4
➤ KOLUMNI
torstaina 22. toukokuuta 2008
Vastaava päätoimittaja
Mikko Honkala

Yhteiskuntavastuu on yrityksen kilpailutekijä
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➤ PÄÄKIRJOITUS
Kimmo Mäntylä

ritykset, jotka huolehtivat kannattavuudestaan ja menestyksestään pitkällä tähtäimellä,
ovat taloudellisten arvojen rinnalle nostaneet ympäristöä ja ihmisten
hyvinvointia koskevat arvot.
Näissä yhteiskuntavastuuta tärkeänä pitävissä yrityksissä sosiaaliset ja
ekologiset näkökulmat on yhdistetty
liiketoimintaan. Oleellista niille on myös
avoin vuorovaikutus yritysten sidosryhmien kanssa.
Vastuullinen yritys saa parhaat työntekijät, ja sillä on tyytyväisiä asiakkaita
ja liikekumppaneita. Myös rahoittajat ja
sijoittajat arvostavat vastuullisuutta.
◆◆◆
Raumalainen Oras Oy lahjoitti huhtikuun puolessa välissä raumalaiseen
kunnalliseen päiväkotiin liiketunnisti-

mella varustetut hanat. Vastuullisen teon
Veden, ilman ja maaperän suojelu, iltästä tekee se, että päiväkodissa vedenmastomuutoksen torjunta ja luonnonvakulutus tulee vähenemään uusien hanorojen säästeliäs käyttö ovat tässä tärkeijen ansiosta.
tä tavoitteita.
Hanojen, joita ei
tarvitse koskettaa,
◆◆◆
Yksittäinen tempaus
on määrä vähentää
myös lasten sairasUusimpana ulottuei kuitenkaan anna
telua.
vuutena sosiaalioikeutta kutsua yritystä
Nähtäväksi siis
nen vastuullisuus
yhteiskuntavastuulliseksi
jää, minkä suuruimerkitsee hyviä
yritykseksi. Silloin yhteiskunnen vaikutus hanotoimintatapoja
jen asennuksella
suhteessa kaikkiin
tavastuun toteuttaminen jää
lopulta on.
yrityksen sidosirralliseksi, jos sitä pyritään
ryhmiin. Siihen
◆◆◆
toteuttamaan vain lahjoitukkuuluvat erityisesti
Kestävä kehitys,
henkilöstön hyvinsin hyväntekeväisyyteen.”
yritysten yhteiskunvointi ja osaamitavastuu ja yhteisnen. Se merkitsee
kunnan muuttuvat haasteet ovat tuoneet
myös yhteistyötä lähiympäristön kanssa
yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen
sekä lahjoituksia ja muuta yleishyödyloman ulottuvuutensa. Mallikkaasti hoilistä toimintaa.
dettu vastuullisuus on kilpailutekijä,
Yhteiskuntavastuun toteuttaminen
joka vaikuttaa yrityksen kuvaan ja mejää irralliseksi, jos sitä pyritään toteutnestymiseen markkinoilla.
tamaan vain lahjoituksin hyväntekeväiYrityksen toiminnan luonne ja toisyyteen. Nykyään on muodikasta julismintaympäristö vaikuttavat yhteiskuntautua myös kokonaan päästöttömäksi
tavastuun sisältöön. Parhaimmillaan
yritykseksi. Yksittäinen tempaus ei kuivastuullisuuden tavoitteena on kestävä
tenkaan anna oikeutta kutsua yritystä
kehitys, joka ottaa huomioon taloudelliyhteiskuntavastuulliseksi.
sen toiminnan vaikutukset luontoon, ih◆◆◆
misyhteisöihin sekä yksilöiden elämään.
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➤ LUKIJAN VIESTIT

➤ MAAILMA TÄNÄÄN
Lemcon

Vaalirahoituskohuun itsekin mukaan joutunut pääministeri Matti Vanhanen on aivan syystä huolissaan politiikan uskottavuudesta.

Poliitikkojen on nyt
turha syyttää mediaa

Pasi Katajamäki

➤ JÄLKIKIRJOITUS

Luksus puree kännyköissä
Nokian Vertu-kännykät ovat tähän mennessä olleet
kalleinta, mitä matkapuhelinmarkkinoilla on voinut
rahalla hankkia. Sitä ne ovat edelleenkin, vaikka
ranskalainen luksustavaroihin erikoistunut Christian
Dior tuo myyntiin omat noin 3 500 euroa maksavat
puhelimet.
Hinnat tuntuvat huimilta tavallisia parin sadan
euron kännyköitä ostavista asiakkaista. Maailmalla
luksusbrändien kännykät ovat kuitenkin yhä myydyimpiä tuotteita.
Markkinoilta löytyvät niin Dolce&Gabbana, Prada
kuin Giorgio Armani -kännykät, ja kauppa vain kiihtyy.

◆ Artikkelisivun Lukijan viestit -palstalla
julkaistaan lukijoiden lyhyitä tekstiviesteinä
lähettämiä kommentteja ja mielipiteitä.
◆ Tekstiviestit lähetetään numeroon
044 550 7722.
◆ Jos asiaa on enemmän, kannattaa mielipide lähettää sähköpostilla tai vaikkapa
kirjeellä, ja silloin se julkaistaan mahdollisesti
perinteisellä mielipidepalstalla.

”
”
”
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Hei te kaikki sauvakävelijät,
oletteko ajatelleet miten haitallinen tuo teidän harrastuksenne on?
Keppien terävistä kärjistä tulee kauheat
lommot pyöräteille puhumattakaan siitä
miten huolimattomasti sohitte keppienne kanssa tuolla teillä!”

K

eskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Timo Kallin vaalirahoituspaljastuksista
alkanut kohu ei ota laantuakseen.
Mitä pitemmälle tämä viikko on kulunut
sitä enemmän ihmeellisyyksiä on paljastunut.
Häkellyttävä tieto on esimerkiksi se, että suurimpiin vaalirahoittajiin kuuluneelle Kyösti Kakkoselle
puuhattiin vuorineuvoksen arvoa. Kakkonen on ansioitunut kauppias, mutta tuskin vuorineuvoksen tittelin arvoinen yrittäjä.
Yleensä kaiken pahan alku ja juuri ovat poliitikkojen mielestä löytyneet mediasta, joka tarttuu epäolennaisuuksiin ja tekee sensaatioita asioista, joista
niitä ei pitäisi tehdä.
Nyt poliitikot ovat kuitenkin aivan itse syypäitä uskottavuuskriisiin, joka kansalaisten keskuudessa on
syntynyt Arkadianmäen päättäjiä kohtaan.
Asian myönsi omassa vaalirahoituksessaan kompuroinut pääministeri Matti Vanhanen (kesk.). Vanhanen totesi suuren kriisin ainesten olevan ilmassa.
Jos Ruotsin hallituksen ministerit olisivat joutuneet
täydentämään vaalirahoitusta koskevia tietoja samalla tavalla kuin kollegat Suomessa, olisi hallitus jo
eronnut. Ruotsissa ministeri on lähtenyt hallituksesta
sen takia, että televisiolupa on maksamatta.
Jos tällä hetkellä tehtäisiin mielipidetiedustelu poliitikkojen uskottavuudesta, olisi luottamus päättäjiä
kohtaan hyvin alhaisella tasolla.
Vaalirahoitustietojen päivittäminen jälkikäteen ei
anna luotettavaa kuvaa politiikasta. Kun Suomessa
on jo muutenkin jouduttu kamppailemaan alenevan
äänestysaktiivisuuden kanssa, voi vain kuvitella,
kuinka matalia lukuja kirjattaisiin, jos vaalit olisivat
lähellä.
Tuntuu kansalaisten älykkyyden aliarvioimiselta
vähätellä nykyistä tilannetta.
Korjausliike tai pari ei vielä muuta asiaa, ellei vaalirahoitusta koskevaan lakiin sisällytetä kunnon
sanktioita rikkomuksista. Läpinäkyvyys on ainoa
keino pelastaa poliitikkojen ja politiikan uskottavuus
edes siedettävälle tasolle.
Timo Kallin tekemässä paljastuksessa ei ollut mitään pahaa. Rehellisyys on asia, jota suomalaiset
edelleen kunnioittavat.
Kun rehellisyys mielletään suomalaisuuteen kuuluvaksi hyveeksi, pitäisi ylimpien lainsäätäjien pitää
sitä kunnia-asianaan. Viime aikoina on paljastunut
kuitenkin lisää edustajia, joilla on ollut ongelmia
muistaa oman vaalirahoituksen kaikkia lahjoittajia.
Yleisen elämänkokemuksen perusteella jokaista ehdokasta varmasti kiinnostaa, että mistä hänen
kampanjakassaansa tulee tuhansien eurojen lahjoituksia.
Tietämättömyys tai haluttomuus paljastaa rahoittajia on asia, jota tavalliset ihmiset eivät voi ymmärtää.
Kansanedustajien pitää muistaa, että he saavat
valtakirjansa juuri näiltä tavallisilta ihmisiltä, joiden
ymmärrystä on pahemman kerran väheksytty.

Olen muutama vuosi sitten työskennellyt vastuullisessa yrityksessä. Kolmena
vuotena peräkkäin yritys on rankattu
Suomen parhaimmaksi työpaikaksi.
Tässä maailman johtavassa ohjelmistoyrityksessä työmotivaatio ja -tyytyväisyys ovat korkealla.
Työntekijät arvostavat heille tarjottuja
kehitysmahdollisuuksia, yksilön vastuuta ja yhtiön tapaa viedä tietoyhteiskuntaa eteenpäin. Työntekijöiden mukaan
heille tarjotaan haasteita, heidän suoriutumistaan arvioidaan reilusti ja heitä
palkitaan myös sen mukaisesti. Virkistyspäiviin ja työhyvinvointiin satsataan.
Vaikka draivi on kova, työtä tehdään
hymyssä suin.
Yrityksen onkin ollut helppo palkata
suuri määrä huippulahjakkaita ja moniosaavia työntekijöitä. Toisaalta tunnetusti liiketaloudellisesti hyvin menestyvän yrityksen on helpompi panostaa
pehmeisiin arvoihin.
Yhteiskuntavastuun idea kiteytyy
vastuullisuuteen kokonaisvaltaisesti yritysten toiminnassa. Kaikkien organisaation jäsenien tulee olla sitoutunut sen
edustamien arvojen mukaiseen toimintaan. Sitoutumisen kautta vastuullisuus
vaikuttaa myös yrityksen ulkopuolelle
positiivisesti.

Voi kamala, mikä haju. Palokassa kävelivät ulos sisäilman
tähden. Täällä haisee sisällä ja ulkona.
Mihinkäs meet?”
Kirvelee
Rehellinen politiikko? Eihän
semmoista kummajaista ole olemassa!”
Sitä täs mieti kumpi sattuu vähemmä, ku jää juna tai rekan
alle. Meina o aja kysymys, kosk ja kuka
jää Satamatien-Syväraumakadu-Rautatien uudes ja upeas kompleksis.”
Havainnekuva Kalugan teollisuuspuistosta.

Moskovan lähelle nousee
suomalaistaustainen teollisuusalue
MIRJA SIPINEN
STT, Moskova
Moskovan lähistölle Kalugan pikkukaupunkiin aiotaan rakentaa 135 hehtaarin
kokoinen teollisuusalue. Pääinvestoija,
Lemminkäinen-konsernin tytäryhtiö Lemcon, kaavailee alueelle erityisesti autotehtaiden komponenttivalmistajia ja rakennusmateriaalitehtaita.
Kalugassa toimivat jo ennestään muiden
muassa Volkswagen, Volvo Trucks, Samsumg, Citroen ja suomalainen Kiilto.
– Monet yritykset pitävät etuna sitä, että
kilpailija toimii naapurissa, kertoo Lemconin vientijohtaja Juha Höyhtyä.
Teollisuuskeskittymän ideana on tarjota asiakasyrityksille valmiit sopimukset
ja länsiyrityksien tarvitsema infrastruktuuri, kuten sähkö, kaasu ja tietoliikenne.
Alueelle kaavaillaan noin kahtakymmentä
tuotantolaitosta.
– Meillä on eräiden suomalaisten yritysten kanssa neuvotteluja käynnissä, ja us-

kon että suomalaisiakin tulee, mutta todennäköistä on, että suurin osa yrityksistä on
muualta, Hoyhtyä toteaa.
Myös alueen liikenneyhteyksiin on investoitu.
–Teimme muutama vuosi sitten päätöksen suurista tiestöparannuksista. Sitä
ennen Moskova–Kiova-tietä kutsuttiin lisänimellä Kuoleman tie, kertoo Kalugan
aluehallinnon päällikkö Vladimir Potiomkin.
– Nykyään sillä voi ajaa täydellä nopeudella turvallisesti.

Kaluga lupaa
verohelpotuksia
Moskovan kiinteistö- ja työmarkkinoita
kuvaillaan jo ylikuumentuneiksi, ja Kalugan alue on nähnyt tilanteessa oman vihreän oksansa.
Pääkaupungin rajusti nousseet kustannukset työntävät tuotantolaitoksia ympärysseuduille.

➤ Tuhansia työpaikkoja
➤ Kalugan teollisuuspuisto
➤ noin 180 kilometriä Moskovasta
➤ 135 hehtaarin alue
➤ noin kaksikymmentä yritystä
➤ rakennusinvestoinnit 600–700 miljoonaa euroa
➤ noin 3 000 työpaikkaa

Kaluga on houkutellut yrityksiä verohelpotuksilla ja halvalla energialla. Kysymykseen veroalen suuruudesta ensimmäinen
varakuvernööri Maksim Akimov vastaa
kiertäen.
– Hanke on varmasti alueelle tuottoisa,
mutta todelliset infrastruktuurikulut ja toisaalta työllisyysvaikutukset selviävät vasta lähivuosien aikana, Akimov toteaa.
Lemconin vientijohtajan mukaan verohelpotukset ovat kuitenkin merkittäviä.
– Investointisopimus on salassapidettävä
sopimus, enkä voi kommentoida sitä tarkemmin. Ne (verohelpotukset) ovat kuitenkin huomattavia, Höyhtyä myöntää.

➤ NETTIKESKUSTELUA – WWW.LANSI-SUOMI.FI
➤ Rauman tori herättää taas tunteita
keskustelupalstalla.
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Kun ensimmäisen kerran pitkästä aikaa tulin Kalatorilta päin
kauppatorille, olin lentää p...eelleni.
Mitä kammottavia hökötyksiä sinne
onkaan pystytetty! Nehän pimentävät
näköalan joka suuntaan. Torikauppiaat
kertoivat, että ainakaan sateelta ne eivät
suojaa, koska tuuli ja sade pääsevät niiden alle.”
Exä

”
”

Aina kaikki uusi pelottaa ja kauhistuttaa, varsinkin Raumalla.
Minusta tuo tori on hienompi kuin se
riemunkirjavien torikatosten ja telttojen
sekamelska.”
patu
Shokkitilasta selvittyäni totesin ne olevan hirvityksiä”, yksi
ulkopaikkakuntalainen kommentoi, kun

oli Raumalla käymässä. Hän oli tutkaillut katoksia monelta puolelta ja tullut
siihen tulokseen, ettei mistään näkynyt
kunnolla raatihuonetta, jota hän oli aina
ihaillut. Hän oli pettynyt ja harmissaan
vanhan arkkitehtuurin keskelle saamasta, hänen sanojensa mukaan, raiskauksesta.”
Lyyli

”
”

Ei kai tuo tori nyt sentään ketään pelota, kauhistuttaa kylläkin. Torimiljööseen on aina kuulunut
riemunkirjavien ja vähemmän kirjavien telttojen ja katosten sekamelska.
Niin kuuluu edelleenkin. Elintarvikkeita
myyvät kauppiaat joutuvat käyttämään
telttojaan katoksien allakin.”
Ex-?
Turha on kenenkään muuta selitellä, korvillakin jo näkee, että
arvokas torimiljöö on täysin tuhottu.
Miten Museovirasto on koskaan voinut
edes päästää noin järkyttävää ”ideaa”

paperille? Nyt on pakko kiertää tori
näkemättä sitä, sillä niin ahdistavalta
tuntuu.”
Maailmanperintökö?

”
”

Miten niin muka tuhottu. Nythän
tuo on vasta palautettu siihen
alkuperäiseen asuunsa, millaisena se on
kautta vuosisatojen Rauman torilla seisonut. Minusta ratkaisu on loistava. Pääsemme mielikuvituksessa alkuperäiselle
keskiaikaiselle torille. Nykyiset torikatokset edustavat sen ajan taloja.”
Ans kattoo ny..
Jos torin näkemisestä suorastaan ahdistuu, niin voisi ihan
omahoitona käydä tutustumassa vaikkapa lähikirkonkylän supermarket-,
pankki-, kioski-, bensapumppu- miljööseen ikään kuin siedätyshoitona. Itse
käyn Raumalla, jopa Rauman torilla,
aina välillä lepuuttamassa silmiäni. Ei
ahdista niin pahasti.”
Ahistaako vai ei?

Kaiketi ydinvoimasta päättäneet
haluavat omista varoista maksaa
Olkiluodon jäteluolaston kustannukset,
jotka ovat järjettömät..100 km luolastoa
maan alle. Hei haloo mistä järkeä suomalaiseen energiapolitiikkaan?”
Uudet penkit lasten leikkipuistossa Sampaanalassa.”
Kiitokset laittajille
Kaikki näyttikin jo liian hyvältä.
Eipä tartte enää äänestää.”
Ai mää vai

Alkaa nyt hyvät veronmaksajat
ihmetellä, mihin rahaa haaskataan koulurakentamisessa. Kiireellä
tehdään, kosteutta piisaa ja järki puuttuu. Tarttis vissiin ruveta äänestämään ukot vaihtoon!”
Sitä pauhataan niin ilmastonmuutoksesta. Vaan joka päivä
kuuluu seinäni takaa 15 minuuttia suihkun ääntä putkeen. Moniko mahtaakaan tehdä näin?”
Omaiseni ’kesähoidossa’ oleva
hauta Monnassa. Kolme vaivaista orvokkia, nekin istutettu huolimattomasti riipin, raapin, multapenkki aivan
sekaisin ja tasoittamatta ja vielä rutikuiva. Ruoho leikattu huolimattomasti,
pitää olla välineet mukana, että saa siistittyä haudan reunat....niin ja ne kolme
orvokkia piti istuttaa kauniimmin uudelleen ja multa tasoittaa ja siistiä. Eipähän
sitten ihme jos onkin aikaa hautakivillä
istuskella.”
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Arvon töyssy-testaaja & autosi,
kokeilepa 6 hyppyriä työmatkal
yhteen suuntaan ennen kun avaat sanallista arkkuasi!”
Lahtise työmatkal 0 töyssyä...
Kyllästyttää todella,kun sama
toimitusjohtaja esiintyy melkein
joka viikko lehdessä!”
Lehden lukija
Enpä ole ennen nähnyt ambulanssihenkilökinnan tupakoivan
työaikana. Nyt sekin on nähty. Vai onko
Olkiluodon voimalaitos eri asia? Itsekin olen polttanut joten tiedän, et ei ole
helppo olla ilman sauhuja. Hyvää jatkoa
hoitohenkilökunnalle Olkiluotoon.”
Hyvää työtä teette
Mielipiteitä voi vaihtaa myös Länsi-Suomen
verkkosivujen keskustelupalstalla
www.lansi-suomi.fi

