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ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI

Johtajan on 
uskallettava 
johtaa
PEKKA VIRTA TIETÄÄ, ETTÄ SITOUTUNEET IHMISET HALUAVAT  
TEHDÄ KAIKKENSA YHTEISEN TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI



2
Logis t ikas  Sanomat

n:o 1 - 2020

Keväinen etätervehdys kai-
kille teille Logistikas-laivan 
rahdinantajille ja miehistöl-

le sekä purjehdusta edistäneille ta-
hoille. Kuten Toni kirjoitukses-
saan kertoo, on matkan teko suju-
nut mallikkaasti vaikka ympärillä 
on ollut paljon, kokonaan uusia 
uhkia. Keltamustaa karanteenilip-
pua ei ole onneksi kertaakaan tar-
vittu mastossa. Hyvä näin.

Etänä tehty työ, opiskelu, har-
rastaminen tai kokoustaminen 
yleisesti on ollut monelle meis-
tä kiinteä osa arkea jo pari kuu-
kautta. Monille koti työympäris-
tönä on ihan uusi kokemus, mis-

sä mahdollisesti lapset hääräilevät 
omia leikkejään joskus samois-
sa pienissäkin tiloissa, juuri siellä 
missä oma työskentely tapahtuu ja 
vaativat huomiota osakseen juu-
ri silloin, kun itse yrität keskittyä 
vaikka laskemaan, kirjoittamaan 
tai suunnittelemaan jotain uutta 
ja keskittymistä vaativaa tehtävää. 
Pitää olla luova ja positiivinen, et-
tä homma onnistuu.

Vaikka Logistikas Oy:ssä ja Lo-
gistikas Hankinta Oy:ssä meil-
lä on hyvin vähän sellaisia tehtä-
viä, missä pitkäaikainen, viikkoja 
kestävä etätyöskentely olisi mah-
dollista, niin etäpäivät ovat sil-

ti tulleet tutuiksi usealle meistä. 
Tällaisena aikana on ollut erittäin 
helppo huomata, että kaikissa ti-
loissa missä teemme työtä ryhmä-
nä päivittäin, on toisen ihmisen 
erityinen huomioiminen ja ohjei-
den mukainen oma suojautumi-
nen ollut tärkeää. Yhdessä teke-
misen hyvä fiilis on saanut uuden 
merkityksen ja hyvin on mennyt 
ja terveinä on pysytty.

Henkilökuntamme keski-ikä 
on hiukan alle 35 vuotta, mikä 
kertoo muun muassa sen, että em-
me ole ryhmänä ikämme puolesta 
ihan riskialtteimpia nykyiselle epi-
demialle ja toisaalta olemme par-

haassa työiässä kohtaamaan jo vä-
hän vaativiampiakin tehtävähaas-
teita, joita kyllä jokaiselle onkin 
mukavasti riittänyt. Tästä viellä 
erityinen kiitos kumppaneillem-
me, jotka meitä työllistätte. Panos-
tuksella koulutukseen ja parem-
piin työvälineisiin, pyrimme pi-
tämään pintamme oman alamme 
kärkipäässä ja toivomme, että hy-
vä kello meitä äänellään auttaa.

Hyvää alkavaa, tervettä kesää teille 
kaikille toivottaen !

Ari Salmi
Hallituksen puheenjohtaja

Tätä kirjoittaessa elämme his-
toriallista korona-aikaa, jo-
ka jää varmasti meidän kaik-

kien mieliin pitkäksi aikaa. Tällä 
hetkellä näyttää siltä, että Logis-
tikas selviää kohtuullisesti koro-
nan aiheuttamista muutoksista 
liiketoimintaan. Asiakaskuntam-
me koostuu laajasti eri teollisuu-
den ja kaupan alan yrityksistä, jo-
ten emme ole riippuvaisia yhdes-
tä tai kahdesta isosta asiakkaasta.

Toki joissain tulosyksiköissäm-
me asiakkaiden volyymien äkillinen 
lasku on vaikuttanut työn määrään 
ja olemme joutuneet muiden tavoin 
tekemään väliaikaisia sopeutustoi-
mia. Pahoitteluni niille työntekijöil-
lemme, joita tämä on konkreettises-
ti koskettanut. 

Pidemmällä aikavälillä tarkas-
teltuna liiketoimintamme on kehit-
tynyt suotuisasti neljällä tärkeällä 
mittarilla mitattuna.

Liikevaihtomme on kasvanut 
viimeiset kolme vuotta orgaanises-
ti noin 18 %:n vuosivauhtia. Tä-
män vuoden ensimmäisten neljän 

kuukauden aikana kasvu on ollut 
hieman kiihtymään päin (25,4 %), 
mikä on hyvä suoritus näin kriisin 
keskellä. Samaan aikaan olemme 
kääntäneet kannattavuuden sellai-
selle tasolle, että yrityksen kehittä-
minen on mahdollista ja kyky teh-
dä investointeja on huomattavasti 
parantunut.

Kaiken perustana on tietysti 
meillä töissä olevat sitoutuneet ih-
miset. Henkilökuntamme vasta-
si henkilöstö- ja esimiestyötutki-
mukseen vuoden alussa ja vasta-
ukset olivat varsin positiivisia. Ja 
kun palveluorganisaatio on hyväl-
lä fiiliksellä töissä, ei ole ihme, et-
tä huhtikuussa tehdyssä asiakastyy-
tyväisyystutkimuksessa palaute oli 
sellaista, että vähän karskimpikin 

kaljupäinen nimeltä mainitsematon 
toimitusjohtaja punasteli.

Asiakkaamme ovat valmiit suo-
sittelemaan palveluitamme muille 
yrityksille asteikolla 0-10 arvosanal-
la 9,1. Yleensä tyytyväiset asiakkaat 
ja hyvässä tikissä oleva henkilökun-
ta tarkoittavat yrityksen luvuille 

suotuisaa kehitystä. 
Nöyrä kiitos asiakkaillemme 

luottamuksesta ja hatunnosto hen-
kilökunnallemme venymisestä. Toi-
vottavasti tämä tie jatkuu ja saam-
me mahdollisuuden tarjota työtä 
esimerkiksi tässä lehdessä esillä ole-
van Satakunnan AMK:n koulutta-

mille nuorille. Samalla haluan toi-
vottaa kaikille lukijoille hyvää ja au-
rinkoista kesää. 

Toni Brigatti 
Toimitusjohtaja 
Puh. 044 321 1469
toni.brigatti@logistikas.fi

Prykält!

Logistikas Oy
Hakunintie 26, 
26100 Rauma 

02 8376 9600
info@logistikas.fi
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Arvoisa lukija,

Tyytyväiset asiakkaat ja hyvässä 
tikissä oleva henkilökunta 
tarkoittavat yrityksen luvuille 
suotuisaa kehitystä.
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Jyväskylän Kirittäret on yksi 
kansallislajimme pesäpallon 
menestyksekkäimmistä seu-

roista. Naisten Superpesis -jouk-
kue juhli viime syksynä toista pe-
rättäistä Suomen mestaruuttaan.

– Hallitsevana mestarina läh-
dimme sarjaan ennakkosuosik-
kina. Kasassa oli hyvä joukkue, 
mutta loukkaantumisten sävyttä-
mä runkosarja oli hieman kivik-
koinen. Suuntasimme pudotus-
peleihin runkosarjan 3. sijalta ja 
taistelimme tiemme aina mesta-
ruuteen asti, Kirittärien seurajoh-
taja ja kakkospelinjohtaja Petri 
Kaijansinkko taustoittaa.

Hän lisää, että joukkueeseen ei 
ehkä uskottu täysin seuran ulko-
puolella.

– Voittamisen ja tekemisen 
kulttuuri on kuitenkin niin syväl-
lä, että joukkueen ja seuran oma 
usko oli koko ajan vahva. Finaa-
leissa teimme voittavia ratkaisuja 
tiukoissa paikoissa. Kaikesta nä-
kyi, ettei meillä ollut sellaista tie-
tynlaista epäonnistumisen pelkoa

Viimeisin mestaruus oli seu-
rahistoriassa aikuisten tasolla jo 
kymmenes. Jyväskylässä pesäpal-
lolla on iso rooli.

– Täällä on totuttu menestyk-
seen. Se näkyy esimerkiksi siinä, 
että runkosarjassa yleisömäärä 
on hyvä, mutta se moninkertais-
tuu kun ryhdytään pelaamaan 
mitaleista. Koko kauden yleisö-
keskiarvo nousi noin tuhanteen 
katsojaan.

Kumppaniverkosto 
ennätyskasvussa
Vallitsevan koronatilanteen kal-
taiset haastavat ajat nostavat yh-
teistyökumppanit entistäkin tär-
keämpään rooliin. Kirittärien va-
rainhankinta aloitti työnsä jo 
viime syksynä, mikä on helpotta-
nut tilannetta huomattavasti.

– Tulemme tekemään parem-
man myynnin kuin yksikään 
seura koko naisten Superpesiks-
en historiassa. Kokonaisuus aset-
tuu noin 277 000 euron paikkeil-
le, mikä ylittää alkuperäisen bud-

jetoinnin ja tuo hyvää kasvua 
viime vuoteen verrattuna, Kai-
jansinkko kiittelee.

– Yhteistyökumppanimme 
luottavat meihin ja mahdollisuuk-
siimme menestyä. Meillä on hyvät 
pelaajat ja seurallamme on kaikin 
puolin positiivinen imago.

Logistikas on mukana tuke-
massa Kirittärien toimintaa. Yh-
teistyö sai alkunsa viime syksy-
nä, kun Raumallakin pesäpallon 
ja jääkiekon parissa työskennel-
lyt Kaijansinkko huomasi tutun 
yrityksen logistiikkakeskuksen 
Jyväskylässä.

– Otin yhteyttä Ari Salmeen. 
Hän kertoi, että heillä olisi tar-
vetta tuoda esiin Jyväskylän toi-
mipistettä tällä alueella ja koki 
meidät hyväksi yhteistyökump-
paniksi. Toni Brigatin kanssa vii-
meistelimme sopimuksen vain 
kaksi päivää myöhemmin.

Logistikas tulee näkymään 
raumalaislähtöisen Kati Tanhuan 
sekä Rauman Ferassakin pelan-
neen Kirittäret-kapteeni Eeva 

Mäki-Maukolan pelihousuissa.
– Meillä on ollut aktiivinen 

vuosi, jonka aikana olemme saa-
neet noin 60 uutta yhteistyö-
kumppania. On hienoa saada Lo-
gistikaksen kaltainen uusi kump-
pani mukaan toimintaamme.

Vähimmäistavoitteena 
mitali
Naisten Superpesis -kausi käyn-
nistyy kesäkuun 12. päivä. Otte-
lut voidaan pelata heinäkuun lop-
puun asti voimassa olevan 500 
henkilön rajoituksen mukaan. 
Parhaillaan seuroissa odotetaan 
viranomaisten lisäohjeistuksia 
erityisjärjestelyistä.

– Tähän 500 henkilöön laske-
taan yleisö, pelaajat ja toimitsi-
jat. Olen käynyt mittaamassa, et-
tä katsomoihimme mahtuu tuo 
määrä hyvien turvavälien eli 2-3 
metrin mukaisesti, Kaijansinkko 
painottaa.

Kokoonpanossa on tapahtu-
nut viime kauden jälkeen paljon 
muutoksia. Viidestä pois jäänees-

tä pelaajasta kaksi siirtyi toisaalle 
ja kolme lopetti uransa.

– Olemme saaneet rinkiimme 
hyviä nuoria sekä kokeneempia 
pelaajia. Itä-Länsi -tason pelaa-
ja Jutta Myllyniemi, oma kasvat-
timme Ella Mäkelä ja Feran kas-
vatti Kati Tanhua ovat tärkeitä 
vahvistuksia.

– Koronan aiheuttamista haas-
teista huolimatta takana on lu-
pauksia antava talvi. Tiedostam-
me sen, ettemme ehkä lähde kau-
teen niin sanotusti eturivistä, 
mutta heti kolmospaikalta Porin 
ja Tampereen takaa.

Tavoitteista on keskusteltu, 
mutta niiden lopullinen asettami-
nen koittaa lähitulevaisuudessa.

– Lähdimme tekemään tal-
veksi niin hyvin töitä, että voim-
me asettaa tavoitteeksi mitalin. 
Seuraavan kuukauden aikana tu-
lemme sopimaan yhdessä lopul-
lisen tavoitteen, mutta kyllä me 
vähintään mitali mielessä kau-
teen suuntaamme, Kaijansinkko 
vakuuttaa.

Kirittäret hallitsevana 
mestarina uuteen kauteen
Jyväskylässä rakennetaan pesäpallon tulevaisuutta yhdessä vahvan 
kumppaniverkoston kanssa. Voittamisen kulttuuri on syvällä kaikessa tekemisessä.

On hienoa saada 
Logistikaksen kaltainen 
uusi kumppani mukaan 
toimintaamme.

Kuvassa vasemmalta Eeva Mäki-Maukola, Petri Kaijansinkko ja Kati Tanhua
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Yhteistyösopimuksen myötä 
Logistikas Oy:n palvelutuo-
tanto Eurajoen Olkiluodon 

saarella laajeni merkittävästi.
– Logistikas Oy:n ja TVO-kon-

sernin, johon myös Posiva Oy 
kuuluu, logistiikkayhteistyö on 
ollut Olkiluodossa hyvällä mallil-
la jo vuosia, jolloin Logistikas oli 
luonnollinen valinta myös tämän 
vaativan projektin logistiikka-
kumppaniksi, Posivan rakennus-
päällikkö Juha Riihimäki toteaa.

Sopimuksen piiriin kuuluu 
muun muassa logistiikkakoko-
naisuuden suunnittelu ja koordi-
nointi, kuljetuspalveluiden tuot-
taminen, varastointipalvelut sekä 
materiaalivirtojen hallinta. Lisäk-
si Logistikas Oy:n logistiikka-
koordinaattori työskentelee työ-
maaorganisaation jäsenenä.

– Yksi yhteyskontakti on sel-

keyttänyt ja parantanut toimintaa. 
Yhteistyö on ollut käynnissä nyt 
noin kahdeksan kuukauden ajan 
ja asiat ovat toimineet todella hy-
vin. Tällä hetkellä olemme tilan-
teessa, jossa volyymit ovat vasta 
kasvamassa.

Rakennustyömaa kattaa sekä 
maanalaisen että maanpäällisen ko-
konaisuuden, joka on laajuudeltaan 
valtava. Alueella työskentelee run-
saasti eri toimijoita. 

– Logistisen kokonaisuuden kes-
kittäminen yhdelle toimijalle on hy-
vin selkeä toimintatapa. Tämä auttaa 
muun muassa siinä, että Logistikak-
selle muodostuu tieto ja tuntemus 
niistä olosuhteista, joissa täällä toi-
mitaan, Riihimäki painottaa.

Rakennus- ja talotekniikkaa ra-
kentavan Hartelan kokoaman työ-
yhteenliittymän yritykset ovat kes-
kittäneet logistiikkansa Logistikas 

Oy:lle. Toimimalla näin, paranne-
taan esimerkiksi turvallisuutta, kun 
yksi toimija huolehtii alueen sisäi-
sistä kuljetuksista, tavaraliikentees-
tä ja varastoinnista.

– Täsmätoimituksilla on saatu 
varastoalueet pysymään kohtuulli-
sen pienenä työmaa-alueella. Tämä 
luo paremmat puitteet siisteyden ja 

järjestyksen osalta, sillä näin kul-
kuväylät on saatu pidettyä vapaa-
na. Kuten tiedetään, on näillä iso 
merkitys työturvallisuuteen, Har-
telan TYL-LTV:n vastaava työn-
johtaja Eerik Kylä-Kaila kiittelee.

Poikkeuksellinen työmaa muo-
dostuu tunneliverkostosta. Työnte-
kijät menevät aamulla maanalaisel-

le työmaalle ja ovat koko työvuoron 
ajan maan alla. Tärkeään asemaan 
nouseekin siis myös erilaiset henki-
löstöön liittyvät logistiset ratkaisut, 
kuten yhteistyösopimukseen kuu-
luvat ruokaloiden logistiikat.

– Ruokatoimitukset toteutetaan 
maan alla olevaan taukotilaan teh-
tyjen tilausten perusteella. Olen 
saanut tästä toiminnasta henkilös-
töltä positiivista palautetta, Riihi-
mäki kertoo.

Maailmanlaajuisesti ainutlaa-
tuisen käytetyn ydinpolttoaineen 
loppusijoituslaitoksen rakentami-
sen on määrä jatkua ainakin vuo-
den 2022 loppuun.

– Kuljetusmäärät tulevat kas-
vamaan tulevaisuudessa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kokonaislo-
gistiikan yhteistyö pääsee näyttä-
mään kyntensä todenteolla, Riihi-
mäki sanoo.

Ruokatoimitukset toteutetaan 
maan alla olevaan taukotilaan. 
Olen saanut tästä toiminnasta 
henkilöstöltä positiivista 
palautetta.

Logistikas ja Posiva aloittivat syyskuussa 2019 merkittävän yhteistyön. Sopimuksen mukaisesti Logistikas vastaa 
Posivan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakennustyömaan kokonaislogistiikasta.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen 
logistinen kokonaisuus



Logistikas Oy:n 
henkilöstössä  
ei ole todettu  
korona-tapauksia
Logistikas on selvinnyt korona-epidemiasta toistaiseksi il-
man tautiin liittyviä sairastumisia. Heti epidemian alussa 
otettiin käyttöön tarvittavat varotoimet, ja työterveyslää-
kärit ovat kirjoittaneet hieman normaalia pidempiä sai-
rauslomia, jotta kaikki epäillyttävätkin tapaukset on saatu 
heti eristettyä.

– Näistäkään tapauksista yksikään ei kuitenkaan ole 
osoittautunut covid-19 -tapauksiksi, henkilöstöpäällikkö Ol-
li-Pekka Reunanen toteaa.

– Henkilöstömme on toiminut erittäin kiitettävästi ja tau-
din leviämisen estäminen on otettu vakavasti heti alusta asti, 
Reunanen sanoo.

Sairauspoissaolot ovat kokonaisuudessaan pysyneet al-
haisella tasolla vallitsevasta korona-tilanteesta huolimatta. 
Alkuvuoden sairauspoissaoloprosentti on 3,73.

Korona on vaikuttanut kuitenkin tiettyihin henkilöstöhallin-
non kehitysprojekteihin, joita ei tässä tilanteessa ole voitu 
edistää. Rauman Lakarin logistiikkakeskuksessa oli määrä 
aloittaa henkilöstön perehdyttämiseen liittyvä pilotointi ke-
väällä 2020. Tätä hanketta on nyt jouduttu siirtämään ja 
sen toteutusajankohta selviää, kun on varmaa, että koulu-
tuksia ja kokoontumisia on taas turvallista järjestää.
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Ei yhtään  
työtapaturmaa  
alkuvuoden  
aikana
Logistikas Oy:n henkilöstö on huolehtinut omasta ja työto-
vereidensa työturvallisuudesta esimerkillisesti vuoden 2020 
alkupuolella. Tänä ajanjaksona ei ole tapahtunut yhtään 
työtapaturmaa. Vaikka suuri osa yhtiön noin 130 työnteki-
jästä työskentelee varsin fyysisissä työtehtävissä isojen lait-
teiden ja kappaleiden parissa, viime vuonnakin työtapatur-
mia raportoitiin vain kolme kappaletta.

– Olemme kiinnittäneet näihin asioihin runsaasti huomio-
ta jo usean vuoden ajan, ja jälleen kerran en voi kuin kiitellä 
sitoutunutta henkilöstöämme, henkilöstöpäällikkö Olli-Pek-
ka Reunanen kiittelee.

Viime vuonna raportoidut kolme työtapaturmaa tarkoit-
taa 15,87 tapausta miljoonaa työtuntia kohden. Henkilös-
töpäällikkö Reunasen mukaan lukema on kiitettävä logistii-
kan ja varastoinnin toimialalla.

AJANKOHTAISTA

Henkilöstömme on toiminut 
erittäin kiitettävästi ja taudin 
leviämisen estäminen on otettu 
vakavasti heti alusta asti.

Projektin käynnistyessä Logistikas investoi erikoisvarusteltuun, 
maanalaiseen työskentelyyn soveltuvaan kuljetuskalustoon.

Kuvassa vasemmalta Kai Yli-Houhala, Veijo Syrjä ja Ville Elomaa
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Pekka Virran katse kiertää ke-
väisessä auringonpaisteessa 
kylpevää Syväraumanlahden 

pienvenesatamaa. Mennyt kiek-
kokausi päättyi koronaviruksen 
aiheuttamiin rajoituksiin poikke-
uksellisesti vain yhtä ottelukier-
rosta ennen runkosarjan päätöstä. 
Samalla myös pudotuspelit jäivät 
pelaamatta.

– Peli Kuopiossa tyhjälle kat-
somolle kertoi jo aika paljon siitä, 
mitä saattaa olla tulossa. Saimme 
pelipäivänä tiedon, ettei yleisöä 
päästetä halliin ja aloin valmistaa 
pelaajia siihen, että runkosarjas-

ta saattaa tulla se lopullinen sijoi-
tus, joka muistetaan monta vuot-
ta, Virta kertoo.

Tyhjille katsomoille pelaami-
nen ei tuntunut Virran mukaan 
enää hyvältä. Tunnelma oli pois-
sa. Vahvaa kautta pelanneella Lu-
kolla oli hyvät mahdollisuudet 
edetä pitkälle kevääseen.

– Tilanne oli kokonaisuudes-
saan niin outo, etten osannut si-
tä siinä vaiheessa harmitella. Jäl-
keenpäin osaa miettiä, ettei ole 
ihan jokapäiväistä olla mukana 
sellaisessa joukkueessa, jolla on 
ihan oikeasti mahdollisuus voit-

taa Suomen mestaruus.
Katseet on käännetty jo tule-

vaisuuteen. Sitä koska seuraava 
kiekkokausi alkaa, ei kukaan tie-
dä varmuudella, mutta toiveissa 
on päästä aloittamaan ottelut nor-
maalisti syyskuussa. Lukon en-
si kauden joukkue on rakentunut 
suunnitelman mukaisesti. 

– Tällaisessakin maailmanti-
lanteessa saamme kasaan hyvän ja 
kilpailukykyisen joukkueen huo-
limatta siitä, että joudumme ym-
märrettävästi tinkimään pelaaja-
budjetista. Meillä oli jo ennestään 
valmiina hyvä runko ja siihen 

olemme saaneet ne lisäpalaset, 
jotka tarvitsimme.

Yhteinen mahdollisuus, 
usko ja pyrkimys
Kaudesta 2017-18 lähtien rauma-
laisseuraa valmentaneella Virral-
la on alkamassa neljän vuoden 
aikakauden viimeinen sesonki. 
Kyseessä on ollut alusta lähtien 
projekti, joka on edennyt aika-
taulussa.

– Olen saanut tähän projek-
tiin mukaan hienoja ihmisiä ja 
olemme tehneet tietoisia pelaaja-
valintoja. Pelaajat ovat kasvaneet 

matkan varrella ja meillä on pro-
jektiin sitoutunut ydinryhmä, jos-
ta on tullut joukkueeseen selkeä 
runko, Virta taustoittaa.

Rauma elää ja hengittää jää-
kiekkoa. Sanotaan, että paikallis-
ten mielialat määrittyvät viimei-
simmän ottelun lopputuloksen 
mukaan. Menestystä janotaan ja 
odotukset ovat aina korkealla.

– Meillä on vahva pyrkimys 
toimia omalla tavallamme. Kun 
pelaaja tulee tänne, hän sopeutuu 
Lukon toimintatapoihin, eikä toi-
sinpäin. Tällöin meillä on yhtei-
nen asia, johon me uskomme ja 

Jääkiekkovalmentajan roolissa moni asia on muuttunut vuosikymmenien varrella. Tärkeintä ovat kuitenkin edelleen ihmiset, 
joiden kanssa toimitaan, joita johdetaan ja joita opetetaan saamaan itsestään paras irti. Rauman Lukon päävalmentaja 
Pekka Virta painottaa aistimista ja tilan antamista, mutta myös uskoa ja uskallusta omaan tekemiseen.

Hyvä johtaja aistii ja antaa 
tilaa oikealla hetkellä
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jonka eteen teemme yhdessä päi-
vittäin töitä.

Virta muistuttaa, ettei porkka-
nan kasvamista voi käydä seuraa-
massa joka päivä, sillä tällöin se ei 
kasva. Sen sijaan on oltava mah-
dollisuus, usko ja pyrkimys yhdis-
tettynä tekemiseen, joiden myötä 
tämä porkkana kasvaa lopulliseen 
mittaansa.

– Nojaan siihen kokemukseen 
ja niihin asioihin, joita olen elä-
mäni ja lajin parissa toimimisen 
aikana oppinut. Kun on nähnyt, 
kouluttautunut ja saanut tehdä tä-
tä työtä, on pikkuhiljaa muodos-
tunut omia arvoja, joiden mukaan 
asioita voi tehdä ja kehittää.

– Kovimmat paikat ovat ai-
na muutoksen tekemisessä. Asian 
myyminen silloin, kun sitä ei pys-
ty näyttämään heti, on vaikeaa. 
Matkan varrella on tarvittaes-
sa kyettävä tekemään myös muu-
toksia, mutta samaan aikaan tulee 

olla kärsivällinen. Vuosi vuodel-
ta on vähemmän asioita, joita täy-
tyy korjata.

Tasapainoinen 
tekeminen kaiken ydin
Jääkiekkojoukkue elää yhdes-
sä huomattavasti tiivimmin kuin 
niin sanottu normaali työyhteisö. 
Kuluttava ottelu- ja harjoitustah-
ti sekä pitkät pelireissut yhdistyvät 
kilpailulliseen elämäntapaan, jossa 
on oltava kunnossa sekä fyysisesti 
että henkisesti.

– Arki on sanana helppo, mut-
ta ei aina kovin helppo toteuttaa. 
Kun arki kuitenkin saadaan toimi-
maan, se myös tuottaa tulosta. Ky-
se on jatkuvasta asioihin tarttumi-
sesta ja sovittujen asioiden hoita-
misesta, Virta sanoo.

Asiat tehdään yhteisen edun, 
mutta samaan aikaan myös yksi-
löiden eduksi.

– On pidettävä kiinni tasapai-
noisesta harjoittelusta, unesta, ra-
vinnosta, huumorista ja mones-
ta muusta asiasta. Oli kyse sitten 
joukkueesta, koululuokasta tai 
työpaikasta, häiriötekijät vievät 
eniten energiaa niiltä, jotka tarvit-
sivat tukea, kehua ja kannustusta. 
Näitä on osattava aistia ja niihin 
on reagoitava.

Joukkue hitsautuu yhteen viet-
tämällä aikaa keskenään. Virta jär-
jesti päättyneellä kaudella kuuden 
ottelun välein yhteisen ruokailun, 
jossa ei keskusteltu tuloksista.

– Toimme mukaan huumoria. 

Pelaajat saivat heittäytyä erilaisissa 
tehtävissä toistensa edessä ja tie-
tyllä tapaa nolata itsensä positiivi-
sessa valossa. Sitä kautta tulee us-
kallusta ja ryhmäytyminen menee 
eteenpäin.

Valmennuksen on osattava 
myös peruuttaa oikeassa paikas-
sa ja antaa pelaajien ottaa vastuu-
ta itsestään sekä toisistaan.

– Joukkueen on osattava joh-
taa tietyissä tilanteissa myös itse 
itseään. Heidän on kunnioitettava 
omaa ja toistensa työtä niin, ettei-
vät he anna asioiden mennä pilalle 
haasteiden hetkellä. 

Näissä tilanteissa astuu usein 
esiin kokeneempien pelaajien 
merkitys. Jokainen johtaa omalla 
tavallaan – toiset ovat enemmän 
äänessä, kun taas toiset johtavat 
esimerkillään.

– Eivät nuoremmatkaan pelaa-
jat tee asioita tarkoituksella vää-
rin, mutta heidän ymmärryksen-
sä ja kokemuksensa ei ole vielä 
sillä tasolla, että kaikki teot tulisi-
vat automaattisesti. Mitä nopeam-
min he oppivat nämä asiat, sitä pi-
dempiä uria heidän on mahdolli-
suus tehdä.

Rauman Lukossa on ollut vii-
me vuodet kuudesta tai seitse-
mästä kapteenista koostuva ryh-
mä. Virta on koonnut nämä pe-
laajat niin, että mukana on aina 
uusi pelaaja, ulkomaalaispelaaja, 
nuori pelaaja sekä virallisen kap-
teeniston jäsenet. Tätä kautta saa-
daan tasapuolisesti esiin jokaisen 

eri pelaajaryhmän kokemukset ja 
ajatukset.

– Erityyppiset vahvat johta-
japersoonat uskaltavat olla esillä 
omalla tavallaan. Monet pelaajat 
johtavat huomaamattaan. He teke-
vät arjessa asioita, jotka vievät ko-
ko joukkuetta eteenpäin ja näyt-
tävät samalla esimerkkiä muille, 
Virta huomauttaa.

– Samaan aikaan on tärkeää pi-
tää huolta siitä, ettei johtaminen 
mene ohi oman työn. Kukaan ei 
pysty olemaan johtavassa asemas-
sa hyvin jos suorittaa itse omaa 
rooliaan huonosti. Niissä tilanteis-
sa kevennetään sitä vastuuta, jot-
ta pelaaja voi keskittyä enemmän 
omaan toimintaansa.

Uskallus johtaa ja taito 
nähdä kokonaisuuksia
Jääkiekkojoukkue ei koostu ai-
noastaan pelaajista ja valmenta-
jista, vaan työyhteisöön kuulu-
vat yhtä lailla joukkueenjohtajat, 
huoltajat, hierojat ja bussikus-
kit. Jokaisen toiminnalla on suuri 
merkitys roolista riippumatta.

– Jos tähän yhtälöön mahtuu 
yksikin, jolla on asiat jatkuvasti 
huonosti ja hän tuo sitä koko ajan 
esiin, heijastuu se yhteiseen teke-
miseen. On tärkeää, että ihmiset 
ymmärtävät ja osaavat reagoida 
joukkueen henkiseen tilaan, Vir-
ta sanoo.

Päävalmentaja on johtaja, joka 
kantaa lopulta yksin isoa vastuuta 
monesta tekijästä. Urheilumaail-

massa on luontaista, että valmen-
tajat vaihtuvat tasaisin väliajoin ja 
tekevät tilaa seuraajilleen – toiset 
onnistumisen ja toiset epäonnis-
tumisen jälkeen.

– Johtajan tärkein ominaisuus 
on uskaltaa johtaa. On osattava 
antaa mahdollisuuksia, pidettävä 
huolta kokonaisuuksista ja niis-
tä asioista, joista se kokonaisuus 
koostuu. Samalla on ymmärret-
tävä, miten nämä kokonaisuudet 
toimivat.

Suunnitelmallisesti toteutetut 
projektit ovat usean vuoden tari-
noita. Tällöin painottuu pitkäjän-
teinen tekeminen ja kärsivällisyys.
– Täytyy uskoa niihin asioihin, 
joita on opittu tekemään. Ei me-
nestyvässä yrityksessäkään laite-
ta jatkuvasti kaikkea uusiksi, joten 
miksi me tekisimme niin. Kyllä ne 
esi-isät osasivat tehdä monia asioi-
ta oikein. Jokainen asia ei ole ra-
kettitiedettä, eikä kaikkea tarvitse 
lähteä muuttamaan.

Omassa toiminnassaan Vir-
ta tiedostaa tarkoin ympäristön ja 
aistii jatkuvasti joukkueen sisäi-
siä signaaleja. Tämä ei silti tarkoi-
ta toisten tekemisten kyttäämistä.

– Voitot ja tappiot vaikuttavat 
luonnollisesti eri tavalla, ja niiden 
aiheuttamat merkit näkyvät tietyin 
tavoin. Pyrin aina puuttumaan 
vääriin signaaleihin ajoissa, enkä 
vasta siinä vaiheessa kun homma 
on jo niin sanotusti ojassa.

Vaikka taktiikat näyttelevät 
suurta roolia jääkiekkokentällä, 
on kaiken pohja henkisissä voima-
varoissa. Hyvä valmentaja johtaa 
aina ensisijaisesti ihmistä.

– Ihmiset ja heidän sitoutumi-
sensa ovat kaiken keskiössä. Mie-
lestäni ihmiset eivät muutu, vaan 
he muuntautuvat sitä mukaa kun 
he oppivat uutta ja kehittävät it-
seään. Tätä kautta kasvaa myös 
avarakatseisuus ja ymmärrys 
asioihin, Virta painottaa.

Johtajan tärkein ominaisuus on uskaltaa johtaa. 
On osattava antaa mahdollisuuksia, pidettävä 
huolta kokonaisuuksista ja niistä asioista, joista 
se kokonaisuus koostuu.
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Palvelut kehittyvät yhdessä 
asiakkaiden ja henkilöstön kanssa

Vuoden 2020 asiakastyyty-
väisyyskyselyssä korostuu 
erityisesti kaksi nousujoh-

teista lukua. Suosittelutodennäköi-
syyden keskiarvo (asteikolla 0-10) 
on nyt 9,1 kun se aiemmin oli 8,6. 
Myös NPS-luku on erittäin korkea 
70, kun se vuonna 2018 oli 53.

– Olemme onnistuneet monel-
la osa-alueella hyvin, ja tuloksista 
välittyy arvojemme mukainen toi-
minta. Samalla toki aina löytyy ke-
hitettävää, ja kehitystyötä tulemme 
tässäkin tilanteessa tekemään, toi-
mitusjohtaja Toni Brigatti sanoo.

Arvojen mukaisella toiminnal-
la Brigatti viittaa kyselyn tulok-
siin, jossa arvostetaan Logistikas 
Oy:n ja sen henkilökunnan luo-
tettavuutta, helppoutta, palvelua ja 
asennetta.

– Tämä lämmittää erityisesti 
mieltä, sillä koko Logistikas Oy:n 
henkilökunta on asiakkaitamme 
varten. Kun asiakkaamme menes-
tyvät niin mekin menestymme. 

Tämä viesti on selkeästi mennyt 
läpi ja välittyy hienosti asiakkail-
lemme asti.

Teppo Viitanen painottaa, et-
tä Logistikaksen NPS-luku 70 on 
harvinaisen hyvä.

– Tämän kaltaiset tutkimukset 
ovat tärkeitä jokaisessa yrityksessä, 
joka haluaa pysyä aktiivisesti ajan 
hermolla. Näin toimii eteenpäin 
pyrkivä ja uusia kehitysaskeleita ot-
tava toimija. Logistikas toteuttaa 
kyselyn joka toinen vuosi ja tällai-
nen aikaväli palvelee erittäin hyvin 
käyttötarkoitusta, Viitanen sanoo.

– Tutkimus tehtiin 0-10 -as-
teikolla, mikä on loppujen lopuk-
si melko armoton tapa, sillä tällä 
tavalla tulee keskivertoisesti hel-
pommin huonoja lukuja. Logis-
tikas on tehnyt paljon asioita oi-
kein, jotta heidän toimintansa 
nousi näin loistavaan lukemaan.

Kysely on tehokas tapa parantaa 
palvelua ja ymmärtää paremmin sitä, 
miten asiakkaat kokevat yhteistyön.

– Viimeiset vuodet ovat ol-
leet meille kovan kasvun aikaa. 
On tärkeää pitää asiakkaat infor-
moituna siitä, missä mennään ja 
miten tilanteet kehittyvät. Tässä 
meillä on petrattavaa ja olemme 
tarttuneet toimeen jo ennen ky-
selyä. Kysely vain vahvisti ajatuk-
siamme, Brigatti kertoo

– Kyselyn pohjalta saamme 
kartoitettua asiakkaan tahtotason 
ja tarpeet, joiden mukaan Logisti-
kas voi tarjota ja kehittää lisäpal-
veluita asiakkaan toiveiden mu-
kaisesti, Viitanen lisää.

Matkalla entistä 
paremmaksi työpaikaksi
Henkilöstö- ja esimiestyötutkimuk-
sen tavoitteena oli selvittää henki-
löstön arvostuksen tunnetta ja työ-
tyytyväisyyttä sekä esimiestyötä ja 
johtamista. Tutkimukseen vastasi 
119 henkilöä, mikä on 87 % koko 
Logistikas-yhtiöiden henkilöstöstä.

– Vastausten korkea määrä ker-

too henkilöstömme olevan sitou-
tunutta. Samalla se viestii vahvas-
ta halusta kehittää toimintaamme 
koko ajan parempaan suuntaan. 
Tutkimusten avulla saamme arvo-
kasta tietoa selkeistä kehityskoh-
teista, joihin keskittymällä voim-
me parantaa työtyytyväisyyttä, 
ja saada lisää työkaluja myös esi-
miestyöhön, Brigatti kiittelee.

Viitanen mainitsee huoman-
neensa henkilöstö- ja esimiestyö-
tutkimuksessa uusien asioiden 
haltuunoton. Logistikaksen joh-
to on pystynyt hienolla tavalla rea-
goimaan erilaisiin haasteisiin.

– Johto on ollut hyvin hereil-
lä, kun toimintaan on tullut uusia 
osa-alueita. Ihmiset on saatu po-
sitiivisesti mukaan ja palaute joh-
tamisesta on selkeästi yleisen kes-
kiarvon yläkolmanneksella, Viita-
nen sanoo.

–  Henkilöstö on tyytyväistä ja 
luottamus sekä Logistikaksen me-
nestykseen että kilpailussa pärjää-

miseen ovat kasvaneet entisestään. 
He ovat sitoutuneita hoitamaan 
haasteellisia töitä ja valmiita otta-
maan vastuuta. Hyvä johtaminen 
näkyy henkilökunnassa, joka tun-
tee, että heitä arvostetaan. Näissä 
asioissa Logistikaksessa on onnis-
tuttu erittäin hyvin.

Yrityksen kilpailuasema sai as-
teikolla 4-10 arvosanan 8,1, ja tu-
levaisuudennäkymät koetaan 
8,4:n arvoiseksi. Arvostuksen tun-
ne (7,8) sekä oma arvosana itsel-
le työntekijänä (8,5) olivat samaa 
luokkaa kuin 2018. Suurimpina 
onnistumisina Brigatti kokee hen-
kilöstön sitoutuneisuuden (8,7) ja 
fiiliksen lähteä töihin (8,0).

– Nopean kasvun ja suuren 
työmäärän aikana henkilöstömme 
on ollut lujilla. Tähän suhteutettu-
na koen positiiviseksi, että työnte-
kijämme edelleen kokevat vahvaa 
sitoutuneisuutta ja töihin on pää-
sääntöisesti mukavaa lähteä, Bri-
gatti sanoo.

Logistikas Oy:n toiminnan kehittämisen työkaluina toimivat muun muassa Camp Consulting Oy:n toteuttamat 
asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt. Liiketoiminnan kehittäjä Teppo Viitanen kiittelee yrityksen tapaa 
panostaa toimintansa kehitystyöhön asiakkaiden tarpeiden ja tekijöiden kokemusten pohjalta.

Kyselyn pohjalta saamme 
kartoitettua asiakkaan 
tahtotason ja tarpeet, joiden 
mukaan Logistikas voi tarjota 
ja kehittää lisäpalveluita 
asiakkaan toiveiden mukaisesti.
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Monipuolinen koulutus ta-
kaa tärkeän pohjan am-
mattitaidolle, jota kehite-

tään entisestään käytännön tekemi-
sen kautta. Monet Logistikas Oy:n 
ammattilaiset ovat saaneet oppinsa 
SAMK:n eri koulutusohjelmissa.

– Tarjoamme Rauman seudun 
yrityksille laajaa insinööritason 
ja liiketalouden osaamista. Meil-
tä valmistuu osaajia kansainvälisil-
lä markkinoilla toimiville yrityksille. 

Olemme keskittyneet nimenomaan 
vientiin toimitusketjun alkupäästä, 
eli hankinnasta ja sisälogistiikasta, 
aina loppupäähän, eli asiakaspalve-
luun ja markkinointiin, kansainvä-
lisen liiketoiminnan lehtori Danie-
la Tanhua kertoo.

SAMK:sta valmistuu vuosittain 
satoja eri alan osaajia. Raumalla on 
laaja kenttä elinkeinoelämän toimin-
toja, joissa tarvitaan korkeasti koulu-
tettuja ammattilaisia. Tärkeä käytön-

nön oppi mahdollistetaan tiiviissä 
yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

 – Erilaiset yritysprojektit on 
kytketty tiiviiksi osaksi opinto-
ja. Jo opiskeluvaiheessa toteutam-
me yritysten tarpeisiin erilaisia 
projekteja esimerkiksi logistiikan, 
tuotantotalouden, markkinoinnin 
ja taloushallinnon tehtävissä.

Muutama vuosi sitten käynnistet-
ty SAMK:n akatemiatoiminta mah-
dollistaa sen, että opiskelijat pysty-

vät suorittamaan osan opiskeluistaan 
näiden projektien parissa.

– Kartoitamme yhdessä alueen 
yritysten kanssa, mihin toimintoi-
hin tietyt osaamisalueet parhaiten 
soveltuvat. Projekteilla varmiste-
taan, että käytännön osaaminen 
on vahvasti mukana opiskelijoi-
den tutkinnoissa. Logistikas Oy 
on yksi hyvä esimerkki pitkäjän-
teisestä yhteistyöstä.

SAMKissa opintonsa suoritta-

vat niin nuoret kuin aikuisopis-
kelijatkin. Logistiikka-ala on yk-
si toimivan yhteiskunnan tärkeim-
mistä tukipilareista. 

– Toimitusketjut ovat usein mo-
nimutkaisia ja ne on levittäytyneet 
laajalti eri puolille maailmaa. Lo-
gistiikan monipuolinen hallinta on 
erittäin tärkeä asia yritysten päivit-
täistä arkea, joten se on hyvin laa-
ja-alaisesti mukana opinnoissam-
me, Tanhua painottaa.

Lasse Heino
Varastomies,  
Logistiikkainsinööri (2017)

”Työskentelin lähes 20 vuotta 
metallialalla ja siirryin Logistikaksen 
työntekijäksi varaston ulkoistuksen 
myötä. Logistiikka oli entuudestaan 
tuttua, mutta opintojen avulla sain 
käytännön opin tueksi laajempaa 
tietoa alasta.”

Korkeakouluyhteistyöllä  
laaja-alaista logistiikan osaamista

Ylärivissä vasemmalta Toni Brigatti, Tino Heikku, Juha Hauta-Heikkilä ja Mikko Jaskari
Alarivissä vasemmalta Malviina Metsävirta, Elviira Tuomi ja Lasse Heino

Juha Hauta-Heikkilä
Rauman yksikön päällikkö,  
Logistiikkainsinööri (2007)

”Koulutuksen avulla kasvatin 
tietotaitoa esimerkiksi huolintaan, 
tullaukseen ja lainsäädäntöihin 
liittyvissä asioissa, joilla on ollut 
tärkeä rooli myös käytännön työssä. 
Oppia tulee runsaasti tekemisen 
kautta.”

Malviina Metsänvirta
Taloushallinnon ja hankintojen  
asiantuntija, Myynnin ja  
markkinoinnin tradenomi (2017)

”Opinnoissa tehtyjen projektien 
kautta sain hyvää oppia esimerkiksi 
tiimityöskentelystä ja stressinsietoky-
vystä sekä usean asian yhtäaikaises-
ta hahmottamisesta ja hallinnoimi-
sesta. Jatkuva mahdollisuus kehittyä 
ja oppia uusia asioita motivoi.”

Elviira Tuomi
Logistiikka-assistentti,  
BBA (2020)

”Uppouduin täysin logistiikan maa-
ilmaan työskentellessäni Logistikak-
sella opiskeluiden ohessa. Tulen 
täydentämään osaamistani uusilla 
opinnoilla. Opintojen projektityöt 
oikeiden yritysten kanssa antoivat 
paljon tärkeää oppia.”

Tino Heikku
Vuoroesimies,  
Logistiikkainsinööri (2020)

”Tein logistiikka-alan varastotöitä 
useamman vuoden ja armeijan jäl-
keen lähdin opiskelemaan teoriatie-
toa. Koulusta sain hyvää lisäoppia 
muun muassa tiimi- ja projektityös-
kentelystä sekä laajempaa tietoa 
koko alasta.”

Mikko Jaskari
Hankinnan liiketoimintajohtaja,  
Logistiikkainsinööri (1999)

”Panostin osto- ja logistiikkapuolen 
opintoihin. Olin ollut kesätöissä 
erilaisissa logistiikan toimissa ja 
työskentelin alalla myös opintojen 
ohessa. Tässä työssä saa laajal-
ti määritellä, mitä ja miten tekee 
työtään.”

Toni Brigatti
Toimitusjohtaja, Tuotanto- 
talouden insinööri (2002)

”Opiskelut tarjosivat laajalla skaa-
lalla oppia, jota oli helppo syven-
tää. Etenkin lopputyön avulla opin 
tutkimaan ja ratkaisemaan asioita. 
Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen 
ja niihin oikeanlaisten ratkaisujen 
löytäminen ovat meidän arkeamme.”

SAMKista  
valmistuneet 
kertovat
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Hankintojen resurssit 
tehokkaampaan käyttöön

Vuoden 2020 alussa Logisti-
kas Hankinta Oy:n liiketoi-
mintajohtajana aloittanut 

Mikko Jaskari on ehtinyt työsken-
nellä uudessa toimessaan nyt puo-
len vuoden ajan. Kokenut ammat-
tilainen on rakentanut hankinnan 
ulkoistamispalveluita vastaamaan 
laajan asiakaskunnan tarpeita.

– Yhtiömme asiakaslupaus on 
parantaa asiakkaidemme liiketoi-
mintaa ja kannattavuutta tehosta-
malla hankinta- ja logistiikkaket-
jua. Uskon, että olemme hyvässä 
asemassa palvelemaan uusia asi-
akkuuksia ja kehittämään toimin-
taamme edelleen, Jaskari sanoo.

Hän on toiminut valmistavassa 
teollisuudessa vuodesta 2000 läh-
tien vastaten muun muassa han-
kinnasta ja logistiikasta. Ostojen 
ja varastoinnin vetäjänä vieräh-
ti 13 vuotta, jonka jälkeen Jaska-
ri työskenteli pienemmässä yri-
tyksessä, kunnes siirtyi Technip 
Offshore Finlandin hankinta-
päälliköksi. Tämän jälkeen tie vei 
Enersense Oyj:n varatoimitus-
johtajaksi ja siitä edelleen nykyi-
seen toimeen Logistikas Hankinta 

Oy:n liiketoimintajohtajaksi.
– Hankintatoimen tarjoaminen 

palveluna asiakkaidemme pitkäjän-
teisenä kumppanina on toimintaa, 
jossa näen meillä hyvän mahdolli-
suuden kasvaa. Pystymme raken-
tamaan uudenlaista liiketoimintaa 
työntekijöidemme vahvan osaami-
sen ja kokemuksen pohjalta.

– Tuotamme asiakkaillemme 
sellaista palvelua, jonka me teem-
me paremmin ja kustannustehok-
kaammin kuin jos he tekisivät sen 
itse. Siinä on meidän valttimme, 
jota tulemme hyödyntämään ja 
kehittämään yhä eteenpäin.

Palvelut tukevat 
toisiaan
Hankintapalveluiden konseptoin-
nissa Jaskari tekee tiivistä yhteis-
työtä Logistikas Oy:n hallituksen 

jäsenenä maaliskuussa aloittaneen 
Seppo Virran kanssa. Miesten yh-
teistyö juontaa juurensa jo Te-
chnip Offshorelle, jossa Virta oli 
Jaskarin esimies.

– Sepolla on pitkä kokemus 
hankintatoimesta. Olemme käy-
neet runsaasti keskusteluita siitä, 
miten tiettyjä palvelumalleja kan-
nattaisi rakentaa ja toteuttaa käy-
tännössä. Kartoitamme, miten 
kaikki logistiikan ja hankinnan 
palvelut tukisivat toisiaan, jotta 
pystyisimme palvelemaan asiak-
kaat mahdollisimman laajasti, Jas-
kari taustoittaa.

Palvelukonseptit personoi-
daan aina asiakkaiden tarpeiden 
mukaan. Samalla rakentuu erilai-
sia palvelumuotoja, joita voidaan 
hyödyntää tulevaisuudessa myös 
kaikkien asiakkaiden tarpeissa.

– Joillain saattaa olla hyvin 
tarkka käsitys siitä, mitä he tar-
vitsevat. Toisilla taas saattaa olla 
tarve hankintojen ulkoistamisen 
tarpeen kartoittamiselle. Toisis-
sa tapauksissa puhutaan täydes-
tä hankintapalvelusta, toisissa ta-
pauksissa me hoidamme ne niin 
sanotut asiakkaan omat resurssit 
ylittävät hankinnat.

– Toiset tiedostavat, että han-
kintatoimea tulisi kehittää, mutta 
eivät ehkä tiedä, mistä kehitystyö 
tulisi aloittaa. Tällöin paras vaih-
toehto on suorittaa ensin hankin-
tojen kartoitus, jonka perusteella 
tehdään päätös siitä, kuinka kehi-
tystyössä tulisi edetä.

Luottamus rakentuu 
osaamiselle ja 
läpinäkyvyydelle
Jaskari painottaa, että esimerkik-
si valmistavassa teollisuudessa toi-
mitusvarmuus ja laatu ovat kai-
ken keskiössä. Se mikä luvataan, 
se myös pidetään.

– Asiakkaalta tulee määritel-
mät, joiden pohjalle kokonaisuus 
rakentuu. Ajatuksenamme on, et-

tä asiakas keskittyisi itse liiketoi-
minnallisesti tärkeisiin strategisiin 
ostoihin ja me tuotamme palvelun 
niihin ostoihin, jotka ovat hinta- 
ja strategiatasoltaan niin sanotusti 
pienempi arvoisia, mutta kuiten-
kin äärimmäisen tarpeellisia.

Tärkeimmiksi tekijöiksi yh-
dessä toimivan palvelutuotan-
non kanssa Jaskari nostaa luot-
tamuksen ja jatkuvan yhteistyön 
läpinäkyvyyden.

– Elämme hankintojen ulkois-
tamisessa murrosvaiheetta ja me 
olemme palveluntarjoajana tietyl-
lä tapaa uranuurtaja. Ostot vaati-
vat oman aikansa ja ammattitai-
tonsa. Kokonaisuus sisältää run-
saasti muun muassa hankintojen 
kilpailuttamista, dokumentointia 
ja raportointia.

– Tähän liittyy asiakkaan mah-
dollisuus päästä meidän järjestel-
miimme, joiden kautta he näkisi-
vät reaaliajassa, mitä me teemme. 
Tällainen järjestelmä on meil-
lä parhaillaan kehitysvaihees-
sa. Omasta hankintapuolen ko-
kemuksesta tiedän, kuinka tärkeä 
osa tämä on kokonaiskuvaa.

Logistikas Hankinta Oy tarjoaa hankintojen ulkoistamisen konsepteillaan eri alojen toimijoille mahdollisuuden tehostaa ja selkeyttää omien 
resurssiensa käyttöä. Palvelumuodot rakentuvat aina yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Palvelukonseptit personoidaan 
aina asiakkaiden tarpeiden 
mukaan. 
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Hallitus täydentyi kokeneilla 
logistiikka-alan osaajilla

Logistikas Oy:n hallitukseen on 
vuodesta 2004 valittu omista-
jien ja operatiivisten tehtävien 

ulkopuolisia jäseniä. Hallituksen 
puheenjohtaja ja pääomistaja Ari 
Salmi uskoo, että tämä päätös on 
vauhdittanut yrityksen kehitystä 
siihen, missä se nykyään on. Hal-
lituksen jäsen valitaan kolmek-
si vuodeksi, jotta hänellä on mah-
dollisuus päästä toimintaan kun-
nolla mukaan ja kehittää yritystä 
pitkäjänteisesti.

– Kasvava yritys on ikään kuin 
kasvava ihminen, joka eri elämän-
vaiheissaan kaipaa erilaista tu-
kea. Yrityksen “kasvatusta” oh-
jaa tarkoin valittu hallitus, jonka 
jäsenien erilaiset taustat ja koke-
mukset luovat turvallisen ja am-
mattitaitoisen pohjan yrityksen 
toiminnalle, Ari Salmi kuvailee.

Ornella kattava 
kokemus logistiikka-
alalla
Tapio Ornelle kertynyt kokemusta 
37 vuoden ajalta myynnin, mark-
kinoinnin ja johtamisen saralta. 
Hän on työskennellyt esimerkiksi 
Kiitolinjalla, Postilla, VR:llä ja DB 
Schenkerillä niin Suomessa kuin 
kansainvälisestikin. Vuosina 2013-
2017 Orne toimi myös Euroports 
Finland Oy:n toimitusjohtajana.

Salmella ja Ornella on yhteis-
tä historiaa jo 1980-luvulta, jolloin 
molemmat työskentelivät samal-
la työnantajalla. Salmi näkee Or-
nen laajat verkostot omaavana ko-
keneena logistiikka-alan ammat-
tilaisena, joka tuntee markkinat ja 
asiakkaat.

– Kun Ari pyysi minua Logisti-
kas Oy:n hallitukseen, otin pestin 

ilomielin vastaan. Vuosikymmeni-
en aikana tiemme ovat leikanneet 
useasti, ja olemme yritystemme 
kautta tehneet välillä yhteistyötä, 
välillä ratkaisseet logistiikan ongel-
mia eri tulokulmista. Tätä kautta 
tunsin monia yhtiön työntekijöitä 
jo pidemmältä ajalta, Orne kertoo.

Hän kuvailee Logistikas Oy:-
tä ketteräksi ja hyvin johdetuk-
si yritykseksi. Ensivaikutelma yri-
tyksestä on nuorekas, positiivinen 
ja ammattitaitoinen. Orne odottaa 
pystyvänsä omalla osaamisellaan, 
taustallaan ja kokemuksellaan tu-
kemaan kasvavaa yritystä sen ta-
voitteissa.

Virta on hankinnan 
ammattilainen
Seppo Virralla on 40 vuoden ko-
kemus hankinnan eri rooleista ja 

osa-alueista ympäri maailmaa. Lo-
gistikas Oy:n hallitukseen hän tuo 
näkemystä erityisesti hankinnan 
kehittämiseen ja konseptointiin.

– Sepolla on vankkaa koke-
musta ostoista ja projekteista ym-
päri maailmaa. Hän on ollut mu-
kana vastaamassa hankinnas-
ta muun muassa isoissa kaasu- ja 
öljyprojekteissa Siperiaa myöten. 
Kun Rauma Marine Construc-
tions perustettiin, Seppo loi sinne 
reilussa vuodessa hankinnalle toi-
mintatavat, Salmi kertoo.

Virta toimi Technip Offshore 

Finland Oy:ssä työskennellessään 
myös Logistikas Hankinta Oy:n 
liiketoimintajohtajana 2.1.2020 
aloittaneen Mikko Jaskarin esi-
miehenä. Salmi kokee merkittä-
väksi sen, että Jaskari saa uudessa 
pestissään sparrausta oman talon 
sisältä sellaiselta henkilöltä, jonka 
jo tuntee ja johon luottaa.

– Koen Logistikas-yhtiöt eteen-
päin menevänä ja mielenkiintoise-
na yrityksenä. Kun toiminnalle on 
löydetty hyvä suunta, on seuraava-
na haasteena pitää tuo hyvä suun-
ta, Virta toteaa.

Logistikas Oy:n hallitus sai maaliskuussa tärkeää täydennystä, kun kokeneet logistiikka-alan osaajat Tapio Orne ja Seppo Virta 
aloittivat hallituksessa. Puheenjohtajana jatkaa Ari Salmi, jäsenenä Eino-Pekka Vuorento ja varajäsenenä Jyrki Lehti.

Ylärivissä vasemmalta Logistikas Oy:n toimitusjohtaja Toni Brigatti ja hallituksen puheenjohtaja Ari Salmi.  
Alarivissä vasemmalta hallituksen jäsenet Tapio Orne, Seppo Virta ja Eino-Pekka Vuorento sekä varajäsen Jyrki Lehti.

Koen Logistikas-yhtiöt 
eteenpäin menevänä ja 
mielenkiintoisena yrityksenä.
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