
Sanomat

n:o

2021
1

ASIAKAS- JA HENKILÖSTÖLEHTI

Blueskuningatar
ja innovatiivinen
yrittäjä
ERJA LYYTISEN INTOHIMOSSA  
YHDISTYVÄT LUOVUUS,  
MÄÄRÄTIETOISUUS  
JA KURINALAISUUS  
– KAIKKI ONNISTUNEEN  
YRITTÄJYYDEN MERKIT.
               s. 6–7

TVO JA LOGISTIKAS
s. 4–5

AKTIIVINEN HALLITUS
s. 8

ELÄKEPÄIVÄT ESPANJASSA
s. 10



2
Logis t ikas  Sanomat

n:o 1 - 2021

Kulunut puoli vuotta on ol-
lut Logistikas-konsernissa 
täynnä muutoksia sen jäl-

keen, kun Sievi Capitalista tuli 
konsernin uusi pääomistaja. En-
simmäisiä muutoksia oli halli-
tuksen kokoonpanon uudistami-
nen. Vuoden alussa Sievi Capitalin 
edustajien lisäksi hallituksen jäse-
neksi tuli Nokiassa ja Kemirassa 
työuraa tehnyt Esa-Matti Puputti. 
Toukokuussa hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin venttiilialan 
markkinajohtaja Vexven toimi-
tusjohtaja Jussi Vanhanen, jolla 
on monipuolinen kokemus yri-
tyskaupoista. Hallituksen johdol-
la Logistikakselle on nyt laadittu 
uusi strategia, jota toimiva johto 
alkaa toteuttaa.

Kevään aikana olemme luoneet 
perustaa yhtiön tulevalle kasvul-
le. Olemme muun muassa kehit-
täneet taloudellista raportointia ja 
palkanneet uutta osaamista, kun 
Keski-Suomeen rekrytoitiin uu-
si myyntipäällikkö. Pyrimme kas-
vamaan orgaanisesti, hankkimal-
la uusia asiakkaita sekä pitämällä 
ja laajentamalla nykyasiakkuuk-
sia. Olen vakuuttunut, että se on-
nistuu tarjoamalla asiakkaille sitä 
korkeaa palvelun laatua, jota Lo-
gistikakselta on totuttu saamaan.

Muutoksista on tullut jo posi-
tiivista palautetta asiakaskunnas-
ta ja henkilöstöstä, kun on nähty, 
että pääomistaja jakaa yrittämi-
sen riskiä ja antaa Logistikaksel-
le leveämmät hartiat. Se tuo tur-

vallisuutta myös asiakkaille, joille 
olemme toiminnan kriittinen osa. 
Lisääntynyt kiinnostus on näky-
nyt myös mediajulkisuudessa ja 
Logistikaksen verkkosivukävijöi-
den määrän lisääntymisenä.

Logistiikan ulkoistuksen aste 
on Suomessa muita Pohjoismai-
ta pienempi ja uskomme, että Lo-
gistikaksella on mahdollisuus kas-
vattaa merkittävästi toimintaan-
sa. Toimialamme on sirpaleinen 
ja useimmat yritykset ovat pai-
kallisesti toimivia. Suurempi ko-
ko mahdollistaisi yrityksen pidem-
män tähtäimen suunnittelun sekä 
myynnin ja markkinoinnin tehok-
kaamman johtamisen. Uskomme, 
että asiakkaamme hyötyisivät val-
takunnallisesta palvelusta. 

Logistikas etsiikin mahdolli-
suuksia kasvaa myös epäorgaani-
sesti – eli suomeksi sanottuna te-
kemällä yrityskauppoja. Olem-
mekin jo aloittaneet sellaisten 
yritysten kartoituksen, jotka täy-
dentäisivät Logistikaksen toimin-
taa, ja Sievi Capital pääomistajana 
tukee tässä työssä vahvasti yhtiön 
toimivaa johtoa.

Muutos tarkoittaa usein epä-
mukavuusalueelle menoa. On ol-
lut ilo huomata, että Logistikaksen 
henkilöstöllä on ollut halu kasvaa 
ja kehittyä yhtiön mukana. Ha-
luankin kiittää koko henkilöstöä 
ja toimitusjohtaja Toni Brigattia,  
jotka ovat olleet valmiita oppimaan 
nopeasti uutta ja olleet avoimia uu-
sille asioille. Kiitos ja hyvää kesää!

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja
Sievi Capital

Logistikas Sanomien vuoden 
ensimmäisen lehden julkaisua 
venytettiin tällä kertaa kesä-

kuun puolelle, jotta saimme lait-
taa takasivulle onnittelut Rauman 
Lukolle jääkiekon Suomen mesta-
ruudesta. Yhtiömme perustaja ja 
edelleen merkittävänä omistaja-
na sekä hallituksessamme toimi-
va Ari Salmi on ollut viisi vuotta 
Rauman Lukko Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana ja tehnyt mää-
rätietoisesti töitä taustalla menes-
tyksen eteen. Sanoisin näin lä-
heltä seuranneena, että ”Apalla” 
on harvinainen ominaisuus saa-
da isoja asioita aikaan. Logisti-
kas on ollut pitkäaikainen kump-
pani Lukon kanssa. Olemme saa-
neet roppakaupalla näkyvyyttä ja 
viettäneet yhteistä aikaa asiakkai-
demme kanssa laadukkaissa otte-
lutapahtumissa. Myös paikallis-
vastustaja Ässien kanssa olemme 
tehneet kevään aikana verenluo-
vuttajien aktivointiin liittyvää yh-
teistyötä, josta kerromme tarkem-
min tässä lehdessä. Yhtiömme 
yhtenä arvona on vastuullisuus ja 
tämän kaltaisiin kampanjoihin on 
ollut hienoa päästä mukaan. 

Mutta on täällä muutakin teh-
ty kuin vain seurattu lätkää. Halli-
tustyö on uudistunut täysin ja ko-
koonpanoon saatiin toukokuus-

sa kovan luokan vahvistus, kun 
Vexve Oy:n toimitusjohtaja Jussi  
Vanhanen  lähti mukaan pu-
heenjohtajaksi ja allekirjoitta-
neen sparraajaksi. Aikaisemmin 
saimme hallituksen jäseneksi toi-
mitusketjujen kanssa lähes ko-
ko työuransa tehneen Esa-Matti  
Puputin. Molemmat herrat teki-
vät myös sijoituksen yhtiöön, jo-
ten samassa veneessä ollaan. 

Hallituksen kanssa olemme 
työstäneet uutta kasvustrategi-
aa, jonka julkaisemme ja jalkau-
tamme henkilöstölle lähiaikoina. 
Koska olemme vaativien asiakas-
ympäristöjen skaalautuva palve-
luyritys, henkilöstömme rooli on 
todella merkittävä. Meillä on töis-
sä tässä lehdessä esittäytyvien Kai 
Yli-Houhalan ja Terho Haapa-
järven kaltaisia logistiikan huip-
puammattilaisia, jotka ovat sitou-
tuneita ja ylpeitä työstään. Nyt to-
sin on yksi vähemmän, kun hyvin 
ansaitut eläkepäivät Espanjassa 
kutsuvat Terhoa – kiitos vielä ker-
ran tekemästäsi työstä meillä!

Yleisesti tämän vuoden näky-
mät ovat kohtuulliset, vaikka CO-
VID-19 edelleen vaikuttaa eten-
kin konttimarkkinoilla meidänkin 
asiakasyrityksiimme. Olemme pa-
nostaneet myyntityöhön ja syven-
täneet yhteistyötä vanhojen asiak-

kaidemme kanssa entisestään. 
Myyntitiimi on tehnyt myös muu-
tamia mielenkiintoisia uusia asia-
kassopimuksia. Sisälogistiikka- ja 
varastointipalveluiden markkinoil-
la on edelleen paljon ulkoistuspo-
tentiaalia, johon pyrimme vastaa-
maan jatkossakin räätälöidyillä 
ratkaisuillamme. 

Hyvää kesää kaikille lukijoille, 
asiakkaille ja henkilöstölle,

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

Kesäinen 
tervehdys, Logistikas Oy

Hakunintie 26, 
26100 Rauma 

02 8376 9600
info@logistikas.fi
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Logistikas mahdollisti Ässien ja 
Veripalvelun yhteiskampanjan
Porin Ässät ja SPR:n Veripalvelu toteuttivat alkuvuoden 2021 aikana kampanjan, jolla aktivoitiin 
verenluovuttajia. Logistikas oli mukana mahdollistamassa kampanjan toteutusta.

Jääkiekon SM-liigassa pelaava 
Porin Ässät, Suomen Punai-
sen Ristin Veripalvelu ja Lo-

gistikas kannustivat uudella Pata 
pelastaa -kampanjalla ihmisiä luo-
vuttamaan verta entistä rohkeam-
min. Keinotekoisesti verta ei voi-
da valmistaa, joten jokaisena arki-
päivänä tarvitaan 800 luovuttajaa.

– Monet tahot ovat näin ko-
rona-aikana hankalassa tilantees-
sa, ja koen, että Logistikaksen tu-
lee olla omalta osaltaan auttamas-
sa. Verenluovutuksessa ollaan oltu 
varmasti kovilla muutenkin, mut-
ta haasteet ovat korostuneet näin 
poikkeusaikoina. Tämä on ol-
lut hyvä tapa nostaa tärkeää asiaa 
esiin, Logistikas-konsernin toimi-
tusjohtajana Toni Brigatti kertoo.

 Kampanjan aikana saatiin yh-
teensä 55 verenluovutuskertaa, 
joilla pystyttiin pelastamaan jo-
pa 165 ihmishenkeä. Lukema on 
merkittävä, sillä kampanja nousi 
luovutusmäärällä mitattuna kaik-
kien Suomessa kyseisellä aikajak-

solla järjestettyjen kampanjoiden 
kymmenen parhaan joukkoon.

– Konsernillamme on toimipis-
te Porissa ja meidän tulee näkyä 
alueella. Tässä asiassa ei logonäky-
vyys kuitenkaan ole se juttu, vaan 
itse asia on äärimmäisen tärkeä. 
Ässät on suunnitellut kokonaisuu-
den hyvin ja saimme aikaan hyviä 
tuloksia, Brigatti sanoo.

Kampanja lähti rakentumaan 
Ässien toimisto-organisaation 
aloitteesta. SPR:n kanssa käydys-
sä keskustelussa ilmeni, että ve-
renluovuttajia tarvittiin entistä 
enemmän ja tarjottu apu otettiin 
ilolla vastaan.

– Otin saman tien yhteyttä To-
niin. Logistikaksen arvot olivat 
minulle tuttuja, ja niistä on ai-
na noussut isona asiana esiin vas-
tuullisuus. Vain kaksi päivää ta-
paamisemme jälkeen Toni palasi 
asiaan ja totesi, että nyt lähdetään 
tekemään yhdessä hyvää, Ässien 
myyntipäällikkö Teemu Tuomi 
taustoittaa.

Esimerkin voimalla  
– luovuttamalla  
voit voittaa
Tammikuussa toteutettiin en-
simmäinen yhteinen verenluovu-
tuskäynti. Logistikakselta muka-
na olivat Juha Hauta-Heikkilä ja 
Marjaana Vähäsantanen, Ässien 
toimistolta Tuomen lisäksi verta 
luovuttivat Eero Kemppi ja Jaakko  
Ruusunen.

– Esimerkin voima on paras 
kannustin. Tätä tehtiin kaikkien 
kolmen tahon tiiviissä yhteistyös-
sä, Tuomi sanoo.

Hauta-Heikkilä luovutti ver-

ta ensimmäistä kertaa elämässään.
– Tässä ollaan tärkeällä asialla 

ja on hienoa olla mukana. Itselleni 
jäi todella hyvä fiilis, eikä varmas-
ti jää viimeiseksi luovutuskerraksi, 
Hauta-Heikkilä hymyilee.

 Pelaajia ei verenluovutuksessa 
nähty, sillä huippu-urheilijat eivät 
voi luovuttaa verta kesken kauden. 
Tämä vaikuttaisi muun muassa 
palautumiseen ja aiheuttaisi kah-

den viikon ottelutauon luovutus-
hetkestä seuraavaan suoritukseen.

– Pelaajilla olisi ollut kiinnos-
tusta lähteä mukaan, mutta se ei 
ikävä kyllä ollut mahdollista. He 

olivat kuitenkin kapteeni Niklas  
Appelgrenin johdolla mukana 
motivoimassa kannattajia ja mui-
ta sidosryhmäläisiämme.

Logistikas Oy:llä on toimipis-
te Porissa, kuten myös Raumalla 
ja Eurajoen Olkiluodossa sekä Jy-
väskylässä ja Nokialla. Logistiikan 
palveluita tarjoava yhtiö on muka-
na tukemassa myös muun muas-
sa Rauman Lukkoa ja Kirittärien 
naisten Superpesis-joukkuetta.

– On meidän kaikkien kannalta 
hyvä, että koko Satakunta menestyy. 
Kun mietitään jääkiekkoa aina Lii-
ga-tasolta sinne pienimpiin junio-
reihin, on paikallisotteluilla iso mer-
kitys niin kentällä kuin katsomossa. 
Haluamme olla mukana edistämäs-
sä sekä fyysistä että henkistä hyvin-
vointia, Brigatti painottaa.

– Olen erittäin kiitollinen sii-
tä, että Logistikas näki tällaisen 
hieman erilaisen yhteistyömallin 
omakseen. Ilman heitä koko kam-
panjaa ei olisi saatu toteutettua, 
Tuomi kiittelee. 

Tämä on ollut hyvä tapa nostaa 
tärkeää asiaa esiin.

Tammikuun alussa verta olivat luovuttamassa Ässien toimistolta Eero Kemppi, Teemu Tuomi 
ja Jaakko Ruusunen sekä Logistikas Oy:n Juha Hauta-Heikkilä ja Marjaana Vähäsantanen.
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TOIMIPAIKKA: OLKILUOTO

Logist ikas  on toteuttanut 
TVO-konsernille Olkiluodon 
ydinvoimala-alueen logistii-

kan kokonaispalveluna syksystä 
2016 lähtien. Palvelusopimus uu-
sittiin kesällä 2020, joten tiivistä 
yhteistyötä on tehty jo viiden vuo-
den ajan.

– Yhteistyömme on toiminut 
alusta lähtien hyvin. Viiden vuo-
den aikana on opittu runsaasti uu-
sia työnteon menetelmiä ja on-
nistuttu luomaan uusia palveluita 
perinteisten varasto- ja kuljetus-
palveluiden rinnalle. Keskinäinen 
yhteydenpitomme on ollut jousta-
vaa kellonajasta riippumatta, Teol-
lisuuden Voima Oyj:n hankin-
nan ja logistiikan palvelupäällikkö 
Mikko Alapeteri kertoo.

– Eritoten olemme onnistu-
neet kehitystyössä ja koko konser-
nia palvelevien uusien palveluiden 
käyttöönotossa. Erityismainintana 
haluan kiittää Logistikaksen osaa-

vaa henkilöstöä. Työntekijöiden 
joustavuus on ollut laajalla rinta-
malla aivan huippuluokkaa.

Yhteistyön alussa palvelukoko-
naisuus sisälsi varastointi- ja kul-
jetuspalvelut, kuten sisäiset kulje-
tukset, koti- ja ulkomaan rahdit 
kumppaniverkoston kautta, Rau-
man talousalueen lähettikuljetus-
palvelut sekä henkilökuljetukset. 
Ajan myötä mukaan on tullut li-
säarvopalveluita, jotka kattavat 
pienhankinnat, työkaluvarasto-
palvelut, laaduntarkastustoimin-
taan osallistumiset, toiminnanoh-
jausjärjestelmään liittyviä kehitys-
töitä ja opastusta, sekä raskaiden 
kappaleiden käsittelyt ja pakkaus-
ten hallinnan.

– Logistikas on ollut alusta läh-
tien mukana perustamassa OL3:n 
työkaluvaraston toimintoja. Pal-
velussa on tehty töiden ja työmää-
rien kartoitus eri palvelulajeille. 
Nyt kun kyseisen varaston palvelut 

siirtyivät TVO:n palveluhankinta-
tiimille ja sitä kautta Logistikaksen 
hoidettavaksi, meillä on ollut mah-
dollisuus lähteä kehittämään palve-
lutoimintoa myös työkaluvarasto-
palvelussa ja katsoa sitä koko kon-
sernin näkövinkkelistä.

Logistikas toimittaa myös Po-

sivalle varasto- ja kuljetuspalve-
luita projektikokonaisuuksiin. 
Loppusijoituslaitos-projektiin 
solmittiin oma logistiikkasopi-
mus vuonna 2020.

– Logistikaksella riittää mie-
lenkiintoa uusien töiden ja koko-

naisuuksien haltuunottamiseen. 
Heillä on halu ratkaista asioita ja 
tukea asiakasta joustavasti. Toi-
mintoja ja palveluita suoritetaan 
yhteistyön puitteissa myös Olki-
luodon ulkopuolella, joten paikal-
lisuus on yksi eduista.

Sitoutuminen yhteisiin 
tavoitteisiin
Pitkä kokemus ja alueen tuntemus 
ovat Logistikaksen vahvuuksia. Si-
toutuneet tekijät on valikoitu tar-
koin ja osa henkilöstöstä on työs-
kennellyt aiemmin pitkään TVO:n 

palveluksessa.
– Tässä on hyvät mahdolli-

suudet onnistua viemään palvelu-
toimintoja eteenpäin, ja monella 
osa-alueella on jo tehty merkittä-
viä parannuksia. TVO:lle ja omal-
le vastuualueelleni jää monessa 
kohtaa pois yksittäisten operatii-
visten asioiden hoitaminen. Näin 
ollen voin keskittyä enenevissä 
määrin palveluiden johtamiseen, 
Alapeteri sanoo.

Palveluita tarkastellaan ja kehi-
tetään systemaattisesti ohjausmal-
lin kautta. Palvelulla on omat oh-
jaus- ja kehitysryhmänsä sekä vii-
kottaiset operatiiviset kokoukset.

– Hallintamallit ovat TVO:lla 
käytössä useassa eri palvelussa ja 
tämä on todettu toimivaksi ratkai-
suksi asioiden ja kehitystyön eteen-
päin viemisessä. Näin pystymme 
TVO:na ennakoimaan sisäisiltä 
asiakkailtamme tulevia palvelutar-
peita sekä mahdollistamaan palve-

Logistikas toteuttaa Olkiluodon ydinvoimala-alueella laajat logistiikan palvelut ja takaa näin omalta osaltaan keskeytyksettömän 
toiminnan. Pitkäaikaisen yhteistyön kivijalkoja ovat muun muassa vahva asiantuntemus ja kyky reagoida nopeasti. 

TVO ja Logistikas: 

Vahva halu ja sitoutuminen 
palveluiden kehittämiseen

Pitkä kokemus ja alueen 
tuntemus ovat Logistikaksen 
vahvuuksia.



5
Logis t ikas  Sanomat

n:o 1 - 2021 5

lussa tapahtuneiden asioiden seu-
rannan jälkikäteen tarkasteltuna. 

Palvelut skaalautuvat 
käynnistymisen myötä
Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön 
polttoaineen lataus suoritettiin 
viime maalis-huhtikuun taittees-
sa. Tämän myötä laitosalueen ko-
ko kasvoi ja vanhasta keskusva-
raston alueesta tuli ydinvoima-
la-aluetta. Laitospihalla tehtiin 
uusia porttiratkaisuja. Logistikas 
on vastannut kaikista laitosalu-
een kuljetuksista kuluvan vuoden 
alussa lähtien.

– Erilaiset lupakäytännöt ja toi-
mintatavat ovat luonnollisesti lisän-
neet työmäärää. Uusien käytäntöjen 
kanssa on ollut opettelemista. Sisäi-
siltä asiakkailtamme tulee puhelui-
ta ja viestejä niin sanotun normaa-
lin toimistoajan ulkopuolella. Työ-
määrän lisääntymisestä huolimatta 
kaikkeen on reagoitu kiitettävällä 
nopeudella, Alapeteri toteaa.

Varastojen kokoa ja tilojen riit-
tävyyttä on tarkasteltu OL3:sta sil-
mällä pitäen. Logistikaksen vastuu 
kasvaa koko alueen kuljetuksien 

sujuvuuden osalta.
– Kuljetuksien määrä on jo nyt 

lisääntynyt merkittävästi. Logis-
ti kas on myös ottanut osaa ajojär-
jestelijän kuljetuksen hoitamiseen. 
Kun laitos käynnistyy, palvelut 
skaalautuvat sen tarpeita vastaa-
viksi. Tällöin monista palveluista 
tulee enemmänkin rutiinia.

Ennakoiva suunnittelu 
avainasemassa
Kevät on vuosihuoltojen aikaa. 
Tänä vuonna huollot ovat hieman 
aiempaa pidemmät. Vuosihuol-
lot ovat tarkkaan aikataulutettua 
työtä, eikä viivästyksiä saa tulla. 
Tällöin Logistikaksen palvelutoi-
minnoilla on tärkeä rooli töiden 
turvallisessa ja aikataulullisessa 
etenemisessä.

– Työt viivästyisivät, mikäli ta-
varaa ei saataisi kuljetettua ajallaan 
laitokselle. Yksittäisen työn viiväs-
tymisellä saattaa olla merkittävää 
vaikutusta vuosihuollon aikatau-
luun ja sen myötä laitoksen käyn-
nistymiseen, Alapeteri muistuttaa.

–  Tiukoista  aikatauluista 
huolimatta turvallisuuskulttuu-

rin noudattaminen ja huomioi-
minen ovat ehdottomalla etusi-
jalla. Logistikas tiedostaa nämä 
asiat erittäin hyvin. Kaikki työt 
tehdään turvallisesti työhön va-
ratussa aikaikkunassa.  Tästä 
syystä on tärkeää suunnitella ja 
osallistua myös isompien pro-
jektien töiden suunnitteluun lo-
gistiikan osalta.

Alapeteri kertoo, että TVO:lla  
on isoja askeleita otettavana liit-
tyen OL3:n käyttöönottoon ja käy-
vien laitosten ylläpitämiseen sekä 
Posivan suurien projektien eteen-
päin viemiseksi.

– On tärkeää olla tietoinen 
asioista jo suunnitteluvaiheessa, 
eikä yrittää hypätä liikuvaan ju-
naan. Tilannetietoisuus asioihin ja 
oikea-aikainen reagoiminen tar-
peisiin näyttelevät tärkeää roolia 
palveluiden onnistumisessa. Sik-
si onkin tärkeää olla mukana ke-
hityksessä, eikä vain yhtäkkisten 
tarpeiden toteuttajana. Tästä syys-
tä korostan ennakoivaa suunnit-
telua, mikä takaa omalta osaltaan 
hyvän yhteistyön myös jatkossa, 
Alapeteri sanoo.  

Logistikas Palvelut Oy:n Olki-
luodon yksikönpäällikkö Jar-
mo Kaija katselee mennyttä 

viiden vuoden periodia tyytyväi-
senä. Selkeät yhteiset toimintata-
vat ja jatkuva palvelutarjonnan ke-
hittäminen ovat olleet tärkeässä 
roolissa.

– Ymmärrämme TVO:n kanssa 
toisiamme, mikä on omalta osal-
taan taannut sen, että yhteistyö 
on sujunut mallikkaasti. Koen, et-
tä olemme pystyneet vastaamaan 
siihen haasteeseen, jonka he ovat 
meille antaneet ja ottamaan vas-
tuun kokonaislogistiikasta sekä li-
säpalveluista, Kaija sanoo.

Syksyllä 2016 Olkiluodos-
sa työskenteli 15 Logistikaksen 
työntekijää. Palvelukokonaisuu-
den kasvun myötä myös henki-
löstömäärä on tuplaantunut. Osa 

työskentelee TVO:n, osa Posivan 
LSL-projektin ja osa Arevan logis-
tiikkatoiminnoissa.

– Pystymme reagoimaan no-
peasti muutoksiin, mikäli tarvi-
taan lisää ammattitaitoista henki-
löstöä. Yhtenä esimerkkinä viime 
keväänä alkanut koronapande-
mia, jonka myötä ryhdyttiin käyt-
tämään suojamaskeja. Saimme 
parissa päivässä täyteen toimin-
taan niiden käsittelystä, pussitta-
misesta ja jakamisesta huolehti-
van organisaation.

– Järjestämme tarvittaessa myös 
lisää varastotilaa hyvinkin nopeal-
la aikataululla. Olemme kyenneet 
vastaamaan isojen tavaroiden va-
rastointitarpeisiin todella hyvin.

Ydinvoimala-alue on poikkeuk-
sellinen toimintaympäristö. Hen-
kilöstön kokemus ja tietotaito ovat 

monessa asiassa avainasemassa.
– Meillä on vastuuntuntoinen 

henkilökunta, joka tuntee toimin-
tatavat ja -tilat. He ovat olleet pit-
kään yhtiön palveluksessa ja ym-
märtävät tämän ympäristön vaa-
timukset sekä toimivan logistiikan 
periaatteet.

Vuosihuoltojen aikana Logis-
tikaksen henkilöstömäärä nousee 
noin 37 ammattilaiseen.

– Kiire on revision aikana ko-
va, sillä toimitusmäärät tava-
ran luovutuksineen ja kuljetuk-
sineen kolminkertaistuvat. Työs-
kentelemme kahdessa vuorossa 
taataksemme omalta osaltamme 
keskeytyksettömän vuosihuol-
lon. Näihinkin haasteisiin vas-
taamme sitoutuneella ja ammat-
titaitoisella nopealla reagoinnil-
la, Kaija painottaa. 

Yhteinen ymmärrys yhteistyön vahvuus

Logistikas huolehtii Olkiluo-
dossa Posivan loppusijoi-
tuslaitoksen rakennustyö-

maan materiaalien hallinnasta 
ja kuljettamisesta. Logistiikka-
koordinaattori Kai Yli-Houha-
la pitää yhdessä neljän muun 
ammattilaisen kanssa huolen, 
että neljän urakoitsijan muo-
dostaman työyhteenliittymän ja 
heidän useiden aliurakoitsijoi-
densa käyttämien materiaalien 
päivittäinen logistiikka toimii 
moitteettomasti.

– Urakoitsijoiden tilaamat ta-
varat tulevat tähän meille Keski-
vedentielle ja osa Posivan alueel-
le sijaitsevaan lämpimään varas-
toon. Kauttamme liikkuu muun 
muassa raudoitteita, puutava-
raa, kaapeleita ja IV-putkia tar-
vikkeineen. Kaikki tavarat liik-
kuvat kontrolloidusti meidän 
kauttamme. Lisäksi kuljetam-
me päivittäin ruoka-annokset 
keskusruokalasta maanalaiseen 
ruokalaan sekä hallinnoimme 
Posivan työmaa-alueella ole-
vaa tarvike- ja työkaluvarastoa, 
Yli-Houhola taustoittaa.

Ennen tuotteiden hyllyttä-
mistä materiaaleille tehdään 
vastaanottotarkastus Posivan ja 
TVO:n  tarkastajien toimesta. 
Logistikas Palvelut Oy:n henki-
löstö suorittaa tarkastukset tule-
ville sähkötyökaluille.

– Tehtävämme on huoleh-
tia, että tavara lähtee tästä eteen-
päin hallitusti tarkastuksineen. 
Kyseessä on erittäin tärkeä osa 

päivittäistä logistiikkaa. Huo-
lehdimme, että kaikki tehdään 
määräysten mukaisesti.

Urakoitsijat tilaavat tarvitse-
mansa tuotteet Lockmaster-jär-
jestelmän kautta, puhelimella tai 
sähköpostilla ja Logistikas huo-
lehtii, että sovitut tuotteet ja ka-
lustot ovat sovittuna ajankohta-
na sovitussa kohteessa ONKA-
LOSSA. Rakennusmateriaalien 
lisäksi maan alle viedään muun 
muassa nostimia ja huolehdi-
taan jätelavojen tyhjennyksistä.

– Kokonaisuus on erittäin 
laaja ja palvelun toteuttami-
nen vaatii monipuolista tietotai-
toa. Arkemme on ajoittain hyvin 
hektistä, mutta meille on kun-
nia-asia, että pystymme toimit-
tamaan tuotteet lyhyelläkin va-
roitusajalla. Olkiluoto ja Posi-
van ONKALO ovat aivan oma 
maailmansa ja turvallisuusvaati-
mukset ovat kaikessa tekemises-
sä huippuluokkaa.

Logistikas on toteuttanut ky-
seistä palvelua nyt reilun vuo-
den ajan. Vaatimuksiin on vas-
tattu vahvalla ammattitaidolla.

– Loppusijoituslaitoksen ra-
kentaminen tavarantoimituk-
sineen on kokonaisuus, josta 
kellään ei ole ollut esimerkkiä, 
sillä vastaavaa ei ole tehty mis-
sään muualla. Olimme siis uu-
den edessä ja olemme onnis-
tuneet siinä mielestäni hyvin. 
Siitä iso kiitos koko meidän 
henkilöstöllemme, Yli-Houha-
la kiittelee. 

Kokemus ja tietotaito 
takaavat laajan ja 
ripeän palvelun

Kokonaisuus on erittäin laaja 
ja palvelun toteuttaminen vaatii 
monipuolista tietotaitoa.

Logistikas Palvelut 
Oy:n Olkiluodon 
yksikönpäällikkö Jarmo 
Kaija (vas.) ja Teollisuuden 
Voima Oyj:n hankinnan ja 
logistiikan palvelupäällikkö 
Mikko Alapeteri.
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JOHTAMISESTA: ERJA LYYTINEN

Blueskuningatar ja 
innovatiivinen yrittäjä 
– luovuus vaatii mielenlujuutta

Erja Lyytinen on suomalaisen musiikkimaailman kärkinimiä. Virtuoosimainen blues-lähettiläs valittiin 
arvostetussa musiikkialan lehdessä maailman toiseksi parhaaksi kitaristiksi. Lyytisen intohimossa yhdistyvät 

luovuus, määrätietoisuus ja kurinalaisuus – kaikki onnistuneen yrittäjyyden merkit.

Blues-musiikki syntyi Yhdys-
valloissa 1800- ja 1900-lu-
vun vaihteessa afroamerik-

kalaisen hengellisen musiikin, 
työlaulujen ja Britanniasta tuotu-
jen kerronnallisten balladien poh-
jalta. Blues-perinteistä ammenta-
neita bändejä ovat esimerkiksi Led 
Zeppelin ja Rolling Stones.

– Blues on aitoa ja konstai-
lematonta, tietyllä tapaa melan-
kolista musiikkia, jonka pohja-
vireessä on aina mukana myös 
toivoa. Nuorempana kuunte-
lin enemmän traditionaalisem-
paa materiaalia, mutta sittemmin 
olen rönsyillyt rockin ja progres-
siivisen rockin puolelle, muusik-
ko Erja Lyytinen kertoo.

– Kitaristina minulle ei rii-

tä pelkästään piuha ja vahvistin, 
vaan mukana täytyy olla pedaa-
leita, soundeja ja efektejä. Kaik-
kea sellaista, jonka avulla voin 
tehdä oman näköistä ja tuoretta 
suomalaisen mimmikitaristin te-
kemää musiikkia.

Lyytinen on kerännyt kunniaa 
ja kehuja läpi uransa. Viimeisim-
pänä hänet valittiin Guitar World 
 -lehden vuoden 2020 Paras kita-
risti -äänestyksessä toiselle sijal-
le. Edelliseltä vuodelta on taskus-
sa valinta 14.sijalle saman lehden 
Paras blueskitaristi -äänestyksessä.

– Kyllähän tunnustukset tun-
tuvat aina hienolta, ne myös kan-
nustavat eteenpäin. Huomionosoi-
tukset kertovat siitä, että minut on 
huomattu tekijänä kansainvälises-

ti. Muistan, kun nuorena tyttönä 
luin näitä samoja lehtiä, joissa mi-
nut on nyt huomioitu.

– Jokainen epäilee itseään ja 
omaa osaamistaan jossain koh-
taa. On vain uskottava rohkeas-
ti omaan tekemiseen. Kun ihmi-
set kertovat fanittavansa minua ja 
näyttävät sen, on se merkki teke-
mäni työn tarpeellisuudesta. Ilman 
heitä ei olisi minun brändiäni.

Lapsuuden kodin 
musiikillinen vapaus 
Lyytinen on kulkenut yhtä mat-
kaa musiikin kanssa niin kauan 
kuin hän muistaa. Lapsuuden ko-
dissa Kuopiossa ilmapiiri oli vah-
vasti musiikkimyönteinen, sillä 
hänen molemmat vanhempansa 

ovat muusikoita.
– Soittimia oli aina ympärillä, 

ja musiikillinen vapaus oli ko-
ko ajan läsnä. Äiti soittaa bassoa 
ja isä kitaraa, molemmat myös 
laulavat. Heillä on ollut bändi 
60-luvulta lähtien ja muistan hy-
vin, kun kuuntelimme kelanau-
hurilta heidän keikkojaan, Lyyti-
nen hymyilee.

– Isä soitti kitaraa ja minä lau-
loin kolmevuotiaana päälle omia 
sanoituksia ja melodioita. Ei lap-
sena vielä osannut haaveilla muu-
sikon ammatista. Musiikki oli 
meidän perheemme juttu, iso osa 
arkea ja elämää.

Ensimmäisenä soittimenaan 
Lyytinen opiskeli viulun salat, 
mutta kitara oli jo tuolloin pyöri-

nyt hänen mielessään. 13-vuoti-
aana hän tiedusteli mahdollisuut-
ta päästä opiskelemaan konserva-
torioon kitaransoittoa.

– Siihen aikaan ei ollut mui-
ta vaihtoehtoja kuin klassinen ki-
tara. Nyt voin todeta, että onneksi 
en saanut silloin kyseistä opiskelu-
paikkaa. Opettelin soittamaan ki-
taraa itse. Kitaran kanssa pystyin 
säestämään omaa laulamistani, 
mikä on ollut minulle aina keskei-
nen juttu musiikinteossa.

– Omia kappaleita alkoi syntyä 
heti. Ensimmäinen oma biisi val-
mistui viikon sisällä siitä, kun har-
joittelu oli alkanut. Klassisen mu-
siikin opinnoista tarttunut teoria 
oli hallussa, mikä helpotti musii-
kin tekemistä. Soinnutukset auke-
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sivat minulle hieman myöhemmin 
musiikkilukiossa.

Lahjakkaan muusikon tie vei 
Sibelius-Akatemiaan, jossa Lyyti-
nen oli ensimmäinen sähkökita-
raa pääaineenaan opiskellut nai-
nen. Musiikin maisteriksi hän val-
mistui vuonna 2010.

– Siihen aikaan ei ollut juuri-
kaan naispuolisia kitaristeja, mut-
ta minulle oli hyvin luonnollis-
ta soittaa kitaraa. Tykkäsin teh-
dä omaa juttuani. Tänä päivänä 
esikuvia on helpompi löytää, kun 
internetistä löytyy käytännössä 
kaikki maailman materiaali.

Luovuus on tunteiden 
purkamista
Musiikkialaa pidettiin pitkään 
varsin miehisenä maailmana, 
mutta ajan myötä tekijäkaarti on 
tasapuolistunut. Lyytinen on täl-
lä saralla yksi uranuurtajista ja tie-
tyllä tapaa niin sanottujen lasikat-
tojen rikkoja.

– Hyvä musiikki on hyvää 
musiikkia, on sen tehnyt kuka ta-
hansa. Ei tasa-arvo musiikissa-
kaan ole vielä tänä päivänä mi-
kään itsestäänselvyys, vaikka 
olemme menneet viime vuosina 
huomattavasti parempaan suun-
taan. Mitä enemmän taitavia 
naismuusikoita saamme esille, si-
tä tasa-arvoisempaa aikaa eläm-
me, Lyytinen muistuttaa.

Ja nimenomaan taitavia, sillä 
osaaminen on asia mikä määritte-
lee, kuka onnistuu tekemään läpi-
murron. Hyvät esimerkit ja rooli-
mallit ovat yksi rohkaiseva tekijä.

– Minulla luovuuden herät-
tää toisinaan koskettavat biisit ja 
soundit, toisinaan taas biisin si-
sältämä tunnetila tai tapa, miten 
se on toteutettu tai esitetty. Mi-
nua inspiroi sisäinen palo, joka 
on ollut minussa aina. Musiikki 
on eteenpäin vievä voima ja sen 
tekeminen on minulle henkisesti 
elintärkeää.

Kappale iden k ir joittami-
nen alkaa usein tunnetilasta, jo-
ka Lyytisen on saatava purettua. 
Toisinaan biisinteko vaatii luo-
van tilan ja ympäristön, toisi-
naan taas istutaan alas ja ryhdy-
tään tekemään musiikkia pöytä-
laatikkoon kätkettyjen aihioiden 
tai ideoiden pohjalta.

– Olen vuosien varrella huo-
mannut, että laittamalla hyvän 
tai huonon fiiliksen musiikkiin, 
on asia käsitelty ja ikäväkin fiilis 
helpottuu. Sanoituksissa voi sa-
noa hyvinkin suoraan asioita, jot-
ka ovat kuitenkin universaaleja ja 
meille kaikille isoja aiheita. Jotkut 
biisit saattavat syntyä muutamassa 
tunnissa, joidenkin valmistumi-
nen vie vuosia.

Luontainen oma musikaalisuus 
yhdessä ympäristöstä ja ympäröi-
västä kulttuurista tulleiden oppien 
kanssa yhdistyvät luovuuteen. Tä-
mä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä 
unelmien eteen on oltava valmis 

tekemään hartiavoimin töitä.
– Olen treenannut järjettö-

miä määriä ja treenaan edelleen 
useamman kerran viikossa, sil-
lä en ole vielä valmis. Pystyn to-
ki nauttimaan lavalla olemises-
ta ja innostun siitä, kun pitkään 
treenatut asiat onnistuvat. Koke-
muksen ja harjoituksen kautta tu-
lee syvyyttä ilmaisuun ja tekniik-
ka paranee.

Tällä hetkellä Lyytiseltä löytyy 
noin parisenkymmentä kitaraa, 
joista jatkuvassa rotaatiossa on 
kymmenisen soitinta. Näistä hän 
nostaa yhden selkeän suosikin – 
G&L-merkin sinisen Z-3 ASAT 
Semi-Hollow -sähkökitaran.

– Muistot, tunteet ja yhdessä 
eletty elämä tekevät siitä rakkaan 
kitaran. Sain sen 2000-luvun puo-
livälissä ja olen soittanut sillä mel-
kein kaikki kansainväliset keikka-
ni. Minulla on myös laaja kattaus 
erilaisia Stratocaster-kitaroita ja 
viimeisimpänä perheeseen liittyi 
Yamahan Revstar.

Paras irti itsestä  
ja muista
Lyytinen tunnetaan muusikkona, 
mutta hän on myös yrittäjä. Mu-
siikinteon ja keikkailun lisäksi hän 
pyörittää levy-yhtiön, kustannus-
yhtiön ja tuotantotoimiston käsit-
tävää osakeyhtiötä.

– Olen hyvin yrittäjähenkinen 
ja tykännyt aina tehdä asioita it-
se. Taiteilijuuteen liitetään usein 
sellainen tietynlainen fiilistelty, 
unelmointi ja abstrakti tekeminen, 
mutta luovuus vaatii kovaa mie-
lenlujuutta. Esimerkiksi musiikin 
tekeminen vaatii pitkäjänteisyyttä, 
sillä tulokset eivät näy heti, vaan 
ehkä vuosien tai jopa vuosikym-
menien päästä, Lyytinen sanoo.

Lyytinen johtaa itsensä lisäk-
si bändiä ja teknikoita. Johtami-
nen luovien ihmisten ympäristös-
sä poikkeaa usein niin sanotusta 
normaalista päivätyöstä.

– Yrittäjänä minun on oltava 
järjestelmällinen ja tiukan pai-
kan tullen se, joka sanoo mitä nyt 
tehdään ja miten toimitaan. Mi-
nulla on vastuu, joten en voi vain 
heittäytyä artistiksi takapenkille 
ja avata oluttölkkiä. Sen aika koit-
taa sitten, kun kiertue on saatu 
päätökseen.

– Tässä työssä tulee olla mää-
rätietoinen ja kurinalainen niin 
muita kuin itseäänkin kohtaan. 
Vaaditaan myös hyviä sosiaalisia 
taitoja ja on osattava nähdä, miten 
erilaisten ihmisten kanssa tehdään 
yhteistyötä. Aina tulee pyrkiä saa-
maan ihmisistä paras irti ilman, 
että heitä kuormittaa liikaa.

Lyytinen tekee toistasataa keik-
kaa vuodessa. Hän ei ole kuiten-
kaan ainoastaan musiikinteki-
jä ja yrittäjä, vaan ennen kaikkea 
7-vuotiaiden kaksospoikien äi-
ti. Hyvin toimiva yhteishuoltajuus 
lasten isän kanssa helpottaa paljon 
matkustamista vaativan ammatin 

toteuttamista.
– Lapset ovat isällään silloin, 

kun minulla on keikkaa, ja sit-
ten taas minulla pidempiä pätkiä 
silloin, kun keikoista on taukoa. 
Toisinaan lapset ovat mukana 
keikoillakin. Onhan se moninai-
nen paletti ja toisinaan haasta-
vaa, mutta asiat on vain saatava 
toimimaan.

Kiertueet vaativat 
tarkkaa logistiikkaa
Korona-aika on tuonut tapahtu-
ma-alalle isoja haasteita. Lyyti-
nen ei ole jäänyt kuitenkaan tu-
leen makaamaan, vaan uuden ajan 
myötä on syntynyt paljon uutta. 
Omaelämäkerta Blueskuninga-
tar julkaistiin jo syksyllä 2019 ja 
sen lisäksi hänellä on oma teeb-
rändi. Myös striimikeikat ovat tul-
leet ajan hengen mukaisesti osak-
si arkea.

– Vein viime kesäkuussa bän-
dini 60 metrin korkeuteen syn-
nyinkaupungissani Kuopiossa No-
vapoliksen Microkadun tornin ka-
tolle. Striimikeikkaa katsoi livenä 
noin 4000 ihmistä ja sittemmin si-
tä on katsottu noin 100 000 kertaa 
eri sosiaalisen median alustoilla. 
Haluamme tuottaa ihmisille hyviä 
fiiliksiä tällaisena erikoisena aika-
na, Lyytinen kertoo.

Hyviä fiiliksiä on tuotettu ym-
päri maailman. Lyytinen on esiin-
tynyt uransa aikana muun muas-
sa Carlos Santanan, Sonny Land-
rethin ja Jennifer Battenin kanssa 
sekä Tom Jonesin ja Robert Plan-
tin lämmittelijänä.

– Maailmantähtien kanssa soit-
taessa oppii aina jotain uutta. On 
hienoa seurata vierestä, miten he 
käsittelevät soitintaan, miten he 
ovat yleisön edessä ja mikä heitä 
liikuttaa. Soittaminen omien ido-
lien kanssa samalla lavalla on aina 
hieno kokemus, josta voi ammen-
taa tunnepitoisuutta.

Keikkailu maailmalla on hy-
vin erilaista kuin Suomessa. Siinä 
missä kotimaassa Lyytinen liikkuu 
bändinsä ja tekniikkahenkilös-
tön kanssa pääsääntöisesti matkai-
luautolla ja pakettiautolla, vaatii 
ulkomaan keikat entistä tarkem-
paa logistista suunnittelua niin 
soittajien kuin kalustonkin osalta.

– Kiertueen järjestäminen on 
aina iso ponnistus. Keikkapaik-
kojen lisäksi suunnitellaan tar-
koin kulkureitit, jotta siirtymät 
ovat ekologisesti ja ajankäytölli-
sesti järkeviä. Meitä matkustaa 
keskimäärin viiden-seitsemän 
hengen ryhmä.

– Kuljemme yhdeksän hengen 
keikka-autolla lahden yli Ruotsiin 
ja siitä eteenpäin eri puolille Eu-
rooppaa. Matkoillahan voi aina 
sattua kaikenlaista ja monet ker-
rat on korjailtu autoja tienvarsil-
la. Lisäksi matkan varrelta haetaan 
laitteistoa eri paikoista, joten se-
kin vaatii omalta osaltaan tarkkaa 
suunnittelua.

Dream big - unelmien 
kautta uuteen
Lyytinen on nähty muutamaan 
kertaan myös Logistikas Oy:n ko-
tipaikkakunnalla järjestettävän 
Rauma Bluesin päälavalla. Kanaa-
likaupungin bluesfestivaaleista on 
lämpimät muistot.

– Rauma Bluesin riveistä on jää-
nyt pitkäaikaisia kavereita. Soitin 
siellä ensimmäisen kerran urani al-
kutaipaleelle vuonna 2002. Se oli 
kannustava kokemus siinä vaihees-
sa uraa, kun pääsi vetämään bluesiin 
keskittyneellä festivaalilla isolla laval-
la isolle yleisölle, Lyytinen muistelee.

Viimeinen vuosi on ollut työn-
täyteinen ja haastava. Uuden inno-
vointia on tehty paljon, jotta yritys 
pyörii ja pysyy kilpailussa mukana. 

– Takana on opettavainen vuo-
si, joka on tuonut uusia juttuja. 
On voinut ottaa aikaa myös itsel-
leen, mutta taustalla on ollut koko 
ajan pitkittyneen tilanteen aiheut-
tama epätietoisuus siitä, mitä mu-
siikkialalla tapahtuu.

Tulevaisuuteen Lyytinen kat-
soo positiivisin silmin. Toiveena 
on päästä keikoille tulevana kesä-
nä. Kokeneella muusikollakin on 
edelleen haaveita.

– Unelmia ja haaveita pitää 
olla. Dream big, niin voit päästä 
jonnekin. Haluaisin soittaa hie-
noissa konserttitaloissa, kuten 
esimerkiksi Royal Albert Hallis-
sa. Tarkoitus on kehittää omaa 
soundia, bändiä ja musiikin teke-
mistä, Lyytinen hymyilee. 

Kuka?
Erja Lyytinen
• Suomalainen blueskitaristi,  

laulaja ja lauluntekijä, musiikki-  
ja tapahtuma-alan yrittäjä

• Syntynyt Kuopiossa 1976
• Julkaissut useita studio- ja  

livealbumeita sekä ollut  
mukana kokoelmalevyillä.  
Viimeisin julkaisu vuonna 2020  
julkaistu Lockdown Live

• Omaelämäkerta Blueskuningatar 
(Kirjoittaja: Mape Ollila /  
Docendo) julkaistiin vuonna 2019

• Oli mukana MTV3:n  
Tähdet, Tähdet -ohjelmassa  
vuonna 2017 ja Tanssii tähtien 
 kanssa -ohjelmassa vuonna 2012.

• Esiintynyt muun muassa  
Joe Bonamassan, Sonny  
Landrethin, Jennifer Battenin  
ja Carlos Santanan kanssa sekä  
Robert Plantin ja Tom Jonesin  
lämmittelijänä

Palkinnot ja ehdokkuudet mm.
• Guitar World -lehden  

Paras kitaristi -äänestyksessä  
2.sija (2020)

• Guitar World -lehden  
Paras blueskitaristi -äänestyksessä 
14.sija (2019)

• European Blues Awards  
– Paras kitaristi (2017)

• Finnish Blues Awards  
– Vuoden artisti (2015)

• Blues Matters! -julkaisun Vuoden 
kansainvälinen sooloartisti 
-äänestyslistan 1.sija (2015)

• Dreamland Blues -albumi  
Yle Radio Suomen Bluesministeri-
ohjelman vuoden albumi (2006)

• Wildflower -albumi Yleisradion 
Bluesministeri-ohjelman vuoden 
albumi (2003)
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CMA-CGA

Logistikas-konsernin hallituksen kokoonpano täydentyi uudella puheenjohtajalla, kun Jussi Vanhanen 
tarttui yhtiön ruoriin. Esa-Matti Puputti täydensi viisihenkisen hallituksen jo kuluvan vuoden alussa. 
Kokeneet ammattilaiset ovat tärkeässä roolissa yhtiön tulevaisuuden rakentamisessa.

Aktiivista ja osallistuvaa 
hallitustyöskentelyä

Logistikas-konsernin hallituk-
sen puheenjohtajana touko-
kuun alussa aloittaneelle Jus-

si Vanhaselle logistiikka-ala on 
toimialana uusi. Edessä on hie-
no mahdollisuus päästä tuomaan 
pitkän kokemuksen kautta uusia 
asioita toimintaan ja laajentaa sa-
malla omaa osaamista.

– Logistikas on vahvalla arvo-
pohjalla toimiva yhtiö, jolla on sel-
keä käsitys siitä, minkälaisia pal-
veluita asiakkaille halutaan tarjo-
ta ja minkälaista henkilöstöä sekä 
heidän osaamistaan ja motivointia 
tarvitaan, jotta asiakkaille kyetään 
tarjoamaan tavoitteiden mukaista 
palvelua, Vanhanen kertoo.

Häneen on tehnyt vaikutuk-
sen se, miten Logistikas on on-
nistunut kasvattamaan yhteistyö-
tään eri toimijoiden kanssa pienis-
tä palvelutoiminnoista laajempiin 
kokonaisuuksiin. Tämä osoittaa, 
että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja 
samaan aikaan kyetään luomaan 
uusia palveluita.

– On tärkeää tunnistaa omat 
vahvuudet ja uskaltaa hyödyntää 
niitä. Logistiikkapalveluiden ulkois-
tamisessa on jo olemassa positiivi-
nen pohjavire, joten nyt tulee löytää 
oikeat tavat kasvaa olemassa olevien 
ja uusien asiakkaiden kanssa, kuten 
myös oikeilla yritysostoilla.

Vanhanen on oikeustieteen 
kandidaatti ja MBA. Hänellä on 
pitkä 14 vuoden kokemus eri teh-
tävistä metsäyhtiö UPM:ssä vuo-
silta 1999-2013. Vuodet 2014-17 
Vanhanen työskenteli Wienissä 
pakkausmateriaali- ja paperiyh-
tiö Mondissa. Tämän jälkeen hän 
on toiminut suomalaisen venttii-
lialan maailman markkinajohta-
ja Vexve Oy:n toimitusjohtajana 
ja osaomistajana. Vanhanen toimi 
vuodesta 2014 joulukuuhun 2020 
myös Peikko Group Oy:n hallituk-
sen puheenjohtajana.

– Olen ollut mukana erilaisis-
sa yrityskaupoissa ja niiden jälki-
hoidossa, sekä kokonaisvaltaista 
kehittämistä vaativissa tilanteissa. 
Tällöin tulee huomioida samaan 
aikaan esimerkiksi strategia, or-
ganisaatio ja ihmisten kyvykkyys. 
Johdolla on hyvin usein oikea aa-
vistus, mutta aiemman kokemuk-
sen puute saattaa aiheuttaa epä-
röintiä. Kannustamalla voin no-
peuttaa prosessien etenemistä.

Asiakas- ja 
henkilöstötyytyväisyys 
hyvällä pohjalla
Esa-Matti Puputti aloitti Logisti-
kas-konsernin hallituksen jäsene-
nä jo vuoden 2021 alussa. Kemira 
Oyj:n kehitysjohtaja ja johtoryh-

män jäsen on kokenut yritysmaa-
ilman ammattilainen.

– Olemme käyneet Logistikak-
sen toimintaa ja taustaa läpi hal-
lituksen kokouksissa sekä yhdes-
sä toimitusjohtaja Toni Brigatin 
kanssa. Sitä kautta olen päässyt 
hyvin sisälle toimintaan ja ensivai-
kutelma on erittäin positiivinen, 
Puputti taustoittaa.

– Logistikaksen asiakaskun-
nassa on hyvä määrä isoja ja pie-
nempiä asiakkuuksia. Yhtiö on 
mielenkiintoisessa tilassa, sil-
lä kasvupotentiaalia on olemassa. 
Hallituksen tehtävä on tukea toi-
mivaa johtoa muun muassa sen 
osalta, mistä ja millä tavalla hae-
taan kasvua.

Puputti on työskennellyt vii-
meisen 35 vuoden aikana erilaisis-
sa operatiivisissa johtotehtävissä 
Kemiran lisäksi Nokialla, Fazeril-
la ja ABB:llä.

– Tuon näkökulmia palvelu-
tarjontaan ja niihin liittyviin sys-
tematisointeihin. Minulla on ko-
kemusta erilaisten toimintojen ul-
koistamisesta, ja sitä tietotaitoa 
voin ammentaa, mutta samalla tä-
mä on itsellenikin hieno mahdol-
lisuus oppia uusia asioita.

Hyvän jatkumon takaamisek-
si Puputti nostaa esiin asiakas- ja 
henkilöstötyytyväisyyden sekä yh-

tiön vahvat referenssit.
– Korkea asiakastyytyväisyys 

kertoo siitä, että Logistikaksen 
tuottamat palvelut ovat korkeata-
soisia. Palveluiden joustavuus on 
tärkeää, mutta voimme edelleen 
systematisoida sitä, mitä palve-
luita tarjotaan ja miten kasvetaan 
maantieteellisesti.

– Toni Brigatti ja Ari Sal-
mi puhuvat paljon henkilöstöstä 
niin osaamisen kuin hyvinvoin-
nin osalta. Kun henkilöstö otetaan 
mukaan kehitystyöhön, he sitou-
tuvat tekemiseen. Alhainen sairas-
poissaoloprosentti indikoi hyvin 
yrityksen henkeä, ja kertoo siitä, 
että henkilöstöstä pidetään huolta.

Ylpeys yhteisestä 
asiasta
Jussi Vanhasen ja Esa-Matti Pu-
putin lisäksi Logistikas-konsernin 
hallitukseen kuuluvat perustaja ja 
osakas Ari Salmi sekä enemmistö-
osakas Sievi Capital Oyj:n toimi-
tusjohtaja Päivi Marttila ja sijoi-
tusjohtaja Paavo Pakkanen.

– Pidän siitä, että meillä on ver-

rattain pieni, mutta vahva porukka, 
sillä tällöin kaikki ottavat vastuuta 
ja osallistuvat aktiivisesti. Hallituk-
sen jäsenten tietotaitoa tulee hyö-
dyntää mahdollisimman laaja-alai-
sesti, Vanhanen painottaa.

– Päivi ja Paavo ovat olleet os-
tamassa Logistikasta ja he edusta-
vat pääomistajaa. Ari on vuosien 
aikana osoittanut kykyä kehit-
tää yrityksiä ja niiden toimintoja. 
Esa-Matilla on monipuolista ko-
kemusta eri näkökulmista myös 
logistiikasta, joten hän osaa esittää 
oikeita kysymyksiä. Hallituksen 
tehtävähän on esittää kysymyksiä, 
eikä antaa aina suoria vastauksia.

Vanhanen muistuttaa, että ko-
ko organisaation tulee tiedostaa, 
kuinka hieno yhtiö Logistikas on, 
ja miten siitä halutaan tehdä yh-
dessä entistäkin hienompi.

– On erittäin tärkeää, että toi-
miva johto kokee positiivisen vas-
tuun. Kehitystoimet on nähtävä 
mahdollisuutena. Tulee olla ylpeä 
siitä, missä on töissä, ja mielestäni 
Logistikaksessa tämä asia toteutuu 
läpi koko organisaation. 

Logistikaksen tuottamat palvelut 
ovat korkeatasoisia. 

HALLITUS



9
Logis t ikas  Sanomat

n:o 1 - 2021

MYYNTI

Logistikas sai organisaatioon-
sa lisää huippuosaamista, sil-
lä Jukka Lanu on kerryttänyt 

monipuolista logistiikka-alan ko-
kemusta erilaisissa myynti-, ke-
hitys- ja opetustehtävissä. Lanun 
työpiste sijaitsee Jyväskylässä Säy-
nätsalon toimipisteessä.

– Pääsääntöisesti tulen työs-
kentelemään uusasiakashankin-
nassa. Sisälogistiikan ulkoistuspal-
veluiden myynnissä on oleellisinta 
tunnistaa asiakkaan tarpeet, joi-
ta lähdetään ratkaisemaan. Puhu-
taan siis tietyllä tapaa konsultoi-
vasta ja ratkaisuhakuisesta myyn-
nistä, Lanu kertoo.

– Oma työkokemukseni takaa 
tähän hyvät työkalut. Visiointi, ke-
hitystyö ja personointi ovat iso osa 
tämän alan myyntityötä. Ulkoista-
minen on aidoimmillaan sitä, että 
muutetaan asiakkaan logistiikan 
konseptit entistä toimivimmiksi ja 
tehokkaammiksi.

Toimintojen ulkoistamises-
sa luottamus on tärkeässä roolis-
sa. Logistikas-konsernilla on erit-
täin hyvät referenssit ja tätä kent-
tää Lanu lähtee omalta osaltaan 
laajentamaan.

– On tärkeää, että asiakas pys-

tyy luottamaan meihin. Kun 
otamme sovitut toiminnot hoi-
taaksemme, ne myös hoituvat 
kunnolla. Yhtenä osa-alueena on 
osattava viestiä muutoksista kai-
kille sidosryhmille.

Kokemusta myös 
kehitys- ja opetustyöstä
Lanu valmistui englanninkieliseltä 
linjalta kansainvälisen logistiikan 
AMK insinööriksi keväällä 2013. 
Työura alkoi Uudenkaupungin 
autotehtaalla logistiikka-alan yri-
tyksen kehitysinsinöörinä. Noin 
vuotta myöhemmin työnkuva 
vaihtui Keski- ja Pohjois-Suomen 
myyntipäälliköksi.

– Heidän palveluksessaan vie-
rähti noin kolme ja puoli vuotta. 
Välillä opetin sivutoimisena Jy-
väskylän ammattikorkeakoulus-
sa sisälogistiikan johtamisen opin-
tojaksoa. JAMK:sta tarjottiin mi-
nulle vakinaisen opettajan toimea 
syksyllä 2017 ja päätin tarttua ti-
laisuuteen, Lanu taustoittaa.

Noin kahden vuoden vaki-
naisen opettamisen jälkeen reis-
sutyöhön tottuneen Lanun mie-
li alkoi vetää taas maantielle ja 
myyntityön pariin.

– Työ JAMK:ssa oli enemmän 
asiantuntijatyötä kuin opettamista, 
mikä ei kuitenkaan ollut minulle 
ominta hommaa. Opiskelijoiden ja 
kollegoiden kanssa tekeminen oli 
kivaa ja siitä nautin, mutta enin osa 
töitä tehtiin ”digitaalisen paperipi-
non” takana yksin puurtaen. Kai-
pasin tiimityötä ja uusien ihmisten 
tapaamista. JAMK:ssa oli kuitenkin 

todella hyvä työyhteisö, josta jäi 
minulle hyviä ystäviä . Opin siel-
lä myös itse paljon, joten kannatti 
käydä kokeilemassa.

Opettajan työt saivat jäädä, 
kun hänelle tarjoutui mahdolli-
suus siirtyä Pohjoismaiden suu-
rimpaan raskaisiin ja ylimittaisiin 
kuljetuksiin keskittyneen Silvasti 
Oy:n kuljetuspäälliköksi.

– Viihdyin Silvastilla erittäin 
hyvin ja tykkäsin työstäni. Ala oli 

mielenkiintoinen, sillä teimme 
paljon erikoiskuljetuksia esimer-
kiksi tuulivoiman parissa.

Hyvä ilmapiiri välittyy
Tie Logistikas-konsernin palveluk-
seen alkoi kaverin vinkistä. Entinen 
kollega tunsi toimitusjohtaja Toni 
Brigatin, joka oli viime syksynä ohi-
mennen maininnut suunnitelmis-

ta etsiä Keski- ja Pohjois-Suomen 
alueelle myyntipäällikköä.

– Vaikka viihdyin edellisessä 
työssäni, oli aika maiseman vaih-
dokselle otollinen. Lähdettyäni 
edellisestä logistiikka-alan myyn-
tityöstäni aina välillä mietin, että 
pääsisiköhän niihin sisälogistiikan 
myyntihommiin joskus takaisin. 
Tiesin, ettei avoimia sisälogistii-
kan myyntipäällikön tehtäviä tule 
kovin usein tarjolle, joten kun To-

ni otti yhteyttä, oli hänen tarjouk-
seensa helppo vastata myöntäväs-
ti, Lanu sanoo.

Iso vaikutus oli myös Brigatin 
ja henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka 
Reunasen kanssa käydyillä keskus-
teluilla, joista välittyi luotettava hen-
ki yhtiöstä ja sen toimintatavoista.

– Rekrytointi tehtiin huolelli-
sesti ja kaikesta näki, että tähän 
tehtävään halutaan valita oikea 
tyyppi. Täällä asiat sanotaan niin 
kuin ne ajatellaan, mikä tekee ar-
jessa toimimisesta selkeää. Vaik-
ka Toni mainitsi vain sivulausees-
sa henkilöstötyytyväisyyskyselyn  
erinomaisista tuloksista, oli se 
minulle asia, jonka painoin mie-
leeni, ja sillä oli iso vaikutus lo-
pulliseen päätökseeni.

Positiivinen kuva Logistikas-kon-
sernista on vahvistunut entisestään.

– Laatu on jokaisella toimin-
nan osa-alueella erittäin korkealla 
tasolla. Logistikas on niin sanottu 
matalaorganisaatio, mikä on täl-
lä toimialalla ehdottoman tärkeää. 
Täällä keskitytään oikeisiin asioi-
hin ja yhtiössä on oikeanlainen te-
kemisen meininki. Kaikesta vä-
littyy ilmapiiri, jossa ihmisten on 
hyvä olla, Lanu hymyilee. 

Oikeanlaista tekemisen meininkiä 
– Jukka Lanu on Logistikaksen uusi myyntipäällikkö
Logistikas vahvisti entisestään myyntiosastoaan, kun jyväskyläläinen Jukka Lanu aloitti työnsä konsernin palveluksessa myyntipäällikkönä  
15. maaliskuuta. Pitkän linjan logistiikan ja myynnin ammattilainen vastaa Keski- ja Pohjois-Suomen myyntitoiminnasta.

Laatu on jokaisella toiminnan 
osa-alueella erittäin  
korkealla tasolla.
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Terho Haapajärvi vastaa pu-
helimeen muuttolaatikoi-
den keskeltä. Työn alla on ta-

varoiden pakkaamista, sillä hän 
muuttaa Torreviejaan yhdessä vai-
monsa kanssa.

– Jäin virallisesti eläkkeelle 
toukokuun alussa, mutta olen pi-
tänyt jo helmikuun alkupuolelta 
lähtien lomia, pekkasia ja liuku-
mia pois. Vielä ei ole oikein ehti-
nyt asettua kunnolla eläkeläisen 
rooliin, kun on ollut tätä muutto-
projektia, Haapajärvi kertoo.

Kaakkois-Espanjassa Alicanten 
maakunnassa sijaitseva Torrevie-
ja on Haapajärvelle tuttu paikka, 
sillä hän on viettänyt kaupungis-
sa paljon aikaa viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. Oman kerros-
taloasunnon Haapajärvet hank-
kivat kaupungista parisen vuotta 
takaperin.

– Remonttia on tehty ja asun-
toa kalustettu meidän mieleisek-
semme jo jonkin aikaa. Osa ta-
varoistamme viedään täältä Es-
panjaan ja osa tyttären perheen 
Nakkilasta hankkimaan, heidän 
kotitalonsa vieressä sijaitsevaan 
niin sanottuun mummonmökkiin.

– Ajatuksenamme on viettää 
kesät Suomessa, mutta muuten 
asumme Espanjassa. Kyllähän tä-
mä on ollut sellainen pitkäaikai-
nen haave, jota on valmisteltu jo 
useamman vuoden.

Työn perässä  
ympäri Suomea
Haapajärven työura Logistikaksel-
la alkoi vuonna 2008, kun rauma-
laisyhtiö otti tuolloin vielä Porissa 
toimineen Electroluxin varaston 
logistiikkatoiminnot hoitaakseen.

– Siirryimme vanhoina työn-
tekijöinä Logistikaksen palveluk-
seen. Olin varastotyöntekijänä ja 
lastasimme ulkomaille ja eripuo-
lille kotimaata lähteviä autoja sekä 
vastaanotimme saapuvia kuormia, 

Haapajärvi muistelee.
Porilaislähtöinen mies on 

työskennellyt Logistikaksen pal-
veluksessa kotikaupunkinsa li-
säksi Tampereella, Hämeenlin-
nassa, Jyväskylässä ja Raumalla 
sekä viimeisimmässä toimipai-
kassaan Nokialla.

– Olen työskennellyt kaikis-
sa muissa yhtiön toimipaikoissa 
paitsi entisessä Kankaanpään toi-
mipisteessä ja Olkiluodossa. Olen 
viihtynyt kaikkialla, mutta Hä-
meenlinnassa tuli vietettyä pitkät 
pätkät, joten se on jäänyt Nokian 
ajan lisäksi hienona aikana ehkä 
kaikkein vahvimmin mieleen.

Mieluisan työn perässä on ol-
lut helppo muuttaa paikkakunnal-
ta toiselle.

– Onhan se tehnyt työstä omal-
ta osaltaan mielekästä, että on saa-
nut nähdä ja työskennellä eri pai-
koissa. Vaihtelevuus niin ympäris-
tössä kuin varastotoiminnoissa on 
virkistänyt. Olemme muuttaneet 
aina yhdessä vaimoni kanssa. En-
sin Noormarkusta Tampereelle ja 
sieltä Hämeenlinnaan ja sieltä taas 
tänne Nokialle huhtikuussa 2015.

Tervetuloa Torreviejaan
Varastoja on siis nähty eri puolil-
la Suomea. Suurimmat muutok-
set työhön on tuonut digitalisaa-
tio, kun esimerkiksi tietokoneet 
ovat tulleet kahden vuosikymme-
nen aikana kiinteäksi osaksi päi-
vittäistä työntekoa.

– Menneistä vuosista on jää-
nyt hienoja kokemuksia sekä ys-
tävyyssuhteita. Kuulumisia tul-
laan vaihtamaan varmasti myös 
tulevaisuudessa. Osa on sanonut 
tulevansa vierailemaan Torrevie-
jaan, ja olenkin luvannut olla apu-
na ja hakea lentokentältä, Haapa-
järvi sanoo.

Logistikas saa työnantajana 
isot kiitokset. Tekijöitä arvoste-
taan, mikä tekee arjesta toimivaa.

– Yhtiö on kasvanut todella 
paljon, mutta työntekijöistä on pi-
detty aina hyvää huolta. Parhaita 
työnantajia, mitä minulla on elä-
män varrella ollut. Jo silloin kun 
siirryin yhtiön kirjoille, tuntui 
kuin olisin tullut kotiin.

Eläkepäivät ovat yksi iso elä-

män rajapyykki, jolle monet 
meistä asettavat tiettyjä unelmia. 
Muutto Espanjaan on Haapajär-
velle isoin tällainen, mutta onko 
jotain muita unelmia, joita on aja-
tus toteuttaa?

– Tarkoitus on nauttia lisäänty-
neestä vapaa-ajasta ja tutustua Es-

panjaan. Eihän sitä tiedä vaikka 
innostuisi vielä jotain pieniä töi-
täkin tekemään. Tutut kaverit pyö-
rittävät ravintolaa ja rakennusfir-
maa. Toki terveys edellä mennään. 
Ja kesäaikaan saa viettää aikaa kol-
men lapsen ja kahden lapsenlap-
sen kanssa, Haapajärvi kertoo. 

IHMISET

Eläkepäivät 
Espanjan 
auringon alla
Pitkän uran Logistikaksen palveluksessa tehnyt 
Terho Haapajärvi aloitti ansaitut eläkepäivät. 
Edessä on muutto Espanjaan. Menneistä vuosista 
on jäänyt lämpimät muistot, joihin on mukava 
palata Välimeren auringossa.

Logistikas saa työnantajana  
isot kiitokset. Tekijöitä 
arvostetaan, mikä tekee  
arjesta toimivaa.
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AJANKOHTAISTA

Avainluvut
Whistleblowing-palvelu 
käytössä koko konsernissa

Aktiivista  
aloitetoimintaa

Korona kurissa koko  
henkilöstön yhteisvoimin

V iimeinen vuosi on ollut 
koko maailman mitta-
kaavassa hyvin poikkeuk-

sellinen. Koronaviruksen leviä-
minen globaaliksi pandemiak-
si kärjistyi Suomessa maaliskuun 
2020 alkupuolella. Me Logisti-
kaksella reagoimme asiaan vii-
pymättä.

Otimme käyttöön laajat va-
rotoimet. Tehostimme muun 
muassa käsihygieniasta ja turva-
väleistä huolehtimista, porras-
timme kahvi- ja lounastauko-
ja sekä järjestelimme työvuoroja 
minimoidaksemme kohtaamisia. 
Leviämisvaiheessa olevien aluei-
den yksiköissä otimme käyttöön 
vahvat maskisuositukset sekä 
toimitiloihin saapuville henkilö-
kuntaan kuulumattomille mas-
kin käyttövaatimuksen. Lisäk-
si olemme jakaneet henkilöstöl-
lemme säännöllisesti päivitettyjä 

ohjeistuksia muun muassa säh-
köpostien, ilmoitustaulujen ja 
info-tv-ruutujen avulla.

Oikeanlaiset toimenpiteet 
ovat olleet tärkeässä asemassa, 
mutta merkittävämpi rooli on 
ollut henkilöstöllämme. Koro-

na on otettu läpi koko organisaa-
tion sen vaatimalla vakavuudella 
ja henkilöstömme on sitoutunut 
yhteisiin käytäntöihin.

Tartuntojen osalta olem-
me selvinneet verrattain vä-

hällä. Konsernimme 161 työn-
tekijästä vain yksi on saanut 
COVID19-tartunnan. Sekä tar-
tunnan saanut että 16 altistunut-
ta ohjattiin nopeasti eristykseen 
ja karanteeniin. Nopean reagoin-
nin myötä vältyimme lisätartun-

noilta ja sitä kautta mahdollisilta 
tuotantokatkoksilta.

Meillä on ollut hyvin matala 
kynnys ohjata henkilöstöä sairas-
lomalle, mutta tästä huolimatta 
sairaspoissoloprosentti on ollut 

erittäin alhainen. Vuoden 2020 
sairasoloprosentti oli 3,4, mikä 
on meidän alallamme hyvin ma-
tala lukema.

Haluan koko Logistikas-kon-
sernin puolesta kiittää henkilös-
töämme tavasta, jolla olemme yh-
dessä toimineet tämän poikkeuk-
sellisen vuoden aikana. Yhteinen 
hyvinvointimme on jokaisen yk-
silön vastuulla, ja jokainen on 
myös huolehtinut omilla teoillaan 
omasta ja toisten terveydestä.

Taistelu koronaa vastaan ei 
ole vielä ohi ja varotoimet jatku-
vat tilannetta tarkkaan seuraten. 
Pidetään korona kurissa koko 
organisaation voimin, sillä alka-
va kesä näyttää vuoden takaiseen 
verrattuna huomattavasti aurin-
koisemmalta.

Olli-Pekka Reunanen
henkilöstöpäällikkö

Osana jatkuvaa kehitys-
työtä Logistikas-kon-
serni on aktivoinut al-

kuvuoden aikana aloitetoimin-
taa. Kyseessä on henkilöstölle 
tehokas kanava ja menetelmä 
tuoda esiin ajatuksia ja uusia 
innovaatioita sekä viedä niitä 
eteenpäin käsittelyyn, ja saada 
samalla myös palkitsemisten 
kautta pientä lisätienestiä.

Tavoitteena on löytää käyttö-
kelpoisia ideoita, jotka eivät vält-

tämättä tulisi esille muun sään-
nönmukaisen kehitystoiminnan 
yhteydessä. Näin voidaan tun-
nistaa, kehittää ja ottaa käyttöön 
parhaat mahdolliset teknologiat, 
menetelmät ja toimintamallit 
kokonaisvaltaisen toiminnan pa-
rantamiseksi. Aloite voi olla esi-
merkiksi uusi tekninen apuväli-
ne, käytössä olevan laitteen tai 
apuvälineen parantaminen, uu-
denlainen tapa tai menetelmä 
nykyisen työn tekemiseen.

Viimeisen kahden 
kuukauden aikana 
henkilöstö on tehnyt 
jo 36 aloitetta, jotka 
ovat koskeneet muun 
muassa työhyvinvoin-
tia, työturvallisuutta, 
laatua ja tehokkuut-
ta. Aloitetoimikun-
ta käsittelee saapu-
neita aloitteita sään-
nöllisesti. Toimikunta 
kiittää jo saapuneista 
aloitteista, kannustaa 
ideoimaan ja kehittä-
mään rohkeasti myös 
vastaisuudessa.

Nopean reagoinnin myötä 
vältyimme lisätartunnoilta 
ja sitä kautta mahdollisilta 
tuotantokatkoksilta.

Logistikas-konserni on sitoutu-
nut harjoittamaan liiketoimin-
taansa kestävällä ja vastuulli-

sella tavalla. Whistleblowing-pal-
velu tarjoaa kaikille työntekijöille 
ja ulkoisille sidosryhmille keinon 
ilmoittaa epäillyistä väärinkäytök-
sistä ja konsernin eettisten ohjei-
den (Code of Conduct) vastaises-
ta toiminnasta.

I lmoituskanavat  tu levat 
Suomessa pakollisiksi vuo-
den 2021 loppuun mennessä 
EU:n niin sanotun Whistleblo-
wing-direktiivin myötä. Ilmoi-
tuskanava tulee olla organisaa-
tioilla, joilla on yli 50 työnteki-
jää tai joiden liikevaihto ylittää 
10 miljoonaa euroa. 

Logistikas-konserni haluaa 

edistää entisestään avoimuut-
ta, läpinäkyvää yritysilmapiiriä 
ja korkeaa yritysetiikkaa, ja siten 
säilyttää luottamuksen toimin-
tojamme kohtaan. Tästä syystä 
Whistleblowing-palvelu otettiin 
käyttöön hyvissä ajoin jo helmi-
kuun 2021 alussa.

Palvelun tarjoaa ulkopuo-
l inen kumppani,  Whist leB 

W h i s t l e b l o w i n g 
Centre, joka takaa 
ilmoittajalle nimet-
tömyyden. Palve-
lun käyttöön liitty-
vät ohjeistukset ovat 
laajalti koko kon-
s ernin  henki lös-
tön tavoitettavissa. 
Whistleblowing-toi-

mintaan liittyvät asiat löytyvät 
toimipisteiden kahvihuoneis-
ta ja ilmoitustauluilta sekä in-
fo-tv–ruuduilta.

Logistikas-konsernin eetti-
nen ohjeistus on luettavissa niin 
ikään toimipisteidemme kahvi-
huoneissa ja ilmoitustauluilla se-
kä nettisivuiltamme osoitteessa 
www.logistikas.fi/arvot

Logistikas-konserni 
haluaa edistää 
entisestään 
avoimuutta

Tavoitteena 
on löytää 
käyttökelpoisia 
ideoita, jotka 
eivät välttämättä 
tulisi esille muun 
säännönmukaisen 
kehitystoiminnan 
yhteydessä.

Logistikas-konserni Oy 2020

SAIRASPOISSOLOT

3,4
%

HENKILÖSTÖ

170

Logistikas Hankinta Oy 2020

OMAVARAISUUS-
ASTE

31
%

LIIKEVAIHTO

2,7
M€

TILIKAUDEN TULOS

15
TUHATTA EUROA

LIIKEVOITTO

26
TUHATTA EUROA
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Logistikas Palvelut Oy 2020

LIIKEVOITTO

2,0
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TILIKAUDEN TULOS
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%
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Logistikas onnittelee Rauman Lukkoa
Suomen mestaruudesta

Lukko-kannattajien pitkä odotus tuli vihdoin päätökseen, kun Rauman Lukko voitti jääkiekon Suomen mestaruuden  
58 vuoden tauon jälkeen. Kultamitali lämmitti suuresti niin joukkuetta, Lukko-organisaatiota kuin koko kaupunkia.

Logistikas on vahvasti mukana sinikeltaisessa tarinassa #jokapäivä


