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TOIMINNANJOHTAJAN PALSTA

SYNTYMÄPÄIVIÄ
75 -vuotta

Kovilla
ollaan
Tuskinpa kukaan meistä saattoi vielä vuoden vaihteessa olettaa, että
kuljetusalan kustannuskehitys voisi olla näin rajua. Toki meillä oli tiedossa polttoaineveron korotuksen suuruus ja palkkaratkaisun oletettiin
noudattelevan yleistä palkkojen nousulinjaa. Mutta polttoaineen raju
nousu on pannut koko toimialan kriisiin. Vuoden vaihteesta ovat kokonaiskustannukset nousseet lähes 10 % !
Valtiovallan verohelpotuksia on ehdottomasti tultava. Ne helpottavat
osaltaan akuuttia tilannetta, mutta pitemmällä tähtäyksellä ratkaisut löytyvät muualta, sillä vaikka valtio vetäisi verotuksen ja muut valtion
säädettävissä olevat kustannustekijät EU:n minimiin, on niiden vaikutus
arviolta muutamien prosenttiyksiköiden luokkaa (käyttövoimavero ja
polttoaineen dieselvero) yhdistelmien kustannusrakenteesta.

Valtiovalta, kauppa ja teollisuus ja
SKAL samaan pöytään kiireesti!
Tässä tilanteessa tulee niin valtiovallan, kaupan, teollisuuden kuin
kuljetus- ja logistiikka-alan istua samaan pöytään. Valtiovallalla ei luonnollisestikaan ole roolia yritysten välisissä sopimusasioissa, mutta on
paljon asioita, joihin eri ministeriöt ja eduskunta voivat vaikuttaa. Uskon,
että poliittisilla puolueilla on pääosin samanlaiset näkemykset toimialamme ja koko Suomen logistiikkaan liittyvistä muutostarpeista. Ainakin
yhteydenottoni vahvistavat tätä näkemystä.
Toive on toteutumassa, sillä ensimmäinen yhteistilaisuus pidetään jo
ennen juhannusta. Tässä yhteydessä pidän tärkeänä, että ko. tahot suosittelevat välittömästi jäsenyrityksilleen, että ne ottavat käyttöön sopimusmekanismit, joilla turvataan myös kuljetusyrittäjien toimintaedellytykset,
nopeasti ja rajuna muuttuvan polttoaineen hinnannousun aikana. Tähän on
jo käytettävissä SKAL:n julkaisemat yleiset Logterms ehdot.

Avainasemassa ovat nyt asiakkaat
Toimitusjohtaja Iiro Lehtosen jäsenkunnalle lähettämä kirje peilaa
hyvin SKAL liittokokouksen tunnelmia ja näkemyksiä. Hän toteaa, että
tässä vaikeassa tilanteessa on avainasemassa kuljetuspalvelujen ostajat.
Hän painottaa, että jäsenyritystemme tehtävänä on neuvotella kuljetushinnat nykyistä kustannustasoa vastaaviksi, kuten markkinataloudessa on
tapana. Asiakkaiden edun mukaista on maksaa se hinta, jolla varmistetaan
kuljetuspalveluiden jatkuminen.

Kustannustietoisuus ja neuvottelutaito
Tässäkin tilanteessa koulutuksen merkitys entisestään korostuu. Nyt
tarvitaan pikaisesti koulutusta kustannustietoisuuden ja neuvottelutaidon
osalta. Tämän vuoden teemana meillä on ollut liiketoimintaosaaminen,
mutta valitettavan pienien ryhmien kanssa asiaa on käsitelty. Neuvottelutaidon koulutukset ovat viime vuosina jouduttu perumaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Asiakaspuolella on kuljetuspalveluiden ostoihin koulutetut neuvottelijat. Kuten olette huomanneet, siellä puolella asiat osataan.
Jo neuvotteluajan saaminen on vaikeaa, sillä jokainen viikko tuo selvää
säästöä ja toiselta se on pois. Keneltä, onko tuttua ?

Kuljetusala kiinnostaa nuoria
Ja nyt positiivisten asioiden pariin. Nuoret ovat löytämässä kuljetusja logistiikka-alan. Oppilaitoksilta tulleet tiedot kertovat, että toimialamme kiinnostaa ja nyt olisikin tärkeää lisätä koulutuspaikkoja, sillä nykyisillä koulutusmäärillä pystytään Oulun läänissä paikkaamaan maksimissaan puolet vuosittaisesta tarpeesta.
Siksi myös aikuiskoulutuskeskusten tulo koulutuksen tarjoajiksi on
ollut tärkeää. Oulun läänissäkin on tämän vuoden aikana käynnistynyt
kursseja, joilta saadaan toimialalle lähes 50 uutta kuljettajaa. Viimeisin
päänavaus oli Kainuun Ammattiopiston ja SKAL Oulun lääni ry:n tempaus kohteena Kainuun MTK. Laitoimme heidän jäsenkirjeeseensä mainoksen, jossa kysellään onko joukossa maanviljelijöitä, joiden suunnitelmissa on vaihtaa toimialaa tai ehkä hakea lisätöitä tilan ulkopuolelta. Lähiviikot antavat varmasti jo tuntuman, miten markkinakirje puree. Koulutus
voitaisiin käynnistää heti syksyllä.

Panostusta yhteistyöhön
Marraskuun 11. pnä tullaan Oulussa toteuttamaan kuljetusalan foorumi,
johon kutsutaan kuljetusyrittäjien, yhteistyötahojen ja kuljetuspalveluita käyttävien asiakkaidemme edustajat. P-Suomesta. Tilaisuudessa teemana tulee
olemaan kuljetusketjun kustannustehokkuuden kehittäminen ja eri toimijatahojen välisen yhteistyön tiivistäminen . Lisäksi turvepuolelle ollaan
järjestelemässä jo syyskuulle valtakunnallista energia- ja kuljetusfoorumia,
joka on suunnattu niin turpeen tuottajille, kuljetusyrittäjille, ener gialaitoksille
kuin tiehoitourakoitsijoille ja valvoville viranomaisille.
Mielestäni näistä tilaisuuksista voisi löytyä se konsepti, jolla voitaisiin
rakentaa pitkäjänteisempää ja tiiviimpää yhteistyötä eri toimijatahojen välillä.

29. 08.Raimo Haikara
Raahen Seudun
Kuorma-autoilijat ry
13. 10. Lauri Kariniemi
Pudasjärven Kuorma-autoilijat ry
10. 12. Taina Backman
SKAL Oulun lääni ry

09-478 999

70 -vuotta
14. 09. Sakari Hankkila
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
23. 12. Jorma Penttilä
Oulaisten Seudun
Kuorma-autoilijat ry

60 -vuotta
29. 06. Jouko Takanen
Limingan Seudun
Kuorma-autoilijat ry
10. 07. Seppo Piippo
Muhoksen Ammattiautoilijat ry
16. 07. Reino Bäckman
Raahen Seudun
Kuorma-autoilijat ry
16. 07. Seppo Karjalainen
Oulun Kuorma-autoilijat ry
21. 07. Timo Kääntä
Kalajoen Kuorma-autoilijat ry
13. 09. Hannu Kemppainen
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry
30. 09. Raimo Hietala
Limingan Seudun
Kuorma-autoilijat ry
30. 11. Antero Holappa
Utajärven Kuorma-autoilijat ry

50 -vuotta
21. 6. Jouni Kärkkäinen
Limingan Seudun
Kuorma-autoilijat ry
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
02. 07. Kari Ollikainen
Oulun Kuorma-autoilijat ry
06. 07. Jarmo Pyykkö
Oulun Kuorma-autoilijat ry
10. 07 Tuomo Nikula
Maaselän Kuorma-autoilijat ry
20. 07. Alvi Korkala
SKAL Oulun lääni ry
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry
26.07. Markku Niikkonen
Kuusamon Kuorma-autoilijat ry
Säiliöautoliitto ry
27. 09. Rauno Komulainen
Oulun Kuorma-autoilijat ry
28. 09. Juhani Aalto
Haapaveden Kuorma-autoilijat ry
30. 09. Pekka Käkelä
Kuusamon Kuorma-autoilijat ry
28. 11. Matti Heikkilä
Kuusamon Kuorma-autoilijat ry
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry
USL Oulun lääni ry
19. 12. Mauno Sivula
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry

Onnittelut !

NIMITYKSIÄ

Tiejohtaja Erkki Myllylä
eläkkeelle

Tiehallinnon Oulun tiepiirin tiejohtajana Esa Vuolteenahon jälkeen
toiminut Erkki Myllylä jäi eläkkeelle. Huhtikuun lopulla yhteistyötahoille järjestettyyn avoimet ovet- tilaisuuteen osallistui myös SKAL Oulun
lääni ry. Kuvassa Matti Heikkilä kiittämässä Erkki Myllylää hyvästä
yhteistyöstä.

Reino Ervasti 90 v.

SKAL Oulun lääni ry:tä edeltäneen Ammattiautoliiton Oulun lääninyhdistys ry:n puheenjohtajana vuosina 1957 -1964 toiminut Reino Ervasti
täytti maaliskuun lopulla 90 vuotta. Reinoa kävivät onnittelemassa
mm. Taisto Finni, SKAL Oulun lääni ry:n toiminnanjohtaja Heikki
Huhanantti, ja Jorma Määttä Veikko isänsä kanssa. Kuvassa toinen
vas. Rauno Ervasti.

Onnittelut!

KUOLLUT

Kainuun kirkkopäivä
Kainuussa toteutetaan elokuun viimeisenä sunnuntaina kuljetusalalla
toimiville oma kirkkopäivä. Mukaan kutsutaan niin yrittäjät kuin kuljettajat perheineen. Kirkko on suuntaamassa yhä enemmän toimintaansa
myös erityisryhmiin. Onhan jo hyvin tiedossa, että mm. moottoripyöräilijöiden keväiset kirkkotapahtumat vetävät väkeä hyvin. Miksipäs ei
kuljetusalalla, joka tarvitsee varmasti suojelusta. Riskit ja vaaratilanteet
ovat työssämme mukana kaiken aikaa. Korostan, että kyseessä on meille
tavallisille kuljetusalan ihmisille tarkoitettu kirkkopäivä, joten kaikki
mukaan !
Toivotan kaikille lehtemme lukijoille oikein mukavaa kesäaikaa!
SKAL Oulun lääni ry
Heikki Huhanantti
toiminnanjohtaja

Pekka Hahtonen
synt.
19.05. 1941
kuollut 15.12. 2007
21.5. 2008
Suvi Korhonen on nimitetty 7.4.
2008 KH FIN OY:n toimisto- ja
asiakaspalvelutehtäviin. Hänen vastuualueena on catering. Korhonen
suorittaa oppisopimuskoulutuksena
liiketalouden perustutkinnon. Toimipaikkana KH FIN OY:n Sotkamon toimipiste.

Julkaisija:

Muistoa kunnioittaen
Utajärven Kuorma-autoilijat ry

SKAL Oulun lääni ry
Hallituskatu 16
90100 OULU
puh. 0207 30 2000
fax 010 504 5897

Toimitusneuvosto: Matti Heikkilä
Heikki Huhanantti

Taisto Kela
synt.
01.12. 1951
kuollut 24.04. 2008
Muistoa kunnioittaen
Limingan Seudun
Kuorma-autoilijat ry

Päätoimittaja:

Heikki Huhanantti

Ilmoitukset:

Heikki Huhanantti

Sivujen valmistus: Ouluprint Oy
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VETOOMUS KAIKILLE JÄSENILLE,
JOILLA ON SÄHKÖPOSTIOSOITE
KÄYTÖSSÄ
@@@
Jos yrityksellänne tai jollakin perheenjäsenellä on sähköpostiosoite, toimittakaa se kesän mittaan tänne
toimistolle.
Keskusjärjestö SKAL ja alueyhdistyksemme sekä erikoisjärjestöt kykenevät merkittävästi lisäämään ja
samalla nopeuttamaan viestintää jäsenkunnalle tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Todettakoon, että
monella on myös vaihtunut sähköpostiosoite viime vuosien aikana, eikä uusi ole tiedossamme. Jos et ole
saanut talven mittaan esim. jäsentiedotteitamme, ei uusi osoite ole käytössämme. Pankaa viestiä kahteen
osoitteeseen. heikki.huhanantti@skal.fi ja ulla.eskelinen@skal.fi
Tämä työ kannattaa tehdä pikaisesti! Kiitos jo etukäteen!

”Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi.” Ps. 121:8

KUTSU
Kutsumme Sinut ja perheesi
sydämellisesti tervetulleeksi
Raskaan liikenteen kuljettajien kirkkopyhään
Kuhmoon 31. 8. 2008
Ohjelma:
Klo 10.00

Messu Kuhmon kirkossa
Saarna: seurakuntapastori Suvi Lehtimäki, Kuhmon seurakunta

N. klo 13.00 alkaen Paloniemen leirikeskuksessa
Juhla, puheenvuorot:
Heikki Huhanantti, toiminnanjohtaja, SKAL Oulun lääni
Jaakko Kyllönen, puheenjohtaja, Kainuun Kuljetusyrittäjät
Unto Hyyryläinen, puheenjohtaja, Rahtarit ry, Kainuun osasto
Lounas
Päätössanat: Suvi Lehtimäki
Lähtökahvit
Puheenvuorojen lomassa seurakunnan nuorten musiikkia
Lastenhoito on järjestetty tilaisuuksien ajaksi
Ruokailua varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne sekä mahdolliset erityisruokavaliot
22. 8. 2008 mennessä Kuhmon seurakunnan kirkkoherranvirastoon, puh. (08) 655 9300 tai
verkkosivujen www.kuhmonseurakunta.fi kautta.
Päivien sisällöstä antaa lisätietoja Suvi Lehtimäki,
puh. 044 738 4305 tai e-mail: suvi.lehtimaki@evl.fi.

Hengähdä hetkeksi.Tule Kuhmoon!
Kuhmon ev.-lut. seurakunta
SKAL Oulun lääni ry/Kainuun kuljetusyrittäjät ry
Rahtarit ry Kainuun osasto
Ajo-ohje: Kajaanintietä n. 13 km Sotkamon suuntaan, josta oikealle 2 km.

SKAL OULUN LÄÄNI RY
Hallitus
Puheenjohtaja
Matti Heikkilä ................................. Kuusamo .................................... 0400 280 421
Varapuheenjohtaja
Seppo Heikkinen ........................... Oulu ............................................ 0400 921 137
Varsinaiset jäsenet
Mikko Fali ....................................... Oulu ............................................ 0400 386406
Juha Rahkola ................................. Kalajoki ....................................... 0440 680 168
Jaakko Kyllönen ............................ Kuhmo ........................................ 044 294 0911
Mikko Partanen .............................. T-koski ........................................ 0400 280 126
Ari Pesonen ................................... P-salmi ....................................... 0400 285 471
Sulo Karhula .................................. Muhos ........................................ 0400 890 250
Sakari Hankkila .............................. H-salmi ....................................... 050 560 8408
Rauno Kemppainen ....................... Kajaani ....................................... 0400 380 582
Henkilökohtaiset varaedustajat
Risto Karjalainen ............................ Oulu ............................................ 0400 584 228
Riitta Alasuvanto ............................ Siikajoki ...................................... 0400 283 533
Jari Rusanen .................................. Sotkamo ..................................... 0400 563 878
Jarmo Tyni ..................................... T-koski ........................................ 0400 255 023
Jari Siekkinen ................................ H-järvi ......................................... 0400 294 012
Toivo Perttunen .............................. Utajärvi ....................................... 0400 165 921
Risto Kuvaja ................................... S-salmi ....................................... 0400 388 006
Timo Heikkinen .............................. Puolanka .................................... 040 825 9042
Juha Kukkura ................................. Oulainen ..................................... 0400 584 979

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Liittokokous
huolestuneissa
tunnelmissa
– Kuljetusala
puhuttaa
Vuoden 2008 SKAL:n liittokokous on takana päin. Heti ensimmäiseksi haluan esittää lämpimät kiitokseni teille kaikille tuestanne,
jonka johdosta toisen varapuheenjohtajan pesti on taas kahdeksi
vuodeksi hoidossani. Niin kuin teille aiemmin kokouksissa kerroin,
varapuheenjohtajuus on juuri se taso, jonka toivoin ja halusin saavuttaa. Olen erittäin motivoitunut sitä hoitamaan, ja kun nykyiset kollegat Ahti ja Teppo jatkavat, tiedän että ajasta tulee antoisa rajuista
haasteista huolimatta. Lämmin kiitos tuestanne ja onnea Ahdille ja
Tepolle.
Liittokokouksen henki oli mielestäni maltillinen mutta samalla
jonkin verran ahdistunut. Syykin sille oli selvä. Maantiekuljetusten
kustannusten uskomaton kohoaminen lyhyessä ajassa on ajanut monet kuljetusyritykset todellisen kassakriisin partaalle. Kustannusnousun suurin syy on polttoaineen käsittämätön kallistuminen. Monien
suusta kuulin, että jos jotakin muutosta ei tule, niin heidän yrityksensä
ei syksyä näe. Tämä on karua kieltä mutta ilmeisen totta.
Mikä tuo muutos voisi olla. Polttoaineen hinnan raju halpeneminen toisi nopeasti helpotusta ahdinkoon. Mitään merkkejä tällaisesta
kehityksestä ei ole, joten sen varaan ei voi kukaan tulevaisuuttaan
laskea. Hintoja on siis nostettava. Tämä on se ainoa oikea tapa tehdä
kannattavaa kuljetustoimintaa. Haluan korostaa, että alalla on myös
lukuisia, vastuunsa kantavia kuljetusten ostajia, jotka ovat nostaneet
kuljetusten hintoja kustannusnousun mukaisesti.
Kirjoitukseni kärki onkin osoitettu niihin kuljetuksiin, jotka joudutaan suorittamaan esim. vuodenvaihteen hintatason mukaan ja
mitään korotuksia ei ole hyväksytty. Näitäkin on yllättävän paljon.
Juuri näissä tapauksissa hintoja on nostettava.
Tämä vaatii meiltä kovuutta. On uskallettava esittää oikean tasoiset hintavaatimukset ja pidettävä niistä kiinni. Tämä vaatii myös
meiltä taitoa ja kykyä perustella esityksemme, sillä oikeat ja vahvat
perusteet ovat parhain tae onnistumiselle.
Totuus on se, että kukaan muu meitä ei pelasta nopealla aikataululla kuin me itse. Oma kuljetusliikkeemme suorittaa kuljetuksia monelle eri asiakkaalle. Polttoaineklausuuli toimii hyvin lähes kaikkien
asiakkaidemme kanssa, mutta muutamien kanssa ei. Olen ottanut
kovan linjan ja nostanut hinnat oikealle tasolle. Hyvien perustelujen
jälkeen ne on hyväksytty. Yhdessä tapauksessa ei hyväksytty ja sen
seurauksena meidän ei tarvitse enää heitä palvella. Tähän tosin
vaikutti sekin, että heti oli joku muu tarjoamassa palvelujaan – ja
halvemmalla kuin mitä olimme siihen asti ajaneet.
Meillä on peiliin katsomisen paikka. Kuljetusala pystyisi korjaamaan tuloksensa puolessa vuodessa kuntoon, jos vain yhdessä rintamassa laittaisimme hinnat kohdalleen – siis jokainen omalla kohdallaan – ja lopettaisimme kampittamisen ja hintahuoraamisen toisiamme kohtaan. Liittokokouksessa eräs kokousedustaja kysyikin hyvin,
että minkälaiset kurinpitotoimenpiteet asetamme niille, jotka jatkuvasti polkevat hintoja?
Meidän kannattaa muistaa, että maantieliikennettä ei voi korvata
mikään muu kuljetusmuoto. Tämä on meidän ehdoton valttimme, me
olemme korvaamattomia tälle yhteiskunnalle. Voi kunpa ymmärtäisimme tämän ja toimisimme sen mukaan.
Valtion puolelta ei ole odotettavissa nopeita apukeinoja kassakriisin laukaisemiseksi, vaikka sitä olemme yrittäneet ja niin teemme
edelleenkin. Terveiset meille ovat olleet, että käyttövoimaveron poistaminen olisi mahdollista aikaisintaan 2009 lopulla ja dieselveron
alentamiseen ei ole mahdollisuuksia. Meidän mielestämme on muitakin keinoja alan ahdingon helpottamiseksi.
Olemme SKAL:n puitteissa vaatineet ministereiltä nopeaa toimintaa sosiaalimaksujen alentamiseksi. Nythän meidät luokitellaan sosiaaliturvamaksuissa samaan luokkaan kuin raskas teollisuus ja se on
ehdottomasti väärin. Meidät tulisi luokitella keveimpään luokkaan,
jolloin meidän palkkauskustannukset pienenisivät huomattavasti. Olen
henkilökohtaisesti sen tällä viikolla perustellut jo neljälle ministerille
ja uskon, että asia menee eteenpäin.
Valtiovalta voisi myös osaltaan viedä eteenpäin liittokokouksessa
esiteltyjä uusia kuljetusehtoja ( logterms). Siinä yhtenä ideana on se,
että laskutushetkellä huomioidaan aina sen hetkinen polttoaineen
hinta. Tämä poistaisi kerralla dieselin hinnan kohoamisesta aiheutuneen ongelman.
Ainakin ministeri Pekkarinen suhtautui asiaan myönteisesti samoin kuin kuljetustuen tuntuvaan nostamiseen. Tästä oli kuulemma
keskusteltu jo ministerityöryhmässä. Kuljetustuella on yllättävän
vahva vaikutus nimenomaan Pohjois-Suomessa, ja sen nostaminen
osaltaan turvaisi yritysten maksukyvyn oikein laskettuihin rahtihintoihin.
Vielä lopuksi korostan, että nopeimmat ja tärkeimmät ratkaisut
tehdään meidän omassa toiminnassamme. Joko nyt on tarpeeksi
painavat syyt panna alamme tuloskunto nousuun. Meistä se on kiinni.
Toivon teille hyvää ja turvallista kesää. Olkaamme ylpeitä kuljetusalasta ja siitä, että meitä ei korvaa mikään. Lujuutta teille.
Matti Heikkilä
puheenjohtaja
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Tietoisku Oulun läänin opinto-ohjaajille:

Kuljetusala pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä
SKAL Oulun lääni ry toteutti tiiviin tietoiskupäivän Oulun
läänin opinto-ohjaajille, yhdessä Oulun läänin alueella toimivien kuljetus- ja logistiikkaalan oppilaitosten sekä Oulun
yliopiston kanssa.
Tapahtuman ideointi lähti
liikkeelle jo syksyllä, kun allekirjoittanut piti ideointipalaverin opinto-ohjaaja Kari Kalevan kanssa tavaraliikenneyrittäjäkurssin yhteydessä.
Suunnittelu kannatti, sillä tammikuun lopulla Kempeleessä
pidettyyn tilaisuuteen osallistui lähes 50 henkeä.
Tilaisuuden avannut kuljetusyrittäjä ja SKAL Oulun lääni ry:n puheenjohtaja Matti Heikkilä piti tiiviin ja seikkaperäisen tietoiskun
kuljetus- ja logistiikka-alan merkityksestä ja kertoi samalla toimialan
tarjoamista työskentelyvaihtoehdoista. Tässä vaiheessa opinto-ohjaajat saivat selkeän mielikuvan,
mitä tapahtuisi, jos kuljetukset pysähtyisivät viikoksi. Koko yhteiskunta halvaantuisi, sillä varastot ovat
nykyisin suurelta osin kumipyörien
päällä, konkretisoi Matti Heikkilä
esitystään. Ja miksipäs ei kuljetusyrittäjäksi, haastetta riittää ja monipuolista työtä on tarjolla, painotti
Matti Heikkilä.
Kuljetusala.com projektin esittelyn suoritti toiminnanjohtaja Heikki Huhanantti. Hän kertoi kyseessä olevan valtakunnallinen kaksivuotinen projekti, jossa maantiekuljetusalan eri toimijat esittelevät laajasti kuljetusalaa, sen tarjoamia työja uramahdollisuuksia ja alan koulutusmahdollisuuksia. Osallistumistahoina ovat mm. Opetusministeriö, Suomen Kuljetus ja Logistiikka
SKAL, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Logistiikkayritysten liitto ry, Linja-autoliitto ry,
Paikallisliikenneliitto ry, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Puolustusvoimat ja Volvo Finland AB.
Tarvetta panostuksen lisäämiseen
on, sillä koko ajan pienenevistä ikäluokista kilpailevat eri toimialat.
Kuljetusala tarvitsee vuosittain lähes 5000 uutta työntekijää ! Siksi
kaikki nykyaikaiset keinot on syytä
ottaa käyttöön, korosti Heikki.
Kuljetus- ja logistiikka-alan koulutusta Oulun läänissä toteutetaan
ammatillisissa oppilaitoksissa Oulun seudun ammattiopiston Kempeleen ja Haukiputaan yksiköissä,

Matti Heikkilä.

Timo Kivelä.

Matti Murto.

Pekka Karvonen.

Pertti Kuha.

Mauri Haataja.

Pekka Sipilä.

Matti Vatanen.

Pekka Kneckt.

Jouni Juntunen.

Janne Haverinen.

Kainuun ammattiopistossa, Muhoksella Luovissa, Taivalkosken metsäoppilaitoksella sekä Nivalan ammattiopistossa.
Kouluja ja niiden tarjoamia vaihtoehtoja esittelivät tutkintovastaava Pekka Karvonen Kempeleestä,
Kainuun ammattiopistosta tutkintovastaava Matti Vatanen, Luovista
osastonjohtaja Pertti Kuha ja Nivalan ammattiopistosta osastonjohtaja Pekka Kneckt.
Koska tapahtumassa haluttiin
antaa laaja kuva toimialan tarjoamista koulutusvaihtoehdoista, esit-

teli JAKK:n Oulun toimipisteen
päällikkö Timo Kivelä myös aikuiskoulutuksen tarjoamia vaihtoehtoja
sekä oppisopimusjärjestelmää. On
yhä enemmän aikuisväestöä. jotka
haluavat hankkia uuden ammatin.
Myös kuljetusalan on syytä panostaa tämän ryhmään, korosti Timo
Kivelä.
Myös kuljetus- ja logistiikka-alan
jatkokoulutusjärjestelmät ovat kunnossa. Toimialalle voi hankkia myös
ammattikorkeakoulussa mm. logistiikkainsinöörintutkinnon. Tästä
vaihtoehdosta kertoi yliopettaja

Tämä tilaisuus avasi monen silmät – kuljetusalan merkitys tuli selkeästi esille.

Kysyttävää riitti. Opinto-ohjaajat saivat varmasti hyvän kuvan nuorista. Positiivinen asenne ja tekemisen meininki
huokui nuorista. Nuoret kokivat olevansa omalla alallaan ja suosittelevat kuljetus- ja logistiikka-alan tarjoamia
opiskeluvaihtoehtoja etenkin niille, jotka haluavat tehdä itsenäistä ja vastuullista työtä.

Mauri Haataja Oulun seudun ammattikorkeakoulusta.
Jos rahkeet ja kiinnostus riittää,
tarjoaa myös Oulun yliopisto omat
vaihtoehtonsa. Yliopistotason tutkinnoista kertoi yliassistentti Jouni
Juntunen Oulun yliopistosta. Hän
esitteli oman opiskelu-portaansa,
joka osoittaa, että koulutustasolta
seuraavalle siirtyminen on luontevaa. Jouni itse suoritti ensin Kempeleessä sen aikaisen kuorma-autonkuljettajan tutkinnon ja työskenteli isällään maitoauton kuljettajana. Seuraavaksi oli vuorossa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Tekniikka ja liikennealan opinnot ja
työskentelyä Vähälän terminaaleissa ja kuljetustehtävissä. Kuitenkin
kiinnostus Oulun yliopiston tarjoamiin logistiikka-alan opintoihin
veti pitemmän korren. Nyt Jounilla
on teon alla väitöskirja. Jounin esimerkki osoittaa, miten yliopiston ja

eri kuljetus- ja logistiikka-alan koulutus- ja opetustasojen portaat voidaan askeltaa.
Kun opinto-ohjaajat saivat tietoiskun koulutusvaihtoehdoista, tuli
estraadille nuoret. Osa tällä hetkellä
alalla opiskelevia, osa nuoria muutaman vuoden alalla toimineita kuljettajia sekä kuljetusyrittäjä. Tämä
kyselytunti osoitti aidosti, mitä mieltä nuoret ovat olleet ammatin valinnastaan. Myös naisten osuus toimialalla ja opiskelijoiden keskuudessa
on selvässä kasvussa. Naisnäkökulma tulikin selkeästi esille.
Kun lounas oli nautittu, lähdettiin tutustumaan Oulun seudun ammattiopiston uuteen Kempeleen ajoharjoittelurataan, joka tarjoaa uusille opiskelijoille hyvät harjoittelu-

Jatkuu sivulla 18
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Kuljetusala panostaa nyt tosissaan nuoriin –
Kuusi kuljetusala.com tapahtumaa Oulun läänissä

Kuten on hyvin tiedossa, uhkaa Suomessa työvoimapula lähes kaikkia toimialoja. Tällä
hetkellä myös Oulun läänissä
on alueita, joissa on todellinen
pula ammattitaitoisista kuljettajista.
Maantiekuljetusala onkin lähtenyt voimakkaasti mainostamaan toimialan tarjoamia koulutus- ja työvaihtoehtoja
Kuljetusala.com projektin avulla. Tavoitteena on parantaa toimialan imagoa, ja kertoa sen
merkityksestä yhteiskunnan pyörien pyörittämisessä ja aktivoida
ihmisiä hakeutumaan kuljetusalan koulutukseen. Kiertueen
kohderyhminä ovat etenkin yläasteen oppilaat ja heidän opintoohjaajansa, sekä työttömät työnhakijat sekä ammatinvaihtajat.
Tavoitteet tuntuvat onnistuneen ainakin Oulun läänissä hyvin, sillä ennakkotiedot koulujen yhteishauista kertovat, että
kuljetus- ja logistiikka-alan hakijamäärät ovat selvästi aiempia
vuosia korkeammat.
Oulun läänissä toteutettiin tapahtumia helmi-maaliskuulla
kuudella paikkakunnalla; Muhoksella, Oulussa, Nivalassa, Kajaanissa, Kuhmossa ja Kuusamossa.
Tapahtumissa esiteltiin kuljetus- ja logistiikka-alan erilaisia
työtehtäviä ja koulutusmahdollisuuksia, niin kuljetusyritysten,
alalla jo työskentelevien, kouluttajien ja nykyisten opiskelijoiden näkökulmista. Tapahtumapaikoilla oli mm. kuorma- ja
linja-autoja sekä trukki. Lisäksi
oppilaat osallistuivat kuormansidontaan, käyttivät trukkia ja arvioivat ajoneuvojen peruutusta
jne. Kajaanin torilla oli esillä
myös puolustusvoimat.
Tilaisuudet onnistuivat tyydyttävästi. Tulevia tapahtumia
varten pitivät Oulun läänin kuljetusalan koulutuslaitokset ja
SKAL Oulun lääni yhteisen ideointipalaverin, jossa tehtiin tarkennuksia ja parannussuunnitelmia syksyn tapahtumiin.
Vaikka tämä valtakunnallinen
Kuljetusala.com projekti on kaksivuotinen, päättyen vuonna
2009, on samantyyppistä toimintaa syytä jatkaa myös tulevaisuudessa. Uskon, että Oulun läänissä sitä voidaan toteuttaa hyvässä yhteistyössä koululaitosten, kuljetusyritysten ja muiden
toimijatahojen kanssa.

Trukkitehtävä kiinnosti, tytöt menestyivät Kaakkurissa tässä kisassa erityisen hyvin.

Kuljetusala kiinnostaa yhä enemmän myös tyttöjä. Se voitiin todeta.

Yleisradio huomioi Kajaanin tapahtuman jopa valtakunnallisella tasolla.
Haastateltavana oli mm. Kainuun ammattiopiston kuljetus- ja logistiikkaalan opiskelija Lauri Pyykkönen, joka saavutti kolmannen sijan valtakunnallisessa SM taitajakisassa.

Kajaanissa palkittiin kolme oppilasta tavarapalkinnoilla, mm. SKAL repuilla
ja SKAL lippiksillä.

Kaakkurin koulun oppilaat havaitsivat, että peruutus on taitolaji, jota on
harjoiteltava.

Myös pienoisajoneuvoyhdistelmää testattiin Kaakkurissa. Peruutus tuotti
todella suuria ongelmia, mutta toiston kautta taito selvästi koheni.

Puolustusvoimat oli vahvasti esillä Kajaanissa.

Armeijan polkuauto antoi esikuva, miten yhdistelmäajoneuvoa tulee käsitellä, kuva Kajaanista.
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Kuljetusseminaari Kalajoella:

Liiketoimintaosaaminen –
laaja kokonaisuus
Helmikuussa Kalajoella toteutettu neljäs kuljetusseminaarimme pureutui yrittäjyyden keskeiseen osa-alueeseen, liiketoimintaosaamiseen, jonka hallinta on nykyajan
yritystoiminnassa kaiken
A ja O. Tähän ajankohtaiseen seminaariin osallistui runsaat 80 henkeä.
Oli myönteistä, että
myös lapsiperheitä oli lähtenyt mukaan. Olikohan
kylpylämiljöö aktivoimassa lähtöpäätöstä?
Tilaisuuden avannut yhdistyksemme puheenjohtaja Matti
Heikkilä kävi läpi ajankohtaisia
asioita korostaen samalla liiketoimintaosaamisen merkitystä
yritystoiminnassa.
Kalajoen kunnanjohtaja Jukka Puoskari toi kaupungin tervehdyksen seminaariin. Hän totesi, että kunnan elinkeinorakenne on hyvin monipuolinen ja mm.
kuljetus- ja logistiikka-ala työllistää yli 300 henkeä.
Varsinaista päivän teemaa. liiketoimintaosaamista käsiteltiin
monipuolisesti, siitä pitivät huolen tilaisuuden alustajat.
Pukumies Oy:n toimitusjohtaja Jarmo J. Husso ravisteli ja
herätteli osanottajia omalla persoonallisella tyylillään ja osin
hyvinkin radikaaleilla ajatuksillaan. Hän korosti, että pienyrityksissä hallitaan nyanssit, mutta liiketoiminnan strategiaa ei
välttämättä ole mietitty. Jarmo
painotti, että liiketoimintasuunnitelma on ehdottomasti laadittava. Husso otti esille yrittäjyyden karun puolen. Aina ei mene

Matti Heikkilä.

Markku Immanen.

Jukka Puoskari.

Juha Rahkola.

Jarmo J. Husso.

hyvin. Silloin on tärkeää tiedostaa, miten yritys pystyy välttämään konkurssin. Vaihtoehtoina
on myynnin lisääminen, tulok-

Tärkeä aihe sai liikkeelle yli 80 osanottajaa.

sen kasvattaminen tai kulujen vähentäminen. Muita keinoja ei
Jarmo ole löytänyt. Jarmo J.
Husso otti korostetusti esille yrityksen henkilökunnan. Yritysten
kovana haasteena on nykyaikana työviihtyvyys ja henkilökunnan motivoittaminen. Tällä tavoin saadaan myös työvoiman
vaihtuvuutta vähennettyä.
Jarmo painotti myös oman elämän hallinnan tärkeyttä. Kuinka
monelle meistä tekisi hyvää
hankkia häkki valkoisine hiirineen ja asettaa se television päälle. Sieltä näkisi televisiota katsoessa, miten me itse juoksemme omassa ”oravan pyörässämme”. Kun vielä on terveyttä ja
voimia, on syytä jättää aikaa

myös itselleen ja läheisilleen sekä
omille harrastuksilleen, päätti
Jarmo värikkään luentonsa.
SKAL:n talouspäällikkö
Markku Immanen otti esille
asioita, jotka on hallittava, jotta
yritystoimintaa voidaan toteuttaa menestyksellisesti. Markku
väänsi kuulijakunnalle rautalangasta tuloslaskelman ja taseen ja
otti sieltä esille asioita, jotka on
syytä pystyä analysoimaan. Hän
myös korosti, että ei riitä, että
kirjanpitäjä hoitaa yrityksen talousasioita, vaan myös yrittäjän
tulee pystyä seuraamaan ja analysoimaan omaa tilinpäätöstään.
Lopuksi Markku otti esille verohallinnon viimeaikaiset yhdistyksiin liittyvät selvitykset.
Markku korosti, että yhdistysten
toimintakertomuksiin tulee kirjata vapaa-ajan toiminnan lisäksi myös kuljetusalan edunvalvontaan liittyviä alueellisia toimintoja.
Lopuksi kuljetusyrittäjä Juha
Rahkola piti kuljetusyrittäjien
puheenvuoron. Juha on toiminut
50 –vuotta sitten perustetun Kuljetus Rahkola Oy toimitusjohtajana vuodesta 1989. Yritys liikennöi 10 yhdistelmällä. Juhalle
on kertynyt myös merkittävästi
luottamustehtäviä, mm. Kalajoen Kuorma-autoilijat ry:n ja KalajoenYrittäjien puheenjohtajuus
sekä Kalajoen kaupunginvaltuutetun rooli.
Juha painotti, että toimintaympäristön muuttuessa – on syytä analysoida, teemmekö oikeita
ratkaisuja.Tällä hetkellä on myös
kuljetusalalla suuntauksena koko
ajan suuremmat kokonaisuudet.
Tehdään kauppoja – ” suuri on
kaunista ” . Samalla ulkomainen
omistus lisääntyy kaiken aikaa.
Kuitenkin tässä vaiheessa voidaan huomata, etteivät toiminnan seuranta, palvelu ja toimintavarmuus välttämättä toimi samalla tavalla kuin pienillä yrityksillä, jossa toimii omistajakuljettaja / yrittäjä.
Yritystoiminnan kehittäminen voi Juhan näkemyksen mu-

kaan tapahtua joko omien suunnitelmien mukaan tai yhdessä
asiakkaiden kanssa. On analysoitava, - missä ollaan - mitä
halutaan – ja kuten Husso totesi,
on kehityssuunnitelma ehdottomasti laadittava. Jos asiakas ilmaisee - että se todella tarvitsee
meitä - syntyy todellinen kumppanuus – olemme ns. samassa
veneessä. Tällöin voidaan kehittää toimintaa aivan eri tavalla –
voidaan yhdessä keskustella kehitystoimenpiteistä ja asiakkaiden tarpeista, joihin voidaan helpommin vastata. Samalla syntyvistä lisääntyneistä kuluista sovitaan hinta, joka laskutetaan.
Jos kumppanuuden impulssi tulee asiakkaan puolelta - on syytä
lähteä mukaan ideoimaan – kuitenkin on olennaista, että molempien on pärjättävä ja mahdollisesta kehitystyön taloudellisesta hyödystä on tultava myös
kuljetusyritykselle, painotti Juha
Rahkola.
Juha otti esille myös kuljetusalan toimintaympäristön ja sen
kovat kustannuspaineet. Realiteetti on, että jos rahaa tulee vähemmän kuin menee – ei toiminta voi pitkään jatkua. Palkat ja
muut kustannustekijät nousevat
kaiken aikaa – Syntyneet kustannukset työvoima, polttoaine,
kalusto, pääoma, korko, korjaus
yms. on saatava peitettyä. Juha
painottikin, että jos asiakas tarvitsee palvelua – on neuvoteltava riittävä korvaus tehdystä työstä ja kustannusnoussut on saatava hintoihin. Sopimuksiin on tärkeää kirjata indeksitarkistus- ja
klausuulilausekkeet. Realiteettia
on myös, että kuljetuksia ei voida useinkaan nykytasosta tehostaa, mm. tieliikenteen lainsäädäntö rajoittaa merkittävästi.
Yritystoiminnassa tulee Juhan
mielestä kiinnittää huomiota
mm. kulurakenteen seurantaan –
mahdollisesti autokohtaisesti.
Myös ostot – ”merkkiuskollisuus” - on syytä tietyin välein
tarkistaa. Myös työskentelyä on
seurattava – onko esim. tuntiseuranta kunnossa.
Yritysten on kiinnitettävä
myös huomiota yrittäjäviestintään. Markkinointiin ulospäin –
mm. kalusto ja sen siisteys. Juha
painotti kuljettajien roolia. Kuljettajat ovat yrityksen pr-miehiä.
Lopuksi Juha Rahkola paneutui koulutukseen ja itsensä kehittämiseen. Koulutuksen merJatkuu sivulla 19

Aino Arbeliuksella tuntuu rytmi olevan verissä, sen havaitsi, kun Simo M.
Korkia-Aho soitti kitarallaan.
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Kainuun vuosikokous Paljakassa
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n
vuosikokous pidettiin huhtikuun
alussa Puolangan Paljakassa. Tilaisuutta markkinoitiin koko perheen
tapahtumana ja tarjolla oli monipuolista aktiivitoimintaa. Kuten
koko talven oli havaittavissa, laajemminkin niin Oulun läänissä, kuin
muuallakin Suomessa, on kuljetusalan työtilanne sellainen, ettei jäsenkunnalla tunnu olevan aikaa osallistua yhteisiin tilaisuuksiin. Vuosikokoukseen osallistui perheenjäsenineen vain vajaa kolmekymmentä
henkeä.
Varsinainen kokous vietiin läpi
jouhevasti todella hyvissä tiloissa
Paljakkatalon elokuvateatterissa,
Jari Rusasen toimiessa kokouksen
puheenjohtajana.

Anssi Sirviö.

Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden tilivelvol-

Osanottajamäärä jäi tällä kertaa todella alhaiseksi, ensikerralla sitten.

lisille. Samoin hyväksyttiin vuoden
2008 toimintasuunnitelma, jossa
pitäydyttiin pitkälle aiempien vuosien linjauksessa. Koulutukselliset /
opetukselliset tavoitteet luodaan
yhdessä Edukai / Kainuun ammattiopiston kanssa. Lisäksi ollaan tiiviisti yhteydessä Talvivaara – projektiin, pyritään koulutuksellisin
keinoin kohentamaan yrittäjien liiketoimintaosaamistasoa, samoin
pyritään lisäämään jäsenmäärää ja
panostetaan mm. kuljetusala.com
projektiin, tavoitteena saada nuoria
kiinnostumaan kuljetusalasta ja sen
tarjoamista työ- ja opiskeluvaihtoehdoista. Lisäksi Kuhmon seurakuntapastori Suvi Lehtomäen Kainuun
Sanomissa olleen joulukirjoituksen
innoittamana ollaan toteuttamassa
yhdessä Kuhmon seurakunnan ja
Rahtareiden kanssa Raskaan liikenteen kirkkopäivää 31.8. Kuhmoon.
Lisäksi yhdistys järjestää pikkujoulun Suomussalmella.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin edelleen Jaakko Kyllönen
Kuhmosta ja varapuheenjohtajaksi
Jari Rusanen Sotkamosta. Kokous
valtuutti Heikki Huhanantin ja Jari
Rusasen laatimaan julkilausuman,
jossa otetaan esille tiestön huolestuttava kunto ja poliisin valvonnassa esiintyneet epäkohdat. Kokouksen jälkeen siirryttiin ruokailemaan
ja lopuksi Anssi Sirviö Kainuun
Ammattiopistolta piti kuntoliikuntaan liittyvän harjoitteen, jossa selviteltiin, millä syketasolla liikuntasuoritus tulisi toteuttaa.

KAINUUN KULJETUSYRITTÄJÄT
HUOLISSAAN TIEVERKOSTON
NOPEASTA RAPPEUTUMISESTA
Puolangan Paljakassa pidetyn
Kainuun Kuljetusyrittäjät ry:n
vuosikokous esitti syvän huolestumisensa Kainuun tieverkoston
rappeutumisesta. Etenkin alempiasteisen tiestön ja yksityisteiden liikennöitävyys on monipuolisen yritystoiminnan ja elinkeinoelämän edellytysten turvaamiseksi tärkeässä roolissa Kainuussa.
Kainuun teistä on suurin osa
rakennettu 1950–70-luvuilla.
Niiden taloudellinen käyttöikä on
kulumassa umpeen ja peruskorjauksen tarpeessa olevien teiden
määrä lisääntyy.
Suurin osa Kainuun alueen
kuljetuksista on maansiirto- ja
puutavarakuljetuksia sekä maatalouteen liittyviä maidonkeräily- ja rehukuljetuksia. Siksi erityisesti alemman maantieverkoston sekä yksityisteiden kuntoa
on parannettava kestämään raskaita kuljetuksia myös syys- ja
kevätkelirikon aikana. Mm. Talvivaaran kaivosalueelle suuntautuvat kuljetukset ovat olleet todella vaikeuksissa. Myös Kajaa-

ni - Oulu tie on monin paikoin
heikossa kunnossa ja rahoitusta
on luvassa aikaisintaan vuonna
2011.
Venäjän puutullien vuoksi tullevat hakkuut ja kuljetukset lisääntymään myös Kainuussa.
Se tulee lisäämään entisestään
alueen puutavarakuljetuksia.
Myönteistä on, että tälle ja seuraaville kolmelle vuodelle on tulossa kelirikkokohteiden kunnostukseen ns. ”täsmärahaa”, joka
ohjataan keskeisimpiin ongelmakohteisiin.
Vuosikokous otti kantaa myös
raskaan liikenteen sakotuskäytäntöön, todeten viranomaisten
kirjoittavan liian herkästi sakkoja sellaisista puutteista tai rikkeistä, joihin kuljettaja ei voi mitenkään vaikuttaa. Kolmesta sakosta seuraa kuukauden, kahden
kestävä ajokielto. Myös palkanmaksu katkeaa, joten poliisin
tienpäällä tekevillä päätöksillä on
suuri merkitys yksittäisen kuljettajan ja kuljetusyrityksen kannalta.

HELPPO TAPA
DIGIPIIRTURITIEDON HALLINTAAN

Täytä viranomaisvaatimukset tietojen tallentamisesta ja
hyödynnä tietoja selkokielisillä raporteilla.
Ei kalliita hankkimiskuluja vaan edulliset kuukausimaksut, joista

SKAL jäsenetu

-15%

Ota
tä!
yhteyt
Lisätiedot: Procomp Solutions Oy, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu
Puh. 020 755 3100, www.procomp.fi
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Mersun mies Sotkamosta:

Autoilijoilla peiliin
katsomisen paikka
Alhaisista taksoista valittavien autoilijoiden olisi katsottava peiliin. Pitkään ja hartaasti. Tätä mieltä on penkkiurheilua eli autoilua vuodesta 1974
lähtien omaan laskuunsa harjoittanut kuorma-autoilija Olavi Komulainen Sotkamosta.
”On helppo ottaa toiselta taksaa
polkaisemalla ajot. Paljon vaikeampaa on saada taksat takaisin asialliselle tasolle.”
Nykyistä liikennelupapolitiikkaa
ei SKAL:n jäsenenä koko autoilijauransa ajan ollut Komulainen näe
epäonnistuneena.
”Kuka käy kurssit ja laittaa vakuudet peliin, niin siitä vain. Yrittäjäkursseillahan ne opettavat kustannuslaskentaa. Toivottavasti autoilijoiksi aikovat muistavat olla niillä
tunneilla paikalla.”
Talvivaaran kaivoksen sijaintikunnassa Sotkamossa ei sora-autojen määrä ole käsistä karannut.
”Toisin oli Kostamuksen aikana.
Joka kylään laitettiin paljon kalustoa. Kun Kostamus loppui, niin töitä
ei ollutkaan.”
Kuorma-autoilijoiden etujärjestön merkityksen tavallisen autoilijan näkökulmasta katsottuna Komulainen toteaa valitettavasti vähentyneen.
”Aiemmin järjestömme oli neuvottelemassa taksoista. Nyt joudutaan vääntämään, ettei ihan älyttömiä määräyksiä Helsingissä herrat
pääse säätämään. Muutenkin tämä
meidän ammatti on ihan tarpeeksi
säädeltyä ja valvottua”, toukokuun
puolivälissä 60-täyttänyt Olavi
”Olli” Komulainen sanaili.

Varaosat:
Faxi
Esko Eros

(08) 426 181
(08) 426 182
(08) 426 181
0400 382 803

Varaosat, myös iltaisin:
Eros Ari
040-752 9371
Lakso Kullervo 040-752 9361

Olavi Komulainen sanoo alhaisista taksoista valittavilla autoilijoilla olevan
peiliin katsomisen paikan.

Poika Jani, pesäpalloilijana tunnetuksi tullut kaveri on ammatiltaan
opettaja.
Suurimmat esteet yrittäjäksi ryhtymiselle Olavi Komulainen sanoo
löytyvän pääomakustannuksista ja
työpäivän pituudesta sekä epävarmasta työllisyystilanteesta. Kaikille kun ei sopimusajoja riitä.
”Varmaan monet nuoret ajattelevat helpommallakin toimeentulon
tulevan.”

Tänä kesänä ei etelään
Autoilijaksi Olavi Komulainen
ryhtyi vuoden 1974 alussa ostettuaan veljeltään Jormalta umpikorisen Mersun.
Malli oli viisinollakasi. Ensiksi

Tielaitoksella ja sitten Kostamuksessa Olavi pyöri mersuineen huoltoajossa.
Nyt Marjapolulla omakotitalon
nurkalla komeilee vuoden 2002mallinen neliakselinen Mersu.
”Kymmenes Mersu. Mitä sitä
hyvää merkkiä vaihtamaan.”
Vuodesta 1994 aina viime kesään saakka Olavi oli välillä kahdellakin autolla asvalttimassan ajossa
pääkaupunkiseudulla.
”Tänä kesänä en etelään lähtenyt. Ajoja kun on nyt tässä lähempänäkin. Talvivaara on työllistänyt
kaikki, jotka sinne vain haluavat
mennä töihin.”

Käytettyjen kuorma-auton osien erikoisliike.
Akselistoja ja kärrynaiheita maatalouteen.

YLIVIESKAN
AUTOHAJOTTAMO OY
PL 24, 84101 Ylivieska

Pertti Granqvist

Herrojen aakkoset
Olavi Komulainen ennustaa Talvivaaran kaivoksen rakentamisen
jälkeen automiehiä työllistävän niin
Kainuussa kuin yleensä Suomessa
mittavat tietyöt.
”Tiet alkavat olla sellaisessa kunnossa, että jotain on pakko tehdä.
Jos mitään ei tapahdu, niin edessä
on katastrofi.”
Kustannusten nousu on yksi jokaista autoilijaa harmittava asia.
”Olipa Suomessa hallitus mikä
tahansa, niin he osaavat vain kolme
kirjainta aakkosista. Herrojen aakkoset ovat A, B ja loppupäästä Ö. Eli
Autot, bensiini ja öljyt.”
Edellä jo sivutusta aiheesta eli
uusista yrittäjistä Komulainen toteaa varsinkin sorapuolella yrittäjäkunnan olevan ikääntynyttä.
”Minulla on itsellä vajaat kolme
vuotta jäljellä. Sitten on hyväkuntoinen Mersu kaupan.”
Jatkajaa ei Komulaisella ole.

Veho Hyötyajoneuvot
on muuttanut Oulussa

Talvivaara on työllistänyt paikalliset autoilijat ja vähän kauempaakin tulleet.
Tammikuussa otetussa kuvassa Olavi Komulainen ajoi kivituhkaa kaivosalueella.

Veho Group Oy Ab, Oulu on
muuttanut saman katon alle yhdessä Sisu Auto Huoltopalvelut
Oy:n kanssa, jonka Veho Group
Oy Ab osti keväällä 2007. Nykyaikainen ja palveleva kuormaautokeskus sijaitsee osoitteessa
Kaarnatie 32, 90530 Oulu.
Tämä on merkittävä laajennusaskel pohjoissuomalaisessa
kuorma-autokaupassa, toteaa
Veho Hyötyajoneuvojen PohjoisSuomen toiminnoista vastaava
aluejohtaja Pasi Karjalainen.
Alueellisesti ja koko maankin tasolla tehdyt merkittävät autokaupat sekä vakiintunut ja voimakkaasti laajentunut asiakaskunta
ovat mahdollistaneet toimintojen laajentumisen ja kehittämisen. Tulemme jatkossa panostamaan voimakkaasti kaikkien
edustamiemme merkkien korjaamopalveluihin ja samalla kehitämme laadukkaasti myyntiämme, aluejohtaja Karjalainen lupaa.
Pohjois-Suomen kuorma-autokeskuksesta löydät nyt kattavat korjaamotoiminnot peräti
neljälle merkille eli MercedesBenz, Mitsubishi, Sisu ja Renault
kuorma-autoille. Korjaamolla on
kuusi täysipitkää läpiajettavaa
partta, kolme raskaan kaluston
nuppipaikkaa sekä erillinen kevyen kaluston korjaamo, missä
voi samanaikaisesti huoltaa jopa
kuutta kevyempää kuorma-autoa.
Pohjois-Suomen kuorma-auto-

keskus panostaa myös kalustukseen ja uusiin työkaluihin ja pitää yllä ammattimaista palvelutasoa mm. uudella jarrudynamometrillä.
Myyntipuolelle on avattu täysin uusi lähes 600 m2 kuormaautomyymälä palvelemaan sekä
Mercedes-Benz- että Mitsubishi
Fuso –asiakkaita. Uudistetussa
kuorma-autokeskuksessa toimii
myös Sisu- ja Renault Trucks –
myynti aiempaan tapaan.
Pohjois-Suomen kuorma-autokeskukseen tulee asiakkaille
myös mahdollisuus vuokraparkkeeraukseen, kuljettajien lepohuone sekä kaluston pesupaikka
unohtamatta maittavaa ja palvelevaa lounasravintolaa.
Veho Hyötyajoneuvot myi
Pohjois-Suomessa vuonna 2007
noin 160 uutta kuorma-autoa ja
käytettyjä lähes saman määrän.
vuodelle 2008 budjetoitu liikevaihto Pohjois-Suomeen on kasvanut laajennusten myötä ja se
tulee olemaan lähes 20 miljoonaa euroa. Kokonaispinta-ala
kaikkine toimintoineen PohjoisSuomen kuorma-autokeskuksessa on 3800 m2 . Veho Hyötyajoneuvojen palveluksessa Oulun ja
Rovaniemen toimipisteissä työskentelee tätä nykyä 52 henkilöä
ja kaikkiaan Pohjois-Suomen
kuorma-autokeskuksessa Oulussa työskentelee alihankkijoineen
lähes 50 kuorma-autoalan tinkimätöntä ammattilaista.
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OKO on nyt Pohjola
OKO Pankki Oyj on ollut 1.3.
2008 alkaen Pohjola Pankki Oyj
(Pohjola). Pohjola on suomalainen
liikepankki ja vahinkovakuutusyhtiö. Konserni tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluita,
joissa se on yksi Suomen johtavista toimijoista.
Yritysasiakkaille Pohjola tarjoaa
monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja
maksuliikeratkaisut sekä vahinkovakuutuspalveluita kotimaassa ja
kansainvälisesti. Yksityishenkilöille
Pohjola tarjoaa vahinkovakuutus- ja
varainhoitopalveluita.
Pohjola Pankista Korkokatto
Pohjola Pankin tutuimpia rahoitusyhtiöpalveluita ovat investointija leasingrahoitukset.
Vähemmän sen sijaan ovat olleet
esillä korkoriskiltä suojautuminen ja
kaluston vakuuttaminen rahoituksen yhteydessä.
Investointirahoitukseen on voinut
liittää Korkokaton jo yli vuoden ajan.
Siinä Pohjola Pankki tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden
asettaa investointirahoitussopimuksen korolle ylärajan eli korkokaton.
Korkokattoinen investointirahoitus
on joustava keino suojautua mahdolliselta korkotason nousulta ja samalla hyötyä alhaisesta korkotasosta.
Asuntoluottopuolella korkokatto
on ollut käytössä jo pidempään,
mutta pk-yrittäjille tällainen palvelu
on uutta. Ennen sitä on tarjottu lähinnä suurille yrityksille erillisin johdannaissopimuksin.
Korkokaton avulla yritys voi suojautua korkoriskiltä. Korkoriskin
suojaamatta jättäminen on yhtä iso
päätös kuin suojauksen tekeminen.
Korkokattoisen investointirahoituksen sopiminen on nyt lisäksi helppoa. Rahoitussopimus ja siihen liittyvä korkokatto tehdään samanaikaisesti yhdellä sopimuksella. Pankin kanssa ei tarvita erillisiä puitesopimuksia.
Korkokaton hyöty yritykselle on
se, että näin varmistutaan siitä, etteivät investointirahoitussopimuksen
korkokustannukset nouse sovittua
tasoa korkeammiksi.

Korkotason taas ollessa alle sovitun kattorajan, käyttäytyy investointirahoitussopimus normaalin
euribor-sidonnaisen sopimuksen
tavoin. Yritys hyötyy siten myös
matalasta korkotasosta ja mahdollisesta korkotason laskusta.
Pohjola Pankista Tehokasta ja
tuottavaa kassanhallintaa
Yritykset myyvät tavaroita ja palveluita nykyään usein 30 - jopa 60
päivän maksuehdolla.
Tiesitkö, että liikevaihdoltaan 2
miljoonan euron yrityksen myyntisaataviin sitoutuu 30 päivän maksuajalla noin 166.000 euroa, mutta
45 päivän maksuajalla jo lähes
335.000 euroa?
Voit nyt saada rahat kassaan saatavistasi samana päivänä sen sijaan, että odottaisit suoritusta asiakkaaltasi kuukauden tai kaksi.
Näin vapautat pääoman nopeasti
liiketoimintaan, ja voit hyödyntää
kassa-alennukset omissa ostoissasi ja tarjota ostajillesi yksikölliset
maksuajat. Myyntisaamiset toimivat
rahoituksen vakuutena.
Saatavarahoitus on joustava tapa
parantaa maksuvalmiutta. Se tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja kannattavuuden parantamiseen erityisesti toiminnan
kasvaessa ja yrityksen kansainvälistyessä. Palvelumme avulla voit
myös:
o vähentää maksujen valvontaan ja
perintään kuluvaa aikaa
o säästää henkilöstökuluissa
o suojautua luottotappioilta
o vapauttaa vakuuksia
o optimoida rahoituskustannuksia
Rahoituslimiitti voidaan avata kotimaan ja/tai ulkomaan laskujen rahoittamiseen Pohjolassa.
Limiitti on jatkuva ja sitä on mahdollista korottaa myynnin kasvaessa. Jos olet kiinnostunut laskusaatavarahoituksen käyttöönotosta,
ota yhteyttä lähimpään Pohjola
Pankki Oyj:n aluetoimipisteeseen
puh. 010 2535 323 tai omaan
Osuuspankkiisi.

10

SKAL Oulun lääni ry vuosikokousviikonvaihde:

Asiaa riitti aamusta iltaan
SKAL Oulun lääni
ry vuosikokousviikonvaihde pidettiin
huhtikuun puolivälissä Oulussa. Entiseen
tapaan oli viikonvaihteessa monenlaisia tilaisuuksia, tavoitteena
saada osanottajia lähtemään mukaan yhteisiin tapahtumiinne.
Myös nuorempaa yrittäjäkuntaa houkuteltiin paikalle, mutta
mm. työkiireet estivät
tällä kertaa monen
asiasta kiinnostuneen
osallistumisen. Ehkäpä ensi kerralla.
Perjantai-iltana oli halukkailla
mahdollisuus käydä Oulun kaupunginteatterissa katsomassa Teuvo Pakkalan romaaniin perustuvaa näytelmää Vaara. Ennakkolupauksien mukaisesti esiintyi näytelmässä unohtumattomia “räkänokkia”. Saimme kokea yli kaksi
tuntia meteliä, musiikkia ja rötöksiä, mutta kuitenkaan näytelmä ei
saavuttanut meissä mitenkään ylitsevuotavia tunteen purkauksia.
Edelleen on todettava, että Kajaanin teatterista ja kesäteattereista
löytyy sitä kepeää linjaa, jota moni
meistä odottaa teatterilta.
Lauantaiaamu aloitettiin Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry:n
Oulun alueosaston kevätkokouksella, johon oli saapunut lähes 20
osanottajaa. Toinen ympäristöasioihin kohdennettu tilaisuus oli
peruttava sairastumisen vuoksi.
Varsinaiseen SKAL Oulun lääni ry:n vuosikokoukseen osallistui seuralaisineen runsaat 80 osanottajaa.
Avauksessaan puheenjohtaja
Matti Heikkilä käsitteli laajasti
alan ajankohtaisia asioita. Heikkilä kertoi SKAL:n lobanneen EU
tasolla, ettei kuljetusyrittäjiä tule
sitoa työaikadirektiivin piiriin.
Myös huhtikuussa 2007 voimaan
tulleen ajo- ja lepoaikalain osalta
ovat muutosvaateet kentällä kovat. Tästä asiasta on Matille tullut
eniten palautetta kentältä. 11 tunnin ja kaksi kertaa viikossa sallittava 9 tunnin lepoaika koetaan lii-

Matti Heikkilä.

Jukka Pakaslahti.

Seppo Tolonen.

Janne Simola.

raavanlaisia huomioita on tullut
esille: Raskas liikenne ajaa liian
lähellä – turvavälit – ajetaan jatkuvasti kännykkä korvalla – ajetaan jalka astinlaudalla – nopeudet 90 km:ssä – renkaita irtoaa. On
syytä tiedostaa, että toimialan imago ei em. käytännöillä ainakaan
kohennu, painotti Heikkilä.
Myös energian säästöasiat olivat esillä. Matti korosti, että kuljetusalalle on annettu kolme vuotta
aikaa laittaa asiat omalta osaltaan
kuntoon. Se tarkoittaa sitä, että
jatkossa yritysten on säästettävä 1
% eli keskimäärin 1 litra päivässä
jokaisen ajoneuvon osalta. Jos me
emme tähän vaatimukseen sitouduta, on tulossa toimialalle muita
sanktioita. Emistra on hyvä apuväline energiansäästön seurantaan.
Siitä löytyy tietoa www.emistra.fi
sivuilta, muistutti Matti Heikkilä.
Positiivisena asiana Matti Heikkilä kertoi että, kevään yhteishausta saatujen ennakkotietojen mu-

kaan on kuljetus- ja logistiikkaalan kiinnostavuus Oulun läänissä
nuorten keskuudessa selvästi nousussa. Toimiala onkin panostanut
viime aikoina tosissaan asiaan.
Toisaalta on tärkeää, että toimialan koulutusresursseja lisätään.
Mm. Oulun läänissä koulutetaan
tällä hetkellä vain puolet toimialan tarpeesta. Siksi myös oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
on tärkeää. Oppisopimuskoulutus
tulee saada yrittäjälle kannattavaksi vaihtoehdoksi. Perinteinen tekemällä oppiminen on edelleen
monelle se mielekkäin tapa opiskella ammatti”.
Jatkossa on saatava myös kuljetusalan toimintaympäristöön kohennusta mm. viranomaisten kanssa pelisääntöjä selkiyttämällä,
edellytti Matti Heikkilä.
Työviihtyvyyttä lisäisivät olennaisesti yhteiset pelisäännöt viranomaisten ja kuljetusalan välillä.
Tärkeää on saada pikaisesti käyttöön nykyistä oikeudenmukaisempi pisteytykseen perustuva sakotuskäytäntö ja joustavampi ajo- ja
lepoaikalaki. Nämä muutokset loisivat hyvät edellytykset tämän tavoitteen saavuttamisessa, korosti
puheenjohtaja Matti Heikkilä.
Totuttuun tapaan osallistuivat

Ekyläiset tarkkaavaisina.
Helena Tornberg.

Outi Multanen.

an pitkäksi. SKAL on tehnyt Heikkilän mukaan muutosesityspäätökset joulukuun hallituksen kokouksessa. Tehdyssä esityksessä lähdetään siitä, että levon voisi lyhentää 7 tuntiin kaksi kertaa viikossa ja kotiin tullessa voitaisiin
ajoaikaa ylittää 2 tunnilla, kun
edessä on pitkä viikkolepo. Poliittisilta tahoilta on tullut muutosesitykseen ymmärrystä. Vastustusta
on tullut ainoastaan AKT;n Rädyltä. Molemmista edellä mainituista
asioista on SKAL lobannut mm.
Kuusamossa huhtikuun alussa, tavaten mm. neljä komissaaria sekä
kaksi pääministeriä.

Puheessaan Matti Heikkilä otti
esille myös tieliikenteen valvonta-asiat. Liikkuvan poliisin valvontatoimet ovat puhuttaneet kenttää ja kipinät ovat sinkoilleet.
Heikkilä totesikin, tullen selvästi
esille, että myös Oulun läänissä on
tarvetta toteuttaa erillinen palaveri LP:n kanssa. Liikkuva poliisi
tuleekin kutsumaan yhdistyksen
yhteiseen palaveriin.

Kokouksen avauspuheenvuoroa kuunneltiin vakavina.

Kuitenkin on syytä jokaisen
omalta osaltaan selvittää, miten liikenteessä toimitaan omassa yrityksessä. Heikkilä kertoi, että LP:lle
tulee palautetta raskaasta liikenteestä muilta tienkäyttäjäryhmiltä. Seu-

Kokouksen puheenjohtajina toimivat rutinoituun tapaan Asser Hanhela Kuusamosta ja Antti Rahja Ylivieskasta

Illallisten yhteydessä pani Kerttuli pojat tanssikurssille.
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seuralaiset vuosikokouksen avaukseen. Ennen kuin he siirtyivät
omaan tilaisuuteensa, kävi Helena Tornberg puhumassa myös
miehille mm. stressin purusta ja
terveestä itsetunnosta. Hän korosti, että myös “päänupin” tuuletus
on tärkeää. Siihen auttaa puhuminen. Helena Tornberg ehdottikin,
että jakakaa tuntojanne ja avatkaa
suutanne. Yhteinen tilaisuus päättyi venytysliikkeisin.
Naisväelle Helena piti alustuksen aiheesta “Miten säilytämme
huumorin ja elämänilon arkipaineissamme. Palautteessaan hän totesi että, tilaisuuteen osallistuneen
osanottajat olivat mukavia ja avoimia naisia. Helena Tornberg piti
tärkeänä ja hyvänä asiana, että
SKAL Oulun lääni ry jaksaa pitää
yllä myönteistä yhteishenkeä. Sitä
tarvitaan.
Vuosikokous hyväksyi vuoden
2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille. Myös
vuoden 2008 toimintasuunnitelma
hyväksyttiin.
Vuosikokous päätti esittää vuosille 2009 – 2010 Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry:n puheenjohtajiksi entistä puheenjohtajistoa. Puheenjohtajaksi Ahti
Myllystä, I varapuheenjohtajaksi
Teppo Mikkolaa ja II varapuheenjohtajaksi Matti Heikkilää.
SKAL hallitukseen vuosille
2009- 2010 esitetään Seppo Heikkistä Oulusta ja hänen varaedustajakseen Juha Rahkolaa Kalajoelta.
Kokouksessa puhututti etenkin
polttoaineen hinnan ja kulutuksen
selvä nousu tämän vuoden puolella. Kun ei pystytä antamaan selvää
syytä kulutuksen nousuun, esitettiin hankittavaksi puolueettomalta taholta esim. VTT:ltä tutkimus
polttoaineiden laadusta. Kokousväen kannanotot olivat samansuuntaisia - kulutus on noussut
selvästi ja polttoaineen väri vaihtelee. Myös ylikuormat, pikkumainen sakotuskäytäntö ja tienvarsitarkastukset puhuttivat. Samoin
korostettiin, että kuljetusketjun
vastuu koskee myös asiakasta. Jos
asiakas edellyttää ajamaan ylikuormia, on asiakas vastuussa tästä.
Tuotiin tiedoksi, että mm. elintarvikepuolella sopimustekstiin on
kirjattu, että noudatetaan voimassa olevia lakeja. Tämä lauseke olisi syytä saada laajempaan käyttöön, tällöin säästyttäisiin monelta ongelmalta.
Illallisella meitä kävi hauskuuttamassa balleriina Kerttuli Mällinen.
Kiitos yhteistyökumppaneillemme Wetteri Power Oy:lle,
Pohjola-pankille, A-Vakuutukselle, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle, Neste Oilille ja Oy TeboilAB:lle, jotka olivat
panostuksellaan edesauttamassa
viikonvaihteen onnistumista.

Kerttuli ja ajopäiväkirja.

USL Oulun lääni ry vietti näyttävästi
40-v. juhliaan Kalajoella
Jo toisen kerran kuukauden
sisällä pidettiin Oulun läänin
SKAL tilaisuus Kalajoen uudessa Sani hotellissa. Helmikuussa paikalle kokoonnuttiin
kuljetusseminaarin merkeissä
ja nyt oli vuorossa USL Oulun
lääni ry:n 40-v. juhlakokousviikonvaihde.
Juhlapäivä aloitettiin pienimuotoisella kuljetusnäyttelyllä, jäsenkunta oli tuonut esille niin Scania-,
Mercedes Benz-, Man- kuin Volvokuorma-autot.
Varsinainen vuosikokous vietiin
läpi jouhevasti puheenjohtaja Jukka Ukuran johdolla. SKAL:n ja
SKAL Oulun lääni ry:n tervehdykset toi Matti Heikkilä ja USL :n
tervehdyksen puheenjohtaja Simo
Räihä. Molemmat pitivät ajankohtaiset puheenvuorot, joissa käsiteltiin mm. ajo- ja lepoaikoihin, työaikadirektiiviin, sakotuskäytäntöön
kuin toimialan kannattavaisuuteen
liittyviä asioita.
Vuosikokous hyväksyi vuoden
2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja vuoden 2008 toimintasuunnitelman.
Toimintakertomuksen mukaan
kulunut vuosi oli myös USL Oulun
lääni ry:n jäsenkunnalla työntäyteinen. Kuljettajapula alkoi vaivata
joillakin sektoreilla ja mm. kalustohankinnat joudutaan harkitsemaan
pitkällä tähtäyksellä, sillä monien
merkkien toimitusajat ovat venyneet jo yli 8 kuukauteen. Myös polttoaineen hintojen voimakas nousu
on tätä päivä. Onneksi suurimmalla
osalla on sopimuksissaan klausuulipykälät.
Jäsentoiminnassa on keskeisessä osassa ollut edelleen yhteiset opinto- ja virkistystilaisuudet. Toukokuussa yhdistys teki yhdistetyn opinto- ja virkistysmatkan Espanjan Salouhun, josta tehtiin tutustumismatkat Madridiin Iveco-tehtaalle ja Hiabin tehtaalle Zaragozaan. Matkasta
oli erikoisreportaasi Pohjantie-leh-

Matti Heikkilä.

Ahti Myllys.

Jukka Ukura.

Simo Räihä.

Perustajajäsen Esko Säikkälä.

Pentti Arbelius.

dessä. Reinon Reissu suuntautui elokuussa Savonlinnaan ja perinteiset
pikkujoulut marraskuulla Rokualla.
Vuosikokouksen jälkeen oli mahdollisuus käydä nauttimassa kylpylän tarjoamia virikkeitä.
Tämän jälkeen alettiin valmistautua varsinaiseen juhlailtaan. Juhlapuheen piti SKAL puheenjohtaja
Ahti Myllys. Juhlaan osallistui myös
yksi yhdistyksen perustajajäsenistä, Esko Säikkälä.
Kuten juhlassa on tapana, huomioitiin ansioituneita jäsenyrittäjiä.
Puheenjohtajat Ahti Myllys ja Simo
Räihä luovuttivat Ammattiautoliiton kultaiset ansiomerkit Juha Kukkuralle, Risto Liuskalle, Jukka
Ukuralle ja Kauko Säikkälälle sekä

SKAL Naisjaoston hopeisen ansiomerkin pitkäaikaiselle rahastonhoitajalle Riitta Arposelle.
Kun erinomainen illallinen oli
saatu nautittua, siirryttiin ravintolasalista hotellin aulatiloihin, jossa
saimme todellisen yllätysnumeron.
Jakobstads sångarbröder kuoro oli
tullut pitämään kuoroharjoitusviikonloppuaan hotelliin. He esittivät
huikean musiikkikavalkadin, jossa
laulettiin niin suomen, ruotsin kuin
englannin kielellä. Tämän jälkeen
jatkettiin iltaa tanssin merkeissä
Pentti Arbeliuksen ja Ajomiesten
tahdittamina. Harmittavaa oli, että
juhlava ja lujaa yhteenkuuluvaisuutta huokunut ilta päättyi liian aikaiseen - valomerkkiin.

Huomio, Jorma Määtällä on asiaa.

Vuosikokous vietiin läpi leppoisassa ilmapiirissä.

Ansiomerkin saajat vasemmalta, Jukka Ukura, Kauko Säikkälä, Riitta Arponen, Risto Liuska ja Juha Kukkura.

Esillä oli perinteiseen tapaan jäsenkunnan kuljetuskalustoa.

Saimme kuulla todella komeaa kuoromusiikkia.
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Mikko Voutilainen SKAL Keski-Suomi
MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN SEURANTAAN PANOSTETTAVA!

POLTTOAINEKLAUSUULI
KULJETUSSOPIMUKSISSA
Vallitsevassa rajussa kustannuskehitystilanteessa on ensiarvoisen
tärkeää että jokainen kuljetusyrittäjä tiedostaa hintojen tarkistamisen
välttämättömyyden kustannuskehitystä vastaavaksi. Jotta yrittäjä voi
aloittaa neuvottelut asiakkaansa
kanssa hintojen tarkistusmekanismin liittämisestä kuljetussopimukseen, on hyvä hahmottaa kuinka
nämä mekanismit itse asiassa toimivatkaan.
Tämä artikkeli käsittelee polttoaineklausuulia, mutta yhtä tärkeää
on huomioida myös muiden kustannusten muuttuminen ja niiden tarkistamisen kirjaaminen kuljetussopimuksiin.

Klausuulin tarkoitus
Polttoaineklausuulin tehtävänä
on turvata yrittäjän kuljetussopimuksessa neuvottelemansa tulotaso
myös polttoaineenhinnan muuttu-

essa. Klausuuli siis korjaa sovittua
taksatasoa polttoaineenhinnan
muuttuessa, muutosta vastaavalla
määrällä. Klausuulin nollatasoksi
(polttoaineen lähtöhinta) on tärkeää
sopia kuljetussopimuksen allekirjoitushetki, vaikka itse klausuuliehto
lisättäisiinkin sopimukseen vasta
myöhemmin.

Kuinka polttoaineen
hinnannousu todennetaan?
On tärkeää sopia yhdessä asiakkaan kanssa, miten polttoaineenhinnannousua seurataan, koska esimerkiksi tilastointitavalla on vaikutusta
saatuihin lukuarvoihin.
Kaasu-ja öljyalan keskusliitto
päivittää polttoaineen hintataulukkoa jokaisen kuun 15.päivä. Osoitteessa www.oil-gas.fi kohdassa ”tilastoja” liitto julkaisee taulukon
polttoaineen hinnasta.
Suomen Kuljetus ja Logistiikka

SKAL ry seuraa myös polttoaineenhinnan kehittymistä. Polttoaineenhintaa voi seurata osoitteessa
www.skal.fi kohdassa ”kuljetustaloudellinen neuvonta”.
Yhdessä asiakkaan kanssa voidaan myös sopia käytettävän esimerkiksi jonkin tietyn yksittäisen
tankkauspisteen mittarihintaa vertailukohteena. Tilastokeskus julkaisee kuorma-autoalan kustannusindeksiä, josta löytyy myös kohta
”polttoaineet”. Näin ollen klausuulissa on mahdollista käyttää indeksilukuja apuna polttoaineen aiheuttaman kustannusnousun korjaamiseksi kuljetustaksaan.

Klausuulin toiminta
käytännössä
Muutama esimerkki siitä kuinka
sopimuksella sovittu kustannusnousu voidaan käytännössä siirtää kuljetustaksaan:

KUSTANNUSMUUTOSLASKELMA ESIMERKKI

1) Muutetaan polttoaineen kustannusnousu suoraan euroiksi tilitykseen
Kun tarkka kuljetussuoritteen
kilometrimäärä on tiedossa ja asiakkaan kanssa ollaan yhdessä tarkastettu ajoneuvon(-yhdistelmän) kulutus (L/100km), voidaan muuttunut polttoainekustannus korvata suoraan tilityksen yhteydessä.
Esim. Keikan ajosuorite on
150km. Ajoneuvo kuluttaa 30L/
100km, eli keikan aikana polttoainetta kuluu 45L. Polttoaineenhinta
on noussut 30c/L. Tilityksen yhteydessä maksetaan yrittäjälle korvauksena kohonneista polttoainekustannuksista 45L * 0,3€/L = 13,5€/
keikka seuraavan tilityksen yhteydessä.

Esim. Ajoneuvokohtaisista kustannuksista 30% muodostuu polttoainekuluista. Polttoaineen hinta on
noussut edellisestä tarkistus ajankohdasta 29% (1,02€ -> 1,32€).
Kuljetustaksaa tarkistetaan 0,29
* 0,30 = 0,087 = 8,7%
4) Maksetaan muuttunut kustannus tilastokeskuksen polttoaineindeksin perusteella
Asiakkaan kanssa voidaan sopia
esimerkiksi, että kuljetusmaksua
tarkistetaan aina (muutoksen verran) silloin kun tilastokeskuksen julkaiseman kuorma-autoalan kustannusindeksin ”polttoaineet” indeksiluku nousee 3 pistettä. Asiakkaan
kanssa on yhdessä käytävä ajoneuvokohtainen kustannusjakauma läpi,
jotta polttoainekustannusten osuus
on molemmilla osapuolilla selvillä.
Esim. Ajoneuvokohtainen kustannusjakauma osoittaa polttoainekustannusten osuudeksi 32%.
Tilastokeskuksen julkaisema
polttoaineindeksin pisteluku nousee
4 pistettä (107,5-111,5) eli indeksi
nousee 3,7%. Kuljetusmaksua tarkistetaan 0,32 * 0,037 = 0,0118 =
1,2%

2) Maksetaan muuttunut kustannus kilometrikohtaisesti
Kun tarkkaa kuljetussuoritetta ei
tiedetä vaan kuljetusmaksu perustuu kilometripohjaiseen hinnoitteluun (€/km) siirretään kohonnut
polttoainekustannus taksaan kilometrikohtaisesti.
Esim. Ajoneuvo kuluttaa 40L/
100km eli kulutus on tällöin kilometriä kohden 0,4L. Polttoaineenhinta on noussut 30c/L. Kilometriperusteista taksaa täytyy siis korottaa 0,4L/km * 0,3€/L = 0,12€/km.

Kuinka klausuuli
kirjataan sopimukseen?

3) Maksetaan muuttunut kustannus ajoneuvokohtaisen kustannusjakauman perusteella
Kun asiakkaan kanssa on yhdessä käyty läpi ajoneuvon kustannusjakauma (polttoainekustannusten
osuus kokonaiskustannuksista) voidaan kuljetusmaksua korottaa suoraan
muuttuneen kustannustason verran.

SKAL on laatinut kuljetussopimusmallin, jonka liitteenä on kolme
vaihtoehtoa jolla kuljetussopimukseen voidaan liittää niin polttoaineklausuuli kuin myös muun kustannuskehityksen aiheuttama tarve
kuljetusmaksun tarkistamiseen.
Nämä nk. indeksiehdot löydätte kätevästi osoitteesta www.skal.fi ->jäsenille -> Sopimusmalleja.

Kustannusindeksi toukokuu 2007 - toukokuu 2008
Indeksinousut
Pakettiautot 10,1 %
Raskaat kuorma-autot 12,4 %
Perävaunuyhdistelmät 15,5 %

Parasta parhaille.

Kustannusindeksi joulukuu 2007 -toukokuu 2008
Indeksinousut
Pakettiautot 6,8 %
Raskaat kuorma-autot 7,9 %
Perävaunuyhdistelmät 9,6 %

Kuljetusten laatu,
turvallisuus ja
ympäristöhallinta

Kovaan käyttöön suunniteltua Teboil HiDieseliä on tarjolla kaikkialla, missä raskas kalusto liikkuu. Jatkuvasti la
laajenevassa Teboil-verkostossa on jo nyt yli 210 D-automaattia ja yhteensä yli 460 tankkauspaikEd
kaa. Edullisimmin
käytät niitä hankkimalla D-kortin. Soita numeroon 020 470 0900*, nouda hakemus
lähimm
lähimmältä
Teboil-huoltamolta tai tulosta se osoitteesta www.teboil.ﬁ
*Puheluh
*Puheluhinta
matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min
8,21 snt/puhelu + 2 snt/min.
ja lankapuhelimesta
lankap

Kuljetusyrittäjille tarkoitettu 3 päivän kurssi, jonka
aikana laaditaan ISO- vaatimukset täyttävä yrityskohtainen laatujärjestelmä, joka sisältää nykyisten vaatimusten
mukaiset toiminnot ja niiden
kuvaukset.
Koulutus toteutetaan noin
kahden kuukauden aikana siten, että kurssipäivien välillä
on mahdollista tehdä kurssiin
sisältyvät tehtävät, jotka kurssin vastaavat tarkastavat ja

hyväksyvät osaksi kuljetusyrityksen laatujärjestelmää.
Kirjallisena kurssimateriaalina jaetaan osallistujille käsikirjamalli, johon sisältyvät
yleisohjeet, ympäristö- ja turvallisuusdokumentit. Kurssin
lopuksi yrityskohtainen
Käsikirja tarkastetaan ja
hyväksytetään kurssin johdolla. Hyväksymisestä annetaan
todistus.
Lisätietoja MKY/Kari Palojärvi 0500-376 618.
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SKAL Kaukalopallokisassa
mukana myös SKAL Oulun
läänin joukkue
Huhtikuun alussa Kiuruvedellä järjestettyihin SKAL
kaukalopallokisoihin osallistui välivuoden jälkeen myös
SKAL Oulun läänin joukkue.
Joukkue oli koottu pääosin
Oulun alueelta.
Ensimmäisen päivän ottelut menivät joukkueelta mukavasti ja yhteispeli toimi
hyvin. Mutta joukkueen miesvahvuus oli sen verran pieni,
että sunnuntain jatkopeleissä
alkoi jalka painaa ja sijoituk-

seksi jäi neljäs sija. Joukkueen johtajan Jukka Ukuran
tavoitteena on saada ensi
vuonna jalkeille huomattavasti suurempi joukkue, ettei samat pelaajat joudu pelaamaan
lähes ilman taukoja. Kisan
voitto meni tänä vuonna Juankosken ja Kaavin Ammattiautoilijoiden joukkueelle.
Missä on ensi vuoden kisa,
olisiko Oulu vuorossa. Asia
otetaan harkintaan.

Välillä oli tiukkaa vääntöä valkoasuisten SKAL Oulun lääniläisten
maalilla.

Puunkuormauksen Suomen mestaruus 2008 Pornaisiin

Kuusamon Jari Sarajärvelle hopeaa - Kai Siren otti jo neljännen mestaruuden
SKAL liittokokouksen yhteydessä jo 23. kerran järjestetty Puunkuormauksen Suomen mestaruuskilpailu vietiin läpi helteisissä olosuhteissa. Tiukassa ja tasaväkisessä
finaalissa vei voiton Kai Siren Pornaisista ajalla 4,54, joka on kaikkien aikojen nopein loppukilpailuaika.

Alkukilpailut järjestettiin kevään
kuluessa yhteensä 27 paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja niihin otti
osaa kaikkiaan 1054 mestaruuden
tavoittelijaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Useimmat tälläkin
kerralla loppukilpailussa mukana
olleet ovat menestyneet kilpailussa
aikaisempina vuosina.

Loppukilpailun tulokset:
1. Siren, Kai
Etelä-Suomi
2. Sarajärvi, Jari
Oulun lääni

Pornainen
4.54.
Kuusamo
5.33.

3. Heinonen, Kari
Itä-Suomi
4. Varkoi, Petri
Itä-Suomi
5. Korhonen, Timo
Itä-Suomi
6. Hämäläinen, Ismo
Etelä-Suomi
7. Koskimies, Hannu
Itä-Suomi

Savonlinna
5.44.
Juankoski
5.58.
Lieksa
6.00
Lappeenranta
6.02.
Lieksa
6.12.

8. Willman, Pekka
Viitasaari
Länsi-Suomi
6.40.
9. Ylijääskö, Kalle
Sinettä
Lapin lääni
6.54
10. Simpanen, Saku Pielavesi
Itä-Suomi
7.20.
11. Taskinen, Jukka Tuusniemi
Itä-Suomi
7.22.
12. Haapalainen, Jukka Nurmes
Itä-Suomi
8.25.

Voittajakolmikko tuulettaa. Vasemmalta Jari Sarajärvi, Kai Siren ja Kari
Heinonen.
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Liiketoimintaosaaminen
autoilijailtojenkin teemana
Vuoden 2008 toimintasuunnitelmaan on kirjattu liiketoimintaosaamiseen panostaminen. Tavoitteena on tämän vuoden aikana panostaa tähän aiheeseen syvällisesti. Aihetta käsiteltiin jo viime syksynä Kajaanin autoilijaillassa,
mutta aihe oli pääosassa tämän
vuoden autoilijailtojen yhteydessä, kuten myös Kalajoen kuljetusseminaarissamme, josta on artikkeli toisaalla lehdessämme.
Kainuun Autoilijailta pidettiin
poikkeuksellisesti maaliskuisena
maanantai-iltana Kuljetusala.com
kiertueen aikataulun vuoksi. Kajaanissa Edukain tiloissa pidetyn
tilaisuuden tavoitteena oli ”herättää” jokainen itsetutkisteluun
oman itsensä huolenpidosta. Kuten kaikki hyvin tiedostamme, yritetään kalusto ja muut vermeet
pitää kunnossa, mutta kun ei kiireessä tahdo ehtiä tai jaksa panostaa itseensä. Tilaisuudessamme
aihetta teemalla ”Henkinen ja fyysinen jaksaminen työssä ”, käsitteli Anssi Sirviö. Tämän jälkeen
saimme rautaisannoksen kuljetusalan koulutusvaihtoehdoista. Kuljetusalan aikuiskoulutuksen vaihtoehdoista Kainuun Ammattiopistossa esittelivät Timo Määttä ja
Kari Juntunen. Myös aikuiskoulutusten rahoitusmuodoista saimme
Hannu Räsäsen antaman infon ja

Anssi Sirviö.

Ari Tolonen.

Leena Happonen selvitteli työpaikkaohjauksessa huomioitavia asioita. Lopuksi SKAL ajankohtaiskat-

sauksen piti Heikki Huhanantti.
Kuusamossa, Oulussa ja Ylivieskassa piti Heikki myös ajankohtaiskatsauksen ja viritteli omalta osaltaan osanottajia liiketoimintaosaamiseen. Tämän jälkeen kouluttaja Ari Tolonen JAKK:sta kävi
läpi liiketoimintaosaamiseen liittyviä asioita, pureutui muuttuviin
ja kiinteisiin kustannuksiin ja esitteli kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun rakennetun apuvälineen, jonka avulla teimme yhdessä laskelmia. Tuli todistettua, että
erään em. informaation saaneen
jäsenen kommentti oli oikeaan
osunut. Hän oli todennut, että kurssi oli antoisa ja toi konkreettisesti
esille kuljetuspuolen kustannuslaskennan haasteet ts. mitä kaikkea kuljetuksen hintaan pitää sisällyttää, että pääsisi edes omilleen. Siinä on varmasti paljon puutteita alalla, koska omalle työlle tai
omille pääomille ei osata laskea
mitään arvoa...Kommentti piti tosiaan paikkansa.
Tämän talven autoilijailtakierros jäi osanotoltaan aiempia vuosia vähäisemmiksi, mutta ne, jotka olivat paikalla, totesivat aiheiden olleen tälläkin kertaa erittäin
tärkeitä. On selvä, että kun kuljetusalalla on kovasti työtä ja paikoin pula kuljettajista, vaikutti se
osanottajamääriin.

Liikenneyrittäjäkursseille
riittää väkeä

Oulussa on tavaraliikenteen yrittäjäkursseja pidetty vuodesta 1991.
Tänä aikana on kursseille osallistunut yli 1000 henkeä. Kuitenkaan
liikennelupia ei ole hankkinut kuin runsaat puolet. Helmikuussa pidetylle kurssille osallistui jälleen 35 tavaraliikenneyrittäjä- ja yli 20 liikennetraktorikurssilaista.

Timo Määttä ja Kari Juntunen ovat panostaneet vahvasti SKAL yhteistyöhön.

Aina ei aikataulut sovi, se nähtiin Kajaanissa.

Kuusamon osanottajia.

Oulun osanottajia tarkkaavaisina.

Ylivieskaankin olisi sopinut.
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SKAL liittokokous helteisissä
olosuhteissa Tampereella
SKAL liittokokous järjestettiin tänä vuonna Tampereella. Alan kovat kustannuspaineet, polttoaineen raju kallistuminen ja samalla muiden
kustannusten nousu puhuttivat yli 160 liittokokousedustajaa. Liittokokous totesikin
julkilausumassaan, että kuljetusyritykset eivät selviä ilman tuntuvia hinnankorotuksia ja kehotti irtisanomaan tappiolliset kuljetussopimukset
taloudellisen liikavaikeuden
perusteella. Kustannusnousu
on ollut niin merkittävä, että
se oikeuttaa irtisanomaan kuljetussopimuksen, jollei asiakas hyväksy hinnankorotusta. Kassakriisi ei muutoin ratkea, todettiin julkilausumassa.
Liittokokous vietiin läpi
asiallisessa ja yksimielisessä

rahojen tuntuvaa lisäämistä
sekä tienhoidon valvonnan tehostamista ja laatukriteerien
kiristämistä.
Liikenneturvallisuutta päätettiin edistää kokouksessa
monin eri tavoin. Pääteiden
risteykset tarvitsevat kiihdytyskaistoja, hitaisiin ajoneuvoihin tulee asentaa valaistut
varoituskolmiot ja varoitusvaatteiden käytön tulee olla
kaikille tienkäyttäjille pakollista silloin, kun liikutaan tai
työskennellään yleisellä tiellä auton läheisyydessä.

Haasteita riittää - Poweria tarvitaan. Kuvassa SKAL Oulun lääni ry:n liittokokousedustajat perhepotretissa. Vasemmalta Matti Heikkilä, Timo Heikkinen, Mikko Partanen, Pekka Kaijala, Mikko Fali, Markku Arvola, Pertti Höglund, Juha
Rahkola, Jari Rusanen, Seppo Heikkinen, Asser Hanhela, Juha Kukkura, Pauli Ripatti, Ari Pesonen ja Heikki
Huhanantti. Kuva: Laura Ristolainen.

hengessä. Myös henkilövalinnat saatiin nuijittua äänestyksittä ja puheissa annettiin vahvaa tukea nykyiselle puheenjohtajistolle, vaikka tiukkoja
aikoja eletäänkin. Myös viime keväänä työnsä SKAL:n
toimitusjohtajana aloittanut
Iiro Lehtonen sekä koko
SKAL – toimisto sai myönteistä palautetta liittokokoukselta.

Entinen puheenjohtajisto jatkaa. Vasemmalta Teppo Mikkola, Ahti Myllys ja
Matti Heikkilä.

Ahti Myllys jatkaa SKAL
ry:n puheenjohtajana
Liittokokous valitsi odotetusti Ahti Myllyksen Ranta-

Kuljetuspalvelut loppuvat –
rahtihintojen on noustava

salmelta jatkamaan järjestön
puheenjohtajana. Myös entinen varapuheenjohtajisto jatkaa; Teppo Mikkola Mietoisista ja Matti Heikkilä Kuusamosta. Todettakoon, että
SKAL Oulun lääni ry:n edustajana liiton hallituksessa jatkaa Seppo Heikkinen Oulusta varaedustajanaan Juha
Rahkola Kalajoelta.
SKAL:n liittokokous hyväksyi aloitteen ajo- ja lepoaikasäännösten muuttamiseksi joustavammiksi ja aloitteen
työvoimakustannusten alentamiseksi sosiaaliturvamaksujen määräytymisperusteita
muuttamalla. Kokous vaati
myös perustienpidon määrä-

Ensi kesänä Oulussa
SKAL liittokokous järjestetään ensi vuoden kesäkuussa Oulussa. Toivottavasti
voimme silloin todeta, että
olemme saaneet rakennettua
yritystoiminnan taas kannattavalle tasolle ja toimialamme tulevaisuudelle ensiarvoisen tärkeitä uudistuksia on
saatu aikaan. Nyt on myös
tärkeää ottaa käyttöön uusi
SKAL:n lanseeraama Logterms, jolla tuotteistetaan kuljetuspalvelu ja lisäarvopalvelut: Kuljetustapahtuma pilkotaan eri osa-alueisiin, jolloin
hinnoittelu kustannuksia vastaavasti helpottuu.
Logtermsin käyttöönotolla
uskotaan saatavan toimialamme sopimuskäytäntö vastaamaan nykyistä paremmin tämän päivän monipuolisia tarpeita ja samalla myös asiakkaiden on huomioitava omat
logistiikkansa pullonkaulat.

Kuljetusala on kriisissä. Kuljetusyritysten on laskutettava palvelunsa päivän polttoainehinnoin. Jolleivät
sopimukset tähän taivu, kuljetuspalvelut loppuvat.
Kassakriisin on aiheuttanut polttoaineen hinnan ja maantieliikenteen muiden kustannusten raju nousu, josta
kuljetusyritykset eivät selviä ilman tuntuvia hinnankorotuksia. SKAL:n liittokokous kehottaa kuljetusyrittäjiä
irtisanomaan tappiolliset kuljetussopimukset taloudellisen liikavaikeuden perusteella.
Polttoaineen litrahinta on kohonnut muutamassa kuukaudessa neljänneksellä. Jo näillä hinnoilla polttoaineen lisälasku yhtä kuorma-autoa kohden on 30 000 € vuodessa. Kustannusnousu on oleellinen ja oikeuttaa
irtisanomaan kuljetussopimuksen, jollei asiakas hyväksy hinnankorotusta. Kassakriisi ei muutoin ratkea.
Kuljetussopimusten nykyiset hinnantarkistuslausekkeet eivät toimi riittävällä tavalla. Jatkossa vastaavanlaiset tilanteet vältetään ottamalla käyttöön uudet yleiset kuljetuspalveluehdot (Logterms), jotka SKAL julkisti
liittokokouksensa yhteydessä Tampereella.
Liittokokous vaatii myös valtioneuvostolta nopeita toimenpiteitä akuutin kriisin ratkaisemiseksi. Nyt eivät
puheet riitä, vaan on aika toimia. Ensisijaisena toimenpiteenä SKAL esittää polttoaineveron palautusta vuoden
alusta lukien EU:n vähimmäistasoon asti.

Laiton kabotaasiliikenne kuriin
SKAL:n liittokokous vaatii, että kabotaasiliikenteen valvontaan on saatava tarvittavat keinot ja resurssit.
Valvonnan on oltava tasapuolista ja tilaajanvastuulakia on noudatettava.
Ulkomaiset kuljetusyritykset ovat voineet tilapäisesti suorittaa Suomen sisäisiä maantiekuljetuksia toukokuun alusta. Tälle ns. kabotaasiliikenteelle määritellään vasta nyt komission esityksen pohjalta pelisääntöjä.
EU-säädöksen mukaan kabotaasi on sallittu vain tilapäisesti ja pysyvät kuljetussopimukset ovat kiellettyjä.
Säädöksen valvonta on mahdotonta ilman pakollista rahtikirjaa.
Laiton kabotaasiliikenne vaarantaa suomalaisen kuljetuselinkeinon pelaamalla eri säännöillä ja eri kustannuksilla kuin suomalaiset. Suomen poliittinen johto ei saa suosia harmaata logistiikkaa ja sen jatkuvaa
rantautumista maahamme. Liittokokous vaatii valtioneuvostolta päätöstä ulkomaisen liikenteen päivämaksujen pikaisesta käyttöönotosta esim. saattamalla ne käyttövoimaveron piiriin.
SKAL:n liittokokous vetoaa valtioneuvoston terveeseen kansalliseen itsekkyyteen edellä mainittujen
vaatimusten toteuttamiseksi ja muistuttaa hallitusta logistiikkaystävällisestä hallitusohjelmastaan.
Juha Rahkolalle luovutettiin liittokokouksessa tasavallan presidentin itsenäisyyspäivänä myöntämänä Suomen Leijonan ansioristi. Onnittelut!
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Kiinnostaisiko kuljetusalan oma SKAL kuntoklubi-toiminta?

KULJETUSKALUSTOSI ON
VARMAANKIN KUNNOSSA –
ENTÄPÄ OMA KUNTO?
koontumispäiväksi kaavailtiin tiistai-iltaa.
Jos asia kiinnostaa, ei muuta kuin tulkaa mukaan !

Jorma Määttä ja Heikki
Huhanantti päättivät selvittää, onko Oulun alueella tilausta SKAL kuntoklubi-toiminnalle. Jäsenkunnan ikärakenne on sellainen, että
omasta yleiskunnosta huolehtiminen tulee koko ajan tärkeämpään rooliin.
Kun Jorma poika Marko
Määttä avasi yhdessä Kari
Körkön kanssa kuntosalin,
päätettiin selvittää asia. Kuntosali Sportello Mylly ja
Närko järjestivät ensimmäisen kuljetusalan väelle suunnatun tutustumisillan kuntosaliin ja sen tarjoamiin palveluihin toukokuun lopulla.
Kutsuja tuossa yhteydessä lähetettiin nelisenkymmentä.
Paikalle kokoontui toistakymmentä kuljetusyrittäjää
vaimoineen.
Moni osanottajista myönsi, että määräaikaishuoltoon/
kuntoutukseen on tarvetta !
Pojat lupasivat laatia jokaiselle klubilaiselle oman
kunnonkohennusohjelman
omien lähtökohtien ja tavoitteiden mukaan.
Syyskuun alussa on tarkoitus käynnistää SKAL klubitoiminta. Yhteiseksi ko-

Ps. Tällaista kuntoa ja terveyttä edistävää yhdessä te-

kemistä voidaan rakennella
eri puolille lääniä eri kuntosaleille, jos kiinnostusta ilmenee. Uskon, että saamme
neuvoteltua edulliset SKAL
– jäsenetuhinnat.

Heikki Huhanantti ja Simo Riekki ottivat tuntumaa juoksumatosta.

Ammattitaitoisen ohjaajan merkitys korostuu, kun aloitellaan kuntosalitoimintaa.

Onnittelut!

Pentti Rahko 70 v.

Jari Siekkinen
taustalla
isä
Jaakko Siekkinen, myös entinen autoilija.

Juha Kukkura 50 v.
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Kuorma-autonkuljettajan
ammattipätevyyskoulutusta
Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuorma-auton kuljettajille on annettava jatkokoulutusta. Jatkokoulutus koskee kaikkia kuorma-autonkuljettajia. Ammattipätevyyden säilyttämiseksi on hankittava viiden vuoden jaksoissa 5 koulutuspäivää.
Tässä todella tärkeä pätevöittämispäivä, sillä tätä taitoa voi jokainen meistä tarvita yllättäen joko
tienpäällä tai vaikkapa kotona !

ENSIAPUKURSSI
lauantaina 30.elokuuta Oulussa, Fast Oy:n koulutustiloissa Maikkulan yrityskylässä, osoite Haarasuontie 9.
Kouluttajana Katriina Haapakoski.
Kurssi aloitellaan aamupalalla klo 08.00. Tilaisuus päättyy n. klo 15.00
Kurssihinta 95 € + alv 22 % sisältäen AKE maksun merkinnästä ammattipätevyysrekisteriin,
koulutuksen, aamu- ja iltapäiväkahvit, harjoittelumateriaalin, todistuksen sekä aamupuuron.
Koulutuspäivä on AKE:n hyväksymä. SKAL hoitaa merkinnät ammattipätevyysrekisteriin ja
antaa todistuksen koulutukseen osallistumisesta.
Ilmoittautumiset 15. elokuuta mennessä Heikki Huhanantti 0400-282 785 tai heikki.huhanantti@skal.fi
tai Nina Anttila 09-478 99324 tai nina.anttila@skal.fi
Lisätietoja antaa myös Katriina Haapakoski 050 913 3481.

Kuljetusyrittäjät
odottavat valtiolta
vastaantuloa ja
asiakassuhteisiin
yleisiä sopimusehtoja
Suomen Kuljetus ja Logistiikka
SKAL ry haluaa välttää liikennekaaoksen juhannuksena ja toivoo
tiistaisen( 17.6. ) tapaamisen valtiovallan sekä kaupan ja teollisuuden
edustajien kanssa tuovan avaimet
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi.
Kassakriisiin odotetaan valtiovallalta myötätunnon sijaan konkreettisia toimia tilanteen helpottamiseksi. Virkakoneiston hitaus tai
rekisterien taipumattomuus eivät saa
vesittää kotimaisen kuljetuselinkeinon pelastustoimia. Päätökset tarvitaan välittömästi.
Ratkaisun avaimet ovat myös
kaupalla ja teollisuudella. Jollei kuljetusten hintoihin ei saada välittömästi korjausta, uhkaa Suomea kuljetusalan yritysten konkurssiaalto.
Tapaamisessa pohditaan sekä välittömiä toimia kassakriisiin, että
sitä, miten vastaavat tilanteet vältetään tulevaisuudessa. Avaimiksi
SKAL tarjoaa kuljetussopimuksiin
uusia yleisiä Logterms –kuljetuspalveluehtoja.

Teppo Aro, KHT, varatuomari
puh. 040-555 9120
e-mail. teppo.aro@mail.suomi.net
Tilintarkastukset, liikennelupalausunnot,
yritysten perustamiset, yritysmuodon muutokset,
sukupolvenvaihdokset, veroneuvonta, taloudellinen ja
juridinen neuvonta.

Menestyvä SKAL-Yrittäjäkurssi
Oulussa aloitetaan syksyllä – Ajankohta sovitaan myöhemmin !
Menestyvä SKAL yrittäjäverkosto on räätälöity koulutus kuljetusyrittäjien tarpeisiin, joilla on vahva tahto ja uskallus ottaa aloite
muutoksesta omiin käsiin.
Kuuden kuukauden aikana pidetään kolme kahden päivän mittaista
kurssijaksoa
Hinta 800 € /hlö + alv 22 % eli 267 € jakso
Jos kurssi kiinnostaa, soita joko Heikki Huhanantille 0400-282 785
tai Juha Keskitalolle 0400-684 601. Saat tarkempaa infoa koulutuksen
sisällöstä.
Ohessa terveiset Sisä-Suomen kurssilaisilta:
- Kurssilta saanut innostusta kustannuslaskentaan!
- Yrityskohtainen kustannusten tarkastelu hyvä!
- Kurssin sisältö ja anti yllättävän monipuolinen.
- Kurssin hinta- ja laatusuhde kohdallaan!
- Kuljetusalan täsmäkurssi yrityskokoon katsomatta.
- Kurssi antaa lisäpaussin arjen rutiineihin. Laatuaikaa parisuhteeseen!
- Ryhmässä loistava yhteishenki, kaikki samaa perhettä!
- Verottajan tukemaa hauskanpitoa!
- Liikuntakärpänen puraissut !
- Kannattaa osallistua!!!
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mahdollisuudet. Paikkaa esitteli
tutkintovastaava Pekka Karvonen.
Kuljetus- ja logistiikka-ala tarvitsee myös ammattitaitoiset korjaamohenkilöstön. Tähän osioon
tutustuttiin Oritkarissa Wetteri Power Oy:n korjaamolla. Tarkemmin
korjaamo- ja huoltohenkilöstön
työstä ja palkkauksesta kertoi korjaamopäällikkö Matti Murto.
Päivän päätteeksi siirryttiin Vähälä yhtiölle. Tutustuttiin terminaaliin, jossa nähtiin, miten tavaran
käsittely toimii. Sen jälkeen Pekka

Sipilä kertoi kahvikupin ääressä
Vähälä konsernin toiminnasta.
Tämän perjantaipäivän aikana
saivat opinto-ohjaajat varmasti paljon uutta tietoa toimialastamme ja
sen merkityksestä. Uskomme, että
jatkossa opinto-ohjaajat voivat antaa 8. ja 9 luokkalaisille uutta tietoa
kuljetus- ja logistiikka-alan tarjoamista vaihtoehdoista.
Kiitos kaikille mukana olleille ja
tapahtuman toteuttajatahoille. Yhteistyöllä saadaan tuloksia !
Heikki Huhanantti

Opinto-ohjaajat saivat päivän aikana tiiviin tietopaketin alan tarjoamista
vaihtoehdoista, joita voidaan esitellä nuorille opiskelupaikkaa harkitseville,
Etualalla opinto-ohjaaja Kari Kaleva.

KYSY vaihtoperävaunuja, laaja valikoima vm 84-00 tai katso
www.kome.fi reaaliaikainen vaihtovälinetiedosto.
Kysy myös RKP, AKM, Kome akselit, Tam tuotteitamme.
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kitys on tärkeää. Vaihtoehtoina
on mm. pätevöittämis- ja oppisopimuskoulutusta. Koulutus luo
usein positiivista vaikutusta
myös työyhteisön ulkopuolella itsensä kehittäminen on palkitsevaa, päätti Juha Rahkola kuljetusyrittäjän puheenvuoron.
Kun korkeatasoinen seminaari oli saatu päätökseen, olikin
aika lähteä rentoutumaan kylpylään. Kokeiltiin vesijuoksua, kylvettiin ja saunottiin ja osa seminaarilaisista lähti keilaamaan tai
kuntosalille.
Seminaari-iltaa vietettiin mukavassa ilmapiirissä.Tilaisuuden

alussa kävi meitä hauskuuttamassa taikuri Henri Kemppainen,
joka säväytti ohjelmistollaan.
Kun illallinen oli nautittu, siirryttiin hotellin aulaan tanssimaan
Simodeus- yhtyeen tahdittamana. Illan teemana oli 70-luku,
joten kuulimme runsaasti 70luvun hittejä mutta toki myös
perinteistä tanssimusiikkia oli
tarjolla sitä haluaville. Väliajoille järjestimme ex tempore - karaoke-illan. Taas tuli todistettua,
että joukostamme löytyy todellisia persoonia ja musiikkilahjakkuuksia.

Lapset olivat innoissaan taikuri Henri Kemppaisen tempuista.

Illan aikana esiintyi monenlaisia kokoonpanoja. Tässä tyttötrio, Lea Lempinen, Kaija Heikkilä ja Maarit Juntunen.
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Hyvää Joulua ja
Hyvää
Onnellista Uutta
Vuotta!

kesää!

