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4``U[P6\S\!
Jarno Hietasaari 050 5925 426
Kimmo Mustonen 0500 999 919
Eero Mäki 0400 802 786
Kaarnatie 32, 90530 OULU

4``U[P2VRRVSH!
Erkki Peltokorpi 0500 365 583

Martin Widjeskog 050 400 5661
Indolantie 2, 67600 KOKKOLA
sähköposti: etunimi.sukunimi@veho.fi

Puh. 010 569 8365,
sähköposti: etunimi.sukunimi@veho.fi
www.vehotrucks.fi

POHJOIS-SUOMEN
4``U[P9V]HUPLTP!
H Y Ö T YA J O N E U V O K E S K U S
Matti Niemelä 050 409 3927
4``U[P2HQHHUP!
Teollisuustie 9, 96320 ROVANIEMI
Jarno Hietasaari 050 5925 426
Syväojankatu 5, 87700 KAJAANI
sähköposti: etunimi.sukunimi@veho.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@veho.fi

Jäsen käytä
palvelujamme
SKAL PohjoisSuomi ry:n
palvelukeskukset
Oulussa ja
Rovaniemellä
auttajat jäseniä
yrittäjän arjessa.
Ota rohkeasti
yhteyttä,
me olemme täällä
sinua varten.

Taavi Heikkinen
Terminaalitie 6
90400 OULU
0400 – 282 785
taavi.heikkinen@skal.fi

Kaija Jaatinen
Koskikatu 10 A 8
96200 ROVANIEMI
040 – 5375 159
kaija.jaatinen@skal.fi

SCANIA V8 – King of the Load!

- Hyvää ja Rauhallista
Joulua asiakkaillemme ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta 2015.

WWW.WETTERIPOWER.FI
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ONNITTELEMME

31.1. Laine Ari Matti Tapio
Haapajärvi
8.3. Huhta Jarmo Oulu
15.3. Sieppi Pentti Akseli
Sodankylä
27.3. Suoraniemi Ari Tapio
Kuusamo
17.4. Forsman Jukka Kiiminki
2.5. Pelkonen Esa Siikajoki
14.5. Majava Petri

22.3. Myllykoski Pentti Eero
Siikalatva
25.3. Haapalainen Pekka Sotkamo
14.4. Kähkönen Juhani Haapajärvi
19.4. Talonen Juha Liminka
7.5. Paakkonen Esa Olavi
Siikalatva
8.5. Llindgvist Jouko Otto Olavi
Tornio
9.5. Määttä Juha Tapio Oulul
1.6. Maaninen Ilpo Tapio Raahe
9.6. Palo Veijo Olavi Enontekiö
28.6. Välitalo Jouko Juhani
Sodankylä

60-vuotrta

70-vuotta

Arvoisat jäsenet

On kulunut vuosi siitä kun yhdistyksemme
toiminta-alue laajeni
kattamaan Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Yhdistymisen tavoitteena oli
parantaa jäsenpalvelua
koko toiminta-alueella.
Tämän olemme saavuttaneet, olemme pystyneet
parantamaan jäsenpalvelun kattavuutta ja saavutettavuutta. Myös syksyn
aikana pidetty autoilijailtakiertue onnistui hyvin
ja saimme hyvin jäseniä
paikalle kuulemaan ajankohtaisia asioita.
Yhdistyksemme tärkein tuote on jäsenpalvelut. Olemme jäseniemme apuna kaikissa
kuljetusliiketoimintaan
ja yrittämiseen liittyvissä asioissa. Kaija ja
minä palvelemme jäseniä alueyhdistyksen
palvelukeskuksissa Rovaniemellä ja Oulussa,
tervetuloa käymään. Jäsenen käytettävissä on
myös koko SKAL ry:n
henkilökunta, jäsen voi
olla suoraan yhteydessä
Helsingin toimipisteeseen tai ottakaa ensin
yhteyttä minuun tai Kaijaan. SKALin jäsenen
käytettävissä on alamme
parhaat asiantuntijat.
Suomen hallituksen panostukset liikenneverkon
korjausvelan poistoon

oli hyvä esimerkki mitä
vahvalla ja johdonmukaisella edunvalvonnalla voidaan saavuttaa.
Panostukset tieinfraan
parantavat koko Suomen
kilpailukykyä, onhan
logistiikkakustannusten
osuus maassamme korkeampi kuin tärkeimmillä kilpailijamaillamme.
Lisäksi korjaushankkeet
parantavat työllisyystilannetta maansiirtopuolella.
SKAL Pohjois-Suomi
ry:n vuoden teemana on
kuljetusyrittäjän koulutus. Yritystoiminta vaatii jo lähtökohtaisesti
osaamista sekä lakien
ja määräysten tuntemista. Kuljetusalalla tämä
korostuu, toimialamme
on erityisen ohjattua.
Kaikkea ei voi eikä tarvitse opetella itse, järjestämme erityisesti kuljetusyrittäjille suunnattua
koulutusta. Hyvänä esimerkkinä koulutuksesta
on lokakuussa 2015 alkanut SKAL Kuljetusyrittäjän johtamisvalmennus. Ryhmän koko
oli alun perin 15 yrittäjää, nyt ryhmän koko on
jo 19.
Tuomme koulutusteema esille myös tapahtumissamme, joiden yhteydessä voidaan pitää
muutaman tunnin koulutuksia. Ainakin Askikoulutukset ovat listalla,
mutta muutakin järjestetään. Ottakaa rohkeasti
yhteyttä niin keskustellaan koulutuksista.
Hauskaa kuluvaa vuotta Pohjantie-lehden lukijoille.
Taavi Heikkinen
Toiminnanjohtaja

Julkaisija:

SKAL Pohjois-Suomi ry
Kiilletie 1
90620 OULU

Toimitusneuvosto:

Kyösti Ketola
Taavi Heikkinen

Päätoimittaja:

Taavi Heikkinen

Toimittaja:

Mikko Voutilainen

Ilmoitukset:

Taavi Heikkinen

Sivujen valmistus ja paino: Joutsen Media Painotalo Oy

50-vuotta

4.1. Savikko Erkki Oulu
11.1. Schroderus Henry Matias
3.2. Rasi Kyösti Veli Oulu
15.3. Leppiaho Risto Tapani
Ranua

30.6. Jänkälä Martti Johannes
Tornio

75-vuotta
2 0 . 1 . Vi i n i k a n o j a H e i k k i
Haukipudas
12.4. Launonen Reijo Muhos
13.5. Karhu Jaakko Oulu

80-vuotta
1.4. Hilden Matti Jalmari Siikajoki

85-vuotta
16.1. Karjalainen Martti Ilmari
Kuusamo

5.1. Litmanen Martti Olavi Raahe
5.1. Väiväsnen Asko Suomussalmi
29.1. Saukko Jouni Aarmas Ranua
24.3. Marjamaa Veli Ilmari

KULJETUSALAAN
ERIKOISTUNUT TILITOIMISTO
Tilitoimisto Fokus Oy on asiakkaitaan pitkäaikaisen kokemuksen
tuomalla ammattitaidolla palveleva tilitoimisto. Saat meiltä kattavat ja
laadukkaat taloushallinnon palvelut asiakaslähtöisesti ja toimialasi
tuntien. Asiakkaanamme voit luottaa taloushallintosi olevan hoidossa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

044 044
311 311
20002001
/ 044/ 311
2001
Niina Somppi, puh.
niina@tilitoimistofokus.fi

Jääsalontie 20, 90400 OULU,
www.tilitoimistofokus.fi

KUOLLEITA
Hannu Yrttiaho
s. 23.04.1954
k. 9.11.2015
Muistoa kunnioittaen:
Limingan Seudun Kuorma-Autoilijat ry
SKAL Pohjois-Suomi ry
Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry

Jos yhteystietosi
ovat muuttuneet
ilmoita ne ajoissa
SKAL toimistoon
sähköisesti!

Lehti on luettavissa:
www.skal.fi/pohjantie

Juhani Pölkki
s. 14.12.1935
k. 30.10.2015
Muistoa kunnioittaen:
Kuusamon Kuorma-Autoilijat ry
SKAL Pohjois-Suomi ry
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

NIMITYKSIÄ

Petri Kauppinen on kutsuttu
PKY-LAATU OY:n varatoimitusjohtajaksi 1.3. alkaen. Tulevassa tehtävässään Kauppinen
vastaa PKY-LAATU OY:n tuotteiden myynti- ja markkinointitoiminnoista sekä valmennus- ja
koulutustoiminnasta PohjoisSuomessa.

Tommi Ollila on nimitetty Scania myyjäksi Pohjois-Suomeen
toimialueena Lapin maakunta.
Hän vastaa kuorma-autojen
myynnistä alueella.
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tumiin, niitäkin jotka
eivät vielä ole ehtineet. Yhteiset tapahtumamme ovat tärkeä
osa toimintaamme,
missä voimme vaihtaa kuulumisia sekä
kuulla muun muassa
kehitysideoita jäsentemme ja toimintamme hyväksi.

VUOSIKOKOUSKUTSU
Vuosikokousviikonvaihdetta SKAL Pohjois-Suomi ry/erikoisjärjestöt
vietämme Luostolla, 8.-10.4.2016 (pe-su) kokouspaikkana Lapland Hotel
Luostotunturi, os. Luostontie 1, 99555 LUOSTO
Perjantai-iltana hotellin kokoustiloissa pidetään erikoisjärjestöjen vuosikokoukset/ajankohtaisinfot seuraavasti:
klo 18.00
Maansiirtopuolen ajankohtaisinfo
klo 18.00
Pohjois-Suomen Puutavarajaoston vuosikokous
klo 18.00
EKY ry:n alueosastot Lappi ja Oulu vuosikokoukset
klo 18.00
SKAL Suoritealat Pohjois-Suomi ry vuosikokous
klo 18.00
SKAL Pohjois-Suomi ry:n ympäristöjaoston ajankohtaisinfo
Tilaisuuksissa mukana: SKAL:sta Jari Pietilä maansiirtopuolen ajankohtaisinfo, EKY:stä
Seppo Tolonen, MKY:stä Kari Palojärvi sekä SKAL suoritealoista Pia Henriksson.
SKAL Pohjois-Suomi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
Aika:
Lauantaina 9.4.2016 klo 11.00
Paikka:
Lapland Hotel Luostotunturin Auditoriossa, os. Luostontie 1, Luosto
Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 10.00.
Lounastauko klo 13.00-14.00, jonka jälkeen kokous jatkuu.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n määräämät asiat,
sekä sääntöjen 6§:n ja 9§:n muutosasia.
Sääntöjen 12§
Jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja lähettämään edustajiksi alueyhdistyksen kokoukseen yhden
henkilön kutakin jäsenyhdistyksen jäsenmäärää alkavaa kahtakymmentäviittä (25) näissä
säännöissä tarkoitettua liikenteenharjoittajajäsentä kohden, josta edellisen vuoden jäsenmaksut
on maksettu edellisen kalenterivuoden syyskuun loppuun mennessä.
Henkilöjäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan alueyhdistyksen kokouksiin, mikäli he vastaavalla tavalla ovat huolehtineet jäsenmaksuvelvoitteistaan.
Jäsenmaksunsa suorittaneella henkilöjäsenellä on alueyhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
Jäsenyhdistysten valtuuttamilla edustajilla on kullakin kaksikymmentäviisi (25) ääntä ja henkilöjäsenillä kullakin yksi (1) ääni käytössään alueyhdistyksen kokouksessa. Henkilöjäsenen,
yhdistys- ja yhteisöjäsenen edustajan äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti.
Alueyhdistysten kunniajäsenillä, äänioikeudettomalla jäsenyhdistyksen jäsenellä ja liitännäis- ja kannattajajäsenellä sekä veteraanijäsenellä on alueyhdistyksen kokouksessa puhe- ja
esityksenteko-oikeus, mutta ei äänioikeutta.
SKAL Pohjois-Suomi ry
Hallitus
Vuosikokouksen jälkeen, lauantain iltapäivä vapaata ulkoiluun sekä sauna- ja kylpyläosaston
palveluista nauttimiseen. Luostolla on ko. ajankohtaan mm. Martin Pilkit -tapahtuma. Yhteinen
illanvietto alkaa klo 19.00 päivällisellä hotellin Tunturisalissa. Illan ohjelmassa on mm. huomionosoitukset, liikeystävien yhteinen tervehdys sekä päivän aikana myytyjen arpojen arvonta.
Esiintyjät: pe 08.4.2016 Tunturisalissa Tomi Markkola ja yökerho Karhussa karaoke
la 09.4.2016 Tunturisalissa The Bilebändi, yökerho Karhussa karaoke.
Majoitushinnat: 105€/hlö/vrk/yhden hengen huone • 60€/hlö/vrk/kahden hengen huone
Lapset alle 15 v majoittuvat veloituksetta samassa huoneessa aikuisten kanssa lisävuoteella.
Majoitushinnat sis. buffet-aamiaisen, kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö aukioloaikoina.
Kaikkien tulee maksaa majoituksensa suoraan hotellille!
Lauantain päivällisen hinta on 49€/hlö jonka laskutamme jälkikäteen.
Buffetpöytä sis. tervetulojuoman, salaatti, päivän keitto kaksi pääruokavaihtoehtoa, jälkiruokapöydän, sekä kahvi/tee. Ruokajuomina: yksi kaato talon viiniä tai keskiolut tai lonkero sekä
kahvin kera konjakki/likööri.
Yhteistyökumppaneilta saadulla tuella maksetaan kaikkien osallistujien lauantain lounaat.
Sitovia ilmoittautumisia otamme vastaan jo nyt, sillä hotelli haluaa tietää tammikuun
lopussa väliaikatiedon ilmoittautuneiden määrästä. Lopullisen henkilömäärän ilmoitamme hotellille pe 7.3.2016. Ilmoittaudu mukaan joko Kaija Jaatiselle p. 040-537 5159 tai
kaija.jaatinen@skal.fi tai Taavi Heikkiselle p. 0400 – 282 785 tai taavi.heikkinen@skal.fi
Myös päiväosallistujien tai muualla majoittuvien tulee ilmoittautua meille kokousjärjestelyiden
vuoksi. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Mikäli saamme riittävän määrän bussikuljetukseen osallistuvia, niin bussikuljetus Kalajoki-Oulu Kemin ja Rovaniemen kautta Luostolle voitaisiin toteuttaa. Lähtö Oulun
alueelta pe 8.4. aamupäivällä ja paluukyyti Luostolta lähtee su 10.4. aamupäivällä. Kaikki
bussikuljetuksesta kiinnostuneet , ilmoittautumisen yhteydessä kertokaa osallistutteko
myös bussikuljetukseen.
TERVETULOA VIETTÄMÄÄN YHTEISTÄ KOKOUSVIIKONVAIHDETTA !
SKAL POHJOIS-SUOMI RY

Talvinen tervehdys
Pohjantie-lehden
lukijoille!
Uutta vuotta on nyt
ehtinyt kulua jo muutama viikko, joten on
hyvä aika vilkaista hieman menneeseen vuoteen 2015 ja suunnata
katsetta myös eteenpäin tulevaan vuoteen.
Vuosi 2015 oli historiallinen vuosi SKAL
Pohjois-Suomi Ry:lle,
kun Lapin Liikenneyrittäjien jäsenet liittyivät mukaan toimintaamme. Uusi SKAL
Pohjois-Suomi Ry on
näin ollen valtakunnan
laajin yhdistys kattaen
pohjois-etelä suunnassa aina Kalajoki-Kuhmo linjalta Utsjoelle
asti. Uusi yhdistys on
mahdollisuus kehittää
yhteistä toimintaamme
ja olemmekin ottaneet
askeleita jo oikeaan
suuntaan.
Vuosi 2015 oli työntäyteinen vuosi toimihenkilöillemme Taavi
Heikkiselle ja Kaija
Jaatiselle, mutta he
ovat suoriutuneet tehtävistään erinomaisesti ja voimme olla
jatkossakin varmoja,
että he tekevät joka
päivä töitä jäsentemme hyväksi. Olemme
myös pitäneet koko
alueellamme erilaisia
tilaisuuksia, esimerkkinä mainittakoon
”autoilijaillat”, mitkä
jäsenemme ovat ottaneet hyvin vastaan.
Kyseiset autoilijaillat
ovat saaneet lämpimän ja innokkaan vastaanoton, kun jäseniä
on saapunut paikalle
kuulemaan alan sekä
liikeystävien kuulumisia. Tässä vaiheessa
muistutan ja kehotan
saapumaan paikalle
myös tuleviin tapah-

SKAL Pohjois-Suomi Ry valitsi vuoden
teemakseen koulutuksen. On tärkeä
huomata, että koulutuksella tarkoitamme
myös yrittäjäkoulutusta emmekä pelkästään
direktiivien mukaisia
koulutuspäiviä. Alueellamme käynnistyi
syksyllä uusi kuljetusyrittäjien johtamisvalmennuskurssi,
mihin nopeimmat 15
pääsivät laadukkaaseen koulutukseen.
Kurssin kävijät saavat
varmasti kurssin hintaan nähden rahoilleen
vastinetta, kun koulutus antaa alakohtaista
taloudellista koulutusta, mikä on olennaisen
tärkeää yrittäjänä toimimiseen. Kurssilta
saatu ammattitaito
tulee näin kantamaan
hedelmää varmasti
vuosiksi eteenpäin.
Olemme suunnitelleet tulevalle vuodelle monia tapahtumia ja tässä lehdessä
tiedotetaan jo osasta
niistä, joten merkatkaa kalentereihinne
ne ja osallistukaa niihin aktiivisesti. SKAL
Pohjois-Suomi Ry ja
sen palkattu henkilöstö ovat olemassa jäseniään varten, joten
toivomme aktiivista
kanssakäymistä ja
osallistumista yhteisiin asioihin. Esittäkää ideoita, kysykää
kysymyksiä ja käyttäkää vaikutusvaltaanne
– vain näin voimme
parantaa alan elinvoimaisuutta. Näillä
sanoilla toivotankin
kaikille lehden lukijoille menestyksekästä
vuotta 2016.
SKAL
Pohjois-Suomi ry:n pj
Kyösti Ketola
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Sukupolvenvaihdoksen
verohelpotuksista
Yritystoiminnan luovuttamista voidaan
luovutustavasta riippuen verottaa lahjana
ja luovutusvoittona.
Yrityksen perimisestä
seuraa perintöverotus. Sukupolvenvaihdostilanteissa verotus
voi kuitenkin olla lievempää kuin muissa
tapauksissa. Laissa
säädetään se, milloin
verotuksessa on kysymys sukupolvenvaihdoksesta.
Verotusta lievennetään kahden
verolainsäädäntöön sisältyvän
säännöksen perusteella. Niiden

soveltuessa perintö- ja lahjaverotuksessa (PerVL 55 §) perintö- tai lahjaveroa ei maksuun
panna omaisuuden käyvän arvon
perusteella ja tuloverotuksessa
(TVL 48 §) myyjän ei tarvitse
maksaa luovutusvoitostaan veroa. Parhaimmassa tilanteessa
osakeyhtiön osakkeita voi myydä pelkin varainsiirtoveroseuraamuksin. Myytäessä avoin
yhtiö tai kommandiittiyhtiö,
varainsiirtoveroakaan ei tarvitse maksaa. Säännökset eivät ole
sisällöltään samanlaisia, vaan
niissä tarkoitettu sukupolvenvaihdos on erisisältöinen.
Lievennyksen saaminen riippuu kuitenkin paitsi yritysmuodosta myös siitä tavasta, miten
sukupolvenvaihdos toteutetaan.
Toteutustapoja voi olla useita,
esimerkiksi lahjoittaminen, lah-

jaluonteinen kauppa tai kauppa.
Lisäksi varsinaista sukupolvenvaihdosta voi edeltää tai seurata
erilaiset yritysjärjestelyt, mm.
jakautuminen, taikka ennen luovutusta esimerkiksi se, että yhtiö ostaa luopuvalta osakkaalta
omia osakkeitaan.
Jakautuminen toteutetaan
usein siitä syystä, että esim.
lapsen jatkaessa yritystoimintaa,
luopujan muille perilliselle halutaan jättää yrityksen varallisuutta. Tällöin yhtiö jaetaan elinkeinotoimintaa harjoittavaksi
yhtiöksi ja sijoitusyhtiöksi. Yritystoimintaa harjoittavan yhtiön
osakkeet luovutetaan jatkajalle
ja sijoitustoimintaa harjoittavan
yhtiön osakkeet voidaan esim.
lahjoittaa tai testamentata muille
perilliselle. Veroseuraamukset
ovat kuitenkin yleensä erilaiset.

Avoinna ma-pe 8.00-17.00

Jakautumisen syynä voi olla
myös esimerkiksi toimitilojen
siirtäminen omaan yhtiöönsä, ja
vuokraaminen jatkossa yritystoimintaa harjoittavalle yhtiölle.
Näin luopujalle järjestetään tuloja eläkepäivien turvaksi.
Se, että yhtiö ostaa (hankkii)
luopujalta omia osakkeitaan,
on usein käytetty tapa keventää
jatkajan taloudellista taakkaa
paitsi mahdollisen kauppahinnan ja myös verojen määrän
osalta. Jatkaja maksaa voitosta
veron ja yhtiö maksaa varainsiirtoveron. Jatkajan näkökulmasta
tapauksesta riippuen osinkojen
pääomatulo-osuuden peruste voi
pienentyä.

Perintö- ja
lahjaverotuksen
huojentaminen
Kun kauppahinta ylittää ¾
osan kohteen käyvästä arvosta,
kysymys ei ole verotuksessa
lahjasta. Käyvän arvon määrittelee viime kädessä aina Verohallinto arvonmäärityksestä
antamaansa ohjetta soveltaen.
Sukupolvenvaihdoksissa kysymys on lahjasta, jonka verotusta
huojennetaan.
Huojennuksen saaminen perintö- ja lahjaverotukseen edellyttää muun ohella, että

Bandag on ollut pinnoitusalan
maailmanlaajuinen markkinajohtaja
jo yli 50 vuotta.
Ja olemme olleet Bandagmenetelmiä noudattava
korkealuokkaisten laatutuotteiden
valmistaja jo vuodesta 1996 asti.
BDR-W+ Talvivetorengas
- Tehokas pito lumella ja jäällä.
- Erittäin hyvä jarrutustulos ja mittarilukema

Lisätietoja ja huoltopäivystys:
www.teras-rengas.fi
044-562 2333

- kohteena on yritys tai osa siitä, eli vähintään 10 %:a
- jatkaja jatkaa yritystoimintaa ja
- luovutetusta omaisuudesta
menevän veron määrä käyvin
arvoin laskettuna on suurempi
kuin 850 euroa.
Lahjoitettaessa yritystoiminnan jatkajalle yrityksestä vähintään 10 prosenttia lahjavero
määrätään käytännössä 40 %:sta
yritysvarallisuuden verotuksessa
erikseen säädetyin tavoin määriteltyä arvoa. Edellytyksenä
ei ole, että lahjanantaja ja lahjansaaja ovat sukulaisia. Huojennus ei vaikuta kuitenkaan
perintö- ja lahjaverotuksen veroasteikkoihin ja veroluokkiin.
Tällöin muista kuin laissa erikseen mainittujen sukulaisten välisistä lahjoista lahjavero on suurempi. Esimeriksi luovuttaessa
osakeyhtiön osakkeita lahjavero
lasketaan luovutusvuodelle vahvistetun tai vahvistettavan osakkeen vertailuarvon perusteella.
Vertailuarvon perusteena on
edellisen tilikauden taseen mukainen yhtiön tarkistettu oma
pääoma. Maksettu kauppahinta
vaikuttaa perusteen määrään.

Lahjoituksen kohteena tulee
olla yhtiöstä vähintään 10 %:a.
Aiemmin tätä tulkittiin tiukasti
siten, että jokaisen jatkajan tuli
erikseen saada vähintään 10
%:a yhtiöstä. Nyttemmin lahjaverotuksen osalta tulkintaa on
lievennetty siten, että ainakin
osakkeiden yhteislahjassa riittää, että lahjoitetaan yhteensä
10 %:a yhtiöstä. Osakkeen yhdessä omistamisen järkevyys
on erikseen harkittava monista
eri lähtökohdista, muun ohella
se on epäselvää, tuleeko kaikkien yhteisomistajien olla huojennuksen saamiseksi yhtiön
hallituksen varsinaisia jäseniä
yhtä aikaa. Perintöverotuksessa
yhteisomistussuhdetta ei voine
muodostua muun kuin yhteistestamentin perusteella.
Riittävää ei siten ole se, että
useat jatkajat saavat erikseen
yhteensä 10 %:a yhtiöstä. Kommandiittiyhtiössä riittävää ei ole,
että 10 %:a luovutetaan vastuunalaisen yhtiömiehen osuudesta,
vaan äänettömän osuus yhtiöstä
on myös otettava huomioon.

Toiminnan oltava
yritystoimintaa
Käytännössä ongelmia muodostuu siitä, että tuloverotuksessa yrityksen voidaan katsoa
harjoittavan elinkeinotoimintaa,
mutta ei lahja- tai perintöverotuksessa edellytettyä yritystoimintaa. Pääsääntöisesti nämä
ongelmat tulevat esille sijoitus- ja vuokraustoimintaa harjoittavissa yhtiöissä, mutta ei
normaalia yritystoimintaa, mm.
kuljetusliiketoimintaa, harjoittavissa yhtiöissä. Esimerkiksi
jakautumisen seurauksena voi
olla se, että vuokraustoimintaa
harjoittavan yhtiön osakkeiden
osuuksien periminen tai saaminen lahjana voi olla kireämmin
verotettua kuin yritystoimintayhtiön saaminen lahjana tai
periminen.
Samaan ongelmakenttään eli
siihen, mikä on yritystoiminnan
luovuttamista, liittyy se, että
poikkeustapauksissa muu kuin
yritystoiminnan käytössä oleva
varallisuus voidaan erottaa huojennuksen ulkopuolelle.

Vaatimus
yritystoiminnan
jatkamisesta
Yritystoiminnan jatkamisen
osalta riittäväksi on yleensä
katsottu se, että jatkaja toimii
yhtiön hallituksen varsinaisena
jäsenenä tai muutoin työskentelee yhtiössä päätoimisesti.

5
Korkein hallinto-oikeus katsoi
kuitenkin äänestyspäätöksessään 2015:154, ettei riittävää
yritystoiminnan jatkamista
ollut hallituksen jäsenyys ja
päätoiminen työskentely yhtiössä siinä tilanteessa, että lahjoittaja pidätti itselleen lahjan
kohteena olevien osakkeiden
äänioikeuden yhtiökokouksessa. Päätäntävallan yhtiökokouksessa katsottiin olevan
välttämätön edellytys huojennuksen saamiselle. Oikeuskäytäntöä ei liene siitä, mikä
vaikutus osakassopimusten
määräyksillä päätöksenteosta olisi säännöksen soveltumiselle. Huojennusta ei voi
saada alaikäinen lahjansaaja
eikä alaikäinen perillinen, kun
alaikäisen ei katsota jatkavan
yritystoimintaa.

Luovutusvoiton
verovapaus
Luovutusvoitto on verovapaata myyjälle, jos
- ostajana on esimerkiksi
joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa hänen lapsensa
tai tämän rintaperillinen taikka
hänen sisarensa, veljensä, sisarpuolensa tai velipuolensa eli
laissa säädetty lähisukulainen
- myyjä on omistanut yhtiöosuudet tai osakkeet yli 10
vuotta, jolloin omistusaikaan
luetaan myös sellaisen henkilön omistusaika, jolta myyjä on
saanut omaisuuden vastikkeettomasti (lahjana, perintönä) ja
- osakkeet tai yhtiöosuudet
oikeuttavat vähintään 10 %:n
omistusosuuteen yhtiössä.
Luovutusvoiton veroa laskettaessa luovutushinnasta vähennetään osakkeiden hankintahinta varainsiirtoveroineen
lisättynä ostosta ja myynnistä
aiheutuneilla välittömillä kuluilla. Vaihtoehtoisesti luovutushinnasta voi vähentää em.
hankintamenoa suuremman
hankintameno-olettaman. Sen
määrä on 20 prosenttia luovutushinnasta, mikäli omaisuus
on omistettu alle 10 vuotta ja
40 prosenttia, mikäli ne on
omistettu vähintään 10 vuotta.
Jos omaisuus luovutetaan siten, että kauppahinta ei ylitä ¾
osaa käyvästä arvosta, myyjä
saa vähentää luovutusvoittoverotuksessaan hankintamenona
vain vastikkeelliseen osuuteen
kohdistuvan osuuden hankintamenosta.
Luovutusvoiton verovapaus
edellyttää, että ostajana on
laissa lueteltu lähisukulainen –
perintö- ja lahjaveron huojentaminen sitä ei edellytä. Tästä syystä esimerkiksi yhtiön
omien osakkaiden myyminen
sellaiselle osakeyhtiölle, jossa
osakkaina on lähisukulaisia, ei
ole verovapaa. Ostaja on yhtiö
eikä laissa tarkoitettu lähisukulainen.

Verovapaus soveltuu myös
esimerkiksi sijoitusyhtiön
osakkeiden luovuttamiseen,
koska verovapauden edellytyksenä ei ole se, että yhtiö
harjoittaisi yritystoimintaa.
Verovapautta ei saa luovutettaessa yksityinen yritys (elinkeinonharjoittajan tai ammatinharjoittajan toiminta).

tulontasauksen kautta. Alihintaisessa kaupassa luovutuksen
saajan verotukseen sen sijaan
voi soveltua lahjaverotuksen
huojennus.

Veroedullinen
järjestely

Säännöksen
soveltamisen
ongelmakohtia

Käytännössä sukupolvenvaihdosten sudenkuopat liittyvät usein siihen, että sukupolvenvaihdosta koskevat
lainsäännökset ovat erilaisia.

Luovutusvoiton verovapaus
edellyttää, että luovuttaja on
laissa säädetyin tavoin omistanut osakkeet tai osuudet yli
10 vuotta. Tämän laskemisessa saa olla tarkkana, jos osakkeita tai osuuksia on hankittu
eri aikoina. Kompastuskivenä
laskelmassa voi olla myös se,
että yritystoimintaa on aiemmin harjoitettu yksityisenä
yrityksenä, joka myöhemmin
on muutettu yhtiöksi. Omistusaikaan ei lasketa mukaan
yrityksen toiminta-aikaa yksityisenä yrityksenä.

Kuitenkin niiden onnistuneella yhdistämisellä voidaan
sukupolvenvaihdos toteuttaa
hyvin vähäisin veroseuraamuksin. Jos sukupolvenvaihdos toteutetaan siten, että
osakkeiden tai osuuksien kauppahinta on yli puolet kohteen
käyvästä arvosta, ostajana on
lähisukulainen, vaaditut omistusajat, yritystoiminnan laatu
ja luovutusmäärät toteutuvat,
lahjan osuudesta ei määrätä
lahjaveroa eikä luovutusvoitosta makseta luovutusvoiton
veroa.

Avoimien ja kommandiittiyhtiöiden luovutusten verotus
voi olla yllätyksellistä, ellei
sitä etukäteen selvitetä tarkasti.

Kaupan verovuosi

Veroseuraamukset voivat
olla yllätyksellisiä esimerkiksi kommandiittiyhtiön ja
avoimen yhtiön yhtiöosuuksien luovutustilanteissa, joissa
luopujan yksityistili on yksityisottojen vuoksi negatiivinen. Verokäytännössä on sekä
luopujan että luovuttajan voitu
katsoa saavan lahjaa luovutuksen yhteydessä. Samalla luopujan luovutusvoittona on voitu
verottaa yksityistilin yksityisotoista johtuva negatiivinen
määrä siitä erikseen säädetyn
TVL:n säännöksen perusteella, ellei siihen ole soveltunut
edellä käsitelty luovutusvoiton
verovapauden mahdollistava
säännös. Tämän ei kuitenkaan
pitäisi olla lainsäädännön perusteella mahdollista. Verohallinto onkin antanut tätä kirjoittaessa vielä lainvoimaa vailla
olevan ennakkoratkaisun, jossa
lahjansaajaa ei lahjaveroteta,
koska lahjan kohteena olevalla
yhtiöllä ei ollut arvoa, lahjoittajaa ei lahjaveroteta, vaikkei
hän korjaakaan yksityistilinsä
negatiivisuutta ennen luovutusta, koska hänen luovutusvoitto on veronalaista. Voitto
oli kuitenkin verovapaata sukupolvenvaihdoksena. Aiemmin samaan yhtiöön annetussa
ennakkoratkaisussa katsottiin
luopujan saavan lahjaa jatkajalta, jos luopuja ei palauta
yhtiöön siitä liikaa nostamiaan
varoja.
Jos yksityinen yrittäjä myy
yrityksensä omaisuuden, yritykseen mahdollisesti kertyvä
voitto ei kuitenkaan ole verovapaata. Verohelpotusta voi
tapauksesta riippuen saada ns.

Perheenjäsenten kesken
tehtävissä sukupolvenvaihdoksissa on tyypillistä, että
myyjä antaa kauppahinnan
korottomaksi aidoksi lainaksi
ostajalle. Maksuajan antamisella ei voi kuitenkaan siirtää
myyjän verotusta.
Kauppa verotetaan myyjän
verotuksessa yleensä sinä
vuonna, jona sitova kauppakirja on tehty, vaikka koko
kauppahintaa ei olisi saatu,
taikka omistusoikeus ei vielä siirtyisikään. Jos kauppahinta sidotaan johonkin
tulevaisuudessa toteutuvaan
epävarmaan seikkaan, tätä
epävarmaa osuutta kauppahinnan määrästä ei veroteta vielä
kaupantekovuonna. Lisäkauppahinta verotetaan tällaisessa
tapauksessa sen verovuoden
tulona, jona se saadaan. Jos
sen määrä selviää kokonaan
tai osittain siihen mennessä,
kun kaupantekovuoden verotus valmistuu (esim. vuoden
verotus 30.10.2017 mennessä)
verotetaan lisäkauppahinnan
selvinnyt määrä luovutusvuoden tulona.

Sitouttaminen
Sekä perintö- ja lahjaverotuksen että tuloverotuksen
huojennusten saamiseen liittyy jatkajan sitouttaminen yritystoiminnan harjoittamiseen.
Perintö- ja lahjaverotuksen
huojennuksen menettää, jos
sen kohteena olleesta omaisuudesta jatkaja luovuttaa
pääosan viiden vuoden sisällä
verotuksen toimittamisesta.
Vero maksuunpannaan 20 %:n
korotuksin. Tuloverotuksessa
jatkajalle voi tulla veroseuraamuksia hänen omassa luovutusvoiton verotuksessaan, jos
hän myy huojennuksen kohteena olevaa omaisuutta viiden
vuoden sisällä luovutuksesta,
jolla hän on hankkinut yhtiön
osakkeita tai osuuksia.
Näistä edellytyksistä voi olla
yllättäviä veroseuraamuksia
sukupolvenvaihdoksen jälkeen toteuttavissa yritysjärjestelyistä, muista omistuksen
muutoksista tai liiketoiminnan
luovuttamisesta.

Lopuksi
Verotuksen riskit voidaan
pyrkiä eliminoimaan muun
ohella edellä esitettyjen sudenkuoppa esimerkkien osalta
hakemalla verotukseen maksullista ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisu sitoo Verohallintoa vain siinä tilanteessa,
joka hakemuksessa on esitetty. Ratkaisun ollessa positiivisen, järjestely tulee toteuttaa
ratkaisun voimassaoloaikana
hakemuksessa esitetyllä tavalla ja vielä erikseen vaatia
verotukseen ennakkoratkaisun
soveltamista. Perintö- ja lahjaverotuksessa on muistettava
ennen verotuksen toimittamista vaatia myös PerVL:n 55 §:n
soveltamista sekä haluttaessa
korotonta maksuaikaa vähintään 1 700 euron suuruiselle
verolle. Sitä voi saada enintään
10 vuodelle, jolloin veroa peritään tasaerin, vähintään 850
euron suurina erinä vuosittain.
Lahjatapauksissa vaatimukset
voi tehdä lahjaveroilmoituksella, joka on annettava kolmen
kuukauden kuluessa lahjoituksesta, perintötapauksissa esim.
perukirjassa, ja tuloverotuksen

osalta veroehdotusta täydennettäessä.
Yritysten omistajanvaihdoksiin liittyy aina myös sen huomioon ottaminen, voiko yhtiö
sen jälkeen hyödyntää verotuksessaan mm. sille vahvistettuja
vielä käyttämättömiä tappioita.
Kun yritystoiminnan lahjoitukset toteutetaan perhepiirissä, tulee myös mahdollisten
muiden perillisen perintöoikeudellinen asema muistaa
ottaa huomioon.
Aika ajoin on käyty keskustelua perintö- ja lahjaverotuksen
poistamisesta. Esityksellä on
kannattajansa ja vastustajansa. Tällä hetkellä hallituksen
esitystä asiasta ei ole. Hallitusohjelmaan sisältyy tavoite
perintö- ja lahjaverotusten lieventämisestä lähinnä veroasteikkotarkastukseen liittyeen.
Sukupolvenvaihdosta edeltävät tai sitä seuraavat erilaiset
yritysjärjestelyt muodostavat
omat erilliset mielenkiinnon
kohteet verotuksessa. Oikein
toteutettuina niistä ei ole
yleensä veroseuraamuksia.
Niihin liittyy kuitenkin muuta
juridiikkaa, jonka seurauksena
voi olla yritystoiminnan jatkumisen kannalta täysin epätoivottava lopputulos. Esimerkkinä järjestelyjen estymiselle
voi olla niinkin yksinkertainen
asia, että järjestelyn kohde voi
omistaa sellaisen yritystoiminnan kannalta välttämättömän
yhtiön osakkeita, jonka yhtiön
yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke koskee myös yritysjärjestelyjä. Kun riskiä siitä, että
joku toinen osakas tai yhtiö
lunastaa osakkeet, ja yritystoiminta jatkossa estyy, ei haluta
ottaa, perusteltu yritysjärjestely ja sukupolvenvaihdos voivat
estyä, tai johtaa verotuksessa
kalliimman vaihtoehdon valintaan.
Pirjo Vaarala
VT
Vero ja Laki Vaarala Oy
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Älyteknologia saapuu
liikennesektorille
Toimintaympäristömme
on suuren murroksen
edessä ja toimintatapamme muuttunevat peruuttamattomasti kun liikenteen
digitalisaatio, älyliikenne
ja eriasteinen ajoneuvojen
autonomia sulautuvat pikkuhiljaa arjen työkaluiksi. Mistä tässä kaikessa
onkaan kyse? Pohjantie
-lehti perehtyi asiaan.

muuttunut verraten yöstä päiväksi? Tieto liikkuu nyt silmänräpäyksessä ympärimaapalloa ja
mitä erinäisimmät sovellukset
ja esineet hyödyntävät Internetverkkoa jopa meidän siitä tietämättä. Merkit ovat jo ilmassa,
että saman kokoluokan murros
on nyt tapahtumassa myös liikenteelle.

Monella on hyvin muistissa ne
ajat jolloin tietokoneet saapuivat
kotitalouksiin. Alkuun Internet
oli jotakin mystistä mikä linkittyi ainoastaan yliopistojen
sisäisiin verkkoihin. Kotikäyttäjät ottivat aluksi Internetiin
yhteyden hitaasti ja varsin äänekkäästi toimivilla modeemeilla, joiden tiedonsiirtonopeus oli
vain vähän laskutikkua nopeampi. Nykyisin Internetin käyttö on
jo arkipäiväistynyt. Ystävälle
ilmoitetaan multimediaviestillä
silmänräpäyksessä ensilumen
ilmestymisestä omalle takapihalle, älypuhelimella voidaan
”twiittailla” suoraan vaikka
ministerin kanssa, Facebook
– päivityksiä tehdään raskaan
liikenteen taukopaikoilla, rockkonserteissa tai missä hyvänsä,
puhumattakaan Instagrammista, Whatsupista, Snapchatista ja
muista yhtä erikoisen kuuloisista
viestintäsovelluksista. Kauas on
tultu kampipuhelimista ja puhelinkeskusten kautta tilattavista
puheluista. Voidaan kai sanoa,
että tietoliikennemaailma on

Ensi alkuun on tärkeää ymmärtää mitä eri termeillä tarkoitetaan. Ehkä lähdemme liikkeelle
kotoisasta Liikenne- ja Viestintäministeriön lanseeraamasta
Liikenne palveluna – hankkeesta, joka sittemmin on jalostunut
EU – tasolla yleiseurooppalaiseksi MaaS (Mobility as a Service) - viitekehykseksi. Tämä
vahvasti ihmisten liikkumiseen
keskittyvä hanke toimii yleiseurooppalaisena älyliikenteen
kehitysalustana. Kantava ajatus on, että ihmisten liikkuminen muuttuisi jossain vaiheessa
palvelukokonaisuudeksi, jossa
esimerkiksi oman auton omistamisen tai paikallisliikenteen
kuukausikortin ostamisen sijaan
ihminen ostaisikin nyt erilaisia
liikkuvuuspaketteja. Näihin
voisi sisältyä esimerkiksi junamatka sukulaisissa vierailua
varten, linja-autolippu työmatkoille ja vuokra-auto hiihtolomareissulle. Polttopisteessä olisi siis liikkuvuus eikä niinkään
liikkumaväline. Kotimainen
Liikenne palveluna – hanke

Älyliikenne astuu
arkeen

tähtää synnyttämään maailman
ensimmäisen palveluoperaattorin, jonka kautta kuluttaja saisi
tarvitsemansa liikkumispalvelun
räätälöidysti. EU – tasolla tutkitaan paljon muitakin vastaavia
alustoja, joista esimerkiksi TaaS
(Transport as a Service) käyttää
samaa logiikkaa, mutta nyt tavaroiden liikuttamisen osalta.
Älyliikenne on toki paljon
muutakin kuin yksittäisiä hankkeita tai palvelunkehittämistä.
ITS (Intelligence Transportation
System), termi jolla älyliikenne
useimmin määritellään, on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista tieto- ja
viestintätekniikan avulla. Nyt
puhutaan asiasta joka on osittain jo tätä päivää, mutta silti
ne suurimmat ja mullistavimmat
harppaukset ovat sittenkin vasta
tulossa. Tänään ITS on yksinkertaisimmillaan vaikka muuttuvia nopeusrajoitustauluja, joita
ohjataan maantieliikenteen valvontakeskuksista. Tai ajatellaanpa vaikka ajoneuvotekniikkaa.
Monesta kulkineesta löytyvät
jo peruutustutkat, - kamerat ja
adaptiiviset vakionopeudensäätimet. Navigaattoritkin ovat
olleet hyötykäytössä jo pari
vuosikymmentä. Autot siirtävät
tänään omatoimisesti tietoa ajoneuvon tulevista huoltotarpeista
suoraan merkkiorganisaatioille
ja vuodesta 2017 alkaen kaikki
EU tyyppihyväksytyt ajoneuvot
tulevat lähettämään itsenäisesti
hätäkutsun hätäkeskukseen aina
kun ajoneuvon turvatyynyt laukeavat. Tämän päivän ITS on
silti kuitenkin vasta kehdossaan

– tai ehkä jo pikkuhiljaa harjoittelemassa konttaamaan.

Ajoneuvot
keskustelevat
keskenään
Älyliikenteen todellinen vallankumous alkanee ajoneuvojen
verkottumisesta keskenään. Tulevaisuudessa ajoneuvot tulevat
kommunikoimaan keskenään
esimerkiksi Internetin välityksellä välittäen tietoa ruuhka- ja
keliolosuhteista tai vaikkapa
tienkunnosta. Ajoneuvo pystyy siten ennakolta tietämään
metrilleen esimerkiksi kohdan
jossa tienpinnan liukkaus alkaa
tai vaikka mäen takana odottavan tietyötraktorin aiheuttaman
autojonon kohtaamishetken.
Internetin tuominen kiinteäksi osaksi ajoneuvoa, parantaa
myös kuljettajan toimintaympäristöä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Ajoneuvon tuulilasille
on tulevaisuuden suunnitelmissa
kaavailtu räätälöitävän näyttöpaneelin roolia, johon kukin
kuljettaja voisi itse valita haluamansa tietosykkeen. Auton
navigaatiojärjestelmän ja internetin integroituminen on vain
ajankysymys. Tämän ansiosta,
jatkossa navigaattorimme saattavat kertoa meille esimerkiksi
lähimmän vapaana olevan parkkiruudun tai vaikka varata autonpesuajan saapumisaikamme
perusteella.

Saattueajosta
merkittäviä
kustannussäästöjä
Hyötyliikenteen osalta älyliikenteen kehittyminen luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia
logistiikkakustannusten alentamiseen. ”Platooning” on termi
joka kääntyy suomeksi esimerkiksi saattueajoksi. Sillä tarkoitetaan useamman ajoneuvon tai
ajoneuvoyhdistelmän muodostamaa saattuetta, ajoneuvojonoa,
jossa kaikissa tai ainakin ensimmäisessä ajoneuvossa on kuljettaja. Osa saattueen ajoneuvoista
voisi siis olla jopa miehittämättömiä ja ajoneuvot seuraisivat
erilaisten älylaitteiden ja -sovellusten (navigaatiovälineet, tutkat, keskinäinen verkko) avulla
jonon ensimmäistä ajoneuvoa.
Yksi ajoneuvo-operaattori pystyisi siten ”ohjaamaan” kokonaista ajoneuvoyhdistelmien
saattuetta. On selvää, että kuljetustaloudellisista näkökulmista asia kiinnostaa laajasti,
onhan yksittäisen ajoneuvoyhdistelmän kustannusrakenteessa
suuruusluokaltaan kolmannes
työkustannusta. Riippumatta
siitä, onko saattueen jokaisessa
ajoneuvossa kuljettaja vai ei,
ajoneuvot toimivat saattueajossa verkottumisensa avulla ikään
kuin yhtenä yksikkönä, jolloin
esimerkiksi ensimmäisen ajoneuvon jarruttaessa myös saattueen kaikki muutkin ajoneuvot
jarruttavat sillä samalla sekunnin tuhannesosalla. Tämän yhtenäisyytensä avulla ajoneuvot
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voivat kulkea erittäin lähellä
toisiaan, saavuttaen merkittävää polttoainetaloudellista
etua. Takana tuleva ajoneuvo
hyötyy nk. imuaallosta, mutta
yllättävää kyllä, myös edellä
menevällä on etunaan ajoneuvoyksiköiden väliin syntyviä
pyörteisiä ilmavirtoja, jotka
ikään kuin ”työntävät” ajoneuvoa eteenpäin. Tehdyissä tutkimuksissa (Auburn University
/ American Transportation Research Institute ATRI) todettiin
saattueajon vähentävän polttoaineen kulutusta jopa 10%
takana tulevalle ajoneuvolle
ja 5% edessä kulkevallekin.
Kuljetuskustannussäästöt ovat
siis merkittäviä siinäkin tapauksessa, että jokainen yksikkö
olisi miehitetty. Teknologian
yleistyessä ajoneuvot voisivat löytää toisensa tienpäällä, verkottua saattueajoon ja
erkaantua vasta kuljetusten
loppuvaiheessa suorittamaan
loppujakelun omiin määränpäihinsä. Suurin hyöty saadaan
yhteysväleillä, jossa volyymit
ovat isoja ja kaikkien saattueen ajoneuvojen lähtö sekä
määränpääpisteet lähellä toisiaan. Ei ole kaukaa haettua,
että Suomessa pilotointi voisi
tapahtua esimerkiksi yhteysvälillä Vuosaaresta Ouluun.

Autonomian aika
Saattueajosta onkin enää
lyhyt matka autonomisiin
ajoneuvoihin. Autonomisella
ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, joka pystyy operoimaan täysin itsenäisesti, ilman kuljettajaa. Ensiaskeleet
miehittämättömien raskaiden

ajoneuvojen osalta otettaneen
valvonnan alaisena, ensin
ajoneuvosta käsin ja myöhemmin etäohjauksen avulla. Etäohjauksen avulla yksi
ajoneuvo-operaattori pystyisi
valvomaan ja tarvittaessa kuljettamaan useaa yhdistelmää
yhtä aikaa vaikka toiselta
puolelta Suomea. Henkilöautopuolella autonomisten autojen testaukset ovat pitkällä,
moni on kuullut esimerkiksi
Google-autosta joka on vuodesta 2009 alkaen tahkonnut
jo yli miljoona mailia ympäri
Amerikan Yhdysvaltoja. On
arvioitu, että ajoneuvovalmistajat olisivat noin 5 vuoden
kuluttua valmiita käynnistämään valvottujen (kuljettaja
autossa mukana) autonomisten autojen tuotannon. Täysin
autonomisia autoja odotellaan
ehkä kymmenen vuotta, mikäli
lainsäädäntö sen mahdollistaa
siihen mennessä ja teknologian
kehitys säilyy samalla nousuuralla. Googlen käynnistämä
testijakso ei ole kuitenkaan
täysin ongelmitta mennyt ja
onnettomuuksiakin on sattunut. Yksi perustavanlaatuinen
autonomisen ajamisen ongelmista liittyy tekoälyn kykyyn
selvitä etiikkaa, moraalia tai
empatiaa vaativista suorituksista. Nykyinen tekoäly toimii
aina sille annettujen parametrien mukaan. Se ei kykene
(ainakaan vielä) tekemään
sellaisia ratkaisuja joita ei voi
ennakkoon ohjelmoida. Miten
autonominen auto toimisi tilanteessa, jossa on vain huonoja vaihtoehtoja? Syöksyykö
se jyrkänteeltä alas ennemmin
kuin ajaa jalankulkijan päälle?

RYHTYISITKÖ
KULJETUSYRITTÄJÄKSI?
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
on johtava alalletulokouluttaja tavaraja traktoriliikenteen yrittäjille.
Kiinnostuitko? Hanki koulutus
parhaalta asiantuntijalta.

OULUSSA 29.2.2016
KUOPIOSSA 7.3.2016
ILMOITTAUTUMINEN JA
LISÄTIETOJA:
www.skal.ﬁ/liikenneyrittaja
lyk@skal.ﬁ
09 47899 333

Ajaako se mieluummin hirveä
vai puuta päin? Keinoälyn kehittäjät ovat näiden kysymysten kanssa painineet jo pitkään,
löytämättä vastauksia.
Autonomian yleistymiselle ajoneuvoteknologiassa on
muutoinkin omat haasteensa.
Yksi merkittävimmistä lienee
tieliikenteen infra. Autonomisten ajoneuvojen eri järjestelmät ja sensorit vaativat ympäristöltään paljon. Tien olisi
oltava mahdollisimman tasainen, pitävä ja merkinnöiltään
selkeä. Suomessa erityisesti
talvikuukaudet aiheuttanevat
omat haasteensa. Autonomian
massiivinen yleistyminen edellyttänee myös tietoliikenteen
kehittymistä, niin kapasiteetiltaan kuin toimintavarmuudeltaankin. Kehityksen kärjessä
olisi pysyttävä tai ainakin edellä kilpailijamaitamme, sillä
panokset ovat kovat. Kansallinen kilpailukykymme lepää
tehokkaan maantielogistiikan
varassa.

Volvo Trucks
Neljä tulevaisuuden trendiä kuljetusalalla
1. Älylaitteet
Kuorma-autonvalmistajat voivat muutaman vuoden kuluessa
paitsi ennakoida vikoja myös ymmärtää nykyistä paremmin, miksi
vikoja ylipäätään ilmenee - ennen niiden ilmenemistä. Ajoneuvot
voivat myös korjata pieniä vikoja itsenäisesti sekä antaa varoituksen ja varata huollon ennen ongelman ilmenemistä.
2. Hallintotaakan keveneminen
Tulevaisuudessa huoltoihin liittyvä hallinnollinen taakka kevenee
huomattavasti kuljetusyrityksissä ja korjaamoissa, sillä kuormaauto voi itse esimerkiksi varata huollot ja ladata sekä päivittää
kuorma-auton ohjelmistot.
3. Verkkoon yhdistetyt laitteet, esineiden internet
Tulevaisuudessa kaikki meitä ympäröivät tuotteet, kuten rannekellot ja pyöräkypärät, voivat viestiä keskenään suoraan - kunhan
tämä tuo lisäarvoa. Tulevaisuudessa rannekello ei esimerkiksi
pelkästään näytä kellonaikaa. Se voi myös seurata kuljettajan
sykettä, antaa varoituksen ja jopa kytkeä automaattiohjauksen
päälle, jos kuljettajalle sattuu jotakin.
4. Räätälöitävyys
Mitä enemmän tietoja kuorma-auton valmistajalla on kuljettajasta ja omistajasta, sitä helpommin kuorma-auto voidaan räätälöidä
yksilöllisten ajotyylien ja eri kuljetustehtävien mukaan.
(http://www.volvotrucks.com/trucks/finland-market/fi-fi/
newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?pubId=19799)
Lähteet: www.volvotrucks.com
www.fleetowner.com
www.google.com/selfdrivingcar
www.its-finland.fi
www.motouutiset.fi
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SKAL nuoret tuovat seuraavan
sukupolven ääntä järjestötyöhön
Suomen Kuljetus ja Logistiikka
SKAL ry:n ja sen jäsenjärjestöjen luottamustehtäviä hoitavat
varsin kokeneet ja monessa liemessä keitetyt kuljetusyrittäjät.
Heidän tuoma panos ja lisäarvo
järjestöjen johtamisessa ovat
mittaamattoman arvokasta.
Muistelen, että joskus 2010- luvun alussa SKAL Oulun lääni
ry:n silloinen toiminnanjohtaja
Heikki Huhanantti toi useassa
eri järjestön tilaisuudessa esille
ajatuksia siitä, että kokeneiden
yrittäjien lisäksi myös nuorten
kuljetusyrittäjien ääni olisi hyvä
saada järjestössä kuuluville ja
heidän ajatuksensa hyötykäyttöön myös järjestön päätöksenteossa. Ajatuksena oli, että
kokeneen luottamusmieskaartin tueksi luotaisiin malli, jolla
nuorten yrittäjien näkemykset
tuotaisiin esiin. Nuorten äänillä
järjestöä myös voitaisiin kehittää yhdessä muuttuvan toimintaympäristön kanssa. SKAL
2020 – strategiatyön yhteydessä idea jalostui lopulta SKAL
Nuortenryhmän perustamiseksi. Ryhmä koottiin ja se aloitti
toimintansa vuonna 2013.
Nuortenryhmään on koottu
koko maan kattava ja varsin laaja edustus, sillä siihen kuuluvat
edustajat jokaisesta SKAL:n
alue- ja erikoisjärjestöstä.
Ryhmän toimintaa rytmittävät
säännölliset, vähintään kaksi
kertaa vuodessa, pidettävät kokoontumiset. Tapaamiset ovat
teemoitettuja ja viikonlopun
aikana ehditäänkin käsittelemään valittua teemaa varsin
laaja-alaisesti. Pelkästään kuluneena vuonna ryhmä on jo
pohtinut mm. SKAL:n brändiä
ja sen rakentumista aina ihan
autotarroista lähtien. Lisäksi on
keskusteltu järjestön sisäisestä
ja ulkoisesta viestinnästä sekä
eri jäsenhankinnan keinoista ja
sen haasteista. Viimeisimmässä
tapaamisessa Tampereella, nuoret keskittyivät tarkastelemaan
järjestön eri yhdistysten (SKAL
ry, alue-, erikois- ja paikallisyhdistykset) rooleja ja niiden toiminnan sisältöä.
Ryhmän sisäinen dynamiikka

on hioutunut tiiviiksi. Keskustelu on vilkasta ja nuoret yrittäjät pohtivat aktiivisella otteella
niin olemassa olevia järjestössä
käsiteltäviä kysymyksiä kuin
tulevaisuuteen katsovia, ajoittain jopa visionäärisiä, asioita
järjestötoiminnan ja sen tarjoamien palvelujen jatkuvaksi kehittämiseksi. Ryhmässä sana on
vapaa ja luottamuksen ilmapiiri
vahva. Täällä voi esittää ajatuksiaan vapaasti.
SKAL Nuorten ryhmä toimii
Suomen Kuljetus ja Logistiikka
SKAL ry:n alaisuudessa ja ryhmän vetäjät (vuoden 2015 alusta
Taavi Heikkinen, SKAL Pohjois-Suomi ry ja Mikko Voutilainen, SKAL Keski-Suomi ry)
raportoivat tapaamisten sisällöstä suoraan yhdistyksen toimitusjohtaja Iiro Lehtoselle.
Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, miksi SKAL on aikoinaan
päättänyt perustaa SKAL
Nuorten ryhmän?
- Järjestötyö on pitkäjänteistä
toimintaa ja yhteisten asioiden
hoito. Siihen kuljetusyrittäjät
tavalla tai toisella kasvavat sisään. Kokemusta arvostetaan ja
asiantuntemus kasvaa vuosien
mukana. Tämä on johtanut siihen, että SKAL-organisaatiossa,
kuten muissakin järjestöissä,
hallintopaikat ovat usein pitkään johtotehtävissä mukana
olleiden miehittämät. Nuorten
yrittäjien on haasteellisempaa
saada mielipiteitään kuulluksi.
SKAL haluaa elää ajassa ja kehittää palvelujaan. SKAL 2020
strategiatyön yhteydessä syntyikin ajatus SKAL:n Nuorten
ryhmän perustamisesta, jotta
varmistettaisiin heidänkin mielipiteiden huomioon ottaminen
järjestön kehitystyössä.
Mitkä seikat näet nuorten
ryhmän toiminnassa kaikkein
tärkeimmiksi?
- Tärkeintä on se, että kaikki
jäsenet kokevat järjestön omakseen, sellaiseksi, johon kuuluu
mielellään ja josta saa apua
ja neuvoja, kun niitä tarvitsee.
Nuoret hankkivat tarvittavat

Meri-Lapin
alueella
palkittiin
kuljetusyrityksiä

tiedot osin eri reittejä kuin iäkkäämmät jäsenet. Viestinnän
pitää tavoittaa kaikki, myös sähköisen viestinnän tulee olla käytössä. Nuoret tarvitsevat myös
eri tavoin järjestöä kuin pitkään
alalla toimineet. SKAL Nuorten
ryhmää tarvitaan järjestön tarjoamien palvelujen arviointia ja
niiden uudistamista varten.
Miten nuorten ryhmän ajatuksia ja ideoita hyödynnetään järjestön sisällä?
- Haluamme, että SKAL Nuorten ryhmä osallistuu aktiivisesti
SKAL:n kehittämiseen. Haluamme myös, että Nuorten ryhmän kokouksissaan ottaisi käsiteltäväksi ajankohtaisia aiheita,
joko koskevat jäsenpalveluita tai
järjestön edunvalvontaa. Kokouksen jälkeen käymme SKAL:n
johtoryhmässä läpi Nuorten ryhmän näkemykset, ja hyödynnämme niitä, kun esitetyt ratkaisut
ovat toimivia. Kynnys nuorten
ajatuksia ja niiden hyödyntäistä
kohtaan on meillä matala. Arvovaltasyistä niitä ei torjuta.
Mitä terveisiä lähettäisit
nuorten ryhmän jäsenille tai
ryhmään jäsenjärjestön edustajaksi haluavalle?
- Toivotan nuoret lämpimästi
tervetulleiksi järjestötyöhön mukaan. Nuorissa on tulevaisuus,
ja jokainen korsi keossamme on
tärkeä. Uskon, että järjestötyö
tarjoaa hienon mahdollisuuden
osallistua yhteisten asioiden
hoitoon ja edunvalvontaan kuljetusyrittäjyyden hyväksi. Se vie
paljon aikaan, mutta antaa monin verroin takaisin. Ryhmään
liittymällä nuori yrittäjä ottaa
ensiaskeleensa kohti järjestön
puheenjohtajuutta.
SKAL Nuorten ryhmä on
toiminut nyt kolme vuotta. Jäsenjärjestöt nimeävät kahden
vuoden välein edustajansa ryhmään. Osa ryhmän jäsenistä on
jatkanut uudelle kaksivuotiselle
kaudelle, osa taas jättänyt tehtävän seuraajalleen. Kumpikin
toimintamalli on toimiva, sillä
tärkeintä tehtävän hoidossa on

Torniossa paikallinen yrittäjäyhdistys palkitsi Osmo
ja Raimo Herajärven Heräjärven Kuljetus Oy:stä.
Herajärven Kuljetus Oy
on pitkän linjan kuljetusyritys, jossa Osmo ja
Raimo toimivat yrittäjinä
lähes 30 vuotta. Nyt yritystä pyörittävät molempien
pojat.

Kuljetusyrittäjä ja SKAL Nuorten jäsen Petri Kaarninen ja
SKAL Nuorten vetäjä Mikko Voutilainen
ennen kaikkea oma motivaatio annettua luottamustehtävää
kohtaan sekä aktiivinen ote ryhmätyöskentelyssä. Vuoden 2015
alusta ryhmään uutena jäsenenä
liittyi Petri Kaarninen Torniosta. Petri on aloittanut oman
kuljetusyritystoiminnan vuonna 2012 ja hän liikennöi yhdellä
maansiirtokasettiyhdistelmällä
KTK-Tornio Oy:n osakasautoilijana. Ohessa hän toimii myös
Tornion Kuorma-autoilijat ry:n
sihteerinä ja edustaa siis nuorten
ryhmässä SKAL Pohjois-Suomi
ry:tä. Kysyimme Petriltä kommentteja ja havaintoja ensimmäisen vuoden kokemuksistaan.
Petri, mikä sai sinut lähtemään nuorten ryhmän toimintaan mukaan?
- Kuljetusyrittäjä-kollega Maliniemen Jussi vinkkasi nuorten
ryhmästä ja ehdotti, että hakisin
pestiin mukaan. Asia kuulosti

Tervolan Yrittäjät ry
palkitsi Pasi Syväkurun
kuljetusyritys Syväkuru
Oy:stä. Yrittäjänä Pasi on
ollut lähes 20 vuotta ja
yrityksen juuret ulottuvat
vuoteen 1950 jolloin Pasin
isä on yrityksen perustanut.
Palkinto tuli pitkästä urasta
yrittäjänä sekä toiminnan
monipuolisuudesta.

mielenkiintoiselle ja ilmoitin
alueyhdistykseen halukkuuteni
toimintaan.
Mitä olet mieltä ryhmän
toiminnasta nyt ensimmäisen
vuoden perusteella?
- Toiminta on ollut hyvin mielenkiintoista ja antoisaa. Olen
huomannut, että tapaamisten
toisena päivänä juttu alkaa erityisesti ns. luistaa. Ehkä silloin
turha jää on jo murrettu ja käsiteltävään teemaan on päästy
hyvin sisään?
Miksi ryhmän toiminta on
mielestäsi tärkeää?
- Koen, että vaikka nuoret yrittäjät ovat prosentuaalisesti vain
pieni osa SKAL:n jäsenkunnasta, on todella hienoa, että meidänkin ääni huomioidaan ja se
myös kuuluu järjestön sisällä.

•••
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VIISI KYSYMYSTÄ
ELÄKEUUDISTUKSESTA
Työnantajia ja työsuhteessa olevia työntekijöitä sekä yrittäjiä koskeva tapaturmavakuuttaminen perustuu 1.1. alkaen uuteen työtapaturma- ja ammattitautilakiin
Jokaisen autoilijan on syytä pysähtyä vähintään kerran vuodessa hetkeksi miettimään omaa ja työntekijöidensä turvaa. Kalusto on perinteisesti erittäin hyvin
vakuutettu ja työntekijöiden lakisääteinen vakuutusturva on myös kunnossa, mutta
suurimmat puutteet löytyvätkin yllättäen autoilijan omasta turvasta. A-Vakuutuksen
ammattitaitoinen henkilökunta auttaa sopivan turvatason selvittämisessä, kertoo
myyntijohtaja Heikki Palosaari.
Yrittäjien tapaturmavakuutusten osalta olemme syksyn 2015 aikana lähestyneet
asiakaskuntaamme, jotta kukaan autoilija ei tietämättään jäisi ilman YEL-vakuutukseen sidottua riittävää sosiaaliturvaa ja vapaaehtoista työajan tapaturmavakuutusta, kommentoi Palosaari. Jokaisen yrittäjän kannattaa huolehtia työpanostaan
vastaavasta vuosiansiotasosta yrittäjäeläkkeen pohjaksi.
SKAL ry:n jäsenetuna autoilija voi hankkia lisäturvaa sairauden hoidon varalta
niin itselleen kuin työntekijöilleen pelkällä työkykyisyydellä. Näin varmistat nopean
hoitoon pääsyn ja vähennät sairauspoissaoloja. A-Vakuutus tarjoaa Terveysturvan
ammattiliikenteen ryhmäratkaisuna. Kysy lisää henkilökunnaltamme.
Lakimuutoksen keskeisimmät kohdat:
• Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki koskee vain ansiotarkoituksessa
tehtyä työtä.
• Työsuhteen tulkinta on sama kuin työsopimuslaissa.
• Yrittäjyyden kriteerit on yhdenmukaistettu työeläkelainsäädännön kanssa,
jolloin työntekijän ja yrittäjän välinen rajanveto selkiytyy.
• Laki nopeuttaa entisestään vahinkojen käsittelyä ja loukkaantuneen tai
ammattitautiin sairastuneen työhön paluuta.
A-Vakuutuksen ja Pohjolan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä
yrittäjän tapaturmavakuutus
Työnantajan on vakuutettava työ- ja virkasuhteessa työskentelevät työntekijät
työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella, jos työnantaja arvioi maksavansa
vuoden aikana palkkoja yli 1 200 euroa. Yrittäjä voi ottaa yrittäjän tapaturmavakuutuksen, jos hänellä on voimassaoleva yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus).

Elinkeinonharjoittaja

Avoin
yhtiö

Kommandiittiyhtiö

Osakeyhtiö

Omistaja

Yhtiömies

Vastuunalainen
yhtiömies

Johtava
asema

Äänetön
yhtiömies

Kaikki
yhtiömuodot
Ei johtavaa
asemaa

Palkkaa
saavat
työntekijät

Omistaa yksin
Omistaa yksin
yli 30 %
enintään 30 %
tai yhdessä
tai yhdessä
perheenjäsenen perheenjäsenten
kanssa yli 50 % kanssa enintään
osakepääomasta 50 % osakepäätai äänimäärästä.
omasta
ja äänimäärästä.

YEL

TyEL

Tapaturmavakuutus yrittäjälle

Tapaturma- ja
ammattitautivakuutus

Kuljetusyrityksen vakavaraisuuden
osoittamiseen muutoksia
• Omaa pääomaa pitää olla ELY-keskuksen uuden
tulkinnan mukaan 9000 € ensimmäistä lupaa kohden ja
5000 € seuraavia lupia kohden.
• Omaa pääomaa tulee olla siitä riippumatta, että
tilintarkastaja olisi kirjoittanut todistuksen yrityksen
voimavarojen riittävyydestä ja se olisi lupahakemuksen
liitteenä.
• Yritys voi osoittaa vakavaraisuutensa liikennelupia
varten myös tilipanttauksella tai pankkitakauksella.

Nykyiset vakuutukset jatkuvat vuonna uuden työtapaturma- ja ammattitautilain
mukaisina. Niihin työnantajiin ja yrittäjiin, joiden vakuutuksiin on tulossa uudistuksen myötä merkittäviä muutoksia, olemme yhteydessä ennen vuodenvaihdetta.
Yrittäjämääritelmä muuttuu
Keskeisin vakuuttamiseen liittyvä muutos koskee yrittäjämääritelmää: uuden
työtapaturma- ja ammattitautilain yrittäjämääritelmä seuraa työeläkevakuutuslainsäädäntöä. Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan vakuutettu vakuutetaan lain mukaisella vapaaehtoisella yrittäjän tapaturmavakuutuksella. Kaikki TyEL-vakuutetut
(kaikki työ- ja virkasuhteessa työskentelevät työntekijät sekä yrittäjän taloudessa
vakituisesti asuvat perheenjäsenet) vakuutetaan pakollisella työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella

Liikkuvan kaluston kylmälaitehuolto Oulussa

Osaomistajien vakuutusturvaan muutoksia
Yrittäjämääritelmän yhdenmukaistuminen työeläkelainsäädännön kanssa tuo
muutoksia osakeyhtiön osaomistajien vakuutusturvaan. Tähän mennessä 30-50 %
omistusosuus osakeyhtiöissä on edellyttänyt pakollista työajan vakuutusta. Uuden
lain myötä osaomistajien työajan vakuutus on yrittäjien tapaturmavakuutus.
Vuosityöansio YEL-työtulon mukaiseksi
Lakimuutoksen myötä yrittäjän tapaturmavakuutuksen vuosityöansion tulee olla
sama kuin YEL:n vuosityöansio. Työeläkkeen ja tapaturmavakuutuksen vuosityöansio on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. YEL:n vuosityöansion perusteella määrittyvät
mm. Kelan etuudet (sairauspäiväraha, vanhempainetuudet) sekä työeläke.
Tapaturmavakuutuksen osalta vuosityöansio määrittää vastaavasti työtapaturmapäivärahan ja -eläkkeen määrän. Vastaavaa turvaa ei muilla vakuutusratkaisuilla
voi saada. Sosiaaliturvaa voi täydentää vapaaehtoisilla lisäturvillamme. Suosittelemme käyttämään vuosityöansiona vähintään 12 325,55 € (2015), jotta myös
työttömyysturva olisi voimassa.

Valtuutettu huoltopiste
Kylmälaitehuoltomme palvelee kaikissa liikkuvan
kaluston kylmäkoneisiin ja ilmastointeihin
liittyvissä asioissa.
Joustava huoltomme auttaa asiakkaita
silloin kun sitä tarvitaan.
Avoinna sopimuksen mukaan.

Yrittäjä, päivitä tarvittaessa yrittäjätyön YEL-vuosityöansion määrä omassa eläkevakuutusyhtiössäsi. Muistathan, että kaikki tekemäsi yrittäjätyö vakuutetaan.
Vuosityöansion tulee vastata yrittäjänä tekemäsi työn todellista arvoa.
Miten toimitaan vahinkotilanteissa 1.1. alkaen
Tapaturmien ilmoittamisessa siirrytään sähköiseen lomakkeeseen, mikä nopeuttaa tapaturmailmoittamista ja korvausasioiden käsittelyä. Ilmoittaminen tehdään
verkkopalvelussamme.
Lisätietoja lakimuutoksesta ja sen vaikutuksesta vakuutusturvaasi saat konttoreistamme tai www.pohjola.fi/pohjola/yritys- ja yhteisoasiakkaat

Ota yhteyttä milloin vain!
040 700 9425 tai 040 518 3868 • www.mekaner.com
Oritkarintie 1, 90400 Oulu (entinen Kiitohuolto)
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Opiskelijat yhä tiiviimmin
osaksi työelämää OSAOn
hankkeen kautta
Logistiikka-alalla halutaan tuoda opiskelijat kosketuksiin työelämän kanssa jo varhaisessa vaiheessa.

O

ulun seudun ammattiopiston Kempeleen-Limingan
yksikkö on Suomen
suurin logistiikka-alan kouluttaja. Yhteensä alan opiskelijoita
on noin 450. Yksikössä koulutetaan niin nuoria kuin aikuisia.
Kempeleessä voi opiskella yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi,
autonkuljettajaksi, varastonhoitajaksi sekä lentoasemahuoltajaksi.
– Pyrimme vastaamaan myös
tulevaan kysyntään, joten tällä
hetkellä on aloitettu uutena koulutusmuotona metsäalalle räätälöity puutavara-autonkuljettajan
ammattitutkintoon valmistava
koulutus. Syksyllä sen aloitti
kuusi aikuisopiskelijaa, joilla
oli jo yhdistelmäajoneuvokortti.
Aikuispuolella voi edellä mainittujen ammattien lisäksi kouluttautua linja-autonkuljettajaksi
sekä keväästä alkaen auto- ja
kuljetusalan työnjohtajan ammattitutkintoon eli kuljetusalan
työnjohtajaksi, kertoo projektipäällikkö Antti Vainiokangas.
Hän vetää Pipo 2 – Menolippu
työelämään -hanketta, jonka
tarkoituksena on saattaa työelämä ja ammattikoulutus entistä lähemmäksi toisiaan. Tavoitteena on vuorovaikutuksen
kasvattaminen ja koulutuksen
kehittäminen yhä vahvemmin
työelämälähtöiseksi.

onnistunut, Hannula summaa.

Osa-aikatöitä
opintojen kautta

Opiskelijoita kannustetaan verkostoitumaan. Työssäoppimisjakso kannattaa tehdä sellaiselle
yritykselle, johon on mahdollista työllistyä myöhemmin. Jos
työllistyminen ei onnistu, kannattaa työssäoppimispaikasta
pyytää suosittelijaa.
– Ohjaamme nuoria tutustumaan erilaisiin yrityksiin etukäteen. Heidän on hyvä miettiä
hieman tavoitteellisemmin tulevaa työharjoitteluaan, eikä mennä siihen lähimpään yritykseen,
vaikka sellainen esimerkiksi
perheellä olisi, projektikoordinaattori Miia Sankilampi sanoo.

Henri Ilmola on toisen vuoden logistiikka-alan opiskelija.
Syksyllä hän teki työssäoppimisjaksonsa logistiikkayritys
Swanlinella. Harjoittelu poiki
Ilmolalle osa-aikatöitä.
– Pidin työssäoppimisjaksosta
ja pääsin tekemään niitä työtehtäviä, joita toivoin. Osa-aikaisen
työpaikan saaminen on hieno
juttu, Ilmola kertoo.
Samalla luokalla opiskelevan
Sara Hannulan piti soittaa useampaan alan yritykseen ennen
kuin työssäoppimispaikka löytyi. Oppimisjaksoa hän kehuu
mukavaksi ja opettavaiseksi.
– Kuulin hankkeen kutta mihin paikkoihin voisi soittaa. Vielä en päässyt ajamaan trukilla,
mutta muuten harjoittelu oli

Verkostoituminen on
valttia
Työssäoppimisjakson aikana
opiskelijat pääsevät suoraan
kosketuksiin työelämän kanssa.
Ammatillisessa koulutuksessa
opinnoissa ollaankin siirtymässä
yhä enemmän perinteisestä oppilaitosopiskelusta sinne, missä
työtä myös jatkossa tullaan tekemään.
– Opiskelija voi työskennellä
yrityksissä tai tehdä pidempää
työharjoittelua ja osoittaa osaamisensa näytöillä oppilaitokselle yhä laajemmin. Kokemukset
ja työnteko hyödyttävät niin
opiskelijoita kuin työelämää,
Vainiokangas kertoo.
Työssäoppimisjakson aikana
opiskelijat pääsevät suoraan
kosketuksiin työelämän kanssa.
Ammatillisessa koulutuksessa
opinnoissa ollaankin siirtymässä
yhä enemmän perinteisestä oppilaitosopiskelusta sinne, missä
työtä myös jatkossa tullaan tekemään.
– Opiskelija voi työskennellä
yrityksissä tai tehdä pidempää
työharjoittelua ja osoittaa osaamisensa näytöillä oppilaitokselle yhä laajemmin. Kokemukset
ja työnteko hyödyttävät niin
opiskelijoita kuin työelämää,
Vainiokangas kertoo.

Tulevat yhdistelmäajoneuvonkuljettajat Sara Hannula ja Henri Ilmola kokevat työelämäläheisyyden opinnoissaan hyvin motivoivaksi. Kuva: Taneli Kärki

Pipo 2 – Menolippu työelämään -hanke
Tavoitteena saada oikeat työpaikat ja työntekijät kohtaamaan
Luomme ammattiopiston opiskelijoista
Kehitämme nuorten työelämävalmiuksia
yrityksille potentiaalisen ja joustavan
rekrytointikanavan
• etsimme yritykselle sopivia työntekijöitä
joko entisistä tai nykyisistä logistiikkaalan opiskelijoista
• lisäämme yrittäjien tietoa
ammatillisesta koulutuksesta
• mahdollistamme yksilöllisiä työ- ja
työharjoittelupolkuja yritysten tarpeiden
mukaisesti sekä
• välitämme työnantajille tietoa julkisista
rekrytoinnin palveluista

• henkilö- ja ryhmäkohtaisen
valmennuksen avulla
• yritysvierailuiden avulla sekä
• ohjaamalla nuoret ajattelemaan
yrittäjämäisesti ja työnantajalähtöisesti
mm. harjoitusyritystoiminnan avulla

– toiminta-aika 1.2.2015 – 31.12.2017
– toteuttajana Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Kempeleen-Limingan yksikkö
– rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto ESR js OSAO

Teksti: Saara Kärki

Opettaja ja yrittäjä Jukka Kinnunen (vas.) sekä Menolippu työelämään -hankkeen Antti
Vainiokangas ja Miia Sankilampi korostavat opiskelijoille työelämävalmiuksien, erityisesti
asenteen, merkitystä työelämään mentäessä. Kuva: Taneli Kärki

11

Hyvän palvelun aamu Paltamossa
Ajoitus on kohdallaan. Paltamolainen kansanedustaja Marisanna
Jarva (kesk) valittiin liikennevaliokunnan jäseneksi äitiyslomalle
jääneen Mirja Vehkaperän tilalle.
Kohdallaan siksi, että syysistuntokaudelle vievälle lennolle Kainuun kuljetusyrittäjien puheenjohtaja, sotkamolainen autoilija
Pekka Haapalainen vei kansanedustajan kuorma-autolla.
Marisanna Jarva kertoi taittavansa mielellään muutaman kymmenen kilometrin matkan ammattiautoilijan kyydissä ja lähtevänsä
muutenkin hyvillä mielin Helsinkiin.
¬¬-Hyvän palvelun aamu, hän totesi Pekka Haapalaisen kantaessa laukut auton kyytiin.
Kansanedustajalle valinta liikennevaliokuntaan tarkoitti tavoitteisiin pääsyä.
¬- Halusin sivistysvaliokunnan jäseneksi, puolustusvaliokunnan
jäseneksi ja liikennevaliokuntaan. Puolustus- ja sivistysvaliokunnan jäsen olen jo.
Marisanna Jarva lupasi vaikuttaa hallituksen päättämän 600
miljoonan euron tierahapotin jakamiseen.
– Yritetään saada Kainuuseenkin siitä jotain.
Matkalla Paltamosta Paltaniemen lentokentälle Pekka Haapalainen kertoi kansanedustajan kanssa keskustelua käydyn muun
muassa byrokratiasta, koulutuksesta ja kabotaasiliikenteestä.
Pekka Haapalainen sanoi kokevansa hyödyllisenä yhteydenpidon
kansanedustajiin.
– Ettei kaikkia päätöksiä tehtäisi vain kirjoituspöydän takana.
Marisanna Jarva lupasi pitää yhteyttä ja toivottavasti näin tapahtuukin.

Kansanedustajien
kyyditykset

Kansanedustaja Marisanna Jarvalle kyydin kotipihasta Paltamosta Paltaniemen lentokentälle Kajaaniin tarjosi Kainuun kuljetusyrittäjien puheenjohtaja Pekka Haapalainen.

Jutussa Hyvän palvelun aamu Paltamossa oli kerrottu Kansanedustaja Marisanna
Jarvan kyydityksestä lentoasemalla. Myös muualla yhdistyksemme toiminta-alueella
järjestettiin samanlaisia kyydityksiä.
Aina kyydityksiä ei saatu aikataulusyistä onnistumaan, mutta kyydin tarjoaminen kansanedustajalle on hyvä ja luonteja tapa ajata keskusteluyhteys. Alla kuvia
kyydityksistä.

VAK-huolto
lähellä sinua

VAHTO

PAATTISTENTIE 57, 21310 VAHTO
020 7656 300, MA - TO 7.00 - 23.00, PE 7.00 – 19.00

TURKU

JUHANA HERTTUAN PUISTOKATU 14, 20200 TURKU
020 7656 480, MA – PE 6.00 – 22.00

VANTAA

SUOKALLIONKUJA 5, 01510 VANTAA
020 7656 420, MA - PE 6.00 - 22.00, LA 7.00 - 15.00

TAMPERE

KURIKANTIE 320, 33960 PIRKKALA
020 7656 450, MA - PE 7.00 - 21.00

SEINÄJOKI

KAARANTIE 15, 60100 SEINÄJOKI
020 7656 430, MA - PE 7.00 - 21.00, LA 7.00 - 14.00

JYVÄSKYLÄ

KUORMAAJANTIE 26, 40320 JYVÄSKYLÄ
020 7656 440, MA - PE 7.00 - 21.00, LA 7.00 - 14.00

OULU

VOUDINTIE 11, 90400 OULU
020 7656 460, MA - PE 7.00 - 21.00

OULU

ORITKARINTIE 1, 90400 OULU, 020 7656 465
MA - PE 7.00 - 21.00, LA 7.00 - 15.30
PESUHALLI: MA - PE 5.00 - 22.00, LA 5.00 - 13.30

LAPINLAHTI

NYGRENINTIE 15, 73100 LAPINLAHTI
020 7656 410,
410, MA - TO
TO 7.00
7.00 - 23.00,
23.00, PE 7.00
7.00 - 19.00
19.00

PESULINJA

ATP-KAUSITARKASTUKSET

KOLARIKORJAUKSET

MAALAUSLINJA

LÄMMITTIMET

TAKALAITANOSTIMET

KUORMAUS- JA
PUUNOSTIMET

LISÄLAITTEET

JARRUT

ALUSTATYÖT

AKSELIT

KORITYÖT

Kuljetusyrittäjä Juha Rahkola kyyditsi Kansanedustaja
Hanna Halmeenpään Kalajoelta Kokkolan rautatieasemalle.

PERÄVAUNUJEN
RUNKOTYÖT

Kokonaisvaltaista raskaan kuljetuskaluston
huoltopalvelua 9 omalla toimipisteellä.

KOUKKULAITTEET

Oulussa kaksi
toimipistettä:
Voudintiellä ja
Oritkarintiellä

Tarkemmat
Tark
Ta
rkem
emma
matt yh
yhte
yhteystiedot
teys
ystiedott ja
ja aukioloajat
au
löydät kotisivuiltamme:

www.vak.ﬁ
Kuljetusyrittäjä Seppo Jänkälä kyyditsi Kansanedustaja Markus Lohen lentoasemalle. Kansanedustaja oli
tyytyväinen niin kyydistä kuin evästyksestä.

Talvella
rapa roiskuu.
Pesulinjoillamme
kalusto puhtaaksi
hetkessä!
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Koulutukset tammikuu-kesäkuu 2016
Koulutuksen nimi

Koulutuksen ajankohta

Koulutuspaikka

Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)

22.01. klo 08:00 - 15:00
23.01. klo 08:00 - 15:00

Henkilönostinkoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ennakoiva ajaminen
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ennakoiva ajaminen
Trukkiturvallisuus. Trukkikuljettajan työ -ja turv...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ennakoiva ajaminen
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ennakoiva ajaminen
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ennakoiva ajaminen
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Ennakoiva ajaminen
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Trukkiturvallisuus. Trukkikuljettajan työ -ja turv...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Ammattikuljettajan ensiapu, syventäväosa
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ammattikuljettajan ensiapu SPR perusosa
Kuormaaminen ja kuorman varmistus
Kuljetusalan säädökset
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Ennakoiva ajaminen
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Kuljetusalan säädökset
Ennakoiva ajaminen
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus (Tieturva1)
Työturvallisuuskorttikoulutus, Kuljettajan turva...
Asiakaspalvelu
Kuljettajien ympäristöturvallisuuskoulutus
ADR Täydennysperuskurssi
ADR Täydennysperuskurssi
ADR Yhdistetty täydennyskoulutus YT
ADR Yhdistetty täydennyskoulutus YT
ADR Peruskurssi P
ADR Yhdistetty peruskurssi YP16.-19.3.

29.01. klo 08:00 - 15:00
30.01. klo 08:00 - 15:00
03.02. klo 08:00 - 15:00
08.02. klo 08:00 - 15:00
09.02. klo 08:00 - 15:00
11.02. klo 08:00 - 15:00
12.02. klo 08:00 - 15:00
13.02. klo 08:00 - 15:00
15.02. klo 08:00 - 15:00
15.02. klo 08:00 - 15:00
16.02. klo 08:00 - 15:00
19.02. klo 08:00 - 15:00
22.02. klo 08:00 - 15:00
23.02. klo 08:00 - 15:00
05.03. klo 08:00 - 15:00
08.03. klo 08:00 - 15:00
09.03. klo 08:00 - 15:00
14.03. klo 08:00 - 15:00
14.03. klo 08:00 - 15:00
15.03. klo 08:00 - 15:00
16.03. klo 08:00 - 15:00
21.03. klo 08:00 - 15:00
31.03. klo 08:00 - 15:00
04.04. klo 08:00 - 15:00
04.04. klo 08:00 - 15:00
05.04. klo 08:00 - 15:00
06.04. klo 08:00 - 15:00
14.04. klo 08:00 - 15:00
15.04. klo 08:00 - 15:00
16.04. klo 08:00 - 15:00
18.04. klo 08:00 - 15:00
25.04. klo 08:00 - 15:00
26.04. klo 08:00 - 15:00
28.04. klo 08:00 - 15:00
02.05. klo 08:00 - 15:00
02.05. klo 08:00 - 15:00
13.05. klo 08:00 - 15:00
18.05. klo 08:00 - 15:00
19.05. klo 08:00 - 15:00
20.05. klo 08:00 - 15:00
23.05. klo 08:00 - 15:00
23.05. klo 08:00 - 15:00
30.05. klo 08:00 - 15:00
31.05. klo 08:00 - 15:00
06.06. klo 08:00 - 15:00
06.06. klo 08:00 - 15:00
09.06. klo 08:00 - 15:00
04.02. klo 08:00 - 15:00
11.03. klo 08:00 - 15:00
12.03. klo 08:00 - 15:00
14.04. klo 08:00 - 15:00
15.04. klo 08:00 - 15:00
16.04. klo 08:00 - 15:00
26.02. klo 08:00 - 15:00
27.02. klo 08:00 - 15:00
28.04. klo 08:00 - 15:00
29.03. klo 08:00 - 15:00
29.04. klo 08:00 - 15:00
30.03. klo 08:00 - 15:00
31.03. klo 08:00 - 15:00
20.02. klo 08:00 - 15:00
27.05. klo 08:00 - 15:00
20 - 21.02. klo 08:00 - 15:00
27 - 28.05. klo 08:00 - 15:00
16 - 18.03. klo 08:00 - 15:00
16 - 19.03. klo 08:00 - 15:00

Oulu
Pudasjärvi
Kuljetus Pudas Oy
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Pello
Pello
Pello
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Pello
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Pello
Pello
Pello
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho
Oulu Veho

Turvallisuusneuvonantajakoulutus
Oulussa 24 - 25.2.2016
Ilmoittautumiset
Taavi Heikkinen
SKAL Pohjois-Suomi
0400 - 282 785
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Revontulentie 6, 93600 Kuusamo
info@kuusamonktk.fi
(08) 853 460

ILMARINEN
ON YHTÄ
LÄHELLÄ
KUIN LÄHIN
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Nopein tapa
tankata.

Kortiton älytankkaus vai Teboil D-kortti? Päätä itse.
Teboil D-kortin lisäksi voit nyt tankata kortittomasti kaikilla D-automaateilla.
Ota käyttöön etätunnistukseen perustuva nopea ja turvallinen kortiton
tankkaus. Tutustu tarkemmin: www.teboil.ﬁ/kortiton tai kysy lisää
Aluemyyntipäällikkö Jukka Pakaslahti puh. 050 5663265
tai jukka.pakaslahti@teboil.ﬁ
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Tavaraliikenteen
Syysseminaari vietettiin 26.9.2015 Rukalla Kuusamossa. Puheenjohtaja Kyösti Ketola avasi seminaarin toivottaen puheenvuorojen
pitäjät, liikeystävät ja seminaariin osallistuvat koko laajalta toimintaalueeltamme tervetulleeksi. Kuusamon Kuorma-autoilijat ry:n puheenjohtaja Erkki Pitkänen toivotti seminaariin osallistujat tervetulleeksi
Kuusamoon sekä kertoi alueen runsaita luonnonvaroja hyödyntävästä
teollisuudesta ja kauniin ja puhtaan luonnon mahdollistavasta matkailuliiketoiminnasta.

S

KAL ry:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen
kertoi ajankohtaiset
edunvalvonnasta. Kansanedustajien kyyditykset olivat
tärkeä edunvalvontatapahtuma. Kyyditykset onnistuivat
hyvin ja saimme mahdollisuuden kertoa ajatuksiamme kansanedustajille. Tärkeä edunvalvontavoitto oli
selvä korotus väylänpidon
määrärahoihin sekä väylien
korjausvelan poistoon saatu
600 miljoonaa euroa.
Iiro myös muistutti kuormaauton olevan tärkein kuljetusväline maassamme. Logistiset kustannukset vaikuttavat
kilpailukykyymme, elinkeinoelämä tarvitsee tehokkaat
kuljetusratkaisut.
SKAL 2020-strategia jalkautettiin kohti yhteistä tekemistä, tarvitsemme voimien
tiiviimpää yhdistämistä. Tavoitteena uusi tapa toimia.
Kansanedustaja Ulla Parviainen kertoi jo lapsena saamastaan hyvästä kokemuksesta raskaasta liikenteestä.
Hän oli hyvin kiinnostunut

kuljetusyrittäjien kokemuksista liiallisista normeista
sekä muista ongelmista jotka
vaikeuttavat yritystoimintaa.
Aiheesta syntyikin vilkasta
keskustelua ja Ulla sai runsaasti esimerkkejä ”normien
purku talkoisiin”
Ylikomisario Rauno Pätsi ja
Ylikonstaapeli Jukka Tahkola poliisin liikenneryhmästä
esittelivät poliisin raskaan liikenteen valvontaa, sen organisointia sekä toimintasuunnitelmaa. Tarkastusmäärissä
oli jääty tavoitteista jälkeen.
Lisäksi kuljetusyrittäjillä oli
mahdollisuus tehdä kysymyksiä sekä kommentoida
poliisin toimintaa raskaan
liikenteen valvonnassa. Seminaariyleisö kommentoikin
hyvin tilannetta ja saimme aikaiseksi hyvän keskustelun.
Liikeystävien puheenvuorot aloitti Teboil Oy Jukka
Pakaslahti. Liikennepolttoaineiden hinnan ennustaminen edelleen haastavaa, mutta
hinnan odotetaan pysyvän alhaisena lähitulevaisuudessa.
Jukka esitteli myös öljyja-

Vaikka välillä ilmeet olivatkin vakavat.

losteiden kokonaismyyntimääriä Suomessa, bensiinin
kulutus laskee edelleen hieman. Parannukset Teboil Oy
jakeluverkostossa kiinnostivat kuljetusyrittäjiä. Puheenvuoron lopuksi Jukka esitteli
kortitonta tankkausta. Keskustelua herätti kovasti nopeampi tankkaustapahtuma
sekä lisääntyvä turvallisuus.
A-Vakuutuksen Heikki
Palosaari esitteli tapaturmavakuutuslakiin 1.1. tulevia
muutoksia. Keskeisin muutos
liittyy yrittäjämääritelmään,
jatkossa määritelmä sama
kuin työeläkejärjestelmässä.
Osaomistajien (omistusosuus
30-50 %) asema muuttuu ja
lisäksi tapaturmavakuutuksen vuosityötulon tulee olla
sama kuin YEL-työtulon.
Lisäksi Heikki kertoi SKAL
ry:n jäsenten edusta saada
terveysturva ilman terveysselvitystä. Tätä etua onkin
laajasti jäsenet henkilökuntineen hyödyntäneet. Lisäksi
käsiteltiin liikenneluvan vakavaraisuuden todistamista
pankkitakauksella, tähänkin

Kuusamon Kuorma-autoilijat ry:n Puheenjohtaja Erkki
Pitkänen toivotti seminaariväen tervetulleeksi Rukalle.

OP-Pohjolalla oli taloudellisesti järkevä ratkaisu.
Fokor Oy Seppo Vepsä
kertoi tavoitteena olevan
kansainvälistyminen ja maltillinen kasvu. Fokor Oy:n

tuotantotilat mahdollistavat myös tuotantomäärien
kasvattamisen. Kevyet pakettiauton alustalle rakennetut korit ovat yleistyneet,
suurimpia syitä on kuorma-
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syysseminaari

Kansanedustaja Ulla Parviainen.

autokortillisten kuljettajien
heikko saatavuus sekä vapautus piirturista.
Seuraavaksi olikin vuorossa SKAL Kuljetusyrittäjän
koulutukset. SKAL:n valikoimassa on hyvä kattaus
erityisesti kuljetusyrittäjille
ja kuljetusyrityksille räätälöityjä kursseja. Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivät ja liikenneyrittäjäkurssi
ovatkin kuljetusyrittäjille
jo tuttuja. Lisäksi syksyllä
2015 koulutustarjontaan tulee SKAL Kuljetusyrittäjän
johtamisvalmennus. Koulu-

tuksessa opiskelija saa reilun paketin kuljetusyrityksen johtamiseen tarvittavaa
tietoa ja taitoa. SKAL on rakentanut koulutuksen sisällön auttamaan yrittäjää kuljetusyrityksen johtamisessa
tyypillisesti kohdattaviin
ongelmiin. Koulutus kestää 18 kuukautta ja SKAL:n
jäsenet saavat koulutuksen
erittäin kilpailukykyisellä
hinnalla. Kurssi saatiinkin
täyteen ja koulutus pidetään
valikoimassa myös jatkossa. Tämän koulutuksen
seurauksena kuljettuyrittä-

Seminaarin osallistujat viihtyivät hyvin.

jät parantavat liiketoimintaosaamista ja kykyä menestyä yrittäjänä.
Scania Suomi Oy:n Sirpa
Martin puhui Scania palveluverkostosta. Uuteen
Scaniaan on saatavilla sekä
kiinteä että uusi mukautuva huolto-ohjelma. Yksi
uuden huolto-ohjelman
ominaisuus on nykyistä
paljon pienempiin moduuleihin pilkotut huoltotoimenpiteet. Moduuleita
sovitellaan ajoneuvon käyttötietoihin ja analyysin perusteella huolto-ohjelmasta
voi muotoutua hyvinkin
erilainen verrattuna kiinteään ohjelmaan. Asiakkaiden kanssa sovitaan henkilökohtaisesti sen kumpi
ohjelmista sopii paremmin
ajoneuvon käyttötarkoitukseen ja liiketoimintaan. Kun
huoltotarve lähenee. Scania
organisaatiossa työskentelevät huolto-koordinaattorit
ovat yhteydessä kuljetusyritykseen ja varaavat sopivan
ajankohdan huollolle. Scania toi seminaariin esille
Oulun Autokuljetus Oy:n
osakasautoilija Eero Sjögren Oy:n Green Double
HCT-yhdistelmän vetoauton ja yhden perävaunun.
Sitten olikin vuorossa
yhteenveto päivän puheenvuoroista, olimme päivän
aikana saaneet ajankohtaisen paketin raskaan liikenteen toimintaympäristöön
liittyvistä asioista.

Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen toi syysseminaariin uusimmat uutiset edunvalvonnasta.

Iltapäivän lopuksi oli varattu aikaa liikuntahetkeen
ennen illan yhteistä päivällistä. Päivällisellä oli hyvä
tunnelma, puheet pidettiin
lyhyenä ja tunnelma korkeana. Ruoka oli maittavaa ja
muutenkin viihdyttiin hyvin. Juhla jatkui pitkään ja
aamulla lähdettiin kotimatkalle hyvillä mielin. Rukan
palveluihin ja mahtavaan
luontoon oltiin erityisen
tyytyväisiä.
Lämpimät kiitokset niin
seminaarin puhujille, osallistujille sekä yhteistyökumppaneille, teimme
yhdessä onnistuneen tavara-

liikenteen syysseminaarin.
Mukana olleet yhteistyökumppanit:
A-Vakuutus: Heikki Palosaari
Teboil: Jukka Pakaslahti
Fokor: Seppo Vepsä
Scania: Sirpa Martin, Jari
Panuma, Antti Törrö ja
Martti Kaijansaari
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Autoilijaillat

S

yksyn 2015
aikana järjestettiin alueellamme
yhteensä 9
autoilijailtaa. Autoilijailtojen tarkoituksena
on saada kuljetusyrittäjiä paikalle kuulemaan
ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä
esittämään mielipiteitä.
Iltojen ohjelmaan on
koottu sen hetken tärkeimmät toimialaamme
koskevat muutokset sekä
lähiajan edunvalvontatoimet. Tiedonvälityskanavat on informaatioita
pullollaan ja sosiaalisen
median kautta on mahdollista saavuttaa suuri
joukko ihmisiä. On kuitenkin tarpeellista järjestää tapahtumia jossa
päästään vaihtamaan ajatuksia ja keskustelemaan
porukalla. Tämän vuoksi
järjestämme autoilijailtoja. Syksyn 2015 autoilijailtakierroksessa oli
mukana jo tutuksi käyneet paikkakunnat Oulu,
Kuusamo, Kajaani, Ylivieska ja Pyhäsalmi. Yhdistyksemme maantieteellisen laajentumisen
seurauksena autoilijaillat
järjestettiin myös Sodankylässä, Rovaniemellä ja
Keminmaalla. Lisäksi
mukana oli myös Kempele, jossa tapahtuma

järjestettiin OSAO:n
Kempeleen Yksikössä,
jossa samalla tutustuimme logistiikan osaston
toimitiloihin sekä opimme uuttaa opiskeluvälineistä ja opetuksen
sisällöstä. Lisäksi tutustuimme hankkeeseen
jossa opiskelijan työelämävalmiuksia parannetaan opintojen aikana,
siitä lisää tämän lehden
jutussa: Opiskelijat yhä
tiiviimmin osaksi työelämää OSAOn hankkeen
kautta.
Sodankylän autoilijailta.

A

utoilijailtakiertue onnistui
mielestäni hyvin, toki vieläkin jäi kehitettävää. Ensi syksyn
kiertueeseen on jo muutama parannusidea, mutta teiltä arvoisat jäsenet
ja muut Pohjantie-lehden
lukijat toivon myös parannusehdotuksia. Tehdään yhdessä autoilijailloista vielä parempia.
Kiitos erityisesti autoilijailtoihin osallistuneille
kuljetusyrittäjille, sekä
tietenkin yhteistyökumppaneille tuesta ja esityksistä.

Rovaniemen autoilijailta.

Mukana olleet yhteistyökumppanit:
A-Vakuutus: Jukka Toivo, Heikki Palosaari,
Pekka Saarinen, Mikko Ylitalo ja Juha Hoikka
Teboil: Susan Högfors-Eerola ja Jukka Pakaslahti
Neste: Pentti Lempinen
Veho: Jarno Hietasaari ja Erkki Peltokorpi
Scania: Jari Panuma ja Tommi Ollilla
Wetteri Power: Raimo Embuska
Vianor: Vesa Laitinen ja Ahti Paso
Autotalo Hartikainen: Taisto Leinonen
Kuusamon autoilijailta.
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Kajaanin autoilijailta.

Tilastokeskuksen kustannusindeksi
• Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuormaautoliikenteen kustannukset laskivat 1,6 % vuoden 2014
marraskuusta vuoden 2015 marraskuuhun.
• Perävaunuyhdistelmien kustannukset laskivat 2,0 %
• Keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen
kustannukset laskivat 0,90 %
• Pakettiautojen ja kevyiden kuorma-autojen kustannukset
laskivat 0,3 %.
• Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi ilman
polttoainekustannuksia oli + 1,1%

Keminmaan autoilijailta.

Kempeleen autoilijailta.

Yhdistyksen
vuosikello
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Kaikki raskaan kaluston varaosat ja tarvikkeet

5

Otsikko / Etunimi Sukunimi

© SKAL

11-helmi-14

Trailcon Oulu
Laakeritie 9, 90620 Oulu
Puh. 020 793 6640,
Faksi 020 793 6659
www.trailcon.ﬁ
AVOINNA: ma-pe 8-17
Hannu Karjalainen ..........050 385 5246
HannuTarvainen
Karjalainen
........ 050 385 5246
................... 050 385 5253
Henri
.......................... 040 153 7907
Ari
Nykänen
Markus Hautala ..................040 902 2883
HenriHuhta
Tarvainen
................ 050 385 5253
Pasi
................................ 050 385 5247
Pasi Huhta ............................. 050 385 5247
Teemu Kyyrö....................... 050 385 5248

Asiantunteva, valtakunnallinen
raskaan kaluston varaosaliikeketju

18

Jäsen,
jos jäsenkirjeet ja tekstiviestit eivät
saavuta sinua, ilmoita voimassaolevat
yhteystietosi Taaville tai Kaijalle!

OLOSUHTEIDEN KESYT TÄJÄ

Ota yhteyttä:
puh. 010 835 5450
lumikko@lumikko.com
www.lumikko.com
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RASKASSARJA-PÄIVÄ Pekantilla

O

lin mukana Pekant Oy:n järjestämässä Raskassarja-päivässä. Päivän aikana pihassa
kävikin melkoinen liikenne.
Tarjolla oli hyviä tarjouksia, mutta varmaan myös makkara- ja kahvitarjoilu
innosti kuljetusyrittäjiä paikalle. Päivän
aikana olikin hyvä mahdollisuus keskustella kuljetusalan ajankohtaisista asioista
sekä edunvalvontakysymyksistä kuljetusyrittäjien kanssa.
Päivän aikana tapahtumassa kävi runsaasti vieraita, päivä oli oikein onnistunut. Melkein myrskylukemissa ollut tuuli
aiheutti murheita, mutta teltta saatiin pysymään paikoillaan painojen ja kuormaliinojen avulla.
Kiitokset Pekant Oy:lle hyvän tapahtuman järjestämisestä.

RASKAAN KALUSTON
AMMATTILAINEN
www.pekant.fi
KORJAAMO/VARAOSAT: OULU
Pikkukiventie 5, p. 020 728 9810

KORJAAMO: JÄÄLI

Pyyryväistie 17, p. 020 728 9810

PEKANT-OSARATAS OY

Korjaamontie 2, 94200 Kemi p. 020 728 9810

KORJAAMO/VARAOSAT: TURKU
Lieto Eteläkaari 2, p. 020 764 1820

PALVELEMME:

ma-pe 6-22, la 8-16
RASKASSARJA
HEAVY DUTY SPAREPARTS

RASKASSARJA
HEAVY DUTY REPAIRS
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MAN on nyt
vahvoissa käsissä.
MAN Center palvelee Sinua
Oulussa ja Rovaniemellä.
Ammattitaito ja tehokkuus ovat liikkeellä pitävä voima sekä
meille että asiakkaillemme. Jos haluat menestyä kaukoliikenteen
ammattilaisena sinun täytyy pistää isompaa vaihdetta silmään.
MAN-kuorma-autojen maahantuonnin siirtyessä VV-Autolle
pääsemme kehittämään MAN-liiketoiminnan kaikkia osaalueita Suomessa nopeammin ja voimakkaammin ja pystymme
palvelemaan entistä laajempaa asiakaskuntaa.
VV-Autotalot Oy:n MAN Truck & Bus Centerin myyntipisteessä
Oulussa ja Rovaniemellä Sinua palvelee Kimmo Tolonen. Huoltoja korjaamopalveluista vastaa Raskone Oy.
MAN Center Oulu ja Rovaniemi
Kimmo Tolonen
Moreenikuja 2, Oulu (Raskone)
Ulakatu 11, Rovaniemi (Raskone)
p. 050 363 1403
^^^THU[Y\JRHUKI\ZÄ

MAN kann.

