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ilpailu kansainvälisillä markkinoilla on kovaa ja kovenee entises-
tään. Tätä sanomaa toistetaan jo niin usein, että vastahakoisim-
mat poistavat varmistimen kuuntelematta perusteita pitempään. 
Pitäisi vain jaksaa ja miettiä, mikä on Suomen menestysresepti 
uudessa globaalissa työnjaossa. 

Työajat tarpeiden mukaan

K
Suomessa työaika on lyhyt verrattuna useisiin kilpailijamaihin. Tämän 

lisäksi työajan tehokkuus ja vaihtelevuus eli kyky sovittaa työaika kulloisiinkin 
tarpeisiin vaikuttaa olennaisesti tuottavuuteen. Monipuoliset työajat sekä 
mahdollisuudet pidentää tai lyhentää työaikaa kysynnän mukaan parantavat 
työpaikan edellytyksiä vastata asiakkaan toiveisiin. Kilpailukyky paranee.

Vapauksia ja mahdollisuuksia sopia työajan käytöstä on jo nyt hyvin, sano-
taan. Ehkä niin, mutta näitä mahdollisuuksia käytetään huonosti. Paikallisen 
sopimisen kautta on mahdollista paremmin hyödyntää tämä kilpailutekijä. 

Ainakaan työaikoja ei pitäisi kahlita jäykkiin rakenteisiin. Tämän 
osoittaa Ranskan tuore esimerkki, jossa 35 tunnin työviikosta luovuttiin. 
Kymmenisen vuotta sitten säädetystä rajoitteesta luopuminen ei loppu-
jen lopuksi herättänyt kovinkaan suurta vastustusta. Kaikki osapuolet 
näkivät joustavamman käytännön edut.

Töitä kannattaa tehdä silloin, kun niitä on. Tarvittaessa myös tavallista 
pitempää päivää. Mahdollisuus sopia paikallisesti joustavista työajoista 
antaa mahdollisuuden myös lisäansioihin. Työnantajan kannalta 
porkkanana on ylityökorvausten parempi hallinta. 

Torjuvat asenteet, välinpitämättömyys sekä ajan tai osaa-
misen puute eivät saa estää tuottavuutta, motivaatiota ja 
kilpailukykyä parantavia työaikajärjestelyitä. Monipuoliset 
työaikajärjestelyt ovat myös hyviä keinoja kilpailtaessa 
ammattitaitoisista työntekijöistä.
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O S A A V I A  T E K I J Ö I T Ä
Teknologiateollisuus työllistää suoraan 275 000 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus on vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa.

n oikeastaan harmi, että 
Heidi Alholan asiakkaat 
kuulevat iloisen naisen 
puhelinääntä melko 
harvoin. 28-vuotias 

Alhola työskentelee Planmed Oy:ssä 
varaosakäsittelijänä After Sales -osas-
tolla. Heidin pirteä ääni saattaa jäädä 
kuulematta, koska hän on useimmiten 
yhteydessä asiakkaisiinsa ympäri maa-
ilmaa joko sähköpostitse tai faxilla.

Heidi Alhola vastaanottaa mam-
mografialaitteiden varaosatilauksia 
ja hoitaa koko tilausprosessin alusta 
loppuun. Hän neuvoo asiakasta tar-
vittaessa tilaamaan juuri oikean vara-
osan, hakee sen varastosta, toimittaa 
asiakkaalle ja lopuksi laskuttaa.

Mikromekaanikoksi valmistunut 
Heidi viihtyy työssään. 

"Päivät kuluvat todella nopeasti. 
Opittavaa riittää edelleen. Välillä tie-
tysti kaikki tuntuu kaatuvan niskaan, 
mutta niinhän on joka työpaikassa. 
Onneksi meidän After Sales -tiimiltä 
saa apua aina tarvittaessa."

Ennen varaosakäsittelijän tehtäviä 
Heidi työskenteli Planmed Oy:n tuo-
tannossa, jossa mammografialaitteet 
kootaan ja testataan. Planmedillä hän 
aloitti kolmisen vuotta sitten. Heidi 
valmistui mikromekaanikoksi Espoon 
Tapiolan kelloseppäkoulusta. Alalle 
innosti isosiskon kaveri.

Iloinen 
varaosakäsittelijä 
viihtyy työssään

TEKSTI Merete Manninen · KuVA Elina Ketola

O
Heidille tulee varaosatilauksia mitä 

eksoottisimmista paikoista ympäri 
maailmaa, Karibiaa myöten. Työssä 
tarvitaan paitsi asiakaspalveluhen-
kisyyttä myös kielitaitoa ja teknistä 
osaamista.

"useimmiten tiedän heti, mitä va-
raosaa asiakas kaipaa. Jos en tiedä, 
meidän tekniset ihmiset osaavat kyllä 
auttaa ja neuvoa."

Heidi ei ole sen kummemmin suun-
nitellut, missä hän mahdollisesti on 
viiden vuoden kuluttua.

"Voisi tietysti olla mielenkiintoista 
lähteä katsomaan maailmaa. Tietojeni 
mukaan yksi Planmedin valmistama 
mammografiaröntgenlaite on peräti 
Tahitilla asti."

Suomalainen Planmed Oy on maa-
ilman neljänneksi suurin mammogra-
fiaröntgenlaitteiden valmistaja. Vah-
vasti tuotekehitysvetoinen yritys toimii 
maailmanlaajuisesti: 98 % tuotannosta 
myydään yli 70 maahan.  

5VISIO 3· 2008 5



HSE:n Petri Parvinen (alh) ja TKK:n 
Juha Mattsson uskovat, että kun 
tutkimus ja opetus pääsevät lähelle 
suomalaisen teknologiateollisuuden 
kärkiyritysten käytäntöjä, myyntiosaa-
misen kehittäminen saa uutta puhtia 
sekä akateemisessa maailmassa että 
yrityselämässä. 
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eknillisen korkeakoulun 
(TKK) ja Helsingin kaup-
pakorkeakoulun (HSE) 
myyntihankkeen taustalla 
on suomalaisen elinkeino-

elämän muuttunut rakenne. Teollisuuden 
vahva verkostoituminen ja arvokumppa-
nuuteen tähtäävä liiketoiminta vaativat 
myynniltä uusia valmiuksia. 

Myynti on vaativa asiantuntijatehtävä 
ja keskeinen yritystoiminnan osa-alue. Sen 
vaikutukset ulottuvat yrityksen kaikkiin 
prosesseihin ja siinä tarvitaan ymmärrys-
tä monelta liiketoiminnan osa-alueelta. 
Myynnin on oltava kytkettynä yrityksen 
strategiaan, mutta samalla sitä on kat-
sottava asiakkaan ja toimittajaverkostojen 
tavoitteiden ja toimintasyklien valossa. 

toimii myynnin professorina Helsingin 
kauppakorkeakoulussa.

Koulutusohjelmissa ja yliopistotutki-
muksessa kuluttajasegmentillä tarvittava 
markkinointiosaaminen saa paljon huomio-
ta. Teollisuuden b-to-b-myynnin valmiudet 
jäävät sen sijaan vähemmälle huomiolle. 
Myyntihankkeen ja siihen liittyvän uuden 
myynnin professuurin turvin pääkaupun-
kiseudulle luodaan innovaatioyliopiston 
hengessä myynnin osaamiskeskittymä, joka 
verkottaa myynnin asiantuntijoita, tutki-
joita, opettajia ja opiskelijoita yrityksistä ja 
yliopistoista. Yritysten kokemukset tuodaan 
entistä paremmin rikastuttamaan opetus-
ta ja tutkimusta ja toisaalta tutkijoiden 
synnyttämää tietoa kanavoidaan entistä 
nopeammin yritysten hyödynnettäväksi. 

info Teknovan kanssa kirja opetuksen 
oheislukemistoksi ja kaikille kiinnostuneil-
le", kertoo hankkeen koordinaattorina 
toimiva tutkija Juha Mattsson TKK:lta.  

Keskeisiä tutkimuksen ja opetuksen 
kohteita ovat muun muassa liiketoimin-
tamallien ja arvolupausten yhteys myyn-
titoimintaan, myyntihenkisyys ja myynnin 
kompetenssit, asiakasnäkökulma myyntitoi-
minnassa, myyntitoiminnan johtaminen ja 
myyntiprosessit sekä sopimusten ja neuvot-
teluprosessin merkitys myyntitoiminnassa. 

"Tutkimustieto viedään suoraan ope-
tukseen. Mukana olevien yritysten kanssa 
on löydetty hyvä tasapaino konkretian ja 
tutkimuksen välillä. Varsin antoisia ovat 
yritysten round table -tilaisuudet, jotka 
antavat hyvän mahdollisuuden kokemus-

ten jakoon ja uusien haasteiden kartoit-
tamiseen", kertoo Mattsson. 

Yrityselämän tarpeisiin on toteutet-
tu myös käytännön myyntityön inten-
siivikursseja sekä täydennyskoulutusta 
ja myynnin johtamisen erikoisopintoja. 
Mukana olevien yritysten suurta myyn-
tiosaamisen tarvetta kuvastanee se, että 
hankkeessa olisi opinnäytetyöpaikkoja 
tarjolla huomattavasti enemmän kuin 
opinnäytetöiden tekijöitä. 

Lisätietoja:
Hankkeen koordinaattori, 
tutkija Juha Mattsson, 
TKK, juha.mattsson@tkk.fi. 
Johtaja Mervi Karikorpi, 
Teknologiateollisuus ry, 
mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi.

Uusi ote 
myyntiin

"Myyntitoiminnan kehittäminen 

teollisissa ja teknologisissa verkostoissa" 

-hankkeessa myyntiosaaminen tuodaan 

ensimmäistä kertaa Suomessa 

vahvasti yliopisto-opetuksen ja 

-tutkimuksen teemaksi.
TEKSTi Virpi Hopeasaari · KuVA Jari Härkönen

Myyntihankkeessa pyritään luomaan 
pitkäjänteistä yliopistojen ja yritysten yh-
teistyötä teollisuuden myyntitoiminnan 
kehittämiseksi ja myynnin muuttuneisiin 
haasteisiin vastaamiseksi. Hankkeeseen 
osallistuvat Tekes, Teknologiateollisuus ja 
joukko teknologiayrityksiä, muun muassa 
ABB, Metso Automation, Aker Yards, No-
kia Siemens Network, Kalmar industries, 
Ruukki ja iBM.

Kompetenssit kokoon

"Tarve myyntiosaamisen kehittämiseen 
on noussut yrityskentästä. Suomalaiset 
teknologiayritykset haluavat lisätä myyn-
nin arvostusta ja rekrytoida hyvin kou-
luttautuneita myyjiä", toteaa hankkeen 
tutkimusjohtaja Petri Parvinen, joka 

"Julkisella foorumilla pyritään luomaan 
houkuttelevampaa kuvaa teollisten ja tekno-
logisten verkostojen myynnistä. Lahjakkaille 
diplomi-insinööriopiskelijoille ja kauppatie-
teilijöille halutaan avata polku tulosvastuulli-
siin tehtäviin suomalaisiin myyntiorganisaa-
tioihin", kuvailee Parvinen. 

Parhaat kokemukset 
jakoon

Myyntihanke pyrkii käytännönläheiseen 
case-tyyppiseen tutkimustoimintaan. Mu-
kana olevat tutkijat ja lopputyöntekijät 
tutkivat organisaatioiden myyntiin liittyviä 
haasteita. Jatkossa tähtäimessä ovat myös 
väitöskirjat.

"Tarkoituksena on löytää parhaita 
käytäntöjä, joista työstetään Teknologia- 

T
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ärjätäkseen niin ulkomailla 
kuin Suomeen investoivien 
ulkomaisten kilpailijoiden 
kanssa suomalaisten yri-
tysten on oltava tehokkaita 

ja erottauduttava edukseen. Myyntityön 
kriittisyys kasvaa", sanoo globaalista pal-
veluliiketoiminnasta vastaava johtaja Juk-
ka Ruotsalainen Cargoteciin kuuluvasta 
Hiab Oy:stä. 

Cargotec-konserni tarjoaa laitteita, 
järjestelmiä ja palveluita tehostamaan tava-
ravirtojen kulkua. Cargotecin tuotemerkit 
Hiab, Kalmar ja MacGREGOR ovat alansa 
maailmanlaajuisia markkinajohtajia. 

Pelkkien investointihyödykkeiden si-
jasta Cargotec myy entistä enemmän 
palvelu- ja laitekokonaisuuksia. Asiak-
kaita autetaan esimerkiksi optimoimaan 
terminaalin konttivirrat ja valitsemaan 
tehokkaimmat konttienkäsittelyjärjestel-
mät. Sen jälkeen voidaan tarjota valittuja 
koneita ja niihin liittyviä palveluita kuten 
kuljettajakoulutusta ja huolto- ja rahoitus-
palveluita. Joissain maissa jopa siirretään 
sahatavaraa asiakkaan puolesta heidän 
tuotantolaitoksillaan. 

"Muuttuvassa toimintaympäristössä 
vanhat myynnin keinot eivät toimi. Pe-
rinteisen luukuttamisen sijasta myyjiltä 
vaaditaan kykyä verkostoitua, ymmärtää 
asiakkaan toimintaa ja tarpeita, ennakoida 
tulevaa, kehittää asiakassuhdetta ja hallita 
riskejä. Laitteen ominaisuuksien myymisen 
sijaan on osattava entistä paremmin myy-
dä lisäarvoa, jota laite tuo asiakkaalle", 
pohtii Ruotsalainen. 

"Myyjä saattaa yhtä hyvin joutua 
keskustelemaan asiakkaan kanssa paitsi 
itse tuotteesta, myös vaikkapa taseista ja 
tuottavuudesta. Myyjän on hallittava koko 
arvontuottoketju ja uusien ideoiden kau-
pallistaminen niin, että ideat kiinnostavat 
asiakasta päätöstentekotasolla saakka 
ja luovat mahdollisuuksia myös uusiin 
sopimuskausiin."

Osaksi asiakkaan arvoketjua
Teollisten investointihyödykkeiden myyjän on oltava moniosaaja, joka näkee 

tuotteensa ja palvelunsa asiakkaan silmin. 

TEKSTi Virpi Hopeasaari · KuVA Elina Ketola  

Pontta koulutukseen

uuden ajan myyjiltä vaaditaan paljon. 
Tuoteorientoituneisuuden ja suurten lin-
jojen välimaastosta pitäisi löytää sopiva 
tasapaino. uudenlaista roolia on kuitenkin 
mahdoton toteuttaa, jos saatavilla ei ole 
kunnollista koulutusta. 

Cargotecissa myynti on yksi yhtymäta-
son koulutuksen painopisteistä. Eri orga-
nisaatiotasoilla pureudutaan myyntistra-

”P
tegioiden, prosessien ja jakelukanavien 
kehittämiseen sekä ratkaisumyyntiin ja 
sopimustekniikkaan. Ruotsalainen toi-
voo, että tätä koulutusta tehtäisiin entistä 
enemmän korkeakouluissa. 

"Myyntihanke on hyvä ja tarpeellinen 
avaus. uskon, että sillä on myös epäsuoria 
vaikutuksia, kun nyt mukana olevat opis-
kelijat siirtyvät työelämään ja levittävät 
tietoa eteenpäin." 

Hiabin globaalista palvelubisneksestä vastaava johtaja Jukka Ruotsalainen 
uskoo, että olemalla mukana myyntihankkeessa Cargotec pystyy tekemään 
tuotemerkkejään tunnetummaksi ja houkuttelemaan päteviä osaajia.  
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ärvistö seurasi aikansa julki-
suudessa käytyä keskustelua 
siitä, miten suomalaiset osaa-
vat tehdä hienoja tuotteita 
mutta eivät osaa myydä niitä. 

Hän päätti, että asialle pitää tehdä jotain; 
kilpailukyvyn säilyttäminen ja kannattava 
kasvu syntyvät vain osaavalla myynnillä. 

Järvistö otti primus motorin roolin ja 
lähti suunnittelemaan TKK:n tuotantota-
louden laitoksen kanssa myynnin opetusta 
teekkareille. Mukaan hän värväsi joukon 
suomalaisia teknologiateollisuuden huip-
puyrityksiä. Myyntihanke sai alkunsa. 

"Suomalaiset insinöörit rankataan 
maailman parhaiden joukkoon, mutta 
he ovat kovin teknisesti suuntautuneita. 
Myynnissä ja myynnin johdossa tarvitaan 
laajempaa osaamista. Tuotteen tunte-
misen lisäksi pitää hallita tuotteen koko 
elinkaari ja sen vaikutukset asiakkaan 
bisneslogiikkaan", määrittelee Järvistö. 

Hän pitää resurssien tuhlauksena sitä, 
että osaamista hankitaan kantapään kaut-

ta oman liiketoiminnan kustannuksella. 
Tieto, kokemus ja parhaat käytännöt täy-
tyy panna jakoon. 

"Myyntihankkeessa mukana olevat 
yritykset ovat taustaltaan erilaisia ja tuo-
vat jokainen yhteiselle areenalle oman 
tietonsa ja kokemuksensa, josta toiset 
voivat ottaa oppia."

Missä sales development 
managerit?

Metso Automationin Flow Control - liike-
toiminta on luonteeltaan kappaletavara-
myyntiä, projektitoimituksia, huoltoa ja 
varaosamyyntiä. Pienistä yksiköistä koos-
tuvien suurten projektien hallitseminen 
on myynnillinen haaste. 

ta vaativat erilaisia valmiuksia. Yrityksiin 
pitäisikin saada muiden managereiden 
rinnalle sales development manager, joka 
paneutuisi myyntitoiminnan eri osa-aluei-
den kehittämiseen, tiedon kokoamiseen, 
kouluttamiseen ja verkostoitumiseen mui-
den myyjien kanssa." 

 

Metso Automationin Flow Control -liiketoiminnan johtaja Jaakko Järvistö päätti panna 

pisteen voivotteluille Suomen huonosta myyntiosaamisesta. 

TEKSTi Virpi Hopeasaari · KuVA Elina Ketola  

"Toimintaa on 40 maassa. Olennaista 
on oikeiden myyntikanavien löytäminen. 
Suurimmissa vientimaissa myynnin hoitaa 
oma organisaatio. Pienemmissä maissa ja 
esimerkiksi Pohjois-Amerikassa käytetään 
usein edustajia ja ulkopuolista jakelijaver-
kostoa."

Ratkaisu toimii hyvin, mutta Järvistö 
kieltää, että metsolaiset olisivat myynnin 
haasteissa täysin oppineita. Myyntihank-
keen opinnäytetöistä on saatu uutta nä-
kemystä esimerkiksi juuri jakelukanava-
ratkaisujen analysointiin. 

"On myös tärkeää kiinnittää huomiota 
eri organisaatiotasojen myynnin valmiuk-
siin. Myynnin motivointi ja johtaminen 
ovat aivan yhtä tärkeitä kuin myynnin 
organisointi ja käytännön myyntityö, mut-

Kilpailukyvyn eväät

"Suomalaisten tuotteiden myyntimäärien nouseminen maailmanmarkkinoiden 
kärkeen vaatii myynnin tutkimusta, opetusta ja parhaiden käytäntöjen jaka-
mista", sanoo Metso Automationin Jaakko Järvistö. 

J
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Varkautelaisessa 

konepajayrityksessä 

AFT Oy:ssa on jo pitkään 

hyödynnetty joustavan työajan 

tuomia mahdollisuuksia. 

Paikallisen sopimisen 

pioneeriyrityksessä kokemukset 

ovat pelkästään hyviä.

TEKSTi Anne-Marjut Rauhala · KuVAT Tommi Anttonen
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yön tehokkuuden ja työssä viihtymisen lisäämistä 
joustavan työajan keinoin alettiin Suomessa tosis-
saan pohtia 1980-luvulla. Tuolloin työajan jousto 
kuitenkin koski yleisesti vain toimihenkilötä.

"Kenellekään ei kai silloin oikein tullut mie-
leen, että jousto voisi ulottua myös tuotantopuolelle", toteaa 
AFT Oy:n toimitusjohtaja Kari Rautamäki.

AFT Oy:n toimihenkilöt siirtyivät joustavan työajan järjestel-
mään jo vuoden 1987 alussa, tuotannon työntekijöiden osalta 
jousto otettiin käyttöön vuonna 2000. Rautamäen mukaan 
ennakkoluulottomuus työaikajärjestelyissä perustuu konepajan 
ensimmäisen omistajan, A.Ahlström Oy:n aikaansa edellä olleisiin 
käytäntöihin.

"Ahlströmillä joustoa käytettiin jo varhain useammassakin 
yhtiön yksikössä, ja muutenkin työaikajärjestelyjä kehitettiin 
aktiivisesti. Edeltäjäni ovat tehneet hyvää työtä", nyt 11 vuotta 
AFT Oy:tä johtanut Rautamäki kiittää.

Työajan jousto koskee kaikkia

Myös vajaan vuoden konepajan henkilöstöpäällikkönä työsken-
nellyt Kari Ikäheimonen toteaa, että työajan jousto työnteki-
jäpuolella on yhä edelleen erityispiirre teknologiateollisuuden 
alalla. Laajemmin se ei vieläkään ole käytössä.

"Meillä jousto koskee kaikkia konepajan työntekijöitä ja 
työvuoroja, myös kaksi- ja kolmivuorotyötä. Päivittäinen liukuma 
on sekä työvuoron alussa että lopussa kolme tuntia, pisin sallittu 
työpäivän pituus on 12 tuntia. Säännöllisen työajan ylittävät 
tunnit siirretään joustopankkiin", ikäheimonen selvittää.

Työntekijän näkökulmasta järjestelmä tarkoittaa muun muas-
sa sitä, että omat, esimerkiksi pankkikäyntien kaltaiset asiat voi 
kätevästi hoitaa ilman palkanmenetyksiä. Työntekijöiltä kuullut 
kommentit viestivät tyytyväisyyttä joustavaa työaikaa kohtaan, 
eivätkä Rautamäki ja ikäheimonen usko, että väki suostuisi edes 
keskustelemaan kiinteään työaikaan palaamisesta. AFT Oy:n 
tuotantohenkilöstö työskentelee tiimeissä, jotka työnjohtajan 
johdolla päättävät itsenäisesti, milloin ja mitä työtä tehdään. 
Vapaus ja vastuu motivoivat, ja itseohjautuvuutta kannustaa 
myös käytössä oleva palkkiopalkkajärjestelmä.

Ylitöiden määrä vähentynyt selkeästi

AFT Oy:ssä liiketoiminta on verrattain nopeasyklistä: tilausten toi-
mitusajat ovat vakiintuneet noin 2,5 kuukauden mittaisiksi. Kari 
Rautamäen mukaan tämä tarkoittaa kapasiteetilla joustamista.

"Kilpailuvalttimme ovat toimitusaika ja -varmuus. Tuo-
tantohenkilöstömme on koulutettu mahdollisimman pitkälle 
siirtymään sujuvasti tehtävästä toiseen vaikka kesken työpäivän. 
Näin voimme parhaiten kohdentaa työpanosta juuri sinne, missä 
töitä on runsaasti. Moniosaamisen ja työaikajoustojen ansiosta 

T

Kilpailuvalttina 
työaikajousto

AFT Oy:n seularumputuotanto lähti liikkeelle sotakorva-
ustoimituksista. Nykyisin tuotannosta yli 80 prosenttia 
menee vientiin. Toimitusjohtaja Kari Rautamäki (vas.) ja 
henkilöstöpäällikkö Kari Ikäheimonen varmistavat toimitus-
ten sujuvuuden erityisesti kehittämällä ja hienosäätämällä 
joustavan työajan mahdollisuuksia. 
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Konepaja AFT Oy 

(Advanced Fiber Technologies)
valmistaa seularumpuja ja -levyjä, roottoreita ja         •	
jauhinteriä sellu- ja paperiteollisuudelle
aloitti toimintansa vuonna 1945 osana A.Ahlström •	
Oy:tä, jatkoi vuosina 1992-2002 CAE Screenplates 
Oy:nä 
muodostettiin AFT Oy:ksi vuonna 2002, liittyi japanilai-•	
sen Aikawa Groupin osaksi vuonna 2006
työllistää Varkaudessa noin 140 työntekijää•	
tekee noin 25 miljoonan euron vuosittaista liikevaihtoa•	

AFT Oy:n tuotantohallin jokaisessa työpisteessä oleviin 
työkortteihin on merkitty eri työvaiheiden viivakoodit. 
Työkorttien, jokaisen työntekijän henkilökohtaisen RFID-
tunnuksen ja työajanseurantalaitteen avulla pysytään 
selvillä kunkin työvaiheen tekijästä ja työhön käytetystä 
ajasta

olemme voineet selkeästi vähentää ylitöiden määrää. Lyhenne-
tyn työviikon tai lomautusten tarvetta meillä ei ole ollut enää 
vuosiin," hän kertoo.

AFT Oy käyttää tarvittaessa myös paikallista vuokratyövoimaa, 
josta suurin osa on tullut tutuksi jo vuosien ajalta ja ammattitaito 
hiottu yhtiön tarpeisiin. Parhaimpina aikoina jopa kymmenen 
prosenttia työntekijöistä on vuokrattuja. 

Seuranta suurin haaste

Joustavan työajan käytön suurin haaste on ollut seurantajärjes-
telmän rakentaminen. Työntekijöiden siirtyessä usein tehtävästä 
toiseen työvuorotkin vaihtuvat nopeasti, ja järjestelmän on 
pysyttävä muutosten tasalla.

"Seurantajärjestelmän kehittäminen on ollut todella pitkä 
ja vaativa prosessi. Yhä edelleen säädämme sitä koko ajan, kor-
jaamme toimivuutta ja neuvottelemme, jotta kaikki osapuolet 
voivat varmasti olla tyytyväisiä. Tarkistaminen on jatkuvaa. Ym-
märrämme hyvin, että juuri seuranta voi monessa yrityksessä olla 
kynnys jouston käyttöön ottamiselle," sanovat sekä Rautamäki 
että ikäheimonen.

"Järjestelmän tarkoitus ja toimivuus on pystyttävä ensin 
selvittämään luottamusmiehille, joiden kautta tieto kulkee 
työntekijöille. Pidämme myös kaikille yhteisiä tiedotustilaisuuk-
sia, ja lisäksi oman sisäisen tiedotuskanavamme kautta kaiken 
tarpeellisen voi lukea ruudulta. Avainsana jouston onnistumi-
selle on ehdoton luottamus. Meillä sama väki on työskennellyt 
pitkään, vaihtuvuus on hyvin pientä ja kaikki tuntevat toisensa. 
Se auttaa ratkaisevasti". 
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almistavan teollisuuden 
toimialatiimi perustettiin 
Finproon heinäkuun alus-
sa. Muutos oli osa orga-
nisaatiouudistusta, jolla 

Finpro tehostaa asiakkuuksiensa hoitoa. 
"Olemme aiemmin tarjonneet pal-

veluitamme valmistavalle teollisuudelle 
lähinnä klusteriperiaatteella. Etenkin pk-
yritysten haasteena oli löytää laajasta 
tarjonnasta itselleen olennaisia palveluja. 
Nyt valmistavan teollisuuden tarpeet on 
huomioitu paremmin ja palvelut näkyvästi 
esillä", toteaa toimialajohtajaksi nimitetty 
Matti Rasimus. 

Rasimus on työskennellyt Finprossa 
valmistavan teollisuuden parissa pitkään, 

mutta jatkossa hän omistautuu asialle ko-
kopäiväisesti. Globaalia näkemystä hän on 
hankkinut metalli- ja energiateollisuudesta 
Norjassa, Saksassa ja uSA:ssa.

"Ei tähän voisi ryhtyä tuntematta alan 
yrityksiä ja niiden toimintaympäristöä."  

Euroopan teollisuuden keskuksista 
kantautuneet viestit investointien hiipumi-
sesta saattavat Rasimuksen mukaan näkyä 
nopeastikin teollisuuden tilauskirjoissa.

"Tärkeää on seurata esimerkiksi Sak-
san talouden kehittymistä, sillä Suomen 
valmistavan teollisuuden viennistä menee 
Eu:n alueelle noin 75 prosenttia."

Iskuvoimaa globaalikehään  

Valmistavan teollisuuden toimialatiimin 
tehtävä on kehittää suomalaisen metal-
li- ja elektroniikkateollisuuden kasvua 
ja kilpailukykyä kansainvälistymisen kei-
noin. Finpron palveluverkosto maailmalla 
auttaa yrityksiä valitsemaan esimerkiksi 
markkinoille sopivat toimintamallit, oikeat 
kumppanit, jakelutiet sekä myynnin ja 
markkinoinnin strategiat. Myös yhteistyö 
kotimaisen kumppaniverkoston mm. Te-

kesin, Finveran ja Teknologiateollisuuden 
kanssa on vireää. 

"Ensisijainen tavoitteemme on var-
mistaa, että Suomessa säilyy jatkossakin 
globaaliin kilpailuun kykenevää valmistavaa 
teollisuutta. Kakkostavoite on suomalais-
intressien säilyttäminen  esimerkiksi omis-
tuksen kautta, mikäli tuotantoa joudutaan 
käynnistämään ulkomailla. Ennakoimalla 
markkinoiden muutokset ajoissa ja teke-

Maailman muuttuessa pitää yritysten 

kansainvälistymisen kehittämiseen 

erikoistuneen organisaationkin muuttua.

TEKSTi Jaakko Liikanen · KuVA Jari Härkönen

Vetoapua
maailman ympäri 

V
mällä oikeat johtopäätökset, voidaan var-
mistaa suomalaisyritysten kilpailuasema ja 
menestyminen. Ketteryys on joustavuutta-
kin arvokkaampi ominaisuus maailmalla", 
Rasimus huomauttaa.

Erikoisosaajien tarve 

Rasimuksen mukaan valmistavan teollisuu-
den on pystyttävä jatkossa parantamaan 
tuottavuuttaan ja kyettävä laajentamaan 
tarjontaansa kattamaan valmistuksen 
lisäksi myös vaikkapa tuotekehitystä ja 
logistiikan palveluita. 

"Tämä siksi, että sekä itä-Eurooppa 
että Aasia ovat vahvistaneet kilpailuky-
kyään nopeasti."

Matti Rasimus sanoo tietävänsä hyvin, 
että pk-yrityksissä voi toisinaan tuntua, että 
rahkeet eivät riitä ja kansainvälistymisen 
riski kasvuvaatimuksineen on liian suuri.

 "Silti se on ainoa mahdollinen tie 
useimmille menestyä globaalissa taloudes-
sa. Mitä ainutlaatuisempaa osaamista ja 
lisäarvoa alihankkijalla on tarjottavanaan, 
sitä paremmat mahdollisuudet sillä on 
menestyä päämiestensä tuotannollisissa 
ketjuissa." 

"Ketteryys on joustavuuttakin arvokkaampi 
ominaisuus maailmalla."
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L I N J A N V E T O

eknologiateollisuuden tuotteissa 
tietotekniikan merkitys innovaatioi-

den ja ylipäätään teknologiajohtajuuden 
mahdollistajana on ilmeinen. Prosessorit, 
ohjelmistot ja tietoverkot ovat keskeises-
sä roolissa sykemittarissa, kännykässä, 
konttilukissa, metsäkoneessa, hississä ja 
paperikoneessa.

Moderni keskiluokan auto pitää si-
sällään reilut 50 prosessoria ja erittäin 
vaativan tietoverkon. Noin 80 prosenttia 
autoteollisuuden innovaatioista perustuu 
tietotekniikan hyödyntämiseen. Tulokset 
näkyvät laskevana polttoaineen kulutuk-
sena, parempina ajo-ominaisuuksina, 
ajoturvallisuuden lisääntymisenä sekä 
ajomukavuutena. 

Vaatimukset PC:n ja hissin tietotek-
niikalle ovat äärimmäisen erilaisia. Hissin 
softa ei voi jumiutua ja sen on toimitta-
va useita vuosikymmeniä turvallisesti ja 
luotettavasti. Samankaltaiset tiukat vaa-
timukset pätevät lähes kaikkiin teknolo-
giateollisuuden tuotteisiin. internetyhteys 
puolestaan helpottaa monien tuotteiden 
kunnon valvontaa ja huollon toteuttamis-
ta pitkien etäisyyksien päähän. 

Artemis (Advanced Research and 
Technology for Embedded intelligent 
Systems) on eurooppalainen teollisuusve-
toinen ohjelma, jonka puitteissa luodaan 
edellytyksiä paremmin ja nopeammin 
hyödyntää uusinta tietotekniikkaa kilpailu-
kykyisten tuotteiden luomiseksi. Artemik-
sen jäseniä ovat johtavat eurooppalaiset 
raskaan konepajateollisuuden yritykset, 

maa- ja ilmakulkuneuvojen valmistajat 
sekä kulutuselektroniikkaa, tietoliikenne-
laitteita ja mikroelektroniikkaa valmistavat 
yritykset. Tutkimuslaitoksista mukana on 
Euroopan kärki laajalla rintamalla.

Teollisuusvetoisena ohjelmana Artemis 
tarjoaa aivan ainutlaatuisen mahdollisuu-
den yhdessä muiden eurooppalaisten 
johtavien yritysten kanssa innovoida ja 
käynnistää merkittäviä yhteisiä hankkeita. 
Artemiksen kymmenen vuoden budjetti 
on noin 2,5 miljardia euroa. Tästä teolli-
suuden rahoitusosuus on keskimäärin noin 
puolet. Suomen osuudesta Artemiksen 
rahoitukseen huolehtii Tekes. Komission 
panostus Artemikseen on noin puolet 
jäsenmaiden panostuksesta.

Suurista suomalaisista yrityksistä mu-
kana ovat Nokia, Kone, Metso ja Elektro-
bit. Muista yritysjäsenistä mainittakoon 
ABB, Airbus, Siemens, Daimler, Thales, 
Philips, Finmeccanica, ST Microlelectronics 
ja Ericsson. Tutkimuspuolelta Suomesta 
mukana ovat VTT ja keskeiset yliopistot. 
Suomalaiset jäsenyritykset ja tutkimuslai-
tokset ovat saavuttaneet pragmaattisella 
asiantuntemuksellaan ja sitoutumisellaan 
erittäin arvostetun aseman Artemiksen 
toiminnassa. Pk-sektori voi tulla mukaan 
isojen yritysten alihankkijana tai omal-
la nimellään. Ensimmäiset suomalaiset 
pk-sektorin yritykset ovat juuri liittyneet 
jäseniksi. 

Organisatoorisesti ja toimintaperi-
aatteiltaan tämä ns. Joint Technology 
initiative (JTi) on hyvin lähellä suoma-

laisia SHOKkeja. Skaala vaan on isompi 
ja osallistujat kansainvälisiä merkittäviä 
toimijoita. Artemiksen toimintasektori 
on myös hieman laajempi. Artemis pyrkii 
aktiivisesti vaikuttamaan myös alaa kos-
kevaan regulointiin ja standardointiin sekä 
esimerkiksi alan koulutukseen. Artemis voi 
myös perustaa alakohtaisia verkottuneita 
huippuosaamisen keskittymiä. Yksi on 
jo olemassa älykkäiden kulkuvälineiden 
alueella ja toista valmistellaan urheiluvä-
lineiden alueelle.

Teollisuusvetoisesti tehdyn tutkimus-
agendan mukaisesti käynnistettiin keväällä 
ensimmäinen projektihaku ja varsinaiset 
projektit käynnistyvät vuoden lopulla. 
Artemiksen jäseneksi on helppo liittyä. 
Artemis järjestää jäsenilleen verkottumista 
edistäviä tilaisuuksia ja tukee yhteistyö-
kumppanien löytymistä myös internet- 
sivustoillaan. Seuraava projektihaku on 
vuoden 2009 alussa. Tätä ajatellen nyt on 
oikea aika tulla mukaan, sillä keskustelut 
projektiaiheista ja yhteistyöverkostoista 
ovat käynnistymässä. 

Nyt kun ohjelma on saatu kunnolla 
käyntiin, on oikea aika minulle luopua Ar-
temiksen vetovastuusta. Seuraajani Klaus 
Grim tulee Daimlerilta. Hän kehittää au-
toissa käytettävää tietotekniikkaa. 

Yrjö Neuvo
Professori 
Euroopan Innovaatio- ja 
Teknologiainstituutin (EIT) 
hallituksen jäsen

T

Tietotekniikalla 
teknologiajohtajuuteen
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A J A N K O H T A I S T A

F A K T A
Investoinnit 
kääntyneet
kasvuun Suomessa  

Teknologiateollisuuden yritysten kiinteät 
investoinnit Suomessa ovat kääntyneet 
kasvuun usean vuoden heikon kehityksen 
jälkeen. Suurin osa näistä investoinneista 
on korvaavia kone- ja laitehankintoja. 
Suomalaisyritysten investoinneista tuo-
tannon laajennusinvestoinnit kohdentuvat 
enimmäkseen ulkomaille.  

Kiinteät investoinnit olivat viime vuon-
na 1,8 miljardia euroa sekä tutkimus- ja 
kehittämisinvestoinnit 3,1 miljardia euroa. 
Kiinteät investoinnit lisääntyivät vuoden 
aikana yhdeksällä prosentilla ja t&k-inves-
toinnit kahdella prosentilla. Tänä vuonna 
yritykset arvioivat lisäävänsä investointejaan 
saman verran kuin vuonna 2007.  

Risto Alanko Tekno-
logiateollisuuden 
varatoimitus-    
johtajaksi

T Risto Alanko on nimitetty Tekno-
logiateollisuus ry:n varatoimitusjohta-

jaksi ja toimitusjohtaja Martti Mäenpään 
varamieheksi 20.8.2008 alkaen. Alanko 
toimii Teknologiateollisuuden työmarkki-
nayksikön johtajana. Tässä tehtävässä hän 
aloitti vuonna 2004. Tätä ennen Alanko 
toimi STK:n ja TT:n työmarkkinayksiköiden 
osastopäällikkönä vuodesta 1991.

veluita tulisi nykyistä enemmän suunnata 
tukemaan kansainvälistymistä, ja tukea 
yksityistä pääomasijoittamista verohel-
potuksin. Yksityisen pääomasijoittajan 
mukanaolo on usein suorin tie yrityksen 
kasvuun ja menestykseen", Teknologiate-
ollisuuden tietotekniikkatoimialan johtaja 
Jukka Viitasaari korostaa.

http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/
uutishuone/tiedotteet/

Ohjelmistotuoteala 
kasvaa ja työllistää 
yhä enemmän 

uomalaisen ohjelmistotuoteliiketoi-
minnan liikevaihto oli viime vuonna 

1,52 miljardia euroa. Kotimaan liikevaihto 
kasvoi viisi ja kansainvälinen 12 prosenttia. 
Ala kasvaa vakaasti ja kannattaa aiempaa 
paremmin, joskin viime vuoden kasvu oli 
edellisvuosia maltillisempaa.

Tuotekehitys, markkinointi ja myynti 
sekä henkilöstön ja osaamisen kehittämi-
nen ovat tärkeimmät yritysten toiminnan 
kehittämiskohteet. Yritykset kokivat kas-
vun suurimmaksi yksittäiseksi haasteek-
si. Rahoituksen hakijoille suosituimmat 
rahoitusmuodot ovat julkinen rahoitus, 
riskirahoitus ja yksityissijoittajat. Tuote-
kehityspanostukset ovat edellisvuosien 
tapaan laskusuunnassa. Ala työllisti 14 400 
ammattilaista.

"Suomi tarvitsee lisää reippaaseen 
kasvuun pyrkiviä ohjelmistoyrityksiä. Kas-
vaakseen yritysten on käytännössä men-
tävä maailmalle. Etenkin julkisia yrityspal-

S
V

Työmarkkina-
yksikköön uusia 
asiantuntijoita.

irkanmaan ja Keski-Suomen alueyk-
sikössä on 31.3. aloittanut Di Matti 

Skyttä vastaten lähinnä Keski-Suomen alu-
eesta. Hän siirtyi Teknologiateollisuuteen 
Elisa Oyj:n tuotepäällikön tehtävistä.

Työntekijäsopimukset-ryhmään ovat 
tulleet asiantuntijoiksi 28.4. alkaen OTK 
Miira Kaukolinna ja 1.7. alkaen Di Jaakko 
Hänninen. Kaukolinna toimi aiemmin laki-
miehenä infra ry:ssä ja Hänninen muutos-
hallintakonsulttina Accenture Oy:ssä. 
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iMECC Oy:n hallituksen pu-
heenjohtajan Heikki Lep-
päsen mukaan FiMECCissä 
on kysymys siitä, miten alan 
tutkimustoimintaa saadaan 

tehostettua sekä määrällisesti että laadul-
lisesti, jotta kansainvälisesti merkittävät 
läpimurtoinnovaatiot ja kehitystulokset 
olisivat mahdollisia. 
"Yritysten itse tekemä pitkäjänteinen kehi-
tystyö on perinteisesti ollut pienimuotoista 

FIMECCin tutkimustoiminta 
tähtää kansainvälisyyteen

Metalli- ja koneenrakennusalalle on perustettu alan 

tutkimustoimintaa vahvistava strategisen huippuosaamisen 

keskittymä (SHOK), nimeltään FIMECC Oy. 

TEKSTi Merete Manninen · KuVA Kone Oyj  

ja resursseiltaan liian vähäistä. Tällä uudella 
kehitysmallilla, jossa yritykset ja tutkimus-
laitokset panostavat yhdessä valittuihin 
tutkimusaiheisiin, luomme edellytykset 
kansainvälisesti korkeatasoiselle tutki-
mustyölle. Tämä on välttämätöntä, jotta 
pystymme tulevaisuudessa kilpailemaan 
kovenevilla kansainvälisillä markkinoilla", 
Kone Oyj:ssä johtajana työskentelevä Heik-
ki Leppänen sanoo. 

"Onneksi meillä Suomessa on vahva 
pohja valmiina, emme ole luomassa mitään 
tyhjän päälle. Meillä on jo valmiina perinteet 
yhteistyöstä yritysten ja erilaisten instituuti-
oiden, esimerkiksi yliopistojen ja tutkimuslai-
tosten kanssa", Leppänen muistuttaa.  

Viisi tutkimusteemaa

FiMECC Oy keskittyy syksystä lähtien 
viiteen tutkimusteemaan, joista kolme 
on liiketoiminta- ja kaksi teknologialäh-
töisiä. Liiketoimintalähtöiset teemat ovat 
palveluliiketoiminta, käyttäjäkokemus ja 
globaalit verkostot. 

Näiden teemojen alueella tutkimus on 
Teknologiateollisuus ry:n johtajan Juha 
Ylä-Jääsken mukaan yleisesti ottaen 
joko elinkaarensa alku- tai vakiintumis-
vaiheessa. 

"Tutkimusteemat ovat keskeisiä suo-
malaisten metallinjalostajien ja koneenra-
kentajien menestykselle tulevaisuudessa 
ja niiden tutkimusvolyymiä pitää pystyä 
kasvattamaan", Ylä-Jääski sanoo. 

Teknologialähtöiset tutkimusteemat 
ovat älykkäät ratkaisut ja läpimurtoma-
teriaalit. Näiden teemojen alueella suo-
malaisilla yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla 
on jo tälläkin hetkellä globaalisti johtaviin 
kuuluva asema.

"Teemojen tarkoituksena on vahvistaa 
asemaamme edelleen tuottamalla alan 
liiketoiminnan vahva teknologinen kärki", 
Ylä-Jääski painottaa. 

Ehdotuksia odotetaan

Ylä-Jääsken mukaan pallo on nyt yrityksil-
lä ja tutkimuslaitoksilla. Tutkimusaihioita 
on jo olemassa. Ylä-Jääski muistuttaa, että 
FiMECCin osakasyritykset päättävät tutki-

F
Mikä FIMECC?

Metallituotteet- ja koneenrakennusalan tarpeisiin on käynnistetty osakemuo-
toinen strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK), FiMECC Oy – Finnish 
Metals and Engineering Competence Cluster.

Strategisen huippuosaamisen keskittymät eli SHOKit ovat yritysten, tutkimus-
yksikköjen ja rahoittajien yhdessä muodostamia innovaatioiden kehityskeskuksia. 
Keskittymän käytännön toimintaa hoitaa osakeyhtiömuotoinen muutaman hengen 
organisaatio. itse toiminta muodostuu kehitysprojekteista, jotka voivat vaihdella 
perustutkimuksesta strategiseen ja soveltavaan tutkimukseen sekä yritysten tuo-
tekehitykseen. 

FiMECC Oy:n osakkaita on 29. Mukana ovat muun muassa Aker Yards, Kone, 
Metso, Rautaruukki, Cargotec, Konecranes, Outokumpu ja TietoEnator sekä 
keskeisimmät yliopistot ja VTT. FiMECCin hallituksen puheenjohtajana toimii joh-
taja Heikki Leppänen Kone Oyj:stä. FiMECC Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 
tekniikan tohtori Harri Kulmala 1.10.2008 alkaen. Hän on aikaisemmin toiminut 
VTT:n tutkimusprofessorina ja FiMECC Oy:n vt. toimitusjohtajana. 

"Keskittämällä voimavaroja saa-
vutetaan paljon enemmän kuin 
jokainen yksin, tukeutumalla ai-
noastaan omiin voimavaroihinsa", 
Heikki Leppänen sanoo.
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- Yritysten itse tekemä pitkäjänteinen 
kehitystyö on perinteisesti ollut pieni-
muotoista ja resursseiltaan liian vähäistä. 
Tällä uudella kehitysmallilla, jossa yritykset 
ja tutkimuslaitokset panostavat yhdessä 
valittuihin tutkimusaiheisiin, luomme edel-
lytykset kansainvälisesti korkeatasoisella 
tutkimustyölle. Tämä on välttämätöntä, 
jotta pystymme tulevaisuudessa kilpaile-
maan kovenevilla kansainvälisillä markki-
noilla, Leppänen sanoo. Hän toimii myös 
Kone Oyj:n johtajana.

Leppänen muistuttaa, että keskittämäl-
lä voimavaroja saavutetaan paljon enem-
män kuin jokainen yksin, tukeutumalla 
ainoastaan omiin voimavaroihinsa.

- Onneksi meillä Suomessa on vahva 
pohja valmiina, emme ole luomassa mi-
tään tyhjän päälle. Meillä on jo valmiina 
perinteet yhteistyöstä yritysten ja erilaisten 
instituutioiden, esimerkiksi yliopistojen 
ja tutkimuslaitosten kanssa, Leppänen 
muistuttaa.  

Viisi tutkimusteemaa

Fimecc Oy keskittyy syksystä lähtien vii-
teen tutkimusteemaan, joista kolme on 
liiketoiminta- ja kaksi teknologialähtöi-
siä. Liiketoimintalähtöiset teemat ovat 
palveluliiketoiminta, käyttäjäkokemus ja 
globaalit verkostot. 

Näiden teemojen alueella tutkimus on 
Teknologiateollisuus ry:n johtajan Juha Ylä-
Jääsken mukaan yleisesti ottaen joko elin-
kaarensa alku- tai vakiintumisvaiheessa. 

- Tutkimusteemat ovat keskeisiä suo-
malaisten metallinjalostajien ja koneenra-
kentajien menestykselle tulevaisuudessa 
ja niiden tutkimusvolyymiä pitää pystyä 
kasvattamaan, Ylä-Jääski sanoo. 

Teknologialähtöiset tutkimusteemat 
ovat älykkäät ratkaisut ja läpimurtoma-
teriaalit. Näiden teemojen alueella suo-
malaisilla yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla 
on jo tälläkin hetkellä globaalisti johtaviin 
kuuluva asema.

- Teemojen tarkoituksena on vahvistaa 
asemaamme edelleen tuottamalla alan 
liiketoiminnan vahva teknologinen kärki, 
Ylä-Jääski mainitsee. 

Ehdotuksia odotetaan

Elektroninen liiketoiminta 
kansalaistaidoksi
Elektroninen liiketoiminta on nykyisin 
osa lähes jokaisen yrityksen ja orga-
nisaation toimintaa. Sen käsitteiden 
hallitseminen alkaa olla perusvaati-
mus, jota voisi verrata sähköpostin 
käyttämisen taitoon.  

"Elektroninen liiketoiminta 2.0 
-kirja on tarkoitettu perusteokseksi. 
Se on suunnattu ihmisille, jotka ha-
luavat asiasta itselleen kokonaisku-
van tai haluavat perehtyä nopeasti 
johonkin elektronisen liiketoiminnan 
alueeseen. Kirja antaa jäsennellyn 
kokonaiskuvan elektronisten kana-
vien hyödyntämisestä yritysten liike-
toiminnassa ja sisältää myös lukuisia 
erilaisia caseja, jotka sitovat teorian 
käytäntöön. Kirjan näkökulma on 
vahvasti liiketoimintapainotteinen", 
kertoo yksi kirjoittajista, professori 
Markku Tinnilä Helsingin kauppa-
korkeakoulusta.

Kirjassa keskitytään keskeisten 
käsitteiden selvittämiseen ja liiketoi-
mintamallien kuvaamiseen. Teoksessa 
esitellään muun muassa elektronisen 
liiketoiminnan asiakkaat, palvelu-
konseptit, ansaintalogiikat, paikat 
arvoverkostossa ja kanavat.

"Elektronisen liiketoi-
minnan sudenkuoppia on 
"siirtää perinteinen toi-
minta elektroniseksi" 
tai ajatella se olevan 

iT-osaston asia. Elekt-
roninen liiketoimin-
ta on elektronista 
kaupankäyntiä 

laajempi käsite. Sen alle voidaan 
laskea kaikki yritystoiminta, joka hyö-
dyntää elektronista tiedonsiirtoa ja 
liittyy elektroniseen kaupankäyntiin 
suoranaisesti tai epäsuorasti. Yritys 
voi perustaa toimintansa myös kau-
pankäynnin tukitoimintojen tarjoami-
seen", Markku Tinnilä huomauttaa.

Monet uudet liiketoimintamallit  
ja palvelut ovat syntyneet elektroni-
sen liiketoiminnan pohjalta. Näistä 
ovat esimerkkejä Wikipedia, Face-
book tai Skype. Viime vuosina elekt-
roninen liiketoiminta on kasvanut 
tasaisesti. Yhä uudet toimijat siirtyvät 
käyttämään elektronisia kanavia; 
esimerkiksi viestintä siirtyy kasvavasti 
internetpohjaiseksi.

Elektronisen kaupankäynnin 
vastineena käytetään toisinaan säh-
köistä kaupankäyntiä, e-kauppaa 
tai verkkokauppaa. Vastaava termi 
julkisten palveluiden puolella on säh-
köinen asiointi. Kirjassa käsitellään 
myös julkisen vallan mahdollisuuksia 
hyödyntää elektronisia kanavia sekä 
kuluttajille tarjottavia palveluita, in-
formaatiota ja viihdettä.  

Elektroninen liiketoiminta 2.0 

Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisumyynti
Puh. (09) 192 3381/Larikka
Faksi (09) 624 462
www.teknologiainfo.net

Markku Tinnilä - Tommi Vihervaara - Josi Klimscheffskij 
Anne-Maria Laurila 
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musstrategioista, mutta kaikilla yrityksillä 
on oikeus osallistua tutkimustoimintaan. 
Yritykset voivat tehdä jo nyt ehdotuksia 
tutkimusohjelmiksi.

Seuraavaksi asialistalla on strategisen 
tutkimusagendan sisällön tarkentaminen, 
ensimmäisten tutkimushankkeiden käyn-
nistäminen ja iPR-periaatteista sopiminen. 
Liikkeelle lähdetään jo tänä syksynä.

Ylä-Jääsken mielestä on tärkeää, että 
mukaan on saatu riittävä määrä yrityksiä 
ja tutkimuslaitoksia. Riittävän iso keskitty-
mä voi onnistua paremmin kuin pieni.

"Tärkeää on myös, ettei keskittymien 
strategioita kahlittaisi liikaa johonkin tiet-
tyyn formaattiin, kysymyksessähän ei ole 
mikään klusteri. Toki keskittymänkin pitää 
toimia tietyissä rajoissa, tätähän vaatii jo 
julkinen tukikin", Ylä-Jääski mainitsee. 

SHOK – investointi 
tulevaisuuteen

VTT on yksi FiMECCin osittain julkisella 
rahoituksella toimivista osakkaista. VTT:n 
edustajana hallituksessa on asiakasjohtaja 
Harri Soininen. Hän pitää keskittymien 
olemassaoloa hyvin merkittävänä tulevai-
suuteen tähtäävänä investointina.

"Niiden olemassaololla pyritään var-
mistamaan, että voimakas, globaalisti kil-
pailukykyinen teollisuus, tässä tapauksessa 
metallituotteet ja koneenrakennus, toimii  
Suomessa 10-15 vuoden kuluttakin", 
Soininen linjaa. 

Soininen muistuttaa, että uudessa 
tilanteessa myös koko tutkimuksen kenttä 
menee uusiksi, totutut rakenteet eivät 
välttämättä toimi. Hän kehottaa yrityksiä 
kärsivällisyyteen, jotta päästäisiin lyhyellä 
aikajänteellä tulosta tuottavasta kehitys-
toiminnasta pitkäjänteiseen tutkimustoi-
mintaan. 

"useissa suuryrityksissä on viime vuo-
sina panostettu selvästi pitkäjänteiseen 
tutkimukseen. Varsin yleisesti kuitenkin 
odotetaan, että tutkimuksen pitäisi tuot-
taa tuloksia myös lyhyellä aikajänteellä 
ja että tulokset saavutetaan oman väen 
voimin", Soininen mainitsee.  

Hän kehottaa yrityksiä kärsivällisyyteen: 
keskittymien odotetaan tuottavan tuloksia 
pitkäjänteisellä tutkimustoiminnalla. Tätä 
tarvitaan lyhyellä aikajänteellä tulosta tuot-
tavan kehitystoiminnan lisäksi.  
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undmarkin mukaan yhä useam-
massa yrityksessä on oivallettu, 
etteivät yrityksen it-ratkaisut 
ole enää erillinen saareke 
jossain yrityksen it-osastolla, 

vaan kiinteä osa yrityksen strategista lii-
ketoiminnan kehittämistä.

”it-investoinnit eivät ole pelkkä ku-
luerä, vaan investointi yrityksen tuot-
tavuuteen. Näitä tuottavuustavoitteita 
on voitava mitata, jotta investointien 
todellinen hyöty saadaan esiin”, Lund-
mark sanoo.

uusin teknologia ei saa myöskään 
olla itseisarvo.

Enemmän imua tietotekniikasta

Tietotekniikka on avainasemassa, kun yritykset etsivät 

uusia keinoja tuottavuutensa parantamiseen. 

”It-investoinnit ovat osa yritysjohdon strategista 

työkalupakkia. Tietotekniikan tehokas hyödyntäminen 

edellyttää kuitenkin samalla yrityksen toimintatapojen 

uudistamista”, sanoo Konecranes Oyj:n toimitusjohtaja 

Pekka Lundmark.

TEKSTi Olli Manninen · KuVA Elina Ketola
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Enemmän imua tietotekniikasta

”Todelliset tehot uusista teknologisista 
ratkaisuista edellyttävät myös yrityksen 
toimintatapojen, prosessien, kulttuurin ja 
johtamistavan uudis-
tamista”, Lundmark 
sanoo.

Teoll isuusnos-
tureita valmistava 
Konecranes Oyj on tehnyt Lundmarkin 
johdolla viimeisen neljän vuoden aikana 
loistavaa tulosta suotuisan talouskehi-
tyksen ansiosta. Tänä aikana yrityksen 
liikevaihto on kolminkertaistunut (1,8 
miljardia euroa vuonna 2007) ja tulos 
kuusinkertaistunut (180 miljoonaa eu-

roa vuonna 2007). uusia työpaikkoja 
on syntynyt myös Suomeen lähes 400. 
Konecranes työllistää nyt Suomessa 1800 

ja maailmanlaajuisesti 9000 henkilöä. 
Konecranesin globaali markkinaosuus 
on samaan aikaan tuplaantunut 15 pro-
senttiin.

Lundmarkin mukaan yrityksen visiona 
on olla jonain päivänä toimialansa suurin 
noin 30 prosentin markkinaosuudella.

”Sirpaleinen toimiala on keskittymäs-
sä, mitä kiihdyttää tekniikan merkityksen 
korostuminen tuotteissa ja niiden valmis-

tuksessa. Kun tuotekehi-
tys on kallista ja raaka-
aineiden hinnat nousus-
sa, tarvitaan volyymia ja 
skaalautumisetuja, mihin 

meillä on hyvät lähtökohdat”, Lundmark 
sanoo.

Hän uskookin yrityksen vahvistavan 
asemiaan tulevaisuudessa sekä orgaanisen 
kasvun että yritysostojen kautta.

3 4 5

"Tuottavuustavoitteita on voitava mitata, jotta 
investointien todellinen hyöty saadaan esiin."
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Viimeaikaisista yleisistä taloussuhdan-
teista huolimatta Lundmark arvioi yhtiön 
tulevaisuutta hyväksi.

”Tilauskantamme on ennätyskorkea. 
Lisää kysyntää tulee etenkin kehittyviltä 
markkinoilta, emmekä ole riippuvaisia vain  
uSA:n tai Länsi-Euroopan markkinoista. 
Toimialoilla kuten kaivos- ja mineraali-
teollisuudessa, energiantuotannossa tai 
konttiliikenteessä tehdään paljon infra-
struktuuri-investointeja, mikä lisää tuot-
teidemme kysyntää”, Lundmark sanoo.

Teknologia kiihdyttää 
keskittymistä

Konecranes on onnistunut parantamaan 
kannattavuuttaan kehittämällä toiminta-
tapojensa tuottavuutta. 

Lundmarkin mukaan Konecranesin in-
vestoinnit tietotekniikkaan ovat vuosittain 
noin reilu prosentti liikevaihdosta, mikä on 
vähemmän kuin teknologiateollisuudessa 
keskimäärin.

”it-investointien rinnalla toimintatapo-
jen uudistaminen on vähintään yhtä rat-
kaisevaa, jotta tavoiteltuun tuottavuuden 
nousuun päästään”, Lundmark sanoo.

Toimintatapojen tuottavuuden kehit-
tämisessä Konecranes on pisimmällä stan-
dardinostureita valmistavassa yksikössä. 
Yhtiö toimittaa vuosittain kymmeniä tu-
hansia standardinostureita asiakkailleen.

”uudistetun toimintatavan ansiosta 
olemme voineet parantaa kysynnän ja tar-
jonnan tasapainoa. Tilausten käsittely on 
automatisoitu tietoteknisten ratkaisujen 
avulla tehokkaasti, mikä on nopeuttanut 
tilausten käsittelyä ja tuo huomattavia 
kustannussäästöjä”, Lundmark sanoo.

Toiminnanohjausjärjestelmään integroi-
tujen myynnin- ja tuotannonohjausjärjes-
telmien avulla tiedot tuotteiden teknisistä 
piirustuksista, laitekonfiguroinneista, val-
mistuskustannuksista, tarjousasiakirjoista 
tai tilauksista ovat nopeasti saatavilla.

”Yksittäisen tilauksen käsittelyaika on 
nopeutunut jopa tunnilla. Kun tilauksia 
on kymmeniä tuhansia vuodessa, ovat 

kustannukset todella merkittäviä”, Lund-
mark sanoo.

Kysynnän ja tarjonnan 
tasapainottamista

Teollisuusnostureiden valmistuksen kan-
nalta hyödyt syntyvät asiakasrajapinnassa 
tapahtuvan kysynnän entistä tarkempana 
ennakointina.

”Koko valmistusketju on saatava syk-
kimään kysynnän tahdissa niin, etteivät 
toimitusajat veny liikaa tai synny epäku-
rantteja siirtymävarastoja. Kun nosturi-
tehdas voi olla uSA:ssa, komponentit 
tuotetaan vaikkapa Hämeenlinnassa tai 
Shanghaissa ja moottorit tulevat Virosta, 
on koko toimitusketjun pelattava tehok-
kaasti yhteen. Reaaliaikaisen tiedon ansi-
osta voimme varautua tehokkaammin ky-
synnän vaihteluihin”, Lundmark sanoo.

Kysyntäohjautuvaa toimintamallia 
hyödynsi esimerkiksi Nokia menestyk-
sekkäästi jo 1990-luvulla.

Tietotekniikka on ratkaisevassa ase-
massa Konecranesin tuottavuuden paran-
tamisessa, mutta uusimman teknologian 
avulla yhtiö voi kehittää myös tehokkaam-
pia tuotesukupolvia, jotka vahvistavat sekä 
yhtiön oman liiketoiminnan kehittymistä 
että auttavat asiakaskuntaa kehittämään 
omaa liiketoimintaansa.

Esimerkiksi digitaaliohjattujen nostu-
reiden avulla raskaiden konttien käsittely 
nopeutuu tai ohjaamo voidaan kokonaan 
automatisoida ja säästää henkilökustan-
nuksia.

Tuottavuuden jatkuva 
parantaminen 

länsimaiden haaste

Globaalissa kilpailuympäristössä länsimai-
sen teollisuuden tulevaisuuden elinehto 
on tuottavuuden jatkuva parantaminen.

”Se edellyttää parhaita kone- ja laitein-
vestointeja, tietotekniikan käyttöasteen 
vahvistamista, prosessien automatisointia 
ja halua erikoistua vaativaan tuotantoon, 

pieniin sarjoihin tai monipuoliseen palvelu-
liiketoimintaan”, Lundmark sanoo.

Konecranesin tuottavuuden kehit-
täminen on Lundmarkin mukaan vasta 
alkamassa.

”Standardinostureiden yksikössä asiat 
ovat edenneet hyvin ja pitkälle, mutta 
projektivetoisemmassa raskaiden nostu-
reiden yksikössä tilanne on vasta käynnis-
tymässä, samoin palveluliiketoiminnassa”, 
Lundmark sanoo.

Suurimpia haasteita toimintamallien 
uudistamisessa on Lundmarkin mukaan 
saada ihmiset mukaan muutokseen.

”Tuottavuushyppäys syntyy, kun glo-
baalisti toimivalla yrityksellä on yhtenäiset 
toimintatavat. Se vaatii tehokasta johta-
juutta ja halua oppia ja omaksua uutta”, 
Lundmark sanoo.

Kasvua palveluista

Vaikka Konecranesin ydinosaamista ovat 
standardi- ja raskasnosturit, arvioi Lundmark 
yrityksen tulevaisuuden kasvun tulevan entis-
tä enemmän palveluliiketoiminnan ratkaisuis-
ta. Yrityksen asiakaskunnasta monet pohtivat 
huoltototoimintojensa ulkoistamista.

”ulkoistamista perustellaan esimerkiksi 
sillä, että oma huoltohenkilökunta on usein 
vain suhteellisen pienen osan ajasta hyö-
dyllisessä työssä. Meillä huoltohenkilökunta 
tekee 90 prosenttisesti laskutettavaa työtä. 
Ammattitaitoisesti suunniteltu ennakoiva 
kunnossapito minimoi seisokit ja on siten 
suora investointi tuottavuuteen. Näen 
asiakaskuntamme ulkoistamissuunnitel-
missa paljon uusia kasvumahdollisuuksia 
palveluliiketoimintamme kehittämiseen”, 
Lundmark sanoo.

Yhtenä tulevaisuuden kasvualueena 
hän pitää myös nostureiden etävalvon-
taa, jonka mahdollistaa monipuolistuva 
tietotekniikka.

”Haluan nähdä sen päivän, kun kaikkia 
330 000 kansainvälisten huoltosopimusten 
piirissä olevia laitteitamme voidaan ohjata 
isosta etävalvontakeskuksesta”, Lundmark 
unelmoi.  
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elsingin kauppakorkeakou-
lun professori Matti Poh-
jola arvioi, että yritysten 
toimintatapojen muutos 
merkitsee suurta kulttuu-

rillista haastetta, jossa nuori google-su-
kupolvi on avainasemassa.

”1990-luvulla syntyneet ovat tottu-
neet käyttämään monipuolisesti tietotek-
niikkaa, verkottumaan ja jakamaan tie-
toa. He arvostavat työtä, jossa saa tehdä 
päätöksiä ja tieto on kaikkien saatavilla. 
Yritysten olisi osattava mukautua tähän 
muutokseen ajoissa”, Pohjola sanoo.

Muutos edellyttää, että tieto- ja vies-
tintäteknologian investointeja tehtäessä 
yritykset uudistavat myös toimintatapo-
jaan, jotta investoinneista saadaan aidosti 
kaikki hyöty irti.

”Vaikka tieto- ja viestintäteknologia 
on vapauttanut tietotyön ajan ja paikan 
kahleista samoin kuin sähkö vapautti 
aikanaan teollisen työn, tehdään suuri 
osa työstä edelleen toimistoissa. Yritysten 
raskaat, hierarkkiset organisaatiot tai van-
hanaikainen johtamiskulttuuri jarruttavat 
uudistumisen haasteita”, Pohjola sanoo.

Sähkön osalta muutos vei 50 vuot-
ta, mutta tietotekniikan toimintatapojen 
muutos etenee nopein askelin. Nyt yri-
tyksiltä vaaditaan joustavuutta ja muun-
tautumishalua, samalla kun työväestön 
rakennemuutos on käynnissä. Verkkoon 
syntynyt sukupolvi on tottunut liikkuvaan 
elämäntapaan ja odottaa samaa mutkat-
tomuutta työelämässä.

Google-sukupolvi 
vie muutoksen läpi
Tietotekniikalla on ollut keskeinen rooli työn tuottavuuden kasvussa. Tulevaisuudessa 

tieto- ja viestintäteknologian valmistuksen merkitys vähenee. Tuottavuuteen voidaan 

vaikuttaa kuitenkin toimintatapojen muutosten kautta. 

TEKSTi Olli Manninen · KuVA Jari Härkönen
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tai palveluista ja kilpailuttavat tuotteiden 
tai palvelujen valmistajia.

Tiedon tehokas jakaminen pakottaa 
toimialat nopeaan uudistumiseen. Mu-
siikki- ja viestintäteollisuus ovat osuvia 
esimerkkejä toimialoista, jotka ovat nope-
asti joutuneet sopeutumaan muuttuvaan 
kilpailuympäristöön.

Tiedon jakamiseen liittyvät myös ky-
symykset vallasta ja arvovallasta.

”Miten avoimesti yritykset voivat ver-
kostoissa jakaa liiketoimintansa kannalta 
strategista tietoa ulkopuolisille? Mitä asi-
antuntijat hyötyvät, jos he luovuttavat tie-
tonsa vapaasti muille?”, Pohjola pohtii.

Verkostomaisessa työskentelyssä koros-
tuu sellaisten asiantuntijoiden rooli, joilla 
on paljon strategista tietoa ja kontakteja. 
Verkoston keskiössä toimivat asiantuntijat 
ja yritykset hyötyvät eniten yhteistyöstä.

Toimintatapojen 
muutoksessa valtava 

mahdollisuus

Pohjola on analysoinut tieto- ja viestin-
täteknologian vaikutuksia Suomen työn 
tuottavuuden kasvuun Teknologiateolli-
suuden julkaisemassa raportissa ”Tieto- ja 
viestintäteknologia tuottavuuden kasvun 
lähteenä”. Vuosina 1990-2005 tieto- ja 
viestintäteknologian vaikutus Suomen 
tuottavuuteen on ollut noin puolet koko 
kasvusta eli prosenttiyksikön verran. Kaksi 
kolmasosaa tästä on tullut tuottavuuden 
kasvusta iCT-tuotteiden valmistuksessa ja 
yksi kolmasosa siitä, että muuta pääomaa 
on korvattu iCT-pääomalla.

”Nyt valmistuksen osuus vähenee 
sitä mukaa kun, sitä siirtyy ulkomaille. 
Pääoman lisääminen pysähtyy ennen pit-

”Muutoksen näkee myös korkeakou-
luopetuksessa. Vielä muutama vuosi sit-
ten jopa osa opiskelijoista kyseenalaisti 
verkko-oppimisen, mutta nyt siitä on tullut 
käytäntö. Tutkimme verkossa tietokan-
toja, millaisia sisältöjä niissä on, ja miten 
niitä voidaan soveltaa esimerkiksi Suomen 
taloutta arvioitaessa. Muutosvastarinta 
johtui siitä, että lukioissa oli valtavia eroja 
tietoteknisten taitojen opetuksessa. Kun 
verkko-opetus on yleistynyt, on opiskelijoi-
den pakko hallita monipuolisemmin myös 
tietoteknisiä työkaluja”, Pohjola sanoo.

Läpinäkyvä tieto tehostaa 
päätöksentekoa

Toimintatapojen muutos merkitsee työn 
organisoinnin, organisaatiorakenteiden 
ja kannustejärjestelmien kehittämisen 
ohella myös tiedon vapauttamista kaikkia 
sitä tarvitseville. 

”Työn tuottavuus syntyy tulevai-
suudessa entistä enemmän siitä, että 
tietotyöntekijät voivat vaikuttaa työnsä 
sisältöön ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. 
Laadukkaat päätökset edellyttävät mah-
dollisuutta hyödyntää tehokkaammin 
reaaliaikaista tietoa”, Pohjola sanoo.

Pohjola ottaa muutamia esimerkkejä. 
Pankkitoiminnan automatisoinnin ansiosta 
asuntolainapäätökset ovat nopeutuneet. 
Asiakastiedot löytyvät tietokannoista, eikä 
lainapäätöstä varten enää tarvitse mennä 
pankinjohtajaa tapaamaan.

Vähittäiskaupassa informaation ja-
kaminen ja parantaminen on tehostanut 
vähittäiskaupan ja tavarantoimittajien 
logistista yhteistyötä. Erilaisten verkkopal-
velujen kautta kuluttajat jakavat toisilleen 
kokemuksia ja tietoja parhaista tuotteista 

kää investointien aleneviin tuottoihin. Jos 
koulutuksenkin vaikutus vähenee nykyistä 
vauhtia, on uhkana työn tuottavuuden 
kasvuvauhdin pysähtyminen nykytasolta”, 
Pohjola arvioi.

Tulevaisuuden suhteen hän on kuiten-
kin optimistinen ja uskoo tuottavuuden 
kolmannen vaiheen, kasvun toimintatapo-
jen muutoksen kautta, vahvistavan työn 
tuottavuutta pitkällä aikavälillä aiempaa 
enemmän.

”Tietotyö, tietojenkäsittelypalvelut tai 
liiketoimintaprosessit voidaan vakioida 
tuotteiksi ja palveluiksi, joiden avulla työn 
tuottavuutta voidaan vahvistaa”, Pohjola 
sanoo.

Pohjola korostaa kuitenkin, että yritys-
tason tuottavuustutkimuksista on opittu, 
ettei investointi pelkkään uuteen teknolo-
giaan tee yrityksestä menestyvää.

”investoinnit työntekijöiden henkiseen 
pääomaan ovat vähintään yhtä tärkeitä. 
Työntekijät on saatava innostumaan ja 
käyttämään monipuolisemmin tieto- ja 
viestintäteknologiaa, jotta työn tuotta-
vuutta voidaan parantaa. Toimintatapojen 
muutokset vaativat moninkertaisia inves-
tointeja itse teknologiaan verrattuna”, 
Pohjola sanoo.

Tuoreimpien tutkimusten mukaan 
työntekijöiden sosiaalisilla verkostoilla on 
tärkeä rooli tietokantojen ja viestintätek-
niikan hyödyntämisessä. Facebookin kal-
taiset sosiaaliset mediat tai verkkosurffailu 
eivät olekaan välttämättä aikavarkaita, 
vaan innostavat työntekijöitä käyttämään 
monipuolisemmin verkon mahdollisuuk-
sia. Tätä innostusta kannattaa hyödyntää 
tulevaisuuden työn ja toimintatapojen 
suunnittelussa. 

T U O T T A V U U S
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"Toimintatapojen muutokset vaativat 
moninkertaisia investointeja itse teknologiaan verrattuna"

www.teknologiateollisuus.fi/materiaalipankki/raportit ja selvitykset
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ekä edellinen että nykyi-
nen hallitus on asettanut 
valtionhallinnolle roimat 
työn tuottavuuden paran-
tamistavoitteet. Valtionhal-

linnon työn tuottavuuden ohjauskeinona 
on vähentää henkilöstöä 9600 henkilötyö-
vuodella vuoteen 2011 mennessä ja sen 
lisäksi 4800 henkilötyövuodella vuoteen 
2015 mennessä.

”Valtionhallinnon toiminta on hy-
vin työ- ja henkilövaltaista. Työn tuotta-
vuuden kasvu valtionhallinnossa tukee 
tietoyhteiskuntaohjelman visioita säh-
köisen asioinnin ja sähköisten prosessi-
en kehittämistarpeista ja kerätyn tiedon 
hyödyntämisen tehostamisesta”, sanoo 
valtiovarainministeriön budjettiosaston 
projektijohtaja Jaakko Kuusela.

Henkilövuosien vähentämiseen pääs-
tään luonnollisen poistuman kautta, kun 
suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. 
Koska uusia työntekijöitä tullaan rek-
rytoimaan huomattavasti vähemmän, 
tullaan valtionhallinnon työn tuottavuut-
ta tehostamaan tietotekniikan avulla. 
Valtionhallinnon kehitteillä olevista tai 
käynnistyneistä sähköisistä palveluista yli 
puolet on erilaisia sähköisiä asiointipal-
veluita ja loput tiedottavia tai tiedonke-
ruupalveluita.

Vain murto-osa valtion 
tiedoista on digitoitu

”Tietotekniikka on yhä keskeisempi tuotan-
tovoima valtionhallinnossa, sillä työmme on 
pitkälti tiedon käsittelemistä. Tämä tieto on 
digitoitavissa, käsiteltävissä ja siirrettävissä 
koneellisesti tietoverkoissa. Tässä mielessä 
meillä on paljon vielä hyödyntämätöntä 
potentiaalia”, Kuusela sanoo.

S

Valtion tuottavuustalkoot 
tuovat tulosta

T U O T T A V U U S

Valtionvarainministeriö koordinoi valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa, 

joka täysimääräisesti toteutuessaan tuottaa vuosittain lähes puolen 

miljardin euron säästöt. 

TEKSTi Olli Manninen · KuVA Jari Härkönen
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Aivan kaavailtuun kahden prosentin 
vuotuisen tuottavuuskasvuun ei valtion-
hallinnossa ole kuitenkaan vielä päästy.

”Noin yhden prosentin tuottavuuden 
kasvu merkitsee kuitenkin vuodessa lähes 
puolen miljardin euron säästöjä. Syntyneet 
säästöt voidaan kohdentaa muualle”, 
Kuusela sanoo.

Osaamiskysymys

Tuottavuuden kasvattaminen on myös 
osaamiskysymys. Vaikka valtionhallinnossa 
panostetaan henkilöstön kouluttamiseen 
enemmän varoja kuin muilla työmarkkina-
sektoreilla, ei käytössä olevista teknologisis-
ta työkaluista saada kaikkia tehoja irti.

”Valtionhallinto on edelleen suurten 
ikäluokkien miehittämä, ja uusien työkalu-
jen hyödyntäminen vaatii opettelua. uusi 
työntekijäsukupolvi tulee omaksumaan 
nopeammin teknologian tuomat mah-
dollisuudet”, Kuusela sanoo.

Tällä hallituskaudella tehdyn muu-
toksen seurauksena VM vastaa nyt ko-
konaisuudessaan valtion tuottavuusoh-
jelmasta. 

”Konsernimaisen ohjauksen ansiosta 
voimme tehokkaammin viedä eteenpäin 
sekä valtionhallinnon että kuntahallin-
non uudistuksia. Valmistelemme halli-
tukselle keskeiset linjaukset, miten työn 
tuottavuutta tulisi edistää. Tietysti myös 
jokainen ministeriö on omalla hallinnon 
alallaan vastuussa hallitukselle uudistusten 
toteutumisesta”, Kuusela sanoo.

VM jakaa vuosittain 10–20 miljoonaa 
euroa hyviin it- ja tuottavuusinvestoin-
teihin. Tuoreimmassa budjetissa tällaisia 
hankkeita ovat mm. valtakunnallisen hä-
täkeskustietojärjestelmän kehittäminen, 
oikeusrekisterikeskuksen tietoteknisen 
ympäristön kehittäminen, ulosoton säh-
köistäminen, vaalijärjestelmän sähköis-
täminen, kansallisen asiakirjahallinnon 
kehittäminen ja automatisointi sekä il-
matieteen laitoksen suurteholaskenta-
kapasiteetin kehittäminen, minkä avulla 
säätiedot voidaan tarjota entistä nope-
ammin ja tarkemmin. 

Myös eri virastojen välisten yhteis-
ten tietorekisterien avulla saadaan työn 
tuottavuutta parannettua ja synnytettyä 
asiakashyötyjä.

Verohallinnon ja Patentti- ja rekiste-
rikeskuksen yhteinen sähköinen asiointi 
helpottaa niin viranomaisten kuin yri-
tysmaailman arkipäivää. Yritykset voivat 
toimittaa viranomaisten vaatimat tiedot 
sähköisesti yhdellä kertaa ja tiedot ovat 
heti eri viranomaisten käytettävissä.

”Valtionhallinnon kaikkia toimintapro-
sesseja tullaan uudistamaan ja luomaan 
tilalle entistä sujuvampia ja tehokkaampia 
palveluja. Tietotekniikka on lähes aina 
näissä uudistuksissa mukana, mikä näkyy 
myös valtion investointikuluissa tietotek-
niikkaan”, Kuusela sanoo.

Valtio käytti  viime vuonna tietotek-
niikkaan noin 750 miljoonaa euroa. in-
vestoinnit ovat kasvaneet vuosittain noin 
7–8 prosentilla.

”Valtio on koko ajan lisännyt palvelujen 
ostoja ja investointeja tietotekniikkaan suh-
teessa enemmän kuin oman it-henkilöstön 
palkkamenoihin”, Kuusela sanoo.

Tehoa myös 
yhteishankinnoilla

Valtion it-hankintojen tehoa on edesaut-
tanut jo muutaman vuoden ajan käytössä 
olleet valtion yhteishankintayksikkö Han-
selin neuvottelemat puitesopimukset.

”Näiden kaikki tavanomaiset tavara- ja 
palveluhankinnat kattavien sopimusten an-
siosta on saatu aikaan noin 100 miljoonan 
euron vuotuiset hinta- ja tuottavuussääs-
töt, kun valtio on koonnut ja kilpailuttanut 
hankintojaan”, Kuusela sanoo.

Helsingin kauppakorkeakoulun ”Yh-
teishankintojen kustannusvaikutus” –tut-
kimuksen mukaan keskitetty toimintamalli 
mahdollistaa valtiolle noin 20 prosentin eli 
235 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

”Lisää tehoa toimintamallin avul-
la on siis vielä saavutettavissa. Lisäksi 
puitesopimus-toimintamalli helpottaa ja 
nopeuttaa valtion hankintaprosesseja”, 
Kuusela sanoo.

Kuuselalla ei ole kuitenkaan antaa 
lukuja siitä, miten paljon valtionhallinnon 
tietoa on tähän mennessä digitoitu.

”Sitä ei ole laskettu. On alueita, joissa 
tässä prosessissa ollaan pitkällä, ja toimi-
via sähköisen asioinnin ratkaisuja on jo 
tarjolla. On myös alueita, joissa palvelut 
on siirretty vain teknisesti tietokoneella 
tapahtuvaksi, mutta prosessit eivät ole 
uudistuneet”, Kuusela sanoo.

Valtionhallinnossa ja julkishallinnossa 
yleensäkin on iso haaste päästä tuotta-
vuuden kasvuun teknologian käyttöas-
tetta vahvistamalla ja toimintamalleja 
uudistamalla.

Tuloksia alkaa jo näkyä elinkeino-
elämän ja kansalaisten arjessa. Toimivia 
esimerkkejä ovat Kelan, verohallinnon ja 
työhallinnon sähköiset palvelut. Kansalais-
ten sähköinen veroasiointi, työnantajien 
TYVi-palvelu, sähköinen tulli tai rikosten 
sähköinen ilmoituspalvelu ovat käytännön 
esimerkkejä uusista, teknologian mahdol-
listamista palveluista.

”Tehokkaan sähköisen asioinnin avulla 
voidaan samalla hajauttaa työn ylikuormi-
tusta. Verkossa annettavia  palveluja onkin 
voitu siirtää ruuhka-Suomesta maaseudul-
le, minkä avulla tuetaan samalla alueiden 
fyysisiä palveluja ja alueellista työllisyyttä”, 
Kuusela sanoo.

Kustannuksia syntyy kuitenkin siirty-
mävaiheesta, jolloin rinnakkaiset palvelu-
kanavat on oltava saatavilla.

”Kansalaisia ei voida pakottaa käyt-
tämään vain sähköisiä palveluja. Fyysinen 
palvelu tai asiointiapu pitää taata niille 
henkilöille, joilla ei ole tietokonetta tai 
laajakaistaa”, Kuusela sanoo.

Keskittämistä ja 
yhteistyötä

Valtionhallinnon tuottavuusohjelma mer-
kitsee isoa rakennemuutosta, mikä näkyy 
virasto-organisaatioiden keventämisaal-
tona. Poliisipiirien määrää on vähennetty 
keskittämällä alueellisia yksikköjä suu-
remmiksi kokonaisuuksiksi ja samoin on 
tapahtumassa tuomioistuimille. 

T U O T T A V U U S
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K O L U M N I

eknologiateollisuus on 
parhaillaan kahdella ve-
denjakajalla. Euroopan ja 
uSA:n talouksissa taantu-
man mahdollisuus on jo 

realistinen ja Suomessa tilauskantojen ke-
hitys kielii lisääntyvästä epävarmuudesta. 
Samanaikaisesti alan työehtosopimuksessa 
kokeillaan uudenlaista paikallisen sopimi-
sen tapaa, kun Teknologiateollisuuden 
ja Metalliliiton toissa kesänä solmiman, 
2+1-vuotisen työehtosopimuksen ensim-
mäinen vuosi on päättymässä.

Kesällä 2007 solmitussa sopimuksessa 
kokeillaan uusia pelisääntöjä työpaikka-
kohtaisen erän jakamisessa. Alkukan-
keuden jälkeen työpaikoilla syntyi uuden 
sopimuksen puitteissa ratkaisuja paikalli-
sen erän jakamisesta, kuten aiemminkin. 
Kaikissa yrityksissä palkoista ei kuitenkaan 
kyetty sopimaan sopimuksen tarkoitta-
malla tavalla, ja se herätti Metallin jäse-
nistössä arvostelua ja tyytymättömyyttä. 
Työpaikoilla, joissa neuvottelut päättyivät 
eripuraan, kyseenalaistettiin koko paikal-
lisen sopimisen mielekkyys.

Tänä syksynä Teknologiateollisuus ja 
Metalliliitto tarkistivat yhdessä sopimuk-
sen tulkintaohjetta. Metallissa odotetaan 
nyt suurella mielenkiinnolla, miten nämä 
uudet linjaukset vaikuttavat tänä syksynä, 
kun sopimuksen toisen vuoden korotuk-
sista sovitaan työpaikoilla. Onnistuminen 
tässä sopimisessa tulee ohjaamaan Metal-
lin jäsenten asennoitumista yhteistoimin-
taan työpaikoilla.

Työehdoista sopiminen työpaikalla ei 
ole helppo tehtävä. Se vaatii myönteistä 
asennetta, aikaa, luottamusta ja sen, 
että osapuolet ymmärtävät toisiaan. On 
kummankin osapuolen etu, että neuvot-
telupöydän toisella puolella istuu asiansa 
osaava ja neuvottelemaan koulutettu 
henkilö. 

Avain työpaikalla tapahtuvan yhteis-
työn kehittämiseen on luottamusmiehen 

Vedenjakajalla
aseman ymmärtäminen. Luottamusmie-
hen roolista työpaikalla ei saa kehkeytyä 
niin epämiellyttävä, vaativa ja hankala, 
että kukaan ei halua siihen ryhtyä. Sel-
lainen tilanne on paikallisen sopimisen 
loppu.

Luottamusmies voi sopia menestyk-
sellisesti vain, jos hänellä on riittävä osaa-
minen ja toimintavalmiudet sekä välineitä 
hoitaa tehtävänsä. Hän saa tukea liitol-
taan ja edustamiltaan työntekijöiltä, mutta 
myös työnantajan pitää kantaa huolta 
siitä, että luottamusmiehellä on riittävät 
edellytykset toimia. Luottamusmiehelle 
paikallinen sopiminen on myönteinen 
haaste, jos hän kokee sen olevan reilua, 
vaikka kaikista ristiriidoista ei koskaan 
päästäisikään eroon. 

Liittojen yhteisymmärrys tästä onkin li-
sääntynyt myönteisellä tavalla. Teknologia-
teollisuus pitää mahdollisuutta paikallisesti 
sovittaviin palkan eriin erittäin tärkeänä. 
Osana paikallista sopimista myös Metalli-
liitto suhtautuu asiaan myönteisesti.

Jos orastava laskusuhdanne taipuu 
taantumaksi, ollaan yrityksissä kielteisten 
tosiasioiden edessä. Silloinkin on edullisin-
ta, että yrityksen asioita tarkastellaan ja 
ratkaisuja etsitään yhdessä työntekijöiden 
kanssa ja työehtosopimuksen puitteissa. 

Paikallinen sopiminen on työnteki-
jöiden kielteisimmissä mielikuvissa portti 
työehtojen heikennykseen, joita työnan-
taja tekee mielivaltaisesti. Hyvin toimiva 
yhteistyö kuitenkin suojaa yritystä ja sen 
työpaikkoja erityisesti laskusuhdantees-
sa. Sellaisen yhteistyön rakentamiselle 
ja syventämiselle ei voisi olla parempaa 
ajankohtaa, kuin käsillä oleva syksy. 

Riku Aalto
puheenjohtaja
Metallityöväen liitto 
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East Office muokkaa maaperää suomalaisten suuryritysten investoinneille Venäjällä.                                           

TEKSTi Pirjo Kupila · KuVAT Elina Ketola ja Shutterstock 

ast Office of Finnish industries on 18 suomalaisen 
suuyrityksen ja Sitran perustama voittoa tuot-
tamaton yritys, jonka tavoitteena on vahvistaa 
omistajiensa Venäjä-suhteita.    

”Yritys on perustettu laajan ja käytännöllisen 
Venäjä-osaamisen organisoimiseksi osakasyritysten tarpeisiin. 
Omistajiemme investoinnit Venäjälle kasvavat huimaa vauhtia, 
jolloin myös heidän tarpeensa Venäjä-osaamiselle kasvavat”, 
sanoo East Officen toimitusjohtaja René Nyberg. 

Hankkeeseen osallistuvat konepajayhtiöt Cargotec, Kone, 
Konecranes, Metso ja Wärtsilä sekä teräsyhtiöt Outokumpu ja 
Rautaruukki. Kaupan alalta mukana ovat Kesko ja Stockmann, 
mutta metsäyhtiöistä vain uPM ja elintarvikeyhtiöistä vain Fazer 
Group. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat sähköyhtiö Fortum, 
rakennusyhtiö YiT, mediayhtiö SanomaWSOY, logistiikkayhtiöt 
VR ja itella sekä rengasvalmistaja Nokian Renkaat ja kemikaali-
valmistaja Kemira. 

East Officen hallituksessa omistajia edustaa osakasyritysten 
ylin johto. Hallituksen puheenjohtajana toimii SanomaWSOy:n 
hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo. Hallituksessa on 
myös Pekka Huhtaniemi ulkoministeriöstä.

Yhtiön perustajat kuuluvat suurimpiin Venäjällä toimiviin 
suomalaisyrityksiin, kun mittarina ovat suomalaisten investoinnit 
ja kauppa Venäjälle.         

Yhtiön omistuspohja oli Nybergin mukaan tietoinen valinta.
”Se, että toimimme parillakymmenellä osakkaalla, tuo 

toimintaan toisenlaista tehokkuutta kuin jos osakkaita olisi 
viisikymmentä tai sata.”

”Osakkaat eivät ole myöskään ilmaisseet haluavansa oleelli-
sesti muuttaa tai laajentaa yhtiön perustaa”, kertoo Nyberg.

E Tiiviit viranomaisyhteydet

René Nyberg, 62, on yksi kokeneimmista ulkoasianhallinnon 
virkamiehistä, joka on lähes koko uransa ajan ollut yhteyksissä 
Venäjään.

Moskovan suurlähettiläs Nyberg oli 2000–2004 eli juuri 
ennen keväällä päättynyttä Berliinin suurlähettilään postiaan. 
Hän irtisanoutui ulkoministeriön palveluksesta ennen kuin siirtyi 
nykyiseen tehtäväänsä.  

Vaikka Nyberg kehuu saaneen hyvin vapaat kädet toiminnan 
organisointiin, hän tähdentää, että East Office on ensisijassa 
osakkaiden neuvonantaja ja strategiakonsultti, joka tekee sitä, 
mitä osakkaat siltä edellyttävät.

 ”Meillä on kaksi tehtävää: poliittisten riskien arvioiminen 
ja liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen Venäjällä. Niitä 
toteutamme analysoimalla ja verkostoitumalla.”

Ekonomisti Simon-Erik Ollus, toinen toimiston kahdesta neu-
vonantajasta, muistuttaa, että investointisuoja on Venäjällä edelleen 
heikompi kuin lännessä ja siihen liittyy monia poliittisia riskejä.   

Tämän vuoksi toimiston tavoitteena on tehdä tiivistä yhteis-
työtä niin Venäjän kuin Suomen viranomaisten kanssa. 

”Suomella on perinteisesti vahva suurlähetystö Moskovassa ja 
osaava Venäjä-miehitys ulkoministeriössä. Nämä yhteydet ovat meille 
luontevia ja välttämättömiä. Myös venäläisviranomaisia ja -poliitikoita 
on informoitu toimistomme perustamisesta”, sanoo Nyberg.

Ainutlaatuinen konsepti 

René Nyberg vakuuttaa, ettei East Officen tarkoituksena ole 
rakentaa byrokratiaa. 

Kaikki irti Venäjästä 
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”Suomalaiseen tyyliin meillä on hyvin kevyt organisaatio, 
vain kolme ihmistä Helsingissä. Avaamme vuodenvaihteeseen 
mennessä edustuston Moskovaan.”  

Nyberg asettuu enimmäksi ajaksi Moskovaan. Neuvonantajat, 
uM:stä virkavapaalla oleva Antti Helanterä ja Suomen Pankista 
East Officeen vaihtanut Simon-Erik Ollus, jäävät Helsinkiin. Heidän 
tukenaan on assistentti Renata Osmanova. 

Kolmikko muistuttaa yhteen ääneen, ettei East Officen toi-
minta ole pois muilta toimijoilta, vaan hyvä lisä siihen. 

Nybergin mukaan jonkinlainen heräte toimiston perusta-
miselle oli Sitran Venäjä-ohjelman päättyminen. Kun Sitra ei 
halunnut enää jatkaa, syntyi teollisuudessa idea omasta yhteisestä 
Venäjä-toimistosta. 

Simon-Erik Ollus korostaa, että East Officen konsepti, jossa yri-
tykset itse lähtevät yhteistyössä kehittämään Venäjä-osaamistaan 
sen sijaan, että huutaisivat jälleen kerran julkista valtaa apuun 
politiikkaohjelmineen ja rahastoinen, on ainutlaatuinen.    

Nyberg muistuttaa, että Venäjän merkitys suomalaisyrityksille 
kasvaa jatkuvasti. 

”Sen lisäksi, että joidenkin suomalaisyritysten liikevaihdosta 
jo merkittävä osa tulee Venäjältä, meillä on myös ilmiö, jonka 
venäläisetkin ovat jo panneet merkille, ja se on suomalaisyritysten 
vahva läsnäolo Pietarissa.

 ”Siellä on jo koko Suomen pk-sektori paikalla ja suuri joukko 
suomalaisperheitä asuu kaupungissa. Vastaavaa ei ole nähty 
sataan vuoteen”, hän sanoo. 

R

Diplomatiasta 
tuli vuorineuvosten 
salainen ase

Kaikki irti Venäjästä 
ené Nyberg kertoo myöntyneensä välittömästi, 
kun häntä viime syksynä kysyttiin uuden Venäjä-

toimiston johtoon. Paluu haastavaan tehtävään Suo-
meen kahdeksan ulkomaan vuoden jälkeen sopi hänelle 
erinomaisesti. 

”Kauteni Berliinissä oli päättymässä kesällä ja mi-
nulle oli ollut alusta alkaen selvää, että palaan vielä 
Venäjä-asioihin tavalla tai toisella.”  

Berliinissä Nyberg sanoo käyttäneensä paljon aikaa 
Saksan Venäjän politiikan ja maiden välisten taloussuhteiden 
seuraamiseen.

”Saksassa merkille pantavaa on teollisuuden vahva 
panostus korkean tason suhteisiin Venäjällä. Siellä ei 
tehdä suuria päätöksiä ottamatta ensin yhteyttä Ve-
näjän poliittiseen johtoon ja se tapahtuu aina Saksan 
hallituksen tuella.” 

Nyberg kehuu nykyistä tehtäväänsä vapautta-
vaksi kokemukseksi vuosikymmenien virkamiesuran 
jälkeen.

”Päätöksenteko East Officessa on suoraviivaista ja 
selkeää. Yhteys hallitukseen ja etenkin sen puheenjohta-
jaan Jaakko Rauramoon toimii erinomaisesti. Valtiollahan 
kaikki tapahtuu eri tavalla. Kyllä sielläkin osataan tehdä 
päätöksiä, muttei aina.”

On silti vaikea kuvitella Nybergin kaltaisen miehen 
antautuvan johonkin tehtävään täysin ehdoitta.

”En asettanut ehtoja, vaan sain vapaat kädet. Sanoin 
vuorineuvoksille tullessani, että tarvitsen kuusi kuukautta 
ennen kuin tiedän, mitä tästä tulee. Kun kolme kuukaut-
ta oli kulunut, toimisto oli pystyssä ja rekrytoinnit tehty 
ja minulle oli selvää, että meidän on asettauduttava 
myös Moskovaan.” 

Ainoa asia, josta omistajat ovat Nybergin mukaan 
hyvin tarkkoja, on se, ettei toimistolla ole julkista roolia 
eikä profiilia.

”Minä en esimerkiksi istu aamu-tv:ssä antamassa         
                  lausuntoja Venäjästä.” 

"Emme rakenna 
byrokratiaa, vaan 

tulevaisuutta", 
vakuuttaa 

East Officen 
René Nyberg.
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ijoitusyhtiö Neomarkka Oyj:n 
omistama Reka Kaapeli Oy 
hakee kasvua Venäjän lo-
puttomasta rakentamisesta. 
Voima- ja asennuskaapeleita 

valmistavan yhtiön tavoitteena on nousta 
lähivuosina viiden suurimman kaapelival-
mistajan joukkoon Venäjällä.

Reka Kaapeli on viime vuosina in-
vestoinut voimakkaasti tuotantoon niin 
Suomessa kuin Venäjällä. 

Vuonna 2006 yhtiö osti Moskovan 
eteläpuolelta Podolskista keskijännitekaa-
peleita valmistavan tehtaan. Elokuussa 
2008 se hankki osake-enemmistön Po-
dolskin tehtaan naapurissa sijaitsevasta 
yrityksestä, joka valmistaa erikoiskaape-
leita muun muassa öljy- ja kaasuteolli-
suudelle. Samalla yhtiö tiedotti lähes 20 
miljoonan euron kone-, laite- ja raken-
nusinvestoinneista Venäjän tehtailleen. 
Summaan sisältyy yritysosto.          

Suomessa Reka Kaapelilla on kolme 
tehdasta, joista erityisesti keski- ja suurjän-
nitekaapeleita valmistavan Riihimäen teh-
taan juuri valmistunut laajennus palvelee 
myös yrityksen Venäjän markkinoita.

 Toimitusjohtaja Jorma Leskinen 
pitää yhtiön Venäjä-ohjelman ajoitusta 
perusteltuna ja onnistuneena.       

”Länsimaisista alan toimijoista me 
olemme ihan kärkijoukoissa Venäjällä”, 
hän sanoo.  

Kaapelituotanto on Venäjällä vielä 
hyvin hajanaista ja suuret toimijat puut-
tuvat markkinoilta vielä kokonaan.  Lisäksi 
rakentaminen kaikissa muodoissaan on 
vasta alkamassa. Samalla sähkön tarve 
kasvaa voimakkaasti ja jakeluverkostoa 
on pakko uusia ja rakentaa lisää.  

”Verkon rakentamiseen liittyvät pää-
tökset ovat aina isoja maasta riippumat-
ta”, muistuttaa Leskinen.     

Vaikka Venäjällä toimivat länsimaiset 
yritykset hankkivat tarvitsemansa kom-
ponentit ja raaka-aineet mielellään län-

Reka Kaapeli 
haluaa 
voittaa
venäläisten 
luottamuksen

S

”Tavoitteenamme on olla kannattava 
ja tehokas myös Venäjällä”, sanoo 
Reka Kaapelin toimitusjohtaja Jorma 
Leskinen. 

simaisella tyylillä ja laadulla, Venäjällä 
toimivat suomalaisyritykset eivät olleet 
Reka Kaapelin ainoita innoittajia, vaan 
yhtiön tavoitteena on voittaa myös ve-
näläisten luottamus.  

”Haluamme olla tehokkaita myös 
Venäjällä. Se tarkoittaa länsimaista toi-
mintatapaa, toimitusvarmuutta ja laatua. 
Esimerkiksi työvoimaa tarvitaan vähem-
män kuin mihin Venäjällä on perinteisesti 
totuttu”, kertoo Leskinen.  

Lähellä kasvukeskuksia

Reka Kaapelin liikevaihto on kasvanut 
viime vuosina noin 20 miljoonaa euroa 
vuodessa. Tänä vuonna yhtiö tavoittelee 
yli 120 miljoonan euron liikevaihtoa.    

Yhtiö ei kerro Venäjän osuutta liike-
vaihdostaan. Tähän mennessä Venäjä 
on vienyt enemmän kuin tuonut, mutta 
tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat. 
Kaapelivalmistajien kansainvälisen järjestön 
CRu:n mukaan metallipohjaisten kaapelei-
den volyymi kasvoi Venäjällä viime vuonna 
viisitoista prosenttia. Tätäkin voimakkaam-
min kysyntä kasvoi Reka Kaapelin vahvalla 
alueella eli voimakaapeleissa.     

Reka Kaapelin Venäjä-operaatiot ovat 
keskittyneet Moskovan ja Pietarin alueille. 
Pietarissa yrityksellä on ollut myyntikont-
tori vuodesta 2001. Podolskin tuotan-
tolaitokset sijaitsevat vain 50 kilometrin 
päässä Moskovasta etelään. 

”Olemme lähinnä Moskovaa voima-
kaapeleita valmistava yritys. Haluamme olla 
Venäjälläkin lähellä kasvukeskuksia, mutta 
olemme lähteneet liikkeelle Moskovasta 
ympäristöineen”, kertoo Jorma Leskinen.  

Venäjällä Reka Kaapeli toimii lähes 
täysin venäläisin voimin. Suomesta on 
paikalla vain tuotantopäällikkö. Rekry-
toineissa on Leskisen mielestä toistai-
seksi onnistuttu, vaikkei se ole ollutkaan 
helppoa. 

V E N Ä J Ä
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autaruukki Oyj päätti syk-
syllä 2005 tehdä Venäjästä 
osan ydinmarkkina-aluet-
taan. Venäjä oli Ruukille 
luonteva valinta, kun yhtiö 

päätti uudessa strategiassaan panostaa 
rakentamiseen.

 ”Jo 1980-luvulla alkanut Venäjän-
kauppamme oli ollut koko ajan kannat-
tavaa mutta se oli kasvanut hitaasti. Ana-
lysoidessamme tilannetta huomasimme 
pian, että panoksemme Venäjällä olivat 
aivan liian pieniä suhteessa markkinapo-
tentiaaliin”, kertoo Ruukin strategiajoh-
taja Marko Somerma.   

Linjamuutos yhtiön strategiassa tar-
koitti Venäjällä käytännössä kahta asiaa: 
oli lähdettävä aktiivisesti yrityskaupoille ja 
suunniteltava mittavia investointeja. Toisek-
si koko Venäjä-organisaatio oli uusittava 
prosesseja ja toimintakulttuuria myöten. 

Rakentajien lisäksi Ruukin tähtäimessä 
Venäjällä ovat konepajat. Vaatii kuitenkin ai-
kansa ennen kuin maan pitkään laiminlyöty 
konepajateollisuus pääsee jaloilleen.

”Voimakas paikallinen kysyntä on 
kuitenkin jo aiheuttanut sen, ettei kaikkea 
enää tuoda, vaan Venäjällä panostetaan 
myös paikalliseen tuotantoon”, sanoo 
Somerma.

Täysi rähinä päälle

Kesällä 2006 Rautaruukki osti Venäjän suu-
rimman teräsrakenteiden valmistajan Ven-
tallin ja käynnisti investointiohjelman, jonka 
tarkoituksena oli kolminkertaistaa yhtiön 
kapasiteetti Venäjällä. Jo sitä ennen Ruukilla 
oli ollut pienimuotoista tuotantoa Pietarin 
teräspalvelukeskuksen yhteydessä. 

Parhaillaan Ruukki rakentaa Ventallin 
kotipaikkakunnalle Obninskiin uutta teräs-
palvelukeskusta. Sen on määrä valmistua 
syksyllä 2009. Pietarin palvelukeskuksen 
laajennus valmistuu ensi vuoden alkuun 
mennessä.

Obninskissa, joka sijaitsee sata ki-
lometriä Moskovasta lounaaseen, saa 
jalansijaa myös muu kuin teräsrakenteiden 

tuotanto. Alkuun lähdetään valmistamalla 
jätepuristimien osia.

”Seuraavaksi valmistelemme orga-
nisaatiota tuleviin haasteisiin viemällä 
SAP-järjestelmämme Venäjälle. Olemme jo 
aiemmin toteuttaneet Euroopassa useita 
isoja SAP-hankkeita”, kertoo Somerma.                      

Rautaruukin liikevaihto oli viime vuon-
na 3,9 miljardia euroa. Konserni tavoitte-
lee kymmenen prosentin vuotuista liike-
vaihdon kasvua, mutta Venäjällä tavoite 
on huomattavasti kovempi.

Vuonna 2005 Ruukki myi Venäjälle 
tavaraa noin 70 miljoonan euron arvos-
ta. Siitä vain kymmenen prosenttia oli 
paikallista tuotantoa. Tänä vuonna yhtiö 
tavoittelee Venäjältä jo 300 miljoonan 
euron liikevaihtoa. Samaan aikaan työn-
tekijöiden määrä Venäjällä on kymmen-
kertaistunut parista sadasta yli kahteen 
tuhanteen.   

Ruukki investoi myös 
suhteisiin

Venäjän liiketoiminnan kasvaessa Ruukki 
on nähnyt tarpeelliseksi panostaa myös 
suhteisiin.

Yhtiö palkkasi juuri uuden johtajan 
Martti Huttusen sidosryhmäsuhteisiin. 
Hänen työssään painottuvat Venäjä-suhteet. 
Sen lisäksi Ruukki on ollut mukana perusta-
massa suomalaisen suurteollisuuden omaa 
Venäjän toimistoa East Officea.   

”Kuten hyvin tiedetään, liike-elämän, 
poliittisen eliitin ja viranomaisten väliset 
suhteet ovat Venäjällä tiiviimmät kuin län-
simaissa. Kun yritykset satsaavat Venäjälle, 
niiden on satsattava myös suhdetoimin-
taan”, perustelee Marko Somerma. 

Hänen mukaansa suhdetoiminnalla on 
Venäjällä kaksi tavoitetta: riskienhallinnan 
parantaminen ja uusien liiketoimintamah-
dollisuuksien avaaminen.   

Somerma pitää kuitenkin harhaluulo-
na sitä, että Venäjällä olisi toimittava niin 
kuin siellä on aina toimittu.   

”Monet venäläiset yritykset ovat ny-
kyään hyvin moderneja, emmekä mekään 
ole nähneet mitään syytä poiketa länsi-
maisista toimintatavoistamme Venäjällä. 
Noudatamme esimerkiksi koko Ruukkia 
koskevaa eettistä ohjeistoa maasta riip-
pumatta”, sanoo Somerma. 

R

Rautaruukki 
terästäytyi 
Venäjällä

V E N Ä J Ä

"Venäjällä on panostettava myös suh-
teisiin", sanoo Rautaruukin strategia-
johtaja Marko Somerma.
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Aavan meren 
tuolle puolen
Järjestelmätoimittajuuden ydin on toimintakonsepteissa ja kompetensseissa 

– on valittava roolinsa ja osaamisensa oikein. Kansainvälinen menestys ei ensisijaisesti 

riipu yrityskoosta, vaikkakin se lisää esimerkiksi investoinneissa tarvittavaa uskottavuutta.

TEKSTiT Jaakko Liikanen · KuVAT Mikko Lehtimäki ja Johanna Kannasmaa 

eknologiateollisuudessa tunnetaan huolta koti-
maisten järjestelmätoimittajien tulevaisuudesta, 
suurten päämiesten vauhtiin pystyviä kumppaneita 
on liian vähän.  

Professori Jukka Vesalainen Vaasan yliopiston 
johtamisen laitokselta vakuuttaa huolen aiheelliseksi muttei uudek-
si. Globaalitalous teki siitä nykypäivää jo vuosituhannen alussa. 

Muun muassa pk-yritysten yritysyhteistyöhön ja verkostoitu-
miseen erikoistunut Vesalainen painottaa, että kumppaneiden 
vähyys on fakta päämiesten vinkkelistä katsottuna.

"Suurten yritysten edustajathan näin yleensä sanovat, ja he 
katsovat asiaa asiakasnäkökulmasta."

Kolikon toinen puoli 

Järjestelmätoimittajiksi pyrkivien kannalta on puolestaan olen-
naista se, millaisella hankintastrategialla suomalainen suurteol-
lisuus toimii. 

"Jos hankinta perustuu vain suoritteen ostohintaan, on 
alihankkija vaikeuksissa. Jos taas kriteereinä käytetään koko-
naiskustannusta, jolloin hinnan lisäksi määritellään toimitusvar-
muuden, laadun ja liiketoiminnan vaihdantakustannusten määrä, 
lienee suomalainen alihankintasektori paremmassa asemassa," 
Vesalainen huomauttaa.

Hän lisää, että paikallinen, lähellä markkinoita sijaitseva tuo-
tanto tulee silti yhä tärkeämmäksi polttoaineen hinnannousun 
nostaessa kuljetuskustannuksia.

T
Matkalla superalihankkijaksi?

Teknologiateollisuuden piirissä esiintuotu tarve kehittää vuoteen 
2015 mennessä 20 ns. superalihankkijaa kaipaa professorin 
mielestä selvennystä siitä, mitä termillä tarkoitetaan. 

"Jos tavoite on synnyttää esimerkiksi 20 yli 1000 henkilöä 
työllistävää yritystä, voidaan asiaan ottaa kantaa. Muutamat toki 
jo ylittävät tuon rajan, kuten  Komas, Ruukki, Componenta, PKC 
Group, Scanfil ja Hollming. Kaikkiaan meillä on viitisenkymmentä 
alihankintaa harjoittavaa yli 120 henkeä työllistävää yritystä. Jos 
ajateltaisiin, että superalihankkijoita syntyisi näitä fuusioimalla, 
tarvittaisiin keskimäärin viiden yrityksen yhteenliittymä. Tällöin 
näistä yrityksistä syntyisi karkeasti arvioiden noin viisi kriteerit 
ylittävää yritysryhmää. Jos "superalihankkijan" kokorajaa las-
ketaan, muuttuu laskelmakin vastaavasti."

Professorin mielestä tavoite ei toteudu normaalin kasvun 
kautta. 

"Nopein ja tavallaan ainoa mahdollinen tapa tavoitteeseen 
pääsemiseksi olisi yritysten fuusiointi. Kun katsotaan, miten suu-
rimmat yritykset ovat kasvaneet, nähdään lähes kaikilla olevan 
taustalla yritysostoja." 
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“Yrityksestä riippumatta 

paikka tuotannollisessa arvoketjussa 

vakiinnutetaan lisäarvoa tuottamalla ja 

saamalla asiakkaat vakuuttuneeksi tuon 

tarjotun lisäarvon todellisuudesta.”

– Jukka Vesalainen

Tositarinoita Suomen 
teknologiateollisuudesta

Jukka Vesalainen on kirjoittanut tutkija Maria Pilbackan kanssa 
teoksen “Järjestelmätoimittajuus teknologiateollisuudessa”. Kirja 
perustuu kirjoittajien Vaasan yliopistossa  viime vuonna tekemään 
tutkimukseen, jossa kartoitettiin suomalaisen alihankinnan mai-
semaa ja selvitettiin strategioita, joilla yritykset asemoivat itsensä 
markkinoille. Mukana oli kaikkiaan 348 yritystä.

Millaisista tekijöistä teknologiateollisuuden alihankinta-
sektorin kilpailukyky muodostuu, Jukka Vesalainen?

"On liian yksinkertaista perustaa kilpailuedun saavuttaminen 
pelkkään kustannusjohtajuuteen. Tosin joillekin yrityksille se voi 
olla strateginen valinta. Suomalaiselle alihankkijalle saattaa sopia 
paremmin esimerkiksi tuotteen elinkaareen sidottu liiketoimin-
tastrategia, jossa yritys tarjoaa asiakkaalle teollista palvelutoi-
mintaa aina tuotekehityksestä ja tuotannon ylösajopalveluista 
erilaisiin after-sales -palveluihin saakka. Tällaisessa toimintamal-
lissa alihankkijan tulee edelleen olla valmistuksen asiantuntija ja 
riippuen esimerkiksi sarjakoosta se voi tuottaa valmistuspalveluita 
itse tai verkostonsa kautta. Tällaisen toimintamallin toteuttaminen 
ei ole kokokysymys ainakaan siinä määrin, että vain esimerkiksi 
kokoluokaltaan 1000 henkilöä työllistävät yritykset voisivat sitä 
tehdä. Tästä on olemassa hyviä esimerkkejä."

Millaiset ovat päämiesten vastuut ja velvoitteet siihen, 
että kilpailukykyisiä yritysverkostoja voisi syntyä?

"Syviin liiketoimintasuhteisiin mentäessä pitää ymmärtää se, että 
tuloksen tekeminen puolin ja toisin riippuu toisesta. 

Päämiehet ovat vapaita valitsemaan toimintamallin jota han-
kintatoimessaan toteuttavat. Eli mikäli valintana on käyttää hyväk-
si alihankintamarkkinoita kilpailuttamalla toimittajia voimakkaasti, 
siinä tehdään samalla myös päätös jättää kumppanuustyyppiset 
toimintamallit valitsematta. Sitä ei pidä moralisoida, koska mark-
kinataloudessa on täysin oikein ja hyväksyttävää toimia juuri 
näin. Silloin ei kuitenkaan pitäisi puhua kumppanuuksista tai 
yhteistyömalleista, koska se tuottaa vain pahaa verta puheiden 
ja käytännön ollessa ristiriidassa keskenään." 
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uuret teolliset toimijat 
ovat vaatineet Suomeen 
järjestelmätoimittajia, jot-
ka pystyvät vastaamaan 
entistä suuremmista toimi-

tuskokonaisuuksista. Muun muassa ABB:n, 
Bombardierin ja Wärtsilän yhteistyöver-
koissa toimiva VM-Group pyrkii osaltaan 
vastaamaan tähän haasteeseen.

"Päämiehet siirtävät yhä suurempia 
kokonaisuuksia aiemmin itse tekemästään 
työstä järjestelmätoimittajille ja heidän 
verkostoilleen. Samalla verkostossa toimi-
vat yrityksetkin voivat vaihtaa asemiaan. 
Monet ennen isoille päämiehille suoraan 
toimittaneet yritykset ovat nyt osana 
järjestelmätoimittajan verkostoa. Tätä 
mallia mekin olemme toteuttamassa", 
kertoo yhtiöryhmän kehitysjohtaja Peter 
Koistinen.

Kokonaisuuksien osaaja

Yhteistyö päämiesten kanssa sujuu hy-
vin ja pitkään rakennettu luottamus on 
kunnossa.

"Yhteistyö perustuu luottamukseen. 
Vaativat päämiehet auttavat yrityksiä kehit-
tämään ja kehittymään. Erityinen huomio 
on prosessien parantamisessa, laadussa 
ja oman yhteistyöverkoston luomisessa ja 
kehittämisessä", Koistinen luettelee. 

Päämiehiltä puolestaan toivotaan us-
kallusta ulkoistaa riittävän suuria kokonai-
suuksia riittävän pitkillä sopimuksilla.

"Näin luodaan vahva pohja yrityksen 
kehittämiselle ja kilpailukyvyn varmistaville 
investoinneille", Koistinen jatkaa.

VM-Groupin sekä perusteilla olevan 
Promeco-konsernin olennaiseksi kilpailu-

Kasvuhakuinen talo 
Kokoonpanopalveluja tarjoava ja ohutlevyä jalostava 

VM-Group Oy aikoo kasvaa lähivuosina voimakkaasti 

osana perustettavaa Promeco Group –konsernia.

S
kyvyn varmistajaksi on noussut kokonai-
suuksien hallinta. Konserni on kokoavassa 
roolissa sekä suunnittelijan ja koordinaatto-
rin asemassa asiakasta palvellessaan. Mie-
lisloganiksi on noussut ”hyvistä parhaiksi”, 
jonka mukaisesti tavoitellaan tyytyväistä 
asiakasta.

Tavoitteena 
voimakas kasvu 

VM-Groupin kasvu on jatkunut voimak-
kaana. Vuonna 2005 yhtiön liikevaihto 
oli noin seitsemän miljoonaa euroa, ku-
luvan vuoden ennuste on jo 17 miljoonaa 
euroa. 

"Tarkoituksemme on miltei tuplata 
Promeco Groupin tämän vuoden lähes 
60 miljoonan euron liikevaihto sataan 
miljoonaan euroon vuoteen 2012 men-
nessä. Tällaisten kasvulukujen saavuttami-
nen vaatii myös kansainvälistä toimintaa. 
Meillä onkin jo meneillään ensimmäiset 
hankkeet laajemman kansainvälisen toi-
minnan käynnistämisestä."

Muttei sekään vielä riitä.  
"Kasvustamme tulee luultavasti 50 – 

75 prosenttia orgaanisen kasvun kautta, 
mutta sadan miljoonan liikevaihto vaati 
myös yritysjärjestelyjä. Tulemmekin toimi-
maan aktiivisesti myös yrityskauppamark-
kinoilla," Koistinen toteaa. 

Peter Koistisen mukaan Promeco 
Groupin kasvutavoite on kova, mutta 
riskejä on otettava jos aikoo me-
nestyä.
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Ohutlevyosaamista 
ja hyvää jousitusta 
Meconetin kilpailukyvyn ytimenä ovat ohutlevy- ja 

jousituotanto sekä laaja verkostoituminen. 

ahdentien varressa Vantaalla 
päämajaansa pitävä Meco-
net Oy on mukana useissa 
kymmenissä yritysverkostois-
sa. Pitkälle integroituneen 

alihankkijayrityksen päähankkijoita ovat 
mm. ABB ja Valtra. 

"Verkostot ovat erilaisia ja jalkapal-
lotermein sanottuna kaikissa on koutsit, 
joilla on omanlaisensa tavat johtaa ver-
kostoa", sanoo Meconet Oy:n  hallituksen 
puheenjohtaja Timo Parmasuo.

Meconet on itsekin jossain verkostos-
sa päävastuullinen toimittaja asiakkaan 
suuntaan, toisessa näkymättömämpi 
komponenttitoimittaja.

"Moninaisuus tekee yhteistyöstä haas-
tavaa, mutta mielenkiintoista. Yleisesti 
ajatellen olemme keskikentän pelinra-
kentaja, jonka pitää osata toimia sekä 
ostajana että myyjänä. Ja muun verkoston 
osaamista olisi osattava myydä tarvittaessa 
kuten omaansakin."  

Fuusioitua voimaa 
vuodesta 2001 

Meconet valmistaa ohutlevytuotteita.
Meistotuotteita valmistetaan puristin- tai 
moniluistitekniikalla. Toinen tuotantotapa 
ovat syvävetomenetelmällä tehtävät ohut-
levykotelot. Tärkeä osa tarjontaa on myös 
jousien valmistus. 

Meconetin tuotteita käytetään teolli-
suuden työkoneissa sekä jokapäiväisessä 
menossa – pistorasioista kännyköihin ja 
autoihin. 

Yhtiön nykyinen toimintarakenne on 
perua vuodelta 2001 – tuolloin laitettiin 
yhteen Holmtek, Teräsjousi, Metmek, 

L
ASP ja SMC - fuusiosta syntyi nykyinen 
Meconet Oy. 

Reilun 30 miljoonan euron liikevaihtoa 
pyörittävä yhtiö työllistää Vantaalla, Ääne-
koskella ja Pihtiputaalla 180 henkeä. 

Virossa lähinnä Saksan ja Ruotsin 
markkinoita palvelee tytäryhtiö Meconet 
Baltics AS. Tallinnan tehtaan tuotannosta 
menee vientiin yli 90 prosenttia. 

Meconet katselee tätä nykyä tosissaan 
myös Venäjän suuntaan. 

Verkostoitumisen haasteet

Timo Parmasuon mukaan varsinainen 
yrityskoon kasvu tehtiin fuusiossa.

"Olemme ohutlevyteknologioiden ja 
jousivalmistuksen superosaaja ennemmin 
kuin superkasvaja." 

Millaisena näette verkostoyhteistyön 
tulevaisuuden? 

"Se on merkittävä tapa kasvaa ja pa-
nostamme yhteistyöhön voimakkaasti. 
Mutta sen tulevaisuus riippuu pitkälti pää-
hankkijoista. Esimerkiksi tuotannollisten 
kustannusten alentaminen koskee koko 
verkostoa. Eli ohjauksen on tehostuttava, 
roolituksen selkiinnyttävä ja yhteistyön 
tulosten jakamisen kehityttävä."

Erityisen tärkeänä Parmasuo näkee sen, 
että suomalaisyritykset pääsisivät kansain-
välisiin verkostoihin. Esimerkiksi suoma-
laisten yrityskeskittymien voimakkaampi 
rakentaminen ulkomaille auttaisi asiaa.

"Tuotantovolyymit kasvaisivat ja koke-
mukset karttuisivat yhdessä muiden suo-
malaisyritysten kanssa. Samalla helpottuisi 
etabloituminen markkinoille." 

"Meille olisi suuri riski lähteä maail-
malle vain yhden kotimaisen päämie-
hen rinnalla. Siinä olisivat klassisesti 
kaikki munat samassa korissa", koros-
taa Timo Parmasuo. 
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eväällä 2006 matkustin ensim-
mäisen kerran Turkkiin. Tai oike-
astaan se ei ollut aivan ensimmäi-

nen kerta. Olin kyllä käynyt kokouksessa 
istanbulin lähellä olevassa hotellissa, mutta 
sitä matkaa ei oikein voi laskea varsinaiseksi 
ensimmäiseksi Turkin vierailuksi.

Ensimmäiselle oikealle matkalle lähdin 
hyvin ristiriitaisin miettein. Kolmisen viik-
koa aikaisemmin olimme kuulleet, että 
Componentan alalla toimiva iso yritys oli 
tulossa myyntiin Turkissa. Meiltä oli kysytty 
kiinnostusta ostamiseen ja vastaus oli ollut, 
että ilman muuta kiinnostaa. Sen jälkeen 
ryhdyin assistenttini kanssa etsimään ka-
lenteristani mahdollisia päiviä ensimmäistä, 
oikeaa Turkin matkaa varten.

Lensin ensin Saksaan, josta jatkoin 
kohti istanbulia. Olin flunssassa. istuin 
koneessa matkalla kohti tuntematonta 
maata ja kulttuuria ja minua kalvoi fluns-
san aiheuttaman lihassäryn lisäksi epäilys. 
Mitä ihmettä olen tekemässä? Miksi olen 
matkalla kaikista maailman maista juuri 
Turkkiin? En tiennyt maasta juuri mitään 
ja minulla oli tiettyjä ennakkoluuloja, 
se on pakko myöntää nyt jälkikäteen. 
Turkissa minua odottivat maan suurim-
man perheyhtiön edustajat. Yhtiö toimi 
lukuisilla eri aloilla, ja omistajat halusivat 
nyt keskittyä muun muassa öljynjalostuk-
seen ja pankkitoimintaan. Alumiini- ja 
rautakomponentteja valmistava yritys 
oli päätetty laittaa myyntiin. Yritys yllätti 
minut positiivisesti. Neuvotteluja käytiin 
oikeassa sulttaanin palatsissa Bosporin-
meren rannalla istanbulissa. Seuraavana 

päivänä matkustimme katsomaan tuo-
tantolaitoksia, ja epäilykseni hälvenivät 
yhä enemmän. Myynnissä oleva yritys oli 
lähes silloisen Componentan kokoinen, 
länsimaisesti johdettu firma, jonka avain-
henkilöt puhuivat hyvää englantia. Olin 
vaikuttunut näkemästäni ja ymmärsin, 
että meillä ei ole oikeastaan enää kuin 
yksi ongelma: jostain pitäisi saada aina-
kin 100 miljoonaa euroa rahaa. Summa 
tuntui toivottaman suurelta.

Heinäkuussa vierailimme uudestaan 
Turkissa, nyt kahdeksan hengen voimin. 
Muutkin pääsivät näkemään, etten ollut 
harhojen vallassa. Yritys olisi ehdottomasti 
ostamisen arvoinen, totesimme kaikki. 
Enää ei puuttunut kuin tuo 100 miljoo-
naa euroa. Meidän piti saada pankit va-
kuuttuneeksi siitä, että olemme edelleen 
täysissä sielun ja ruumiin voimissa, ja riski 
kannattaisi ehdottomasti ottaa. Haaste oli 
valtava, mutta saimme lopulta rahoittajat 
vakuuttumaan investoinnistamme. 

Noiden ensimmäisten matkojen jäl-
keen olen käynyt Turkissa 35 – 40 kertaa. 
Matkat ovat suuntautuneet erityisesti 
kahteen paikkaan: Manisaan lähelle izmi-
riä ja Orhangaziin, jonne on noin kahden 
tunnin ajomatka istanbulista. Lisäksi olen 

lomaillutkin Turkissa muutaman kerran 
viime vuosina. Suhtautumiseni maahan on 
muuttunut ensimmäiseen matkaan verrat-
tuna huimasti. Olen päässyt tutustumaan 
henkilökohtaisesti maan maukkaaseen 
ruokakulttuuriin, hienoihin ihmisiin ja 
mielenkiintoiseen historiaan. Ruoka ei 
olekaan pelkkää kebabia, vaan se on 
saanut paljon vaikutteita Turkin rakkaasta 
kiistakumppanista Kreikasta.

Nyky-Turkin perustaja Kemal Atatürk 
haki mallimaita tulevan Turkin esikuviksi. 
Yksi näistä silloisista hiljattain itsenäisty-
neistä maista oli Suomi. Suomi esittäytyy 
turkkilaisten koulukirjoissa, ja turkkilaiset 
kokevat Suomen ja suomalaiset läheisiksi. 
Tämän huomaa kyllä suhtautumisessa. 
Turkkilainen työkulttuuri ja johtamistapa 
ovat toki erilaisia kuin Suomessa. Turkissa 
tehdään töitä kuutena päivänä viikossa ja 
johtamistapa on paljon autoritäärisempi 
kuin meillä. Suomalaista johtamiskulttuu-
ria ei kannatakaan sellaisenaan viedä Tur-
kin tuotantolaitoksillemme, vaan maassa 
ehdottomasti maan tavalla. Sen sijaan asi-
at, jotka koemme ja toteutamme samalla 
lailla sekä Turkissa että Suomessa ovat 
yrityksemme arvot: avoimuus, rehellisyys, 
keskinäinen kunnioitus ja arvostus. 

Heikki Lehtonen 
toimitusjohtaja
Componenta Oyj

Maassa maan tavalla

K
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uomessa valmistetuista 
maatalouskoneista me-
nee valtaosa vientiin, toi-
sin kuin vielä 90-luvulla. 
Vienti kasvaa voimakkaasti 

erityisesti Venäjälle ja uusimpiin Eu-maihin 
itäisessä Euroopassa. 

Suomessa maatalousyrittäjien määrä 
vähenee, mutta samalla tilakoot kasvavat.

"uudet , isommat tilat ovat aiempaa 
kannattavampia. Tehokkaampi viljanvil-
jely vaatii uudet ja paremmat koneet", 
kertoo maatalouskoneet- toimialaryhmän 
asiantuntija Jukka Tiihonen Teknologia-
teollisuus ry:stä.

Kotimaan konekaupassa 
pirteä vuosi

Kotimaassa maatalouskonekauppa on 
pienentynyt tähän saakka tasaisesti. Tänä 

vuonna tehdään todennäköisesti hyppäys 
ylöspäin. Viljan kova kysyntä maailman-
laajuisesti on nostanut sen hintaa Suo-
messakin. 

Viljanviljely on tällä hetkellä erittäin 
kannattavaa kohonneista kustannuksista 
huolimatta. Nuoret viljelijät haluavat oman 
puimurin aikaisempien yhteiskoneiden ti-
lalle, jotta pääsevät pellolle juuri silloin, kun 
hetki on oikea.

"iso kysymysmerkki on se, miten Suo-
messa saadaan jatkossa lihaa ja maitoa. 
Eläinten pito ei enää houkuttele nuoria 
viljelijöitä samalla tavalla kuin viljanviljely", 
kertoo Tiihonen.

Poliittiset ratkaisut 
väijyvät taustalla

Tiihosen mielestä kotimaiset maatalousko-
neyritykset voivat tutkia täyttyviä tilauskirjo-

Ruuan hinta vauhdittaa 
maatalouskonekauppaa
Tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset – jopa erittäin positiiviset maatalouskoneet- 

toimialaryhmän yrityksillä. Viljan kova kysyntä nostaa ruuan hintaa ja vahvistaa 

voimakkaasti maatalouskoneita valmistavien yritysten  tilauskantaa. Poliittiset ratkaisut 

saattavat kuitenkin tuoda muutoksia konekaupan ylöspäin osoittavaan myyntikäyrään. 

jaan suhteellisen huolettomin mielin, koska 
markkinatilanne on hyvin positiivinen.

"Poliittiset maatalouteen liittyvät rat-
kaisut vaikuttavat kuitenkin maatalousko-
nekauppaan", muistuttaa Tiihonen.

Maatalouskoneet-toimialaryhmä seu-
raa jatkuvasti Eu:n maatalouspolitiikan ja 
laajenemisen sekä WTO:n neuvottelujen 
vaikutuksia kansalliseen maatalouteen ja 
maatalouskoneiden kysyntään. 

Viime vuosina tutkimus- ja tuotekehi-
tystyö kansainvälistyvillä markkinoilla on 
noussut yhä keskeisempään rooliin myös 
maatalouskonealalla. Teknologiateollisuus 
kuuluu yhtenä kuudesta perustajajäsenes-
tä Agroteknologiaverkostoon. Sen tavoit-
teena on edistää suomalaisen maatalou-
den ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan 
kansainvälistä kilpailukykyä teknologisen 
tutkimuksen, tuotekehitystoiminnan ja 
koulutuksen avulla. 

Maatalouskoneet

Teknologiateollisuus ry:n maatalous-
koneet-toimialaryhmä edistää maa-
talouskonevalmistajien keskinäistä 
tietojenvaihtoa ja yhteistyötä sekä 
vaikuttaa maatalouskoneteollisuuden 
toimintaedellytysten kehittämiseen. 
Toimialaryhmä toimii kiinteässä yh-
teistyössä maatalouskoneteknologian 
tutkimuksen kanssa tavoitteena alan 
yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn 
kehittäminen ja kansainvälistymisen 
edistäminen. Se on perustettu vuonna 
1981 ja jäseninä on 18 alan johtavaa 
yritystä. Maatalouskoneliiketoimin-
nan yhteinen liikevaihto oli noin 700 
miljoonaa euroa vuonna 2007.

S
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altran traktorit ovat kysyttyä tavaraa 
sekä maailmalla että kotimaassa. 

Viljan hinta nousee, ja maailman ruoka-
tuotanto tarvitsee uusia, tehokkaampia 
ja ympäristöystävällisempiä koneita.  Tällä 
hetkellä tuotannosta menee jo 80 pro-
senttia vientiin.

Toimitusjohtaja Jari Rautjärvi on 
huolestunut jatkuvasti kohoavista kus-
tannuksista ja Suomen infrastruktuurista. 
Keski-Suomesta Keski-Eurooppaan on pitkä 
matka, polttoaine kallista eikä suomalainen 
tieverkostokaan aina täytä ison vientiyrityk-
sen vaatimuksia.  Valtra käyttää tuotan-
nossaan paljon myös Euroopasta tulevia 
varaosia ja komponentteja. Traktorin osa 
saattaa matkustaa ensin Etelä-Euroopasta 
Keski-Suomeen ja sitten takaisin valmiina 
työkoneena esimerkiksi Ranskaan, joka on 
yhtiön suurin vientimaa. 

Katse kohti Kazakstania

Vuodesta 2004 Valtra on kuulunut amerik-
kalaiseen AGCO-yhtymään, joka on maail-
man kolmanneksi suurin maatalouskoneita 
suunnitteleva, valmistava ja myyvä yritys. 
Perinteisten vientialueiden Keski-Euroopan 
ja Pohjoismaiden ohessa kasvua haetaan 
tulevaisuudessa yhä enemmän iVY-maista: 
Venäjältä, ukrainasta ja erityisesti peltopin-
ta-alaltaan suuresta Kazakstanista. 

Valtran traktoreita valmistetaan paitsi 
Suolahdella myös Brasiliassa. Molemmissa 
valmistui viime vuonna noin 11 000 maa-
talouden työkonetta. 

"Suolahdella ja Brasiliassa valmistet-
tavat traktorit eroavat yleensä kokonsa 
ja tekniikkansa puolesta toisistaan. Bra-
siliassa traktoria ajaa harvoin tilan isäntä 
itse, Suomessa ja Euroopassa tilanne on 
toinen", Rautjärvi kertoo.  

T O I M I A L A

Valtra tähyää itään

Suomen suurimman traktorinvalmistajan Valtran vienti vetää, ja tilauskirjat 

pullistelevat. Valtran väki ei kuitenkaan sen suuremmin pullistele, sillä kilpailu 

maailmanmarkkinoilla kiristyy, ja kustannukset kohoavat jatkuvasti. Valtra tähtää 

vanhojen vientimaidensa lisäksi voimakkaasti idän markkinoille. 

ValtraV
Valtran historia alkaa 1950-luvun alus-
ta, jolloin ajan hengen mukaisesti aseet 
taottiin auroiksi. Jyväskylän Valmetin 
kivääritehtaalla ryhdyttiin valmista-
maan traktoreita. 

Valtra on osa amerikkalaista AGCO-
yhtymää, joka on maailman kolman-
neksi suurin maatalouskoneita suun-
nitteleva, valmistava ja myyvä yritys. 
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eillä on todella kiireinen kevät ta-
kana, tilauskanta on ollut aivan en-

nätyksellinen", tyytyväinen toimitusjohtaja 
Nanna Hietala kertoo. 

Tavoitteena viennin 
kasvattaminen

Vaikka kotimaan markkinat vetävät hyvin 
kohonneesta viljan hinnasta johtuen, 
Junkkari suuntaa katseensa yhä voimak-
kaammin maailmalle. Hietalan mukaan 
Junkkari Oy:n tavoite on, että 3–5 vuoden 
kuluessa yrityksen liikevaihdosta jo 60 
prosenttia tulee viennistä. Tällä hetkellä 
luku on noin 45. Vientimaiden kärkeä 
ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja Bal-
tian maat, mutta katsetta on suunnattu 
muiden alan yritysten tapaan myös idän 
markkinoille, muun muassa Venäjälle ja 
ukrainaan. 

Toimitusjohtaja Hietala katselee Pohja-
maan lakeuksilta suhteellisen positiivisella 
mielellä tulevaisuuteen.  Jos Hietalalle 
annettaisiin kuitenkin mahdollisuus vai-
kuttaa kahteen alaan oleellisesti liittyvään 
asiaan, mitä ne olisivat? 

"Koulutuspolitiikan uudistaminen ja 
tuotannon kustannusten karsiminen", 
Hietala sanoo. 

Hietalan mielestä koulutuspolitiikalla 
pitäisi varmistaa metallialan osaajien ja 
erityisesti pätevien työnjohtajien löyty-
minen tuotantolaitoksille myös jatkossa.  
Polttoaineiden ja sähkön hinnan jatkuvas-
ta kallistumisesta Hietala haluaa lähettää 
perheyrityksen jatkajan huolestuneet ter-
veiset poliittiselle päättäjille. 

Junkkarissa iloitaan tilauskannasta

Junkkari Oy:n tehtaalla Ylihärmässä, Etelä-Pohjanmaalla on huhkittu hiki hatussa 

töitä koko tämä vuosi ja sama tahti jatkuu syksylläkin. Erityisesti kotimaan kysyntä on 

pitänyt eteläpohjalaisen maa- ja metsätalouskoneiden valmistajan väen kiireisinä.

Junkkari Oy

Junkkari Oy on suomalainen maa- ja 
metsätalouskoneiden konetoimittaja, 
joka suunnittelee ja valmistaa kyl-
vöön, rehuntekoon, kasvinsuojeluun, 
kuljetukseen sekä metsänhoitoon 
tarkoitettuja maa- ja metsätalous-
koneita. Junkkari on osa MSK Group 
-konsernia. Junkkari Oy:n liikevaihto 
oli vuonna 2007 noin 19,3 miljoonaa 
euroa. Työntekijöitä on noin 130. 

Junkkari Oy tarina alkoi vuonna 
1950, jolloin nykyisen toimitusjohtaja 
Nanna Hietalan isovanhemmat perus-
tivat Maaseudun Kone Oy:n. Yritys 
valmisti vanerista olkilietsoja. 

”M
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aailmantalouden kasvu on odotetusti hidastu-
nut alkuvuoden aikana. Kasvua ovat heikentä-
neet erityisesti Yhdysvaltain talousvaikeudet, 
niiden aiheuttama epävarmuus raha- ja rahoi-
tusmarkkinoilla sekä markkinakorkojen nousu 

useissa maissa. Öljyn ja muiden raaka-aineiden hintapiikit sekä 
inflaation kiihtyminen ovat niin ikään synkentäneet kasvunäkymiä 
erityisesti Yhdysvalloissa, Länsi-Euroopassa ja Japanissa.

Aasiassa sekä osassa itä-Eurooppaa kasvu on jatkunut vahva-
na, joskin aiempaa hitaampana. Kiinan, intian ja Venäjän vaikutus 
maailmantalouden kasvulle on nyt korostetun suuri.  

Suomessa sijaitsevan teknologiateollisuuden menestykselle 
ratkaisevia ovat Euroopassa tehtävät investoinnit, sillä yritysten 

T A L O U D E N  T I L A

M

Euroopan kasvu hyytynyt

Tilauskanta turvaa liikevaihdon kasvua syksyllä

liikevaihdosta 75 prosenttia kertyy tältä alueelta. Tämänkertaises-
sa laskusuhdanteessa vaikutukset alan yrityksiin tulevat viiveellä 
ja korostetusti yksityisen kulutuksen sekä asuntomarkkinoiden 
heikkenevän kehityksen seurauksena. Nyt kyse ei ole 2000-luvun 
alun kaltaisesta yritysinvestointivetoisesta taantumasta, vaan 
kuluttajavetoisesta kasvun hidastumisesta. Pitkittyessään vaarana 
on kuitenkin myös asiakasyritysten investointien väheneminen.  

Huolestuttavaa onkin teollisuuden näkymien nopea heiken-
tyminen viime kuukausina Länsi-Euroopassa ja osassa itäistä 
Eurooppaa. Muutos on tapahtunut myös Saksan teollisuudessa. 
Esimerkiksi Saksan koneteollisuudessa tilaukset vähenivät touko-
kesäkuussa verrattuna vuotta aiempaan ajankohtaan.   

Milj. euroa, käyvin hinnoin 

Vientiin Kotimaahan 

Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on korkea

30.6.2008 / 30.6.2007  30.6.2008 / 31.3.2008

Muutos (vientiin): + 1 % - 3 %
Muutos (kotimaahan): - 3 % + 5 %
Muutos (yhteensä): 0% - 2 %

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 30.6.2008 
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Euroopan kasvu hyytynyt

Tilauskanta turvaa liikevaihdon kasvua syksyllä

Jukka Palokangas, pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi

Uusien tilausten saaminen 
vaikeutunut     

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli viime 
vuonna 74 miljardia euroa, jossa oli kasvua edellisvuotisesta 
kymmenen prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla, 
eniten kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä tietotekniikka-
alalla. 

Kasvu on jatkunut myös tänä vuonna. Alan liikevaihto oli 
tammi-toukokuussa runsaat kymmenen prosenttia suurempi kuin 
viime vuonna samaan aikaan. Tavaraviennin arvo oli vastaavaan 
aikaan viisi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. 

Tilauskantojen perusteella liikevaihdon kasvu jatkuu myös 
syksyllä. Alan yritysten tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 
samalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta hie-
man pienempi kuin tämän vuoden maaliskuun lopussa. ilman 
telakkateollisuutta ja sen ajallisesti pitkiä tilaustoimituksia, muun 
teknologiateollisuuden tilauskanta oli edelleen runsaat kymme-
nen prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Vahvasta tilauskannasta huolimatta uusien tilausten saaminen 
on vaikeutunut teknologiateollisuudessa kevään ja kesän aikana. 
Aiempaa useampi yritys raportoi heinäkuussa myös tarjouspyyn-
töjen vähenemisestä. 

Teknologiateollisuuden yrityksissä oli henkilöstöä Suomessa 
viime vuonna 272 000. Henkilöstö lisääntyi vuoden aikana 2,5 
prosentilla. Tänä vuonna henkilöstöä on lisätty edelleen, joskin 
kesää kohden aiempaa hitaammin. Henkilöstöä oli kesäkuun 
lopussa runsaat 275 000, sekä lisäksi kesätyöntekijöitä ja vuok-
ratyövoimaa. 
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Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry
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Tarjouspyynnöt vähentyneet 
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu

”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä 
tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten 
vallinneeseen tilanteeseen”

*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-alan yritykset mukana heinäkuusta 2007 alkaen
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Ammatillisen koulutuksen hankkineelle
on ottajia.
Ammatillinen koulutus on Suomessa kova juttu. Koulunsa
käyneelle teknologian taitajalle löytyy taatusti töitä ja jatko-
opiskelumahdollisuuksia vaikka ammattikorkeakoulusta tai
teknillisestä yliopistosta.

www.metropoliz.net
www.teknologiateollisuus.fi
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