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”Sähkön hintatason 

määräytyminen kaikkein 

kalleimman käytössä 

olevan tuotantotavan 

mukaan antaa suuren 

houkuttimen spekulointiin 

tuotantopuolella.”

– Matti Purasjoki 

S I S Ä L T Ö

Sähkömarkkinat

Akateemisen maailman 
ja teollisuuden yhteistyö synnyttää 
konkreettisia innovaatioita ja uutta 
liiketoimintaa. Sivu 8.
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allituksen ilmasto- ja energiastrategia valmistui vaikeaan ajan-
kohtaan. Talouden viilenevä tahti tuo lisää epävarmuutta. Jo 
ennen taantumapuheitakin kiisteltiin kysynnän ”oikeasta” 
tasosta sähkömarkkinoilla. Tuotannon hiipuessa sähkön käytön 
kasvukin hidastuu, mutta vain tilapäisesti.

Huoltovarmuus 
ja omavaraisuus

H
Ennustaminen on entistä vaikeampaa, jos on epävarmuutta ja erilaisia 

näkemyksiä aivan perusasioista. Ilmasto- ja energiastrategian osalta tällainen 
on näkemys kysynnästä. Teollisuus uskoo suhdannetilanteen helpottavan parin 
vuoden kuluessa ja talouden kääntyvän uudelleen kasvuun. Tämä edellyttää, 
että kohtuuhintaisen sähkön saanti varmistetaan.

Sähkön käyttö Suomessa kasvaa, vaikka energian kokonaiskulutus ei enää 
merkittävästi kasvaisikaan. Teollisuuden jalostusarvon nostaminen lisää sähkön 
käyttöä. Usein sähkön käytön lisäämisellä voidaan myös säästää energiaa. 
Tästä esimerkkeinä ovat lämpöpumput ja ladattavat hybridiautot.

Kasvavan tarpeen lisäksi on varauduttava Venäjän tuonnin ja vanhojen 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien laitosten korvaamiseen ennen vuotta 
2020. Ja pian tämän jälkeen käytöstä poistuvat Suomen ensimmäiset 
ydinvoimalat. Investoinnit uusiin voimalaitoksiin ovat suuria ja vaativat 
pitkän ajan valmistuakseen, siksi päätöksiä pitää tehdä pian. 

Olennaista – myös huoltovarmuuden näkökulmasta – on, että sähkön 
tarjonta perustuu ensisijaisesti omaan tuotantokapasiteettiin siten, että 
myös kulutushuiput ja mahdolliset tuontihäiriöt pystytään kattamaan. 
Tämä onkin hallituksen ilmasto- ja energiastrategian yksi tärkeimmistä 
lähtökohdista. Hallitus antoi ilmasto- ja energiastrategian selonte-
kona eduskunnalle marraskuun alussa.

Teollisuuden näkemyksen mukaan Suomessa tarvitaan pää-
tökset vähintään kahdesta uudesta ydinvoimalasta vielä tällä 
vaalikaudella. Rakentamisesta ja rahoituksesta vastaa teollisuus, 
joten vaadittavien selvitysten ja lupien jälkeen ei töiden aloit-
tamiselle pitäisi olla esteitä. Ydinvoiman lisärakentaminen 
tukee hyvin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteita, koska 
siitä ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä.

Ydinvoiman lisäksi tarvitaan voimakkaita panostuksia 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käytön 
lisäämiseen. Suomalaisella teknologiateollisuudella onkin tarjota 
korkeatasoista osaamista energia- ja ympäristöteknologiassa 
sekä energiatehokkuuden parantamisessa.

Markku Alhonen, päätoimittaja
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O S A A V I A  T E K I J Ö I T Ä
Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan 275 000 henkilöä. 

Alan työllisyysvaikutus on Suomessa kokonaisuudessaan noin 700 000 henkilöä.

ukiossa Saija Rajala ei vielä tiennyt valmistu-
vansa tulevaisuudessa diplomi-insinööriksi. 
Teknillisen korkeakoulun ilmapiiri ja fi ilis 
viehättivät tutustumiskäynnillä kuitenkin niin 
paljon, että oppilaitos imaisi lyhyen fysiikan 

lukijan sisäänsä. Ja kipinää ja intoa on riittänyt.
 Vuonna 2002 TKK:lta valmistunut Saija Rajala on 
ABB:llä tuotannon tukitiimin esimies.
 ”Olen lähes koko työurani ollut ABB:llä. Ensin kesä-
töissä eristyslaboratoriossa opintojen aikana ja nykyään 
tuotannon tukitiimin esimiehenä eristysteknologiassa”, 
kertoo 33-vuotias Rajala.
 Kahdeksanhenkisen tiimin tehtävänä on tukea 
tuotantoa mahdollisissa ongelmissa sekä kotimaassa 
että myös Kiinassa, Intiassa, Virossa ja Venäjällä. 

Sähkössä on kipinää TEKSTI Tuija Holttinen · KUVA Elina Ketola

L
 ”Lisäksi koulutamme ihmisiä ja olemme käyneet 
tekemässä auditointeja tuotantolaitoksissamme.”
 Sähköalan eristystekniikka on aihealue, joka 
opitaan pääasiassa käytännön kautta. Saija Rajala 
sanoo, että perustiedot suurjännitetekniikasta 
ja eristyksestä saa koulusta, mutta ABB:n omat, 
monien tutkimusten kautta saavutetut ratkaisut 
sisäistetään työn ohella oppimalla ja kuuntelemalla 
vanhoja konkareita ”talonsisäisenä tiedonsiir-
tona”. 
 ”Siksi työ ja ala jaksavatkin viehättää. Sähkön 
uudet tuulet kiinnostavat kovasti, ja koko ajan on 
uutta opittavaa.” 
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udistuksen myötä yliopis-
tot ovat entistä valmiim-
pia ennakoimaan toimin-
taympäristönsä muutoksia, 
kehittämään yhteistyötä 

elinkeinoelämän kanssa ja vahvistamaan 
osaltaan koko suomalaista innovaatio- ja 
osaamisjärjestelmää. Yliopistouudistus 
tukee tätä kautta myös suomalaisen teolli-
suuden ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Samalla uudistuksen tarjoamat mah-
dollisuudet asettavat uusia haasteita yli-
opistojen johtamiselle. 

”Laadun varmistaminen muutostilan-
teessa edellyttää vahvaa muutosjohta-
mista. Tarvitaan myös henkilöjohtamista, 

ja mahdollisuudet”, Tampereen teknilli-
sen yliopiston rehtori Markku Kivikoski 
sanoo.

TTY:ssä toimintaympäristön kansain-
välistyminen konkretisoituu tutkimus-
hankkeissa, joissa kumppaneita on eri 
puolilta maailmaa. Myös verkostoitu-
minen yritysmaailman kanssa lisääntyy 
ja yrityskumppaneilla on yhä useammin 
kansainvälinen tausta. 

”Vaikka kulttuurien välinen ymmärrys 
toimisi hyvin ja tekijöiden vuoropuhelu 
olisi sujuvaa, sopimukset ja tutkimus-
hankkeisiin liittyvät velvoitteet ovat entistä 
vaativampia ja edellyttävät uudenlaista 
osaamista hankkeiden johtamisessa.” 

Uudenlaiset johtamiskäytännöt ovat tärkeitä 

yliopistouudistuksen onnistumiselle. Tampereen 

teknillisen yliopiston (TTY) rehtori Markku 

Kivikoski haluaa viedä johtamisosaamisen 

yliopisto-organisaation kaikille tasoille. 

TEKSTI Virpi Hopeasaari · KUVA Henri Salenius

Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Markku 
Kivikoski korostaa, että yliopistojen pitää hallita 
oma muutoksensa ja tarjota myös opiskelijoille 
ja tutkijoille valmiuksia monikulttuuristen ja 
moniosaavien organisaatioiden johtamiseen. 

U

talouden johtamista, aka-
teemisen päätöksenteon 
johtamista ja verkostojen 
johtamista. Johtajuus pitää 
viedä koko organisaation 
läpi ja jokaisen ihmisen 
on sisäistettävä uuden 
toimintatavan haasteet 

Yliopistot
johtamishaasteen edessä
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Teknologiateolli-
suus tukee TTY:n 
säätiöimistä

ampereen teknillinen yliopisto on 
päättänyt hakea mahdollisuutta 

toimia säätiönä. Teknologiateollisuus 
ry ja Teknologiateollisuuden 100-vuo-
tissäätiö varaavat kumpikin 14 mil-
joonaa euroa perustettavan säätiön 
pääomaan. 
 Teknologiateollisuus ja säätiö edel-
lyttävät, että valtioneuvosto toteuttaa 
omalta osaltaan ehdotukset muun 
muassa yliopistolain uudistamisesta. 
Varauksen ehtona on myös, että suun-
niteltu elinkeinoelämän säätiöpääoma-
panos toteutuu siten kuin valtioneu-
vosto edellyttää.

Yliopiston tavoitteena on saada 
säätiöpääoma kokoon vuoden 2010 
loppuun mennessä. 

T
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uosittain jo 11 vuoden ajan 
järjestetyllä kurssilla on mu-

kana toistakymmentä opis-
kelijatiimiä ja jokaisella oma 

yhteistyökumppaniyrityksensä. 
Tiimityö simuloi tosielämän monialaista 
tuotekehitystä. Opiskelijoilla on käytös-
sään budjetti, jonka turvin he rakenta-
vat toimeksiannon perusteella konseptin 
ja toimivan prototyypin”, kertoo Maija 
Itkonen, Tuotekehitysprojekti-kurssin 
projektipäällikkö vuodelta 2004.

Alumnit ja opiskelijat 
yhteisellä asialla

Vuonna 2003 projektipäällikkönä toiminut 
Mikko Reinikainen uskoo, että kurssi luo 
aidon kontaktipinnan yritysten asiantun-
tijoiden ja opiskelijoiden välille. 

”Kurssi on alumnitoimintaa parhaim-
millaan. Entisten opiskelijoiden yritykset 

Teknillisen korkeakoulun 

Tuotekehitysprojekti-kurssi verkottaa 

akateemisen maailman ja teollisuuden 

molempia hyödyttävään yhteistyöhön. 

Tuloksena syntyy konkreettisia inno-

vaatioita, uutta liiketoimintaa ja pitkälle 

kantavaa johtamisosaamista.

TEKSTI Virpi Hopeasaari · KUVA Elina Ketola

Tulevaisuus
 tehdään verkostoissa

”V
tarjoavat nykyisille opiskelijoille budjetin 
ideoiden kehittämiseen. Yritykset saa-
vat uusien innovaatioiden lisäksi myös 
luontevan rekrytointikanavan, jolla oma 
osaaminen varmistetaan.” 

Alumnitoiminnan luonteisesti toimii 
myös kurssin entisten projektipäälliköiden 
perustama Projektipäälliköiden klubi. 

”Klubin tarkoituksena on luoda ak-
tiivisia verkostoja uusien ja vanhojen 
klubilaisten välille ja jalkauttaa kurssin 
ainutlaatuinen osallistumisen, vaikuttami-
sen ja mentoroinnin malli osaksi yritysten 
tuotekehitystoimintaa”, Itkonen kertoo. 

Vuosituhannen 
innovaatio

Kurssi auttaa myös jalostamaan ideoita 
aina yritystoiminnaksi saakka. 

”Se toimii eräänlaisena esihautomona 
uusille yrityksille. Kurssilla voidaan hah-
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Mikko Reinikainen (vas.), 
Roope Takala ja Maija It-
konen ovat jatko-opiskeli-
joita ja tiiviisti kiinni työ-
elämässä. Lisäksi heillä on 
yhteinen yritys Powerkiss, 
joka kehittää elektronisille 
laitteille langattomia huo-
nekaluihin integroituja la-
tausjärjestelmiä. Yrityksen 
ensimmäinen prototyyppi 
on kehitetty Tuotekehitys-
projekti-kurssilla.

mottaa se ydinosaaminen, joka tarvitaan 
pelkän hyvän idean lisäksi uuden yrityksen 
perustamiseen”, Roope Takala, projekti-
päällikkö vuosimallia 1997, pohtii.

”Kurssitoiminnalla on myös tärkeä 
yhteiskunnallinen merkitys, luohan se 
mahdollisuuksia kipeästi kaivatuille kas-
vuyrityksille. Kurssin synnyttämä verkosto 
on primus motor, joka luo uusia verkos-
toja, jotka synnyttävät entistä enemmän 
uusia innovaatioita. Jo tämä toiminta 

tapaan ja johtamishaasteisiin”, Itkonen 
painottaa. 

Millainen sitten on tulevaisuuden joh-
taja? Mitä ominaisuuksia johtajalta vaadi-
taan verkostoituneessa maailmassa? 

”Nykymaailman nuoret asiantuntijat 
tietävät oman osaamisensa ja heidän 
johtamiseensa pitää löytää uusia pehmeitä 
tapoja”, Takala sanoo. 

”Johtajuus on itse tekemistä, itsensä 
likoon pistämistä ja henkilöjohtajuutta 

Y L I O P I S T O U U D I S T U S

ja verkostoitumisen tapa sinänsä ovat 
vuosituhannen suurimpia innovaatioita”, 
Takala hehkuttaa. 

Opiskelijoille kurssi antaa oivan mah-
dollisuuden harjoitella tiimityöskentelyä 
ja projektien johtamista. 

”Kurssi ohjaa toimimaan heterogee-
nisen moniosaajatiimin kanssa. Se on 
mahdollisuus valmentautua hallitussa ja 
turvallisessa ympäristössä tulevan työ-
elämän verkostoituneeseen toiminta-

oman esimerkin kautta. Ko-
vin selkeä hierarkia ja pääl-
likön arvovallan nostatus 
voivat tehdä hallaa hyvälle 
tiimityölle”, pohtii Reinikai-
nen. 

”Johtajuus alkaa siitä, 
kun tajuaa, ettei ole ole-
massa tehtäviä, joista voisi 
yksiselitteisesti sanoa, että 
tämä ei kuulu minulle. Vaik-
ka johtajan ei tarvitsekaan 
korostaa omaa rooliaan, 
hänen tehtävänsä on viime 
kädessä tehdä päätökset”, 
Itkonen täsmentää. 

VISIO 4 · 2008 9



uotsissa yleisistä teknologia-
teollisuuden työehdoista ja 
minimitason palkoista neu-

votellaan liittotasolla, jolloin ei etukäteen 
sovita mistään erityisestä kokonaispotis-
ta tai korotusprosenteista. Liittotasolla 
päätetään kuitenkin periaatteista, joiden 
mukaan palkankorotukset jaetaan yritys-
kohtaisissa neuvotteluissa. Tämä helpot-
taa yrityskohtaista sopimista palkoista, 
kun lähtötilanne on kaikille selvä.

”Voisi sanoa, että Ruotsissa trendinä 
on neuvotella työrauhasta liittotasolla, kun 
taas yritystasolla neuvotellaan työpanok-
selle markkinalähtöinen hinta. Vienti-
teollisuudesta vahvasti riippuvaisen Ruot-
sin kansainväliselle kilpailukyvylle on tärke-
ää, että yritykset voivat käytännössä sopia 
palkoista yrityskohtaisesti huo mioiden 
markkinatilanteessa tapahtuvat muu-
tokset”, Teknikföretagenin päälakimies 
Anders Weihe sanoo.

Teknikföretagen on Ruotsin teknolo-
giateollisuuden etujärjestö, joka edustaa 
noin puolta Ruotsin teollisuudesta. Siihen 
kuuluu 3 400 jäsenyritystä, joilla on noin 
300 000 työntekijää. 

Ruotsissa palkoista 
sovitaan yrityksissä
Teknologiateollisuuden palkat määritellään pitkälti 

yrityskohtaisesti Ruotsin työmarkkinoilla. Vuosikausia 

jatkunut käytäntö on osoittautunut tehokkaaksi ja 

joustavaksi. Sekä työnantajat että työntekijät ovat tyytyväisiä 

tuloksiin. Uudistushaasteita tuovat työaikajoustoihin ja 

kilpailuympäristön muutoksiin liittyvät kysymykset.

TEKSTI Olli Manninen · KUVA Henri Salenius

”Ruotsin kilpailukyvyn kannalta 
on tärkeää, että palkoista 
voidaan sopia yrityskohtaisesti 
markkinatilanteen muutokset 
huomioiden”, Teknikföretagenin 
päälakimies Anders Weihe (vas.) 
sanoo. 

Metalliteollisuuden työntekijöiden 
ammattiliiton IF-Metallin 
neuvottelupäällikön Veli-Pekka 
Säikkälän mukaan myös työntekijät 
ovat tyytyväisiä nykyiseen 
käytäntöön.
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”Työntekijöiden tulee myös saada tietää, miten he voivat itse ”Työntekijöiden tulee myös saada tietää, miten he voivat itse 

vaikuttaa siihen, että heidän palkkaansa voitaisiin korottaa.”vaikuttaa siihen, että heidän palkkaansa voitaisiin korottaa.”
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toimialoilla vertailukoh-
teena niiden omia käy-
täntöjä kehitettäessä.

”Yrityskohtaisuutta 
korostava palkkasopi-
musmalli on ollut Ruotsin 
teollisuuden tapa vastata 
kansainvälisen kilpailun 
kiristymiseen ja tarpeeseen saada hyviä 
työntekijöitä”, Weihe toteaa.

Työntekijän henkilökohtaisen palkan 
määrittelyllä tavoitellaan sekä kannusta-
vuutta että tuottavuutta. Koska palkat on 
porrastettu, on työnantajan osattava pe-
rustella työntekijöille, miksi ja miten palkat 
tai palkankorotukset eroavat toisistaan. 
Työntekijöiden tulee myös saada tietää, 
miten he voivat itse vaikuttaa siihen, että 
heidän palkkaansa voitaisiin korottaa.

Ruotsissa teollisuuden nykyinen kolmi-
vuotinen työehtosopimuskausi jatkuu ensi 
vuoden loppuun asti. Seuraavat sopimus-
neuvottelut käydään vuonna 2010. 

Tällöin neuvotteluissa puidaan var-
masti myös työaikajoustoihin liittyviä ky-
symyksiä, mitkä puhuttavat nyt paljon 
Ruotsin työmarkkinoita. Työnantajapuoli 
haluaisi sopimuksiin mukaan myös erityi-
sen avausklausuulin. Vaikeuksiin joutunut 
yritys voisi kesken sopimuskauden irtautua 

liittotason sopimuksesta ja neuvotella 
pelkästään yrityskohtaisesti. Saksan työ-
markkinoilla käytössä oleva avausklausuuli 
on herättänyt närää työntekijäpuolella.

Palkkausperiaatteet 
ohjaavat palkan 

muodostusta

Työstä maksettavan palkan lähtökohtana 
Ruotsin työmarkkinoilla ovat palkkauspe-
riaatteet, jotka koskevat kaikkia työnteki-
jöitä. Lähtökohtana on, että palkat por-
rastetaan henkilökohtaisesti. Palkkatasoon 
vaikuttavat sekä työntekijän vastuuasema 
että työn vaativuustaso. Jos työtehtävät 

ovat samantyyppisiä, eikä eri 
henkilöiden tavassa selviytyä 
työtehtävistä synny suuria 
eroja, arvioidaan palkkataso 
ryhmätasolla.

Palkkausperiaatteiden 
mukaan eriytyneessä ja yk-
silöllisessä palkkarakentees-
sa tulee palkkaerojen olla 
objektiivisia ja kannustavia. 
Palkkaa määriteltäessä tu-

lee huomioida työntekijän ammattitaito, 
vastuu ja osaaminen. Jokaisen työntekijän 
tulee saada tietää, miten hänen palkkan-
sa on määritelty ja miten hän voi omaa 
osaamistaan kehittämällä vaikuttaa palk-
katasoonsa ja palkan kehittymiseen.

Työnantajan tulee arvioida työnte-
kijöiden onnistumista työtehtävissään 
sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivisin 
perustein. Sekä työn määrä että suorite-
tun työn laatu vaikuttavat palkkatasoon. 
Moniosaamisesta ja monipuolisuudesta 
tulee palkita.

Markkinavoimat vaikuttavat palkkoi-
hin sekä työvoiman saatavuuden että 
yrityksen kansainvälisen kilpailutilanteen 
kautta. 

Oikeudenmukaisesti määritelty palkka 
kannustaa työntekijöitä menestymään 
työssään ja kehittämään itseään, mikä 
johtaa yrityksen tuottavuuden kasvuun 
ja kilpailukyvyn parantumiseen. 

Käytännössä palkankorotusten jaka-
misesta suuryrityksissä päättävät ns. työ-
huonekunnat, joissa on sekä työnantajan 
että työntekijöiden edustajia. Pienemmissä 
yrityksissä työntekijät nimeävät tavallisim-
min asiamiehen, jolla on neuvotteluman-
daatti.

”Järjestelmä on toimiva. Yhdessä neu-
votellen tehdään oikeudenmukaisia, hy-
väksyttäviä ja selkeitä päätöksiä. Yritykset 
haluavat saada aikaan joustavia ratkaisuja. 
Vain harvoin riita palkankorotuksista on 
siirtynyt liittotasolle”, Weihe sanoo.

Tavoitteena kannustavuus 
ja tuottavuus 

Teknologiateollisuuden käyttämä palkka-
sopimusmalli on luonteeltaan edistyneim-
piä Ruotsissa. Sitä sovelletaan sekä työnte-
kijöiden että toimihenkilöiden palkkausta 
määritettäessä.

”Muilla toimialoilla palkkarakenteen 
määrittely voi perustua hyvinkin tiukasti 
säädeltyihin sopimuksiin. Työntekijäliitot 
haluavat pitää tiukasti kiinni keskitetyistä 
sopimuksista ja taulukkopalkoista”, Weihe 
kertoo.

Ruotsin teknologiateollisuuden palk-
kasopimuskäytäntöä pidetäänkin muilla 

Anders Weihen 
mukaan työntekijän 
henkilökohtaisen 
palkan määrittelyllä 
tavoitellaan sekä 
kannustavuutta että 
tuottavuutta.
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F A K T AF A K T AHenkilöstön määrä 
Suomessa käänty-
mässä laskuun 

eknologiateollisuuden yrityksissä 
Suomessa oli henkilöstöä syyskuun 

lopussa lähes 275 000. Määrä kasvoi 
viimevuotisesta noin 2 000 henkilöllä. 
Henkilöstöä lisättiin yrityksissä keväälle 
asti, sen jälkeen sitä on hieman vähen-
netty. Taantuman aikana henkilöstömäärä 
Suomessa vähentynee neljä vuotta kestä-
neen kasvujakson jälkeen. Samanaikaisesti 
vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa 
6 000 – 7 000 henkilöön vuosittain. Eläk-
keelle siirtyvien määrän lisääntyminen 
vaimentaa työttömyyden kasvua alalla. 

Globaalin rakennemuutoksen seurauk-
sena suomalaiset teknologiateollisuuden 
yritykset ovat kasvaneet vahvasti kehittyvillä 
markkinoilla, kuten Aasiassa. Ulkomaisissa 
tytäryrityksissä on jo enemmän henkilöstöä 
kuin alan yrityksissä Suomessa. 

Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 
Henkilöstö Suomessa 
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Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
30.9.

eknologiateollisuus ry on ottanut 
Suomen nostamisen takaisin tie-

totekniikan hyödyntämisen kärkimaaksi 
yhdeksi ensi vuoden tärkeimmistä paino-
pistealueistaan. Teknologiateollisuuden 
Tietotekniikan toimialaryhmä on samalla 
valinnut uuden hallituksen, joka lähtee 
voimalla ajamaan asiaa.
 Toimintatapojen muutos tietotek-
niikkaa hyödyntämällä on todettu te-
hokkaimmaksi keinoksi nostaa yritys-
ten ja julkishallinnon tuottavuutta. 
Parempi tuottavuus on Suomen hyvin-
voinnin ja kansainvälisen kilpailukyvyn 
säilyttämisessä ratkaisevan tärkeää.
 Suomi on viime vuosina pudonnut 
tietotekniikan hyödyntäjänä maailman 
kärkikolmikosta sijoille 10–15. Menesty-
minen kansainvälisissä vertailuissa ei ole 
vain imagollisesti tärkeää, vaan osoitus 
onnistuneista tuottavuutta parantaneista 
ratkaisuista koko yhteiskunnassa.
 Teknologiateollisuudessa tietotek-
niikkatoimiala on järjestäytynyt toimiala-
ryhmäksi, jonka toimintaa ohjaa hallitus. 

Uuteen hallitukseen on nimitetty Suomen 
tietotekniikkatoimialan ykkösketju, jota 
vetää puheenjohtajana F-Securen halli-
tuksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.
 Uuden hallituksen muodostavat Fujitsu 
Servicesin toimitusjohtaja Yrjänä Ahto, 
Ohjelmistoyrittäjät ry:n puheenjohtaja ja Di-
giumin toimitusjohtaja Matti Heikkonen, 
Canonin toimitusjohtaja Harry Nyström, 
Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen, 
Trainer´s Housen toimitusjohtaja Jari Saras-
vuo, TietoEnatorin toimitusjohtaja Hannu 
Syrjälä ja Teknologiateollisuudesta johtaja 
Jukka Viitasaari.
 Hallitus on sopinut tehtäväjaosta, 
jossa jokaisella hallituksen jäsenellä on 
oma vastuualueensa. Vastuut perustuvat 
toimialaryhmän vuodelle 2009 sopimiin 
painopistealueisiin. 
 Ahto vastaa it-palveluiden kehittämi-
sestä, Heikkonen kasvuyrittäjyydestä ja 
kansainvälistymisestä, Nyström laitteisto-
teknologioista ja ympäristöasioista, Rah-
konen osaavan työvoiman saatavuudesta, 
Sarasvuo toimialan näkyvyydestä ja ve-

tovoimasta sekä Syrjälä tuottavuudesta 
tietotekniikan avulla.
 ”Teknologiateollisuuden Tietoteknii-
kan toimialaryhmä on miehitetty Suomen 
kärkinimillä – aikaansaavilla henkilöillä, 
jotka kantavat huolta Suomen ja toimialan 
tulevaisuudesta. Heidän edustamillaan 
painopistealueilla tavoitellaan vaikutta-
vuudeltaan tärkeimpiä asioita”, Siilasmaa 
korostaa.
 ”Haasteellisina taloudellisina aikoina 
tietotekniikan avulla on löydettävissä en-
tistä joustavampia ja innovatiivisempia 
toimintatapoja, joilla tuottavuutta ja kan-
nattavuutta saadaan kohennettua.”
 ”Juuri tällaisina aikoina tietotekniikka-
alalla on mahdollisuus osoittaa, kuinka 
elintärkeässä roolissa se on koko elin-
keinoelämän ja julkisen sektorin toimin-
tatapojen kehittäjänä ja kilpailukyvyn 
takaajana”, Siilasmaa muistuttaa. 

Lisätietoja: johtaja Jukka Viitasaari, 

puh. 040-823 5507 tai 

jukka.viitasaari@teknologiateollisuus.fi

Suomi takaisin tietotekniikan hyödyntämisen kärkimaaksi

T

T
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L I N J A N V E T OL I N J A N V E T O

Kolmen kvartaalin kujanjuoksu
aikka syksyn fi nanssikriisin vaiku-
tukset ovatkin alkaneet helpottaa 

markkina- ja ohjauskorkojen välisen 
eron kaventuessa, tulee seuraava vuosi 
olemaan vaativa etenkin vientiyritysten 
kannalta. 

Jäähtyvä makrotalous merkitsee väis-
tämätöntä laskusuhdannetta, kun teolli-
suuden tuotanto hidastuu kansainvälisen 
kysynnän ja investointien vähentyessä. 
Koska tuotanto hidastuu, yritysten liike-
vaihdot eivät kasva ja myös tuottavuus 
heikkenee. Se merkitsee uusia haasteita 
eläköityvälle Suomelle, jonka julkismeno-
jen rahoitus on perustunut tuottavuuden 
jatkuvalle parantumiselle.

ETLAssa tehtyjen skenaarioiden mu-
kaan optimistisemmankin arvion perus-
teella fi nanssikriisin seuraukset makro-
talouteen tulevat kestämään vähintään 
kolmen kvartaalin verran. Lievää liike-
toiminnan kasvua olisi odotettavissa ai-
kaisintaan vuoden 2009 viimeisellä nel-
jänneksellä.

Miten yritykset selviävät tämän las-
kusuhdanteen yli? Kuinka moni yritys on 
viime vuosien jatkuvan kasvun huumassa 
miettinyt myös varasuunnitelmaa siltä 
varalta, että liiketoiminnan kasvu yllättäen 
tyrehtyisi?

Finanssikriisin välittömien seurausten 
perusteella näyttäisi, ettei esimerkiksi 

rakennusteollisuudessa osattu varautua 
nopeaan suhdannekäänteeseen, vaikka 
ETLAnkin arvioissa muutoksia ennakoitiin 
jo vuosi sitten.

Kaikki yritykset eivät ole osanneet 
varautua tulevaisuuden yllätyksiin raken-
tamalla puskureita oman liiketoimintansa 
turvaamiseksi. On uskottu liian sokeasti 
jatkuvan kasvun mahdollisuuteen.

Jyrkästä kilpailuympäristön muutokses-
ta huolimatta kansainvälisistä markkinoista 
riippuvaisten suomalaisyritysten iskukyky 
globaalin taantuman vaikutuksia kohtaan 
on yllättävän hyvä. Yrityksillä on tyydyttävät 
mahdollisuudet selvitä pahimman yli, sillä 
niillä on vähemmän velkarasitteita kuin esi-
merkiksi 1990-luvun laman aikaan. Myös 
kotimaisten rahoitusmarkkinoiden vakaus 
turvaa sen, että menestyvien yritysten 
on edelleen mahdollista saada rahoitusta 
uusiin investointeihin.

Globaali taantuma saattaa olla mah-
dollisuus niille yrityksille, joilla on tuotteet 
ja liiketoiminta hyvällä mallilla. Wärtsi-
län, Konecransin tai Koneen kaltaisten 
teknologiateollisuuden veturiyritysten 
tilauskannat ensi vuodelle näyttävät roh-
kaisevilta, vaikka nämäkin yritykset ovat 
menettäneet uusia tilauksia. Näiden yri-
tysten tuotteilla on pitkät läpimenoajat, 
mikä takaa työn jatkuvuuden pidemmällä 
aikavälillä. Ratkaisevaa on, pystyvätkö ne 

toimimaan täysipainoisesti, verkostojaan 
ylläpitäen, nykyisen tilauskannan turvin 
niin pitkään, että taantuma ehtii kääntyä 
jo uudeksi nousuksi.

Kriittisemmässä asemassa ovat nuoret 
kasvuyritykset, joilla on usein paljon velkaa 
ja vähän omaa varallisuutta, minkä vuoksi 
niiden on vaikeampaa saada lisärahoitusta 
toiminnalleen. Vaikeutuneessa taloudelli-
sessa tilanteessa ne joutuvat usein ensiksi 
karsimaan tulevaisuutensa liiketoiminnan 
kehityksen kannalta elintärkeistä tuote-
kehitysinvestoinneista.

Nämä yritykset ovat kuitenkin Suomen 
kansantalouden kannalta ratkaisevassa 
roolissa. Ne synnyttävät pääosan uusista 
työpaikoista ja pitävät yllä kotimaista 
innovaatio-osaamista. Työ- ja elinkeino-
ministeriön kaavailu näiden kasvuyritysten 
tukemiseksi vaihtoehtoisin rahoituskei-
noin on kannatettava ajatus suomalai-
sen innovaatiotoiminnan jatkuvuuden 
takaamiseksi.

Tukimekanismista ei saisi tulla kui-
tenkaan itseisarvoa. Globaalitaloudessa 
yritysten on edelleen selvittävä omalla 
osaamisellaan ja kilpailukyvyllään, vaikka 
suhdanteet muuttuisivat rajusti ja yllät-
täen.

Pasi Sorjonen, KTT, ennustepäällikkö
ETLA
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uomessa on noin 21 000 
ammattikeittiötä, joiden 
osuus suomalaisesta ener-
giankäytöstä on yllättävän 
suuri. Se, millaisia keittiö-

ratkaisuja me suunnittelemme, vaikuttaa 
koko suomalaiseen energiankulutukseen”, 

sanoo Metoksen toimitusjohtaja Jarkko 
Ahlstén. 

”Metoksen toiminta on paljon enem-
män kuin vain ammattikeittiöissä käytet-
tävien laitteiden suunnittelua ja valmis-
tamista. Suunnittelemme koko proses-
sin laitteista keittiön kokonaisuuteen ja 

Kestävä kehitys vaatii kaikilta yrityksiltä oman 

toiminnan energiatehokkuuden arviointia. 

Ammattikeittiölaitteita, -ratkaisuja ja palveluja 

tuottavalle Metos Oy:lle se merkitsee vastuun 

kantamista myös asiakkaille toimitettujen 

keittiöratkaisujen koko elinkaaren aikaisesta 

energiatehokkuudesta.

TEKSTI Virpi Hopeasaari · KUVAT Jari Tikka

Energiatehokkuus 

”S

Metoksen toimitusjohtaja Jarkko 
Ahlstén ja ympäristöjohtaja Pentti 
Kivinen painottavat, että jokaisen 
yrityksen on tärkeää antaa oma 
panoksensa energiatalkoisiin. 
Energiatehokkuussopimus on 
helppo tapa aloittaa talkoot. 

vaatii aktiivisuutta
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ruoanvalmistuksen tapoihin. Tarkan pro-
sessisuunnittelun avulla saavutetaan ener-
giatehokkuutta ja tehokkuutta asiakkaan 
ydintoimintaan”, kehityspäällikkö Janne 
Tirkkonen jatkaa. 

Konkreettista 
ympäristövastuuta 

Metoksen oma toiminta noudattaa ISO 
14001 -standardia. Ympäristöjärjestel-

Teknologia-
teollisuus kutsuu 
ilmastotalkoisiin

yö- ja elinkeinoministeriön ja usei-
den toimialajärjestöjen energiate-

hokkuussopimuksella tavoitellaan yh-
deksän prosentin parannusta yritysten 
energiatehokkuuteen vuoteen 2016 
mennessä. Tarkoituksena on sitouttaa 
yritykset omaehtoisiin toimiin. Sanktioi-
ta sopimukseen ei liity, vaikka asetetut 
tavoitteet eivät täyttyisikään. 

Sopimus on ennen kaikkea 
apuväline yrityksille: se korostaa 
yrityksen tahtotilaa, luo imagoa 
ja tarjoaa kehikon omille toimen-
piteille. Sopimukseen liittyminen 
antaa mahdollisuuden monipuo-
lisen asiantuntijaneuvontaan sekä 
kokemusten vaihtoon yritysten 
kesken. Sopimuksessa muka-
na olevat yritykset voivat saada 
taloudellista tukea energiakat-
selmuksille ja -analyyseille sekä 
energiankäytön tehostamiseen 

tähtääville investoinneille. 
”Kaikki Teknologiateollisuuden 

jäsenyritykset toivotaan mukaan so-
pimukseen ja teknologiateollisuuden 
toimenpideohjelmaan. Koko alan kan-
nalta on tärkeää, että ilmastotalkoissa 
ollaan mukana ja että vapaaehtoisilla 
toimilla vältetään lainsäädännölliset 
pakkotoimet. Nyt mukana on jo 38 
yritystä, niin suuria kuin pieniä yrityk-
siä kone- ja metallituoteteollisuuden, 
elektroniikka- ja sähköteollisuuden 
sekä metallien jalostuksen alalta eri 
puolilta Suomea”, kertoo asiantuntija 
Timo Airaksinen Teknologiateolli-
suudesta. 

www.teknologiateollisuus.fi  > palvelut > 
energia tehokkuussopimus

mään on tehtaiden lisäksi otettu mu-
kaan yrityksen koko toimintaketju aina 
koulutukseen ja huoltoon saakka. Metos 
on myös liittynyt ensimmäisten yritysten 
joukossa Teknologiateollisuuden energia-
tehokkuussopimukseen.

”Haluamme olla aktiivisesti muka-
na siellä, missä on mahdollista toimia 
ympäristöystävällisempien ja energiate-
hokkaampien ratkaisujen hyväksi. Ener-
giatehokkuussopimus on konkreettinen T
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Käyttäjät paremmin 
huomioon tuotannon 
tietojärjestelmässä
Kuinka lähteä liikkeelle, kun yrityk-
seen ollaan hankkimassa tuotannon 
tietojärjestelmää? Miten saada jär-
jestelmä täyttämään tarkoituksen-
sa parhaalla mahdollisella tavalla ja 
miten varmistaa, että loppukäyttä-
jät kokevat järjestelmän omakseen? 
Inka Vilpolan ja Katri Terhon kirja 
vastaa muun muassa näihin kysy-
myksiin. Kun loppukäyttäjät otetaan 
tietojärjestelmän määrittelyssä ajois-
sa huomioon, työn tehokkuuden
ja yrityksen tuloksen paranemiselle 
annetaan vankka pohja.

 ”Tietojärjestelmät etenevät
alueille, joissa niitä ei ole aiemmin
käytetty. Esimerkiksi tuotannon työn-
tekijät syöttävät itse tietoja suoraan 
järjestelmiin. Mielestämme aihees-
ta on kirjoitettu liian vähän, eikä
olemassa oleva kirjallisuus yhdistä
tietojärjestelmien suunnittelua ja tuo-
tantoympäristöä tai ota huo mioon
vallitsevia organisaatiorakenteita tuo-
tantoyrityksissä. Tietojärjestelmien
määrittelystä erilaisine tekniikoineen 
on kirjoitettu ottamatta kantaa sovel-
luksen tulevaan käyttöympäristöön. 
Tuotannonohjauksesta on myös
kirjoitettu paljon ottamatta kantaa 
siihen käytettäviin sovelluksiin. Tuo-
tantosovellukset ovat puolestaan
erilaisten järjestelmätoimittajien hal-
linnassa”, kertoo Enterprise Architect
Inka Vilpola Wärtsilästä.

Kyseessä on käytännönläheinen 
opas tuotannon tietojärjestelmähank-
keen suunnitteluun ja toteutukseen. 
Esitystapa on hyvin kansankielinen
ja opas sisältää ”tee näin” -osuuk-

sia. Inka Vilpolan
mukaan teos an-
taa lukijalle keinon
määritellä käytännön kannalta toimi-
via järjestelmiä ilman teknologista
osaamista sekä keinon muutoksen
ja riskien hallitsemiseen tietojärjes-
telmähankkeen alkuvaiheessa.

”Kirjan ydinajatus on tuotannon 
tietojärjestelmän määrittely käyttäjän
kanssa ns. läpikäyntimenetelmän
avulla. Läpikäynnillä (walkthrough)
tarkoitetaan tässä prosessin, teh-
tävän tai sovelluksen tarkastelua
vaihe vaiheelta havaintomateriaalin 
avulla.”

Tietojärjestelmän hankkimisessa 
sudenkuoppia tulee vastaan yhtä
hyvin käyttäjälle, tietohallinnolle kuin
järjestelmätoimittajalle. Käyttäjälle
sudenkuoppa on tarkoitukseen so-
pimaton järjestelmä, tietohallinnolle 
järjestelmäympäristöön soveltumaton
ja vaikeasti ylläpidettävä järjestelmä, 
järjestelmätoimittajalle puolestaan
tyytymätön asiakas. Kirjassa on oma 
lukunsa, joka keskittyy järjestelmä-
hankkeen riskeihin. 

Inka Vilpola, Katri Terho
Tehokkuutta tuotannon tieto-
järjestelmiin – loppukäyttäjät
mukaan määrittelyyn

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

K I R J A
osoitus ympäristövastuustamme”, sanoo 
Ahlstén. 

”Sopimukseen liittymisestä ei ole
mitään haittaa, kun siihen ei liity edes
sanktioita. Kannamme tietysti moraalista 
vastuuta tavoitteiden toteuttamisesta ja 
niin on oltavakin. Maailmassa on pak-
ko ryhtyä huomattaviin toimenpiteisiin
energiatehokkuuden parantamiseksi. Hel-
pointa se on vapaaehtoisen aktiivisuuden
kautta”, pohtii Metoksen ympäristöasiois-
ta vastaava Pentti Kivinen. 

Kiinteistön 
kulutus kuriin

Metoksen toiminta on kevyttä konepaja-
teollisuutta, kokoonpanoa ja varastointia.
Tuotannossa ahkerasti käytetyt levyn-
muokkauskoneet kuluttavat vähän ener-
giaa. Metoksen Keravan pääkonttori- ja 
tuotantotiloissa suurin energiankuluttaja 
onkin kiinteistö.

”Seuraamme kuukausittain energian-
kulutusta ja vertaamme sitä aiempien
vuosien kulutukseen ja liikevaihdon kehi-
tykseen. Koska emme omista kiinteistöä 
itse vaan maksamme vain energian käyt-
tökulut, kaikki säästöinvestoinnit sovitaan
erikseen kiinteistön omistajan kanssa”,
Kivinen kertoo. 

Säästöjä on saatu aikaan mm. uusi-
malla valaistuksen ja ilmanvaihdon järjes-
telmiä. Laitteistojen joutoaikoja on mini-
moitu säätämällä käyntiajat uudelleen. 

”Jo pienillä säädöillä voidaan saada
paljon aikaan, kun asiaan vain paneudu-
taan kunnolla”, Kivinen muistuttaa. 

Metoksen palveluksessa 
on 20 kokkia, muun muas-
sa kehityspäällikkö Janne 
Tirkkonen. Ruoanvalmis-
tuksen ammattilaisina 
he ymmärtävät ammatti-
keittiöiden tarpeet, olipa 
kyse ruoanvalmistuksen 
laadusta ja tehokkuudesta 
tai energiansäästöstä.

Inka 
Vilpola
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ohjoismaiden sähkönkulu-
tuksesta 84 prosenttia ka-
tettiin hiilidioksidivapaalla 
tuotannolla vuonna 2007. 
Vaikka vain 16 prosenttia 

sähköntuotannosta aiheutti hiilidioksidi-
päästöjä, päästökauppa nosti merkittäväs-
ti kaiken käytetyn sähkön hintaa – myös 
hiilidioksidivapaasti tuotetun. Nykyisellä 
päästökauppamekanismilla kuluttajat jou-
tuvat maksamaan sähköstään merkittäväs-
ti ylimääräistä ja sähkön tuottajat saavat 
tästä niin kutsuttuja windfall-voittoja. 

Tällä hetkellä sähkön hinta määräytyy 
pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poo-
lissa aina kulloisellakin hetkellä käytössä 
olevan kalleimman sähköntuotantotavan 
mukaan. Se on yleensä kivihiilivoimaa, 
joten sähkön hintaan lisätään myös pääs-
töoikeuksien kustannukset. Nykyisessä 

Teknologiateollisuudessa on kehitetty sähkömarkkinoille 

uusi toimintamalli, jonka toteuttaminen alentaisi sähkön 

hintaa merkittävästi, mutta säilyttäisi motiivin ohjata 

sähköntuotantoa päästöttömiin vaihtoehtoihin.

TEKSTI Sami Laakso · KUVA Shutterstock

P

Päästökauppa 
vääristää markkinat 

hinnoittelumallissa nämä kustannukset 
määrittävät myös esimerkiksi vesi- ja 
ydinvoimalla tuotetun sähkön hinnan, 
vaikka niistä ei aiheudukaan hiilidioksi-
dipäästöjä.

Kustannuksia 
todellisista päästöistä

Teknologiateollisuus haluaa muutoksen 
tähän kaikille sähkönkäyttäjille kalliiksi 
tulevaan hinnoittelumekanismiin. Tekno-
logiateollisuus ry:n johtaja Martti Kätkä

esittelee mallin, jonka mukaan sähkön 
hinta määräytyisi samoin kuin nyt, mut-
ta sähköenergian ja päästöoikeuksien 
markkinat erotettaisiin toisistaan. Säh-
kön tuottaja antaisi tarjouksen sähkö-
energiasta ja ilmoittaisi sen tuottamiseen 
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kun se tuotetaan. 
”Käytössä oleva sähkön hinnoitte-

lumalli ei ole paras mahdollinen, sillä se 
on rakennettu eri tarjontamalliin kuin 
Suomessa on tällä hetkellä. Malli johtaa 
siihen, että sähkö maksaa jo ilman pääs-
tökauppaa enemmän kuin sen pitäisi 
maksaa. Kun tähän vielä lisätään pääs-
tökaupan vaikutukset, hankala yhtälö 
muuttuu vielä hankalammaksi”, Matti 
Purasjoki kuvailee.

Sähkön hintatason määräytyminen 
kaikkein kalleimman käytössä olevan 
tuotantotavan mukaan antaa Purasjoen 
mukaan suuren houkuttimen spekulointiin 
tuotantopuolella. 

”Eniten mallista ovat kärsineet Tanska 
ja Suomi, Norja ja Ruotsi ovat isoina vesi-
voimamaina puolestaan hyötyneet.”

Yksinkertaisen 
tehokas ratkaisu

Purasjoki pitää päästökaupan periaatetta 
hyvänä, koska siinä pyritään markkinaläh-
töisesti etenemään kohti päästöttömäm-
piä sähköntuotantotapoja. Kaunis ajatus 
ei kuitenkaan ole käytännössä toiminut, 
vaan systeemi on tuottanut suuria voittoja 
sinne, mihin niitä ei ole mallia rakennet-
taessa tarkoitettu. Nykykäytäntö on hänen 
mukaansa sähkönkäyttäjille kohtuuton.

Hän sanoo tutustuneensa Teknologia-
teollisuuden malliin sähkön hinnan muo-
dostumisesta. Arvio on yksiselitteinen.

”Se on nerokas ja viehättää minua 
hyvinkin paljon”, Purasjoki avaa.

”Mallissa putsataan sähköyhtiöiden 
windfall-voitot pois ja palataan pääs-
tökaupan alkuperäiseen tarkoitukseen. 
Mallin mukaan toimittaessa päästöistä 
maksetut rahat menisivät oikeaan osoit-
teeseen, eivätkä päästöoikeuksien hinnat 
kertautuisi maksettavaksi kaikesta säh-
köstä. Tämä osoittaa, että päästökaupan 
aiheuttamat vinoutumat voidaan hoitaa 
yksinkertaisella, mutta markkinamyöntei-
sellä tavalla elinkeinon sisällä”, Purasjoki 
tähdentää.

Hän suhtautuu positiivisesti uuden 
mallin läpimenoon. Se kuitenkin edellyt-
tää poliittista johtajuutta asian eteenpäin 
viejiltä. 

Matti Purasjoki:

vaadittavien päästöoikeuksien määrän. 
Sähkön kauppapaikka tai verkkoyhtiö 
ostaisi toteutuneiden kauppojen tarvit-
semat päästöoikeudet ja jakaisi niistä 
aiheutuvat kustannukset tasan kaiken 
ostetun sähkön kesken. 

”Kun käyttäjät maksaisivat vain toteu-
tuneista päästöistä, sähkön hinta alenisi. 
Se pienentäisi kaikkien suomalaisten ko-
titalouksien elinkustannuksia ja hidas-
taisi infl aatiota. Yritysten kilpailukyky ja 
siten myös työllisyys paranisivat, mutta 
silti uudessa mallissa päästökaupan oh-
jausvaikutus säilyisi”, Kätkä listaa uuden 
mallin etuja.

Nykyisessä mallissa esimerkkilaskelman 
mukaan sähkön tukkuhinta on 63 euroa 
megawattitunnilta. Siitä päästöoikeuksien 
osuus on 18 euroa. Uudessa mallissa se 
jäisi neljään euroon, joten sähkön hin-
ta laskisi 22 prosenttia. Tämä merkitsisi 
Suomessa vuodessa noin 1,2 miljardin 
euron alennusta sähkön hintaan. Kätkä 
huomauttaa, että tämä hyöty jakautuisi 
koko kansantalouteen. Hän laskee, että 
esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakoti-
talossa säästöä kertyisi runsaat 250 euroa 
vuodessa. 

Lisätietoja: www.teknolgiateollisuus.fi  >
Palvelut > Energia ja ilmastoasiat. 

Sähkömarkkinoita ja hinnoittelua 
leimaa vahvasti se, että tuote 
pitää kuluttaa samalla hetkellä 

”Uusi hinnoittelumalli 
 poistaa vinoutumat”

Matti Purasjoki on selvillä Suomen sähkömarkkinoista. 

Kilpailuviraston eläkkeelle jäänyt ylijohtaja pohti 

kaksi vuotta sitten selvitysmiehenä sähkön tukku- ja 

vähittäismarkkinoiden toimivuutta.

TEKSTI Sami Laakso · KUVA Lehtikuva / Mikko Stig

Sähköstä 84 % tuotettiin ilman 
hiilidioksidipäästöjä vuonna 2007

Uusi malli alentaa 
sähkön hintaa 1,2 mrd 
euroa vuodessa

Fossiilinen polttoaine 
ja turve 62,9 TWh

Ydinvoima 
86,8 TWh

Muu uusiutuva 
33,3 TWh

Vesivoima 
214,5 TWh

Järkiehdotusten edessä kannattaa olla 
optimisti. Tässä ainoat häviäjät olisivat 
ne, jotka nyt ovat saaneet windfall-
voittoja, sanoo Matti Purasjoki. Mi-
nisteri Mauri Pekkarinen pitää hyvänä 
Teknologiateollisuus ry:n ehdotusta ja 
on esitellyt sen pohjoismaisille ener-
giaministereille.

Nykyhinta
Uuden mallin hinta
Säästö milj. euroa

853
663
190

1024
796
228

569
443
126

3015
2345
670 

Kotitaloudet 
maatalous
15 %

Häviöt 4 %

Palvelut 
18 %

Sähkö-
lämmitys 
10 %

Teollisuus
53 %

Lähde: ET – Energiavuosi 2007
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Päästökauppa ja sen 

kerrannaisvaikutukset sähkön 

hintaan rapaut tavat yritysten 

asemaa globaaleilla markkinoilla.

TEKSTI Sami Laakso · KUVAT Elina Ketola

”Sähköstä maksetaan ylihintaa”

vasta Euroopassa. Muun maailman yhä 
odotellessa Euroopan unioni on ottanut 
suunnannäyttäjän roolin. Vuodesta 2005 
unionin alueella on ollut käytössä pääs-
tökauppajärjestelmä, jolla pyritään ohjaa-
maan energian tuotantoa päästöttömiin 
vaihtoehtoihin. 

Teknologiateollisuus ry:n energia-
työryhmän puheenjohtaja, Outokumpu 
Oyj:n toimitusjohtajan Juha Rantasen
mukaan on kannatettavaa, että hiilidiok-
sidi- ja muita kasvihuonekaasupäästöjä 
pyritään rajoittamaan. Päästökauppamalli 
on hänen mielestään periaatteessa hyvä 

lähtökohta, koska siinä annetaan mark-
kinoiden ohjata päästövähennykset niihin 
energiantuotantotapoihin, joissa toimet 
ovat kaikkein taloudellisimpia. Nyt käy-
tössä oleva malli ei kuitenkaan ole vailla 
ongelmia, koska se vääristää globaalia 
kilpailuasetelmaa.

”Hinnoittelumallista ja päästökaupasta 
johtuen teollisuus ja kuluttajat maksavat 
sähköstä Pohjoismaissa selvää ylihintaa”, 
Rantanen kiteyttää.

Uusi malli 
hinnoittelulle

Päästökaupan aiheuttamat epäkohdat 
sähkön hinnoitteluun on tiedostettu. Siitä 

todistavat esimerkiksi ne puheet, joissa 
energiayhtiöille on kaavailtu niin sanot-
tua windfall-veroa, jolla päästökauppa-
mekanismin tuomat ylimääräiset voitot 
kerättäisiin verottajalle. Tämä ratkaisu ei 
kuitenkaan poistaisi haittoja, joita kallis 
sähkö tuo teollisuudelle, sähkönkulutta-
jille ja koko kansantaloudelle. 

Juha Rantasen mukaan Teknologia-
teollisuuden esittämä uusi malli päästö-
oikeuksien kustannusten laskentatavasta 
olisi oikeudenmukainen, sillä siinä sähkön 
kuluttajat maksaisivat vain tuotannon 
aiheuttamista todellisista päästöistä. 

”Silti malli ohjaisi tuotantoa päästöt-
tömään suuntaan ja kannustaisi kehittä-
mään haluttuja sähköntuotantomuotoja. 
Mallin mukainen tapa olisi nykyistä oi-
keudenmukaisempi hinnoitteluperuste, 
kun sähkön ja päästöoikeuksien kauppa 
erotettaisiin toisistaan”, Rantanen pai-
nottaa.

Suomessa käytetyn sähkön hinta mää-
räytyy pohjoismaisessa sähköpörssissä 
Nord Poolissa. Siksi hintamekanismien 

I lmaston lämpeneminen ymmärretään 
globaaliksi ongelmaksi, mutta laajoi-
hin konkreettisiin toimiin on ryhdytty 

Juha Rantasen mukaan uusi malli päästöoikeuksien kustannusten laskentatavasta olisi oikeudenmukainen sähkön kuluttajille.

S Ä H K Ö M A R K K I N A T
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Suomen suurin 
sähkönkäyttäjä

muutokset olisi tehtävä Pohjoismaissa 
yhteisesti ja muutos edellyttää poliittista 
tahtoa. Ajatus on jo oraalla, sillä Tekno-
logiateollisuuden esittämä malli on ollut 
esillä pohjoismaisten elinkeinoministerien 
tapaamisessa syyskuun lopulla.

Rantanen listaa painavia perusteluja, 
miksi sähkön hinta on erityisen oleelli-
nen tekijä Suomessa. Täällä teollisuuden 
merkitys kansantaloudessa on suurempi 
kuin Euroopassa keskimäärin, ja Suomen 
teollisuuden rakenne on puolestaan hyvin 
energiaintensiivinen.

Globaaleja 
pelisääntöjä tarvitaan

Sähkön hinnoittelumekanismi ei ole teol-
lisuuden ainoa huoli. Euroopan unionin 
tavoitteena on pienentää kasvihuonepääs-
töjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta 
vuoteen 2020 mennessä. Joulukuussa 
unionin on määrä päättää ilmasto- ja 
energiapaketista vuosille 2013 – 2020.

Kun koko maailmaa koskevaa ongel-
maa pyritään ratkaisemaan Euroopassa 

käyttöön otetuilla toimilla, sillä on mo-
nia seurannaisvaikutuksia. Epäsymmetria 
konkretisoituu eurooppalaisissa yrityksissä, 
jotka toimivat globaaleilla markkinoilla. 
Niille aiheutuu lisäkustannuksia, joko suo-
raan päästöoikeuksien oston kautta tai 
kalliimman sähkön hinnan kautta. Näitä 
kustannuksia ei monissa kilpailijamaissa 
toimivilla yrityksillä ole. 

Rantasen mukaan päästöjen rajoitta-
miseen tarvittaisiin globaali järjestelmä, 
joka kohtelisi kaikkia yrityksiä tasavertai-
sesti riippumatta siitä, missä maassa tai 
maanosassa ne toimivat.

”Järjestelmän pitäisi myös suosia niitä 
toimijoita, jotka ovat hoitaneet asiansa 
hyvin. Väitän, että suomalainen teollisuus 
on sekä energia- että ympäristötehok-
kuudessa maailman kärjessä. Me emme 
pelkää kilpailua, kunhan pelisäännöt ovat 
tasapuoliset kaikille. Niissä olosuhteissa 
suomalaiset fi rmat pärjäisivät hyvin”, hän 
vakuuttaa. 

Juha Rantanen puhuu sähkön hinnoit-
telusta paitsi Teknologiateollisuus ry:n 
energiatyöryhmän puheenjohtajana koko 
alan puolesta myös Outokumpu Oyj:n 
toimitusjohtajan ominaisuudessa. Outo-
kummun Tornion ferrokromia ja terästä 
valmistava tehdas on Suomen suurin yk-
sittäinen sähkönkäyttäjä. 

Sen kulutus on tällä hetkellä yli 2 tera-
wattituntia vuodessa, joka tämänhetkisillä 
hinnoilla maksaa suuruusluokaltaan 150 
miljoonaa euroa. Tuotannon laajentami-
sen jälkeen vuonna 2010 tehtaan säh-
könkulutus on jo yli 3 terawattituntia 
vuodessa. Mittakaavasta saa kuvan, kun 

vertaa sitä koko Suomen sähkönkäyt-
töön, joka on noin 90 terawattituntia 
vuodessa. Siitä teollisuuden osuus lähes 
50 terawattituntia.

”Esimerkiksi Outokummun Tornion 
tehtaan tosiasialliset haastajat ovat Kii-
nassa, eikä niillä ole päästöjen vähentä-
misestä aiheutuvia lisäkustannuksia. Vielä 
tänään pärjäämme kiinalaisia vastaan, 
mutta haluamme pärjätä myös kymmenen 
vuoden kuluttua. Siksi me kannamme 
huolta paitsi sähkön hinnoittelumallista 
myös sen tuotantokapasiteetista”, Ran-
tanen perustelee. 
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Hintamekanismien 

muutokset on tehtävä 

Pohjoismaissa yhteisesti 

ja muutos edellyttää 

poliittista tahtoa.



Vientiin sitoutuu noin 

40 prosenttia Suomen 

energian kulutuksesta. 

Suomessa tuotetaan 

30 miljoonan ihmisen 

teräkset ja sadan 

miljoonan ihmisen 

paperi- ja puutuotteet.

Sähkö tulee kalliiksi
Sähkö on sekä perushyödyke että tuotannon tekijä,

jonka hinnalla on vaikutuksensa koko talouteen.

Tilastopäällikkö Leo Kolttola kertoo, että Tilastokeskus on ryhtynyt seu-
raamaan aiempaa tarkemmilla mittareilla sähkön hinnan kehitystä. Sähkö-
energian hintatilastoon on ryhdytty keräämään tietoja sähköstä todella mak-
setuista hinnoista, kun aiemmin tilastoidut luvut olivat listahintoja. Sähkön 
käyttäjät on ryhmitelty kulutuksen mukaan.

Tilastojen kertoma on karua. Suurin sähkönhinnan kasvu on ollut luokas-
sa 20 – 69 tuhatta megawattituntia kuluttavien ryhmässä. Siinä hinnan nousu 
on ollut elokuun 2008 tietojen mukaan peräti 44 prosenttia vuodessa. 

Epävarmuutta 
toimintaympäristöstä

Rantanen toivoo poliittisilta päätöksen-
tekijöiltä selkeitä globaaleja pelisääntöjä 
ja teollisuuden kilpailukykytekijöiden ym-
märtämystä. 

”Epävarmuus on pahinta. Niin kauan 
kuin asiat ovat auki, teollisuudessa ei 
voida tehdä pitkän ajan päätöksiä. Tasa-
puolisilla pelisäännöillä varmistettaisiin, 
että teollisuus investoisi Eurooppaan.”

Rantanen antaa tunnustusta siitä, 
että Suomessa perinteisesti sähköasiat on 
hoidettu hyvin, ja täällä on ollut sähkön-
hankintarakenteen ansiosta eurooppa-
laisittain edullinen sähkö. Hän painottaa, 
että tästä on pidettävä kiinni, jos halutaan 
että teollisuus säilyy Suomessa ja pysyy 
globaalisti kilpailukykyisenä. 

Rantanen varoittaa, että sähkön kallis-
tuminen voi johtaa siihen, että teollisuus 
ei enää investoi Suomeen. Se olisi lopun 
alku ja voisi johtaa kokonaisten teollisuus-
alojen näivettymiseen.

Nykykäytännössä päästökauppa-
järjestelmä voi jopa toimia tarkoitustaan 
vastaan, eli aiheuttaa tuotannon siirty-
mistä enemmän saastuttaviin maihin ja 
teollisuuslaitoksiin.

”Tämä on todellinen ja iso uhka, pu-
hutaan hiilivuodosta. Eurooppalainen 
teollisuus ei pysty investoimaan tuotannon 
laajentamiseen lisäkustannusten johdosta. 
Tuotanto ohjautuu sinne, missä se on 
edullisempaa osittain juuri ympäristö- ja 
päästöasioista johtuen.” 

GallupGallup

Pienemmillä yrityksillä hinnan 
nousu on ollut 15 – 20 prosent-
tia.

”Suurimmilla sähkönkäyt-
täjillä hinta reagoi nopeammin 
sähköpörssin hintamuutoksiin. 
Pienempien yritysten kohdalla 
luvut seuraavat todennäköisesti 
perässä”, Kolttola tulkitsee.

Hän esittää myös tilaston 
teollisuuden energiankäytöstä. 
Se kertoo, mitä aloja sähkön 
hinnan nousu on kouraissut 
pahiten. Suurena kuluttajana 
erottuu metallien jalostus, joka 
kuluttaa koko teollisuuden säh-
köstä 12 prosenttia. Elektroniik-
ka- ja sähköteollisuuden osuus 
on 1,5 prosenttia ja kone- ja 
metallituoteteollisuuden 4,8 
prosenttia. 

Portfolio Manager 
Tommi Riski, SOK 

Miten korkea sähkön hinta 
näkyy kaupan kassalla?
”Kaupoissa myytävien tuotteiden hinta 
muodostuu monen eri portaan kautta. 
Tuotteen elinkaaren aikana kulutetusta 
energiasta syntyvä kustannus on yksi 
lopputuotteen hintaan vaikuttavista te-
kijöistä.  Kaupan alan yrityksen omassa 
toiminnassaan kuluttama energia on kui-
tenkin merkittävä suoraan kannattavuu-
teen vaikuttava kustannuserä. S-ryhmän 
sähkönkulutus vastaa noin prosenttia 
kaikesta Suomessa kuluvasta sähköstä 
ja toimipaikkaverkosto kasvaa ja kehittyy 
jatkuvasti. Tätä taustaa vasten tehokas 
energiankäyttö ja järkevästi hinnoiteltu 
sähkö ovat tärkeitä S-ryhmälle.” 

Energia-asiamies 
Ilpo Mattila, MTK

Miten korkea sähkön hinta 
vaikuttaa maatiloilla?
”Suomen 65 000 maatilaa kuluttavat 
yhteensä sähköä 900 GWh. Kulutus vaih-
telee melkoisesti pienen viljatilan muuta-
masta tuhannesta kilowattitunnista suu-
ren sika- tai lypsykarjatilan 250 MWh:iin. 
Maatalouden tuotantokustannuksista 
sähkön osuus on viitisen prosenttia. 
Maitotiloilla osuus nousee helposti 20 
prosenttiin. Kohoava sähkön hinta syö 
maataloustuotannon kannattavuutta, 
kun hinnankorotuksia ei voida siirtää tuot-
teiden hintoihin. Sähkön hinnoitteluun 
tarvitaan muutosta.” © Shutterstock

24



Energia- ja ympäristö johtaja 
Stefan Sundman, Metsäteollisuus ry

Suomalainen metsäteollisuus 
on myllerryksessä. 
Minkälainen tekijä energian 
kohonnut hinta on 
kokonaisuudessa?
”Metsäteollisuuden kustannuksissa ener-
gian osuus on noin 10 prosenttia. Paljon 
mekaanista massaa sisältävissä tuotteissa 
osuus voi olla jopa 20 prosenttia. Energian 
ja muiden kustannusten, kuten raaka-aineen 
ja kuljetusten nousu heikentävät toimialan 
kannattavuutta, koska kohonneita kustan-
nuksia ei voi siirtää lopputuotteiden hintoi-
hin. Paperimarkkinat ovat kansainvälisesti 
kilpailtuja, joten Euroopan ilmastopolitiikka 
uhkaa vähentää tuotteiden valmistamista 
Euroo passa ja heikentää vientiteollisuuden 
kilpailuasemaa. Vähäpäästöisen tuotannon 
säilyttäminen Euroopassa olisi kuitenkin 
parasta ilmastopolitiikkaa.”  

Edunvalvontaosaston 
johtaja Lauri Lyly, SAK 

Millainen on sähkön 
hinnan ja suomalaisten 
työllisyyden kytkös?
”Sähkön hinta on osa kokonaisuutta, joka 
osaltaan ratkaisee mihin teollinen tuotanto 
sijoittuu ja missä sitä laajennetaan. Korke-
ampi sähkön hinta johtaisi Suomessa raken-
nemuutokseen ja vaikeaan sopeutumiseen, 
jossa tavalliset työntekijät kärsisivät eniten. 
Työllisyys heikkenisi niillä aloilla ja niissä yri-
tyksissä, jossa sähkön hinta vaikuttaa oleelli-
sesti lopputuotteen hintaan. Toimintaympä-
ristön ennustettavuuden vuoksi on tärkeää, 
että Suomessa tuotetaan kotimaisen kulutuk-
sen tarvitsema kohtuuhintainen sähköener-
gia. Huomioitava on, että kohtuuhintainen 
sähkö edistää myös oikeudenmukaista tulon-
jakoa ja ostovoimaa. Erityisesti ostovoimalla 
on yhteys palveluiden työllisyyteen. Tärkeää 
myöskin on, että tuotteet tehdään maissa, 
joissa noudatetaan työ-, ympäristö-, vero- ja 
kilpailulainsäädäntöä.” 
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Liiton sihteeri 
Matti Mäkelä, Metalliliitto

Mikä on sähkön hinnan 
ja saatavuuden merkitys 
metallialan työllisyyden 
kannalta?
”Sähkön hinnan merkitys on erittäin kes-
keinen metalliteollisuuden kilpailukyvyn ja 
sitä kautta työllisyyden kannalta. Erityisesti 
sähkön hinnalla on tärkeä merkitys metallien 
jalostuksessa. Suomessa pitää panostaa 
reilusti enemmän omavaraisuuteen säh-
kön tuottamisessa, sillä olemme yhä liikaa 
tuontisähkön varassa. Suomen pitää suosia 
kaikkia päästöttömiä ja hinnaltaan edullisia 
sähkön tuotantomuotoja.” 

Johtaja Aimo Kastinen, 
Kemianteollisuus ry

Mitä vaikutuksia sähkön 
hinnan alenemisella olisi 
kemianteollisuudelle?
”Kemianteollisuudella on monta energia-
roolia. Se on merkittävä energian käyttäjä, 
kokonaiskäyttö on 28 TWh vuodessa, josta 
sähkön osuus on noin 6 TWh. Toisaalta ke-
mian ratkaisuja ja tuotteita tarvitaan ener-
gian säästämiseen. Kemianteollisuus myös 
tuottaa itse merkittäviä määriä energiaa, 
lämpöä sekä sähköä.

Teollisuus on positiivisella asenteella 
ilmastonlämpenemisen ehkäisytalkoissa 
mukana, mutta erityisesti EU:n kolmannen 
päästökauppakauden kaavailuissa tuntuu 
olevan ylivoimainen kustannusseinämä edes-
sä. Kemian perusteollisuudella olisi edessä 
sekä huutokauppakustannukset että jyrkästi 
kohoava sähkön hinta. Vaikea yhdistelmä 
globaalissa kilpailussa! 

Päästöjen jakojärjestelmästä päätetään 
poliittisella foorumilla Brysselissä. Sähkön 
hinnanmuodostukseen voidaan toivotta-
vasti vaikuttaa alueellisesti. Sähkön hinnan 
kohtuullistaminen olisi positiivinen signaali 
perus teollisuutemme investoinneille.” 
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siviiliasuissa. Ilmapiiri on asiallisen vakava, 
eikä tähän elämänpuoleen tottumaton 
oikein tunne oloaan paikassa kotoisaksi.

Tietämättömyys voi kuitenkin tuoda 
nuhteettomana työtätekevänä kansalaise-
na itseään pitävän asioimaan poliisitaloon. 
Helsingin poliisilaitoksen rikosylitarkastaja 
Ilkka Koskimäki sanoo, että osa yritys-
salaisuuden rikkomisepäilyistä liittyy juuri 
tietämättömyyteen. Silti pahimmillaan 
yrityssalaisuuden rikkomisessa on kyse 
rikoksesta, josta laissa määrätty maksi-
mirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. 
Tiedon vastaanottava yritys voidaan tuo-
mita enimmillään 850 000 euron yhtei-
sösakkoon.

Koskimäen mukaan tyypillisimmillään 
yrityssalaisuuden rikkomiseen syyllistynyt 
on yrityksen oma työntekijä. Jos tekijä 
on ulkopuolelta, silloin puhutaan jo yri-
tysvakoilusta. Tavallisin poliisille tutkin-
tapyynnön aiheuttava tilanne kuulostaa 
kuitenkin hyvin arkiselta. 

”Useimmiten ne liittyvät siihen, että 
yrityksestä on lähtenyt työntekijä. Siinä 
yhteydessä vanhassa työpaikassa herää 
epäilys, että lähtijä on ottanut mukaansa 
jotakin yritykselle kuuluvaa. Useimmiten 
kysymys on asiakastiedoista kuten asia-

syyteharkinnassa syyttäjän mukaan asi-
akkaat halusivat itse olla kyseisen lääkä-
rin hoidettavana, joten kyseessä ei ollut 
rikos.

Koskimäki kuitenkin painottaa, että po-
liisin toimintaa ohjaa harkinta, onko asiassa 
syytä epäillä rikosta tapahtuneeksi.

”Esimerkiksi jos yritys itse pitää jotakin 
tietoa liikesalaisuutena, silloin ’syytä epäillä’ 
-kynnys on poliisin kannalta ylittynyt, ellei 
asialle tule vastaperusteluita. Mutta jos 
käytämme pakkokeinoja, silloin pitää olla 
jo varsin vahva epäily rikoksesta.”

Hän opastaa, että jos rikkomuksesta 
on aavistus, asiaa voi pyrkiä selvittämään 
jo yrityksen sisällä esimerkiksi tarkastamalla 
työntekijän loki- ja kulkukorttitiedot. Rajat 
on kuitenkin syytä muistaa, ettei itse lip-
sahda lain väärälle puolelle, sillä esimerkiksi 
laki yksityisyyden suojasta sekä sähköisen 
viestinnän tietosuojalaki turvaavat työnte-
kijän oikeuksia.

Korkea ilmoittamiskynnys

Vuosittain Helsingin rikospoliisin tietoon 
tuodaan vain noin viisikymmentä tietomur-
toyritystä, vaikka asiantuntijoiden mukaan 
joidenkin yritysten tietojärjestelmiin har-
rastelijahakkerit tai kenties tietoa hakevat 
rikolliset yrittävät murtautua päivittäin. 
Yritysvakoilutapauksia poliisin tietoon tulee 
Suomessa vuosittain korkeintaan muu-
tama, yrityssalaisuusrikoksia ilmoitetaan 
nelisenkymmentä. Niistä syyteharkintaan 
asti etenee alle kymmenen.

”Rikosilmoituksen motiivina on yleensä 
se, että yritys haluaa estää tai rajoittaa 
vahingot. Poliisi puolestaan pyrkii saamaan 
yrityssalaisuuden takaisin ja selvittämään, 
onko se levinnyt muualle. Mutta hyvin 
usein esitutkinnan aikana asianomista-
jayritys peruuttaa rangaistusvaatimuksen 
ja asia ei mene pidemmälle.”

Entä mikä on tyypillinen tuomio yritys-
salaisuuden rikkomisesta?

”Muutama kymmenen päiväsakkoa. 
Pienet tuomiot ovat vallitseva oikeuskäy-
täntö talousrikoksissa kautta linjan”, Kos-
kimäki myöntää. 

Maan paha tapa
Keskuskauppakamarin vuonna 2005 teettämässä selvityksessä paljastui, että yli 
250 työntekijän yrityksistä joka kolmannessa on tapahtunut tietojen kopiointia. 
Melkein joka viidennessä pienessä yrityksessä tapahtui tietojen kopiointia, ennen 
kuin työntekijät siirtyivät yrityksen palveluksesta muualle. Yrityksistä oli viety 
muun muassa asiakasrekistereitä, teknisiä piirustuksia, valmistusohjeita, kate-
laskelmia sekä markkinointisuunnitelmia ja tarjousasiakirjoja.

kasluetteloista, asiakasrekistereistä tai 
laskutustiedoista”, Koskimäki listaa. 

Hän sanoo, että poliisi on lukuisia 
kertoja törmännyt myös tapauksiin, jossa 
yrityksestä lähtevä on ottanut yrityssalai-
suutta sisältäviä tietoja mukaansa, ilman 
että on aikonut hyötyä niistä. Koskimäki 
korostaakin yrityskulttuurin merkitystä.

”Kun yrityksissä on selkeät kaikkien 
tiedossa olevat pelisäännöt, tällaisilta tilan-
teilta voidaan välttyä. Poislähtijän kanssa 
voitaisiin käydä loppukeskustelu, jossa 
varmistettaisiin, ettei mukaan lähde yritys-
salaisuuden piiriin kuuluvia asioita.”

Rikos vain tahallisena 

Yrityssalaisuuden rikkominen on asian-
omistajarikos, joten poliisi tutkii sitä vain 
yrityksen vaatimuksesta. Asiaa koskevat 
lainpykälät ovat monimutkaisia, minkä 
johdosta tapaukset ovat näytön kannalta 
usein vaikeita. Haastavaa on esimerkiksi 
määritellä, mikä on liike- ja ammattisalai-
suutta tai onko yritys pyrkinyt pitämään 
tiedot salassa. 

”Lisäksi teot ovat vain tahallisena 
rangaistavia. Eli oleellista on, tiesikö ri-
koksesta epäilty, että kyseessä on yritys-
salaisuus”, Koskimäki huomauttaa.

Tavallisesti epäilty kiistää syytökset, 
mutta poliisilla on käytössään asian sel-
vittämiseksi pakkokeinoja kuten kotiet-
sintä. Sen avulla onkin etsittyjä tietoja 

löytynyt muun muassa muistitikuilta, 
cd-rompuilta ja tietokoneista. Löydöt 
eivät kuitenkaan vielä todista rikosta 
tapahtuneeksi, sillä tiedot voivat olla 
kotona esimerkiksi etätyön johdosta. 
Oleellista on, onko tietoa otettu hyö-
dyntämistarkoituksessa tai yrityksen 
vahingoittamistarkoituksessa.

Koskimäki kertoo tapauksesta, 
jossa yrityksessä toimivalla lääkärillä 
oli tietty asiakaskunta. Kun lääkäri 
perusti oman yrityksen, suuri osa 
asiakkaista seurasi hänen peräs-
sään. Asiakkaitaan menettänyt 
yritys teki asiakastietojen varasta-
misesta rikosilmoituksen, mutta 

P
asilan poliisitalo on normaa-
liarjesta irrottava kokemus. 
Ympärillä liikkuu lukuisia 
poliiseja univormuissaan ja 
varmaankin toinen mokoma 

Yrityssalaisuus väärissä käsissä

Amerikkalaisyhtiö 
vaatii jättikorvauksia 

suomalaisjohtajilta
Yrityksen kolmea entistä johtajaa epäillään 

käräjäoikeudessa yrityssalaisuuden rikkomi-

sesta. Yritys vaatii uudelta kilpailijaltaan ja 

entisiltä työntekijöiltään yli 30 miljoonan euron 

vahingonkorvauksia yrityssalaisuuden rikko-

misesta ja väärinkäytöstä. Yrityssalaisuuden 

rikkomisen lisäksi syyttäjä vaatii rangaistusta 

entiselle tehtaanjohtajalle. Hänen epäillään 

luovuttaneen yrityssalaisuuden piiriin kuuluvia 

tietoja uutta liiketoimintaa aloitelleille johta-

jille. 
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ysyin tässä eräänä päivänä veljeltä-
ni, päiväkodin johtajalta, että mitä 

kannattaisi tehdä, kun kolme aikuista 
istuu samassa hiekkalaatikossa ja mätkii 
toisiaan lapioilla. Veljen mukaan kyseessä 
on helppo tapaus: päiväkodissa lasten 
kanssa keskustellaan, laaditaan yhteiset 
säännöt ja valvotaan, että niitä noudate-
taan. Sanoin veljelleni, että jos teen sa-
man, minulle soittaa seuraavana päivänä 
kolme juristia, jotka kieltävät tietävänsä 
mitään hiekkalaatikon olemassaolosta 
saati siitä, että lapio olisi vielä keksitty. 
Veli kuunteli myötätuntoisena ja sanoi 
sitten, että hänelle soittaa kolmet van-
hemmat. Että kumpi on helpompaa. Nyt, 
kun ollaan hiekkalaatikon äärellä, on aika 
kertoa satu. 

Olipa kerran pieni pohjoinen valta-
kunta, jonka kansa oli hidasta, mutta ys-
tävällistä. Kansalla oli yksi erikoispiirre, se 
oli innokas ostamaan uusia sähkölaitteita. 
Ihmisten yksiöt, kaksiot, kolmiot, neliöt 
sekä suuremmat rivi- ja omakotitalot pur-
suilivat lämmitys- ja jäähdytyslaitteita sekä 
kuvankatselu- ja äänenkuuntelulaitteita, 
kunnon ylläpitolaitteita, keittiölaitteita, 
autotallilaitteita ja mitä laitteita niitä nyt 
onkaan. Tuli aika, jolloin ihmiset eivät 
enää mahtuneet koteihinsa, vaan joutui-
vat yöpymään ulkona. Hidas, ystävällinen, 
mutta epätoivoinen kansa ei tiennyt mihin 
ryhtyä.

Silloin ilmestyi kolme haltiatarta, jotka 
lupasivat aurinkoisia kesiä ilman hyttysiä, 
korkeita nietoksia talviksi ja sen, miten 
kansa voisi päästä helposti ja ilmaiseksi 
eroon ylimääräisistä sähkö- ja elektroniik-
kalaitteista. Koska oli vain yksi valtakunta, 
mutta kolme haltiatarta, tuli ongelma. 

Yksi haltiatar sanoi, että koska hän on 
vain valkoisten pesukoneiden ja punaisten 
mp3-soittimien haltijatar, hän ei voi mi-
tenkään vastata valkoisista sähköhelloista 
ja muista kodin sähkölaitteista. Toinen 
haltiatar sanoi, että koska hän on vain 
iskuporakoneiden ja painepesureiden sekä 
leivänpaahtimien haltiatar, niin hän ei voi 
mitenkään vastata muista porakoneista 
tai kahvinkeittimistä. Kolmas haltiatar 

Ajatella, että olimme niin tyhmiä, että 
aioimme hoitaa asiat kukin omalla tahol-
lamme, miten hankalaksi ja kalliiksi se 
olisi tullut ja miten tyytymätöntä kansa 
olisi ollut, huokaisivat haltiattaret yhteen 
ääneen. Aurinko loisti pilvettömältä tai-
vaalta, paistoi kaikille hyville ihmisille ja 
haltioille ja olisi paistanut pahoillekin, 
mutta heitä ei ollut. 

Teemu Virtanen
ylitarkastaja, 
Pirkanmaan ympäristökeskus

Pirkanmaan ympäristökeskus toimii valvovana 

viranomaisena tuottajavastuukysymyksissä. 

Hiekkalaatikkotarinoita

sanoi, että hän on vain sellaisten laitteiden 
haltiatar, joista näkyy kuva tai tulee ääni, 
eikä voi mitenkään vastata laitteista, joista 
ei näy kuvaa tai tule ääntä. 

Kansa tuli tyytymättömäksi ja kun hi-
das kansa tulee tyytymättömäksi, niin siitä 
on leikki kaukana. Haltiattaret päättivät 
kysyä neuvoa vastaantulijoilta. 

Ensin vastaan tuli professori ja haltiat-
taret riemastuivat. Nyt saamme viisaan 
vastauksen. Professori mietti pitkään ja 
sanoi, että asia vaatii huolellisia tutki-
muksia, kuusi väitöskirjaa ja julkaisuja 
arvovaltaisissa ulkomaisissa tiedelehdissä. 
Se vie kuusi vuotta, ja jos tutkitaan oikein 
innokkaasti, niin viisi ja puoli vuotta. Sii-
hen asti kansalaiset voivat asua vaikka 
teltoissa. Haltiattaret olivat pettyneitä, 
mutta eivät luovuttaneet. 

He kysyivät asiaa seuraavalta vastaan-
tulijalta, joka oli valtakunnan hallitussih-
teeri. Nyt saamme selkeän vastauksen. 
Hallitussihteeri kuunteli tarkkaavaisesti 
ja ehdotti, että perustetaan komitea, 
jonka tehtävänä on säätää laki haltioi-
den välisistä suhteista koskien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden jätehuoltoa val-
takunnassa, ottaen erityisesti huomioon 
perustuslain säädökset jätteen omistus-
oikeudesta kussakin vaiheessa. Laki voisi 
olla valmis kuuden vuoden päästä tai jos 
asiaa vauhditetaan, niin viiden ja puolen 
vuoden päästä. Siihen asti kansalaiset 
voivat asua vaikka teltoissa. Haltiattaret 
pettyivät jälleen. 

Sitten vastaan tuli pieni lapsi. Haltiat-
taret olivat jo ohittamassa lasta, sillä  eihän 
pieneltä lapselta voinut kysyä niin vaikeaa 
asiaa, johon edes professori ja hallitussih-
teeri eivät olleet löytäneet ratkaisua. Lapsi 
kysyi, miksi haltiattaret olivat niin surulli-
sia. Haltiattaret kertoivat, lapsi kuunteli. 
Miksi te ette tee sitä yhdessä, sanoi lapsi. 
Haltiattaret olivat riemuissaan, miksi ku-
kaan ei ollut ajatellut sitä aikaisemmin. 
Yhteistuumin haltiattaret rakensivat valta-
kuntaan keräysverkon, sopivat kuljetukset 
ja järjestivät sähkö- ja elektroniikkalaittei-
den käsittelyn. Kansa oli tyytyväinen ja 
ylisti haltiattarien neuvokkuutta. 
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vystä ja innovaatioistaan. Näistä meidät tiedetään, se ei ole vain 
meidän omaa luuloamme. Pienenä erityispiirteenä tosin saattaa 
olla se, että EU:n päätöksenteossa Suomea pidetään nyt ehkä 
hieman passiivisena.

2. Brändin pohtiminen on hyvin tarpeellista. Onko työryhmä 
se oikea lääke? En osaa sanoa, mutta se osoittaa, että 

asiaa mietitään korkealla tasolla, henkilöiden toimesta, joilla 
on kansainvälistä näkemystä. Vaikka Suomella on hyvä maine 
innovaatioiden osalta, niin hyviä esimerkkejä vaikkapa kestävästä 
kehityksestä sekä ilmasto- ja ympäristöasioista haetaan useammin 
Ruotsista ja Tanskasta. Harmi, sillä hoidamme näitä kysymyksiä 
lainsäädännöllisesti ja elinkeinoelämässä yhtä hyvin kuin muut 
Pohjoismaat. Silti niitä ei liitetä imagoomme. Ehkä emme ole 
osanneet olla esillä ja kertoa itsestämme.

3. En osaa mennä yksityiskohtiin, mutta liittäisin kuvaamme 
sellaisia määreitä kuin osaava, innovatiivinen ja ympäristöä 

kunnioittava. Nehän eivät ole ristiriidassa perinteisten teemojen 
kanssa. Ja luonnon arvostuksen saamme jo äidinmaidossa. Imago 
ei ole itsetarkoitus, mutta oikea ja perusteltu julkikuva helpottaa 
asioiden hoitoa.

Marjo Raitavuo, Ensto Oyj

1. Maailmalla brändimme on parempi kuin suomalaisten 
mielissä. Olen törmännyt siihen, että Suomi on monessa 

keskustelussa malliesimerkki. Meidät tun-
netaan ja tiedetään, se on varmaan EU:n 
ansiota. Suomalaisuudesta saa olla ylpeä. 
Esimerkiksi Italiassa ravintolapalvelu para-
nee, kun kertoo mistä on kotoisin. Takana 
on varmaan Ferrari-kytkös.

2. Brändistä pitää puhua. Se ei ole nu-
meroita, vaan jotain sellaista, jota ei 

voi käsin kosketella – tunnetta. Ryhmällä 

Kari Väisänen, Finnfacts

1. Nykyinen brändi värittyy Nokian kaut-
ta. Suomea pidetään paljolti teknolo-

gian ihmemaana. Ja huolimatta surullisista 
tapahtumista, meidät tunnetaan koulutuk-
sesta ja sen tuloksista. Muita asioita ovat 
sosiaalinen tasa-arvo ja vanhustenhuolto, jota käydään Japanista 
saakka katsomassa. Ehkä olemme liian herkkiä, jos meistä kirjoi-
tetaan kielteisesti. Se kuuluu normaaliin elämään.

2. Ei brändin rakennus ylhäältä käsin onnistu, eikä sellaista 
ole esitettykään. Mutta vanhanaikaiset toimet eivät enää 

pure. Nyt on ajateltava uutta lähestymistapaa, sillä usein on kaksi 
eri asiaa, mitä ajattelemme itsestämme ja mitä muut meistä. 
Lähtökohdat ovat silti hyvät. Suomalaiseen itseruoskintaan kuu-
lunee, että ryhmä on lytätty jo ennen työn alkua. Kyseessä on 
ikuisuusaihe, mutta mitään ei saa jos ei yritä. Tulokset puhukoot 
puolestaan. Työhän on loputon, yhteen ryhmään se ei pääty.

3. On hyvä välittää informaatiota siitä, missä Suomi on hyvä 
ja mikä Suomi on. Aiheellista on myös hieman irtautua 

vanhasta. Ehkä pidämme liikaa yllä perinteisiä seikkoja, se lienee 
osaltaan sukupolvikysymys. Toisin esiin innovaatioita ja kulttuuria, 
miksei myös urheilua.

Toimiston päällikkö 
Ulla Sirkeinen  
EK, Bryssel

1. Brysselin näkökulmasta Suomen 
brändi on hyvä, ainakin verrattuna 

siihen joskus Suomessa esitettävään käsi-
tykseen, jonka mukaan meitä ei arvosteta 
eikä kuunnella. Pääsääntöisesti Suomea 
pidetään toimintatavoiltaan hyvänä, asiallisena ja rakentavana 
maana. Suomi tunnetaan myös Pisa-tutkimuksesta, kilpailuky-

Brändi 
nimeltä 
Suomi

1. Millaisena näette Suomen maabrändin 
tällä hetkellä?

2. Millainen haaste brändityöryhmällä 
on edessään? On esitetty arvioita siitä, 

ettei brändin rakentaminen voi onnistua 
ylhäältä alaspäin.

3. Mitä asioita haluaisitte Suomen 
julkikuvassa korostaa? Mahdollisesti 

jotain muuta kuin perinteisesti mainittuja 
luontoa, muotoilua ja koulutusta?

TEKSTI Pekka Vänttinen · PÄÄKUVA Kuvaario  / Kimmo Von Lüders
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on siis paikkansa ja arvonsa. Se voi nostaa keskustelua ja lisätä 
tietoisuutta siitä, mitä kansalaiset voisivat brändin eteen tehdä. 
Tämä on yhteinen juttu. Ei yrityksessäkään yksi johtaja sitä 
rakenna, vaan yhteisö. Kyseessä on kerrannaisvaikutus: mitä 
enemmän asiaa pohditaan, sitä paremmin ymmärrys Suomen 
hyvyydestä saavuttaa ihmisiä.

3. On mietittävä brändin kiinnekohtia: mitkä ne ovat nyt ja 
jatkossa. Kansallinen historiamme on tuttu, mutta uusi 

sukupolvi on kansainvälisempi. Toivoisin siis nuorten, noin kol-
mekymppisten näkyvyyttä ryhmässä. Tulisi visioida vapaasti vähän 
hullujakin mahdollisuuksia, ja hyödyntää asioita, jotka erottavat 
meidät muista. Esimerkiksi puhdas vesi. Think Big!

Viestintä- ja kulttuuriosaston päällikkö 
Petri Tuomi-Nikula, Ulkoministeriö

1. Tuoreessa 50 maan mielikuvatut-
kimuksessa Suomen sijoitus oli 18. 

Huolestuttavasti olimme Skandinavian 
maista huonoimpia. Muiden mittareiden 
osalta olemme aina viiden joukossa. Kyl-
män sodan jälkeisessä maailmassa kentällä 
on uusia toimijoita ja EU:ssakin on jäseniä 
nyt 27. Kun liityimme, määrä oli 15. Olem-
me vähän kuin tylsä vanha unionimaa. 
Kuva on siis päivityksen tarpeessa.

2. Hallitusohjelman mukaan maakuvaa on vaalittava, se vel-
voittaa. Emme voi jäädä ajelehtimaan, vaan jotain täytyy 

tehdä. Maabrändi luo kilpailuetua yrityksille. Lisäksi se on tekijä 
kilpailussa osaavasta työvoimasta. Kolmas avitettava asia on 
matkailu, joka nousee tärkeäksi kansantalouden sektoriksi. Yl-
häältäpäin, päälle liimaamalla maakuvan luonti ei onnistu. Siksi 
tulemme verkkoa hyödyntäen kytkemään kansalaiset mukaan 
työhön. Haaste on selvästi myös viestinnällinen.

3. Tuote on hyvä, meillä on paljon vahvuuksia. Ne on katsot-
tava ja päätettävä, mikä kärki edellä etenemme. On luotava 

tarina, jonka taakse kansalaiset ja yritykset voivat asettua ja 
kokea omakseen. Samalla vaaditaan rehellisyyttä. Kartoitamme 
myös ongelmat ja esitämme niiden korjaamista. Jos esimerkiksi 
perusturva yhdessä maailman rikkaimmista maista on niin heik-
ko, että ihmiset seisovat leipäjonossa, niin on kysyttävä, olisiko 
siinä kehittämisen paikka. Tai väkivalta; se on profi loinut meitä 
voimakkaasti.

Jukka Hyryläinen, 
Katko Oy

1. Mikä maa, missä? Kyllä se brändi on 
aika olematon. Ei Suomea tunneta. 

Onko se hyvä vai huono – en tiedä. Nokia 
ja jotkin muut yritykset tunnetaan ennem-
min kuin tämä maa. Onko brändiä raken-
nettava? Taisi olla Esa-Pekka Salonen, 
joka sanoi, että mitä sitä pystyttämään. 

2. Työ on aika mahdoton, en usko että brändi syntyy työryh-
mällä. Se syntyy hyvistä tuotteista ja siitä, että työt tehdään 

hyvin. Maailmalle mennään yrityksenä, ei maabrändinä. Kuinka 
moni luuleekaan, että Nokia on japanilainen. Samoin, kun sanon 
Katko, niin ensireaktio on usein sama – Japani.

3. No, vaikka Nokiaa. Ja Suomessa on hyviä säveltäjiä ja kilpa-
autoilijoita. Räikkönen tunnetaan paremmin kuin maansa. 

Näiden yhdistäminen voisi luoda imagoa, mutta en oikein osaa 
ajatella maalle brändiä. Yritykselle ratkaisevaa on tuote, sen laatu 
ja toimitusvarmuus. Ei niinkään alkuperä. Jos jokin, niin tärkeämpi 
viiteryhmä on EU ja pohjoismaisuus kuin Suomi. 
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alueen 12 maassa. Tarkastelussa ovat muun muassa työvoima-
kustannukset, työvoiman saatavuus ja osaamistaso sekä julkinen 
infrastruktuuri tie- ja rautatieverkostoineen. 

Raportin toimittanut Tsekissä asemapaikkaansa pitävä Fin-
pron asiantuntija Sami Humala korostaa selvityksen yleis-
informatiivisuutta. 

”Monet kustannuksiin vaikuttavat tekijät vaihtelevat saman 
maan sisälläkin suuresti, joten tärkeintä on yleiskuvan luomi-
nen.”

Suomessa ei voi tehdä kaikkea

Humalan mukaan keskisuuren kotimaisen alihankkijan kannattaa 
ajatella Keski- ja Itä-Eurooppaa yhtenä mahdollisuutena yrityksen 

Kustannusrakennetta 
viilaamaan 
Kotimaisen valmistavan teollisuuden on 

tehostettava toimintamallejaan. Niin voi tehdä 

esimerkiksi kehittämällä tuotantoaan alueilla, joilla 

kokonaiskustannukset ovat Suomea pienemmät. 

TEKSTI Jaakko Liikanen · KUVA Vesa Lehtimäki
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toimintamallin hiomiseen. 
Saattaa olla perusteltua siirtää osa 

tuotannosta edullisemman kustan-
nustason alueelle, sillä Suomessa ei 
voi valmistaa kaikkea. Muun muassa 
työvoimakustannukset ovat Suomessa 
korkeat, samoin olemme logistisesti 
syrjässä – suurten kotimaisten pää-
miesten asiakkaat ja päämarkkinat 
ovat muualla. 

”Kokonaiskustannusten alentami-
seen ei ole muuta tietä kuin tuotannol-
lisen rakenteen järkevöittäminen. Toki 
monet ovat niin jo tehneetkin, mutta 
niiden, jotka eivät ole, pitää herätä”, 
Humala sanoo. 

Hän huomauttaa, että kokonais-
kustannuksia katsottaessa huomio 
kiinnittyy usein palkkakustannuksiin. 
Niin tässäkin selvityksessä. 

”Se on yksittäisenä tekijänä helpoin ymmärtää. Mutta selkeä 
asia se ei ole. Eikä palkkakustannus per tunti itsessään kerro työn 
tuottavuudesta mitään. Tuottavuuteen vaikuttavat myös johdon 
osaaminen, yrityskulttuuri, koulutus, yhteiskunnan infrastruktuu-
rin taso ja niin edelleen.”

Nyrkkisääntö Humalan mukaan silti on, että tuottavuus on 
sitä parempi, mitä kehittyneempi markkina on. Kehittyneisyyttä 
voi hahmottaa karkeillakin mittareilla kuten katsomalla, mikä on 
maan bruttokansantuote asukasta kohti. 

Talousturbulenssin vatkatessa 

Ajat kovenevat talousahdingon vaikuttaessa reaalitalouteen. 
Investointien hyytyessä kasvu ja työllisyys heikkenevät. 

inpron raportti ”Hankinnat ja valmistus Keski- ja Itä-
Euroopassa – Kustannukset ja maavertailut” hahmottaa 
usein eri parametrein tuotantoon liittyviä olosuhteita 

Suomalaisten yritysten hankinta- ja 
etabloitumismahdollisuudet Itä-Euroopassa

Teknologiateollisuus järjestää seminaarin Suomalaisten yritysten han-

kinta- ja etabloitumismahdollisuuksista Itä-Euroopassa. Seminaarissa 

julkaistaan myös Finpron raportti ”Hankinnat ja valmistus Keski- ja 

Itä-Euroopassa – Kustannukset ja maavertailu”, joka hahmottaa usein 

eri parametrein tuotantoon liittyviä olosuhteita alueen 12 maassa. 

Raportti on ladattavissa osoitteessa www.teknologiateollisuus.fi  > 

Materiaalipankki

Aika:          Torstai 22.1.2009 klo 13.00 – 16.15

Paikka:       Finlandia-talo, Elissa-sali

                 Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Lisätietoja:  www.teknologiateollisuus.fi  > Seminaarit ja koulutus 

Seminaari on maksuton.
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Myös selvitys Keski- ja Itä-Euroopasta valmistui juuri talouden 
sukeltaessa. Moni asia tulee loksahtamaan uuteen asentoon. 

”Kävi toki mielessä että ohhoh. Vaikka maailmantalouden 
näkymät olivat hiljentyneet jo alkusyksyn, ei tätä rysäystä kukaan 
ennakolta nähnyt.”

Hän huomauttaa, ettei tiettyä aluetta kartoittava selvitys voi 
koskaan olla ”valmis”, päivitettävää ja seurattavaa on aina. 

Globaalitalous on raaka järjestelmä. Strateginen kump-
panuuskin on lopulta sanahelinää, ellei toiminta yhdessä ole 
kustannustehokasta. 

”Kun päämiesten tilaukset vähenevät ja omat katteet 
putoavat, aletaan katsoa, mistä saadaan säästöjä. Jos kump-
pani ei saa kustannusrakennettaan tehostettua, tulee kiusaus 
katsella edullisempaa vaihtoehtoa”, Humala sanoo. 
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e voi olla meille jopa mahdolli-
suus”, Risto Louhenperä sanoo. 
Kolmen vuoden ikään ehtinyt

yhtiön palkkalistoilla työskentelee kolme 
natiivia. 

Kiinasta Eurooppaan 

Juuri liikeidean vuoksi Louhenperä pitää 
maailmantalouden vaikeuksia jopa yhtiön-
sä mahdollisuutena. 

”Asiakkaamme miettivät hankintajär-
jestelmiään entistäkin tarkemmin, kenties 
jopa supistavat hankintaorganisaatiotaan. 
Se saattaa poikia meille lisää työtä.”

Näihin päiviin asti Kiinaan keskittynyt 
Xpoint katsoo nyt myös Keski- ja Itä-Eu-

Hankinnan edelläkävijä 
Hallituksen puheenjohtaja Risto Louhenperä  

ei usko talousmyrskyn pahemmin keikuttavan 

Xpoint Internationalin venettä. 

Globaalitaloudessa on tärkeintä toimia 
strategiaan istuvalla tavalla

Matkalla Itä-Eurooppaan 
Erkki Lehtonen tutkailee Puolaa ja Tsekkiä. 

Hänen luotsaamansa perheyhtiö on menossa alueelle. 

oimitusjohtaja Erkki Lehtonen
kuului Finpron selvityksen oh-
jausryhmään, ja nyt on käynnissä 

oma jatkokartoitus tarkasta osoitteesta. 
”Olemme etabloitumassa Puolaan 

tai Tsekkiin, luultavasti ostamalla liike-
vaihdoltaan noin 3 – 5 miljoonan euron 
yrityksen. Vuoden parin sisään toimimme 

myös siellä. Kokemäkeläisen johta-
mis- ja yrityskulttuurin viemme 
täältä mukanamme”, Lehtonen 
hymähtää. 

”S

T Kotipesässä, Kokemäen Peipohjassa 
liikevaihto tulee tänä vuonna olemaan 
noin 18 miljoonaa euroa. 120 hengen 
voimin toimivan raskaan metalliteollisuu-
den konepajan päämiehiin kuuluu usei-
ta suuryrityksiä, muiden muassa Metso, 
Maillefer, Rolls Royce ja Fläkt. 

Konepajan osaamista erilaisissa järjes-
telmätoimituksissa, runkojen ja koneis-
tettavien osien valmistuksessa täydentää 
Lehtonen Engineering, joka toimittaa 
kokonaistoimituksina järjestelmiä me-

tuja tuotannollisia yhteistyökumppaneita. 
Lisäksi asiakkaille tarjotaan konsultatiivis-
ta apua muun muassa yhteistyöverkoston 
rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Päättyvällä tilikaudella liikevaihtoa 
kertyy noin 1,2 miljoonaa euroa. Hen-
kilöstöstä viisi on Suomessa, Kiinassa 

Sievissä päämajaansa pitävä yritys mark-
kinoi itseään globaalin hankinnan suju-
voittajana. Yhtiö järjestää suomalaisille 
vientiyrityksille tarkkaan valittuja, auditoi-

on tärkeintä toimia

© Vesa Lehtimäki
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Lehtosen Konepaja Oy ja Xpoint International Oy
tähyävät molemmat uusille markkinoille omista lähtökohdistaan. 

kaaniselle metsäteollisuudelle, satamiin, 
materiaalikäsittelyyn ja -jalostukseen. 
Lisäksi yhtiö tekee projektikohtaisia toi-
mituksia. 

Tilinauha 
ei kerro kaikkea

Erkki Lehtosen mukaan toimintaa Puo-
lassa ja Tsekissä harkitaan, koska niissä 
molemmissa teollisuus on sopivalla ke-
hitysasteella. 

Hän myöntää palkkakustannusten 
olevan usein etualalla, kun tuotannon 
kustannusvaikutuksia mietitään. 

”Se on helppo nähdä, vaikkei koko 
totuus olekaan. Osaamisen ja sen myötä 
myös työn tuottavuuden näkeminen on 
suoralta kädeltä paljon vaikeampaa.” 

Hän ei tosin epäile kykyjään selvittää 
asiaa. 

”Kun potentiaaliseen ostokohteeseen 
tutustuu ja näkee ihmisiä ja konekannan, 
niin kyllä tuottavuudestakin otteen saa.”

Maailmantalouden temppuilu ei ole 
ainakaan vielä Lehtosen Konepajaan is-
kenyt.

”Ei ole vielä kyllä vaikuttanut, mutta 
eihän tilanne hyvä kokonaisuudessaan 
ole. Siinä mielessä fi nanssikriisi melkein jo 
puraisi, että yksi päämiehistämme ilmoitti 
tilausperuutuksesta. Päämiehemme asia-
kas oli rahoituskriisissä ja tilaus peruttiin. 
Jostain rahoitus kuitenkin järjestyi, sillä 
viikkoa myöhemmin tilaus vahvistettiin 
uudestaan. 

rooppaan. Yhtiö on Lehtosen Konepajan 
tavoin ollut mukana Finpron selvityksen 
ohjausryhmässä. 

”Kiina on meille jatkossakin tärkeä, 
sillä maa on yhä kokonaiskustannuksia 
tarkasteltaessa omaa luokkaansa. Mut-
ta moni asia puhuu myös Itä-Euroopan 
puolesta. Monen asiakkaamme tärkeät 
markkinat ovat Keski-Euroopassa ja Ve-
näjän suunnalla. Tällöin tuotanto markki-
noiden vieressä on äärimmäisen tärkeää”, 
Louhenperä korostaa. 

Esimerkkeinä maista, joista Xpoint 
International voisi ryhtyä hankkimaan 

Hän mainostaa yhtiön palveluiden 
sopivan kaikenkokoisille asiakkaille. 

”Sehän meidän omituisuutemme on-
kin. Olemme alusta alkaen tavoitelleet 
kattavaa asiakasrajapintaa. Kauttamme 
hankinta- ja valmistuttamisapua saavat 
sekä lopputuotevalmistajat, järjestelmätoi-
mittajat että komponenttitoimittajatkin.” 

Jotta yritys pystyisi lunastamaan lu-
pauksensa, se tarvitsee riittävästi resurs-
seja. Louhenperän mukaan tämä puoli 
on kunnossa. 

”Tähän asti olemme 

rakentaneet sokkelia. 

Nyt se on kunnossa 

ja alamme kasvattaa 

volyymia.”

asiak kailleen yhteistyökumppaneita ovat 
Romania ja Bulgaria. 

”Siis jo vakiintuneiden Puolan, Tsekin ja 
Unkarin lisäksi”, Louhenperä tarkentaa. 
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uutin Brasiliaan syksyllä 1997. 
Vaimo ja lapset tulivat pian 
perässä ja asuimme Sao Pao-

lossa vuoteen 2000. Latinalainen Ame-
rikka pysyy yhä tuttuna runsaan työmat-
kailuni ansiosta. 

Muistan hyvin epätietoisuuteni ensim-
mäisenä iltanani 20 miljoonan asukkaan 
Sao Paolossa. Otin yhteyttä Suomen kon-
sulaattiin ja kaupungissa jo oleviin suo-
malaisyritysten edustajiin, muun muassa 
Nokia ja Pöyry toimivat siellä jo tuolloin. 
Siitä se lähti. 

Untuvikon epätietoisuutta toki helpot-
ti se, että muuttoni oli tarkkaan harkittu 
ja sen takana oli yhtiömme strateginen 
lin jaus. Olimme valmistautuneet huolella 
Brasilian telemarkkinoiden vapauttami-
seen. Näin Tecnomen oli markkinoilla 
ensimmäisten joukossa hetkellä, jolloin 
maahan syntyi yhden valtiollisen teleope-
raattorin jälkeen parikymmentä operaat-
toria. Jo seuraavana vuonna saimme muu-
taman niistä asiakkaiksemme. 

Sittemmin markkinoilla on tapahtu-
nut konsolidaatiota ja nykyisin matkapu-
helinoperaattoreita on Brasiliassa neljä. 

Mutta olemalla paikalla oikeaan aikaan 
ja oikealla tuotteella saimme tukevan 
jalansijan markkinoilla. 

Toimitamme laskutus- ja viestintärat-
kaisuja paikallisille operaattoreille – Bra-
silian ja Argentiinan lisäksi muun muassa 
Ecuadoriin. Latinalainen Amerikka koko-
naisuutena muodostaa nykyisin suurim-
man markkinamme. 

Telealan yksityistäminen toi Brasiliassa 
mobiiliverkot ja -palvelut koko 170 mil-
joonaisen kansan saataville. Kymmenen 
vuotta sitten kännykkäliittymiä oli Brasi-
liassa noin viisi miljoonaa. Nyt niitä on yli 
100 miljoonaa ja kännykkä on noin 70 
prosentilla brasilialaisista.

Paljonkaan kärjistämättä voi sanoa, 
että tuolloin monet ihmiset, jotka eivät 
olleet juuri käyttäneet edes lankapuhe-
linta ryhtyivät kännykän käyttäjiksi. Mat-
kapuhelimen mikrobisnekselle avaamat 
mahdollisuudet ovat valtavat maassa, 
jossa etäisyydet ovat suuret, liikenne usein 
julkista kaaosta ja muukin infrastruktuuri 
osin kehittymätöntä internetiä myöten. 

Maailman talousmyllerrys vaikuttaa 
luonnollisesti myös Brasiliassa, joskin vie-
lä tuntuu aika rauhalliselta. Toimialam-
me kannalta on mukavaa, että ihmiset 
käyttävät tuloistaan varsin suuren osan 
kännykkäliitännäisiin palveluihin. Se joh-
tuu pitkälti kännykän asemasta kaikkien 
käytössä olevana välineenä. 

Brasilia on luonnonvaroiltaan rikas 
maa, jonka suurin haaste on mielestäni 

koulutuksellinen – osaajia on yhä liian 
vähän. Tulo- ja koulutuserot ovatkin 
erittäin suuret. Niinpä muun mu-
assa rikollisuuden uhkaan eten-
kin suurissa kaupungeissa on 
suhtauduttava vakavasti.

Brasilialaiset ovat mukavaa 
ja mutkatonta väkeä. Bisnek-
sessä englanti alkaa jo olla 
vakiintunut käytäntö, mutta 
arkiaskareissa tarvitaan por-
tugalia. 

Maa on aidosti monikult-
tuurinen, eikä erirotuisuus ai-

heuta ongelmia. Sao Paolo esimerkiksi 
on maailman suurin Japanin ulkopuolinen 
japanilaiskaupunki. 

Brasiliaa liikuttaa erityisesti kaksi asiaa 
– samba ja jalkapallo. Paikan päällä asia 
selviää ilman kaupunkikierrostakin, tele-
vision avaaminen riittää. Lähes jokaiseen 
mainokseen liittyy samba tai jalkapallo 
tai molemmat. 

Bisnesneuvotteluissa voin osin jäävätä 
itseni kiivaimmista jalkapallokeskusteluista 
pohjoismaalaisuuteeni vetoamalla, mutta 
jos kehun esimerkiksi Sao Paolo FC:n 
edesottamuksia, pitää minun muistaa 
myös kaupungin muut suurseurat Co-
rinthias ja Palmeiras. 

Asuin Sao Paolossa Ranskan MM-
kisojen aikaan kesällä 1998. Kadut olivat 
otteluiden aikaan kuin neutronipommin 
jäljiltä. Baareissa oli tungosta, työpaikoil-
la ei. Brasilian tehdessä maalin oli aina 
ilotulituksen ja samban aika. Ranskalle 
koetun fi naalitappion jälkeen taivas synk-
keni oikeastikin ja samba hiljeni. Vettäkin 
vihmoi. 

Taivaskin itkee Brasilian puolesta, sa-
nottiin. 

Eero Mertano 
Vice President, Charging 
Tecnomen

M
Puhelinbisnestä, sambaa ja itkevä taivas

M A A I L M A L L A
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ankkien ongelmista alka-
neen maailmantalouden 
turbulenssin vaikutuksia 
valimoalan kehitykseen on 
vielä vaikea arvioida. 

”Kasvu varmasti hidastuu”, Teknolo-
giateollisuuden asiantuntija Juhani Orkas 
sanoo. 

Valimot-toimialalla tuotannon määrä 
on kasvanut peräti 50 prosenttia vuodesta 
2000. Kehitys on siis ollut useita vuosia 
erittäin suotuisa, mutta nyt näyttää epä-
varmemmalta. Eräät talousasiantuntijat 
ennustavat Suomenkin talouteen taan-
tumaa. 

”Kuluvan vuoden loppu, ensi vuosi ja 
vuosi 2010 ovat talouden kehityksen kan-
nalta vielä täysi arvoitus. Joka tapauksessa 
kasvu on nyt varmasti hidastumassa”, 

toimialaryhmän sihteeri, professori Juhani 
Orkas sanoo lokakuussa 2008.

Vaativat valut

Suomalaiset valimoalan yritykset ovat eri-
koistuneet vaativimpiin valuihin. Suoraan 
vientiin menee noin kolmannes valimoiden 
tuotannosta. Kansainvälistyneet suomalai-
syritykset, kuten Kone, Wärtsilä ja Nokia, 
ovat suurimpia kotimaisten valujen tilaajia. 
Ne käyttävät mielellään suomalaisia valu-
jen toimittajia, koska yhteinen kieli auttaa 
oikeanlaisen tilauksen tekemistä.

Myös valimoalalla ympäristövaati-
mukset ovat viime aikoina kiristyneet. 
Ympäristöä säästäviä ratkaisuja kehitetään 
koko ajan.

Valimoiden kasvu 
taittumassa talousturbulenssissa
Valimoille kuluva vuosi on ollut tähän syksyyn saakka erittäin hyvä. 

TEKSTI Merete Manninen · KUVA Componenta

Valimot

Teknologiateollisuus ry:n valimot-
toimialaryhmän tarkoituksena on 
ensisijaisesti kehittää jäsenvalimoi-
densa tuotteiden suunnittelun ja val-
mistuksen teknistä tasoa sekä alan 
tutkimusta ja koulutusta. Ryhmä 
pyrkii myös valutuotteiden kansal-
lisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn 
parantamiseen.

Toimialaryhmä osallistuu Eu-
roopan Valimoliiton (The European 
Foundry Association – CAEF) työsken-
telyyn ja on yhteistoiminnassa alan 
muiden kansainvälisten järjestöjen 
kanssa teknisissä ja taloudellisissa 
kysymyksissä.

Toimialaryhmään kuuluu 38 jä-
senyritystä. Valimot jaotellaan raaka-
aineen mukaan valurauta, teräs ja 
metallivalimoihin.

Työntekijöitä alalla on noin 3000 
henkilöä. P

”Kvartsin turvalliseen käyttöön va-
lumuoteissa kiinnitetään aikaisempaa 
enemmän huomiota. Yritykset ovat myös 
noudattaneet alan REACH-lainsäädäntöä 
hyvin”, Orkas mainitsee.

Myös alan koulutukseen satsataan 
lähivuosina aikaisempaa enemmän. Vali-
moala on vuonna 2009 käynnistämässä 
yhdessä alan tutkimus- ja koulutuslaitos-
ten kanssa laaja-alaista koulutuksen ja 
tutkimuksen kehitysohjelmaa. 
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itkäjänteiset asiakassuhteet ja ket-
teryys varmistavat yrityksen liiketoi-

mintaa myös laskusuhdanteessa”, Liisa 
Leino korostaa. 

Hänen mukaansa yritystä ei voi nyt 
ohjata automaattiohjauksella, vaan on 
osattava käyttää käsiohjausta. 

”Täytyy tunnistaa omat vahvuudet 
ja reagoida ympäristön ja asiakkaiden 
muutoksiin”, Leino linjaa yrityksensä ja 
varmasti koko alan tilanteen. 

Leinovalu on tyypillinen suomalainen 
alansa yritys siinä mielessä, että se on 
erikoistunut vaativimpiin valuihin, mikä 
tarkoittaa vaativia muotoja, malleja ja 
materiaaleja. Leinovalun tuotevalikoimaan 
kuuluvat sekä valut että valukomponentit. 
Komponentit toimitetaan yrityksen omas-
ta konepajasta valmiiksi asennettuina 
suoraan tilaajalle.

Laaja asiakaskunta

Liisa Leino on yrittäjä jo neljännessä pol-
vessa. Hänen isänsä, teollisuusneuvos 
Heikki Leino aloitti yrityksessä uuden 
aikakauden 40 vuotta sitten. Teollisuus-
neuvoksen strategian mukaan valimon 
toimintaa on laajennettu niin, että yri-
tyksen asiakaskunta kattaa eri markki-
nasegmenttejä. Tämä pienentää riskejä 
vaikeina aikoina. Linjauksen ansiosta yritys 
selvisi 70- ja 90-luvun lamoista ja selviää 
varmasti tästäkin laskusuhdanteesta. 

Leinovalun asiakkaisiin kuuluu suu-
rimpia suomalaisia metsä-, energia- ja 
koneenrakennus- sekä laivanrakennus-
teollisuuden pörssiyhtiöitä. Tällä hetkellä 
metsäteollisuudella on vaikeammat ajat, 

mutta esimerkiksi energiateollisuudella 
on kasvuvauhti päällä. 

Aktiivista hyvää tekemistä

Liisa Leino on päässyt seuraamaan aitio-
paikalta suomalaista teollisuuskenttää. 
Hän toimii nykyään muun muassa Rauta-
ruukin hallituksen jäsenenä. Leino uskoo, 
ettei kansainvälisen pankkialan vaikeuksis-
ta johtuvan tilanteen kokonaisvaikutuksia 
ole vielä edes nähty. 

Nyt yritykset tarvitsevat aktiivista hy-
vää tekemistä. Muutoksessa on myös po-
sitiiviset mahdollisuudet, hän kiteyttää. 

Leinovalu työllistää tällä hetkellä 210 
henkilöä, ja sen liikevaihto oli vuonna 
2007 noin 25 miljoonaa euroa. Salolaisyri-
tykselle on aina ollut hyvin tärkeää jatkuva 
tuotekehitys ja todellinen kumppanuus-
suhde asiakkaiden kanssa. 

T O I M I A L A

”Ketteryys liiketoiminnassa 
 on tärkeää laskusuhdanteessa”

Leinovalu

”P

Leinovalun juuret ovat vuodessa 
1898, jolloin Liisa Leinon isosetä 
Juho Leino ja isoisänisä J.V.Rekola
aloittivat Kuusjoella ensin puuse-
pänverstaan. Siitä yritys laajeni to-
delliseksi monialakonserniksi, sillä 
vuosien aikana on harjoitettu muun 
muassa puunjalostusteollisuutta, 
konepajatoimintaa ja niklausta. 
Lisäksi on toimittu muun muassa 
Ford-autojen jälleenmyyjänä sekä 
valmistettu radiota ennen Saloraa 
ja jääkaappien prototyyppejä jo 
1940-luvulla. 

Leinovalu on perinteikäs Salossa toimiva valimoalan 

yritys. Leinovalun hallituksen puheenjohtajan Liisa 

Leinon mukaan tilauskannat ovat laskeneet, mutta 

teollisuuden aloilla on eroja.

©
 Leinovalu
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Componentan juuret ovat vuo-
dessa 1918 ja Wärtsilän telakalla. 
Nykyisen toimitusjohtajan Heikki 
Lehtosen isoisän isä Matti Lehto-
nen toimi Wärtsilän telakalla työn-
johtajana. Hän oli työssään näh-
nyt, mitä asiakas valuilta odotti. 
Matti Lehtonen perusti Helsinkiin 
Rauta- ja Metallivalimo Suomen. 
Yritys toimi Helsingissä 70-luvulle 
saakka, jolloin Helsinki ei ollut enää 
teollisuuskaupunki. Heikki Lehtosen 
isä vei yrityksen Iisalmeen, jossa 
toimitaan edelleen. 

omponenta on laajentunut muuta-
massa vuosikymmenessä kansainvä-

liseksi konserniksi. Se valmistaa pitkälle ja-
lostettuja, valettuja, koneistettuja ja pinta-
käsiteltyjä asennusvalmiita komponentteja 
ja niistä koostuvia kokonaisratkaisuja.

Konsernin asiakaskunta koostuu 
globaalisti toimivista työkoneteollisuu-
den, raskaan ajoneuvo- ja autoteolli-
suuden, dieselmoottori- ja tuulivoima-
komponentti- sekä koneenrakennus-
teollisuuden yrityksistä. Componen-
tan toimittamat komponentit ovat 
usein asiakkaiden tuotteiden strategisia 
osia.

Tietotaito ja 
osaaminen valttia

Tällä vuosituhannella Componentasta on 
tullut kansainvälinen konserni. Suomes-

Componenta on kasvanut 
ja kansainvälistynyt

sa toimitaan Iisalmessa, Pietarsaaressa, 
Porissa ja Karkkilassa, lisäksi on laajen-
nuttu Hollantiin ja Turkkiin. Pääkonttori 
sijaitsee Helsingissä. Toimintaa on myös 
Ruotsissa.

Yrityksen työntekijämäärä on viidessä 
vuodessa melkein nelinkertaistunut. Nyt 
työntekijöitä on 5 300, mukaan lukien 
vuokratyöntekijät. 

Yrityksessä uskotaan koulutuksen voi-
maan. Componentan tavoitteena on ke-
hittää jatkuvasti henkilöstönsä tietotaitoa 
ja osaamista. Organisaation kasvaessa ja 
toiminnan laajentuessa esimiestyön ja joh-
tamiskäytäntöjen merkitykset korostuvat.

Tänä syksynä työkone- ja autoteolli-
suuden kysynnän heikentymisen vuoksi 
yhtiö joutuu vähentämään henkilökunnan 
määrää ja supistamaan alihankintaa. 

”Auto- ja kuljetusteollisuuden hiipu-
minen näkyy meille tulevissa tilauksissa. 

Toisaalta Iisalmessa valmistetaan kom-
ponentteja tuulivoimateollisuudelle, jossa 
kysyntä on hyvä”, toimitusjohtaja Heikki 
Lehtonen mainitsee. 

Keskeisessä roolissa yrityksessä ovat 
tuotekehitys ja tuoteoptimointi. Yrityksen 
arvoja ovat rehellisyys, avoimuus ja toisten 
kunnioittaminen.

”Componentan tavoite on olla Euroo-
pan johtava valukomponenttien valmista-
ja vuoteen 2012 mennessä”, Lehtonen 
linjaa. 

Componenta Oyj on kasvanut 2000-luvulla 

kansainvälisiin mittasuhteisiin. Nyt kovin 

kasvu on taittumassa, kuten muissakin 

alan yrityksissä. 
©
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Pitkäkestoiseen taantumaan syytä varautua

Liikevaihto kääntymässä laskuun 

hdysvaltain fi nanssimarkkinoiden ongelmien 
leviäminen Eurooppaan ja Aasiaan merkitsee 
talouskasvun nopeaa viilenemistä maailmanlaa-
juisesti. Yhdysvalloissa, Euroopassa, Japanissa ja 
muissa teollisuusmaissa on edessä bruttokan-

santuotteen supistuminen. Myöskään kehittyvät maat, kuten 
Kiina, Intia ja Venäjä, eivät jää näiden vaikutusten ulkopuolelle. 
Kasvu hidastuu näissä maissa merkittävästi. Kansainvälisen va-
luuttarahaston IMF:n marraskuussa laatiman ennusteen mukaan 
maailmantalous kasvaa ensi vuonna noin kaksi prosenttia. Kasvua 
on ainoastaan kehittyvissä maissa, sen sijaan teollisuusmaissa 
bkt supistuu.   

Nykyinen taantuma eroaa 2000-luvun alun taantumasta siinä, 
että viime kerralla sen aiheutti teknokuplan puhkeaminen ja sen 
myötä yritysten investointien väheneminen. Tuolloin velkavetoi-
nen yksityinen kulutus ja asuntojen hinnat jatkoivat kasvuaan 
myös Yhdysvalloissa. Nyt taantuman keskeinen moottori on 
yksityisen kulutuksen ja rakentamisen väheneminen. Negatiiviset 
vaikutukset muun elinkeinoelämän investointeihin ovat tulleet 

viiveellä. Rahoituksen saatavuuden kireys ja sen korkea hinta 
ovat voimistaneet näitä vaikutuksia.

Loka–marraskuussa kerättyjen ennusteiden mukaan yritysten 
investoinnit vähenevät ensi vuonna teollisuusmaissa. Ennusteita 
on alennettu nopeasti viime kuukausina ja samansuuntaisen 
kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös tulevina kuukausina. 
Vuosikymmenen alun investointitaantuman aikaan yritysten 
investoinnit vähenivät teollisuusmaissa enimmillään 10 –15 
prosenttia. Suurin pudotus toteutui vuonna 2002. 

Suomessa sijaitsevan teknologiateollisuuden liikevaihdosta 
75 prosenttia kertyy Euroopasta. Yrityksille on tärkeää, miten 
asiakasyritykset investoivat tällä alueella. Viimeaikaiset tiedot 
viittaavat siihen, että monet teknologiateollisuuden asiakkaat 
ovat jo alkaneet vähentää investointejaan.

Uusien tilausten saaminen vaikeaa

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli tämän 
vuoden tammi-heinäkuussa kahdeksan prosenttia suurempi kuin 

Milj. euroa, käyvin hinnoin 

Vientiin Kotimaahan 

Yksittäisillä yrityksillä on nyt keskeinen vaikutus 
teknologiateollisuuden* korkeaan tilauskantaan Suomessa

30.9.2008 / 30.9.2007 30.9.2008 / 30.6.2008

Muutos (vientiin): + 9 % + 8 %
Muutos (kotimaahan): - 8 %- 11 %
Muutos (yhteensä): + 5 % + 5 %

*) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana 31.3.2007 alkaen.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 30.9.2008 
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Jukka Palokangas, pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi

viime vuonna samaan aikaan. Liikevaihto kasvoi kaikilla muilla 
päätoimialoilla paitsi metallien jalostuksessa. Koko alan tavara-
viennin arvo oli samalla ajanjaksolla neljä prosenttia suurempi 
kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  

Teknologiateollisuuden liikevaihto on kasvanut Suomessa
vuoden 2003 jälkeen kaikkiaan 60 prosenttia. Euromääräisesti 
kasvua on kertynyt noin 30 miljardia euroa. 

Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa pysyi heinä-
syyskuussa korkealla tasolla, mutta eri yritysten saama tilausten 
määrä vaihteli poikkeuksellisen paljon. Yrityksistä 70 prosenttia 
raportoi uusien tilaustensa vähentyneen huhti-kesäkuun tilantees-
ta ja runsaat 50 prosenttia kertoi tilauskantansa supistuneen. 

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa euromääräisesti viisi 
prosenttia suurempi kuin vuonna 2007 samaan aikaan ja samoin
viisi prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa. Tilauskannan 
korkeaa tasoa ylläpitävät nyt korostetusti yksittäiset yritykset, 
joissa tilauskannat ovat myös ajallisesti hyvin pitkäkestoiset.   

Kolmannes yrityksistä raportoi lokakuussa tarjouspyyntöjen 
oleellisesta vähenemisestä. Vastaavanlainen tilanne oli viimeksi 
vuoden 2001 lopulla. Tämä kertoo siitä, että uusien tilausten 
saaminen on merkittävästi vaikeutunut loppuvuoden aikana. 

Viime kuukausien tilauskehityksen sekä markkinatilanteen 
nopean muutoksen perusteella teknologiateollisuuden liike-
vaihdon kasvu pysähtyy ja se kääntyy laskuun. Laskun suuruus 
riippuu talouden taantuman syvyydestä ja pituudesta.   

Teknologiateollisuuden yrityksissä oli henkilöstöä Suomes-
sa syyskuun lopussa lähes 275 000. Henkilöstössä oli kasvua
viimevuotisesta noin 2 000. Henkilöstöä lisättiin yrityksissä
keväälle asti, sen jälkeen sitä on hieman vähennetty. Jatkossa 
henkilöstömäärä Suomessa vähentynee neljä vuotta kestäneen 
kasvujakson jälkeen. Samanaikaisesti kasvaa eläkkeelle siirtyvien 
määrä 6 000 – 7 000 henkilöön vuosittain. 

Kysyntänäkymien heikkeneminen 
vaatii toimenpiteitä 

Vientinäkymien ja rahoitusmahdollisuuksien heikennyttyä no-
peasti on maan hallituksen huolehdittava siitä, että Finnveralla 
on riittävät rahoitusinstrumentit niin pk-yritysten kasvun kuin 
suomalaisen vientiteollisuuden tueksi. 

Kilpailun kiristyessä tuottavuuden ja sopeutumiskyvyn mer-
kitys kasvavat. Yrityskohtaiset erot ja tarpeet voidaan työmark-
kinoilla parhaiten huomioida hyödyntämällä yrityskohtaisen
sopimisen mahdollisuuksia. 

Suomalaisen teknologiateollisuuden yritysten menestymiseen
pitkällä aikavälillä vaikuttavat ratkaisevasti osaaminen ja osaajien
saatavuus. Yliopistouudistus, Aalto-yliopisto kärkihankkeena, on
toteutettava määrätietoisesti. Maan hallituksen tulee vahvistaa 
myös Tekesin rahoitusinstrumentteja, joilla edistetään yritysten 
tuottavuutta ja kilpailukykyä. 

Oleellisesti vähentyneet

Ei oleellista muutosta

Oleellisesti lisääntyneet
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*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-alan yritykset 
mukana heinäkuusta 2007 alkaen.

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu

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


