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Työnjohtokoulutus · Tohtoreita työelämään · Ympäristöteknologia · Laatua verkostovirralla

IIro 
VIInanen
Yrittämisen ja 
ympäristön asiamies

Yliopistoilta odotetaan 
muutosjohtajuutta

Menestyminen Kiinassa 
vaatii suhdeverkostoa



Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 275 000 henkilöä. 

Alan työllisyysvaikutus on Suomessa kokonaisuudessaan noin 700 000 henkilöä.

LAIHIALAISESTA Jaana Taittosesta piti tulla psykologi. 
Onneksi tie pääsykokeissa kääntyi pystyyn ja appiuk-
kokokelas sattui huomaamaan lehdessä ilmoituksen 
Vaasan yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun koulutuk-
sesta. Nuori nainen tarttui innolla sähkövoimatekniikan 
diplomi-insinööriopintoihin. Nyt kolmikymppisenä 
hän on ehtinyt tehdä jo viiden vuoden uran Vaasa 
Engineering Oy:n projekti-insinöörinä ja on onnellinen 
valinnastaan.
 ”Suunnittelen pienjännitekoneistoja, joita käytetään 
esimerkiksi asiakkaidemme voimalaitoksissa. Teen yhä 
enemmän myös myyntityötä ja tarjoan teknistä tukea 
asiakkaillemme.”
 Laitokset, joissa Vaasa Engineeringin automaatio- ja 
sähköistysratkaisuja käytetään, sijaitsevat maailman eri 
kolkissa. Työkieli on englanti ja kansainväliset asiakas-
kontaktit arkipäivää. 
 ”Työ on haastavaa ja nopeatempoista. Luovuudelle 
ja nopealle ongelmanratkaisukyvylle on käyttöä. Työ-
päivät eivät ole koskaan rutiininomaisia. Haluan tarjota 
asiakkaille mahdollisimman asiantuntevaa palvelua ja 
nopeita vastauksia heidän erityisvaatimuksiinsa.”
 Taittonen oli pitkään ainoa naispuolinen suunnitteli-
ja omalla osastollaan. Nykyään ala kuitenkin kiinnostaa 
yhä enemmän myös naisia. 
 ”Sähkövoimatekniikka sopii hyvin myös naisille. On 
haastavaa ja antoisaa työskennellä miesvaltaisella alalla. 
Meillä on ihana tiimi ja erinomainen työilmapiiri.” 

TEKSTI Virpi Hopeasaari · KUVA Mikko Lehtimäki

Osaavia tekijöitä

Sähköistä virtaa. Jaana Taittonen hallitsee sähkönsiirron. 
Virrankulun olennainen elementti Vaasa Engineeringin 
keskuksissa on kupari. 

Voimantuotannon 
ammattilainen 
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Pääkirjoitus
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Kerro mielipiteesi lehdestä: palaute.visio@teknologiateollisuus.fi Kaikki saamamme palaute ja kommentit 
ovat meille tärkeitä. Jos et ole vielä postituslistalla, voit tilata lehden kyseisestä osoitteesta.

Vielä ei näy valoa tunnelin päässä. Spekulaa-
tiot siitä, nähdäänkö suhdannekierron pohja 
tänä vai ensi vuonna käyvät kiivaina. Merkit 
muutoksesta puuttuvat. Käytännön työtä 
tehdään sen eteen, että syvän taantuman vai-
kutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Rahoitussektori on varovainen ja sen ris-
kinottokyky on minimissään. Siksi on tärkeää, 
että yritysten rahoitusasemaa kaikin tavoin 
tuetaan. Jos jotain viime lamasta opittiin niin 
se, ettei terveitä yrityksiä kannata päästää 
likviditeettiongelmien takia konkurssiin. Niitä 
pitää auttaa pahimman yli ja näin varmistaa 
mahdollisimman hyvä työllisyys.

Parhaimmilla yrityksillä rahoi-
tuksen saaminen on helpompaa, 
mutta ei se niilläkään helppoa ole. 
Kategoriset vaatimukset osinkojen 
jakamisesta ovat turhia. Ta-
sainen osinkovirta on sijoit-
tajille entistä tärkeämpää 
vaikeina aikoina. Se tuo 
heille varmaa tuottoa, 
kun arvonnousuja ei ole 
odotettavissa. Rahoit-
tajan näkökulmasta hy-
viin osingonmaksajiin 
kannattaa sijoittaa.

Vaikeassa tilantees-
sa kaikki käytössä olevat 
joustomahdollisuudet on 
hyödynnettävä. Yrityskohtai-

nen, paikallinen sopiminen on nyt entistäkin 
ajankohtaisempaa. Tilanne ja olosuhteet vaih-
televat sekä toimialoittain että yrityksittäin.

Kevään ja syksyn työmarkkinaneuvotte-
luissa on tavoiteltava aidosti vakavan tilanteen 
mukaan sopeutettuja ratkaisuja. Onnistumis-
ta mitataan kilpailukykyvaikutusten kautta, 
joilla on suora yhteys työllisyyteen ja samalla 
osaamisen säilymiseen taantuman jälkeisessä 
nousussa. Edellisen työmarkkinakierroksen 
kaltaisen palkkakierteen jatkaminen millä 
tahansa työmarkkinalohkolla, olisi varmin tie 
tulevaisuuden edellytysten tärvelemiseen.

Pidemmästä sopimuskaudesta huo-
limatta Teknologiateollisuus jätti viime 
vuoden neuvotteluissa tämän vuoden 
sopimusratkaisun rahallisesti auki. Ny-
kytilanteessa ratkaisu näyttää oikealta. 

Globaalissa kilpailussa mukana ole-
valle toimialalle tämä toimintata-
pa sopii hyvin, kun kilpailutilanne 
markkinoilla saattaa muuttua 
nopeasti. Ehkä tällaista mallia 
kannattaisi harrastaa laajem-
minkin, jos halutaan elää re-
aalitaloudessa ja lisätä sen 
edellyttämää joustavuutta 
työmarkkinoilla. 

Markku Alhonen
päätoimittaja

Yrityskohtaiset ratkaisut kantavat taantuman yli



Ajankohtaista

Ydinenergia-alan osaamista on kertynyt 
olemassa olevien kotimaisten laitosyk-
sikköjen käytöstä, kunnossapidosta ja 
modernisoinneista. Lisäksi ydinjätehuolto, 
Olkiluoto 3 -projekti sekä laadukas alan 
tutkimus ja koulutus kasvattavat osaamis-
tamme. Ne mahdollistavat ydinenergiaan 
suuntautuneen teollisen toimialan luomi-
sen Suomeen.

FinNuclear-ohjelmassa on koottu yh-
teen suomalainen ydinenergiaosaaminen. 
Sen tärkein tavoite on pystyttää yhteinen 
markkinointiorganisaatio, joka loisi yh-
teyksiä voimalaitostoimittajiin, vastaisi 
markkinointi- ja ennakointityöstä sekä 
pyrkisi löytämään tarjolla oleviin hankkei-
siin suomalaisia konsortioita. 

Ydinenergia-alan 
osaamiselle kysyntää

YDINENERGIA tekee maailmalla uutta 
nousua. Uusia laitoshankkeita on käyn-
nistetty tai ollaan käynnistämässä monissa 
maissa. Ydinenergia-alalla on odotettavissa 
kymmeniksi vuosiksi kysyntää, jonka mark-
kina-arvo on satoja miljardeja euroja. 

World Energy Outlookin mukaan seu-
raavan 30 vuoden aikana tilataan 100 
uutta ydinvoimalaitosyksikköä. Lisäksi 
keskeytyksissä olleita laitosprojekteja aloi-
tetaan uudelleen ja vanhoja laitoksia mo-
dernisoidaan. Tässä tilanteessa on tullut 
esiin maailmanlaajuinen pula ydinvoimalai-
toskomponenttien valmistuskapasiteetista 
ja osaavista henkilöresursseista.

Suomessa on maailmalla tunnustettua 
kokemusta ydinenergian hyödyntämisestä. 

Teknologiateollisuuden hallitus nimitti työryhmät vuodeksi 2009
Teknologiateollisuuden hallitus asetti kokouksessaan tammikuussa työryhmät ja nimitti niille puheenjohtajat vuodeksi 2009. 
Uutena työryhmänä aloitti työturvallisuustyöryhmä.

Alihankintatyöryhmä  . . . . . . . . . . . . . . . . . Kari Varho, toimitusjohtaja, Janavalo Oy 
Energiatyöryhmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juha Rantanen, toimitusjohtaja, Outokumpu Oyj 
Kilpailukykytyöryhmä  . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikko Niinivaara, toimitusjohtaja, ABB Oy
Koulutus- ja työvoimatyöryhmä  . . . . . . . . . Marjo Raitavuo, hallituksen varapuheenjohtaja, Ensto Oy
Kuljetustyöryhmä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veikko Neva, laivaus- ja asennuspäällikkö, Cargotec Finland Oy
Liiketoiminnan ja teknologian työryhmä  . . . Antti Rasilo, toimitusjohtaja, Okmetic Oyj
PK-valiokunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antti Zitting, toimitusjohtaja, Sacotec Oy
Rahoitustyöryhmä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juha Korhonen, vienti- ja projektirahoitusjohtaja, KONE Oyj
Tietotekniikka ja tuottavuus -työryhmä . . . . Mika Vehviläinen, maajohtaja, Nokia Siemens Networks Oy
Työnantajapoliittinen työryhmä . . . . . . . . . . Jorma Eloranta, vuorineuvos, Metso Oyj
Työturvallisuustyöryhmä  . . . . . . . . . . . . . . . Arto Särkelä, ESQ-johtaja, Boliden Kokkola Oy
Viestintätyöryhmä  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mira Iso-Markku, Vice President, TietoEnator Finland Oy
Ympäristötyöryhmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marko Vainikka, General Manager, Corporate Technology and Sustainability, 
 Wärtsilä Oyj Ab

Lisätietoja: johtaja Ilkka Niemelä, puh. 040-545 2213 tai ilkka.niemela@teknologiateollisuus.fi
www.teknologiateollisuus.fi  > uutishuone > tiedotteet > yritysten yhteistoiminnalla kiinni ydinenergiatoimituksiin

www.teknologiateollisuus.fi  > ryhmät ja yhdistykset

Jatkossa kansallisena tavoitteena on 
edistää hyvän kotimaisuusasteen saavut-
tamista Suomeen mahdollisesti tulevaisuu-
dessa rakennettavissa ydinvoimalaitoksissa. 
Kansainvälinen tavoite on kehittää suoma-
laisia vientituotteita ydinenergia-alalle ja 
päästä tiivistetyllä yhteistyöllä kiinni entistä 
laajempiin projektikokonaisuuksiin.

FinNuclear-ohjelman puitteissa käyn-
nistyneistä tukitoiminnoista voitaisiin myö-
hemmin muodostaa pysyvä kansallinen 
ydinenergia-alan yhteistyöorganisaatio. 
Tällaisia organisaatioita on jo toteutettu 
muualla maailmassa.

Teknologiateollisuus ry:n alaisuuteen 
ehdotetaan perustettavaksi ydinenergian 
toimialaryhmä. 
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www.teknologiateollisuus.fi  > palvelut > 
suhdanteet ja tilastot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN yritysten tavaravienti 
Suomesta ulkomaille kääntyi laskuun vuoden 2008 
lopulla. Tästä huolimatta koko vuoden vienti oli suun-
nilleen edellisvuotisella tasolla.
 Vienti supistui loppuvuonna erityisesti metallien 
jalostuksessa. Alan vienti vähenikin vuoden aikana 
runsaat 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2007. Elekt-
roniikka- ja sähköteollisuuden vienti lisääntyi hieman 
edellisvuotisesta. Kone- ja metallituoteteollisuuden 
vienti kasvoi noin viisi prosenttia vuodesta 2007. 
 Maailmantalouden kysynnän voimakas heikkene-
minen erityisesti vuoden 2008 lopulta alkaen merkitsee 
tänä vuonna viennissä tuntuvaa supistumista. 

Vienti alkoi supistua 
jo loppuvuonna 2008 

Fakta

Tulossa

METALLITUOTTEET ja koneenrakennus 
-toimialan strategisen huippuosaamisen 
keskittymä Fimecc Oy käynnistää Inno-
vation and Networks -tutkimusohjelman, 
jonka laajuus on 15 miljoonaa euroa vuo-
sina 2009 – 2013. Ohjelmassa tutkitaan ja 
kehitetään avoimen innovaation toiminta-
malleja projektiliiketoimintaan keskittyvissä 
verkostoissa.

Ohjelmaan osallistuu toistakymmentä 
yritystä (mm. STX-konserni, Rautaruukki 
Oyj, Carcotec Oyj, ABB Oy) ja kymme-
nen tutkimuslaitosta (mm. Åbo Akademi, 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, VTT 
ja Teknillinen korkeakoulu). Ohjelma on 
Fimeccin historian ensimmäinen ja sille 
haetaan myös julkista rahoitusta. Fimecc 
aikoo käynnistää 2 – 4 muuta ohjelmaa 
keväällä 2009. 

Fimecc käynnistää ensimmäisen 
tutkimusohjelmansa 

STX-konsernin rakentama Oasis of 
the Seas näytti tältä viime kesänä. 
Katso sivulle 12.

Lisätietoja: Harri Kulmala, toimitusjohtaja, Fimecc Oy, 
puh. 040-840 6380 tai harri.kulmala@fi mecc.com

Lisätietoja: Ritva Hannula
ritva.hannula@teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuuden tavaravienti 
Suomesta jäi vuoden 2007 tasolle  

Viimeinen havainto 11/2008
Lähde: Tullihallitus
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Teknologiateollisuus ry:n 

kevätkokous pidetään 

keskiviikkona 6.5.2009 

klo 17.30, jonka jälkeen 

keskustelutilaisuus 

klo 18.00 alkaen, 

Palace Gourmet, 

Eteläranta 10, 

Helsinki.



matkasaarnaaja
Olemme matkalla outoihin paikkoihin, vielä 

omana elinaikanamme. Tekninen kehitys kiihtyy. 

Seuraavana kahdeksana vuotena tapahtuu yhtä 

paljon kuin viimeisinä kahtenakymmenenä.

TEKSTI PEKKA VÄNTTINEN · KUVAT JARI TIKKA

Tulevaisuuden
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”Tulevaisuus tulee yllättämään meidät, 
sillä teknologia, ympäristö ja ihminen 
muuttuvat nopeammin kuin ennen”, 
sanoo tulevaisuustutkija Ray Hammond.
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(perinteen ja tiedon välittäminen), matematiikan (fyysisen maailman mittaami-
nen) sekä rahan keksimisen (arvon määrittäminen). Tilaisuus huipentuu visioon, 
jossa 200-vuotias Ray Hammond käy keskustelua Marian, päähänsä asennetun 
mikrosirun kanssa.

Nämä sessiot ovat hänelle arkipäivää. Viikoittain hän esiintyy pari kolme 
kertaa ympäri maailmaa visioimassa trendeistä ja mahdollisesta todellisuudesta 
muutaman kymmenen vuoden kuluttua. Matkustaessaan hän käyttää kaiken 
vapaa-aikansa opiskeluun. Mukana kulkee mittava kirjasto.

Alun perin Hammond kouluttautui journalistiksi, mutta ensimmäinen ura 
rakentui kustannus- ja mainosalalla Yhdysvaltain länsirannikolla. Menestyvän 
bisneksensä hän myi vuonna 1980. Ympäristö ja uusi aika olivat herättäneet 
vanhan kiinnostuksen.

”Olin Silicon Valleyn ympäröimä. Palasin yliopistoon opiskelemaan tietoko-
neoppia, minkä jälkeen ryhdyin kirjoittamaan uuden teknologian vaikutuksista 
yhteiskunnassa. Tosin olin ollut kiinnostunut aiheesta jo koulupoikana Englan-
nissa”, Hammond muistelee.

Televisio- ja radio-ohjelmien ohella hän on kirjoittanut sekä fi ktiota (neljä 
romaania) että faktaa. Kymmenes tietokirja, The World in 2030 ilmestyi viime 
vuonna. Taustalla on harkittu metodi.

”Fiktio on kuin laboratorio, missä voin kokeilla ja pohtia ilman seuraamuksia. 
Tietopuolella taas oletuksena on, että kirjoittaja tietää tarkasti mistä puhuu. 
Testaan ajatuksiani myös luennoillani. Mikäli olen aivan hakoteillä, kuuntelijat 
sen kyllä ilmaisevat. Varsinkin akateemisista piireistä palaute on nopeaa.”

Paremman tittelin puutteessa, ja itseironiaa viljellen, Hammond kutsuu 
itseään futurologiksi. Voiko käyttää tieteelliseltä kuulostavaa epiteettiä, kun 

ulevaisuuden ennustaminen vaikuttaa usein tuomio-
päivän julistamiselta. Ikään kuin ollakseen uskotta-
via, prognoosit maalaavat pelkkiä uhkia ja varoitte-
levat seurauksista. Brittiläinen Ray Hammond on 
virkistävä poikkeus: hän uskaltaa olla myös avoimen 
optimistinen. Mutta se ei merkitse silmien ummis-
tamista tai naivia haihattelua.

”Optimismi ei tietenkään tarkoita sitä, että 
kehitys tulee olemaan helppoa. Kaikkea muuta, 
edessämme on vakavia ongelmia ja useat asiat 
ovat vaikeasti ratkaistavissa. Silti, ratkaistavissa ne 
ovat, yhteisellä tahdolla ja poliittisilla päätöksillä”, 
toteaa Hammond tamperelaishotellin kabinetissa. 
Takana on parituntinen puheenvuoro Fimecc Oy:n 
seminaarissa.

Yleisönsä hän osaa ottaa. Hammond lähtee 
kaukaa, ajasta jolloin ihminen nousi kahdelle jalalle 
ja pään asento muuttui siten, että aivot saivat tilaa 
kasvaa. Hän puhuu luolamaalauksista aikansa power 
point -esityksinä sekä karttoina ja nimeää keskeiset 
kehityksen lähtökohdat: aakkosellisen kirjoitustaidon 
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tieteelliset kriteerit eivät täyty? Ala perustuu todennäköisyyksille ja olettamuk-
sille, ei empirialle.

No, Hammondin uskottavuutta ei ainakaan vähennä se, että vuonna 
1984 mies puhui jostain internetistä ja ennusti sillä joskus olevan kaupallista 
merkitystä. Nyt olemme hänen mukaansa vähintään samanlaisen hyppäyksen 
kynnyksellä.

Seuraava laji on syntymässä

Työn alla on tutkimus ja kirja aiheesta, jota on käsitelty lähinnä science fi ction 
-elokuvissa. 

”Olemme tulossa vaiheeseen, jossa rakennamme meitä potentiaalisesti 
älykkäämpiä tietokoneita ja laitteita. Niillä tulee olemaan kyky itsenäiseen 
päätöksentekoon ja ne puhuvat meille takaisin. Mitkä ovat mahdolliset riskit? 
Ovatko ne luomuksinamme evoluution seuraava aste? Emme tiedä. Emme osaa 
kuvitella vielä edes kaikkia kysymyksiä.”

Uskonnollinen Hammond ei ole, mutta hän pitää selviönä, että tulevaisuuden 
laitteisiin on syötettävä ihmisyyteen kuuluvaa henkisyyttä ja moraalisia arvoja. 
Tehtävä tulee olemaan valtava, sääntöjen määrä lasketaan miljoonissa. Aikaa 

Velvollisuutemme 
on ratkaista noin 
miljardin köyhimmän 
ihmisen ongelma. 

kuitenkin on parikymmentä 
vuotta. Mutta parempi aloittaa 
ajoissa. 

Optimismilleen ominai-
sesti Hammond pitää uutta 
teknologiaa siunauksellisena. 
Lääketiede etenee harppauk-
sin ja elinikä nousee. Samalla 
viestintäteknologia avittaa ih-
misrodun myönteisiä henkisiä 
ominaisuuksia.

”Olemme syvällisesti ja läh-
tökohtaisesti sosiaalisia olento-
ja. Ihmiset rakastavat ihmisiä ja 
98 prosenttia meistä tulee toi-
meen keskenään. Nyt voimme 
olla yhteydessä enemmän kuin 
koskaan henkilökohtaisella ta-
solla, isoäiti voi katsoa Skypen kautta elävää kuvaa lapsenlapsestaan Australiassa. 
Tietenkään mikään ei korvaa henkilökohtaista läsnäoloa.”

Ratkaistavia kysymyksiä on silti tukku: ilmastonmuutos, energiahuolto ja 
globalisaatio odottavat vastauksia. Ylitse muiden on silti suhde kehitysmaihin, 
kuilu äärimmäisen hyvinvoinnin ja kurjuuden välillä.

”Velvollisuutemme on ratkaista noin miljardin köyhimmän ihmisen ongelma. 
Ellemme auta heitä kaikin mahdollisin tavoin seurauksena on massasiirtolaisuus 
ja terrori. Afrikkalaisen sananlaskun mukaan: ellet ota poikaa kylääsi, hän tulee 
ja polttaa sen.” www.hammond.co.uk
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Suomalainen kone- ja metallituoteteollisuus tulee eläköitymisen 

myötä ja taantumasta noustuaan tarvitsemaan uusia työnjohtajia. 

Työnjohtokoulutukselle on saatava vankka pohja ja tukeva sisältö.

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI · KUVAT VESA VAARA JA ELINA KETOLA

Mistä löytyvät 
uudet työnjohtajat?

”Tarvitsemme suoraan 
tuotannon työnjohtoon 
valmentavaa koulutusta.”

12 VISIO 1 · 2009



JOKA RYHTYY kerran laivanrakentajaksi, 
on aina laivanrakentaja. STX Finland Cruise 
Oy:n toiminta perustuu erikoisosaamiseen, 
jota pitkään talossa työskennellyt hen-
kilöstö on kerryttänyt vuosikymmenien 
aikana. 

Loputtomiin nykyinen osaaminen ei 
kuitenkaan kanna: STX Finlandilla on edes-

tarve pysyvään koulutusrakenteiden muut-
tamiseen ja uusien koulutuksen tapojen 
synnyttämiseen on suuri. 

”Työnjohtaja on tuotannon edellytys-
ten luoja ja resurssien hallitsija. Hänen on 
osattava johtaa erikoistunutta verkostoa ja 
rinnakkain työskenteleviä tiimejä. Työnjoh-
tokoulutus ei voi olla kevyt nokkamiehiä 
valmentava kurssi, vaan sillä pitää olla 
sisältöä ja laajuutta.”

STX Finlandin suurten uniikkien ristei-
lijöiden rakentamiseen eivät prosessiteol-
lisuuden periaatteet sovellu. Työnjohdol-
takin vaaditaan monipuolisia valmiuksia 
aina henkilöjohtamisesta tuotannon me-
netelmien hallitsemiseen. 

”Vaikka tekniikka kehittyy, perusosaa-
misen merkitys säilyy. Työnjohtajiksi ryhty-
villä on oltava takanaan vahva ammatillinen 
kokemus.”

Jotta koulutukseen saadaan sopivan 
kokemuspohjan omaavia motivoituneita 
opiskelijoita, valintakriteereissä on oltava 
tarkkana. Helin uskoo, että teollisuuden 
tarpeet saadaan täytettyä, kun yrityskenttä 
linkitetään mukaan koulutuksen suunnit-
teluun. 

”Kattava työnjohto-
koulutus voisi toimia 
pohjana myös muihin 
tehtäviin, esimerkiksi 
työn suunnitteluun”, 
pohtii Arto Helin. 

NURMI HYDRAULICS OY:N hydrauliik-
kasylinterien valmistamiseen kuuluu neljä 
työvaihetta: putkenvalmistus, koneistus, 
kromaus ja kokoonpano. Tuotannon 
läpimenoaika on nyt jopa 107 päivää, 
kun tavoite on alle 10 päivässä. Kyvykäs 
työnjohto on avainasemassa, kun haetaan 
tuotannon virtaviivaistamista. 

Nurmi Hydraulicsin neljä työnjohtajaa 
ovat työn kautta oppineita tekijöitä. Toi-
mintaympäristön kehittyessä projektien 
ja ihmisten johtamiseen tarvitaan uusia 
valmiuksia.

”Ilman kunnollista valmennusta esi-
miehen roolin ottaminen on vaikeaa, kun 
on vuosikaudet tehnyt kaverina työtä ka-

Koulutuksen konstein 
eläkepoistuman kimppuun

Kaverin rinnalta 

esimiehen saappaisiin

www.stxeurope.com

Entisen Aker Yardsin telakat Helsingissä, 
Turussa ja Raumalla. Työn alla maailman 
suurin risteilyalus Oasis of the Seas.

STX Finland Cruise Oy 

www.nurmi.fi

Valmistaa hydrauliikkasylintereitä teollisuu-
delle, merikäyttöön ja ajoneuvoihin. Toimi-
pisteet Ikkalassa, Porissa ja Kiinassa. Maail-
man johtavia marinesylintereiden valmistajia.

Nurmi Hydraulics Oy 
vereiden rinnalla”, sanoo Nurmi 
Hydraulicsin varatoimitusjohtaja 
Mika Metsävirta.

Työnjohtajat eivät ole vain 
omien osastojensa pomoja, vaan 
heidän on lisäksi ymmärrettävä 
kaikkien työvaihekokonaisuuk-
sien muodostama prosessi ja 
osattava johtaa sitä. 

sä suuri eläkepoistuma. 
Eläkkeelle jäävien joukos-
sa on useita työnjohtajia.

”Tarvitsemme suoraan 
tuotannon työnjohtoon 
valmentavaa koulutus-
ta, jota olemassa olevat 
koulutusväylät eivät nyt 
tarjoa. Olemme koulutta-
neet henkilöitä sisäisesti, 

mutta se ei ole tarpeeksi kattavaa”, toteaa 
henkilöstöpäällikkö Arto Helin. 

Työnjohto luo tuotannon 
edellytykset

Helin toivoo opetusministeriön uuden 
työnjohtokoulutuskokeilun helpottavan 
asiaa. Vaikka kyse on alkuun kokeilusta, 
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Työjohtokoulutukset 
alkavat tänä keväänä

KONE- JA METALLIALAN työnjohtokou-
lutukset käynnistyvät kevään ja syksyn 
aikana opetusministeriön aloittamassa 
koulutuskokeilussa. Koulutukseen voivat 
hakeutua henkilöt, joilla on ammatillinen 
perustutkinto tai vastaava osaaminen ja 
työkokemusta. 80 opintoviikon koulutus 
järjestetään monimuoto-opetuksena.

Kokeilulla kartoitetaan työnjohto-
osaamisen haasteita ja koulutustarpeita. 
Tavoitteena on luoda tehokkaita malleja 
toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja 
ammattikorkeakoulujen yhteistyölle. 

”Koulutusväylien on oltava monipuo-
lisia ja nykyisiä tutkintorakenteita ja kou-
lutustarjontaa on tarkasteltava avoimesti 
osaamistarpeiden näkökulmasta. Koulu-
tuskokeilu on mainio alku uudistamiselle”, 
kommentoi Teknologiateollisuuden asian-
tuntija Anne-Mari Tiilikka.

Hän kannustaa yrityksiä ottamaan 
yhteyttä, vaikkei työnjohtokoulutustarve 
olisikaan välitön. Teknologiateollisuuden 
roolina on varmistaa, että yritystarpeet 
tulevat huomioitua. Kevään aikana koulu-
tusta suunnitellaan yritysten ja oppilaitosten 
yhteisissä työpajoissa. 

Yrityksiä toivotaan mukaan myös oppi-
laitoskohtaisiin koulutuksen ohjausryhmiin. 
Koko hanketta johtaa Opetushallitus, jonka 
tehtävänä on mm. varmistaa tiedon kulku ja 
huolehtia riittävistä väliauditoinneista. 

”Työnjohtokoulutuksen kehittäminen osuu oikeaan saumaan. 
Nyt on hyvä aika valmistautua siihen, että taantuman jälkeen 
ollaan taas iskussa”, sanoo Mika Metsävirta.

”Muuttuvassa 
toimintaympäristössä 
tarvitaan uudenlaista 
osaamista.”

”Vaikka emme teekään sarjatuotantoa, 
linjamainen työskentely nopeassa tempos-
sa ja työvaiheiden täsmällinen aikataulutus 
ovat keskeisiä menestystekijöitä.”

Työn tarpeet ykkössijalla 

Metsävirta uskoo, että tuottavuuden kasvu 
syntyy viimeistellyistä toimintatavoista ja 
tehokkaasta työn ohjauksesta. Ongelmal-
lista on se, että ammattimaisia työnjohtajia 
ei saa mistään. Koulutus on syytä laittaa 
pian uusiksi. Lisää työnjohto-osaamis-
ta tarvitaan sekä nykyisille työnjohdon 

tehtävissä toimiville että uusille tuleville 
työnjohtajille. 

”Nyt on viimeinen aika muuttaa käy-
täntöjä, jos aikoo selvitä tulevaisuudes-
sa.” 

Metsävirta arvelee, että ulkopuolisen 
tahon tarjoama koulutus motivoi opiskeli-
joita hyvin. Opiskelu ei kuitenkaan saa olla 
liian koulumaista, vaan sen täytyy pysyä 
lähellä oikean työn tarpeita. 

”Koulutus, jossa on mukana usean 
yrityksen edustajia, antaa hyvät verkos-
toitumisen mahdollisuudet ja avartaa nä-
kemyksiä.” 

Lisätietoja: Teknologiateollisuus, asiantuntija Anne-Mari Tiilikka, puh. (09) 192 3285, 050 590 4506

TYÖNJOHTOKOULUTUS

Koulutusta toteuttavat oppilaitokset:
Uusimaa:  Helsingin tekniikan alan oppilaitos, AEL ja KEUDA sekä 
 Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu.
Pirkanmaa:  Tampereen ammattiopisto, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä ja 
 Sastamalan koulutuskuntayhtymä sekä Tampereen ammattikorkeakoulu.
Varsinais-Suomi:  Turun ammatti-instituutti ja Turun ammattikorkeakoulu. 
Savo:  Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. 
Pohjanmaa:  Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur sekä yrkeshögskolan Novia.
Oulun seutu:  Oulun seudun ammattiopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu. 

Koulutuksen sisältö: 
työnjohdollinen toiminta
työn tuottavuuden kehittäminen
toiminnan ohjaus ja valvonta
valmistuksen / asennusten / kunnossapidon ohjaus ja valvonta 
oppilaitoskohtaiset yrityslähtöiset osat 
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Kjell Forsén
Toimitusjohtaja
Vaisala Oyj

Linjanveto

ELINKEINOELÄMÄ on vahvasti sitoutunut tu-
kemaan toimenpiteitä, jotka parantavat yliopis-
tojemme kansainvälistä kilpailukykyä ja nostavat 
opetuksen ja tutkimuksen tasoa. Valtioneuvoston 
helmikuussa hyväksymä esitys uudeksi yliopistolaiksi 
on tärkeä harppaus yliopistojen kehittämisessä. 
Toteutuessaan yliopistot pääsevät päättämään 
asioista, jotka tähän saakka on määritelty lainsää-
dännöllä tai jotka ovat olleet valtiovallan ohjauk-
sessa. Yliopistojen mahdollisuudet vaikuttaa omaan 
tulevaisuuteensa paranevat kertaheitolla. 

Yliopistouudistukseen kohdistuu suuria odo-
tuksia. Talouden ja yhteiskunnan ilmiöt ovat yhä 
moniulotteisempia. Päätösten ja ratkaisujen tueksi 
tarvitaan laadukasta ja kriittistä tutkimustietoa, 
maailmanluokan osaamista sekä kansainvälistä 
verkottumiskykyä. Uudet kaupallisesti merkittävät 
innovaatiot perustuvat usein yritysten ja yliopistojen 
pitkäjänteiseen ja toimivaan, eri osapuolia hyödyttä-
vään yhteistyöhön. Yliopistouudistuksen odotetaan 
luovan toimintaedellytyksiä opiskelijoiden, 
opettajien, tutkijoiden ja yritysten asian-
tuntijoiden ekosysteemeille, joissa 
toimijoiden erilaiset vahvuudet yh-
distyvät uutta luovalla tavalla. 

Yliopistouudistuksessa on 
kyse voimavaroista sekä kult-
tuurista, prosesseista ja johtami-
sesta. Oppimisen, opetuksen ja 
tutkimuksen edellytyksiä paran-
netaan parhaiten intohimoiseen 
uuden etsimiseen, korkeimpaan 
laatuun ja yhteistyöhön kannustavalla 
toimintakulttuurilla, toimivilla ydinprosesseilla 
ja tietoon pohjautuvalla päätöksenteolla. Valtioneu-
vosto on lakiesityksellään antanut täyden tukensa 
johtamiskäytäntöjen ja -rakenteiden kehittämiselle 
ja myös säätiöyliopistomallin aidolle kokeilulle. 

Olen vakuuttunut, että Aalto-yliopiston ja Tam-
pereen teknillisen yliopiston toiminta säätiöyliopis-
toina tulee hyödyttämään koko yliopistolaitosta 
kilvoittelussa kohti kansainvälistä kärkeä. 

Mahdollistamalla erilaiset hallinnolliset ratkaisut 
rikastutetaan koko yliopistolaitosta koskevaa kes-
kustelua johtamisesta ja johtajuudesta.

Selvää on, että lakiuudistuksen myötä työ vasta 
alkaa. Hyvät esimerkit ja konkreettiset tulokset pu-
huvat puolestaan. Hyviä viimeaikaisia esimerkkejä 
toki löytyy – esimerkiksi kansainvälistymisen tuke-
misesta, tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta ja 
yhteisöllisyydestä:

Korkeakouluille hiljattain laaditussa uudessa 
kansainvälistymisstrategiassa yhdeksi tavoitteeksi 
asetetaan, että kaikkiin koulutusohjelmiin sisällyte-
tään kansainvälistymistä tukeva osio. Tulevaisuuden 
tekijöille on tärkeää verkottua kansainvälisesti jo 
opintojen aikana.

Aalto-yliopistossa on tehty päätös tutkimuksen 
kansainvälisen arvioinnin toteuttamisesta kesän 
aikana Helsingin kauppakorkeakoulussa, Taidete-
ollisessa korkeakoulussa ja TKK:ssa. Arvioinnin tu-
loksia hyödynnetään tutkimuksen painopisteiden ja 

keihäänkärkien valinnassa. Tavoite on selkeä: 
Aalto-yliopisto kehittyy maailmanluokan 

yliopistoksi vuoteen 2020 mennessä. 
Valmisteluvaiheessa on sen vuoksi 
luotava vankka perusta pitkäjän-
teiselle työlle.

Aalto-yliopistoaloite on sii-
vittänyt opiskelijat uudenlaiseen 
tieteiden ja taiteiden väliseen yh-
teistyöhön. Tästä on esimerkkinä 

hiljattain perustettu Aalto Entrep-
reneurship Society. 
Yliopistojemme uudistuminen on 

välttämätöntä, jotta Suomi houkuttelisi tu-
levaisuudessakin investointeja ja osaajia. Yliopis-
toilta odotetaan nyt todellista muutosjohtajuutta, 
selkeiden välitavoitteiden asettamista ja koko yli-
opistoyhteisön sitoutumista yhteiseen päämäärään. 
Elinkeinoelämä on mielellään yliopistojen keskus-
telukumppanina tässä prosessissa.

Yliopistouudistuksesta 
nostetta kilpailukykyyn

”Yliopistoilta 
odotetaan 
nyt todellista 
muutos-
johtajuutta.”
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SUOMEN AKATEMIAN pääjohtaja 
Markku Mattila tiedostaa, että jotkut 
riippumattoman tieteellisen tutkimuksen 
puolestapuhujat voivat aristella akateemi-
sen maailman ja elinkeinoelämän yhteis-
työn tiivistämispyrkimyksiä. Mattila ilmoit-
tautuu kuitenkin itsekin riippumattoman 
tutkimuksen eturintamaan.

”Suomen Akatemialle tieteen riip-
pumattomuus on aivan keskeinen arvo. 
Valtaosa rahoituksestamme on sellaista, 
että tutkija itse esittää tutkimusaiheen, 
jonka me sitten arvioimme. Arvioinnissa 
tieteellinen laatu on ratkaiseva. Sen lisäksi 
arvioimme uutuusarvoa, merkitystä tieteen 
ja yhteiskunnan kannalta sekä innovaatio-
potentiaalia”, hän listaa.

Mattila huomauttaa, että tieteellisessä 
tutkimuksessa ei ole enää selvää rajaa pe-
rustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen 
välillä. Raja-aitojen madaltumisen syy on 
hänen mukaansa siinä, että nykyisin radi-
kaalit innovaatiot vaativat tuekseen syvällis-
tä ilmiön ymmärtämistä ja hallitsemista.

Tutkimustoiminnan laatua myös pi-
detään suurennuslasin alla. Mattila an-
taa esimerkin, kuinka kansainvälisen 
tieteenala-arvioinnin mukaan yritysten 
tutkimustarpeet hallitsevat liiaksi suo-
malaista konetekniikan tutkimusta. Nyt 

alalle suunnataan lisäpanostuksia, jotta 
painopistettä saadaan korkeatasoiseen 
tieteelliseen perustutkimukseen.

Tohtoreita työelämään

Kansainvälisten arviointien mukaan yliopis-
tojen ja elinkeinoelämän yhteistyö on Suo-
messa varsin hyvää. Tästä kertoo osaltaan 
myös Suomen Akatemian luonnontieteen 
ja tekniikan toimikunnan laskelma. Sen 
mukaan yli puolet rahoitetuista tutkimus-
hankkeista on ollut sellaisia, joiden tuloksia 
on hyödynnetty yrityselämässä.

Yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteis-
työtä halutaan kuitenkin lisätä ja keinoja 
on useita.

Suomessa valmistuu puolitoistatuhatta 
tohtoria vuodessa, ja valmistuneista noin 
puolet työskentelee yliopistojen ulkopuo-
lella. Tohtorikoulujärjestelmän koordi-
nointitehtävä on Suomen Akatemialla, 
joka on parhaillaan valitsemassa uusia 
tutkijakouluja. Niitä on kaikkiaan hieman 
yli sata, joissa tohtorikoulutuspaikkoja 
on noin 800. Mattilan mukaan on suuri 
haaste, kuinka koulutuksella varmistetaan 
tohtoreille hyvät työelämävalmiudet. 

”Koulutuksen pitää olla sellaista, että 
elinkeinoelämä on kiinnostunut tohtoreista 

ja että heillä on sellaista osaamista, mitä 
yrityksissä arvostetaan. Tutkijakouluille 
suunnataan valtakunnallista ohjausta, jon-
ka avulla ne voivat parantaa koulutettavien 
työelämävalmiuksia”, Mattila kertoo. 

Panostusta avainaloille

Merkittävä mahdollisuus tieteellisen tut-
kimuksen ja sen soveltamisen kannalta 
ovat strategisen huippuosaamisen kes-
kittymät (SHOK). Niiden tavoitteena on 
tukea dynaamista ja vuorovaikutteista 
tutkimusta elinkeinoelämän tulevaisuuden 
avainalueilla. Keskittymissä on edustettu-
na viisi aihealuetta: energia ja ympäristö, 
metallituotteet ja koneenrakennus, metsä-
klusteri, terveys ja hyvinvointi sekä tieto- ja 
viestintäteollisuus ja -palvelut. Kiinteistö- ja 
rakennusala sai uutena alueena oman 
strategisen huippuosaamisen keskittymän-
sä tammikuun lopulla.

Suomen Akatemian viime vuonna tut-
kimukseen jakamista tutkimusrahoista 
8,6 miljoonaa on kohdentunut SHOKien 
aihealueita tukevalle tieteelliselle tutki-
mukselle. Mattilan mukaan merkittävä tuki 
on myös se, että Akatemia tulee nimeä-
mään sellaisia tutkijakouluja, jotka liittyvät 
SHOKien osaamisalueille. 

Tieteellisen tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä halutaan tiivistää. 

Tähän pyritään ohjaamalla tutkimusta elinkeinoelämän kannalta relevantteihin 

aiheisiin, parantamalla tohtoreiden työelämävalmiuksia sekä lisäämällä heidän 

liikkumistaan elinkeinoelämän ja yliopistojen välillä.

TEKSTI SAMI LAAKSO · KUVA JARI HÄRKÖNEN

Akateeminen maailma ja elinkeinoelämä 

www.aka.fi /tutkijalle > Rahoitusmahdollisuudet > 
Yrityksille ja julkiselle sektorille.

Yritykset voivat saada Suomen Akatemian rahoi-
tuksella yliopiston tutkijan tekemään yritykselle 
tutkimustyötä vuodeksi. Myös yrityksen pitkälle 
kouluttautunut työntekijä voi siirtyä yliopistoon 
syventämään tietämystään.

Tohtoreita tarjolla yrityksiin

samassa kuvassa

T&k-tehtävissä työskentelee noin 80 000 henkilöä.• 
Rahoitus 6 mrd euroa.• 
Yritysten osuus 71 %, josta Nokian osuus lähes puolet (2007).• 
Valtion t&k-menoista Suomen Akatemian osuus on 16 %, • 
Tekesin osuus on 29 %.
Suomen t&k -panostus 3,4 % BKT:stä. Hallituksen tavoite • 
4 % BKT:stä vuonna 2011.

T&k-toiminta Suomessa
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”Uskon, että tässä on mahdollisuus 
löytää aivan uudenlaisia tohtorikoulutuk-
sen ja elinkeinoelämän yhteistyömalleja. 
Kun tehtävät väitöskirjat ovat keskeisiä 
SHOKien tieteenalalla, siitä tulee imu siir-
tyä elinkeinoelämään töihin. Ja tieteellisen 
tutkimuksen kautta saamme tohtoreita, 
jolla on kova kysyntä SHOKien ympärillä 
toimivissa yrityksissä”, Mattila uskoo.

Liikkuvuutta 
kumpaankiin suuntaan

Konkreettisen muodon akateemisen 
maailman ja yrityselämän tiiviimpi kans-
sakäyminen on saanut myös uuden ra-
hoitusmuodon kautta, jonka tarkoitus on 
edistää tutkijoiden siirtymistä raja-aitojen 
yli. Konkreettisesti rahoitus tarkoittaa sitä, 
että tutkija voi siirtyä yliopistosta vuodeksi 
tekemään tutkimustyötä yritykseen tai 
yrityksen tutkija yliopistoon.

”Rahoitusmuoto on suunnattu erityi-
sesti nuorille tohtoreille, jotta yrityksen 
tohtori voisi tehdä tutkimustyötä yliopis-
tossa ja yliopiston tohtori voisi tehdä tut-
kimustyötä yrityksessä. Kun taloudellisesti 
vaikeana aikana yritysten t&k-menot ovat 
suuressa puristuksessa, tällä rahoitusmuo-
dolla voidaan tukea yrityksen tutkimustoi-
minnan jatkuvuutta.” 
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SUOMESSA on korkealuokkaisesta ympäristö- ja teknologia-
osaamista, mutta kasvaako ala merkittäväksi teollisuudeksi, kun 
rakennemuutos runnoo vanhoja menestyjiä? Mahdollisuudet 
ovat auki.

Mitä ympäristöteknologia voisi merkitä Suomelle 5–10 
vuoden päästä, Sitran ohjelmajohtaja Jukka Noponen? 

”Ympäristöteknologiasta on tullut merkittävä kasvualue 
Suomen teollisuudelle. Alan liikevaihto on kasvanut keskimäärin 

Ympäristöteknologialla 

15 prosenttia vuodessa. Cleantech leikkaa kaikkia teollisuus- ja 
palvelusektoreita sekä elämää yleensä. Jää nähtäväksi, mikä 
yritys nousee globaaliksi lipunkantajaksi, mutta niitäkin tulee – 
Suomesta tai muualta.

Suomessa on syntynyt kansallinen tahtotila, joka näkyy stra-
tegisen huippuosaamisen keskittymäyritysten merkittävinä kehit-
tämispanostuksina uusiin liiketoimintoihin ja esimerkiksi CLEEN 
Oy:n, ICT:n, Metsäklusteri Oy:n sekä rakennus-SHOKin toimiala-
rajat ylittävänä yhteistyönä sekä spinn-off-kasvuyrityksinä. 
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Pioneerityötä 
ympäri maailmaa
Tie maaailmalle on pitkä. Tuotteiden 

tunnetuksi tekeminen vaatii paljon 

jalkatyötä, joka voi viedä vuosia.

SEULAMURSKAIN- ja massastabilointilaitteiden maailman mark-
kinajohtaja Allu Finland Oy:n toimitusjohtaja Kauko Pylväs aloit-
taa tottuneesti. ”Seulamurskainta voidaan hyödyntää esimerkiksi 
jätteiden käsittelyssä, kompostoinnissa ja saastuneiden maiden 
puhdistamisessa tai vaikka miinanraivauksessa. Massastabilointi-
laitteella taas voidaan vahvistaa pehmeikköjä rakennuskelpoisiksi 
maiksi tai saastunut maa-aines voidaan kiinteyttää niin, etteivät 
saasteet pääse valumaan pohjavesiin”.

Laitteiden käyttötarkoitusten selittämiseen hän saa varautua 
jatkossakin. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin Allu Finland Oy perusti 

Ilmaston lämpeneminen ja pahenevat saasteongelmat Ilmaston lämpeneminen ja pahenevat saasteongelmat 
vievät ympäristöteknologian kasvuun. Alan maailman vievät ympäristöteknologian kasvuun. Alan maailman 
markkinoiden kooksi on esitetty arvioita aina 600 miljar-markkinoiden kooksi on esitetty arvioita aina 600 miljar-
dista eurosta ylöspäin ja kasvuprosentiksi kaksinumeroi-dista eurosta ylöspäin ja kasvuprosentiksi kaksinumeroi-
sia lukuja. sia lukuja. 
TEKSTI SAMI LAAKSO · KUVAT JUKKA PAKARINEN  / SK OY, ALLU FINLAND OY JA SHUTTERSTOCK

Cleantech Finland -brändiyhteistyö ja ympäristöteknologian 
osaamisklusteri ovat koonneet ympäristöyritykset yhteistyöhön 
kansainvälisille markkinoille ja panostukset valituilla markkinoilla 
ovat kasvaneet.”

Mitä ympäristöteknologian nousu merkittäväksi 
teollisuudenalaksi edellyttää?

”Ainutlaatuisen ympäristöosaamisen, innovaatioiden ja 
palvelujen yhdistäminen ja kehittäminen on yrityksille elinehto. 
Yritysten pitää myydä ratkaisunsa hyöty palvelukonseptina 
asiakkaalle eikä vain teknologiaa. 

Hajautetun, puhtaan energian tuotanto, puhtaat prosessit 
ja teknologiat, kestävä rakentaminen ja energiatehokkuus ovat 
saaneet paitsi teknologiavetoa myös tehokkaita kansallisia tu-
kimekanismeja. 

Riskipääomaa on pystytty ohjaamaan kansainvälistyviin kasvu-
yrityksiin. Se on edellyttänyt kasvualustan ja innovaatioympäristön 
sekä kotimarkkinoiden kehittämistä. Alkavien ja kasvuyritysten 
määrä on kasvanut ja laatu parantunut. Ilmaston lämpeneminen 
ja pahenevat saasteongelmat pakottavat ympäristöteknologian 
kasvuun. Alan maailman markkinoiden kooksi on esitetty arvioita 
aina 600 miljardista eurosta ylöspäin ja kasvuprosentiksi kaksi-
numeroisia lukuja.” 

© Allu Finland Oy

VISIO 1 · 2009 19



www.allugroup.com

tytäryhtiön 1998, mutta Pylvään mukaan kolme neljästä alan 
ammattilaisesta ei siellä tiedä vieläkään, mikä on seulamurskain 
tai massastabilointilaite.

Kiinnostusta uusia toimintamenetelmiä kohtaan maailmalta 
kuitenkin löytyy. Siitä osoituksena oli lokakuussa Lahdessa jär-
jestetty massastabilointiseminaari, joka keräsi 250 osallistujaa 
eri puolilta maailmaa. 

Työ opettaa

Pitkäjänteinen valistustyö kantaa hedelmää. Vajaa sata henkeä 
työllistävän Allu Groupin liikevaihto on kasvanut tällä vuosituhan-
nella keskimäärin 24 prosenttia vuodessa 25 miljoonan euroon. 
Orimattilassa pääkonttoriaan pitävän yhtiön osuus maailman 
seulamurskainmarkkinoista on 70 prosenttia. Markkinoista 
Etelä- ja Keski-Eurooppa muodostaa puolet, Pohjois-Amerikan 
osuus on neljännes.

Yhtiössä katsotaan muuallekin, sillä on ollut esimerkiksi 
Kiinassa toimisto jo useita vuosia. Yhtiö on myös osallistunut 
vuodesta 2002 lähtien Bauma China -messuille Shanghaissa, 
jossa viimeksi oli yli 1600 näytteilleasettajaa. Miten Allu erottuu 
joukosta?

Tekes, Sitra ja Teknologiateollisuus sekä 
joukko yrityksiä.

Hankkeen ensimmäisenä vuonna fo-
kusoidutaan kiinteän jätteen ja lietteen 
käsittelyyn, ympäristön monitorointiin ja 
jäteveden käsittelyyn liittyviin projekteihin. 
Myöhemmin hanketta laajennetaan ener-
giatehokkuuden ja teollisuuden prosessien 
tehostamisen sektoreille.

Osaaminen 
ja asiallisuus valtteina

FECC:n strategiana on muodostaa yritys-
ryppäitä osaamisteemojen ympärille.

”Road show’t ja tieto vientiä helpot-
tavista tukijärjestelmistä ovat tässä ta-
loustilanteessa kiinnostaneet yrityksiä”, 
Makkonen kertoo.

Viime kuukausiin on sisältynyt myös 
paljon jalkatyötä Kiinassa.

”Olemme käyneet tapaamassa Kiinan 
merkittävimpiä ympäristöalan organisaa-
tioita ja esitelleet FECC:n toimintaa yri-
tyksille. Aikaansaatu yhteistyösopimus 
(Shanghai Technology Transfer Exchange 
– STTE) ja vastaavat valmisteilla olevat 
sopimukset mahdollistavat osaltaan ympä-
ristöhankkeiden kanavoinnin suomalaisy-

rityksille. Tärkeä tapahtuma oli ympäristö-
ministeri Paula Lehtomäen vienninedis-
tämismatka”, Makkonen sanoo.

Parhaillaan FECC:n työlistalla on esi-
merkiksi markkinaselvitys, joka koskee 
kiinteää ja elektronista jätettä sekä puh-
distamolietettä. Lisää markkinaselvityksiä 
on suunnitteilla esimerkiksi jätevesimark-
kinoista, joilla suomalaisella erityisosaami-
sella on suuria mahdollisuuksia.

Vietnamissa pitkään asuneen Ari Mak-
kosen mielestä suomalainen tapa toimia 
istuu hyvin kanssakäymiseen kiinalaisten 
kanssa.

”Suomalaisten hiljaisuus on etu, kiina-
laisessa kulttuurissa se on luotettavuuden 
merkki. Myyntivaltteina toimivat myös 
huippuosaaminen sekä Suomen ympäris-
tön hyvä tila.” 

Tähtäimessä Kiinan markkinat
FECC avaa yrityksille tietä Kiinaan tiivistä-
mällä yritysten, ministeriöiden sekä muiden 
organisaatioiden yhteistyötä ja auttamalla 
suhteiden luomisessa.

Vaikka taloustaantuma myllertää maa-
ilman kaikilla kolkilla, suomalaista ympä-
ristöosaamista työkseen edistävän FECC:n 
(Finnish Environmental Cluster for China) 
johtaja Ari Makkonen katsoo Kiinaan 
optimistisena.

”Kiinan ympäristöministeriön mukaan 
maan ympäristömarkkinan volyymi on ensi 
vuonna noin 110 miljardia euroa. Lisäksi 
ympäristösektorille on päätetty panostaa 
elvytysrahaa. Suurimman osan hankkeista 
toteuttavat kiinalaiset itse. Mutta jos pro-
senttikin markkinasta olisi suomalaisten 
tavoiteltavissa, silloin puhutaan 500 –1000 
miljoonan euron vuosivolyymistä”, Mak-
konen summaa.

Kiinan ympäristöhaasteiden ja samalla 
ympäristömarkkinoiden suuruusluokka 
on syy, miksi silloinen kauppa- ja teolli-
suusministeriö päätti panostaa Kiinaan ja 
perusti vuonna 2006 FECC:n edistämään 
ympäristöteknologian vientiä. FECC:n 
toinen vaihe käynnistyi viime elokuussa. 
Budjetti kolmelle vuodelle on 2,2 miljoo-
naa euroa ja rahoittajina muun muassa 

”Olimme ainoa seulamurskainvalmistaja ja erotumme työnäy-
töksen avulla. Ihmiset tulevat ääntä kohti ja siitä herää kiinnostus 
uutta työmenetelmää kohtaan”, Pylväs sanoo ja kertoo tämänker-
taisten messujen poikineen pari tuhatta kontaktia. Hän kuitenkin 
korostaa kaupanteon kiinalaisten kanssa vievän aikaa.

Mikä ratkaisee kaupat?

”Jos kykenemme todistamaan asiakkaalle, että se sama työ, 
minkä hän on tehnyt 3–5 kertaa kalliimmalla laitteella, kyetään 
tekemään meidän tuotteellamme paljon tehokkaammin.”

Kiinan ympäristö-
markkinan volyymi 
on ensi vuonna noin 
110 miljardia euroa!

© Allu Finland Oy

www.fecc.fi
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Iiro Viinanen uskoo teknologialla olevan rooli ympäristöhaasteiden 

ratkaisijana ja ympäristöteknologian kasvumahdollisuudet suuriksi. 

Hän kuitenkin moittii innovointipyrkimysten pitäytyvän liiaksi 

vanhoissa kaavoissa. Sanansa hänellä on sanottavana myös yritysten 

politiikasta taloustaantumassa. 

TEKSTI SAMI LAAKSO · KUVAT JARI HÄRKÖNEN

NÄKYMÄT Vesijärvelle avautuvat isoista 
ikkunoista upeasti; talvisessa maisemas-
sa lykkii muutama hiihtäjä ja jokunen 
toivorikas pilkkijä jaksaa yrittää. Vesijär-
ven maisemat olivat iso peruste, kun Iiro 
Viinanen päätti muuttaa Lahteen pari 
vuotta sitten. 

Merkkihenkilön tulo paikkakunnalle 
huomattiin, ja Viinasta pyydettiin Vesijärvi-
säätiön valtuuskunnan puheenjohtajaksi. 
Hän myöntää olevansa ympäristöasioiden 
osalta jonkin sortin käännynnäinen, mutta 
nyt hän vakuuttaa puhtaan ympäristön 
olevan jokaisen etu. Kokeneena yhteisten 
rahojen kirstunvartijana Viinanen jos 
kuka kuitenkin tietää, että 
julkinen rahoitus ei riitä 
kaikkeen hyvään. Mutta 
miksi yritysten pitää ottaa 
vastuuta Vesijärven suoje-
lun kaltaisissa asioissa?

Ympäristön ja yrittämisen 
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”Kun alueen kuntien resurssit eivät 
riitä, säätiön ansiosta meillä on miljoona 
euroa vuodessa käytettävissä järven tilan 
parantamiseksi. Siitä 70 prosenttia tulee 
julkiselta sektorilta, loput yrityksiltä ja 
yksityisiltä ihmisiltä. Ei Lahti ole Lahti, 
jos meillä ei ole puhdas Vesijärvi. Se on 
aivan oleellinen osa kaupungin imagoa ja 
myös yritysten edun mukaista”, Viinanen 
pelkistää. 

Sanat on helppo uskoa, kun katsoo 
ikkunasta ulos. Järven rannalla on hienoja 
asuintaloja, ravintoloita, uimarantoja sekä 
kaupungin yksi suosituimmista vierailukoh-
teista: Sibeliustalo.

Viinanen näyttää muutaman vuoden 
takaista valokuvaa, joka ei käy matkailun-
edistämismateriaalista. Siinä konserttitalon 
laituria ympäröi paksu sinilevälautta.

”Uhka leväongelman uusiutumiseen 
on olemassa, jos asialle ei tehdä jotain.”

Rohkeutta uuden etsintään

Mekaanisen puunjalostuksen insinööri-
koulutuksen saaneena Viinanen uskoo 
teknologialla olevan merkittävä rooli ym-
päristöhaasteiden ratkaisijana. Hän kui-
tenkin moittii kehitystyötä jälkijättöiseksi. 

Kritiikkiä löytyy myös kehityspanosten 
suuntaamista kohtaan.

”Pitäisi aina olla pari askelta edellä 
muita. Minulle on muodostunut käsitys, 
että teknisiä tuotteita ryhdytään kehit-
tämään pääsääntöisesti vasta sitten, kun 
ongelmat ovat jo edessä. Kehitystyössä 
painotus on ollut pelkässä tekniikassa, 
ympäristöarvot eivät ole olleet päällimmäi-
sinä ajattelutavassa, sillä insinöörit eivät 
ole aivan ensimmäisiä aktivisteja tässä 
jonossa. Siksi mahdollisuuksia on jäänyt 
hyödyntämättä”, Viinanen ruotii.

Hän kuitenkin uskoo, että ympäris-
töteknologiasta voi kehittyä Suomessa 
merkittävä elinkeino. Viinanen kannustaa 
huipputeknologian kehittämisessä lisä-
panostuksiin ja korostaa niin yritysten, 
yliopistojen, korkeakoulujen kuin julki-
sen vallankin roolia kehityksen eteenpäin 
viejänä. 

”Huipputeknologian kehittämiseen 
kannattaa ehdottomasti panostaa, ja tut-
kimusrahoja siihen on löydyttävä. Hajaut-
tamisen sijaan tuotekehitysrahoja pitäisi 
enemmän keskittää. Tekesin avustuslis-
toja katsellessa näyttää siltä, että valtion 
rahaa jaetaan vakiopotit aina samoihin 
kohteisiin. ”

Teknologialla 
on merkittävä 
rooli ympäristö-
haasteiden 
ratkaisijana.

Viinasten perheyritys oli muutamaan otteeseen 
kehityksen kärjessä. ”Emännän apu” oli ensimmäisiä 
alkeellisia pesukoneita. Siinä puiseen sisäpinnaltaan 
pyykkilautaa muistuttavaan paljuun oli liitetty 
kampi, jota liikuttamalla pyykki hankautui reunaa 
vasten ja puhdistui. Nimensä veroinen laite 
oli aikansa hittituote, joka kuitenkin syrjäytyi 
nopeasti kun maaseutu sähköistyi. Sen jälkeen 
yritys ryhtyi 1950-luvulla tekemään ensimmäisenä 
kokoontaitettavia putkirakenteisia puutarhatuoleja. 
Niiden menekki oli kova useita vuosia. 

Edistyksellisiä innovaatioita
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Vesijärven kova koulu
Maailmalla halutaan tietää, kuinka Suomen 

saastunein järvi tehtiin kala-apajaksi.

LIMNOLOGI Juha Keto on kutsuttu vii-
desti Kiinaan kertomaan kokemuksistaan 
vesistöjen parantamisesta. Eikä kiinnos-
tus ole rajoittunut vain itään, sillä hänen 
osaamistaan on hyödynnetty aina Etelä-
Afrikkaa myöten.

Kokemukset ovat olleet karuja. Lahden 
Vesijärven kunnostustöiden alkutilannetta 
Keto kuvaa tylysti.

”Järvi oli 1970-luvulla Suomen saas-
tunein. Jo 1920-luvulla alueella oli niin 
runsaasti myrkyllistä sinilevää, että se ai-
heutti laiduntavien lehmien kuolemia”, 
Keto sanoo.

Hän kuvailee inhorealistisesti, kuinka 
seitsemänkymmentä luvulla myrkkylevä-
puurossa uiskentelevat vereslihalla olevien 
lahnojen suomut olivat nousseet pystyyn 
ja osa kaloista mätäni elävältä. Uiminen 
oli tietenkin kielletty.

Syiden alkulähteillä

Syitä huonoon tilaan oli useita. Järvi on 
latvavesi, jonka veden hidasta vaihtuvuutta 
vähensi entisestään kasvanut vedenotto. 
Luontotyypiltään Vesijärvi on lehto, josta 
seuraa rehevyyttä. Rannalla pitkään toi-
minut teollisuus antoi oman mausteensa 
soppaan ja kaupungin kasvanut väkimäärä 
rasitti jätevesineen.

Vesijärven tämän hetkistä tilannetta 
kuvaillessaan Kedon ilme on huomatta-
vasti valoisampi.

”Veden kirkkaus on selvästi paran-
tunut. Leväongelma on saatu aisoihin ja 
nykyisin tämä on aivan mahtava kalajärvi. 
Viime viikolla täältä nousi yli 13-kiloinen 
kuha.” 

Järven elpymisvauhti on yllättänyt 
Kedon. Silti nykytilanne on vaatinut vuo-
sikymmenten työn, ja toimet järven tilan 
kohentamiseksi jatkuvat.

Kehityksen kulminaatiopiste oli, kun 
kaupungin jätevedet johdettiin vuodesta 
1975 asti Vesijärven sijasta Porvoonjokeen. 

Järvi oli kuitenkin niin pahasti saastunut, 
ettei tila enää kohentunut ilman autta-
mista.

Ensimmäisenä maailmassa järvessä 
aloitettiin Kedon ideoimana sisäistä ravin-
nekuormitusta pahentavien särkikalojen 
poispyytäminen, joka jatkuu vieläkin tal-
koovoimin. Petokalakantaa on kasvatettu 
istutuksilla. Järveä on hapetettu, ja talvisis-
ta kalakuolemista on päästy eroon.

Rantakasvillisuutta on niitetty. Järven 
valuma-alueella olevien maatilojen ja ta-
lojen jätevedet on myös pyritty laittamaan 
kuriin ja pelloille on jätetty suojakaistaleita 
ravinnevalumien estämiseksi. Kuormitusta 
on vähentänyt myös teollisuuslaitosten 
poistuminen.

Pato osaamisen viennissä 

Kedon mukaan maailmalla on kiinnostusta 
Vesijärven tuomaan osaamiseen. Hänen 
mukaansa esimerkiksi Kiinassa osaamiselle 
olisi kova kysyntä, sillä valtion viisivuotis-
suunnitelmassa on budjetoitu paljon rahaa 
vesistöjen kunnostamiseen. Hän uskoo, 
että myös suomalaiselle ympäristötekno-
logian osaamiselle olisi maassa valtaisat 
markkinat. Matkassa on vain ollut yksi 
iso mutta.

”Kiinalaiset haluavat aina, että myös 
projekteihin osallistuvat länsimaat sijoit-
tavat niihin rahaa. Ilman sillä osoitettua 
sitoutumista liikkeelle on vaikea lähteä. 
Kyse ei olisi suurista summista, pilotti-
projektin voisi käynnistää jo muutamalla 
kymmenellä tuhannella eurolla.” 

Jos ne ovat saavutettuja etuja? ”Saavutetuil-
ta eduilta ne vähän vaikuttavat”, Viinanen 
hymähtää.

Taantumasta pohja kasvulle

Iiro Viinanen johti isänsä perustamaa par-
haimmillaan 60 henkeä työllistänyttä yritystä 
toistakymmentä vuotta. Jakso muokkasi ajat-
telutapaa ratkaisevasti.

”Se opetti, että raha pitää tehdä ja että sil-
lä on monta jakajaa matkan varrella. Se opetti 
myös kilpailukyvyn ja toiminnan tehokkuuden 
merkityksen”, Viinanen kiteyttää.

Entinen yrittäjä ja 1990-luvun lamanaikai-
nen valtiovarainministeri ei katso hyvällä kaikki-
en yritysten toimia nykyisessä taantumassa.

”Työntekijöiden sanotaan olevan tärkein 
voimavara, ja se pitää myös paikkansa. Mutta 
asia pitää osoittaa työntekijöille”, hän kom-
mentoi irtisanomisia sekä lomautuksia ja sanoo 
ykskantaan, ettei tiukoilla olevissa yrityksissä 
pitäisi jakaa rahaa ulos osinkoina. 

”Missä se omistajan vastuu on. Eikö osin-
kona jaettavat rahat olisi esimerkiksi yhtenä 
vuonna tärkeämpi käyttää koulutukseen ja 
tuotekehitykseen? Eikö fi rman kannalta ai-
kaa vievien kehitystoimien läpivieminen ole 
tärkeämpää kuin pörssipelureiden palvomi-
nen? Jos omistajat eivät näin ajattele, he ovat 
kasinopelureita eivätkä mitään varsinaisia 
omistajia”, Viinanen tuomitsee.

Taantuma iskee kuitenkin taas lujaa ja kaa-
taa joukoittain yrityksiä. Se kuitenkin kuuluu 
normaaliin kehityskulkuun ja luo kasvualustan 
tulevalle.

”Vaikka se on kovaa, se on tervettä. Sil-
loin yrityskanta tervehtyy ja parhaat jäävät 
jäljelle. Sen ansiosta elpyminen tapahtuu pal-
jon nopeammin nousukauden tullessa. Jos 
vain vanhaa pyritään pönkittämään pystyssä, 
mitään uudistumista ei tapahdu. Taantuma 
johtaa siihen, että haetaan uusia bisnesalueita. 
Nyt ympäristönsuojelun tarpeet luo paineen 
kehittää valtava määrä uusia tuotteita, se on 
mahdollisuus.” 
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OILON OY:LLE ympäristöasioissa on kyse 
sekä yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta 
että oman liiketoiminnan viemisestä ympä-
ristöteknologian suuntaan. Oilon kehittää 
mm. teollisten prosessien ja ongelmajäte-
laitosten polttotekniikkaa ja kivihiililaitos-
ten muuttamista maakaasukäyttöön. 

”Olipa ympäristöteknologia liiketoi-
minnan ydintä tai ei, kaikki yritykset joutu-
vat käymään läpi omat prosessinsa ja miet-
timään ympäristöasioiden hallintaa ja siitä 

avulla ympäristöosaaminen voidaan tuoda 
osaksi yritysten arkipäivää ja kilpailukyvyn 
rakentamista. 

Vaikka Oilonissa ollaan jo pitkällä ympä-
ristövastuullisuuden kehittämisessä, Pekkola 
pitää oppaan tarjoamia työkaluja tervetul-
leina. Ne laajentavat osaamista ja lisäävät 
ymmärrystä erilaisista näkökulmista. 

”Ympäristöosaaminen on jatkuva op-
pimisprosessi. Uudet työkalut auttavat 
ymmärtämään verkostoitumisen merkityk-

Investoiminen ympäristöasioiden hyvään hoitamiseen voi tuoda 

yrityksille merkittävää lisäarvoa. Ympäristöosaaminen on strateginen 

asia, jonka pitäisi olla mukana jokaisen yrityksen kaikessa toiminnassa. 

 TEKSTI VIRPI HOPEASAARI · KUVA MARIA MIKLAS

Ympäristöosaaminen verkostoissa ja pk-yrityksissä -hankkeen ohjausryhmään kuuluivat vas. Mika Kapanen (Norpe Oy), 
Eira Yrttiaho (Teknologiateollisuus), Satu Hovisalmi (2future Oy), Mikael Niskala (2future Oy), Pirjo Kaivos (Teknologia-
teollisuus), Carina Wiik (Teknologiateollisuus), Jarmo Flinkman (Oilon Oy) ja Jorma Antson (Vaisala Oyj). 
Kuvasta puuttuvat ohjausryhmän puheenjohtaja Marko Hakovirta (Metso Oyj) ja Marko Vainikka (Wärtsilä Oyj Abp).

Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi 
– viestikapula kestävään kehitykseen

saatavia säästömahdollisuuksia”, sanoo 
Oilonin toimitusjohtaja Eero Pekkola. 

Valmiita toimintamalleja, 
olkaa hyvä!

Ympäristöasioiden hallinnan avuksi Tekno-
logiateollisuus on luonut Ympäristöosaa-
minen kilpailukyvyksi -verkkopalvelun ja 
-kirjan. Ne tarjoavat valmiin toimintamallin 
ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joiden 
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TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N ympäristötyöryhmä käynnisti keväällä 
2008 Ympäristöosaaminen verkostoissa ja pk-yrityksissä -hankkeen. Sen 
tuloksena on valmistunut 
verkkopalvelu ja siihen 
liittyvä kirja. 

Satu Hovisalmi ja 
Mikael Niskala, 2futu-
re Oy, ovat vastanneet 
verkkopalvelun sisällön 
koostamisesta ja kirjoit-
taneet kirjan.

Ympäristöosaaminen 
kilpailukyvyksi -verkkopal-
velu tarjoaa selkeän toi-
mintamallin, joka auttaa 
yritystä keskittymään sen 
toiminnalle merkittävim-
pien ympäristöosaamis-
alueiden kehittämiseen ja 
tarvittavien toimenpitei-
den priorisoimiseen. Valmiiksi mietityn toimintamallin avulla yrityksessä 
voidaan kohdistaa kehittäminen ja resurssit oikeisiin asioihin. Toiminta-
malli ohjaa myös valitsemaan oikeat työkalut yrityksen tavoitteiden ja 

tarpeiden mukaan.
Ympäristöosaaminen 

kilpailukyvyksi -kirjaan 
on kiteytetty verkkopal-
velussa esitetty selkeä 
toimintamalli ja koko-
naiskuva yrityksen ym-
päristöosaamisen osa-
alueista. Kirjan avulla voi 
hahmottaa ympäristö-
osaamisen kehittämisen 
tarvetta omassa yrityk-
sessä. 

Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi 
- toimintamalli ja työkalut -kirja 
Teknologiainfo Teknova Oy, Julkaisumyynti 
Puh. (09) 192 3381, www.teknologiainfo.net

Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi 
- toimintamalli ja työkalut -verkkopalvelu
www.ympäristöosaaminen.fi

Ympäristöosaaminen 
kilpailykyvyksi 
-verkkopalvelu ja kirja

SATU HOVISALMI, MIKAEL NISKALA
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Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi

sen ja ohjaavat hakemaan tietoa oikeasta 
paikasta.”

Haaste heitetty, 
viestikapula valmiina

Opas on tulosta Teknologiateollisuuden 
Ympäristöosaaminen verkostoissa ja pk-
yrityksissä -hankkeesta. 

”Hankkeella on haluttu herättää koko 
yrityskenttää. Ympäristövastuun kantami-
sella on suuri vaikutus teollisuuden koko 
arvoketjuun kaikkia prosesseja ja koko 
alihankintaketjua ja asiakkaita myöten. 
On suuri haaste saada kaikki ketjun osat 
yhdessä kehittämään ympäristöosaamis-
taan”, sanoo hankkeen ohjausryhmän 
puheenjohtaja, Metso Oyj:n teknologia-
johtaja Marko Hakovirta.

Hän kokee hanketyön ikään kuin vies-
tikapulan rakentamisena. Nyt on luotu 
työkaluja ja esimerkkejä, jotka auttavat 
yrityksiä asemoimaan itsensä toimin-
taympäristöönsä ja löytämään olennaiset 
toimenpiteet ympäristöasioiden kehittä-
miseksi. Seuraavaksi viestikapulaa täytyy 
lähteä viemään eteenpäin. 

Hakovirta kannustaa systeemiseen 
ajatteluun: todelliset kokonaisuutta hyö-
dyttävät ja kilpailuetua tuottavat tulokset 
syntyvät yritysten keskinäisestä verkostoi-
tumisesta ja vuorovaikutuksen vahvista-
misesta. Asiakkaiden, alihankkijoiden ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää 
luoda yhteinen arvopohja, jolle esimerkiksi 
investoinnit perustuvat. 

”Yhteiseen oppimiseen tarvitaan lisää 
pilottihankkeita. Metso on suunnitellut 
esimerkiksi toimitusprojektin tarkaste-
lemista ympäristönäkökulmasta ja sen 
kautta yhteisen kilpailuedun etsimistä 
kaikille projektiin kuuluville.” 

”Ympäristövastuun 
kantamisella on suuri 
vaikutus teollisuuden 
koko arvoketjuun.”

Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi -verkkopalvelu, 
www.ympäristöosaaminen.fi
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Maailmalla

Kiinaa ei ole varaa jättää väliin
Zhonghua Renmin Gonghe Guo eli Kiinan kansantasavalta 

on poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen supervalta, jonka 

kulttuuriperintö on lähtöisin neljän vuosituhannen takaa. Kiina 

on valtava markkina-alue, josta on tullut avautumisensa jälkeen 

merkittävä investointikohde myös suomalaisille yrityksille. 

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI · KUVAT SHUTTERSTOCK JA JARI PIRINEN

JYVÄSKYLÄLÄINEN hydrauliikka- ja au-
tomaatiojärjestelmiä toimittava FluidHouse 
lähti Kiinaan tärkeän asiakkaansa Met-
son innostamana. Viime syksystä lähtien 
FluidHousella on ollut kokoonpanotehdas 
Shanghaissa. 

”Kasvua oli löydettävä kotimaan ulko-
puolelta. Pyrimme hyödyntämään Kiinan 
tarjoamat mahdollisuudet ja pysymään 
kilpailukykyisinä myös Suomessa”, ker-
too FluidHousen toimitusjohtaja Juha 
Kyllönen. 

”Nyt asiakaspohja on laajentunut ja 
Shanghain tehdas palvelee pääosin moni-
kansallisten yhtiöiden kiinalaisia yksikköjä, 
jotka haluavat laadukasta länsimaista pal-
velua. Lisäksi teemme esikokoonpanoja ja 
materiaalikokonaisuuksia eurooppalaisil-
le markkinoille. Tulemme laajentumaan 
enemmän myös paikallisille markkinoille. 
Ne ovat haastavat, mutta potentiaali löytyy 
sieltä.” 

Kanssakäymistä 
säätelee guanxi

Shanghai on kehittynein osa Kiinaa ja yli 
puolet ulkomaisista investoinneista on 
tehty sinne. Halvempaa työvoimaa voisi 
löytyä muualta, mutta kielitaito ja työkoke-
mus eivät vastaisi länsimaisia vaatimuksia. 
Shanghaissa osaamisen taso on korkeampi 
kuin monilla muilla alueilla. Kiinalaisten 
työntekijöiden kanssa on kuitenkin oltava 
tarkkana. 

”Yrityksen eettiset säännöt kannattaa 
ottaa heti käyttöön. Kiinalainen ei aina 
tulkitse itsestäänselvyyksiä samalla tavalla 
kuin suomalainen.” 

Kiinalaiseen byrokratiaan Kyllönen 
kehottaa suhtautumaan tyyneydellä. 
Lainsäädäntö on monimutkaista, jättää 

”Liike-elämä perustuu palvelujen, 
vastapalvelujen ja yhteisten etujen 
suhdeverkostoon.”
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”Kiinalaisille asiakkaille on osoitettava, millaisen 
takaisinmaksuhyödyn he saavat investoinnistaan.”

Ilkka Hiltunen johtaa FluidHousen Kiinan 
toimintoja. Kiinalaisen puolisonsa kautta 
hän on päässyt kiinni normaaliin shang-
hailaiseen elämänmenoon. 

”Asumme kerrostalossa puistomaisella 
alueella keskustan pääostoskadun Nanjing 
Roadin tuntumassa. Shanghai on tyylil-
tään hyvin länsimainen. Katukylteissä on 
myös länsimaiset merkinnät. Suuremmat 
ruokaostokset teemme ranskalaisen Car-
refour-ketjun hypermarketeissa, ja pienissä 
paikallisissa myymälöissäkin ulkomaalainen 
pärjää hyvin elekielellä.” 

Kiinan kieltä Hiltunen ei ole enemmälti 
oppinut tai opetellut. Se olisi haastavaa, 
sillä oikeastaan pitäisi opetella sekä vi-
rallinen mandariini että vaimon suvun 
käyttämä Shanghain murre. 

Kiinalaiset ovat hyvin perhekeskeisiä 
ja usein on tapana, että isovanhemmat 
huolehtivat lapsista. Viikonloppuisin suku 
kokoontuu päivälliselle – yleensä johonkin 
tuhansista ravintoloista, sillä normaali 
15–20 ruokalajin ateria yli kymmenelle 

Shanghaissa

Vapaalla

hengelle olisi yhdelle emännälle liian työläs 
valmistaa. Ravintolassa kiinalainen ei turhia 
kainostele. Jos ruokalista tai tarjoilija eivät 
miellytä, koko joukko saattaa poistua siltä 
istumalta. 

Hiltunen on poikkeuksellinen länsi-
maalainen, koska hän ajaa Shanghaissa 
omaa autoa. 

”Liikenne on kaaosmaista, mutta sii-
hen tottuu. 40 kilometrin työmatka taittuu 
kolmessa vartissa tai kahdessa ja puolessa 
tunnissa ruuhkasta riippuen.” 

Hiltunen on viihtynyt Shanghaissa hy-
vin. Huumoria tosin pitää olla matkassa. 

”Yksityisyydestä on luovuttava. Kii-
nalaiset ovat ystävällisiä, mutta etenkin 
ulkomaalaisesta halutaan tietää kaikki. 
Virastoissa asioidessa olan taakse saattaa 
kertyä joukko uteliaita tutkimaan pape-
reitani.” 

paljon tulkinnanvaraa ja sisältää alueel-
lisia eroja. 

”Vero- ja tilimuodollisuudet ovat työläi-
tä, muutoksia tulee usein eikä tulevaa voi 
ennakoida. Muutoksiin pitää vain sopeu-
tua. Puolensa täytyy kuitenkin pitää.”

Sopimusneuvotteluissa ja tärkeissä 
tapaamisissa luotettava kiinaa puhuva 
henkilö on hyvä apu. Etenkin pienemmissä 
alihankintayrityksissä englannin kielellä ei 

aina pärjää. Luottamuksen saavuttaminen 
kiinalaisten kumppaneiden kanssa voi 
viedä kauan, mutta oikoteitä ei kannata 
yrittää. Henkilösuhteet ovat tärkeitä ja 
niitä on syytä vaalia huolella. Kiinalaiselle 
liike-elämälle ja sosiaaliselle käyttäytymi-
selle tyypillistä toimintatapaa kutsutaan 
nimellä ’guanxi’. Se tarkoittaa palveluk-
siin, vastapalveluksiin ja yhteisiin etuihin 
perustuvaa suhdeverkostoa. 

”Kiinalaiset ovat hyvin kohteliaita ja 
ystävällisiä etenkin, kun tavoitteena on 
yhteinen bisnes. Jos välitöntä tarvetta 
ystävällisyyteen ei ole, he voivat käyttäytyä 
hyvinkin kylmäkiskoisesti. Hinta näyttelee 
kaupanteossa aina tärkeää osaa. Kiinalai-
sille asiakkaille on osoitettava, millaisen 
takaisinmaksuhyödyn he saavat inves-
toinneistaan.” 

FluidHousen Ilkka Hiltunen vaimonsa 
Joannan kanssa YuYuan Gardenissa, 
Shanghaissa.

www.fl uidhouse.fi
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lusta Lapinlahdelta. Hänen työtään kilpai-
lun tuomaristo piti valoisana kuvauksena 
tulevaisuuden maailmasta, jossa verkko on 
avannut uusia mahdollisuuksia asioiden ja 
sosiaalisten suhteiden hoitamiseen. 

”Töiden perusteella oppilaat ovat to-
della perehtyneet toimialoihimme. Tekno-
logia kuuluu nuorten mielestä itsestään 
selvänä asiana arkeen, ja ympäristöasiat 
ovat heille tärkeitä”, tuomariston puheen-
johtaja Ole Johansson sanoi.

Teknologiateollisuuden järjestämän Tulevaisuuden 

tekijät -kuvataidekilpailun teokset osoittavat teknologian 

kuuluvan luontevana osana nuorten elämään.

TEKSTIT SAMI LAAKSO JA PEKKA AULA

TEKNOLOGIATEOLLISUUS järjesti perus-
koulun 7.– 9.-luokkalaisille kuvataidekilpai-
lun, johon se kutsui 27 yhteistyökouluaan. 
Teknologiateollisuuden tavoitteena on 
kilpailutöiden avulla viestiä toimialojensa 
merkityksestä suomalaisille. Teoksia käyte-
tään muun muassa Teknologiateollisuuden 
vuosikatsauksen kuvituksena.

Kilpailuun osallistui 174 työtä. Voitta-
jaksi ja 500 euron stipendin saajaksi valittiin 
Jennika Martikainen Matin ja Liisan kou-

Teknologiaa 
nuorten silmin

1. PALKINTO: JENNIKA MARTIKAINEN 2. PALKINTO: JEMINA HUUSKONEN
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Helsingin yliopiston viestinnän professori Pekka 

Aula näkee Tulevaisuuden tekijät -kuvataidekilpai-

lun teoksissa, kuinka teknologia rakentaa nuorten 

utopiaa, tulevaisuuden ihanneyhteiskuntaa.

Teknologia rakentaa 
tulevaisuuden noosfääriä

”RANSKALAINEN fi losofi , jesuiittapappi Pierre Teilhard de Chardin hah-
motti jo kauan ennen tieto- ja viestintäteknologista murrosta inhimillisen 
ajattelun uuden yhteisöllisen kerrostuman, ’noosfäärin’, jossa ihmiskunta 
organisoi itsensä yhä monimutkaisempiin ja monimuotoisempiin sosiaalisiin 
verkostoihin. Noosfääri vie verkottumisen äärimmilleen; kyse ei ole vain 
sosiaalisuuden, vaan inhimillisen tietoisuuden uudesta kollektiivisuuden 
kerrostumasta. Noosfääriä edistää ja ylläpitää teknologia.

Tulevaisuuden tekijät -kilpailun lahjakkaat kuvat piirtävät monipuolisen 
kollaasin rikkaasta suomalaisen teknologiateollisuuden osaltaan tuottamasta 
noosfääristä. Teknologia kuvautuu ihmisyyden laajentumana, jossa kaapelit 
rakentavat yhteisöllisyyttä ja erilaiset päätelaitteet yhdistävät meidät tois-
temme ja muiden koneiden kollektiiviseen tajuntaan. Piirrosten teknologia 
näyttäytyy ystävänä ja vihollisena, yhteisöllisenä ja yksityisenä, vapauttajana 
ja vangitsijana. Kuvien teknologia rakentaa nuorten utopiaa, tulevaisuuden 
ihanneyhteiskuntaa, mutta muistuttaa myös mahdollisuudesta teknologian 
ylivaltaan.

Kuvat ikään kuin esittävät väitteen, että aikamme teknologia, eritoten 
sähköisen läsnäolon mahdollistama internet kaikkine variaatioineen, on 
tulevaisuuden noosfäärin rakennusalusta. Se ei tee eroa ihmisen aistien ja 
teknoaistien välille. Tulevaisuuden noosfäärissä me todella olemme kaikkialla 
kokemassa tapahtumia. Teknologia ei ole vain aistimme jatke, vaan teknologia 
on aistimme.” 

PIIRROS: TEIJA KIISKI

PIIRROS: TIIA HEIKKILÄ PIIRROS: EMMI KAIRENIUSPIIRROS: HENNA NIEMI

Taideteollisen korkeakoulun rehtori 
Helena Hyvönen piti töiden korkeaa 
tasoa positiivisena yllätyksenä.

”Piirustustaitoa ja visuaalista ilmai-
sukykyä näköjään löytyy Aalto-yliopiston 
opiskelijoilta myös tulevaisuudessa. Ihailen 
kuvittamisen rikkautta, jossa yksinkertai-
nen viesti tavoittaa katsojan”, tuomaris-
toon kuulunut Hyvönen luonnehti. 
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YHTEISTYÖVERKOSTOIHIN kuuluu eri-
laisissa tuotannollisissa rooleissa toimivia 
yrityksiä. Jotta päämiesten, järjestelmä-
toimittajien sekä komponentti- tai pal-
velutoimittajien muodostama verkosto 
toimisi tehokkaasti, pitää jokaisen tietää 
paikkansa ja saada työpanoksestaan myös 
oikeudenmukainen korvaus. Sillä vain 
motivoivaksi koettu yhteistyö mahdollis-
taa innovointi- ja tuotekehitysosaamisen 
hyödyntämisen koko verkoston hyväksi. 
Näin kohenee myös kyky reagoida toimin-
taympäristön muutoksiin. 

Laatu on verkostossa luotua

Suomen Laatuyhdistyksen toteuttamassa 
verkostoselvityksessä tutkittiin, millaisia 
tuntemuksia eri organisaatioissa työsken-
televillä on toiminnan laatuun ja tuloksel-
lisuuteen vaikuttavista osa-alueista. Taus-
talla oli pyrkimys päästä mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti kiinni laadunhallintaan. 
Mitä parempi organisaation kokonaislaatu 
on, sitä paremmin sillä on valmiudet toimia 
verkoston osana. 

”Yritysten toiminnan laatu on yhtä 
kuin verkoston laatu. Eli verkoston yh-
teinen tuotannollinen ja toiminnallinen 
prosessi määrittää pitkälti myös loppu-
tuotteiden laadun”, tiivistää kehitysjohtaja 
Margit Lindholm Laatukeskuksesta. 

Muun muassa toimittaja-alihankinta-
suhteiden ylläpitoon liittyvät asiat nähtiin 
haastavina. 

Lindholmin mukaan se ei sinänsä ol-
lut yllättävää. Yllättävämpää on se, ettei 
hankintatoimen merkitystä täysin tun-
nusteta. 

”Hankintatoimi muodostaa nykyisin 
merkittävän osan yritysten liikevaihdosta, 
puolet tai sitäkin enemmän. Hankinta ei 
kuitenkaan ole aina siinä roolissa, jossa sen 
tulisi tällaisten lukujen valossa olla.”

Keskisuurilla haastavinta 
Toimittaja-alihankintasuhteiden hoitami-
nen koettiin tutkimuksessa hankalimmaksi 
yrityksissä, joissa on 50–250 työntekijää. 

Lindholm tarjoaa loogiselta tuntuvaa 
selitystä.

”Pienyrityksissä kumppanukset tule-
vat helpommin tutuiksi, joten yhteistyön 
sujuvuuskin koetaan suhteellisen ongel-
mattomaksi. Yli 250 henkeä työllistävillä 
yrityksillä on puolestaan jo resursseja ja or-
ganisatorista osaamista hoitaa käytäntöjä 
niin, että ihmiset kokevat yhteistyösuhtei-
den hoitamisen suhteellisen vaivattomak-
si. Keskisuurilla organisaatioilla haasteet 
tulevat organisaation johtamisesta, miten 
saada strategiat käytäntöön sekä toimin-
tatavat, prosessit ja henkilöstö toimimaan 
saumattomasti yhteen – ja samalla inno-
vatiivisuutta ruokkien”, Lindholm päät-
telee. 

Kuuluuko, onnistuuko, 
Laatu syntyy verkostovirralla

Kilpailukykyä rakennetaan verkostoissa, joten 
yhteydenpidon sujuvuudella on suora yhteys laatuun. 
TEKSTI JAAKKO LIIKANEN · KUVA VESA LEHTIMÄKI

ROLLS-ROYCEN paikallisjohtaja Kari 
Välimaa tietää, että toimittaja-alihan-
kintasuhteet ovat haastava rasti. 

Raumalla Suomen päämajaansa pitä-
vän Rolls-Roycen henkilöstön keskuudes-
sa yhteistyösuhteiden toimivuus oli ver-
kostoselvityksen mukaan keskimääräistä 
parempaa. 

Kari Välimaa aavistelee, että tutkimuk-
sen ajankohta on voinut vähän vaikuttaa 
yleisiin tuloksiin.

”Meillä kuten kumppaneillammekin oli 
tuolloin korkeasuhdanne. Ei ollut tekemi-
sestä pulaa, eikä haasteistakaan.”

Laivalaitteita kansainvälisille mark-
kinoille globaalin Rolls-Royce-konsernin 
osana valmistavassa Rolls-Royce Oy:ssä ei 

nytkään ole tekemisestä pulaa. Yhtiöllä on 
tuotantoa Raumalla ja Kokkolassa. Helsin-
gissä on myyntitoimisto. Työntekijöitä on 
yhteensä noin 400. 

”Tilauskantamme on vahva, eikä isoja 
peruutuksia ole tullut. Selviämme kuluvas-
ta vuodesta, esimerkiksi lomautusuhkaa ei 
juuri nyt ole. Mutta vuosi 2010 on kysy-
mysmerkki meillekin.”

Väkisin ostamista ja 
puutteita sanavarastossa

Päämiehen vinkkelistä katselevan Välimaan 
mielestä toimittajilla on useinkin kehittä-
mistä tilausten hallinnassa. 

”Täytyy kyllä myöntää, että mekin 
toisinaan ostamme väkisin, tyyliin onnis-
tuuhan? Mutta ei kumppaniemmekaan 
sanavarastoon juuri kuulu ettei onnistu. 
Ymmärrän, että tilauksia halutaan sisään, 

mutta tilaustenhallinta pohjaa joskus en-
nemmin ’toivotaan toivotaan’ -metodiin 
kuin systemaattiseen prosessiin.”

Välimaan mukaan toimittajakentässä 
pitäisi vielä laajemmin hankkia valmiuksia 
hoitaa itsenäisesti isompia kokonaisuuksia. 
Mutta se kaikki alkaa tilausten, ostojen 
ja yleensä hankintatoimen merkityksen 
ymmärtämisestä. 

Rolls-Roycella hankinnan merkitys kyllä 
ymmärretään. 

”Parempi onkin, sillä sen osuus lii-
kevaihdostamme on yli 70 prosenttia”, 
Välimaa naurahtaa.

Huono näkyvyys haittaa

Rolls-Royce pyrkii yhteistyöverkostojensa 
kanssa mahdollisimman avoimeen tiedo-
tukseen. Käytössä on kolmiportainen malli, 
jossa yhden vuoden yleiskatsaus tarkentuu 

Hankinnallisia 
hankaluuksia
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kuuntelen? 

kuusi seuraavaa kuukautta kattavaksi var-
maksi tilauskuvaukseksi. 

”Kolmantena ilmoitamme ns. toimitus-
ikkunan, eli aikataulun, jossa haluamme
tuotteet ja komponentit toimitettaviksi.”

Epävarma maailmantalous vaikuttaa lä-
hinnä vuosikatsaukseen.

”Näkyvyys on mennyt niin huonoksi.
Yleisohjeemme tässä tilanteessa verkosto-
kumppaneillemme on kuitenkin selvä: Uusien
tilausten saaminen on vaikeaa. Tuotannollista
volyymia ei lisätä, joten älkää investoiko
lisäkapasiteettiin juuri nyt.”

Välimaan mukaan taantuma ei vaikuta 
yhteistyökäytäntöihin. Mutta kumppaneita-
kin on karkeasti ottaen kahdenlaisia. 

”Verkostoissamme on strategisia kump-
paneita ja kapasiteettialihankkijoita. Strate-
gisten kumppanien kanssa laitetaan luonnol-
lisesti enemmän painoa yhteistyön kehittämi-
seen kuin bulkkitoimittajien kanssa.” 

Suomen Laatuyhdistyksen 
toteuttama verkostoselvitys 
tehtiin viime marraskuussa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa tutkimuksessa kyseltiin netin kautta • 
lähes 30 eri toimialaa edustavilta henkilöiltä mielipiteitä muun muassa 
asiakassuhteitten hallinnasta, markkinoiden tuntemisesta, viestinnästä, 
luovuudesta ja innovatiivisuudesta sekä toimittaja- ja alihankintasuhteista. 
Osa-alueita oli kaikkiaan yhdeksän. • 
Teknologiateollisuus oli mukana tutkimuksen ohjausryhmässä. • 

Laatukeskuksen muodostavat Suomen Laatuyhdistys ry, koulutusta 
tarjoava Excellence Finland Training Oy sekä konsultointia ja valmennusta 
tarjoava Excellence Finland Consulting Oy. 

www.laatukeskus.fi > Benchmarking > verkostoselvitys

TRIO
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HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ Annu Tuomi-
nen pohtii, kuinka kauan kaivos- ja tunne-
likoneita valmistava Normet pystyy linjansa 
pitämään. Asiakkaita vaivaa rahoituskriisi 
ja Normetkin on siirtänyt viime syksynä 
ilmoittamiaan investointeja uuteen ko-
koonpano- ja tuotekehityskeskukseen. 

Suunnitelmat muuttuivat lähes yh-
dessä yössä. 

”Loka-marraskuun taitteessa tyssäsi 
nopeasti. Tilauskantamme on vielä kui-
tenkin kohtuullinen. Kaivosmarkkinoilla on 
hiljaista, mutta tunnelipuolella elämää”, 
Tuominen sanoo.

Normetin tuotannosta menee vientiin 
90 prosenttia. Muun muassa Latinalaiseen 

Amerikkaan, jossa on yhä vireillä monia 
infrastruktuurin kohentamishankkeita. 

Kassavirta on kaikki 

Nopeasti kasvaneen ja kansainvälistä 
myynti- ja palveluverkostoaan kehittäneen 
Normet Groupin palveluksessa on 450 
henkeä, joista Iisalmessa Normet Oy:n pal-
veluksessa noin 100 toimihenkilöä ja 160 
työntekijää – heitä kaikkia on lomautus 
uhkaamassa.

”Emme ole jakaneet yhtään lomau-
tuslappua, mutta marraskuusta asti on 
ollut uhka päällä. Siitä lähtien olemme 
neuvotelleet henkilöstön edustajien kanssa 

keinoista välttää lomautukset. Neuvotte-
luilmapiiri on ollut positiivinen ja olemme 
löytäneet keinot, joilla ainakin toistaiseksi 
voimme pitää ihmiset töissä ja aktiivisina. 
Matalasuhdanne patoaa aina tarpeita. 
Kun nousu alkaa, kysyntään on reagoitava 
nopeasti.”

Yhteiskunnan työvoimapoliittinen apu-
käsi ei ole Tuomisen mielestä läheskään 
riittävän nopea. 

”Arvostan kyllä yhteiskunnan panosta 
ja keinovalikoimaa, mutta mekanismi on 
liian hidas. Mikäli yritys haluaa välttää 
vaikkapa lomauttamisen, kassavirran on 
oltava kunnossa.”

Tällaisessa suhdannetilanteessa hän 
kannattaakin sitä, että yhteiskunta osallis-
tuisi nopeasti lomautettujen koulutuksen 
maksamiseen, esimerkiksi osallistumalla 
koulutettavien palkkakuluihin. Tällöin yri-
tykset eivät menisi tärviölle yrittäessään 
pitää kiinni osaavasta henkilöstöstä aikana, 
jolloin tuotannossa on monessa talossa 
varsin hiljaista. 

Kurssilla kohti parempaa? 
Iisalmelainen Normet välttelee lomautusuutisiin joutumista muun 

muassa henkilöstöään kouluttamalla.

TEKSTI JAAKKO LIIKANEN · KUVA VESA LEHTIMÄKI

www.te-keskus.te es us fifi

Työ- ja elinkeinokeskusten kautta saatavina 
koulutuslääkkeinä ovat yhteishankintakoulutuksen 
kolme tuotetta: 
• RekryKoulutus  – jota kysytään tätä nykyä 
 varsin vähän.
• TäsmäKoulutus – työsuhteessa olevan henkilöstön
 koulutus, mukaanlukien lomautustilanteet. 
• MuutosKoulutus – käytetään työvoiman 
 vähentämistilanteissa, esimerkiksi lomautuksessa,
 joka voi johtaa irtisanomiseen.

Työhallinnon lääkekaappi 

Lomautus, potkut tai  

Nopeatehoisempia 
lääkkeitä tarvitaan 

TAANTUMA on tullut myös Varkauden ja 
Ylä-Savon alueelle. Lomautettuja on kol-
misentuhatta. Muun muassa kartonkiyhtiö 
Stromsdalin konkurssi ja metsäkonevalmis-
taja Ponssen irtisanomiset ovat nopeasti 
kasvattaneet työttömyyslukuja alueella. 

”Nyt mennään 10 prosentin tuntumas-
sa, aika samoissa kuin maaliskuussa 2008. 
Erona on vain se, että tuolloin mentiin 
luvuissa selvästi alaspäin, nyt nopeasti 

Nopeate
lääkkeit
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jotain muuta

ylös, kertoo Pohjois-Savon TE-keskuksen 
johtaja Kari Virranta. 

Hänen mukaansa Normetin kantaa 
on vaikea lähteä kiistämään. Yritykset 
tarvitsevat nopeampaa apua kuin mihin 
työ- ja elinkeinohallinnossa tällä hetkellä 
pystytään. 

”Kun yritykseltä loppuvat tilaukset, 
ovat sen keinot vähissä, se on totta.” 

Työnantajan ja valtion yhteishankin-
tana toteutettavan koulutuksen tuotteet 

ovat rungoltaan kunnossa, mutta nope-
utta toimeenpanoon puuttuu. 

Virranta painottaa myös, että mitä 
nopeammin ja suoremmin yhteiskunta 
osallistuisi näinä poikkeuksellisina aikoina 
lomautettujen jatkokoulutuksen kustan-
nuksiin, sitä paremmin saataisiin vivuttua 
väkeä myös koulutukseen. 

”Tätä nykyä ei ole mahtia, joka vel-
voittaisi henkilöä ottamaan vastaan kou-
lutusta. Osa lomautetuista haluaa kehittää 

itseään, mutta osa ajattelee, että pilkillä 
on mukavampaa.” 

TE-keskuksillakin on muutoksen paikka 
ja uutta kurssia haetaan kiivaasti.

”TE-keskukset ovat perinteisesti olleet 
ns. tuotetaloja. Kukin asiantuntija on tar-
jonnut parhaiten hallitsemiaan tuotteita. 
Koska ajatus ei ole ollut riittävän asia-
kaslähtöinen, ei asiakas välttämättä ole 
saanut sitä apua, jota hän sillä hetkellä 
kipeimmin tarvitsee.” 

TRIO
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MAAILMANTALOUS on ajautunut nope-
asti syvään taantumaan. Taantuma koskee 
kaikkia maita ja talouden toimialoja. Yri-
tysten ja kuluttajien odotukset lähikuu-
kausille ovat heikot. 

Tämänkertainen maailmantalouden 
taantuma on vaikutuksiltaan pitkäkestoi-
nen. Varallisuusarvot ovat alentuneet laaja-
alaisesti ja samalla fi nanssijärjestelmän 
kriisi vaikeuttaa yrityksiä ja kotitalouksia 
saamasta tarvitsemaansa rahoitusta. Luot-
to- ja takaustappioita kartetaan. Kansain-
välisen valuuttarahaston mukaan talous 
ei ole heikentynyt vastaavalla laajuudella 
toisen maailmansodan jälkeen. 

Teknologiateollisuuden tuotteiden 
ja palvelujen kysyntä perustuu suuressa 
määrin asiakastoimialojen investointien 
kehittymiseen. Vuoden 2003 jälkeen vuo-
den 2008 kesään saakka nämä investoin-

nit kasvoivat vahvasti. Kasvun painopiste 
oli Aasiassa ja muissa kehittyvissä maissa, 
mutta investoinnit lisääntyivät myös län-
tisissä teollisuusmaissa. 

Investointibuumin aikana yritysten 
tuotantokapasiteettia laajennettiin merkit-
tävästi maailmanlaajuisesti. Investointi- ja 
kulutustavaroiden kysynnän vähennyttyä 
nyt samanaikaisesti kaikkialla seurauksena 
on merkittävä tuotannon ylikapasiteetti 
sekä tuotevarastojen kasvaminen. Ylikapa-
siteetti ja yhtäaikainen fi nanssijärjestelmän 
kriisi ovat johtaneet tuntuvaan yritysinves-
tointien supistumiseen kaikkialla. Vastaa-
vaa investointien korjausliikettä alaspäin ei 
ole tapahtunut vuosikymmeniin. 

Teknologiateollisuuden tuotteiden 
ja palvelujen kysynnälle korjausliike on 
kova paikka. Tilausten niukkuus ja ale-
nevat hinnat mittaavat todenteolla alan 

Investoinnit vähentyneet tuntuvasti maailmassa

Liikevaihto supistuu merkittävästi Suomessa 

yritysten kilpailukyvyn Suomessa. Tekno-
logiateollisuuden liikevaihto Suomessa 
supistuu merkittävästi alkaneen taantu-
man aikana. 

Uudet vientitilaukset 
puolittuneet, markkinatilanne 

jatkuu vaikeana   

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto 
Suomessa kasvoi viime vuonna euromää-
räisesti noin viisi prosenttia verrattuna 
vuoteen 2007. Liikevaihto oli noin 78 
miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi kaikilla 
muilla päätoimialoilla paitsi metallien ja-
lostuksessa. 

Teknologiateollisuuden tilaukset Suo-
messa vähenivät merkittävästi loka-jou-
lukuun aikana. Alan yritykset saivat uusia 
tilauksia euromääräisesti 40 prosenttia 

Lähde: EU:n komissio: Business and Consumer Surveys
Viimeinen havainto 2/2009

Palvelualojen luottamusindeksi
Teollisuuden luottamusindeksi
Kuluttajien luottamusindeksi

Yhteensä
Vientiin 
Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskanta-
tiedustelu, viimeinen havainto IV/2008

 IV,2008 / IV,2007  IV,2008 / III,2008
Muutos (vientiin):  – 47 %  – 48 %
Muutos (kotimaahan):  – 15 %  – 4 %
Muutos (yhteensä):  – 40 %  – 41 %

Euroalueen näkymät heikot 
kaikilla talouden sektoreilla
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Teknologiateollisuuden* saamat uudet tilaukset 
Suomessa vähentyivät lähes 60 prosentissa yrityksistä  
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vähentyivät jyrkästi vuoden vaihteessa

vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaa-
vaan aikaan ja 41 prosenttia vähemmän 
kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Uudet
vientitilaukset puolittuivat siitä, mitä ne 
olivat vuotta aiemmin ja edellisellä vuo-
sineljänneksellä. Yrityksistä 56 prosenttia 
raportoi uusien tilaustensa vähentyneen 
heinä-syyskuun tilanteesta. 

Tilauskannat supistuivat

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 
kuusi prosenttia pienempi kuin samaan 
aikaan vuonna 2007 ja 15 prosenttia
pienempi kuin syyskuun lopussa. Yrityk-
sistä 73 prosenttia raportoi tilauskantansa
supistuneen syyskuun lopun tilanteesta. 

Useat yritykset ovat kertoneet toi-
mitusten siirtymisestä myöhemmäksi tai 
tilausten peruuntumisesta. Tilauskannan 

Suomalaisen teknologiateollisuuden menestys on 
aina perustunut osaamiseen. 

korkeaa tasoa ylläpitävät muutamat yrityk-
set, joissa arvoltaan suuret tilaustoimitukset
ajoittuvat poikkeuksellisen pitkälle. 

Uusien tilausten saaminen on vaikeutu-
nut entisestään alkuvuonna. Tammikuussa
60 prosenttia alan yrityksistä raportoi tar-
jouspyyntöjen oleellisesta vähenemises-
tä verrattuna loppuvuoden tilanteeseen. 
Markkinatilanne jatkuu vaikeana. 

Viime kuukausien tilauskehityksen sekä
markkinatilanteen nopean muutoksen
seurauksena teknologiateollisuuden yri-
tysten liikevaihto supistuu lähikuukausina 
merkittävästi.  

Teknologiateollisuuden henkilöstö-
määrä Suomessa lisääntyi viime vuoden
keväälle asti, loppuvuonna se väheni hie-
man. Lomautettuna henkilöstöstä on tällä 
hetkellä 17 000 – 20 000. Määrä kasvaa
viikoittain.

Henkilöstön vähentämistarpeesta huo-
limatta uutta, osaavaa työvoimaa tarvi-
taan tulevina vuosina jo sen vuoksi, että 
alan yrityksistä Suomessa siirtyy eläkkeelle
6 000 – 7 000 henkilöä vuosittain.

Osaamisen jatkuva 
parantaminen on elinehto

Suomalaisen teknologiateollisuuden me-
nestys on aina perustunut osaamiseen.
Jotta selviäisimme tästä vakavasta talou-
dellisesta tilanteesta ja kykenisimme val-
mistautumaan myös talouden uuteen
nousuun, osaamisen jatkuva parantami-
nen on elinehto.

On huolehdittava siitä, että yliopistouu-
distus Aalto-yliopisto sen kärkihankkeena 
toteutetaan suunnitellusti. Tekesin rahoi-
tusmahdollisuuksia on lisättävä. Nopeasti 
kehittyvät maat ovat viimeisen kymmenen
vuoden aikana investoineet osaamiseen
erittäin voimakkaasti, mikä enteilee kasva-
vaa globaalia kilpailua yrityksille. Suomessa
tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit eivät 
ole kehittyneet toivotulla tavalla:
• t&k-investointien osuus bruttokan-
santuotteesta on taittunut noin 3,4 pro-
senttiin, kun tavoitteena on ollut neljän 
prosentin osuus BKT:sta vuoteen 2010
mennessä
• julkisen rahoituksen osuus elinkeino-
elämän t&k-investoinneista on alentunut 
vajaaseen neljään prosenttiin ja on selvästi
alle OECD-maiden, EU-maiden ja Yhdys-

valtain keskiarvon
• teknologiateolli-
suudessa investointi-
aste (t&k-investoinnit 
suhteessa liikevaih-
toon tai jalostusar-
voon) on ollut las-
kusuunnassa viime
vuosina. 

Talouden tila

Jukka Palokangas, pääekonomisti 
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi

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, viimeinen havainto 1/2009

Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista
vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme
kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen?
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www.teknologiateollisuus.fi > 
palvelut > suhdanteet ja tilastot
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TIETO OYJ:N toimitusjohtaja Hannu 
Syrjälä vastaa Teknologiateollisuuden 
tietotekniikka-toimialaryhmässä salkusta, 
joka keskittyy tuottavuuden parantamiseen 
tietotekniikan avulla. Hänen mukaansa 
yrityksillä on nyt otollinen aika uudistaa 
toimintojaan ja tehostaa työn tuottavuutta 
tietotekniikkainvestointien avulla.

”Globaali taloudellinen tilanne pakot-
taa yritykset hakemaan nopeita tuotta-
vuuden parantamiskeinoja ja kustannus-
säästöjä. Pelkästään verkkolaskutukseen 
siirtymällä yritykset voivat tehostaa tuot-
tavuutta ja saavuttaa kustannussäästöjä, 
jotka vastaavat jopa yhtä prosenttia niiden 
liikevaihdosta”, Syrjälä sanoo.

Syrjälän arvion mukaan yritysten siirty-
minen e-laskutukseen tulee tapahtumaan 
tämän ja ensi vuoden aikana. Suomessa 
muutosta nopeuttavat julkishallinnon ja 
elinkeinoelämän päätökset luopua osit-
tain paperilaskutuksesta jo tämän vuoden 
loppuun mennessä.

”Suomessa puhutaan muutaman 
miljardin kustannussäästöistä, mutta 
Euroopan alueella puhutaan jopa 250 
miljardista. EU-alueen laskutuksesta on 
tähän mennessä vasta noin 15 prosenttia 
digitalisoitu.”

Myös kuluttajien aktivoituminen pa-
kottaa yritykset uudistamaan verkkopal-
velujaan.

“Playstation-sukupolvi odottaa palve-
luilta nopeutta, joustavuutta ja korkeaa 
laatua myös verkossa. Työelämässä he ha-
luavat käyttää virtuaalisia työkaluja, jotka 
ovat heille arkea myös vapaa-ajalla.”

24/7-johtoryhmä

Verkkopalveluliiketoimintaan erikoistu-
neessa Tieto Oyj:ssä on otettu käyttöön 
tehokkaat virtuaaliset työkalut. Wikit, 
blogit, virtuaaliset työtilat tai videoneu-
vottelut tehostavat tietotyöläisten tiimi-
ytymistä. Jopa johtoryhmä työskentelee 
24/7-periaatteella.

”Jatkuva virtuaalinen palaverointi ver-
kon avulla tekee yrityksestä herkemmän 
reagoimaan, myös talouden nopeisiin 
muutoksiin. Vuorovaikutus nopeutuu eri 
maissa, eri kulttuureissa tai eri aikavyöhyk-
keillä toimivien yksiköiden kanssa. Strategi-
seen päätöksentekoon on helpompi ottaa 
mukaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 
Omia toimintatapoja muuttamalla voim-
me osoittaa myös asiakkaille muutoksen 
tuomat hyödyt”, Syrjälä sanoo.

Syrjälän mukaan tehokas virtuaalityös-
kentely vahvistaa yrityksen tuottavuutta, 
mutta tuo myös kustannussäästöjä.

Kiristynyt talous ja verkkotietoiset kuluttajat 

pakottavat yritykset uudistamaan toimintatapojaan 

ja verkkopalvelujaan. Tietotekniikan rooli näissä 

uudistuksissa on ratkaiseva. Kun trimmaa teknologian 

hoitamaan työrutiineja, vapautuu tietotyöläiselle aikaa 

laadukkaampaan työskentelyyn. Tuottavuusloikkiin 

löytyy monta eri polkua.

TEKSTI OLLI MANNINEN · KUVA JAAKKO LUKUMAA

Viritä verkkosi iskukuntoon

Toimitusjohtaja, Tieto Oyj• 
Tieto Oyj on palveluyhtiö, joka • 
tarjoaa tietotekniikka-, tuote-
kehitys- ja konsultointipalveluja. 
Entinen TietoEnator Oyj.
Liikevaihto 1 865 MEUR• 
Henkilöstömäärä yli 16 000• 

Hannu Syrjälä
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TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN painopis-
tealueisiin kuuluu Suomen nostaminen 
takaisin tietotekniikan hyödyntämisen 
kärkimaaksi. Vaikka tavoite ei toteudu yh-
dessä vuodessa, se on kuitenkin toiminnan 
johtotähtenä tästä eteenpäin.

Tietotekniikka-toimialan johtaja Jukka 
Viitasaari kertoo, että toimialaryhmän 
uusi hallitus on päässyt ripeästi vauhtiin ja 
kehittänyt erilaisia käytännön ratkaisuja, 
miten edesauttaa tietotekniikan vaikut-
tavuutta.

”Hallituksemme ajattelu on poikkitie-
teellistä ja rajat ylittävää, jossa haasteita 
lähestytään tuoreista näkökulmista. Hyvä 
esimerkki on tuottavuuden parantaminen 
tietotekniikan avulla, mikä koskettaa kaik-
kia”, Viitasaari sanoo.

Talouden takapakista huolimatta on 
tietotekniikka-alan haasteellista löytää 
tarvittavia osaajia. Toimialaryhmä pyrkii 
helpottamaan osaajapulaa muun muassa 
tukemalla Aalto-yliopiston ohjelmistoyrit-
täjyyden opetusta. Yhteistyötä tiivistetään 
myös Ohjelmistoyrittäjät ry:n Kasvufooru-
min kanssa.

”Teknologialähtöisyyden sijasta pyrki-
myksenä on paneutua ohjelmistoliiketoi-
minnan kaupallistamisen ja ohjelmistoyrit-
täjyyden haasteisiin sekä innovaatiotoi-
minnan kehittämiseen.”

Käytännön tekoihin
Ohjelmistoyrittäjyyden tukeminen, etätunnistamisen 

käyttöönotto ja tietotyön johtamisosaamisen 

edistäminen. Teknologiateollisuuden tietotekniikan 

toimialaryhmällä on monta rautaa tulessa.

Toimialaryhmä etsii poikkitieteellisiä 
etuja etätunnistamisesta, jota kehitellään 
yhdessä Teknologiateollisuuden jäsenyri-
tysten ja muiden liittojen kanssa.

Lisäksi toimialaryhmä miettii tietotyön 
ammattilaisten kanssa tietotyön johta-
miseen liittyviä haasteita, ja kuinka hyvä 
johtaminen edistää työtyytyväisyyttä, alan 
vetovoimaa ja loppupeleissä yritysten tuot-
tavuutta ja kannattavuutta. 

www.teknologiateollisuus.fi  > Toimialat
jukka.viitasaari@teknologiateollisuus.fi

•  Liikevaihto 6 mrd euroa
•  Henkilöstö 48 500

Tietotekniikka on strateginen ala. Sen tuottamien tuotteiden ja pal-
veluiden avulla voidaan parantaa tuottavuutta ja tuloksellisuutta sekä 
tuotteiden ja palveluiden laatua. Yhteiskunnassa on meneillään useita 
muutoksia, muun muassa väestön ikääntyminen, joista voidaan selvitä 
hyödyntämällä tietotekniikkaa oikealla tavalla.

Tietotekniikka-toimiala

”Pyrimme kartoittamaan teknolo-
giariippumattomia etätunnistamisrat-
kaisuja, joiden avulla yritykset voivat 
parantaa tuottavuuttaan ja prosesse-
jaan”, Jukka Viitasaari kertoo.

”Olemme säästäneet matkakuluissa 
jopa 25 prosenttia eli 15 miljoonaa euroa. 
Myös yrityksen hiilijalanjälki on pienenty-
nyt”, Syrjälä sanoo.

Verkota prosessit

Investoimalla tietotekniikkaan yritykset 
voivat eliminoida turhaa työtä, parantaa 
ja nopeuttaa päätöksentekoa sekä tarjota 
tiimeille ajasta ja paikasta riippumattomia 
virtuaalisia työkaluja. Tietotyöläiset voivat 
tehokkaammin keskittyä erikoisosaami-
seensa ja tiimiytyä globaalisti.

”Tietotekniikkainvestoinnit eivät sinän-
sä ratkaise mitään, elleivät ne tue yrityk-
sen strategiaa. Liiketoiminnan strategisen 
kehittämisen ja ICT:n uudistamisen tulee 
kulkea käsi kädessä yrityksen toiminnas-
sa”, Syrjälä sanoo.

Syrjälän arvion mukaan nykyisessä 
vaativassa tilanteessa tietotekniikkain-
vestoinneistaan säästävät yritykset syövät 
samalla tulevaisuuttaan.

”Väärillä säästöillä ajautuu helposti 
paitsioon jo parissa vuodessa, kun toimin-
tamallit ja työkalut vanhenevat.”

Verkottuneessa taloudessa yritysten 
partneroitumisen seuraava askel on omi-
en tietoverkkojen avaaminen arvoketjun 
partnereille.

”On luontevaa, että yhteisessä arvo-
ketjussa myös yritysten prosessit verkottu-
vat. Syntyy yritysten keskeisiä virtuaalisia 
yhteistyöverkostoja, joissa kaikki hyöty-
vät”, Syrjälä sanoo.

Tieto Oyj on kokeillut muutaman kuu-
kauden ajan tällaista yhteistyötä muun 
muassa Microsoftin, Nokian ja Statoil-
Hydron kanssa.

”Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Täl-
laista yhteistyötä kannattaa kehittää.”

Toimiala
TIETOTEKNIIKKA
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”Osaamisen 
parantuminen on 
turvattava nimenomaan 
taantumassa. 
Ei meillä muuta 
raaka-ainetta ole.”
Martti Mäenpää

toimitusjohtaja

Teknologiateollisuus ry
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Tutustu Tulevaisuuden tekijät -kuvataidekilpailun voittajatöihin osoitteessa: 
www.teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuus tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä
Teknologiateollisuus kutsui yhteistyökoulujensa oppilaita 
Tulevaisuuden tekijät -kuvataidekilpailuun. Tavoitteena oli nostaa nuorten tietämystä teknologiateollisuuden merkityksestä Suomelle. Tässä näet kilpailun voittaja- työn. Sen on piirtänyt Jennika Martikainen Matin ja Liisan koulusta Lapinlahdelta. Muihin palkittuihin töihin voit tutustua osoitteessa www.teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuus on Suomen merkittävin elinkeino. Se työllistää noin 275 000 ihmistä, joista jokaisen välillinen vaikutus on vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa. Lähivuosina alalta siirtyy eläkkeelle 6000–7000 osaajaa joka vuosi. Heidän tilalleen tarvitaan uusia ammatti-laisia, tulevaisuuden tekijöitä.




