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Osaavia tekijöitä

Jukka-Pekka Muotio taitaa auto-
maatioratkaisut, joissa yhdistyvät 
mekaniikan, konetekniikan ja 
elektroniikan ominaisuudet. 

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 270 000 henkilöä. 

Alan työllisyysvaikutus on Suomessa kokonaisuudessaan noin 700 000 henkilöä.
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Mekatroniikan  
ammattiosaaja 
JukkA-PekkA MuoTion mekatroniikkaosaaminen on 
todennettu maailmanlaajuisella tasolla. Nyt 24-vuotias 
porilainen automaatioasentaja osallistui pari vuotta 
sitten maailmanlaajuiseen ammattiosaamisen World 
Skills -kisaan. Muotion ja hänen kilpailuparinsa Joonas 
Lassilan muodostama Suomen mekatroniikkajoukkue 
sijoittui kilpailussa 10. sijalle ja ylsi lajin kaikkien aikojen 
parhaaseen suomalaissaavutukseen. 
 “Kilpailu toi itseluottamusta ja auttoi ymmärtämään, 
miten paljon käytännön tekemisen kautta saatu oppi-
minen merkitsee tällä alalla”, Muotio toteaa.
 Muotio työskentelee nykyään ABB:n palveluksessa 
Jyväskylässä. Hänen toimipisteensä on Valiolla, missä 
hän huolehtii kunnossapitoasentajana muun muassa 
maidon pakkaukseen ja valmistukseen käytettävien 
laitteiden käyttöönotoista ja korjaustöistä. 
 “Työ opettaa koko ajan uutta. Se on mielekästä, 
sillä siinä näkyy oman käden jälki. Myös ongelmanrat-
kaisukykyä ja luovuutta tarvitaan paljon.”
 Parasta mekatroniikassa on Muotion mielestä alan 
monipuolisuus. Erilaisten automaatiolaitteiden toiminta 
perustuu ohjausjärjestelmien, tiedonsiirron, anturoin-
nin, sähkötekniikan, mekaniikan ja konetekniikan 
yhteisvaikutukseen. 
 “Osaamista voi täydentää jatkuvasti. Olen valmis-
tunut sähkötekniikan puolelta ja nyt suunnittelen 
opintojen jatkamista Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
automaatioteknologian koulutusohjelmassa.”
 Muotio ei ole tyytynyt vain oman osaamisensa 
jalostamiseen. Hän valmentaa myös uusia World Skills 
-kisoihin osallistuvia suomalaisia nuoria. Valmennuksen 
ympärille on perustettu Suomen Mekatroniikkayhdistys, 
jonka varapuheenjohtajana Muotio toimii. 
 “Yhdistys voisi tulevaisuudessa toimia myös meka-
troniikka-alan erilaisten osaajien verkostoitumisen ka-
navana ja alan yhtenäisyyden luojana”, Muotio visioi. 

TEKSTi VirPi HOPEASAAri · KuVA KriSTiiNA KONTONiEMi
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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.

Metallityöväen liiton ja Teknologiateollisuu-
den työehtosopimusneuvotteluja jatketaan 
loppukesästä. Neuvotteluja käytiin poik-
keuksellisessa tilanteessa. Meneillään olevan 
taantuman seurauksena sekä maailman, 
Euroopan että Suomen taloudet pienenevät 
tänä vuonna. Suomessa bruttokansantuote 
supistuu eri arvioiden mukaan 5 –7 %. Tek-
nologiateollisuuden uudet tilaukset kuluvan 
vuoden tammi-maaliskuussa vähenivät lähes 
50 %. Alan liikevaihdon arvioidaan laskevan 
tänä vuonna jopa 30 %. 

Käsillä oleva taantuma on yhteis-
valuutan ajan ensimmäinen. Ulkoi-
sen devalvaation mahdollisuutta ei 
ole. Sisäisen devalvaation mahdolli-
suus on. Kaikkia kustannuk-
sia kaikilla yhteiskunnan 
osa-alueilla on hillittävä. 
Työmarkkinaratkaisujen 
on muuntauduttava re-
aalitalouden mukaan 
ja edistettävä tuotta-
vuuden kasvua yrityk-
sissä ja työpaikoilla. 
Ilman joustavuutta ja 
ketteryyttä menetäm-
me tarpeettomasti sekä 
inhimillisiä että aineellisia 
voimavaroja, kun työttömyys 

kasvaa ja tuotanto siirtyy matalamman kustan-
nustason maihin. Työpaikat ovat hyvinvoinnin 
perusta ja niistä meidän on pidettävä kiinni.

Ulkomaan kaupan osuus Suomen brut-
tokansantuotteesta on 45 %. Kansainvälisen 
kysynnän hiipuminen ja taantuman vaikutuk-
set tuntuvat Suomen taloudessa voimakkaas-
ti.  Nopeimmin viennin äkillisen supistumisen 
seuraukset runtelevat teknologiateollisuutta, 
joka vastaa noin 60 % Suomen viennistä ja 
työllistää Suomessa suoraan noin 270 000 

henkeä.  
Taantuman kesto on vaikeasti enna-

koitavissa. Suomalaisen teknologiate-
ollisuuden tilauskirjat pysyvät laihoina 
siihen saakka, kunnes investointien ja 

investointitavaroiden kansainvä-
linen kysyntä elpyy. Kuluttajien 
luottamus omaan talouteen on 
noussut ja sieltä täältä kuuluu 
näkemyksiä, että pohjakosketus 
olisi jo näkyvissä. Toivottavasti 
mielipiteet osoittautuvat oi-
keiksi. 

Markku Alhonen
päätoimittaja

Nyt vaaditaan uusia 
malleja ja vastuullisuutta

Taideteollinen

korkeakoulu
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Ajankohtaista

Lisätietoja: Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisumyynti. Puh. (09) 192 3381,  www.teknologiainfo.net

Kirja

Prosessiajattelulla tehoa liiketoimintaan
Mitä on prosessijohtaminen? Miten prosessiajattelu kytkeytyy 
organisaatioiden kehittämiseen? Mitä ylipäänsä tarkoitetaan 
prosessijohtamisen terminologialla?

kai Laamasen ja Markku Tinnilän kirja 
selittää prosessijohtamisen käsitteistöä ja 
auttaa sopimaan prosessien kehitystyössä 
käytettävät termit niin organisaation sisällä 
kuin organisaatioiden välillä. Käsitteet on 
esitelty sekä englanniksi että suomeksi, 
mikä helpottaa niistä sopimista myös kan-
sainvälisissä organisaatioissa.

“Johtamisen käsitteistö on laaja. Jo 
prosessi-sanaa sinänsä käytetään monen-
laisissa merkityksissä. Organisaatioiden 
toimintaa kehitettäessä on tärkeää, että 
käsitteiden määrittely on täsmällistä ja 
käsitteet ymmärretään samalla tavalla”, 
sanoo Innotiimi Oy:n konsulttina toimiva 
Kai Laamanen. 

Paljolti sanakirjan tapaan toimiva kirja 
on tarkoitettu kaikille prosessien omistajille 
ja erityisesti niille, jotka ovat organisaati-
oissa vastuussa liiketoiminnan ja toimin-
tajärjestelmien kehittämisestä. 

Kirjan uudistettuun neljänteen painok-
seen kirjoitettiin uudelleen kirjan alkuosa. 
Se tarkastelee johtamisen oppeja sekä 
prosessiajattelun yhteyttä muihin pysyviin 
johtamisen teemoihin, muun muassa joh-
tajuuden kehittämiseen ja strategioiden 
luomiseen, verkostojen johtamiseen, laa-
dun ja riskien hallintaan sekä osaamisen 
johtamiseen. 

“Organisaation ainoa tapa menestyä 
on luoda arvoa asiakkaille. Arvon luomi-
nen tapahtuu organisaatiorajat ylittävänä 
tapahtumien ketjuna − prosessina”, Laa-
manen korostaa.

“Prosessin parempi suorituskyky ei 
kuitenkaan synny itsestään, vaan kehittä-
minen vaatii johtamista. Prosessiajattelu on 
tehokas lähestymistapa kaikelle operatii-

viselle toiminnalle niin tuotanto- kuin pal-
veluorganisaatioissakin. Parempia tuloksia 
voimme odottaa vain, jos teemme arjessa 
jossakin prosessin vaiheessa työmme eri-
lailla kuin ennen.”

Kirja on saatavana myös täysin eng-
lanninkielisenä. 

kai Laamanen, Markku Tinnilä

Prosessijohtamisen käsitteet. Terms and  

Concepts in Business Process Management. 

4. uudistettu painos
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MeneSTykSekkäiden alkuvuosien jäl-
keen alumiinisia puitteita ikkunateollisuu-
delle valmistavan Hydro Aluminium Salkon 
tehdas oli tullut suvantovaiheeseen, jossa 
tulos oli vaarassa lähteä laskuun. Tilan-
teen parantamiseksi tehdas toteutti Tykes-
rahoituksen avulla projektin, jonka myötä 
henkilökunta otettiin mukaan toiminnan 
kehittämiseen. Projekti oli menestys kaikilla 
asetetuilla mittareilla arvioituna. 

Tehtaanjohtaja Jouni niinikoski ker-
too, että Tulosta yhdessä -projektilla oli 
aluksi vain yksi selvä tavoite: tehtaan oli 
tehtävä parempaa tulosta. Keskustelujen 
myötä projektille asetettiin osatavoitteita, 
kuten vaihto-omaisuuden arvon puolittu-
minen ja kokonaistuottavuuden parantu-
minen. Voittomarginaalin kehittymiselle 
asetettiin prosentuaalinen tavoite. Myös 

Tykes-ohjelmalla tulosta

tuotantopalkkiojärjestelmä piti rakentaa 
uudelleen, sillä henkilöstö oli siihen tyy-
tymätön.

Mittarit värähtivät  
hyvään suuntaan

Tehtaan tuottavuus parani 32 prosenttia 
vuoden 2008 loppuun mennessä. Kokoon-
panotehokkuuden arvo kohosi vähän alle 
neljästä parhaimmillaan seitsemään, joten 
valmistunutta yksikköä kohden käytetään 
merkittävästi vähemmän työtunteja. Lisäksi 
haaskion määrä putosi 44 prosenttia. 

Vaihto-omaisuuden arvo puolittui. Ra-
haa ei ole enää turhaan kiinni ylisuuressa 
varastossa, vaan se voidaan käyttää teh-
taan toiminnan parantamiseen. Pienempi 
varasto on myös parantanut työn sujuvuut-

ta ja työpisteistä on tullut viihtyisämpiä. 
Samalla Terveys-Turvallisuus-Ympäristö- 
indeksi parani 33 prosenttia. 

Projekti toteutettiin kreivin aikaan. 
Vanhaan toimintamalliin ei haluta palata, 
vaan yritystä kehitetään jatkuvasti. Nyt 
tehdas pystyy entistä paremmin ottamaan 
vastaan vaikean taloustilanteen tuomat 
haasteet. 

Työelämän kehittämisohjelma Tykes (2004−2009) 
parantaa suomalaisten työpaikkojen tuottavuutta 
ja työelämän laatua. Tykes siirtyi vuonna 2008 
osaksi Tekesin toimintaa. Hakuaika Tykes-ohjel-
maan on käynnissä 31.8.2009 asti. Tekes val-
mistelee työelämän kehittämiseen syksyksi uutta 
rahoituspalvelua. Lisätietoja Tykes-ohjelmasta 
löytyy sivuilta www.tykes.fi.
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Nimityksiä Tulossa

Lisätietoja ja kävijöiden  
ennakkorekisteröinti www.alihankinta.fi

Alihankinta 2009 -messut 

8.–10.9.2009 Tampereen 

Messu- ja urheilukeskuksessa.

Teknologiateollisuus ry ja 

Teknologiainfo Teknova Oy 

ovat mukana messuilla

osastolla A401 esittelemässä 

toimintaansa ja tuotteitaan. 

ennAkkoTieToJen mukaan ammatilliseen koulutukseen 
ensisijaisesti hakeneiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrat-
tuna. Vientiteollisuuden vaikeudet näkyivät kuitenkin nuorten 
valinnoissa. Useita vuosia jatkunut kasvu teknologia-alojen 
ammatillisen koulutuksen hakijamäärissä taittui. Kone- ja metalli- 
sekä sähkö- ja tietojenkäsittelyalalle haki ensisijaisesti yhteensä 
noin 8 800 nuorta. Tämä on noin 2 prosenttia vähemmän kuin 
keväällä 2008. Sähkö- ja tietojenkäsittelyalan ensisijaishakijamää-

rät kasvoivat, mutta kone- ja metallialan ensisijaishakijamäärissä 
palattiin vuoden 2007 tasolle.
  Nuorten kiinnostusta teknologia-alojen ammatilliseen koulu-
tukseen ja teknologiateollisuuden töihin lisätään tehokkaimmin 
tarjoamalla nuorille kesätyö-, harjoittelu- ja työssäoppimispaik-
koja. Osaajia tarvitaan, kun taantumasta selvitään. Teknologia-
teollisuus ry vahvistaa viestintää erityisesti nuorten vanhemmille 
ja opettajille.   

Lähde: OPH 9.4.2009 (ennakkotieto)

Nuorten luottamusta teknologia-alojen  
ammatilliseen koulutukseen on vahvistettava

Fakta

Tietojenkäsittelyalan toisen asteen 
ensisijaishakijat ja aloituspaikat* 2005–2009
Peruskoulupohjaiset linjat

Sähköalan toisen asteen 
ensisijaishakijat ja aloituspaikat* 2005–2009
Peruskoulupohjaiset linjat

kone- ja metallialan toisen asteen 
ensisijaishakijat ja aloituspaikat* 2005–2009 
Peruskoulupohjaiset linjat

Ensisijaishakijat Aloituspaikat
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* Valinnan mukaiset aloituspaikat

Ensisijaishakijat

Ensisijaishakijat

Aloituspaikat

HTM Mika nykänen, 43, on nimitetty 
Teknologiateollisuus ry:n johtajaksi vas-
tuualueenaan metallien jalostus -toimiala. 
Hän raportoi toimitusjohtajalle ja on johto-
ryhmän jäsen. Nykänen on samalla myös 
Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja. 
Mika Nykänen aloittaa Teknologiateolli-
suudessa 12.8.2009. Tehtävää vuodesta 
1988 lähtien hoitanut Sirpa Smolsky jää 
eläkkeelle 30.9.2009.

Mika Nykänen on tällä hetkellä johta-
jana Suomen Varustamot ry:ssä. Hän on 
aikaisemmin toiminut muun muassa Ko-
koomuksen eduskuntaryhmän eduskunta-
sihteerinä sekä eduskunnan puhemiehen 
erityisavustajana. 
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sateenkaaren päässä
Taantuman supistaessa tilauskirjoja ratkaisu saattaa löytyä palveluliiketoiminnan 

kehittämisestä. Pelkkä teknologia ei enää riitä. Asiakaskeskeisyys ja uudet 

konseptit antavat kilpailuetua myös pidemmällä aikavälillä.

TEKSTI PEKKA VäNTTINEN · KUVAT MATTI IMMONEN

Aarre 

”Palvelukulttuuri merkitsee 
jalkautumista norsunluutornista 
ja kykyä katsoa asioita käyttäjän 
näkökulmasta”, sanoo Cranfieldin 
yliopiston professori 
Stephen Evans.
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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

Tulevaisuudensateenkaaren päässä
Taantuman supistaessa tilauskirjoja ratkaisu saattaa löytyä 

palveluliiketoiminnan kehittämisestä. Pelkkä teknologia 

ei enää riitä. Asiakaskeskeisyys ja uudet konseptit antavat 

kilpailuetua myös pidemmällä aikavälillä.

TEKSTI PEKKA VäNTTINEN · KUVAT MATTI IMMONEN

Aarre 
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MeRikkALAinen AuToTeoLLiSuuS 
on henkitoreissaan. Chrysler on vel-

kasaneerauksessa ja General Motors 
seurannee perässä. Detroitin dino-

saurukset unohtivat ulkomaailman. 
Keskittyessään keskinäiseen kilpai-

luun maailman muuttuminen ja asiak-
kaiden tarpeet jäivät huomioimatta. Nyt 
kilpailijat ovat kehittäneet vähäpäästöisiä 
ja taloudellisia malleja. 

Intialaisetkin ovat marssittaneet est-
radille oman uutuutensa.

Stephen evansille asioiden tila ei 
ole tullut yllätyksenä. Brittiläisen Cran-
fieldin yliopiston professorina (Life Cycle 
Engineering) hän on todistamassa vuosit-
tain kasvavaa, lähinnä Kiinasta saapuvaa, 
kunnianhimoisten jatko-opiskelijoiden 
armeijaa. On turha kuvitella, että he pa-
laavat kotiin vain toteuttamaan länsimai-
sia piirustuksia.

”Aiemmin halvan työvoiman maat 
kilpailivat vain kustannuksilla: lähettä-
kää meille mallit ja työkalut ja me teem-
me. Nyt heillä on omat välineensä, he 
muokkaavat suunnitelmiamme ja kysyvät, 
haluaisitteko ehkä tällaisia? Sijainti ar-
voketjussa nousee koko ajan. Vanhoille 
teollisuusmaille tilanne on huolestuttava. 
Pelkällä teknologiastrategialla on vaikea 
pärjätä globaalissa kilpailussa.”

Evans puhuu paljon syvemmällä kuin 
vain akateemisella rintaäänellä. Insinööri-
opintojensa jälkeen hän työskenteli reilut 
kymmenen vuotta teollisuuden palveluk-
sessa. Viimeisin työpaikka oli maailman 
johtavassa heittoistuimia valmistavassa 
yrityksessä.

Siirryttyään yliopistomaailmaan hän 
on konsultoinut niin ilmailu-, auto-, elin-
tarvike- kuin rakennusteollisuuttakin. 

10 VISIO 2 · 200910



Nykyisin asiakkaana on myös Parlamentin 
ylähuone. Organisaatioiden toimivuutta 
tarkastellessaan hän yrittää löytää vastauk-
sen kysymykseen, miksi terveen (maalais)
järjen käyttö ei ole yleisempää.

Kun etsimme katoamassa olevaa kil-
pailukykyä ja kannattavuutta, terve järki 
merkitsee uuden asenteen omaksumista 
ja käyttöönottoa – uuden sukupolven 
palveluliiketoimintaa.

”On todella ymmärrettävä asiakkaita, 
heidän käyttäytymistään ja tarpeitaan. 
Toki, samalla on säilytettävä oikeanlainen 
ylpeys teknologisesta osaamisesta. Mutta, 
mikäli nämä seikat kohtaavat ja yhdisty-
vät, on mahdollista saavuttaa pysyvää 
kilpailuetua suhteessa halvan työvoiman 
maihin.” 

”Asiakassuhteesta tulee näin myös 
suojatumpi. Kilpailijan on vaikeaa päästä 
väliin, mikäli asiakas kokee, että hänen 
erikoistarpeitaan ymmärretään ja niistä 
pidetään huolta”, Evans summaa.

Alas norsunluutornista

Perinteinen konsepti on merkinnyt vara-
osien toimittamista ja korjausten tekemis-
tä, sen jälkeen kun asiakas on tuotteen 

ostanut. Uudessa palveluliiketoimintamal-
lissa ei oikeastaan enää hankita tuotetta 
– oste taan palvelua. 

Siis, vaikkapa kameroiden valmistaja 
takaa asiakkaalleen, että tämä saa linssejä 
tietyn lyhyen ajan sisällä niitä tarvitessaan. 
Tai hissiyhtiö sitoutuu siihen, että masiina 
toimii ja jos jotain tapahtuu, apu tulee 
heti. 

Palvelutaloudessa ei oikeastaan vaih-
deta vain rahaa ja kontrahteja. Kyse on 
paljon isommasta asiasta. Kaupassa han-
kitaan elämänhallintaa, lupausta siitä, 
että homma kaikkine riskeineenkin toimii 
sujuvasti ja keskeytyksettä. Siihen sisältyy 
lupaus: me pidämme sinusta huolen.

Onnistuakseen uusi palvelukulttuuri 
merkitsee jalkautumista alas norsunluutor-
nista ja nöyryyttä nähdä asioita käyttäjän 
vinkkelistä.

”Me insinöörit ajattelemme helposti, 
että olemme loogisia ja rationaalisia. Ja 
niin ovat muutkin ihmiset. Mutta, yllät-
tävän paljon, jopa 90 prosenttia ihmisten 
toiminnasta perustuu tunneperäisiin seik-
koihin”, toteaa Evans. 

Jos asiakas ei toimikaan kuten piirus-
tuspöydällä on kuviteltu, niin kyse ei ole 
tämän tyhmyydestä. Arroganssiin ei ole 
varaa. Ymmärrettävää kyllä, muutokseen 
liittyy usein pelkoa ja karsastusta. Yrityksen 
ei ole helppoa siirtyä avoimeen kulttuuriin, 
missä asiakas päästetään ikään kuin kurkis-
tamaan aiemmin sisäisiin prosesseihin.

Vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole. Kritii-
kit on nieltävä, tai asiakas saattaa siirtyä 
kilpailijalle.

”Ei pidä takertua dataan, vaan on 
mentävä asiakkaan arkeen, katsottava 
miten hän toimii ja mitä hän tarvitsee. Ja 
se tieto on tuotava takaisin yritykseen. 

Tähän on jo olemassa valmiit prosessit. 
Olennaista on myös paikallisuus. Valoku-
vaaja Saksassa ehkä suunnittelee työnsä 
eri tavalla ja kuvaa erilaisissa olosuhteissa 
kuin suomalainen kollegansa. Palvelut on 
räätälöitävä, se on myös halvempaa kuin 
itse tuotteen modifiointi.”

Lainsäädäntö laahaa perässä

Palveluliiketoiminnan yhtenä suurena on-
gelmana Stephen Evans pitää lainsäädän-
nön kehittymättömyyttä vastaamaan uutta 
kulttuuria ja elävää tilannetta.

”Nykyisin sopimukset tehdään ennen 
kuin mitään on varsinaisesti tehty. Mutta 
vain tekemisen myötä syntyy uutta tietoa 
ja näkemystä. Lukkoon lyödyt paperit eivät 
aina vastaa todellisuutta.” 

Välimuotoa ei kuitenkaan vielä ole. 
Aiesopimus pyrkimyksestä tehdä ja toimia 
parhaalla mahdollisella tavalla ei ole sopi-
mus. Raadollisessa maailmassa se jättää 
liikaa tilaa tulkinnoille ja välistävedoille.

Evansin mukaan myös juristit tarvitse-
vat uuden kielen.

”On yhdistettävä juridinen sitovuus ja 
joustavuus. Ehkä syntyy eräänlaisia eläviä 
sopimuksia, joita voidaan koko ajan muut-
taa tarpeiden mukaan. Väärinkäytöksiä ei 
pysty täysin eliminoimaan, mutta ainakin 
niiden todennäköisyyttä ja seurauksia 
voitaisiin vähentää.”

Mikäli uuden palveluliiketoiminnan pa-
likat osuvat kohdalleen, loppu on Stephen 
Evansin mukaan kuin satukirjasta.

”Kuin aarre sateenkaaren päässä. Jos 
homma toimii, asiakas on valmis viet-
tämään yrityksen kanssa loppuelämän-
 sä.” 

Terve järki 
merkitsee 
uuden asenteen 
omaksumista ja 
käyttöönottoa.
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MARTIN KENNEYN pääviestit ovat tiivis-
tettyinä seuraavat. Globaali taantuma ei 
edelleenkään hellitä, vaan syvenee loppu-
vuotta kohti. Amerikkalainen keskiluokka 
kurjistuu, mikä kaventaa kulutusta. Riski-
pääomaa on ollut erittäin niukasti saata-
villa viime vuoden lopusta lähtien, minkä 
vuoksi kasvuyritysten on entistä vaikeam-
paa löytää rahoitusta toiminnalleen. Jos 
vaikea taantuma jatkuu pitkään, Kenney 
ennustaa myös lohdutonta tulevaisuutta 
luovalle luokalle, jonka piti olla Kenneyn 
kollegan Richard Floridan mukaan yksi 
tulevaisuuden liiketoiminnan keskeisistä 
moottoreista. Kenney arvioi luovan luo-
kan työpaikkojen vähenevän rajusti, jos 
taloudellinen tilanne ei kohene.
 Synkän ennusteen keskelle tuo valon-
pilkahduksen Kiina.
 ”Pääomasijoittajien näkökulmasta 
Kiina ja Intia ovat edelleen kiinnostavia 
tulevaisuuden kasvumarkkinoita ja sijoitus-
kohteita. Kiinan kasvu näyttäisi jatkuvan 
edelleen myönteisesti, mikä tekee siitä 
houkuttelevamman sijoituskohteen kuin 
Intia, missä markkinoiden kasvu on rau-
hoittumassa”, Kenney sanoo.
 Hän varoittaa kuitenkin Kiinan riskeis-
tä. 
 ”Toimintaympäristö on suljetumpi kuin 
länsimaissa. Teollisten ja tekijänoikeuksien 
suojaamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä 
rahoitus- ja omistusratkaisuissa kannattaa 
olla tarkkana. Kiinan markkinoilla menes-
tyy, kun hyödyntää paikallisten asiantun-
tijoiden osaamista”, hän sanoo.

Vihreä teknologia 
onkin kupla!

Kenney on erikoistunut tutkimuksissaan 
riskipääomasijoittamiseen sekä teknolo-
gian ja innovaatioklustereiden kehittymi-
seen liittyviin kysymyksiin. Hän on kirjoit-
tanut useita kirjoja yhdessä luovan luokan 
käsitteen kehittäneen ekonomisti Richard 
Floridan kanssa. Tällä hetkellä Kenney 
toimii professorina Kalifornian yliopistossa 
ja viimeistelee parhaillaan riskipääoman 
historiaa käsittelevää kirjaa.
 ”Riskipääoman käsite syn-
tyi USA:ssa 1930-luvun pula-
vuosina, kun pankeilla ei ollut 
enää mahdollisuuksia rahoittaa 
yritysten toimintaa. Rahoitus-
markkinoille syntyi yksityisten 
rahasukujen perustamia sijoi-

tusyhtiöitä. Ne suuntasivat sijoituksiaan 
sellaisille yrityksille, jotka pystyisivät kehit-
tämään uutta liiketoimintaa, teollisuutta 
tai viemään toimialaansa eteenpäin”, 
Kenney kertoo.
 Pääomasijoittajien fokus on edelleen 
sama. Niiden tavoitteena ei ole pelastaa 
taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä, 
vaan jalostaa sellaisia yrityksiä, joiden ke-
hityspotentiaalilla saadaan investoinneille 
tuottoa.
 Tällaisten yritysten löytäminen niukan 
talouden aikana on erittäin haasteellista. 
Tutkiessaan USA:n riskipääomamarkki-
noiden trendejä viimeisten viiden vuoden 
ajalta Kenney löysi hämmästyttäviä tulok-
sia. Riskipääoman näkökulmasta vihreä 
teknologia on hyvin riskialtista.
 ”Pääomasijoittajien investoinnit ener-
giaan ja vihreään teknologiaan ovat ro-
mahtaneet viime aikoina ohjelmistoteol-
lisuuttakin jyrkemmin. Vihreä teknologia, 
josta povattiin vielä jokin aika sitten inter-

netin kaltaista liiketoiminnan 
veturia, onkin osoittautu-
massa kuplaksi”, hän sanoo 
vakavana.
 Kenney uskoo kuiten-
kin että sellaisilla mailla, jot-
ka ovat kehittäneet energia-
tehokasta ympäristöteknolo-

Kalifornian yliopiston professori Martin Kenney 

on värikäs ja inspiroiva keskustelukumppani, 

jolla on vakavia uutisia kerrottavanaan.

TEKSTI OLLI MANNINEN · KUVA JARI HÄRKÖNEN

Tuomiopäivän

PASUUNA

Uutta rahaa 
on jaossa 
hyvin 
harvoille 
yrityksille.

giaa, on mahdollisuudet jalostaa vihreästä 
teknologiasta globaalia liiketoimintaa. 
Hänen mukaansa esimerkiksi Suomella on 
hyvä sauma laajentaa vihreän teknologian 
markkinoita Kiinassa, Intiassa ja muissa 
kehittyvissä talouksissa.
 USA:n riskipääomamarkkinat ovat 
Kenneyn mukaan nyt todella tukalassa 
tilanteessa. Vielä viime vuonna pörssiin 
listautui seitsemän riskipääomalla rahoi-
tettua yritystä ja yrityskauppoja tehtiin 
50 kappaletta, mutta tämä vuosi näyttää 
surkealta.
 ”Vuoden 2001 sijoituksista vain murto-
osa tuottaa sijoittajilleen mitään. Tässä 
tilanteessa uutta rahaa on jaossa hyvin 
harvoille yrityksille”, Kenney arvioi.

Korkea teknologia 
kiinnostaa edelleen

Pessimistisen saarnan vastapainoksi Ken-
ney valaa myös uskoa teknologiateolli-
suuteen. 
 ”Korkealla teknologialla on edelleen 
omat vahvuutensa. Teknologia uusiutuu ja 
kehittyy yhä ripeästi. Verkoissa kulkee en-
tistä enemmän dataa ja ihmiset käyttävät 
verkkoa entistä intensiivisemmin. ICT tuo 
lisäarvoa muille toimialoille parantamalla 
niiden tehokkuutta tai tuottavuutta. Laa-
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tuotteet ja palvelut valtaavat alaa. Oh-
jelmistonkehittäjien ja sisällöntuottajien 
tarjoamia palveluita on yhä enemmän 
saatavilla ilmaiseksi verkossa. Internet on 
ahminut näitä kaupallisia markkinoita”, 
Kenney sanoo.
 Entistä tehokkaampi ja monipuolisem-
pi teknologia sekä internet ovat todellakin 
mullistaneet toimialan toisensa jälkeen. 
Teknologiahyödyt ovat kiistämättä uudis-
taneet toimialoja ja luoneet uutta liike-
toimintaa, mutta nyt useiden toimialojen 
tulevaisuus on uhattuna. Eletään Luovan 
tuhon 2.0 -aikaa.
 ”Yhä useampi toimiala on saanut kau-
pallisen markkinansa rinnalleen ilmaiseen 
ja vapaaseen jakeluun perustuvia vaih-
toehtoja, jotka rapauttavat perinteiset 
ansaintalogiikat”, Kenney sanoo.
 Kierre näkyy selvästi jo mediateollisuu-
dessa. Perinteinen media on huolestunut 
internetin tarjoamista ilmaisista sisällöistä, 
jotka koukuttavat käyttäjiä. Blogisteista on 
tullut oman aikansa nopeita kommentaat-
toreita, joita seurataan. Mainostajat hake-
vat vaihtoehtoja perinteiselle medialle.
 ”Sosiaalisen median esiinmarssi on 
osaltaan kiihdyttänyt tätä kierrettä. Luovaa 
sisältöä tai ohjelmistoja tuottavien yritysten 
on osattava uudistua. Luulenpa, että luova 
luokka luhistuu, jos sen ei onnistu kehittää 

uutta liiketoimintaa tai ansaintalogiikkaa. 
Ennen vanhaan ostimme tietokoneen 
IBM:ltä ja saimme sen ohessa ohjelmistot. 
Sitten ohjelmistoja alettiin myydä erikseen. 
Nyt ohjelmistoja on saatavilla ilmaiseksi, 
mutta tietokoneista maksamme edelleen. 
Nykyisessä murroksessa voittajina selviä-
vätkin sisältöjen ja softan suunnittelun 
sijasta hardwarea tuottavat yritykset”, 
Kenney sanoo.

Tapaus Google 

Tosin niidenkin pitää olla valppaina. Ken-
ney muistuttaa, mitä Google on tekemäs-
sä. Aluksi hakukonepalveluistaan tunnettu 
Google menestyi sisältöjen digitoijana ja 
jakelijana. 
 ”Google haluaa digitoida kaiken da-
tan”, Kenney sanoo.
 Mainostuloilla toimintaansa rahoitta-
va Google on nyt astumassa päätelaite-
teollisuuden varpaille. Googlen Android-
älypuhelin haastaa Nokian tai Applen 
kaltaiset laitevalmistajat. Nyt spekuloidaan, 
että Google olisi valmistamassa omaa 
reititinteknologiaansa.
 ”Ciscon, Microsoftin tai Applen kan-
nattaa olla valppaana”, Kenney toteaa.
 Google on riskipääomasijoituksen 
menestystarina, jossa on varmasti vielä 
monta sivujuonta. Nähtäväksi jää, millai-
nen tulevaisuus Facebookin tai Twitterin 
kaltaisilla sosiaalisilla medioilla on edessä. 
ICT-teollisuus on osannut moneen kertaan 
uudistaa itseään ja 
luonut kuluttajille 
tuotteita ja palve-
luita, joista emme 
ole osanneet haa-
veillakaan.
 Tai ylipäätänsä, millaisen rakennemuu-
toksen edessä ICT-toimiala on. Taantuma 
on otollista aikaa suurille yritysjärjestelyille 
ja toimialojen keskittymiselle. Polarisoi-
tuuko ICT-toimialakin muutamien isojen 
globaalien jättien ja erittäin pienten eri-
koisosaajien bisnesavaruudeksi?
 ”Ciscon, Nokian, Microsoftin, Yahoon 
tai Googlen kaltaiset toimijat edustaisivat 
jättejä, joiden vastapainona ruohonjuurita-
solla olisivat pienet kasvuyritykset. Jos ne 
onnistuvat kehittämään tuote- tai palvelu-
valikoimalleen kiinnostavia ansaintalogiikoi-
ta, ne kiinnostavat myös riskipääomaa – ja 
suuryrityksiä, jotka saattavat ostaa uuden 
teollisuuden oraat”, Kenney pohtii. 

dukkaat liikeideat menestyvät edelleen”, 
Kenney sanoo.
 Mutta samaan hengenvetoon hän 
muistuttaa, että elämme tällä hetkellä 
todella erikoista murrosta.
 ”Taloudellinen taantuma rokottaa 
USA:ssa nyt kovalla kädellä myös yhteis-
kunnan keskiluokkaa. Yritysten keskijoh-
toa irtisanotaan paljon. Kun tällä kulutta-
jasegmentillä ei ole varaa käyttää rahaa 
niin kuin aiemmin, se heijastuu nopeasti 
muualle”, Kenney uskoo.
 Kun ihmisillä ei ole enää varaa mak-
saa tuotteisiin ja palveluihin leivotuista 
mielikuvista tai mielihyvästä, sukeltavat 
esimerkiksi luksusbrändien markkinat.
 ”Et ehkä ostakaan uutta älypuhelinta 
tai kallista kannettavaa, kun halvempiakin 
vaihtoehtoja on tarjolla”, Kenney sanoo.

Luova luokka luhistuu

Hän uskoo, että niukkuuden markkinoilla 
teknologiateollisuudessa tulevatkin pärjää-
mään parhaiten kovaa rautaa tuottavat 
yritykset. 
 Järeitä verkkoratkaisuja, palvelimia, rei-
tittimiä tai päätelaitteita tarvitaan aina.
 ”Ohjelmistonkehittäjien tai sisällön-
tuottajien asema on mielestäni uhattuna, 
kun avoimeen lähdekoodiin perustuvat 

”Luksusbrändien 
markkinat 
sukeltavat.”
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Konedirektiivi  
edellyttää 
uudistumista
Uusi koneasetus astuu voimaan tämän 

vuoden lopussa. Rocla on valmistautunut 

muutokseen ajoissa, yhtiössä uudistusta 

pidetään myönteisenä asiana.

TEKSTI SAMI LAAKSO · KUVA  SHUTTERSTOCK

HenRy TekonieMi on 2000-luvun alku-
vuosista lähtien toiminut trukkiyhtiö Roc-
lalla ce- ja vaatimuksenmukaisuusasioista 
vastaavana insinöörinä ja seurannut alan 
standardien ja direktiivien kehitystä. 

Hän pitää vuodenvaihteessa voi-
maantulevaa konedirektiivin uudistusta 
oikeansuuntaisena, vaikka aluksi muutos 
epäilytti.

”Muutos on tervetullut. Se selkeyttää 
monia asioita, eikä uudistus ainakaan 
Roclalle ole minkään sortin ongelma. Tämä 
on myönteinen haaste kehittää toiminta-
tapojamme”, Tekoniemi luonnehtii.

Roclan toimintakulttuurissa turvalli-
suusasioihin ja laadun kehittämiseen on 
totuttu panostamaan. Uuden konedirek-
tiivin vaiheita sekä standardien korvautu-
mista on yhtiössä seurattu tiiviisti parin 
vuoden ajan ja tuleviin muutoksiin on 
varauduttu ajoissa. 

”Työ on istunut meidän rutiineihimme 
hyvin. Direktiivin noudattaminen on ollut 
jo pitkään meille omien markkinoittemme 
kannalta elinehto. Nämä samat vaatimukset 
hyväksytään monin paikoin myös Euroopan 
ulkopuolella”, Tekoniemi huomauttaa.

Laiteturvallisuuteen 
lisähuomio

Tekoniemen mukaan uudistus selkeyttää 
toimintoja ja prosesseja. Direktiivi sisäl-
tää paljon hienosäätöä aiempaan ilman 
kaiken mullistavia muutoksia. Esimerkiksi 
dokumentaatio ja laitteiden turvallisuus-
asiat menevät uuden direktiivin myötä 

dimme, miten asia huomioidaan ohjeissa 
ja varoitustarroissa”, hän pelkistää.

Uudistuksen myötä myös direktiivin 
”jalkauttamisen välineet” eli standardit jou-
dutaan päivittämään. Pahimpana ta pauk-
sena Tekoniemi pitää sitä, että vanhojen 
harmonisoitujen standardien voimassaolon 
vuoden vaihteessa lakatessa, uudet eivät 
vielä olisikaan valmiita. 

”Jos harmonisointistatusta ei saada 
ajoiksi valmiiksi, joudumme osoittamaan 
vaatimuksenmukaisuuden tyyppitarkastus-
menettelyn kautta. Tämä olisi sekä kallista 
että aikaa vievää.” 

parempaan päin. Keskeisiä muutoksia 
ovat Tekoniemen mukaan riskinarvioinnin 
pakollisuus sekä tietyt lisäykset vaatimuk-
senmukaisuusvakuutukseen. 

Tekoniemi antaa käytännön esimerkin 
riskinarvioinnista, kun laitetta tai sen osa-
aluetta kehitetään tai uudistetaan.

”Yhteistyössä eri osa-alueiden asian-
tuntijoiden kanssa arvioimme, mitä ja min-
kä tasoisia riskejä kohteeseen liittyy. Tältä 
pohjalta mietimme, miten laite voidaan 
suunnittelemalla saada mahdollisimman 
turvalliseksi. Jos riskejä vielä jää, mietimme 
miten kohde voitaisiin suojata. Lisäksi poh-

Lisätietoja: asiantuntija Toivo Haatio, 
toivo.haatio@teknologiateollisuus.fi, p. 040 544 1580

Fakta
Koneturvallisuusmääräykset muuttuvat
• Uusi koneasetus astuu voimaan 29.12.2009 
 (VNa 400/2008, direktiivi 2006/42/EY)
• vanha päätös (VNp 1314/1994) kumotaan,
 muutoksella ei ole siirtymäaikaa
• selkeyttää rajanvetoa muihin direktiiveihin, kuten 
 pienjännitedirektiiviin ja hissidirektiiviin
• laajentaa soveltamisaluetta:
 – rakennushissit
 – pulttipistoolit (pitkä siirtymisaika)
 – vammaisnostimet
 – traktoreihin niiden vaarojen osalta, 
  joita traktoridirektiivi ei kata
• riskinarviointia täsmennetty
• osittain valmiille koneille lisävaatimuksia ja  
 riskinarviointivelvollisuus
• markkinavalvontaa terävöitetään
• direktiiviin liittyvät standardit uudistetaan
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Linjanveto

Juha ylä-Jääski
Johtaja
Teknologiateollisuus ry

TALouden taantuma lienee yllättänyt rajuu-
dellaan ja nopeudellaan useimmat meistä. Niin 
globaaleja kuin kansallisia talousennusteita on jou-
duttu skaalaamaan alaspäin lähes viikoittain viime 
vuoden syyskuusta lähtien. Suomeen ennustetaan 
nyt tälle vuodelle noin 5–6 prosentin BKT:n las-
kua. Myös suomalaisen vientiteollisuuden yritysten 
uudet tilaukset ovat laskeneet. Teknologiateollisuu-
dessa uudet tilaukset ovat supistuneet lähes 
puoleen vuoden takaisista. Yksittäisissä 
yrityksissä tilanne on tästä vielä huo-
mattavasti karumpi.
   Tunnettu suomalainen pörssi-
yhtiön toimitusjohtaja kuvasi hil-
jattain yritysjohtajan nykyhetken 
tilannetta suunnilleen seuraavas-
ti: ”Tilanne on vastaava kuin au-
tossa matkalla hiihtämään kohti 
Alppeja. Alppien jo näkyessä tai-
vaanrannassa yllättää yhtäkkiä ja 
ennalta arvaamatta ankara myrsky,  
joka vie näkyvyyden lähes kokonaan. Kaikki 
huomio on välittömästi keskitettävä tiellä pysymi-
seen. Vaikka välitön selviäminen vaatiikin lähes 
kaiken energian, niin tästä huolimatta päämäärä on 
pidettävä kirkkaana mielessä. Takaisinkääntyminen 
ei saa olla mielessä. Samanaikaisesti on ajettava 
ikään kuin sekä lyhyet että pitkät valot päällä.”
  Päähuomio yrityksissä on nyt luonnollisesti 
selviytyminen akuutin tilanteen aiheuttamista haas-
teista. Toimintaa on sopeutettava vastaamaan 
nykytilannetta, jotta yrityksen kassatilanne saadaan 
turvattua. Amerikkalaista sanontaa mukaellen tämä 
on omaa äitiäkin tärkeämpää. Samalla joudutaan 
miettimään laajemminkin sekä rahoituksen että 
maksuliikenteen kautta tulevia riskejä. Toivoa sopii, 
että voimavaroja riittää myös aktiivisiin aloittei-

siin. Nyt jos koskaan on aika panostaa myyntiin,  
jonka vääriin mielikuviin perustuvan aliarvostuksen 
Suomessa soisi jo loppuvan. Asiakkaan tarpeet 
ymmärtävä sekä näiden pohjalta ratkaisuja raken-
tava myyjä on yritykselle kullan arvoinen, erityisesti 
juuri nyt.
  Lyhyillä valoilla ajamisen välttämättömyydestä 
huolimatta on tärkeää, että yritys ei sammuta pitkiä 

valoja. Tutkimukseen, tuotekehitykseen, omien 
prosessien kehittämiseen sekä uusien 

liiketoimintojen ja liiketoimintamallien 
kehittämiseen on panostettava, 
jotta nousukauden koittaessa ol-
laan iskukykyisiä. Jatkuvaa ihmi-
siin panostamista unohtamatta.
 Yritysten käytännön toimenpitei-
den tueksi Teknologiateollisuus 

on jäsenyrityksistä koostuneen 
paneelin ja Talent Partners Oy:n 

kanssa työstänyt taantuman hallin-
nan neljästä avainelementistä koostuvan 

lähestymistavan:
 Ota tilanne haltuun – arvioi strategiset  • 
vaikutukset.

 Määritä ja toteuta toimenpiteet lähiajan  • 
hallitsemiseksi – lyhyet valot.

 Varmista pidemmän jänteen menestys  • 
ja kilpailuetu – pitkät valot.

 Panosta johtamiseen ja muutoksen  • 
hallintaan.

Työn pohjalta kootussa yhteenvedossa nämä ele-
mentit on kuvattu tarkemmin. Yhteenveto löytyy 
osoitteesta www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/. 
Tutustu tähän ja hyödynnä ehdotettuja toimenpi-
teitä itsellesi ja yrityksellesi parhaiten soveltuvalla 
tavalla. 

Nyt ja tässä – ja huomenna

Takaisin-
kääntyminen 

ei saa olla 
mielessä.
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Fakta

TyöyMPäRiSTön arviointikierros on 
maksuton ja avoin kaikille teknologia-
teollisuuden yrityksille. Kierroksella työ-
suojelupiirin tarkastaja antaa osallistujalle 
arvion muun muassa työskentelyn turval-
lisuudesta, liikkumisturvallisuudesta sekä 
ergonomiasta. 

”Yritys saa selkeän ulkopuolisen arvion 
työympäristöön liittyvistä parannuskohteis-
ta. Arvio on loistava työkalu työympäristön 
kehittämiseen”, kertoo asiantuntija Aki 
Sundell Teknologiateollisuus ry:stä.

Aiemmin mukana on ollut noin 150 
yritystä. Niissä tapaturmien määrä on las-

Teknologiateollisuuden  
työympäristön arviointikierros 2009

• Tavoitteena on parantaa yritysten tuottavuutta, turvallisuutta  
 ja viihtyvyyttä maksuttoman ulkopuolisen arvioinnin perusteella  
 sekä parantaa alan työturvallisuustyön julkisuuskuvaa
• Avoin kaikille teknologiateollisuuden yrityksille 
 riippumatta liittojen jäsenyyksistä
Havainnoitavia asioita:
- Työskentely (suojainten käyttö ja riskinotto)
- Järjestys (lattiat, pöydät, jäteastiat)
- Liikkumisturvallisuus (kulkuteiden rakenne, putoamisvaarat, poistumistiet)
- Koneet ja laitteet (kunto, suojalaitteet, merkinnät)
- Ergonomia (työpisteen mitoitus, toistorasitus, käsinostot)
- Työhygienia (ääniympäristö, valaistus, kemialliset aineet ja ilman laatu)
Aikataulu
- Ilmoittautuminen 15.9. mennessä Teknologiateollisuus ry:hyn
- Arvioinnit suoritetaan syys–marraskuussa
- 2010 alussa alueelliset tulosseminaarit
- Mittarina Elmeri+ menetelmä
- Järjestäjänä Teknologiateollisuus ry
- Arvioijina työsuojelupiirien tarkastajat

Työympäristön arviointikierros 2009 pyörähtää jälleen käyntiin. 

Osallistujien kokemukset ovat olleet kannustavia: tapaturmat 

ja niistä aiheutuneet poissaolot ovat vähentyneet selvästi. Tämä 

vaikuttaa myös tuottavuuteen.

TEKSTI MARJO TIIRIKKA · KUVA SHUTTERSTOCK

Turvallinen työympäristö  
on kaikkien etu

Lisätietoja: asiantuntija Aki Sundell
aki.sundell@teknologiateollisuus.fi, p. 050 338 7916

kenut peräti neljänneksellä ja poissaolot 
noin 40 prosentilla. Usein jo suhteellisen 
pienillä muutoksilla voidaan saada työym-
päristöä selvästi turvallisemmaksi. 

”Kehittäminen aloitetaan yleensä 
näkyvistä asioista, joita onkin helpointa 
muuttaa. Esimerkiksi työpisteen ergono-
mialla ja järjestyksellä voidaan parantaa 
työn sujuvuutta.”

Kun työpaikkojen yleinen siisteys ja 
järjestys kohenee, myös viihtyvyys pa-
ranee ja työntekijä kokee ympäristön 
turvallisemmaksi. Tämä vaikuttaa työil-
mapiiriin, ja Sundell uskoo sen lisäävän 

paitsi työpaikan myös lopulta koko alan 
vetovoimaa.

Työsuojelu on  
pitkäjänteistä työtä

Teknologiateollisuuden yhdessä yhteistyö-
kumppaniensa kanssa järjestämä arvioin-
tikierros on yksi osa laajaa työturvallisuus-
työtä. Parin vuoden välein Teknologiateol-
lisuus toteuttaa työsuojelukyselyn yhdessä 
Metallityöväen Liitto ry:n kanssa. Jatkossa 
yhteistyöhön ovat ilmaisseet halukkuutta 
myös eräät muut ammattiliitot.

Tämän vuoden alussa Teknologiateolli-
suuteen perustetun työturvallisuustyöryh-
män tarkoituksena on toimia aktiivisesti 
toimialansa työpaikkojen turvallisuustyön 
tukena.

”Ensimmäisenä työlistalla on miettiä 
keinoja parhaiden työturvallisuuskäytän-
töjen kehittämiseksi. Haluamme myös 
esimerkiksi kerätä tietoa siitä, millaisia 
työsuojeluun liittyviä lainsäädännöllisiä 
hankkeita on menossa”, kertoo työryhmän 
puheenjohtaja Arto Särkelä, Boliden 
Kokkola Oy:n ESQ-johtaja. 
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”TäHän on hyvät mahdollisuudet, sillä 
meillä on korkeaa teknologiaa, koulutus-
ta ja osaamista sekä monipuoliset tutki-
musverkostot tutkijoiden, teollisuuden ja 
yliopistojen välillä”, uskoo toimitusjohtaja 
Jyrki kontio.

Kontio vetää Kasvufoorumin työryh-
mätyöskentelyä. Viime vuonna käynnisty-
nyt Kasvufoorumi-hanke on järjestetty jo 
neljä kertaa. Sen yhteistyökumppaneina 
ovat tänä vuonna Ohjelmistoyrittäjät ry:n 
lisäksi TTL, Tekes, Microsoft ja Teknolo-
giateollisuus.

Kasvufoorumi tarjoaa työkaluja oh-
jelmistoalan myynnin ja markkinoinnin 
osaamisen kehittämiseen, asiakkaiden 
tarpeiden tunnistamiseen sekä strategi-
sen ketteryyden ja toiminnan vahvista-
miseen.

Kevään Kasvufoorumi hehkutti talou-
dellisesta taantumasta huolimatta lupaavia 
kasvunäkymiä ohjelmistoyrityksille. Oh-
jelmistoyrittäjien toimitusjohtaja Jaakko 

Salminen muistutti, että kansainvälisten 
tutkimuslaitosten mukaan ohjelmisto-
myynti on edelleen kasvussa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön valtiosih-
teeri Mikko Alkio kehui ohjelmistoyrittä-
jien aktiivisuutta ja hyvää draivia.

”Yksilöt ja yritykset vievät asioita 
eteenpäin. Valtio haluaa olla mukana 
auttamassa osaamisintensiivistä palvelu-
alaa kansainvälistymään ja synnyttämään 
globaaleja kasvuyrityksiä”, Alkio sanoi.

Hän visioi, että Tekesin asiakaskunta 
voisi laajentua seuraavan viiden vuoden 
aikana 2800 yrityksestä jopa kymmeneen 
tuhanteen.

Tavoitteena palvelujen GSM

Kasvufoorumin paneelikeskustelussa suh-
tauduttiin kriittisesti Tekesin vuotuisen 30 –  
40 miljoonan euron tuen riittävyyteen.

”Jos halutaan aidosti panostaa ohjel-
mistoteollisuuteen, niin tehdään se sitten 

Ohjelmistoalasta  
talouden veturi
Kasvufoorumi valaa uskoa kotimaisen 

ohjelmistoalan tulevaisuuteen. Sillä on ratkaiseva 

rooli tuottavuuden parantamisessa. Kasvufoorumin 

tavoitteena on rakentaa Suomeen maailman paras 

ohjelmistoalan innovaatiokeskittymä. 

TEKSTI OLLI MANNINEN · KUVA SHUTTERSTOCK

kunnolla. Moninkertaistetaan rahoitusin-
vestoinnit, luodaan verokannustimia ja 
perustetaan vaikka 10 uutta professuuria 
TKK:lle”, ehdotti Helsingin kauppakorkea-
koulun professori Vesa Puttonen.

Pääomasijoittaja Jussi Harvela arvioi, 
että 30–40 miljoonan euron investoinnilla 
saadaan synnytettyä korkeintaan yksi glo-
baalin luokan toimija.

Ohjelmistoalan kehitystä Suomessa 
hidastaa markkinan hajanaisuus ja yhteis-
ten platformien puute. Sitran yliasiamies 
Mikko kosonen kehotti valtioita ja kuntia 
luopumaan itsenäisistä it-puuhasteluistaan 
ja yhtenäistämään markkinoita. Tilkkutä-
kistä syntyisi kokonaisuus, joka tuottaisi 
parempia palveluja, joustavuutta ja no-
peampaa päätöksentekoa.

”Suomeen pitäisi luoda palvelujen 
GSM eli rakentaa sellainen palveluarkki-
tehtuurien ja hyvinvointipalveluiden labo-
ratorio, joista syntyisi avoimia globaaleja 
standardeja ja niiden mukaisia uusia rat-
kaisuja”, hän ehdotti.

Suomella olisi tähän Kososen mukaan 
hyvät mahdollisuudet pienenä, korkean 
koulutustason maana, jossa on yhteistyö-
halua ja tekemisen kulttuuri.

”Ohjelmistoyrittäjillä pitäisi olla uusien 
hyvinvointikonseptien ja teknologiarat-
kaisujen kehittämisessä vahvempi ja roh-
keampi rooli. Virkamiehillä ja virastoilla ei 
tätä osaamista ole”, Kosonen totesi. 

Viime vuonna käynnistynyt mittava Kasvufoorumi-hanke jatkaa työtään myös vuonna 2009. Hankkeen tavoitteena on edistää
suomalaisen ohjelmistoalan kasvua ja kansainvälistymistä käymällä julkista keskustelua suomalaisen ohjelmistoteollisuuden
keskeisistä haasteista sekä tarjoamalla rahoitusta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Taustalla olevat yritykset, organisaatiot ja
julkisen hallinnon tahot ovat hankkeessa mukana tukeakseen yritysten ja toimialan kasvua.

Kasvufoorumi 09 haastaa kaikki ohjelmistoalan toimijat mukaan jatkamaan Kasvufoorumin työtä ja varmistamaan suomalaisen
ohjelmistoteollisuuden menestys! Ensimmäinen Kasvufoorumi 09 -seminaari ”Sanoista tekoihin – Innovaatiot liiketoiminnaksi”
järjestetään perjantaina 24.4. Ravintola Palacen Konferenssisalissa. Valtiosihteeri Mikko Alkio työ- ja elinkeinoministeriöstä
tarkastelee ohjelmistoteollisuutta Suomen valtion näkokulmasta, ja Sitran yliasiamies Mikko Kosonen pohtii, kuinka keskeisiä
ohjelmistot ovat jatkossa sähköisten palvelujen kautta Suomen taloudelle. Paneelikeskustelu viriää aiheesta ”Miten ohjelmisto-
yritys selviää taantumasta voittajana”. Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen tilaisuuteen! 

Ilmoittautuminen seminaariin 17.4.2009 mennessä osoitteessa www.ohjelmistoyrittajat.fi/kasvufoorumi.

Sanoista tekoihin – Innovaatiot liiketoiminnaksi
Aika ja paikka: 24.4. Ravintola Palace, Konferenssisali, Eteläranta 10, 00130 Helsinki

10:00 Ilmoittautuminen, kevyt buffet ja kahvi

10:45 Avaussanat • Toimitusjohtaja Jaakko Salminen, Ohjelmistoyrittäjät ry

11:00 Ohjelmistoteollisuus Suomen valtion näkökulmasta • Valtiosihteeri Mikko Alkio, TEM

11:30 Sähköiset palvelut – Suomen kilpailukyvyn uusi veturi? • Yliasiamies Mikko Kosonen, Sitra

12:15 Keskustelu: Miten ohjelmistoyritys selviää taantumasta voittajana?
• Professori Vesa Puttonen, Helsingin Kauppakorkeakoulu
• General Partner Jussi Harvela, Veturi Venture Accelerator
• Toimitusjohtaja Antti Virkkunen, Vilant Systems Oy
• Toimitusjohtaja Timo Teimonen, Yksintein Oy

13:00 Kasvufoorumi 09 -työryhmätyöskentely • Toimitusjohtaja Jyrki Kontio, R&D Ware Oy

13:30 Tilaisuus päättyy
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Suomi on nostettu perusopetuksen kansainvälisissä vertailuissa maailman 

kärkikastiin. Toisaalta koulutusjärjestelmäämme on kohdistettu kritiikkiä muun 

muassa koulutuksen antamista valmiuksista, työelämävastaavuudesta, pitkistä 

opiskeluajoista ja koulutuspanosten suuntaamisesta.

Seuraavilla sivuilla esittelemme kouluttautumisen, työssä pätevöitymisen ja 

itsensä näköisen elämän rakentamisen monia polkuja. Aluksi Lauri Ihalainen ja 

Maija Itkonen kertovat omansa. 

TEKSTI SAMI LAAKSO · PELILAUTA JUHA HELASTO · KUVAT JARI HäRKöNEN

”Kaikki opiskeluni ovat tuoneet tähän”

”kouLuSSA olin musiikkiluokalla. Olim-
me hyvin esiintymisvalmiita ja teimme 
paljon keikkoja. Minulla on ensimmäisiltä 
luokilta vieläkin monta läheistä ystävää.

Lukiossa sain ihan hyviä arvosanoja, 
vaikka en juuri tehnyt töitä niiden eteen. 
Minulle tuli tunne, että kunpa tulisi jokin 
juttu, johon voisin laittaa kaiken kunni-
anhimoni. Opettajien kannattaisi käyttää 
tuossa vaiheessa nuorten mieletöntä am-
bitiota ja kannustaa heidät jonkin aiheen 
pariin. Minulle tätä ei tehty, mutta musii-
kista muodostui sellainen asia. 

Olen opiskellut musiikkia kolmessa eri 
paikassa: valmistuin Göteborgin yliopis-
tosta ja Helsingin Konservatoriosta, lisäksi 
olen opiskellut Sibelius-Akatemiassa. Soi-
tan edelleen Helsingin kaupunginteatte-
rin musikaaleissa oboeta ja englannin-
torvea. 

Musiikki ei kuitenkaan ole ainoa lah-
jakkuuden alani, eikä se ainoana työ-
näkään ollut minulle tarpeeksi. Menin 
Taideteolliseen korkeakouluun opiskele-
maan muotoilua. Tiesin heti opintojen 
alkuvaiheessa, että halusin päästä mais-
terivaiheessa IDBM-ohjelmaan (Interna-
tional Design Business Management). 
Näin sen uudenlaiseksi mahdollisuudeksi, 
joka yhdistää muotoilun, teknologian ja 
kaupallisen osaamisen. Aika oli opiskelun 
ja työn sekoitusta, sillä toimin siellä myös 
koordinaattorina. Lisäksi olen opiskelu-
aikana ollut töissä muun muassa TKK:lla 

Education, education,  education*

tutkimushankkeissa. Uskon, että ilman 
töitä en olisi saanut opiskelusta niin pal-
joa irti.

IDBM:n kurssilla keksin, että känny-
köitä voitaisiin ladata pöydillä langatto-
masti, ja opiskelutoverit kannustivat to-
teuttamaan idean. Perustimme yrityksen 
ja nyt olen toimitusjohtajana Powerkiss-
yrityksessä, joka työllistää kuusi henkeä. 
Tehtävänäni on pitää pyörät pyörimässä 
ja pohtia, millä tuen omaa osaamistani 
esimerkiksi palkkaamalla sopivan työn-
tekijän. Opiskelut ovat antaneet työhön 
perusvalmiudet.

Jollakin tavalla kaikki opiske-
lemani asiat ovat vieneet minua 
nykyiseen tilanteeseen. Esimer-
kiksi musiikin ansiosta olen op-
pinut tinkimätöntä työntekoa 
ja saanut esiintymisvarmuutta. 
TaiK:in tuoma design-ajattelu 
on vahvasti läsnä työssäni. 

Powerkiss ei tunnu ikiyri-
tykseltä, jossa olisin eläke-
vuosiin asti. Olen ajattelut, 
että voisin taas jossakin 
vaiheessa työskennellä 
yliopistolla. Myös itse-
ni kehittäminen kiin-
nostaa, olen hakenut 
IDBM-ohjelmaan jat-
ko-opiskelijaksi.” 

Maija itkonen
Hämeenlinna

Göteborgin yliopisto

Helsingin Konservatorio

Taideteollinen  
korkeakoulu

Powerkiss Oy

18 VISIO 2 · 200918



”Työtä osaavien ihmisten tukemana”

”oLen suurten ikäluokkien lapsi. Pihtipu-
taallakin koululuokkia piti hajauttaa pitkin 
kyliä koulujen käydessä ahtaiksi. Kävin 
ensimmäiset kaksi kouluvuottani lähellä 
kotiani vuokratiloissa, ja sieltä minulle on 
jäänyt monia kivoja muistikuvia. Muun 
muassa sellainen, kuinka yritin virkata 
ensimmäistä pannulappua – hauraalla 
menestyksellä. 

Ammattioppiin menin sadan kilo-
metrin päähän äänekoskelle, jossa olin 
ammattikoulun kirvesmieslinjalla. Kaksi 
vuotta opiskelin viikot ja viikonloppuina 
kävin kotona. Kirvesmiehenä olen tehnyt 
kesätöitä sekä työskennellyt kunnan palk-
kalistoilla ja hirsiveistämöllä. 

En varmaankaan pystyisi enää elättä-
mään itseäni kirvesmiehenä, niin kovasti 
ammatti on muuttunut. Siitä ajasta on kui-
tenkin jäänyt sellainen jälki, että arvostan 
kovaa työntekoa, käsientaidon merkitystä 
ja ihailen todellisten ammattilaisten osaa-
mista ja luovuutta. Tuolta ajalta minulle on 
myös jäänyt hyviä kaveruussuhteita.

Vuosina 1968 – 1970 kävin Kauniaisis-
sa Työväen Akatemiaa, joka on toiminut 
työläisperheiden lapsille tärkeänä väylänä 
eteenpäin. Opiskeluun lähtöön minua 
kannusti osin epäilys siitä, onko kotipaik-
kakunnallani jatkossa tarjolla oman alan 
töitä. Myös sillä oli suuri merkitys, että 
olen yhteiskunnallisesti hyvin aktiivisesta 

suvusta. Ajattelin, että opiskelun ansiosta 
voisin toimia esimerkiksi järjestöelämän 
luottamustehtävissä. Koetin hoitaa opiske-
lut tunnollisesti ja ajanjakso oli elämässäni 
tärkeä seestymisen ja yhteiskunnallisen 
koulutuksen vaihe, joka valmisti tulevaan 
työhöni perehdyttämällä tärkeisiin aihe-
piireihin.

Tulin SAK:hon nuorisosihteeriksi 
23-vuotiaana, ja 40-vuotinen työhistoria 
talossa on ollut minun tärkein korkea-
kouluni. Olen saanut olla työssäni yh-
teiskunnallisen elämän hermolla. Paitsi 
että tehtävissä on ollut pakko minulla on 
myös ollut halu kasvaa ja perehtyä näihin 
asioihin. Olen yrittänyt laaja-alaistaa näke-
mystäni ja oppia erityisesti yhteiskunnan 
syy-yhteyksiä. Tämä on ollut antavaa ai-
kaa, sillä olen saanut tehdä töitä osaavien 
ihmisten ympäröimänä ja tukemana.” 

Lauri ihalainen

Education, education,  education*

Pihtipudas

äänekosken 
ammattikoulu

Työväen Akatemia

SAK

Hämeenlinna

*  Presidentti Tarja Halosen Lontoon Cityssä esittämä selitys, miten 
 Suomen ilmiömäinen kehitys ja talouskasvu ovat olleet mahdollisia.

Osaaminen

18 VISIO 2 · 2009 VISIO 2 · 2009 19 19



Elää kuten opettaa  

Lauri Ihalainen sanoo, että 
työelämässä on paljon hiljaisen 
tiedon korkeakouluopettajia. 
Heidän osaamistaan pitäisi osata 
hyödyntää työyhteisössä, niin 
että nuoremmille välittyisi tapa 
tehdä töitä fiksusti. Päteekö 
tämä käytäntö myös SAK:ssa 
ja puheenjohtajan huoneessa? 
”Kyllä, toimin niin kuin saarnaan. 
On sovittu, että siihen mittaan 
asti kun uudella puheenjohtajalla 
on halua, tämän hiljaisen tiedon 
välittämistä tullaan tekemään”, 
Ihalainen hymyilee.20 20 VISIO 2 · 2009



Lauri Ihalaisen  
puumerkki

LAuRi iHALAinen on nähnyt työelämän 
monet muutokset ja myllerrykset. Koke-
mus tuo perspektiiviä ja äänenpainoihin 
syvyyttä, kun hän kehottaa tämänhet-
kisen taantuman vallitessa katsomaan 
kauemmaksi. 

Ihalainen muistuttaa, että teknologia-
teollisuus kohtaa saman väestön ikään-
tymisen tuoman haasteen kuin koko 
suomalainen yhteiskunta: 15 vuoden 
aikana yli 100 000 alan ammattilaista 
siirtyy vanhuuseläkkeelle. Sen johdosta 
yrityksillä on vahva tarve saada osaavaa 
henkilöstöä samalla kun nuoret ikäluokat 
pienenevät. 

”Nyt pitäisi sihti olla riittävän pitkällä, 
ettei yrityksissä pantaisi sulkua nuorten 
harjoittelu- ja kesätyöpaikoille. Olisi arvo-
kasta, että nuorilla olisi mahdollisuus näihin 
paikkoihin. Niissä voisi syntyä positiivinen 
kuva alan työmahdollisuuksista ja kertyneet 
kokemukset voisivat jättää kiinnostuksen 
alaa kohtaan”, Ihalainen sanoo.

Työn ja koulutuksen 
vuorottelua

Ihalainen uskoo, että globaalissa kilpai-
lussa Suomen selviytymisen keskeinen 
kivijalka on korkea osaaminen ja sivistys-
taso. Hänen mukaansa se tarkoittaa, että 
varallisuudesta riippumatta nuorisolla on 
oltava mahdollisuus käydä koulua, jotta 
kaikki henkiset voimavarat ovat kansanta-
louden käytettävissä. Asialla on toinenkin 
puoli, sillä työntekijän kannalta parasta 
työsuhdeturvaa on hyvä, monitaitoisuu-
teen perustuva osaaminen.

”Suomalainen joutuu vaihtamaan työ-
tä tai ammattia keskimäärin viisi kertaa 
työuransa aikana. Osaaminen ja koulutus 
mahdollistavat, että ihmiset eivät siirry 
työstä työttömyyteen vaan työstä toiseen. 
Nämä muutosturvan sillat eivät ole riittä-

vän hyvät. Koulutus pitäisi nähdä osana 
uudistuvaa työtä, sen kehittämistä ja sisäl-
töä. Työn ja koulutuksen täytyy vuorotella 
läpi työhistorian ajan”, Ihalainen sanoo ja 
nostaa osaamisen ylläpidon myös keinoksi 
työurien pidentämiseen. 

Työelämän taitekohtien väliinputoajien 
riskiryhmään hän nostaa ne 300 000 työ-
elämässä olevaa 35 – 55-vuotiasta, jotka 
ovat vailla toisen asteen koulutusta. Ihalai-
sen mukaan heille olisi tarjottava mahdol-
lisuus itsensä kehittämiseen työelämästä 
käsin. Hän huomauttaa, että koulutuksella 
on taipumus kasaantua. 

”Myös yritysten henkilöstökoulutus 
kasaantuu voimakkaasti avainhenkilöihin 
ja ylempiin ammattiryhmiin. Tiimityös-
kentely yrityksissä kuitenkin edellyttää 
sitä, että kaikkien osaamista ja valmiuksia 
parannetaan. Laadukkaat henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmat ovat tärkeitä apu-
välineitä henkilöstön ammattipätevyydestä 
huolehtimisessa. Yrityksissä voisi olla erityi-
nen osaamisvaltuutettu, joka kannustaisi 
työntekijöitä itsensä kehittämiseen, sillä 
erityisesti monille vähemmän koulutetuille 
kynnys hakeutua lisäkoulutukseen on 
muodostunut korkeaksi.”

Ihalainen nostaa esiin keinon, jolla 
hänen mukaansa yrityksiä voitaisiin kan-
nustaa henkilöstön koulutukseen. Hän 
puhuu vastuuvarauksesta.

”Mikseivät yritykset voisi kerätä pa-
rempina aikoina taseisiinsa sellaista va-
rausta, jota verotuksellisesti kohdeltaisiin 
hieman höllemmin. Nykyisenkaltaisina 
vaikeampina jaksoina irtisanomisten ja 
lomautusten sijaan varauksella parannet-
taisiin henkilöstön ammattipätevyyttä. 
Yrityksen kannalta olisi hyvä, että osaajat 
pystyttäisiin pitämään talossa.”

Ihalainen perustelee sekä yritysten että 
työntekijöiden kilpailukyvyn parantamista 
henkilöstön lisäkoulutuksella myös kan-

sainvälisellä vertailulla. Hän muistuttaa, 
että esimerkiksi Tanskassa työntekijöille on 
taattu tietty vuorokausimäärä koulutusta 
vuodessa. 

Lukio ja ammattikoulu 
tiiviimmin yhteen

Lauri Ihalainen sanoo olevansa ilahtunut, 
että tällä hetkellä enemmistö nuorista ha-
keutuu peruskoulun jälkeen lukion sijaan 
ammatilliselle puolelle. Hän uskoo, että 
mikäli pienenevien ikäluokkien aikana 
halutaan Kehä III:n ulkopuolella säilyttää 
tasapainoinen toisen asteen koulutus, 
lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu-
tuksen yhteen niveltämisessä on tehtävä 
paljon.

”En ehdota nuorisokoulua, mutta 
ehdotan että koulutuksen sisällöille ja re-
surssien käytölle tehdään parannuksia. Ja 
että tulevaisuudessa ei rakenneta lukioita 
ja ammattikouluja kauas toisistaan, vaan 
niiden olisi hyvä toimia samoissa tilois-
sa, jolloin koulutukseen voidaan hakea 
synergiaa.”

Ihalainen kantaa huolta niistä tuhan-
sista nuorista, jotka peruskoulun tai toisen 
asteen keskeyttämisen jälkeen putoavat 
ulos kuvioista. He eivät ole koulutukses-
sa, harjoittelussa tai töissä. Erityishuomio 
hänen mukaansa pitäisi kiinnittää maa-
hanmuuttajaperheiden lapsiin. Hänen 
mielestään alle 25-vuotiaille pitäisi olla 
yhteiskuntatakuu, jolla varmistettaisiin, 
että nuoren paikka ei ole työttömyyskor-
tisto, vaan koulutus, harjoittelu, työpaja 
tai työpaikka. 

”Tämä ketju pitäisi olla nykyistä aukot-
tomampi, ettei väliinputoamisia tapahtuisi. 
Selvittämisen arvoinen asia on, olisiko op-
pivelvollisuus syytä kurkottaa myös toiseen 
asteeseen. En sitä suoraan ehdota, mutta 
ehdotan sen miettimistä.” 

Lauri Ihalaisella on punnittuja näkemyksiä työn ja koulutuksen elämänmittaisesta 

vuorottelusta sekä koulutuspolitiikasta. 19-vuotisesta SAK:n puheenjohtajuudesta oli 

haastatteluhetkellä jäljellä neljä päivää, puheenvuorosta välittyi tilinpäätöksen maku.

TEKSTI SAMI LAAKSO · KUVA JARI HäRKöNEN
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Projektipaja tutustuttaa insinööriopiskelijat työelämän konkreettisiin 

kehityshankkeisiin. Pesmel Oy on lähtenyt mukaan yhteistyöhön Seinäjoen 

ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijoiden harjaannuttamisen lisäksi 

sen tavoitteena on hyödyntää ammattikorkeakoulun tuotekehitys- ja 

testausosaamista ja helpottaa tulevien työntekijöiden löytymistä.

TEKSTI SAMI LAAKSO · KUVAT JARI HäRKöNEN

Ammattikorkeakoulun ja yrityksen 

Yhteinen projekti
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PeSMeL oy:SSä päätettiin jatkokehittää 
tuotevalikoimaan kuuluvaa paperirullan 
siirtovaunua. Kun tähän asti nostomeka-
nismi on ollut hydraulinen, tavoitteeksi 
asetettiin ratkaisu, jossa nosto tapahtuu 
sähköllä ruuvimekaniikan avulla. 

Yhtiö päätti hyödyntää Seinäjoen am-
mattikorkeakoulun osaamista sekä lait-
teistoa ja viedä tuotekehityshankkeensa 
projektipaja-mallin mukaiseen opetukseen. 
Keino ei ollut uusi, sillä Pesmelillä on ko-
kemusta vastaavista projekteista.

”Laite on tarkoitettu 24/7-toimintaan. 
Tässä projektissa tavoitteena on testata 
keinokuormalla ruuvimekaniikan toimi-
vuutta ja kestävyyttä sekä saada käsitys 
laitteen käyttöiästä”, yhtiön tutkimus- ja 
tuotekehityspäällikkö Helge kiviharju 
selventää. Hän kertoo, että mikäli testit 
näyttävät hyviltä, uuteen ratkaisuun poh-
jautuva tuote saattaa olla jo tämän vuoden 
puolella valmis tuotantoon.

käytäntöä ja teoriaa

Pesmel toimitti ammattikorkeakoululle 
osat, joista opiskelijat kasasivat laborato-
rioon testilaitteiston. Ohjaavana opetta-
jana toimiva konetekniikan koulutusoh-
jelmapäällikkö Jukka Pajula kertoo, että 
projektin alussa opiskelijat ihmettelivät 
tavaralaatikoiden äärellä piirustukset kä-
dessään, mutta ideasta saatiin nopeasti 
kiinni. 

”Pesmel toimitti rautaa erilaisia pro-
fiileja, ja siitä lähdettiin tekemään. Tämä 
on ollut sellaista konepajatekemistä, jossa 
opiskelijaryhmän monipuolinen osaaminen 
on ollut tarpeen. Opiskelijoilla on käytet-
tävissään samat piirustukset, joita yritys 
itsekin käyttää. He tekevät töitä aivan 
kuin olisivat yrityksen työntekijöitä”, Pajula 
huomauttaa.

Kevätkauden mittaisessa projektissa 
opiskelijoiden, opettajan ja yrityksen asian-
tuntijoiden kanssa on pidetty säännöllisesti 
palavereita. Niissä on puitu esiin nousseita 

Projektipajassa  
käytännön töitä 
PRoJekTiPAJA on Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
kehittämä kaksi vuotta käytössä ollut toimintamalli. Siinä 
opiskelijatiimit kehittävät teknistä osaamistaan ja pro-
jektitaitojaan ratkomalla yritysten tuotannonkehitys- ja 
tuotekehitystoimeksiantoja opettajan ja yrityksen edustajan 
ohjauksessa. Hyvänä kannustimena uuden oppimismuodon kokeiluun on ollut 
Teknologiteollisuuden 100-vuosissäätiön apuraha. Säätiö myönsi vuonna 2006 
Projektipajan kehittämiseen 200 000 euroa, korkeakoulun oma panostus on ollut 
100 000 euroa. Hanke kestää kaksi vuotta, mutta hyvien kokemusten kannusta-
mana ammattikorkea on päättänyt jatkaa projektipajan mukaista opetusta.

Projekteja on tähän mennessä ollut 46 ja ne ovat kestoltaan keskimäärin 
lukukauden mittaisia. Mukana on 28 yritystä pääosin Etelä-Pohjanmaan alueelta. 
Kaikkiaan opiskelijoita projekteihin on osallistunut 235 ja opettajia 10. 

Pois luokkahuoneista
”Projektipajassa on kyse tekemisen kautta oppimisesta”, Seinäjoen ammattikor-
keakoulun teknologiajohtaja Pauli Huhtamäki kiteyttää.

Hän korostaa käytännön tekemisen monia vaikutuksia. Kun insinööriopis-
kelijat pääsevät käsiksi käytännön haasteisiin, heille herää uteliaisuus opiskella 

asiaa myös teoriassa. 
”On käynyt niinkin, että arka ja syrjään vetäytyvä 

opiskelija on projektissa puhjennut kukkaan”, Huhtamäki 
kuvailee.

Hänen mukaansa projektipaja on madaltanut ammatti-
korkeakoulun sisällä kone-, automaatio- ja tietotekniikka-
opiskelun välisiä raja-aitoja. Moniteknisyys on Huhtamäen 
mukaan kuitenkin vielä haaste, joka kohdataan sekä 
oppilaitoksissa että työpaikoilla.

”Kahdessa vuodessa kertyneet kokemukset ovat niin 
hyviä, että jatkamme projektipaja-mallin mukaista opetusta 

ja levitämme sitä talon sisällä. Mukaan tulevat esimerkiksi rakennustekniikka sekä 
bio- ja elintarviketekniikka.”

Opettajilta opetusmuoto edellyttää kykyä ja halua työskennellä yritysten 
kanssa. Samalla heidän antamansa koulutus joutuu tarkasteluun siitä, vastaako 
se tämän päivän työelämän vaatimuksia.

”Tästä pitäisi tulla hyvin arkipäiväistä toimintaa. Väistämättä toimintamalli 
johtaa kumppanuusajatteluun oppilaitoksen ja yritysten välillä. Siinä molempien 
pitää hyötyä”, Huhtamäki korostaa. 

haasteita ja etsitty niihin ratkaisumalleja 
yhdessä. 

Projektiin osallistuu seitsemän opiske-
lijaa, jotka valitsivat keskuudestaan Juha 
ojaluoman projektipäälliköksi. Hän itse 
vähättelee tapahtunutta.

Pauli Huhtamäki ja Antti 
Otava kehuvat Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun ja Pesmel 
Oy:n yhteistyötä mutkattomaksi. 

Osaaminen
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Pesmel Oy

Pesmel Oy toimittaa automaattisia järjestelmiä tehtaiden sisäiseen logistiikkaan 
tuotteiden kuljettamiseen, pakkaamiseen, varastointiin ja lähettämiseen.

Valmistuksen lisäksi yhtiön toimintaan kuuluu suunnittelu, asennus, käyttöön 
otto sekä asiakkaan koulutus. Kauhajoella sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi 30 
vuotta toimineella yhtiöllä on tytäryhtiöitä ja edustajia eri puolilla maailmaa. 
Pääasiakasryhmiä ovat metalliteollisuus, paperi- ja jatkojalostusteollisuus sekä 
elintarvike- ja muu kappaletarviketeollisuus.

Pesmelin liikevaihto on noin 45 milj. euroa, tuotannosta vientiin menee 
91 prosenttia. Yhtiö työllistää yli 200 työntekijää.

”Kun muut eivät halunneet”, Ojaluo-
ma toteaa ensin vaatimattomasti, mutta 
myöntää sitten tehtävään halunneensa. 
Haaste tuntui aluksi isolta.

”Kyllä se tihkaasi vähän siinä, kuinka 
alkuun päästään. Mutta kun se sitten ru-
pesi aukeamaan, niin tässä on toisella lailla 
oppinut asioita. Samalla tekeminen on 
lisännyt mielenkiintoa teoriaopintoihin”, 
Ojaluoma muotoilee. Ja ajatus on jäänyt 
kytemään. Ojaluoma sanoo, että vaikka 
jatkosuunnitelmat työelämää varten eivät 
vielä selviä olekaan, projektijohtamisen 
mahdollisuus on käynyt mielessä.

Käytännön tueksi opiskelijat ovat teo-
riaopinnoissa käsitelleet projektihallintaan 
ja -johtamiseen liittyviä asioita.

”Niistä on ollut selvää etua. Täytyy 
sanoa, että ennen teoriajaksoa ja tätä 
projektipajaa minulla ei ollut hajuakaan 
projektityöskentelystä eikä sen johtami-
sesta”, Ojaluoma myöntää.

Siitä huolimatta opiskelija Mikko 
kankaanpää nyökyttelee vieressä hy-
väksyvästi.

”Kyllä Juha on aivan hyvin osannut 
ottaa ohjat käsiinsä ja jakaa tehtäviä muil-
le.”

Molemmat opiskelijat kertovat, että 
projekti on lisännyt kiinnostusta opiske-
luun ja vahvistanut uskoa siihen, että he 
opiskelevat oikeaa alaa. Opettaja Jukka 
Pajula kehuu, että projektin myötä myös 
opettajalle käytetty tekniikka on tullut 
tutummaksi ja kanssakäyminen Pesmelin 
kanssa on osoittautunut sujuvaksi.

Molemminpuolinen etu

Pesmel Oy:n tuotantojohtaja Antti otava 
sanoo pohjalaiseen tyyliin suoraan, niin 
kuin ajattelee. Hänen mukaansa vain har-

Työ tekijäänsä opettaa. Opiskelijat Juha Ojaluoma ja 
Mikko Kankaanpää myöntävät, että ennen projekti-
pajaa heillä ei ollut hajuakaan projektityöskentelystä.

valla valmistuvalla insinöörillä on osaamis-
ta projektitoiminnasta, vaikka käytännön 
töissä projektimuotoinen toteutusmalli 
lisääntyy koko ajan.

Antti Otavan mukaan projektipajas-
sa sekä oppilaat että ammattikorkean 
opettajat hyötyvät Pesmelin osaamises-
ta. Selkeää hyötyä tulee myös yrityksen 
suuntaan.

”Projekti antaa mahdollisuuden teet-
tää pieniä tuotanto- ja tuotekehitystöitä, 
joihin ei normaalisti ole mahdollisuuksia 
yrityksen omassa toiminnassa. Lisäksi se 
mahdollistaa kunnon testit, kun koulun 
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semmin toimineet muun muassa tuoteke-
hityspäällikkö sekä valmistuspäällikkö.

Hän sanoo nähneensä, kuinka hyvin 
järjestetyn jakson aikana oppilaille syntyy 
halu suuntautua projektitöihin, ja parhailla 
oppilailla tulee pyrky projektipäälliköiksi. 

”Kyllä porukasta aina löytyy ne, jotka 
ovat niitä johtajia. Projektityössä tarvitaan 
yhteistyökykyä, innovatiivisuutta sekä pe-
riksiantamattomuutta. Tässä samalla me 
myymme itseämme oppilaille. Taantuman 
aikanakaan ei saa unohtaa, että tulevai-
suudessakin tarvitsemme osaajia. Tällainen 
projekti on kuin pitkä työhaastattelu.” 

Pohjanmaan 
kautta
PoHJALAiSTen vahva kotiseutuylpeys 
heijastuu alueen puolesta toimimisena. 
Tuotantojohtaja Antti otava puhuu pai-
nokkaasti sen puolesta, että insinööri-
koulutus on säilytettävä Seinäjoella, jossa 
Pesmelillä on parikymmentä henkeä työl-
listävä suunnittelutoimisto.

”Yrityksen lähellä täytyy olla hyväta-
soinen koulutus. Jos sitä ei annettasi Sei-
näjoella, joutuisimme siirtämään toimin-
taamme lähelle alan oppilaitosta”, Otava 
sanoo. Hän korostaa, että vaikka yhtiöllä 
on valmistusta lähellä asiakkaita eri puolilla 
maailmaa, suunnittelu on Pohjanmaalla, 
joten myös terävimpien aivojen pitää löy-
tyä sieltä.

Teknologiajohtaja Pauli Huhtamäki 
kiittelee alueen yritysten innokkuutta läh-
teä mukaan projektipajahankkeeseen.

”Ongelma koulutuksessa ei ole ollut 
saada yritysten projekteja tähän, haas-
teet ovat enemmänkin ammattikorkean 
sisällä ohjauksen järjestämisessä. Kyllä 
me olemme maakunnan ja paikallisen 
elinkeinoelämän asialla. Ei meillä muuta 
tarkoitusta ole”, Huhtamäki sanoo. 

Jouni Piirto oli Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijana mukana Pesme-
lin ensimmäisessä projektipajatyöryhmässä. Se meni ilmeisen hyvin, sillä siitä 
aukeni ura yrityksen työntekijänä, ensin mekaniikkasuunnittelijana ja ny-
kyisin myyntisuunnittelijana. ”Tavoite oli heti päästä yritykseen töihin. Sekä 
työ että yritys ovat vastanneet hyvin sitä, minkä kuvan niistä opiskeluaikana 
sain”, Piirto kertoo.

Teknillisen korkeakoulutuksen kansallinen yhteistyöryhmä esittää, että jokaisen 
insinöörikoulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun on profiloiduttava selkeästi 
omille vahvuusalueilleen. Profiloitumisen tarkoituksena ei ole rakentaa monopo-
leja, vaan tukea tervettä kilpailua ja järkevää työnjakoa. Työryhmän puheenjoh-
tajana on toiminut kansanedustaja Jukka Mäkelä. Konetekniikan insinööriksi 
voi opiskella tällä hetkellä 17 ammattikorkeakoulussa. Hakijamäärillä mitattuna 
eri yksiköiden vetovoima nuorten keskuudessa vaihtelee merkittävästi.

Lisätietoa: mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi; (09) 192 3348

Info

tiloja ja laitteita voidaan hyödyntää yri-
tyksen tarpeisiin”, Otava sanoo.

Vaikka yritykselle hyötyä koituukin, 
hän toppuuttelee, ettei hankkeille pidä 
asettaa liian kunnianhimoisia tavoitteita. 
Pääasia on oppilaiden oppiminen. 

”Turha kuvitella, että tämän puitteis-
sa uutta luonnonlakia keksittäisiin. Pitää 
myös muistaa, että virheistä oppii monesti 
parhaiten.”

Otava huomauttaa, että projektipajas-
sa yrityksestä pitää olla mukana parhaat 
osaajat, jotta tuloksia saadaan aikaan. 
Pesmelillä projektien vetäjinä ovat aikai-

Osaaminen
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Sanoihin ”historiallinen kehitysaskel” voi kiteyttää Risto 

Niemisen ja Esa Saarisen näkemykset Aalto-yliopiston synnystä. 

Kutsuimme professorit pohtimaan säätiöpohjaisen yliopiston 

heijastusvaikutuksia koko yhteiskuntaan. Filosofin ja fyysikon 

keskustelussa avautuivat avarat näköalat. 

TEKSTI SAMI LAAKSO · KUVAT JARI HäRKöNEN

Aalto 
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Suomen tulevaisuutta
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Osaaminen

Aalto-yliopiston tavoitteeksi on ase-
tettu, että se kehittyy maailmanluokan 
yliopistoksi vuoteen 2020 mennessä. 
Millainen Aalto-yliopisto tuolloin 
on?

Risto nieminen: Tavoite on 
todella kova, jos nykyisillä yli-

opistojen rankinglistoilla halutaan päästä 
edes sadan joukkoon. Korkealle rankatut 
huippuylipistot ovat äärimmäisen vahvoja 
tutkimusyliopistoja, kaikki muu on säteily-
vaikutusta siitä. Resurssikysymyksenä sen 
tason saavuttaminen on vaikea haaste. 

Yliopistot kaikkialla maailmassa ovat 
kuitenkin hakemassa uusia muotoja, ta-
voitteita ja rakenteita. Aalto-yliopistolla 
olemme lähteneet etujoukoissa liikkeelle. 
Meillä pienenä konsensuskansakunta-
na on mahdollisuus tehdä yhdessä, olla 
innovatiivisia ja saada nopeasti muutos 
aikaan. Aallossa ainutlaatuista on se, että 
on syntynyt hyvin läpitunkeva yhteinen 
näkemys asialle. Mukana on suuri osa 
yliopistoväkeä, elinkeinoelämää sekä po-
liittista elämää. Siinä mielessä tavoitteen 
saavuttaminen on mahdollista, mutta 
indikaattorit pitää hieman määritellä uu-
destaan. Stanfordin kampuksella on sata 
nobelistia, me voisimme olla tyytyväisiä 
yhdestäkin.

esa Saarinen: On selvää, että 
vuonna 2020 missään Aalto-yli-

opiston osassa ei ole uutta MIT:tä. Täällä 
voi kuitenkin olla jokin sellainen yliopisto, 
joka omissa puitteissaan on oman toi-
mintatapansa ja ilmentämänsä hengen 
kautta maailmanlaajuisesti vetovoimainen. 
Aallon kannalta riittää olla tarpeeksi hyvä 
tarpeeksi monella alalla ja samanaikaisesti 
sellainen kokonaisuus, joka näkyy ympäri 
maailmaa mielenkiintoisena. 

Mitä mahdollisuuksia korkeakoulu-
jen välisten raja-aitojen murtaminen 
antaa?

Aalto-yliopistoon liittyvä energia 
on halua katsoa asioita uudenlais-

ten yhteenliittymien, yhteistyömuotojen ja 
sitä kautta syntyvien ennakolta arvaamat-
tomien mahdollisuuksien näkökulmasta. 
Aallossa on innostus tehdä jotain aivan 
ennennäkemätöntä erotuksena siihen, että 
kehittäisimme aavistuksen pidemmälle 
jotain jo olemassa olevaa.

TKK on käynyt läpi mullistuksen 
viime vuosikymmenten aikana, 

kun Suomen teollisuus ja elinkeinoelämä 
ovat menneet radikaalisti uusiksi. Raken-
teita on muutettu, mutta valitettavasti 
vanha näkyy vielä koulutusohjelmissa. 
TKK:n kannalta Aalto on luonteva jat-
ke tälle prosessille. Enää ei esimerkiksi 
ole kysymys vain tekniikasta vaan entis-

tä enemmän myös palvelukonsepteista, 
muotoilusta ja markkinoinnista sekä eri 
osa-alueiden aivan uudenlaisista yhdistel-
mistä. Nyt tämä nousee toiseen potenssiin 
organisatorisestikin, kun rajoja poistetaan 
mahdollisimman paljon ja lisätään mah-
dollisuuksia hedelmälliseen yhteistyöhön. 
Usein rajapinnassa syntyy aidosti uutta. 

Aalto-yliopistossa korostetaan opis-
kelijalähtöisyyttä. Millä opetuksen 
kehittäminen saadaan aikaan?

Opiskelijoiden nostaminen kes-
kiöön on ollut viisas lähtökohta. 

Se tuo mukanaan lisää resursointia, mutta 
opetusvoiman lisäämisen ohella siihen 
tarvitaan opiskelijoiden sitoutuminen. 
Muutos tulee kuitenkin olemaan kohtuul-
lisen verkkainen. Toivottavasti uudenlaisen 
kulttuurin alkaessa näkyä opiskelijoiden 
sitoutuminen kasvaa, työntekomoraali 
paranee ja erityisesti ensimmäisen ja toisen 
vuoden opiskeluun saadaan lisävoimia, 
pienempiä ryhmiä ja uudenlaisia opetus-
käytäntöjä. Lisäarvo Aallosta tulee sitä 
kautta, että opetusohjelmat alkavat elää 
ja opiskelijoiden liikkuvuus kasvaa. Haaste 
on opetuspuolella siinä, että meillä on 
rohkeutta karsia epäolennaiset pois. 

Meillä on samat opettajat kuin 
tähän asti. Voidaan kysyä, mik-

sei parempaa opettamista ole tähän asti 
tehty? Korkeakouluissa ei ole ollut kovin 
polttavaa tarvetta satsata henkisessä mie-
lessä opetukseen. Yliopistotoimijan glooria 
ei ole juurikaan kasvanut opetusansioilla. 
Aallon kautta opiskelija on nostettu ku-
ningaspaikalle, jolloin piilevä opetusloiston 
potentiaali voi alkaa tulla esiin. 

Erittäin tärkeää on purkaa professo-
reita ärsyttäviä hallintokäytäntöjä. Aalto-

Esa Saarinen ja Risto Nieminen.

rohkeus
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Akatemiaprofessori uskoo  
historialliseen uudistukseen

Akatemiaprofessori Risto Nieminen on ansioitunut kansain-
välisenä huippututkijana ja -opettajana sekä tiedepolitiikan 
vaikuttajana. Hän toimii mm. Teknillisen korkeakoulun fysii-
kan laboratorion esimiehenä sekä CSC-Tieteellinen laskenta 
Oy:n tieteellisenä johtajana. Niemisen tutkimusalana on las-
kennallinen kiinteän olomuodon fysiikka ja materiaalifysiik-
ka. Hän on saanut kiitosta taitavana tieteen popularisoijana. 
Miksi Aalto-yliopistosta on syytä puhua julkisuudessa?
”Aalto-yliopiston synty on merkitykseltään kerran  
vuosisadassa tai harvemminkin tapahtuva tapahtuma. Se 
on verrattavissa siihen, kun naiset pääsivät yliopistoihin tai 
siihen kun Helsingin yliopiston kieliriita ratkesi. On tärkeää, 
että yliopistomaailman jäsenet näkevät vaivaa selittääkseen 
muille, mitä on tapahtumassa ja mitä pitäisi tapahtua. Siihen 
on jopa velvollisuus, sillä veronmaksajien rahoillahan tätä 
tehdään.” 

Punk-tohtori  
pohtii uutta Aaltoa

Filosofi Esa Saarinen kutsuttiin Teknillisen korkea-
koulun professoriksi 2002, opetusalana hänellä 

on soveltava filosofia ja luova ongelmanratkaisu. 
Saarisen ajatukset ovat tulleet suomalaisille tutuiksi 

1970-luvulta lähtien, jolloin häntä tituleerattiin punk-
tohtoriksi. Saarisen mielestä filosofin tulee hankkiu-

tua mediaan, koska se on reitti ihmisten luokse. 
Miksi Aalto-yliopistosta on syytä puhua julkisuudessa?
 ”Yliopisto liittyy palvelemansa yhteiskunnan ke-

hitykseen keskeisellä tavalla. Älyä tarvitaan ja tietoa 
tarvitaan, mutta tarvitaan myös kykyä puhua vaikeis-

ta asioista tavalla, jota ihmiset ymmärtävät. Aalto-
yliopisto on mielestäni suomalaisen yhteiskunnan 
uudistumisen rohkea ja ennakkoluuloton taistelu-

huuto. Sen onnistumisen säteilyvaikutus voi olla ta-
vattoman suuri näin pienessä maassa.” 

yliopistoon sisältyykin monen professorin 
kannalta lupaus siitä, että vihdoinkin voi-
taisiin hallinnollisten käytäntöjen pyörit-
tämisen sijaan keskittyä tutkimukseen ja 
opetukseen. Tämä edellyttää, että pu-
retaan vallitsevia käytäntöjä, jotka ovat 
kahlinneet luovaa työtä.

Mikä on korkealaatuisen tutkimuksen 
rooli kokonaisuudessa?

On täysin mahdotonta nostaa 
yliopistoa huipulle muun kuin 

tutkimuksen kautta. Hyvät tutkijat hakeu-
tuvat luontaisesti yhteistyöhön toistensa 

kanssa ja verkostoituvat. Huippututkimus 
vaatii hyvän infrastruktuurin ja ennen 
kaikkea luvan myös epäonnistua. Siksi 
perustutkimuksessakin pitää luoda mah-
dollisuus ottaa isoja riskejä. Infrastruk-
tuuripanostukset ovat olleet liian vähäi-
siä ja niistä on puuttunut kunnianhimo. 
Aaltoon voidaan luoda pitkäjänteinen, 
suunnitelmallinen ja arviointiin perustuva 
infrastruktuurikäytäntö.

Tutkimuksen rahoitus tulee Aallossakin 
olemaan pääosin ulkopuolista. Aallossa 
omat aloitteet mahdollistavat kuitenkin 
lisäresurssit. Siemenrahoituksella voidaan 

käynnistää hankkeita, jotka toivottavasti 
saavat vahvan kilpailurahoituksen. 

Meiltä on totaalisesti puuttunut 
nuorten professorien starttirahoitus, joka 
Aallossa olisi nyt mahdollista toteuttaa. 
Siinä professorille tarjottaisiin riittävän 
mittava starttipaketti. Sen avulla saataisiin 
houkuteltua kansainvälisiltä markkinoilta 
parhaita ihmisiä Suomeen. 

Tuo on aivan briljantti ajatus! Ei 
ole todennäköistä, että palkan 

avulla pystyisimme houkuttelemaan tänne 
ketään. Mutta jos täällä on mahdollisuus 
luoda jotain erityistä, silloin olemme ai-

opetusloisto
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Lisätietoja: Teknologiateollisuus ry, Mervi Karikorpi, puh. (09) 192 3349

Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja 
Teknillisen korkeakoulun muodostama uusi yliopisto. Mikäli eduskunta hyväksyy 
yliopistolakiesityksen, Aalto aloittaa toimintansa 1.1.2010. Järjestäytyminen sää-
tiömuotoiseksi yliopistoksi alkaa uuden yliopistolain tultua voimaan 1.8.2009. 

Elinkeinoelämä vahvasti mukana

Jatkuu...
Lue internetistä Esa Saarisen ja Risto Niemisen koko keskustelu. He esittävät 
näkemyksensä myös kysymyksiin:

 Elinkeinoelämä on vahvasti mukana Aalto-hankkeessa, säilyykö yliopiston • 
itsenäisyys ja tutkimuksen riippumattomuus?

 Minkälainen haaste Kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja • 
TKK:n yhteensä yli 300 vuoden historia on kun luodaan uutta? 

 Onko opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien lisääminen ristiriidassa • 
opintojen lyhentämispyrkimysten kanssa?

muodot ei ainoastaan Aallolle itselleen 
vaan myös muille. Olen varma että se 
kirittää muita yliopistoja. Lisäksi uskon, 
että Aalto on vahva peluri omana yksikkö-
nään. Pohjoismaissa se on omilla alueillaan 
ykkönen. Jatkossa myös yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen työnjako selkey-
tyy. Tuleva yliopistolaitos on pienempi ja 
iskukykyisempi. 

Tärkeää on huomata myös hen-
gen ja näkymättömän ulottuvuu-

den merkitys. Aallon myötä syntyy tunne, 
että suomalaisessa korkeakoulumaailmas-
sa jotain todella tapahtuu. Inhimillisessä 
maailmassa asiat ovat hämmästyttävän 
paljon psykologiaa. Kyse on uskomuksista 
ja vaikutelmista siitä, mitä tuntuu olevan 
meneillään ja miten pitkälle saa mennä. 
Jos Aallon sisällä syntyy innostavuuden ja 
unelmien tavoittelun käytäntöjä, säteilevä 
ja kirittävä vaikutus koko yhteiskuntaan voi 
osoittautua valtavaksi. 

Osaaminen

”Aalto on muurin murtaja 
monessa mielessä ja sillä 
on koko kenttään hyvin 
positiivinen vaikutus.”

van eri tilanteessa. Viime kädessä nuoren 
professorin ambitio ei ole tienata rahaa, 
vaan synnyttää jotain kunnollista tieteen 
saralla. 

Suomi on itse asiassa aivan kilpailu-
kelpoinen paikka huippuosaajan kannalta 
asettua tänne ainakin joksikin aikaa per-
heen kanssa. Tässä on paljon mahdolli-
suuksia, joita yliopistopuolella ei ole vielä 
hyödynnetty. 

Omassa yksikössäni olleiden ul-
komaalaisten tutkijatohtoreiden 

kokemukset Suomesta ovat poikkeuksetta 
olleet hyvin positiivisia. Yhteiskunta koe-
taan turvalliseksi ja varsin suvaitsevaiseksi, 
ja melkein kaikki ovat mieltyneet siihen, 
että täällä on matala organisaatio. Monilla 
aloilla rajapinta akateemisen maailman ja 
teollisuuden välillä on hyvin diffuusi. Se 
on suuri etu ja sitä voitaisiin käyttää vielä 
enemmän hyväksi. 

Mikä on Aalto-yliopiston vaikutus 
Suomen yliopistomaailmaan ja koko 
yhteiskuntaan?

Uuden yliopistolain myötä meillä 
tulee olemaan säätiöyliopistoja 

sekä julkisoikeudellisia yliopistoja. Re-
hellisyyden nimissä täytyy sanoa, että ei 
Suomen kokoiseen maahan kovin montaa 
sellaista säätiöyliopistoa mahdu, jolla on 
riittävän iso peruspääoma. Toisaalta Suo-
messa yliopistoverkostoa on rakennettu 
pitkälti alueellisista näkökohdista. Nyt 
tiivistäminen on käynnissä ja tässä on 
mahdollisuus lisätä diversiteettiä, profi-
loitumista ja myös yhteistyötä yliopistojen 
kesken. 

Merkitseväksi kysymykseksi tulee 
myös se, mitkä koulut ovat par-

haiden lahjakkuuksien suhteen omissa 
puitteissaan mielenkiintoisia. On luonnol-
lista pelätä, että Aalto on uhka muille yli-

opistoille. Se on kuitenkin samanaikaisesti 
myös mahdollisuus muille yliopistoille terä-
vöittää sitä, mikä on niille tunnusomaista 
ja erityistä. 

Koko yhteiskunnalle Aallon merkitys 
voi jopa olla samaa luokkaa, mikä Nokian 
merkitys oli Suomelle 1990-luvulla. Aalto 
symboloi uudistumiskykyä ja vielä siinä 
ulottuvuudessa mikä on tulevaisuuden 
rakentamisen kannalta ratkaisevaa, eli 
nuorten kohdalla. Aallon onnistuminen 
vaikuttaa ratkaisevalla tavalla siihen, kuin-
ka kyvykkäitä, innostuneita, vuorovaiku-
tusbriljantteja ja kehityssuuntautuneita 
meidän nuoremme rohkaistuvat olemaan. 
Mahdollisuusikkuna on auki ja se on todel-
la iso. Jokainen yliopiston professori haluaa 
sellaiset opiskelijat, jotka ovat kiinnostu-
neita oppimaan ja joille professori kokee 
kykenevänsä todella antamaan jotain. 

Aallon merkitys on myös siinä, 
että se kirittää Suomen yliopis-

tolaitosta uuteen asentoon. Se on muurin 
murtaja monessa mielessä ja sillä on koko 
kenttään hyvin positiivinen vaikutus. Yli-
opiston asema on globaalissa taloudessa 
aivan toinen kuin silloin, kun koulutettiin 
pappeja, opettajia ja virkamiehiä. Aalto 
mahdollistaa uudet sisällöt, toiminnot ja 

innostus

opetusloisto

äly

www.teknologiateollisuus.fi/  
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www.tamatoimii.fi
Lisätietoja: Birgitta Ruuti, birgitta.ruuti@teknologiateollisuus.fi (09) 192 3365

www.taitaja2009.com

Tämä toimii!

Tämä toimii! -teknologiakilpailu on tarkoitettu perusopetuksen 1 – 6-luokille. Tämä toimii! 
innostaa arkielämän teknologisten haasteiden ja tehtävien luovaan ratkaisuun. Lapsille lelujen 
ideointi ja valmistaminen on mieluinen keino tutustua teknologian maailmaan. Tämä toimii! 
on innovaatioprosessi oppimismenetelmänä.

”Nuorille kokemuksia 
työelämästä”

Kouvolan seudun ammattiopiston kone- 
ja metallialan perustutkintoa opettava 
Pekka Suominen sanoo, että nuoret ovat 
kiinnostuneita teknologia-alasta, jossa on 
ollut hyvin tarjolla työpaikkoja. Vielä joskus 
nuoret mieltävät metallialan työympäris-
töltään yksinäiseksi ja raskaaksi ja tämä 
tietysti vaikuttaa kiinnostukseen. 

Millä keinoilla nuorten kiinnostusta 
teknologia-alaan voidaan lisätä? 

Jo peruskoulun 7–8-luokkalaisten •	
on tärkeää saada omakohtaisia ko-
kemuksia työelämästä ja eri amma-
teista. Tässä onnistutaan parhaiten 
koulujen ja yritysten pitkäjänteisel-
lä yhteistyöllä. 
yritykset voisivat järjestää van-•	
hempaintapaamisia, jossa he esit-
telisivät toimintaansa ja eri am-
matteja.

”Lisää käytännön 
pohdintatehtäviä”

Tampereen Kaukajärven koulun opettaja 
Helena Hovila kertoo, että ala-asteikäisiä 
lapsia kiinnostaa teknologia, erityisesti 
musiikkilaitteet, kännykät, polkupyörät 
ja mopot. Oppiaineina fysiikka ja kemia 
ovat suosiossa.

Millä keinoilla lasten kiinnostusta 
teknologia-alaan voidaan lisätä? 

oppilaille annetaan pohdintateh-•	
täviä, jotka liittyvät teknologiaan. 
Liikkuvan lelun valmistaminen on 
ollut kiinnostava tehtävä meidän 
luokassamme. 
Asiantuntija tulee kouluun kerto-•	
maan omasta alastaan ja tuo lapsil-
le uutta tietoa teknologiasta. 
uutta intoa luokka saa myös vierai-•	
lusta jossain kohteessa, jossa esitel-
lään teknologian sovellutuksia. 
Myös jokin elokuva tai tietokoneen •	

Osaaminen

Teknologia houkuttelevaksi

nuoret kuuntelevat nuoria, joten •	
nuoret pitäisi saada kertomaan 
työstään peruskoululaisille. 
Monipuoliset harjoittelu- ja työs-•	
säoppimismahdollisuudet lisäävät 
opiskelijoiden kiinnostusta ja val-
miuksia teknologia-alaan. 
opiskelijat kokevat olevansa hy-•	
vässä paikassa opiskelemassa, jos 
opetus ja ”henki” oppilaitoksessa 
on innostunutta ja oppimisympäris-
töt ajanmukaisessa kunnossa. 

Vuosittain yksi Pekka Suomisen opiskeli-
joista on osallistunut Taitaja-kilpailun se-
mifinaaliin. Suomisen mielestä kilpailu on 
oivallinen paikka kannustaa hyvää opiske-
lijaa vielä parempiin tuloksiin ja kilpailussa 
opiskelija on voinut testata taitojaan. 

Miten innostaa lapset ja nuoret 

teknologia-alasta? Peruskoulun ja 

ammattiopiston opettaja antavat vihjeitä.

avulla tutkittava materi-
aali voi innostaa tekno-
logiaan.

Hovilan luokka on osallistunut 
Tämä toimii! -prosessiin jo viisi 
kertaa. Hän kertoo, että on 
innolla käyttänyt hyväkseen 
hienon tilaisuuden laittaa lapset 
pohtimaan ryhmässä yhteistä 
haastetta ja tekemään liikkuvaa 
lelua, mainosta ja päiväkirjaa. 
Samalla he ovat oppineet tyttö-
jen ja poikien välistä yhteistyötä 
ja ryhmätyötaitoja. Oppilaat 
ovat päässeet käyttämään kaik-
kia kykyjään. Hovila uskoo että 
joillekin lapsille prosessi palaa 
mieleen, kun he pohtivat am-
mattia isompana. 
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kun koko MAAiLMA ajautui talouskrii-
siin, protektionismin uhka nosti päätään. 
Talouden järjestelmät on viritetty pääsään-
töisesti kasvavan talouden tai korkeintaan 
ohimenevän taantuman olosuhteisiin. Nyt 
pelätään valtioiden suosivan omia yrityksiä 
kilpailijamaiden yritysten kustannuksella. 

Maailman bkt supistuu IMF:n huhti-
kuun ennusteen mukaan vuonna 2009 
runsaan prosentin edellisvuodesta, mikä 
on heikointa kehitystä toisen maailman-
sodan jälkeen. Kansainvälinen kauppa 
supistuu ennusteen mukaan 11 prosenttia. 
Talouspolitiikan arsenaalia on käytettävä 
nyt täysimittaisesti lyhyen ajan talouskas-
vun tukemiseen. 

Keskuskauppakamari toteuttaa ke-
väällä 2009 laajan kauppakamareiden 
luottamushenkilöiden haastattelukier-
roksen, jonka osana tiedustellaan myös 
yritysjohdon näkemiä uhkia talouskehi-
tyksen tiellä. Hyvin usein haastatteluissa 
on noussut esille protektionismin nousu. 
Onko tämä vain julkisen keskustelun mu-
kanaan tuomaa heijastumaa uhasta, jota 
pienen avotalouden yritysten on syytäkin 
pelätä? Vai onko protektionistisista otteista 
jo selvää näyttöä maailmanmarkkinoilla? 

Kauppakamarien jäsenyrityksiltä kysyt-
tiin helmi–maaliskuun vaihteessa kaupan 
esteiden mahdollisesta kasvusta viimeisen 
puolen vuoden aikana. Kyselyn tuloksissa 
oli jonkin verran viitteitä protektionismin 
noususta. Miltei 850 vastaajasta lähes sata 
katsoi, että kaupan esteitä oli ollut havain-
tojaksolla aiempaa enemmän. Miltei 200 
kaupan esteistä raportoineella yrityksellä 

eniten oli mainintoja kilpailua vääristävistä 
tuista kohdemaan yrityksille. Myös tulla-
usmenettelyissä ja julkisten hankintojen 
puolella yritykset olivat havainneet protek-
tionistisia ilmiöitä. Valuuttakurssien rajut 
muutokset vuodenvaihteen molemmin 
puolin kirvoittivat useat yritysjohtajat tul-
kitsemaan myös kurssimuutokset kaupan 
esteeksi. 

Arvioiden mukaan protektionismi ei 
ole – ainakaan toistaiseksi – räjäh-
dysmäisesti kasvanut, mutta 
viestejä tuontitullien ko-
rotuksista ja poikkipuo-
listen kauppamenet-
telyjen soveltamisesta 
saadaan lukea päivit-
täin. Myös Suomen 
tärkeimmillä markki-
noilla. 

Pienellä maalla ei ole 
muuta vaihtoehtoa kuin 
edistää vapaata kaupankäyn-
tiä kaikkialla ja kaikissa oloissa. Pie-
nen maan on myös itse noudatettava 
muilta vaadittavia käyttäytymismalleja. 
Ulkoasiainministeriön verkosto maailmalla 
on erityisvalmiudessa protektionististen 
ilmiöiden havainnoinnissa. Suomalaisten 
yritysten on oltava tarkkana epäasiallisten 
kauppatapojen uhatessa kaupankäyntiä. 
Protektionistisista otteista on hyvä rapor-
toida viranomaisille viipymättä. Epäasialli-
siin tukiasioihin on puututtava aktiivisesti 
ja ripeästi. Hyvä yhteistyö yritysten ja vi-
ranomaisten välillä on tässäkin asiassa 
keskeisen tärkeää. 

Kolumni

”Pienellä 
maalla ei ole 

muuta vaihtoehtoa 
kuin edistää vapaata 

kaupankäyntiä 
kaikkialla ja kaikissa 

oloissa.”

Hiipiikö protektionismi  
talouden etulinjaan?

Jukka kero
Johtaja 
Keskuskauppakamari
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Maailmalla

Bisneksen teon suoraviivaisuus tekee  

amerikkalaisista markkinoista dynaamiset. Viime kädessä bisneksen 

tekevät ihmiset – kunhan vain tuotteet ja palvelut ovat kelpoja.  

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI · KUVAT JARI PIRINEN JA SHUTTERSTOCK

”AMeRikASSA vapaa kilpailu toimii suu-
ressa mittakaavassa ja markkinamuutokset 
ovat nopeita. Kun yksi asia menee läpi, 
koko markkina muuttuu ja edessä on 
uusia mahdollisuuksia”, luonnehtii Halton 
Groupin hallituksen puheenjohtaja Mika 
Halttunen. 

Sisäilmastoratkaisuihin erikoistuneen 
Haltonin kannalta markkinamuutokset 
ovat olleet positiivisia. Energiatehokkuus, 
ympäristöystävällisyys ja hyvä työympäristö 
ovat alkaneet kiinnostaa amerikkalaisia, ja 
Haltonin tuotteille riittää kysyntää. 

“Lisäksi tarvitaan riittävä uskottavuus. 
Haltonilla se on hyvä, sillä olemme markki-
noineet energiatehokkaita ja laadukkaita 
ratkaisuja täällä jo 20 vuotta.”

Maailmantalouden veturi ja loputto-
mien bisnesunelmien kohde ei ole helppo 
markkina, vaikka tarjoaakin mahdolli-
suuksia joka lähtöön. Halton on valinnut 
kapean segmentin, jolla se on menestyk-
sekkäästi kasvattanut asemaansa. 

“Halton on yksi Amerikan johtavista 
ammattikeittiöiden sisäilmastoratkaisujen 
toimittajista. Koko Halton-konsernissa 

Amerikassa mennään asiaan

Amerikan markkinat tuovat merkittävän 
osan liikevaihdosta”, Halttunen kertoo. 

Pelkän USA:n sijasta Halttunen puhuu 
mieluummin amerikkalaisista markkinois-
ta. Nyt 40-vuotisjuhlavuottaan viettävän 
Haltonin kansainvälistyminen alkoi pian 
yrityksen perustamisen jälkeen Kanadan 
tehtaasta. Sieltä kauppaa tehtiin myös 
Yhdysvaltoihin. 

Entistä amerikkalaista liiketoimintaa ei 
enää sellaisenaan ole olemassa. Nykyään 
Haltonilla on tehtaat sekä Yhdysvalloissa 
että Kanadassa. Liiketoimintaa ollaan vie-
mässä myös uusille segmenteille. 

“Maantieteellisesti suuntaamme Mek-
sikoon ja Brasiliaan. Koko alueella olem-
me aloittaneet toiminnan myös julkisen 
rakentamisen ja laivanrakentamisen rat-
kaisuissa.”

Menestys edellyttää 
hyviä kontakteja

Haltonilla on toimintaa 21 maassa ja tuon-
tantolaitoksia yhdeksässä maassa. Pohjois-
Amerikassa tapahtuu ammattikeittiösek-

torin teknologia- ja järjestelmäkehitys. 
Tuotteita on Amerikasta viety Lähi-Itään 
ja Aasiaan. 

Suora amerikkalainen bisneskulttuuri 
miellyttää Halttusta. Kun asiat sanotaan 
asioina, on helppo tietää, missä mennään. 
Sitkeyttä kuitenkin tarvitaan. Kaikilla on 
bisneksen teossa sama tavoite: hyötyä 
pitää löytyä ja rahaa pitää syntyä. 

“Alkuvuodet olivat rankkoja. Silloin 
opittiin koko ajan uutta ja rakennettiin 
kontakteja. Amerikassakin bisnes perustuu 
hyvien tuotteiden lisäksi ihmissuhteisiin. 
Hyvä edustajaverkosto on tärkeä. Sitä kaut-
ta saadaan kontaktit paikallistasolle.” 

Työtä Pohjois-Amerikassa tehdään pal-
jon. Työajat ovat pitkiä ja lomat lyhyitä. 
Yhteinen yhdysvaltalainen arvopohja ja po-
sitiivinen asenne yhdistävät ihmisiä, ja esi-
merkiksi Haltonin kaltainen perheyrittäjyys 
asetetaan arvoasteikossa korkealle. 

No Nonsense.

Bisnes perustuu hyvien 
tuotteiden lisäksi 
ihmissuhteisiin.
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Mika Halttunen sai ensikosketuksen 
Yhdysvaltoihin lukion vaihto-oppilasvuo-
tenaan 1970-luvulla. Valmistuttuaan dip-
lomi-insinööriksi 20 vuotta sitten hän asui 
Yhdysvalloissa perustaessaan vaimonsa 
kanssa sinne Haltonin nykyistä liiketoi-
mintaa. Tänä kesänä päättyy Halttusen 
kolmas Yhdysvaltain jakso. Koko perhe 
palaa takaisin Suomeen kahden vuoden 
työrupeaman jälkeen. 

”Yhdysvalloissa lasten kuljettaminen 
leimaa arkea. Autolla viedään kouluun ja 
harrastuksiin. Vahvassa autokulttuurissa 
Florida on kuitenkin poikkeuksellinen osa-
valtio, sillä täällä myös pyöräillään.”

Halttusen perhe vuokrasi kodikseen 
talon Tampan lahden rannalta Floridasta. 
Teknologiaorientoituneessa yhteiskunnassa 
asumisen sijainnilla ei bisneksen kannalta 
ole suurta merkitystä. Tampan alue vali-
koitui luontevasti siellä sijaitsevan Haltonin 
strategisen kumppanin myötä. 

Halttusen perheen vapaa-aika sujuu 
Floridassa paljolti musiikin ja urheilun pa-
rissa. Suomalaisen ärräpää Orkesterin 
kitaristi Mika R. on tutustunut paikallisiin 

Floridassa

Vapaalla

muusikoihin ja päässyt heidän kanssaan 
blues-klubeille soittamaan. Huilisti-vaimo 
puolestaan on liittynyt paikalliseen or-
kesteriin. 

”Musiikki on universaali kieli, jonka 
kautta on helppo saada ystäviä. Uusia 
tuttuja on tullut paljon ja ehkä muutamia 
ystäviäkin, joiden kanssa yhteydenpito 
varmasti jatkuu Suomessakin.” 

Yhdysvalloista Halttunen jää kaipaa-
maan ennen kaikkea Floridan aurinkoa 
sekä koko yhteiskunnassa näkyvää ener-
gistä ja positiivista elämänasennetta. 

“Vaikka olemme lomakausina kierrel-
leet mannerta ahkerasti, vielä on jäljellä 
pitkä lista paikkoja, joissa olisimme halun-
neet käydä.” 

Kaikilla on bisneksen teossa sama tavoite: 
hyötyä pitää löytyä ja rahaa pitää syntyä. 

Musiikki on universaali kieli, jonka kautta on helppo saada ystäviä. Mika 
Halttunen (vas.) soittamassa Floridan Bradentonissa sijaitsevalla Ace's 
Lounge -klubilla yhdessä muusikko Bob Margolinin kanssa.
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Suomalainen kone- ja metallituote teollisuus elää kovia 

aikoja. Toimitusketjuja kehitetään taantuman painaessa. 

Päähankkijat keskittyvät yhä rajatummin ydinosaami-

seensa ja siirtävät muuta tuotantoa sekä osin tuotekehi-

tystä yhteistyökumppaneilleen. 

Suuntaus pitäisi nähdä mahdollisuutena, sillä tilanne avaa alihankkijoille kehittymisen 

ja kasvun väyliä sekä kotimaassa että ulkomailla. Mutta etsikko-

aika on nyt. Sitran ja Teknologiateollisuuden julkaiseman kirjan 

julkistamisseminaarissa huhtikuun lopulla paneuduttiin laaja- 

alaisesti yhteistyöverkostojen kehittämisen haasteisiin. 

KIRJAN VOI TILATA SITRASTA, SäHKöPOSTI: JULKAISUT@SITRA.FI TAI PUH. (09) 618 991.

on erityisen tärkeitä järjestelmä- tai osajärjestelmätoimittajia. 
Strategisen kumppanuuden kovin ydinkärki muodostuu maail-
manlaajuisesti alle sadasta kumppanista. 

”Valmista pitäisi olla viimeistään neljän vuoden päästä. Se 
toki riippuu ennen muuta kyvystämme vetää toimittajiamme 
yhteen.”

Miksi ostaisimme teiltä? 

Vaatimukset Konecranesin uusiksi muotoiltavaan yhteistyöver-
kostoon pääsemiseksi on helppo listata. Kustannusten on oltava 
kohdallaan, samoin laadun. Myös toimitukselliseen varmuuteen 

Konecranes 
virittää verkostojaan: 

Etsikkoaika 

Lisää arvoa yhteistyönä
Konecranes tehostaa hankintaansa ja vähentää toimijoiden 

määrää yhteistyöverkostoissaan kuudennekseen nykyisestä. 

Verkostoihin kuuluvat ovat nykyistä suuremmissa rooleissa. 

TEKSTI JAAKKO LIIKANEN · KUVA JARI HäRKöNEN

noSToLAiTTeiSiin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut 
globaali konepajakonserni keräsi viime vuonna 2,2 miljardin 
euron liikevaihdon. Konsernin ulkopuolelta tehtyjen hankintojen 
osuus siitä oli 1,4 miljardia eli yli 60 prosenttia. Ostoslistalla on 
kaikkea Konecranesin loppuasiakkaille menevien tuotteiden 
nosturikomponenteista ja materiaaleista konsernin tarvitsemiin 
tarvikkeisiin ja palveluihin. 

”Hankinnoilla on erittäin suuri merkitys toiminnassamme, 
kuten luvuistakin näkee”, Konecranesin hankintajohtaja Pekka 
Lettijeff sanoo. 

Konecranes vähentää yhteistyökumppaneidensa määrää 
nykyisestä kymmenistä tuhansista tuhansiin. Niistä lähes tuhat 

nyt
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Pekka Lettijeff korostaa muutok-
seen sisältyvää mahdollisuutta. 
– Kehottaisin miettimään, miten 
yhteistyöhömme tulisi lisäarvoa. 
Uudenlaisten toiminnallisten 
tapojen miettiminen voi olla 
haastavaa ja vaatii oikeanlaista 
asennetta. Myös meiltä. 
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Kestomagneettinen  
kosketus 
Ulvilassa sijaitsevan Neorem Magnetsin ote pitää 

sähkömoottoreissa tarvittavilla kestomagneeteilla. 

TEKSTI JAAKKO LIIKANEN · KUVA HARRI VIRTA

”HALuAMMe osallistua suunnitteluun alusta asti. Vain niin 
voi vaikuttaa kaikkiin tuotteen kannalta olennaisiin asioihin”, 
vastaa toimitusjohtaja kari Aittoniemi kysymykseen yhtiön 
luonteesta. 

Toimitusketjujen tehostus ei Aittoniemeä hetkauta. Hän 
uskoo Neoremin osaamiseen magneettitoimittajana. Aittoniemi 
huomauttaa, että päämiehiltä tulee aina painetta. 

”Niin pitääkin tulla. Mutta tärkeää on, että asiakas asettaa 
tavoitteita, pitää yllä avointa keskustelua ja antaa spekseissään 
meille tuotteeseen liittyen olennaiset asiat.” 

Neorem tarvitsee muun muassa tuotantoennusteita siksikin, 
että se voi välittää sanomaa omille alihankkijoilleen. 

”Yhteydenpito toimii. Joskus oli kitkaisempaa, mutta viimeis-
ten kymmenen vuoden aikana käytännöt erityisesti kotimaisten 
päämiesten kanssa ovat kehittyneet paljon.”

Noin 18 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävän Neorem 
Magnetsin tuote ovat sähkömoottoreissa ja generaattoreissa 
käytettävät kestomagneetit. Neodyymin, raudan ja boorin 
seoksesta tehtävät magneetit ovat monta kertaa perinteisiä 
kestomagneetteja voimakkaampia, näin muun muassa tuuli-

on voitava luottaa. Lisäksi erityisesti strategisia kumppaneita kos-
kettaa toisia enemmän myös vaatimus innovointiosaamisesta. 

Konecranesin yhteistyöverkostossa toimiminen vaatii selkeiden 
ominaisuusvaatimusten ohella kumppanilta omaa suunnitelmaa 
ja näkökulmaa. Konecranes ei muun muassa halua, että sen 
kumppanit olisivat liian riippuvaisia siitä. On yhteistyö sitten glo-
baalia tai paikallista, vaatimus on, että yhteistyökumppanilla on 
toimintansa tueksi omaehtoinen strategia, johon kuuluu osana 
myös Konecranes. 

”Tarvitsemme entistä enemmän sellaisia yhteistyökump-
paneita, jotka pystyvät ymmärtämään loppuasiakkaidemme 
tarpeita. Sillä jos he siihen pystyvät, ymmärtävät he myös meidän 
haasteitamme ja pystyvät tarjoamaan niihin ratkaisuja. Heillä 
on esittää meille selvitys siitä, miksi ostaisimme heiltä. Eli selkeä 
“value proposition” tarvitaan”, Lettijeff sanoo.

ei liialle riippuvuudelle

Yhteistyökumppanin toiminnalliseksi strategiaksi ei riitä toimimi-
nen vain Konecranesin alihankkijana. 

Lettijeffille on muodostunut aiempien töidensä kautta selkeä 
kuva sitä, mihin “kaikki munat yhdessä korissa” -tyyppinen malli 
voi johtaa. 

”Telecom-puolella on aika ikäviä esimerkkejä siitä, miten 
voi käydä, jos mennään maailmalle vain yhden päämiehen 
varassa.”

Konecranes laittaa rajansa 50 prosenttiin, vain puolet yhteis-
työkumppanin myynnistä saisi mennä Konecranesille. 

”Joissakin tapauksissa strategisten kumppanien kanssa voi-
daan mennä ylikin, muttei mielellään.”

Menneen maailman toimintamallit näkyvät muun muassa 
silloin, kun yhteistyökandidaatti esittelee Lettijeffille vain koneita 
ja kapasiteettia.

”Voisimme hyödyntää sitä kunhan vaan sanomme, mitä 
haluamme. Eli toimittajaehdokkailla on kyllä haku päällä, mutta 
tietoa toimenpiteistä haetaan meiltä. Emme me sellaista halua. 
Haluamme että meille kerrotaan, kuinka yhteistyökumppanin 
tuoma lisäarvo kääntyy eduksi myös meille.”

”Tämä on minun piha” 

Yhteistyökumppanin olisi siis ymmärrettävä oma roolinsa tuo-
tannollisessa arvoketjussa ja lisäarvon tuottajana. Toisaalta 
myös Konecranesin olisi organisaationa osattava katsoa asioita 
uudella tavalla. 

”Toivon, että kumppanimme myös haastaisivat meidät, sillä 
eivät meidän omaksumamme tavat varmasti ole ainoita oikeita ja 
parhaita mahdollisia. Ja parannusehdotusten ei tietenkään tarvitse 
olla mitään globaalin mittakaavan asioita, kaikki lasketaan.”

Mutta hankalaakin se voi olla. Sillä vaikka yhteistyökump-
pani olisi oikealla asialla, voi Konecranes olla liiaksi tottunut 
tapoihinsa. 

Hankintajohtaja hakee vertauksen pihanhoidosta. 
”Jos minä olen laittanut pihani vuosien mittaan haluamaani 

kuntoon, en pidä siitä, että naapurin kaveri tulee sanomaan, 
mikä pihassani on vialla ja mitä siellä pitäisi tehdä toisin. Mutta 
toisaalta, jos naapuri osaa rakentavasti selittää, miksi joku asia 
pihallani voisi toimia, saatan kuunnella häntä.” 
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voimaloiden generaattorit tuottavat kestomagneeteilla sähköä 
entistä paremmalla hyötysuhteella. 

Yhteensä noin 120 henkeä työllistävän yhtiön päätuotanto-
laitos on Ulvilassa. Tytäryhtiö Kiinassa jatkokäsittelee Ulvilassa 
valmistettuja NeFeB-magneettiaihioita. 

Globaaliin mittaan

Kari Aittoniemi korostaa Neorem Magnetsin olevan lähellä 
päämiestä. 

”On tosin jo poikkeuksiakin, erityisesti uusiutuvaan energi-
aan liittyvissä ratkaisuissa olemme keskustelleet myös suoraan 
loppuasiakkaiden kanssa.”

Outokumpu Magnets Oy:n työtä 1980-luvun lopulla jatka-
maan perustettu, tuolloin osin Sitran rahoittama Neorem Magnets 
on ollut vuodesta 2007 lähtien saksalaisen Vacuumschmelze 
GmbH & Co. KG:n omistuksessa. 

”Päädyimme VAC:iin, koska kestomagneettien valmistajalla 
on oltava valmiutta laajentaa toimintaansa. Markkinapotentiaali 
Euroopassa on suuri, erityisesti uusiutuvaan energiaan liittyvissä 
hankkeissa. VAC:n kaltainen globaali toimija takaa mahdollisuu-
det vastata myös Kaukoidästä tulevaan kilpailuun”, Aittoniemi 
listaa. 

Synergiaetuja kaupassa tuli asiakaskuntien erilaisuuden ansios-
ta. VAC toimittaa kestomagneetteja muun muassa työstökoneisiin 
ja autoihin, esimerkiksi hybridiautojen moottoreihin. Neoremin 
asiakaskunta puolestaan pääosin valmistaa suuria sähkökoneita 
muun muassa tuuligeneraattoreihin ja laivamoottoreihin. 

”Haluamme osallistua 
suunnitteluun alusta asti”

Toimitusketjujen tehostus ei vaikuta toimitusjohtaja Kari Aittoniemen yöuniin, sillä kestomagneettiosaajia on maail-
malla harvassa ja alan markkinapotentiaali valtava. 

TRIO
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MAAiLMAnTALouS on syvässä taantu-
massa, peräti lamassa. Maailmanpankki ja 
Kansainvälinen valuuttarahasto päivittivät 
huhtikuussa omia ennusteitaan tämän 
vuoden kehityksestä. Maailmantalous su-
pistuu muutamalla prosentilla. Vastaavaa 
ei ole tapahtunut kertaakaan toisen maa-
ilmansodan jälkeen, mikä kertoo tilanteen 
vakavuudesta. 

Ennusteiden mukaan bruttokansan-
tuote supistuu tänä vuonna kaikkialla 
muualla paitsi Kiinassa, Intiassa, osassa 
muuta Aasiaa sekä Lähi-idässä ja Afrikas-
sa. Kehittyneissä maissa bkt vähenee 4–7 
prosenttia. On mahdollista, että nämäkin 
ennusteet ovat toiveikkaita. Esimerkiksi 
Suomessa bkt supistui tammi–maaliskuus-
sa runsaat 10 prosenttia viimevuotisesta, 
Saksassa 7 prosenttia ja koko euroalueella 
vajaat 5 prosenttia. 

Talouskriisi sai alkunsa Yhdysvaltain 
asuntomarkkinoilta, jossa käänne alaspäin 
tapahtui vuoden 2006 alussa. Ensimmäi-

seksi väheni asuntojen myynti ja rakenta-
minen, sittemmin myös asuntojen hinnat 
kääntyivät laskuun. Koko talouden kehitys 
muuttui taantumaksi ja finanssikriisiksi 
vuoden 2007 lopulta alkaen. 

Yhdysvaltain ja muiden ylivelkaantu-
neiden maiden talouskehitys on avainase-
massa myös maailmantalouden nousua 
odotellessa. Tässä vaiheessa taantuman 
pohjaa ei ole vielä saavutettu, sen sijaan 
voimakkain pudotus on ehkä takana-
päin. 

Tämänkertaisen taantuman vaikutuk-
set maailmantaloudessa ovat pitkäkestoi-
set. Näin on tapahtunut aina aiemminkin, 
kun varallisuus- ja vakuusarvot ovat pu-
donneet merkittävästi ja finanssijärjes-
telmä on ajautunut vaikeuksiin. Tässä 
tilanteessa oikein mitoitetut ja kohden-
netut julkiset elvytystoimet ovatkin olleet 
välttämättömiä, mutta niiden vaikutukset 
ovat aina rajalliset. OECD:n laskelmien 
mukaan järjestön jäsenmaissa tehtyjen 

Taantuman pohjaa ei ole saavutettu

Liikevaihto putoaa, henkilöstö vähenee Suomessa
elvytyshankkeiden myönteinen vaikutus 
bkt:n kehitykseen on keskimäärin puoli 
prosenttia sekä vuonna 2009 että 2010. 
Yhdysvalloissa elvytystoimien ennakoidaan 
vaikuttavan bkt:hen prosentin verran kum-
panakin vuonna. 

Yrityksillä on maailmalla paljon ylika-
pasiteettia. Investointitavaroiden kysyntä 
onkin supistunut noin puoleen siitä, mitä 
se oli vuosi sitten. Myös rahoituksen heik-
ko saatavuus estää investointeja. Euro-
maille lisärasituksen tuo euron voimakas 
vahvistuminen suhteessa Venäjän, Ison-
Britannian, Ruotsin ja itäisen Euroopan 
maiden valuuttoihin. 

uudet tilaukset puolittuneet, 
markkinatilanne vaikea 

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto 
Suomessa oli viime vuonna arviolta 77 
miljardia euroa. Liikevaihto alkoi supistua 
vuoden lopulla, mutta sitä kertyi kuiten-

 

2002 2003 2004 2005 2006 20072000 200920082001

Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset 
puolittuneet Suomessa
 
 

*) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana II/2007 alkaen. 
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto I/2009
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kin vuoden aikana vajaat viisi prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2007. Tämän 
vuoden tammi–helmikuussa liikevaihto 
oli 26 prosenttia pienempi kuin vuosi 
sitten samaan aikaan. Tavaravienti su-
pistui tammi–helmikuussa 38 prosenttia 
viimevuotisesta. 

Teknologiateollisuuden saamien uusien 
tilausten väheneminen jatkui tammi–maa-
liskuussa. Tilauskannat supistuivat niin 
ikään. Osassa yrityksiä aiemmin saatuja 
tilauksia peruttiin. 

Alan yritykset saivat uusia tilauksia 
tammi-maaliskuussa euromääräisesti 46 
prosenttia vähemmän kuin viime vuonna 
vastaavaan aikaan ja 13 prosenttia vä-
hemmän kuin loka–joulukuussa. 

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lo-
pussa 18 prosenttia pienempi kuin vuosi 
sitten samaan aikaan ja 10 prosenttia 
pienempi kuin joulukuun lopussa.

Markkinatilanne ja uusien tilausten 
saaminen on jatkunut vaikeana keväällä. 

Huhtikuussa lähes puolet alan yrityksis-
tä raportoi tarjouspyyntöjen oleellisesta 
vähenemisestä verrattuna vuoden alun 
tilanteeseen. 

Alkuvuoden tilauskehityksen sekä vai-
keana jatkuvan markkinatilanteen takia 
teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto 
supistuu merkittävästi tänä vuonna, arvi-
olta 20–30 prosenttia. 

yritykset kasvaneet vahvasti 
kehittyvissä maissa

Suomessa sijaitsevat teknologiateollisuu-
den yritykset kasvattivat henkilöstöään 
ulkomailla vahvasti myös vuonna 2008, 
mutta lisäsivät sitä vielä tuolloin hieman 
myös Suomessa. Suomalaisyrityksillä oli 
henkilöstöä vuoden 2008 lopussa kaikki-
aan 564 000, josta kotimaassa 274 000 ja 
tytäryrityksissä ulkomailla 290 000. 

Henkilöstömäärä ulkomaisissa tytär-
yrityksissä kasvoi 13 000:lla vuonna 2008. 

Vertailuvuoden 1998 lopussa henkilöstöä 
oli ulkomailla yhteensä 111 000. Kulunei-
den kymmenen vuoden aikana henkilös-
tön määrä ulkomailla on siten lisääntynyt 
179 000 henkilöllä ja kasvua on ollut 
joka vuosi. 

Ulkomaisesta henkilöstöstä lähes 60 
prosenttia sijaitsee kehittyvillä talousalu-
eilla ja samalla matalan kustannustason 
maissa: Aasiassa, Keski- ja Itä-Euroopassa 
sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa. Henkilöstö 
on lisääntynyt näissä maissa kuluneen 
kymmenen vuoden aikana 138 000:lla ja 
vuonna 2008 yhteensä lähes 12 000:lla.

Tytäryritysten suurimmat sijaintimaat 
olivat vuoden 2008 lopussa henkilös-
tömäärän mukaan järjestyksessä: Kiina 
(43 900), Intia (25 000), Yhdysvallat 
(22 400), Saksa (21 700), Ruotsi (19 300), 
Brasilia (14 700), Unkari (13 100), Iso-
Britannia (10 700), Meksiko (10 200), Italia 
(8 500), Ranska (7 300), Venäjä (6 700) ja 
Viro (6 400). 

Suomessa alan yritysten henkilöstö 
kasvoi 2 000:lla vuonna 2008. Kasvu 
ajoittui alkuvuoteen, sillä loppuvuonna 
henkilöstö alkoi vähentyä. 

Teknologiateollisuuden neljännesvuo-
sikyselyn mukaan henkilöstön vähenemi-
nen Suomessa on kiihtynyt alkuvuoden 
2009 aikana. Henkilöstöä oli alan yrityk-
sissä maaliskuun lopussa runsaat 5 000 
vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. 
Henkilöstö väheni kolmen kuukauden 
aikana kahdella prosentilla. Tämän lisäksi 
yt-neuvottelujen seurauksena teknologia-

teollisuuden henkilös-
töstä kaikkiaan noin 
40 000 on lomau-
tusten piirissä. Määrä 
kasvaa nopeasti. 

Talouden tila

www.teknologiateollisuus.fi >  
palvelut > Tilanne ja näkymät

Jukka Palokangas, pääekonomisti 
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi

Yritysten välinen kilpailu uusista 
tilauksista on kiristynyt oleellisesti, 
mikä merkitsee myös hintojen laskua.
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Teknologiateollisuuden henkilöstö vähenee nyt 
Suomessa, ulkomailla henkilöstö kasvanut nopeasti  

 
 

Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
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Toimiala
POLKuPyöRäTEOLLIsuus

Hallituksen jäsen Helkama Bica • 
-konsernin yrityksissä sekä Helka-
ma Auto Oy:ssä.
Helkama Bica -konserni on • 
suomalainen perheyritys, johon 
kuuluu laiva- ja teollisuuskaape-
leita valmistava Helkama Bica Oy 
sekä sen tytäryhtiöt Helkama Bica 
Shanghai, polkupyöriä valmistava 
ja markkinoiva Helkama Velox Oy 
ja Suomen Polkupyörätukku Oy.
Konserniliikevaihto n. 70 MEUR• 
Henkilöstömäärä n. 300• 

satu Helkama

40 40 VISIO 2 · 2009



“on kAnSAnTeRVeydeLLinen ongel-
ma, että ihmiset eivät liiku tarpeeksi. Hyö-
tyliikunta tarjoaa suunnattomat mahdolli-
suudet ihmisten terveyden edistämiseen”, 
sanoo Helkama Velox Oy:n hallituksen 
jäsen Satu Helkama. 

Helkama on taustaltaan lääkäri ja us-
koo hyvinvointinäkökulman tuovan aivan 
uusia mahdollisuuksia suomalaisen polku-
pyöräteollisuuden edistämiseen. 

“Pyöräily on kasvussa. Vaikka Suo-
mi on monia maita jäljessä polkupyörien 
määrässa ja pyöräilyn yleisyydessä, suoma-
laisten pyöräilyaktiivisuus yltää eurooppa-
laisen keskitason yläpuolelle. Pyöräilystä on 
tullut trendikästä ja polkupyöriä myydään 
paljon.”

Polkupyöräilyn vauhdittamistyötä tekee 
Suomessa muun muassa Pyöräilykuntien 
verkosto, jonka kanssa polkupyöräteol-
lisuus tekee yhteistyötä. Tavoitteena on 
pyöräilyn edellytysten ja turvallisuuden 
lisääminen. Kun pienet suomalaiset koulu-
laiset suorittavat kouluissa Pyöräilykuntien 
verkoston lanseeraamaa pyöräilymerkkiä, 
taustalla on polkupyöräteollisuuden yh-

Teollisuutta ei aivan ensimmäiseksi tule liittäneeksi 

kansanterveyden ongelmien ratkomiseen. Kun 

metalliputki muotoutuu polkupyörän muotoon, puhutaan 

teknologiateollisuuden alasta, joka on entistä kiinnostuneempi 

tuotteensa terveyttä ja hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta. 

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI · KUVAT MATTI IMMONEN

Poljettua   
hyvinvointia

dessä muiden alan toimijoiden kanssa 
kehittämä opetusmateriaali. 

“Suomalaiset halutaan opettaa pyö-
räilemään pienestä pitäen. Pyöräilymerkin 
suorittamisen kautta pyöräilevien lasten 
turvallisuutta liikenteessä pyritään pa-
rantamaan. Samalla lapsia kannustetaan 
liikkumaan enemmän. Myös vanhempia 
ja opettajia rohkaistaan tukemaan lasten 
pyöräilyä”, Satu Helkama kertoo.

klusteriyhteistyötä tarvitaan 

Yritysten määrässä laskettuna suomalai-
nen polkupyöräteollisuus on käynyt var-
sin pieneksi. Helkama Velox Oy on ainoa 
suomalainen polkupyörävalmistaja, joka 
tekee polkupyöriä alusta loppuun saakka 
tehtaallaan Hangossa. Osa tuotannosta 
on sopimusvalmistusta ja komponentteja 
tuodaan ulkomailta, mutta suuri osa Hel-
kaman pyörämallistosta on vielä suoma-
laista tuotantoa. 

“Emme voi taistella sitä vastaan, että 
polkupyöriä tuodaan Suomeen muualta. 
Haastavaa on sopeuttaa omaa toimintaa 
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• Liikevaihto 51,9 MEUR 
• Henkilöstö 335

Polkupyöräteollisuus on murroksen keskellä oleva ala, joka joutuu poh-
timaan kilpailukykyään ulkomaisen tuonnin puristuksessa. Polkupyörä-
teollisuuden elinvoima kumpuaa yhä enemmän ihmisten hyvinvoinnin 
tarpeesta ja urbaanin yhteiskunnan ekologisen tasapainon tavoittelusta.

Polkupyöräteollisuus

Toimiala

uudenlaisiin markkinoihin ja saada ku-
luttajat ymmärtämään, miksi Suomessa 
valmistetulla käsityöllä on hintansa.”

Helkama Velox on sopeuttanut toi-
mintaansa muun muassa käyttämällä 
tehokkaasti hyödyksi työpaikkakohtaisia 
joustoja. Sesonki on talvella, kun kesän 
mallistoja valmistetaan. Kesällä lomaa 
ehditään pitää pidempään. 

Komponenttivalmistajien Herrmans 
Oy Ab:n ja Brand ID Oy:n kanssa Helkama 
Velox edistää polkupyöräteollisuuden toi-
mintaedellytyksiä Teknologiateollisuuden 
toimialayhdistyksessä.

POLKuPyöRäTEOLLIsuus

Painoarvoa kaksipyöräisille
kattojärjestön COLIBIn ja polkupyörien 
komponenttivalmistajien järjestön COLI-
PEDin kautta.”

Eurooppalaisella yhteistyöllä yhdis-
tys pyrkii vaikuttamaan polkupyörien ja 
polkupyörätarvikkeiden arvonlisäveron 
alentamiseen. Arvonlisäveron alenemisen 
myötä polkupyörähuollot ja -korjaukset 
on jo saatu edullisemmiksi. 

“Polkupyöräilyä ja polkupyöräteollisuu-
den toimintaa edistämällä voidaan vaikuttaa 
myös ympäristötavoitteiden täyttymiseen ja 
ihmisten terveyden edistämiseen”, Kaski 
toteaa. 

Alan standardointikysymyksissä toimi-
alayhdistys työskentelee niinikään eurooppa-
laisen kattojärjestön sekä Metalliteollisuuden 
standardisointiyhdistyksen kanssa. 

Satu Helkama uskoo, että myös eri 
toimialojen välinen yhteistyö voisi olla 
hyödyllistä. Etenkin hyvinvointinäkökulma 
sekä polkupyöräteollisuuden toinen tärkeä 
argumentti – ekologisuus – ovat arvoja, 
joihin moni klusteri joutuu paneutumaan 
entistä vakavammin. 

Laatu tuo elinvoimaa

Kotimaisen kilpailukyvyn säilyttäminen 
vaatii Satu Helkaman mielestä alalla kuin 
alalla entistä vahvempaa laatuajattelua. 
Laatu kiteytyy pitkälti suomalaisuuteen. 

Helkama Veloxissa jokainen polkupyörä 
kootaan käsityönä.

“Pelkkä suomalaisuus ei kuitenkaan 
riitä. Laatutasoa on valvottava ja pidettävä 
yllä jatkuvasti”. 

Laatua on myös tuotekehityksen vah-
va rooli. Kun kokemus polkupyöristä on 
pitkä, yli sata vuotta, moderneimmatkin 
tuotteet syntyvät polkupyöräilyn perinteis-
ten arvojen ehdoilla. 

“Helkama on vahvasti mukana Euroo-
passa suuren suosion saaneiden moder-
nien sähköavusteisten polkupyörien tuo-
tannossa. Ne ovat päävientituotteitamme 
Saksaan, Sveitsiin ja Italiaan. Sähköavustei-
sen polkupyörän kanssa ei ole kuitenkaan 
hätiköity. Sitä ei ole tehty minkä tahansa 
rungon ympärille, vaan siinäkin toteutuvat 
korkea käsityön laatu ja ekologisuus.” 

SuoMen Polkupyöräteollisuusyhdistys on 
pieni tiivis yhteisö, jonka tavoitteet ovat 
selkeät. Polkupyöräilyä ja teollisuudenalan 
toimintaedellytyksiä pitää edistää. 

“Toimialayhdistyksestä on tullut entistä 
vahvemmin vaikuttamisen areena ja alan 
toimijoiden verkottumiskenttä”, luonnehtii 
Suomen Polkupyöräteollisuusyhdistys ry:n 
asiantuntija kristiina kaski. 

Polkupyöräteollisuudella on Kasken 
mielestä paljon yhtymäkohtia fitness- ja 
hyvinvointiteollisuuden klustereihin. Myös 
toimialayhdistys osallistuu entistä vahvem-
min itse pyöräilyn edistämiseen. Samalla 
kuitenkin paneudutaan myös teollisuu-
denalan etujen valvomiseen. 

“Kauppapoliittisissa asioissa yksi tär-
keimpiä tavoitteita on polkumyynnin eh-
käiseminen. Ala ei kestä missään maassa 
epätervettä kilpailua. Työ etenkin Kau-
koidästä tulevien tuotteiden polkumyyn-
nin ehkäisemiseksi kanavoituu paljolti 
eurooppalaisen polkupyöräteollisuuden 

”On haastavaa 
sopeuttaa omaa 
toimintaa uudenlaisiin  
markkinoihin.”
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”On välttämätöntä, että 
kaikkia kustannuksia 
hillitään sisäisen 
devalvaation keinoin 
kaikilla yhteiskunnan  
osa-alueilla.”
Martti Mäenpää 
toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

42 VISIO 2 · 2009 VISIO 2 · 2009 43 43



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 27  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.
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