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Liiketoiminnan ja teknologian linjaus: lähtökohdat 
Teknologiateollisuuden yritysten menestys pitkällä tähtäimellä

• Suomalaisten teknologiateollisuusyritysten huomio keskittyi vuoden 2008 
loppupuoliskosta vuoden 2010 kevääseen ”lyhyillä valoilla ajamiseen”

• Kuitenkin lyhyen tähtäimen tehostamisen  rinnalla on tärkeä rakentaa 
tulevaisuuden strategista menestymistä eli ”ajaa myös pitkillä valoilla”. Vuoden 
2010 puolessa välissä käynnistynyt maailman-talouden toipuminen on 
osaltaan korostanut strategisemman näkökulman tärkeyttä

• Tämän projektin tavoitteena on ollut case-liiketoimintaverkostojen  kautta 
analysoida arvoverkostojen ja liiketoimintamallien muutoksia, tulevaisuuden 
menestystekijöitä sekä kehittämisalueita yritystasolla ja kansallisella tasolla

• Valittuja case-liiketoimintaverkostoja ovat
– Globaalit valmistus-, jakelu- ja palveluverkostot
– Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja internet/ohjelmisto-palvelut
– Globaalit  ohjelmistotuotteet
– Ympäristötuotteet ja -palvelut
– Meriteollisuus / Kompleksiset kokonaistoimitukset

• Projektin tulokset antavat konkreettisen ja näkemyksellisen perustan yritysten 
omille johtopäätöksille. Projekti on myös tuottanut yritysten käyttöön työkaluja 
muutosvoimien analyysiin,  itsearviointiin  ja kehittämistoimenpiteiden 
määrittelyyn (kts. Liiteaineisto)

• Samalla projektin tulokset selkeyttävät näkemystä kansallisen tason 
menestystekijöistä ja keinoista, joilla varmistetaan Suomen kilpailukyky 
menestyksen alustana
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Globaalit  valmistus-,  jakelu- ja palveluverkostot 
Arvoverkoston analyysi
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Globaalit  valmistus-,  jakelu- ja palveluverkostot 
Tähänastinen kehitys ja menestystekijät

• Liiketoiminnan ja kilpailustrategian perustana ovat olleet teknologisesti 
edistykselliset tuotteet ja järjestelmät asiantuntijaostajille

• Osa yrityksistä osannut hyödyntää palveluliiketoiminnan mahdolli- 
suuksia, ja on merkittävästi kasvattanut palveluliiketoiminnan osuutta  

• Monet yritykset ovat siirtyneet massaräätälöinnin periaatteiden 
hyödyntämiseen, osa lähtien asiakaskohtaisen räätälöinnin lähtökohdista, 
osa puolestaan vakiotuotannon lähtökohdista

• Operatiivinen tehokkuus eli käytännössä tilaus/tuotanto/toimitusketjun 
tehokkuus  on ollut veturiyrityksen näkökulmasta keskeinen kehittämis- 
kohde. Tämän myötä valmistustoimintaa on kehitetty Lean-periaatteiden 
mukaisesti ja samalla paljolti  siirretty alhaisemman kustannustason 
maihin. Osana kehitystä hankintatoiminnassa on otettu Global Sourcing 
–periaatteet käyttöön. 

• Veturiyrityksiä palvelevista alihankkijoista haasteellisin asema on ollut 
kapasiteettialihankkijoilla, joiden ansaintamalli on hyvin suhdanne- 
herkkää ja ratkaisevasti riippuvaa muutamien yksittäisten asiakkaiden 
toiminnasta

• Tärkeimmät tähänastiset toimintaympäristön muutostekijät liittyvät globali- 
saatioon ja konsolidaatioon; tämä kehitys koskee asiakkaita, kilpailijoita 
ja toimittajia



Globaalit  valmistus-,  jakelu- ja palveluverkostot 
Tuleva kehitys sekä menestystekijät (1/2)
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• Globaalit rakennemuutokset jatkuvat,  arvoketjut pilkkoutuvat, ja samalla 
syntyy uutta kilpailua ja uusia liiketoimintamalleja edullisten 
tuotantokustannusten lähteistä

• Yritysten keskittyvät Suomen toiminnoissaan innovatiivisiin, korkean 
lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin, ja globaaleissa tuotanto- ja 
hankintaverkostoissa Suomeen sijoitettavien roolina on ensisijaisesti ns. 
johtava tehdas (engl., lead factory, Eloranta et. al., Sitra, 2010) 

• Koko globaalin valmistus-, jakelu- ja palveluverkoston strateginen 
hallinta sekä tähän perustuva kyky rakentaa globaaleja toiminta- ja 
ohjausmalleja on keskeinen menestystekijä. 

• Olennainen ajattelutavan muutos liittyy tarpeeseen syvällisesti 
ymmärtää asiakkaan liiketoiminta ja ansaintalogiikka 

• Markkinoiden kasvun painopisteen muuttuessa Aasiaan olennaiseksi 
nousevat uudenlaiset asiakasvaatimukset.  Asiakkaat ovat yhä 
useammin ns ”business ostajia”, jotka eivät itseisarvoisesti hae 
teknologisesti edistyksellisimpiä tuotteita ja järjestelmiä,  vaan 
ensisijaisesti ratkaisuja, joilla he itse voivat parhaiten ansaita omassa 
liiketoiminnassaan. 

• Lisäksi kehittyvillä markkinoilla kohdataan paikallisista toimijoista 
muodostuva asiakaskunta, joka haluaa paikallisille markkinoille 
sopeutettuja kustannustehokkaampia tuotteita. Olennaista on siten 
uuden liiketoimintalogiikan opettelu ja sopeutuminen uusiin 
asiakastarpeisiin kehittyvillä markkinoilla 
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• Tärkeimpänä viime vuosien ja tulevaisuuden uutena muutostekijänä on 
energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden merkityksen kasvu., 
joka samanaikaisesti luo merkittäviä uusia liiketoiminta mahdollisuuksia 
mutta myös sopeutumishaasteita

• Tuote- ja palveluliiketoiminnan raja hämärtyy siirryttäessä asiakas- 
ratkaisujen toimittamiseen. Osana tätä kehitystä palveluliiketoiminnan 
merkitys kasvaa edelleen ja laajentuu perinteisestä huollosta ja 
varaosapalveluista kattamaan koko elinkaaren palvelut. Uusina kohteina 
mm.  käytön ja hallinnan palvelut. 

• Tärkeä palveluliiketoiminnan lähtökohta strateginen linjaus: ovatko palvelut 
ensisijaisesti (vain) laiteliiketoiminnan täydentäjänä, vai tuleeko ne nähdä 
aidosti omana liiketoimintana. Tämän jälkeen olennaisia menestystekijöitä 
ovat panostaminen palvelujen konseptointiin, asiakashyötyjen 
osoittamisen työkaluihin, uusiin toimintamalleihin sekä palvelu- 
liiketoiminnan edellyttämään uudenlaiseen ajattelutapaan

• Suomalaisille teknologiateollisuusyrityksille on tärkeää panostaa ICT- 
teknologian tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin myös palveluliike- 
toiminnassa  (mm. etävalvonta), ei esimerkiksi pelkästään 
henkilötyövaltaisen perinteisen huoltotoiminnan kasvattamiseen. 

• Tuottavuuden jatkuva parantaminen automaatiota hyödyntämällä on 
tärkeää

Globaalit  valmistus-,  jakelu- ja palveluverkostot 
Tuleva kehitys sekä menestystekijät (2/3)



12

• Tuotannon verkostoituminen avaa veturiyritysten alihankkijoille 
mahdollisuuksia kasvaa ja kehittää liiketoimintaansa. Toisaalta 
veturiyritysten toimittajille ja pk-yrityksille on tärkeää, että niillä olisi omaa 
suunnitteluosaamista ja  omia tuotteita, eivätkä ne toimisi vain 
kapasiteetin tarjoajina

• Monet veturiyritykset toisaalta keskittyvät ydinosaamiseensa, ja toisaalta 
palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnan myötä ne pyrkivät siirtymään arvo- 
ketjussa eteenpäin, ts. ottavat hoitaakseen omien asiakkaidensa itse 
aiemmin suorittamia toimintoja.

• Tämän kehityksen kautta monet veturiyritykset edellyttävät, että 
avainalihankkijat voivat järjestelmätoimittajina ottaa vastuun 
suuremmista kokonaisuuksista ja antaa panoksensa tutkimus- ja 
tuotekehitystoimintaan.   

• Alihankkijoiden tulee olla itse aktiivisia oman aiempaa laajemman 
ratkaisutoimittajan roolinsa markkinoinnissa ja perusteluissa. Keinoina 
voivat esimerkiksi olla konkreettinen suunnitelma veturiyrityksen 
uuden kilpailukykyisen tuotteen yhteisestä kehittämisestä tai  
kustannus/hyötyanalyysi siitä, miten veturiyritys voi parantaa koko 
elinkaaren tuottoaan tai laskea kustannuksiaan hyödyntämällä 
alihankkijan ehdottamaa tuotetta tai ratkaisua. 

Globaalit  valmistus-,  jakelu- ja palveluverkostot 
Tuleva kehitys sekä menestystekijät (3/3)
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• Liiketoiminnan ja toimintamallien kehittäminen on ulotettava 
arvoketjussa aiempaa laajemmalle, raaka-aineketjun 
alkupäähän ja toisessa päässä loppukäyttäjään saakka.

• Asiakkaiden tarpeet, haasteet  ja liiketoimintatavoitteet on 
ymmärrettävä entistä paremmin, jotta voidaan luoda asiakkaille 
todellista lisäarvoa tuottavat tuotteet ja ratkaisut, ja samalla 
selkeästi erottautua kilpailijoista

• Lisäarvon tuottaminen siirtyy arvoketjussa tuotannosta ja 
kokoonpanosta moniin muihin toimintoihin (mm. t&k, markkinointi), 
joita ennen pidettiin tukitoimintoina. Arvonkehityksen ajureiden 
muutokseen liittyvän kehityksen ymmärtäminen ja 
hyödyntäminen on tärkeää

• Kehittyvillä markkinoilla uuden liiketoimintalogiikan opettelu ja 
sopeutuminen uusiin asiakastarpeisiin on välttämätön 
menestymisen edellytys

• Palveluliiketoiminta tarjoaa monille yrityksille vielä 
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. 

Globaalit  valmistus-,  jakelu- ja palveluverkostot 
Johtopäätökset (1/2)
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• Globaalin tuotanto- ja hankintaverkoston rakenteessa tulee 
huolella määrittää omien tai toimittajien tuotantolaitosten 
strateginen rooli (esim. ns. lähdetehdas, johtava tehdas, 
palvelintehdas)

• Tuotanto- ja osittain myös suunnittelutoiminnan siirtyminen 
lähemmäs markkinoita ja edullisemman työvoiman alueille on 
ilmeinen kehityssuunta. Suomeen sijoittuvan toiminnan 
jatkuvuuden kannalta on tärkeää varmistaa
– Liiketoiminta- ja suunnitteluosaamisen jatkuva kehitys
– Suomalaiselle tuotannolle selkeä rooli, esim. ns. johtava 

tehdas eli  tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehityksen 
tukeminen 

– Parempi tuottavuus automaation avulla
• Liiketoimintaa on rakennettava yhä systemaattisemmin kestävän 

kehityksen periaatteille ympäristöteknologian ja 
energiatehokkuuden tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen

Globaalit  valmistus-,  jakelu- ja palveluverkostot 
Johtopäätökset (2/2)
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NokiaNokia

Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja  internet-/ 
ohjelmistopalvelut 
Arvoverkon analyysi: Case Nokia N95 arvon muodostuminen (1/2)
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Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja  internet-/ 
ohjelmistopalvelut 
Arvoverkon analyysi: Case Nokia N95 arvon muodostuminen (2/2)

Nokia N95 verottoman vähittäishinnan jakautuminen arvonlisäyksen perusteella
Pajarinen, Rouvinen, Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa  kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247), 2010,  Sivu 14.

Tarjonnan & kysynnän maantiede huomioiden yli tuotteen 
elinkaaren N95 jalostusarvosta 39 % jäi Suomeen (vihreä)

Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 79.



Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja  internet-/ 
ohjelmistopalvelut 
Tähänastinen kehitys ja menestystekijät
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• Liiketoiminta on  perustunut kuluttajalaitteisiin, joissa on pitkälti laite- 
valmistajien itse tekemät varus- ja sovellus-ohjelmistot (vertikaali- 
integraatio).  Myynti on tapahtunut jälleenmyyjien kautta, ja  teleoperaattoreilla 
on ollut avainrooli liittymien ja peruspalvelujen tarjoajina.

• Alalle on ollut ominaista nopea laitteistoteknologian kehitys yhdistettynä 
tietoliikenneverkkojen kapasiteetin ja ominaisuuksien kehitykseen. 

• Tähänastinen kehitys pitkälti perustunut yhdessä kehitettyihin standardeihin 
(esim. GSM, 3G)

• Kilpailutekijöinä tekniset ominaisuudet, käytettävyys, design sekä 
tuotannollinen ja logistinen tehokkuus.

• Merkittävä osuus sovelluksista on tullut suoraan laitetoimittajalta. Kolmansien 
osapuolien kehittämien ohjelmistojen ja palvelujen merkitys on kasvanut vasta 
aivan viime vuosina. Tämä on tuonut sovelluskehityksen alustat keskeiseen 
rooliin.

• Massatuotanto on siirtynyt suurelta osin pois Suomesta ja esimerkiksi 
Suomessa tapahtuva sopimusvalmistus on vähentynyt merkittävästi. Samalla 
alalla on tapahtunut merkittävä tehtävärakenteen muutos; suuri osa suorittavan 
tason tehtävistä on kadonnut, ja vastaavasti korkeaa koulutusta ja  
ammattitaitoa vaativien suunnittelu- ym. tehtävien osuus on lisääntynyt.  
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• Globaalien arvoverkkojen pilkkoutuminen ja vertikaali- 
integraation purkautuminen valmistuksessa jatkuu.  Vastaava 
kehitys on tapahtunut PC-markkinoilla noin 5-10 vuotta 
aikaisemmin. Henkilökohtaisten tietokoneiden osalta lähtökohtana 
alun perin oli avaintoimittajien vahva vertikaali-integraatio  sekä 
varsin kansallinen tuotanto, josta muutamassa vuosikymmenessä 
edetty horisontaaliseen integraatioon, sekä toimijoiden ja jopa 
kansallisuuksien  selkeään erikoistumiseen.  

• Em. kehityksen myötä kokoonpanon erikoituneina avaintoimijoina 
ovat globaalit sopimusvalmistajat, jotka hyödyntävät suuruuden 
ekonomiaa sekä edullisen kustannustason maita. 

• Globaalien arvoketjujen pilkkoutumisen myötä arvonmuodos- 
tuksen rakenne määrittyy uudelleen. Perinteinen kokoonpano- 
toiminta edustaa varsin pieni osaa arvonlisäyksessä, ja valtaosa 
arvon-lisäyksestä liittyy liikkeenjohto-, t&k-, markkinointi-, myynti-, 
hankinta- , logistiikka- ja jakelutoimintoihin (ETLA, 2010).

Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja  internet-/ 
ohjelmistopalvelut 
Tuleva kehitys sekä menestystekijät (1/2) 
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• Samalla kehitys on johtanut laiteliiketoiminnasta palvelu- ja ohjelmisto- 
liiketoiminnaksi.  Tämä kehitys on aluksi liittynyt kalliimpiin tuotteisiin, 
mutta jatkossa epäilemättä toteutuu kaikissa tuotteissa.  Tieto- ja 
viestintälaitteista on tullut integroitu osa palvelua ja portaalipalveluihin 
pääsemiseksi. Kehityksen myötä alalle on tullut ja  tulee osin uusia 
toimijoita, kun tähän asti suljettuna säilyneet tuotealustat avautuvat 
ulkopuolisille palvelu- ja ohjelmistokehittäjille. 

• Perinteisessä liiketoiminnassa alan toimijoilla oli kaksi pääasiakas-ryhmää: 
loppukäyttäjäasiakkaat ja operattori/jakelukanava-asiakkaat. Palveluliike- 
toiminnassa avainrooliin ovat nousseet myös palvelu- ja 
ohjelmistokehittäjät. Menestyminen edellyttää kykyä olla houkutteleva 
kaikkien kolmen pääasiakas-ryhmän näkökulmasta
– Käyttäjäasiakkaiden näkökulmasta olennaista on  

käyttäjäkokemuksen (engl. user experience) ja kuluttajaymmärryksen 
(engl. consumer insight)  korostuminen  kilpailutekijänä

– Palvelu- ja ohjelmistokehittäjälle on tärkeää, että käytettävissä on 
tehokas ja avoin sovelluskehitysympäristö (ja sitä tukevat työkalut) ja 
laajan jakelun mahdollistava myyntikanava

– Operaattori/jakelukanava-asiakkaiden osalta on tärkeää ymmärtää 
heidän ansaintalogiikkansa ja kyetä tarjoamaan sitä edistäviä 
ratkaisuja

Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja  internet-/ 
ohjelmistopalvelut 
Tuleva kehitys sekä menestystekijät  (2/2)



Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja  internet-/ 
ohjelmistopalvelut 
Johtopäätökset
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• Kansallisen menestymisen kannalta on tärkeää ymmärtää 
elektroniikkatuotteiden sekä niihin liittyvien 
ohjelmistopalveluiden  arvonmuodostuksen 
kehittyminen ja luoda mahdollisimman hyvät edellytykset 
sille, että korkeinta lisäarvoa tuottavat osat 
arvoketjusta säilyvät Suomessa tulevaisuudessakin

• Vertikaali-integraation purkautuminen johtaa kilpailun 
kiristymiseen ja lisäarvon siirtymiseen ohjelmistoihin ja 
palveluihin.  Sovellus- ja palvelukehittäjien tarpeiden 
ymmärtäminen ja huomioinen on yhä tärkeämpää. 

• Käyttökokemuksen ja käyttäjäasiakkaan tarpeen 
ymmärtäminen on avainroolissa menestystuotteiden ja – 
konseptien  synnyssä



Sisältö
• Projektin lähestymistapa ja viitekehys

• Arvoverkot  ja menestystekijät –
– Globaalit valmistus-, jakelu- ja palveluverkostot
– Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja 

internet/ohjelmisto-palvelut
– Globaalit  ohjelmistotuotteet
– Ympäristötuotteet ja -palvelut
– Meriteollisuus / Kompleksiset kokonaistoimitukset

• Visio ja tahtotila 2017, mittarit sekä kriittiset 
menestystekijät ja toimenpiteet

• Liite 1: Toimintaympäristön muutosvoimat  - yhteenveto

• Liite 2: Yritystason menestystekijät ja parhaat käytännöt - 
yhteenveto
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23Lähde: TEKES 2009

Globaalit ohjelmistotuotteet 
Arvoverkoston analyysi

Ohjelmistot  ovat ”läpileikkaava” avainkomponentti monissa toimiala- ja 
palvelukohtaisissa arvoverkostoissa. Tässä pääfokus liittyy ohjelmistotuotteisiin, mutta 

samalla tarkastellaan ohjelmistoliiketoimintaa myös laajemmin 



Globaalit ohjelmistotuotteet 
Tähänastinen kehitys ja menestystekijät
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• Ohjelmistoyrityksen toiminnan lähtökohtana ovat usein olleet räätälöidyt 
tuotteet ja projektit, yrityksen kasvaessa pyritään siirtymään 
ohjelmistotuoteliiketoimintaan. Kyseessä on tällöin haastava ja perustavaa 
laatua oleva muutos liiketoiminta-, ansainta- ja ajattelumallissa. 

• Ohjelmistotuoteyrityksissä time-to-market on nähty kilpailuetuna ja 
markkinoille tuodaan nopeasti uusia tuotteita / teknologisia ratkaisuja

• Toimialaosaaminen on ollut vahva ajuri suomalaisessa ohjelmisto- 
teollisuudessa

• Matkaviestintä- ja tietoliikennealan merkitys ohjelmistoteollisuuden 
kasvuun on ollut suuri

• Aidosti kansainvälisiä ohjelmistoyrityksiä on Suomessa vähän,  pieni 
kotimarkkina vaikeuttaa kasvua

• Myös ohjelmistoyritykset ovat alkaneet siirtyä palveluiden tarjoajiksi
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• Ohjelmistot ovat yhä tärkeämpi osa ihmisten elämää työ- ja vapaa-aikana. 
Käyttäjien taustat, osaamiset ja vaatimukset ovat yhä moninaisempia, ja 
samalla erityisesti työtehtävien tukevien ohjelmistojen monimutkaisuus 
kasvaa. Nämä kehitystrendit ovat nostaneet ohjelmistojen 
käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen avainasemaan. 

• Yhä useammin ohjelmistojen tarjoama toiminnallisuus tarjotaan 
palveluna. Siten skaalattavien sovelluspalvelujen merkitys lisääntyy, ja 
SaaS-liiketoimintamallit (Software as a Service) sekä internet-palvelut 
jatkavat kasvuaan. Internet-ympäristöön rakennettavat ohjelmistot eroavat 
monessa suhteessa perinteisistä ohjelmistoista

• Internet- ja mobiilipohjaiset kanavat avaavat aivan uudenlaisia 
mahdollisuuksia ohjelmistotuotteiden globaalille myynnille ja jakelulle, ja 
samalla ne mahdollistavat yhä kapeampien asiakastarvesegmenttien 
tavoittamisen  

• Avoimuuden merkitys kasvaa jatkuvasti. Aiemmin sulautetut 
ohjelmistoalustat (matka-puhelimet, autot, automaatio, kulutus- 
elektroniikka) ovat avautumassa yleisillä alustoilla toimiville 
ohjelmistotuotteille. 

• Avoimen lähdekoodin toiminnasta on tullut keskeinen osa ohjel- 
mistoteollisuutta, ja muuttanut osin pelisääntöjä ja toimintamalleja. 
Avoimen ympäristön hyödyntämisessä on tärkeää syvällisesti tuntea 
rajoitukset ja toimintamekanismit (mm. immateriaalioikeudet)

Globaalit ohjelmistotuotteet 
Tuleva kehitys sekä menestystekijät (1/2)



26

• Tietoturvan merkitys korostuu jatkuvasti, ja edellyttää systemaattista 
kokonaisvaltaista tietoturvan rakentamista osaksi ohjelmistoratkaisuja yli 
koko elinkaaren  

• Ohjelmistotyön tuottavuuden jatkuva parantaminen on jatkossakin  
tärkeä menetystekijä ja ketterien menetelmien merkitys ohjelmisto- 
kehityksessä siten korostuu entisestäänkin 

• Kaikkien edellä kuvattujen tekijöiden myötä ohjelmistoliiketoiminnan 
monimuotoisuus lisääntyy ja toimialarajat hämärtyvät edelleen

• Pieni sisämarkkina hankaloittaa suomalaisten ohjelmistotuoteyritysten 
kasvua ja edellyttää kansainvälistymistä varhaisessa vaiheessa
• Amerikkalaisten yritysten vahvuus ohjelmistomarkkinoilla selittyy 

osaltaan suurella ja tehokkaalla sisämarkkinalla
• Eurooppa ei toimi yhtenäisenä sisämarkkinana vastaavalla tavalla

• Uusia mahdollisuuksia suomalaisille ohjelmistoratkaisuille luovat mm. 
• energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamista 

edistävät ohjelmistoratkaisut osana tuotteita ja prosesseja
• ikääntyneen väestön toimintaa – ja laajemmin koko sosiaali- ja 

terveydenhuollon kenttää - helpottavat ja tehostavat ohjelmistot sekä 
digitaaliset palvelut  

Globaalit ohjelmistotuotteet 
Tuleva kehitys sekä menestystekijät (2/2)



Arvoverkon, liiketoimintamallien ja muutosvoimien analyysi 
Globaalit ohjelmistotuotteet – johtopäätökset

• Ohjelmistotuoteteollisuus tarvitsee yhteistyötä asiakastarpeiden ja 
globaalin kehityksen tunnistamisessa: muutosvauhti 
ohjelmistoteollisuudessa on erittäin nopeaa.

• Suomi voi toimia pilottimaana esim. ikääntyvän väestön ja hyvinvointi- 
yhteiskunnan tai  energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen haasteiden 
ratkaisemisessa ohjelmistojen avulla.

• Suomalaisten ohjelmistoteollisuusyritysten kasvu edellyttää globaalia 
asennetta sekä ohjelmistoyrittäjiltä että yhteiskunnalta

• Uudet liiketoimintamallit ovat kehittäneet ohjelmistotoimialaa eteenpäin. 
Niihin on edelleen panostettava. 

• Tehokkaat ja globaalit  myynti- ja jakelukanavat ovat keskeisessä 
asemassa ohjelmisto-tuotteiden menestyksessä. Internet- ja 
mobiilikanavat mahdollistavat ohjelmistotuotteiden jakelun tehokkaasti 
yhä ’kapeammille asiakassegmenteille (ns. ”’Long tail” -efekti)

• Ohjelmistojen käytettävyyteen ja käyttökokemukseen on panostettava
• Ohjelmistojen spin off-toimintaa tulee kasvattaa; spin off-yrityksillä on 

suuri merkitys toimialana kehityksen katalyyttina
• Haastajan / toisinajattelijan aseman hyödyntäminen on mahdollisuus 

myös suomalaisille ohjelmistoyrityksille
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Sisältö
• Projektin lähestymistapa ja viitekehys

• Arvoverkot  ja menestystekijät –
– Globaalit valmistus-, jakelu- ja palveluverkostot
– Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja 

internet/ohjelmisto-palvelut
– Globaalit  ohjelmistotuotteet
– Ympäristötuotteet ja -palvelut
– Meriteollisuus  / Kompleksiset kokonaistoimitukset

• Visio ja tahtotila 2017, mittarit sekä kriittiset 
menestystekijät ja toimenpiteet

• Liite 1: Toimintaympäristön muutosvoimat  - yhteenveto

• Liite 2: Yritystason menestystekijät ja parhaat käytännöt - 
yhteenveto
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Ympäristötuotteet ja –palvelut 
Arvoverkoston analyysi
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Ympäristöliiketoiminnan määrittely:
• Ympäristötuotteet ja –palvelut ovat ympäristö- 

hyötyyn  ja kestävään kehitykseen perustuvia 
tuotteita ja palveluja. Oleellista 
ympäristötuotteissa ja -palveluissa on miten 
asiakas voi kehittää ja parantaa tarjotuilla 
ratkaisuilla ympäristöään. 
Ympäristöliiketoimintaan liittyy siten perinteiset 
toimialarajat ylittävä arvoverkosto 

• Tämän lisäksi kaikki yritykset harjoittavat 
jossakin määrin ydinliiketoiminnan ohessa 
toimintaa, jolla pyritään a) varmistamaan 
luonnonvarojen riittävyys ja ympäristön tila sekä 
b) kehittämään materiaali- ja 
energiatehokkuutta. 
Siten toisaalta ympäristöliiketoiminta myös 
täydentää ja laajentaa nykyisiä toimiala- 
kohtaisia arvoverkostoja

Ympäristön mittaus Ympäristön tilan 
parantaminen

Päästöjen 
vähentäminen

Jätehuolto- ja 
kierrätysratkaisut

Puhtaan veden tuotanto 
ja jäteveden käsittely

Uudet 
energiateknologiat

Uudet tuotanto- ja 
valmistusteknologiat

Ympäristöpalvelut
• Suunnittelu- ja 

integraatio-osaaminen
• Ympäristöinformaatio

Älykkäät sähköverkot ja 
energiankäyttöä tehostavat 

teknologiat

Materiaaliteknologiat
• Uusiokäyttö
• Ekologiset materiaalit
• Materiaalivirtojen 

optimointi
• Nanoteknologia

Ympäristöliiketoiminnan alueita



• Kestävä kehitys, tehokas energiankäyttö ja näihin liittyvä ympäristö- 
liiketoiminta tarjoavat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä 
olemassa oleville yrityksille (uudelleen asemoituminen) että uusille start up 
–yrityksille

• Ympäristöliiketoiminnan arvioidaan olevan lähivuosikymmeninä yksi 
nopeimmin kasvavista toimialoista maailmassa. Suuruusluokaltaan 
maailman markkinat ovat vähintään 1000 miljardin euron tasolla vuodessa 
ja vuosikasvu on yli 10 prosentin luokkaa.  Ympäristöalan markkinat ovat 
suurimmat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Suomalaisille tärkeimmät 
vientimarkkinat ovat Kiina, Intia, Venäjä, Yhdysvallat, Saksa sekä Ruotsi. 
(Pekkarinen, kolumni, 25.7.2010)

• Suomalaisille teknologiateollisuusyrityksille erityisen tärkeä mahdollisuus- 
areena on ICT:n sekä energiatehokkuuden ja  ympäristöosaamisen 
yhdistämiseen liittyvä liiketoiminta (ns. Green ICT). Esimerkkeinä mm. 
älykkään liikenteen ratkaisut, älykäs rakennusteknologia, älykkäät 
energiaverkot sekä teollisuuden laitteiden älykkään ohjaaminen. . 

• Uusien liiketoimintamahdollisuuksien  lisäksi on tärkeä nähdä myös uudet 
ympäristöön ja kestävään kehitykseen vaatimukset nykyiselle 
liiketoiminnalle 
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Ympäristötuotteet ja –palvelut 
Tuleva kehitys ja menestystekijät  (1/2)

Kuva: www.cleantechcluster.fi/



• Ympäristöliiketoiminnan olennaisia menestystekijöitä yritystasolla ovat 
– Kokonaisvaltainen ympäristövaikutusten hallinta 
– Kyky kokonaistoimituksiin ja –ratkaisuihin
– Asiakkaiden ymmärrys hyödyistä / kyky perustella hyödyt asiakkaille 

liiketoimintakritterein
– Innovatiiviset tuotteet ja palvelut (esim. päästötön  tai luonnonvaroja 

kuluttamaton ratkaisu)
– Uudet liiketoiminta- ja ansaintamallit luodun lisäarvon muuttamiseksi rahaksi
– Jatkuvasti muuttuvien vaatimusten ennakointi ja kyky muuttaa alan 

toimintaehtoja
• Kansallisella tasolla tärkeitä menestystekijöitä ovat

– Rahoituksen suuntaaminen ympäristöliiketoiminnan nopeasti  kehittyville 
aloille ja kasvaville markkinoille

– Ympäristönäkemyksen tuominen kaikille koulutusaloille, soveltava 
ymmärrys

– Uudet mittarit ympäristöliiketoiminnalle ja kansantaloudelle. Mm. BKT on 
väärä / riittämätön mittari. 

– Kotimarkkinoiden hyödyntäminen
– Selkeät ja merkitykselliset ympäristökriteerit osana julkista hankintaa
– Viranomaisten ja teollisuuden yhteiset  tavoitteet; kestävään kehitykseen 

ohjaava lainsäädäntö ja verotus
31

Ympäristötuotteet ja –palvelut 
Tuleva kehitys ja menestystekijät (2/2)

Kuva: www.cleantechcluster.fi/



• Laajat ja nopeasti kasvavat ympäristötuotteet ja –palvelujen 
markkinat  tarjoavat Suomen teknologiateollisuudelle ja koko 
elinkeinoelämälle merkittäviä mahdollisuuksia.  Tämä 
koskee sekä olemassa olevia suuria ja pk-yrityksiä (uudelleen 
asemoituminen) että start up –yrityksiä.  

• Suomalaisten yritysten tulee löytää kokonaismarkkinoilta, joille 
kaikki pyrkivät, omat selkeät fokus- ja erikostumisalueensa.  
Osana tätä on mielekästä hyödyntää olemassa olevat 
vahvuutemme. 

• Samalla suomalaisyritysten tulisi hyödyntää kykyään 
ketteryyteen sekä perinteisiä rajoja rikkovaan 
verkottumiseen ja yhteistyöhön. Olennaista on rakentaa 
saumaton kansallisen tason yhteistyö yritysten, julkisen 
tahon toimijoiden  ja välittäjäorganisaatioiden välillä. Tätä 
tarvitaan, jotta voidaan ennakoida jatkuvasti muuttuvia 
vaatimuksia, yhdessä ideoida ja toteuttaa uudenlaisia 
liiketoimintakonsepteja sekä vaikuttaa alan toimintaehtoihin
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Ympäristötuotteet ja –palvelut 
Johtopäätökset (1/2)

Kuva: www.cleantechcluster.fi/



• Julkinen taho voi monella tavoin edistää kehitystä, mm. 
määrittämällä yhteisiä tavoitteita kestävälle kehitykselle, 
asettamalla selkeät ympäristökriteerit julkisille hankinnoille, 
lisäämällä kestävään kehitykseen liittyvää soveltavaa 
ymmärrystä kaikilla koulutusaloilla sekä ottamalla käyttöön 
uudenlaisia mittareita ympäristö-tuotteiden ja –palveluiden 
liiketoiminnan arvon ja yhteiskunnallisen vaikutuksen 
mittaamisessa. 

• Yritystasolla avainmahdollisuus liittyy kokonaistoimittaja- 
malliin, joka edellyttää ratkaisulähtöistä liiketoimintamallia, 
kykyä perustella asiakkaille hyödyt liiketoimintakriteerein, 
innovatiivisia ratkaisuja, kumppanuuksien hallinnan kykyä 
sekä uudenlaisia ansaintamalleja

• Sekä kansallisella tasolla että yritysten oman toiminnan kautta 
on tärkeä lisätä asiakkaiden ja kuluttajien ympäristö- 
tietoisuutta. Tässä tarvitaan mm. uusia keinoja 
ympäristöhyötyjen ja –vaikutusten osoittamiseen. 
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Ympäristötuotteet ja –palvelut 
Johtopäätökset (2/2)

Kuva: www.cleantechcluster.fi/



Sisältö
• Projektin lähestymistapa ja viitekehys

• Arvoverkot  ja menestystekijät –
– Globaalit valmistus-, jakelu- ja palveluverkostot
– Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja 

internet/ohjelmisto-palvelut
– Globaalit  ohjelmistotuotteet
– Ympäristötuotteet ja -palvelut
– Meriteollisuus / Kompleksiset kokonaistoimitukset

• Visio ja tahtotila 2017, mittarit sekä kriittiset 
menestystekijät ja toimenpiteet

• Liite 1: Toimintaympäristön muutosvoimat  - yhteenveto

• Liite 2: Yritystason menestystekijät ja parhaat käytännöt - 
yhteenveto
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Meriteollisuus / kompleksiset kokonaistoimitukset 
Arvoverkoston analyysi
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Suomen laivanrakennuksen verkottuminen 1980 - 2010

Hollming Oy
Rauma TT:833 TH:373

Rauma-Repola Oy
Slinna TT:202 TH:67
Uki TT:602 TH:248

Rauma TT:1151 TH:500
Mäntyluoto TT:891 TH:404 (2.10.1984)

Valmet Oy
Vuosaari TT:1392 TH:400

Kotka TT:193 TH:53
Pansio TT:570 TH:126

Late TT:680 TH:200

Wärtsilä Oy
Hki TT:2048 TH 795

Turku TT:1900 TH:950
Perno TT:2636 TH:550

STX Oy
Hki   TT:322   TH:118
Rma TT:734   TH:258
Tku TT:1463 TH:556

TT:2519 TH:932

OFFSHORE
Technip Offshore Oy
Aker Solution
Aker Offshore
Wellquip Oy

KT Toimittajat
Europlan Oy 
Alandia Eng Oy 
APX-Metalli Oy 
Huuhka Oy 
Kaefer Oy 
Loipart Oy 
Merima Oy
Mobimar Oy
NIT Oy 

Optimakers Oy 
Orsap Oy 
Riverco Oy 
Ship Compl. Oy 
Shippax Oy 
STX Cabin Oy
TEJARA Oy
YIT Shipins Oy

Suunnittelu 
Aker Arctic Oy
Akoship Oy 
Comatec Oy 
Deltamarin Oy 
Elomatic Oy 
ENG'nD Oy 
Europlan Oy 
Foreship Oy

ILS  Oy 
Jyvästek Oy  
KPM- Engin Oy  
LST Engin Oy 
Länsitekniikka Oy 
Länsiviivain  Oy 
Raumaplan Oy  
Reijlers Oy

Rationalisointipäälliköiden kokous no 12/5.9.1983

TT:13.100 + TH:4.600 =17.700
Vierastyövoima: n.1600

Laitetoimittajat
Wärtsilä Oy
Rolls-Royce Oy
Steerprop Oy
Aalborg Oy
ABB Oy

Muut telakat
Turun korjaustelakka
Ukin Työvene
Teijon Telakka

Esivalmistetoimittajat
YIT: Ylivieska, Rma, Varkaus
Halikko Pipe
Asle Metals Oy

Laivanrakennus – ja  Offshore -yritykset 2010

Lähde: Timo Suistio, STX Europe



Meriteollisuus / kompleksiset kokonaistoimitukset 
Tähänastinen kehitys ja menestystekijät 
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• Suomalaisessa meriteollisuudessa on tapahtunut 
merkittävä rakennemuutos 1980-2010 (kts. edellä oleva 
arvoverkosto-kuva); telakkatoiminta on voimakkaasti 
keskittynyt, ja toisaalta toimintoja on merkittävästi 
ulkoistettu kumppaniverkostolle  

• Markkinoiden ja valmistuksen painopiste on siirtynyt 
Aasiaan, mm Kiinaan ja Koreaan

• Eurooppalaisten telakat ovat keskittyneet räätälöityihin 
erikoislaivoihin (matkustajalautat ja risteilijät, jotka 
räätälöitävä reitin tarpeisiin), Aasian osaaminen pitkälle 
vakioidussa sarjatuotannossa. Toimintamallit 
poikkeavat toisistaan merkittävästi myynnin, suunnittelun 
ja tuotannon suhteen

• Suomen meriteollisuuden kilpailutekijöinä ovat olleet 
räätälöitävien laivojen osaaminen sekä toimivat 
yhteistyö- ja alihankintaverkostot

• Kansalliset tuet ovat olleet merkittävässä roolissa 
suomalaisessa ja eurooppalaisessa tuotannoissa.



Meriteollisuus / kompleksiset kokonaistoimitukset 
Tuleva kehitys sekä menestystekijät
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• Painopisteen siirtyminen Aasiaan jatkuu, samoin kuin alan rakenne- 
järjestelyt, jotka ovat yhä suuremmassa määrin ylikansallisia. 

• Euroopan ja Suomen erikoislaivoihin keskittyvän meriteollisuuden kannalta 
olennaisia menestystekijöitä ovat 

• kyky tuottaa asiakkaalle liiketoimintahyötyä, asiakkaan asiakkaan 
tarpeen syvällinen ymmärrys ja tähän perustuvat ratkaisut 

• risteilijöiden muunneltavuus tarpeiden muuttuessa (nyt risteilijöiden 
sisustus uusitaan 5-10 vuoden välein, tulevaisuudessa  sykli nopeutuu)

• ympäristöystävällisyyteen sekä keveyteen ja hydrodynamiikkaan 
liittyvät ratkaisut (mm. kulutus, päästöt, aaltoeroosio, melu).

• modulointi, massaräätälöintikyky sekä kyky toistaa toimivaa 
tuotantomallia  - ”teollisen laivanrakennuksen malli”

• Uusia kasvumahdollisuuksia tarjoavat mm.
• arktiselle alueelle suunnatut ratkaisut
• Venäjän markkinat
• Brasilian offshore-toiminta
• Aasian risteilymarkkinat
• vesi- ja sisävesiliikenteen tarpeiden kasvu
• laivojen hyödyntäminen tilapäismajoituksena
• ilmastonmuutoksen tuomat uudet mahdollisuudet (mm. CO2- 

talteenotto ja kuljettaminen meren alle)
• ulkomaisten telakoiden operointi suomalaisella osaamisella



Meriteollisuus / kompleksiset kokonaistoimitukset 
Johtopäätökset (1/2)
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• Tarvitaan uusi sekä/että-liiketoimintamalli, jossa 
hyödynnetään sekä Euroopan huippuosaamista (design, 
management, projektinohjaus) että Kaukoidän / Venäjän 
edullisia resursseja.

• Tarvitaan nykyistä parempia malliratkaisuja ja platformeja, 
aiemmin kehitettyjä ratkaisuja ei pystytä nykytilanteessa 
hyödyntämään tehokkaasti uusien laivojen rakennuksessa.

• Meriteollisuusverkoston toiminnan kehittämisessä on tärkeää 
ottaa verkosto mukaan myyntiin ja asiakassuhteen hoitoon 
sekä verkostojäsenten roolin määrittäminen osana 
tuotteen/laivan laatua.

• Elinkaarinäkökulman huomioiminen laivanrakennuksessa 
mahdollistaa uusia ansaintalogiikoita; myös tällä toimialalla on 
sijaa innovatiiviselle palveluliiketoiminnalle

• Erikoislaivojen varustamomarkkinassa on liian vähän toimijoita. 
Tarvitaan uusia rahoitusmalleja, jotka mahdollistavat uusia 
pelureita varustamomarkkinaan.

• Tarvitaan uusia, laivan koko elinkaaren huomioivia, 
voitonjakomalleja laivanrakentajan ja varustamon välille



Meriteollisuus / kompleksiset kokonaistoimitukset 
Johtopäätökset (2/2)
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• Suomalaisen meriteollisuusverkoston on kyettävä lisäämään 
innovatiivisuuttaan. Tämä edellyttää
– yhteistä visiota, joka ohjaa verkoston yhteisiä kehittämis- 

ponnisteluja
– halua ottaa riskiä projekteissa (”hyvä idea, mutta ei 

kokeilla sitä tässä projektissa”)
– irtipääsyä nykyisestä reviiriajattelusta ja mahdollisuutta 

uudenlaisiin rooleihin eri toimijoille
– selkeätä päätöksentekoa klusterissa, aina ei ole selvillä 

miten päätökset valituista ratkaisuista syntyvät
– universaalisti saatavilla olevia laivojen mallinnus- 

järjestelmiä (avoimen innovaatiotoiminnan edistäminen)
– paremmin toimivaa hankintamallia
– nykyistä enemmän start up –yrityksiä ja julkista 

rahoitusta alalle (vrt. valtion rooli Italiassa ja Ranskassa)
– selkeitä tavoitteita ja systemaattista innovaatio-toiminnan 

johtamista



Sisältö
• Projektin lähestymistapa ja viitekehys

• Arvoverkot  ja menestystekijät –
– Globaalit valmistus-, jakelu- ja palveluverkostot
– Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja 

internet/ohjelmisto-palvelut
– Globaalit  ohjelmistotuotteet
– Ympäristötuotteet ja -palvelut
– Meriteollisuusklusteri / Kompleksiset kokonaistoimitukset

• Visio ja tahtotila 2017, mittarit sekä kriittiset 
menestystekijät ja toimenpiteet

• Liite 1: Toimintaympäristön muutosvoimat  - yhteenveto
• Liite 2: Yritystason menestystekijät ja parhaat käytännöt - 

yhteenveto
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Suomen teknologiateollisuuden menestyksen 
tiekartta
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1950-1990 1990-2010 2010-2020

Globaalisti menestyvä 
teknologiateollisuus: 
asiakkaat ja ratkaisut 

Globaalisti menestyvä 
teknologiateollisuus: 
asiakkaat ja ratkaisut

Teknologiavetoinen 
kasvu: 
tuotteet 

Teknologiavetoinen 
kasvu: 
tuotteet 

Perustan rakentaminen: 
tuotanto 

Perustan rakentaminen: 
tuotanto
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1950-1990 1990-2010 2010-2020

Globaalisti menestyvä 
teknologiateollisuus: 
asiakkaat ja ratkaisut

Teknologiavetoinen 
kasvu: tuotteet 

Perustan rakentaminen: 
tuotanto

Perustan rakentaminen: tuotanto
•Sotakorvaukset ja niukoista lähtökohdista 
liikkeellelähtö 
•Pieni kotimarkkina, joka pakotti panostamaan 
vientiin 
•Suuret ja vakiintuneet yritykset  kansan- 
talouden moottoreina; mittakaavaedut 
tuotannossa, markkinoille saattamisessa sekä 
rahoituksessa 
•Metsäteollisuuden tärkeä rooli koko 
teknologiateollisuuden kasvualustana: ”Suomi 
elää metsästä” 
•Suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailu- 
valtteina insinööriosaaminen sekä ”raskaan 
teollisuuden” tuotannollinen ja logistinen 
osaaminen 

Perustan rakentaminen: tuotanto
•Sotakorvaukset ja niukoista lähtökohdista 
liikkeellelähtö
•Pieni kotimarkkina, joka pakotti panostamaan 
vientiin
•Suuret ja vakiintuneet yritykset  kansan- 
talouden moottoreina; mittakaavaedut 
tuotannossa, markkinoille saattamisessa sekä 
rahoituksessa
•Metsäteollisuuden tärkeä rooli koko 
teknologiateollisuuden kasvualustana: ”Suomi 
elää metsästä”
•Suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailu- 
valtteina insinööriosaaminen sekä ”raskaan 
teollisuuden” tuotannollinen ja logistinen 
osaaminen

1950-1990

Suomen teknologiateollisuuden menestyksen 
tiekartta: Perustan rakentaminen v. 1950-1990
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Teknologiavetoinen kasvu: tuotteet 
• Investointihyödykkeisiin erikoistuneen 

Suomen hyötyminen kehittyvien maiden 
talouskasvusta 

• Kilpailuvaltteina teknologisesti korkeatasoiset 
tuotteet sekä niihin liittyvät patentit ja 
immateriaalioikeudet. 

• Räätälöinti  asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin  
myös monen yrityksen kilpailustrategian 
perustana 

• Hyviä, vaativia asiakkaita, kehittäminen 
yhteistyössä, kiinnostus uusiin ratkaisuihin 

• Tietoliikennealan suuri merkitys 
kansantalouden veturina 

• Globaalien rakennemuutoksien  ja arvo- 
ketjujen pilkkoutumisen vaikutukset Suomeen 
erityisesti 2000-luvun jälkipuoliskolla 

• Painopisteen siirtyminen suorittavasta työstä 
asiantuntijatehtäviin 

Teknologiavetoinen kasvu: tuotteet 
• Investointihyödykkeisiin erikoistuneen 

Suomen hyötyminen kehittyvien maiden 
talouskasvusta 

• Kilpailuvaltteina teknologisesti korkeatasoiset 
tuotteet sekä niihin liittyvät patentit ja 
immateriaalioikeudet. 

• Räätälöinti  asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin  
myös monen yrityksen kilpailustrategian 
perustana

• Hyviä, vaativia asiakkaita, kehittäminen 
yhteistyössä, kiinnostus uusiin ratkaisuihin

• Tietoliikennealan suuri merkitys 
kansantalouden veturina

• Globaalien rakennemuutoksien  ja arvo- 
ketjujen pilkkoutumisen vaikutukset Suomeen 
erityisesti 2000-luvun jälkipuoliskolla

• Painopisteen siirtyminen suorittavasta työstä 
asiantuntijatehtäviin

1950-1990 1990-2010 2010-2020

Globaalisti menestyvä 
teknologiateollisuus: 
asiakkaat ja ratkaisut

Teknologiavetoinen 
kasvu: tuotteet 

Perustan rakentaminen: 
tuotanto

1990-2010

Suomen teknologiateollisuuden menestyksen 
tiekartta: Teknologiavetoinen kasvu v. 1990-2010
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Globaalisti menestyvä teknologia-
teollisuus: asiakkaat ja ratkaisut
• Asiakkaiden ja loppukäyttäjien haasteiden ja 

tarpeiden ymmärtäminen sekä tähän 
perustuvat ratkaisut avainasemassa 

• Teknologiateollisuusyrityksien keskittyminen 
Suomen toiminnassa innovatiivisiin, korkean 
lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin 

• Tuotantoverkostojen globalisoituminen jatkuu 
• Arvonlisäyksestä valtaosa koostuu t&k- 

toiminnasta, markkinoinnista yms. ei- 
tuotannollisesta toiminnasta, ja samalla 
investoinnit yhä suuremmassa määrin 
aineettomia 

• Älykkäiden ratkaisujen ja ICT-pohjaisten 
prosessien merkityksen jatkuva kasvu 

• Kasvuyrittäjyys ja siihen liittyvä arvostus 
keskeinen menestystekijä kansallisella tasolla 

Globaalisti menestyvä teknologia-
teollisuus: asiakkaat ja ratkaisut
• Asiakkaiden ja loppukäyttäjien haasteiden ja 

tarpeiden ymmärtäminen sekä tähän 
perustuvat ratkaisut avainasemassa

• Teknologiateollisuusyrityksien keskittyminen 
Suomen toiminnassa innovatiivisiin, korkean 
lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin

• Tuotantoverkostojen globalisoituminen jatkuu 
• Arvonlisäyksestä valtaosa koostuu t&k- 

toiminnasta, markkinoinnista yms. ei- 
tuotannollisesta toiminnasta, ja samalla 
investoinnit yhä suuremmassa määrin 
aineettomia

• Älykkäiden ratkaisujen ja ICT-pohjaisten 
prosessien merkityksen jatkuva kasvu

• Kasvuyrittäjyys ja siihen liittyvä arvostus 
keskeinen menestystekijä kansallisella tasolla 

2010-2020

1950-1990 1990-2010 2010-2020

Globaalisti menestyvä 
teknologiateollisuus: 
asiakkaat ja ratkaisut

Teknologiavetoinen 
kasvu: tuotteet 

Perustan rakentaminen: 
tuotanto

Suomen teknologiateollisuuden menestyksen 
tiekartta: Asiakkaat ja ratkaisut v. 2010-2020
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1950-1990 1990-2010 2010-2020

Globaalisti menestyvä teknologia-
teollisuus: asiakkaat ja ratkaisut
• Asiakkaiden ja loppukäyttäjien haasteiden ja 

tarpeiden ymmärtäminen sekä tähän 
perustuvat ratkaisut avainasemassa 

• Teknologiateollisuusyrityksien keskittyminen 
Suomen toiminnassa innovatiivisiin, korkean 
lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin 

• Tuotantoverkostojen globalisoituminen jatkuu 
• Arvonlisäyksestä valtaosa koostuu t&k- 

toiminnasta, markkinoinnista yms. ei- 
tuotannollisesta toiminnasta, ja samalla 
investoinnit yhä suuremmassa määrin 
aineettomia 

• Älykkäiden ratkaisujen ja ICT-pohjaisten 
prosessien merkityksen jatkuva kasvu 

• Kasvuyrittäjyys ja siihen liittyvä arvostus 
keskeinen menestystekijä kansallisella tasolla 

Globaalisti menestyvä teknologia-
teollisuus: asiakkaat ja ratkaisut
• Asiakkaiden ja loppukäyttäjien haasteiden ja 

tarpeiden ymmärtäminen sekä tähän 
perustuvat ratkaisut avainasemassa

• Teknologiateollisuusyrityksien keskittyminen 
Suomen toiminnassa innovatiivisiin, korkean 
lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin

• Tuotantoverkostojen globalisoituminen jatkuu 
• Arvonlisäyksestä valtaosa koostuu t&k- 

toiminnasta, markkinoinnista yms. ei- 
tuotannollisesta toiminnasta, ja samalla 
investoinnit yhä suuremmassa määrin 
aineettomia

• Älykkäiden ratkaisujen ja ICT-pohjaisten 
prosessien merkityksen jatkuva kasvu

• Kasvuyrittäjyys ja siihen liittyvä arvostus 
keskeinen menestystekijä kansallisella tasolla 

Teknologiavetoinen kasvu: tuotteet 
• Investointihyödykkeisiin erikoistuneen Suomen 

hyötyminen kehittyvien maiden talouskasvusta 
• Kilpailuvaltteina teknologisesti korkeatasoiset 

tuotteet sekä niihin liittyvät patentit ja 
immateriaalioikeudet. 

• Räätälöinti  asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin  
myös monen yrityksen kilpailustrategian 
perustana 

• Hyviä, vaativia asiakkaita, kehittäminen 
yhteistyössä, kiinnostus uusiin ratkaisuihin 

• Tietoliikennealan suuri merkitys 
kansantalouden veturina 

• Globaalien rakennemuutoksien  ja arvo- 
ketjujen pilkkoutumisen vaikutukset Suomeen 
erityisesti 2000-luvun jälkipuoliskolla 

• Painopisteen siirtyminen suorittavasta työstä 
asiantuntijatehtäviin 

Teknologiavetoinen kasvu: tuotteet 
• Investointihyödykkeisiin erikoistuneen Suomen 

hyötyminen kehittyvien maiden talouskasvusta 
• Kilpailuvaltteina teknologisesti korkeatasoiset 

tuotteet sekä niihin liittyvät patentit ja 
immateriaalioikeudet. 

• Räätälöinti  asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin  
myös monen yrityksen kilpailustrategian 
perustana

• Hyviä, vaativia asiakkaita, kehittäminen 
yhteistyössä, kiinnostus uusiin ratkaisuihin

• Tietoliikennealan suuri merkitys 
kansantalouden veturina

• Globaalien rakennemuutoksien  ja arvo- 
ketjujen pilkkoutumisen vaikutukset Suomeen 
erityisesti 2000-luvun jälkipuoliskolla

• Painopisteen siirtyminen suorittavasta työstä 
asiantuntijatehtäviin

Perustan rakentaminen: tuotanto
• Sotakorvaukset ja niukoista lähtökohdista 

liikkeellelähtö 
• Pieni kotimarkkina, joka pakotti panostamaan 

vientiin 
• Suuret ja vakiintuneet yritykset  kansan- 

talouden moottoreina; mittakaavaedut 
tuotannossa, markkinoille saattamisessa sekä 
rahoituksessa 

• Metsäteollisuuden tärkeä rooli koko 
teknologiateollisuuden kasvualustana: ”Suomi 
elää metsästä” 

• Suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailu- 
valtteina insinööriosaaminen sekä ”raskaan 
teollisuuden” tuotannollinen ja logistinen 
osaaminen 

Perustan rakentaminen: tuotanto
• Sotakorvaukset ja niukoista lähtökohdista 

liikkeellelähtö
• Pieni kotimarkkina, joka pakotti panostamaan 

vientiin
• Suuret ja vakiintuneet yritykset  kansan- 

talouden moottoreina; mittakaavaedut 
tuotannossa, markkinoille saattamisessa sekä 
rahoituksessa

• Metsäteollisuuden tärkeä rooli koko 
teknologiateollisuuden kasvualustana: ”Suomi 
elää metsästä”

• Suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailu- 
valtteina insinööriosaaminen sekä ”raskaan 
teollisuuden” tuotannollinen ja logistinen 
osaaminen

Suomen teknologiateollisuuden menestyksen 
tiekartta: Yhteenveto



Suomen teknologiateollisuuden menestyksen 
tiekartta: Kilpailukyvyn lähteiden muutos
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Tuotannollinen 
tehokkuus

Tuote- ja teknologia- 
johtajuus

Asiakasymmärrys, 
ratkaisut ja uudet 
liiketoimintamallit 

Kilpailukyvyn tasot
1 = keskitasoa huonompi
2 = Keskitasoa
3 = Parempi kuin keskiarvo
4 = Parhaan 3-5  maan joukossa 
5 = Kolmen parhaan maan joukossa Teknologiavetoinen kasvu- tuotteet, v.1990-2010

Perustan rakentaminen - tuotanto, v. 1950-1990

Globaalisti menestyvä teknologiateollisuus 
- asiakkaat ja ratkaisut, v. 2010-2020

Viitekehys: Treacy & Wiersema (sovitettu)



Suomen teknologiateollisuuden visio 2017
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Visio ja strategiset tavoitteet 2017 
Globaalit  uudistumiskykyiset verkostot
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Globaalit  uudistumiskykyiset 
verkostot
•Suomen teknologiateollisuus rakentuu 
vahvoista fokusoituneista verkostoista, 
joilla ollaan huippuja maailmanluokassa 
•Yritykset keskittyvät Suomen toimin- 
noissaan innovatiivisiin, korkean lisäarvon 
tuotteisiin ja palveluihin 
•Yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen 
yhteistyöverkostot sekä suomalainen 
innovaatiojärjestelmä palvelevat tehokkaasti 
yritysten uudistumista 
•Yritykset panostavat määrätietoisesti 
strategiseen ketteryyteen sekä asenteiden 
ja kulttuurin kehittämiseen
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Menestyvät kasvuyritykset ja 
kansainvälistyminen

•Suomalaisten kansainvälistyneiden 
kasvuyritysten määrä on merkittävästi 
kasvanut
•Kasvuyritysten toiminnalle ja kasvu- 
yrittäjyydelle on luotu aiempaa paremmat 
edellytykset, asenneilmapiirissä ja 
kansallisessa kulttuurissa on tapahtunut 
merkittävä muutos
•Suomeen kohdistuvien liiketoiminta- 
investointien määrä on merkittävästi kasvanut

Visio ja strategiset tavoitteet 2017 
Menestyvät kasvuyritykset ja kansainvälistyminen
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Syvällinen asiakasymmärrys ja 
korkea lisäarvo
•Asiakkaiden  ja loppukäyttäjien 
haasteiden ja tarpeiden syvällinen 
ymmärtäminen, ja tähän perustuva 
teollisuustuotteiden palvelusisällön jatkuva 
kasvattaminen
•Määrätietoinen lisäarvon luominen  
erityisesti  ratkaisu- ja palveluliike- 
toiminnan, uusien liiketoiminta- ja 
ansaintamallien  sekä lCT-teknologian 
mahdollisuuksien  hyödyntämisen kautta
•Suomalainen teknologiateollisuus on 
merkittävästi parantanut markkinointi- ja 
ratkaisumyyntikykyään

Visio ja strategiset tavoitteet 2017 
Syvällinen asiakasymmärrys ja korkea lisäarvo
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Hyvä johtaminen ja joustavuus  
työteossa

•Suomalaiset teknologiateollisuusyritykset ovat 
edelläkävijöitä johtamisen  ja työhyvinvoinnin 
kehittämisessä monikulttuurisessa 
toimintaympäristössä
•Suomalaisessa teknologiateollisuusyrityksissä 
toteutuu nykyistä suurempi joustavuus 
työnteossa, palkkauksessa ja 
palkitsemisessa

Visio ja strategiset tavoitteet 2017 
Hyvä johtaminen ja joustavuus  työteossa



Visio ja strategiset tavoitteet 2017 
Yhteenveto

Visio Strateginen teema, 
Must-Win Battle

Strategiset tavoitteet

Globaalisti 
menestyvä 
suomalainen 
teknologia- 
teollisuus

Globaalit  
uudistumis- 
kykyiset verkostot

• Suomen teknologiateollisuus rakentuu vahvoista fokusoituneista verkostoista, joilla 
ollaan huippuja maailmanluokassa 

• Yritysten keskittyvät Suomen toiminnoissaan innovatiivisiin, korkean lisäarvon tuotteisiin 
ja palveluihin 

• Yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyöverkostot sekä suomalainen 
innovaatiojärjestelmä palvelevat tehokkaasti yritysten uudistumista 

• Yritykset panostavat määrätietoisesti strategiseen ketteryyteen sekä asenteiden ja 
kulttuurin kehittämiseen

Syvällinen 
asiakasymmärrys 
ja korkea lisäarvo

• Asiakkaiden  ja loppukäyttäjien haasteiden ja tarpeiden syvällinen ymmärtäminen, ja 
tähän perustuva teollisuustuotteiden palvelusisällön jatkuva kasvattaminen

• Määrätietoinen lisäarvon luominen  erityisesti  ratkaisu- ja palveluliiketoiminnan, uusien 
liiketoiminta- ja ansaintamallien  sekä lCT-teknologian mahdollisuuksien  
hyödyntämisen kautta

• Suomalainen teknologiateollisuus on merkittävästi parantanut markkinointi- ja 
ratkaisumyyntikykyään

Menestyvät 
kasvuyritykset ja 
kansain- 
välistyminen

• Suomalaisten kansainvälistyneiden kasvuyritysten määrä on merkittävästi kasvanut
• Kasvuyritysten toiminnalle ja kasvuyrittäjyydelle on luotu aiempaa paremmat edellytykset, 

asenneilmapiirissä ja kansallisessa kulttuurissa on tapahtunut merkittävä muutos
• Suomeen kohdistuvien liiketoimintainvestointien määrä on merkittävästi kasvanut

Hyvä johtaminen 
ja joustavuus  
työteossa

• Suomalaiset teknologiateollisuusyritykset ovat edelläkävijöitä johtamisen ja 
työhyvinvoinnin kehittämisessä monikulttuurisessa toimintaympäristössä

• Suomalaisessa teknologia-teollisuusyrityksissä toteutuu nykyistä suurempi joustavuus 
työnteossa, palkkauksessa ja palkitsemisessa

52



Visio Strateginen teema, 
Must-Win Battle

Strategiset tavoitteet Mittarit kansallisella 
tasolla

Mittarit yritystasolla 
(esim.)

Globaalisti 
menestyvä 
suomalainen 
teknologia- 
teollisuus

Globaalit  
uudistumis- 
kykyiset 
verkostot

• Suomen teknologiateollisuus rakentuu vahvoista 
fokusoituneista verkostoista, joilla ollaan huippuja 
maailmanluokassa 

• Yritysten keskittyvät Suomen toiminnoissaan innovatiivisiin, 
korkean lisäarvon tuotteisiin ja palveluihin 

• Yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyöverkostot 
sekä suomalainen innovaatiojärjestelmä palvelevat 
tehokkaasti yritysten uudistumista 

• Yritykset panostavat määrätietoisesti strategiseen 
ketteryyteen sekä asenteiden ja kulttuurin kehittämiseen

• Kv kilpailukykymittarit
• Nimettyjen verkostojen 

kokonaisliikevaihdon 
kehitys

• Markkinaosuus  / 
relevantti 
kansainvälinen 
markkina

• Uuden liiketoiminnan 
osuus liikevaihdosta 

• Panostus uusien liike- 
toimintojen, palveluiden 
ja tuotteiden 
kehittämiseen

Syvällinen 
asiakas- 
ymmärrys ja 
korkea lisäarvo

• Asiakkaiden  ja loppukäyttäjien haasteiden ja tarpeiden 
syvällinen ymmärtäminen, ja tähän perustuva 
teollisuustuotteiden palvelusisällön jatkuva kasvattaminen

• Määrätietoinen lisäarvon luominen  erityisesti  ratkaisu- ja 
palveluliiketoiminnan, uusien liiketoiminta- ja 
ansaintamallien  sekä lCT-teknologian mahdollisuuksien  
hyödyntämisen kautta

• Suomalainen teknologiateollisuus on merkittävästi parantanut 
markkinointi- ja ratkaisumyyntikykyään

• Jalostusarvo
• Suomen kansainvälinen 

maine  asiakasymmär- 
ryksen  alueella

• Palveluliike-toiminnan 
osuus toimiala-tasolla

• Palvelu-viennin osuus / 
arvo

• Jalostusarvo 
• Markkina-osuus
• Osuus strategisten 

asiakkaiden 
”lompakosta”

• Ratkaisu/palveluliike- 
toiminnan liikevaihto ja 
osuus kokonaisliike- 
vaihdosta 

Menestyvät 
kasvuyritykset ja 
kansain- 
välistyminen

• Suomalaisten kansainvälistyneiden kasvuyritysten määrä 
on merkittävästi kasvanut

• Kasvuyritysten toiminnalle ja kasvuyrittäjyydelle on luotu 
aiempaa paremmat edellytykset, asenne-ilmapiirissä ja 
kansallisessa kulttuurissa on tapahtunut merkittävä muutos

• Suomeen kohdistuvien liiketoimintainvestointien määrä 
on merkittävästi kasvanut

• Kansainvälisesti 
toimivien yritysten lkm 

• Suomeen kohdistuvat 
liiketoimintainvestoinnit

• Kansainvälisen 
liiketoiminnan osuus 

• Markkinaosuus 
relevantista kansain- 
välisestä markkinasta 

Hyvä johtaminen 
ja joustavuus  
työteossa

• Suomalaiset teknologiateollisuusyritykset ovat edelläkävijöitä 
johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisessä 
monikulttuurisessa  toimintaympäristössä

• Suomalaisessa teknologiateollisuusyrityksissä toteutuu 
nykyistä suurempi joustavuus työnteossa, palkkauksessa 
ja palkitsemisessa

• Toimialakohtaiset 
työhyvinvoinnit mittarit

• Henkilöstön arvio 
johtamisesta

• Työnantajamaine 
• Työhyvinvoinnin mitterit
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Visio, strategiset tavoitteet ja mittarit 
Yhteenveto



Kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet 
Globaalit  uudistumiskykyiset verkostot

Tahtotila 2017 / strategiset 
tavoitteet

Kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet

Kansallinen ja toimialataso Yritystaso

• Suomen teknologiateollisuus 
rakentuu vahvoista 
fokusoituneista verkostoista, 
joilla ollaan huippuja maailman- 
luokassa 

• Yritysten keskittyvät Suomen 
toiminnoissaan innovatiivisiin, 
korkean lisäarvon tuotteisiin 
ja palveluihin 

• Yritysten, tutkimuslaitosten ja 
yliopistojen yhteistyöverkostot 
sekä suomalainen innovaatio- 
järjestelmä palvelevat 
tehokkaasti yritysten 
uudistumista 

• Yritykset panostavat määrä- 
tietoisesti strategiseen 
ketteryyteen sekä asenteiden 
ja kulttuurin kehittämiseen

• Edellytysten luominen selkeiden 
kansallisten fokusalueiden ja visioiden 
määrittymiselle ensisijaisesti 
markkinamekanismien ja niiden tukemisen 
kautta 

• Yli perinteisten toimialarajojen tapah-tuvan 
liiketoiminnan kehittämisen ja uudenlaisten  
rajoja rikkovien verkostojen  
kannustaminen esimerkiksi 
ympäristöliiketoiminnassa sekä 
digitaalisiin palveluissa 

• Panostaminen globaalien tuotanto- ja 
hankintaverkostojen kehityksen 
ymmärtämiseen ja ennakointiin

• Poikkitieteellisyyden edistäminen 
koulutus- ja tutkimustoiminnassa

• Suomalaisen innovaatiojärjestelmän 
yksinkertaistaminen

• Rohkea panostaminen tulevai-suuden 
kasvualueille, esimerkiksi 
energiatehokkuuden ja kestävän 
kehityksen luomiin liiketoiminta- 
mahdollisuuksiin tai digitaalisiin 
palveluihin, samalla selkeyttäen oma 
fokus ja kilpailuedun lähde

• Globaalisti kilpailukykyisten tuotanto- ja 
hankintaverkostojen määrä-tietoinen 
rakentaminen; ketterät tehtaat Suomessa  

• Ennakkoluulottomat uudenlaiset 
yhteistyökumppanuudet täydentäjä- 
yritysten kanssa

• Kansallisen tason ja toimialatason 
yhteisten ohjelmien tehokas 
hyödyntäminen

• Määrätietoinen panostaminen 
strategiseen ketteryyteen, 
innovatiivisuuteen sekä 
palvelukulttuuriin
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Visio Globaalisti menestyvä 
suomalainen teknologiateollisuus

Strateginen 
teema

Globaalit  uudistumiskykyiset 
verkostott



Kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet 
Globaalit  uudistumiskykyiset verkostot

Tahtotila 2017 / strategiset 
tavoitteet

Kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet

Kansallinen ja toimialataso Yritystaso

• Asiakkaiden  ja loppu- 
käyttäjien haasteiden ja 
tarpeiden syvällinen 
ymmärtäminen, ja tähän 
perustuva teollisuustuotteiden 
palvelusisällön jatkuva 
kasvattaminen

• Määrätietoinen lisäarvon 
luominen  erityisesti  ratkaisu- 
ja palveluliiketoiminnan, 
uusien liiketoiminta- ja 
ansaintamallien  sekä lCT- 
teknologian mahdollisuuksien  
hyödyntämisen kautta

• Suomalainen teknologia- 
teollisuus on merkittävästi 
parantanut markkinointi- ja 
ratkaisumyyntikykyään

• Asiakasymmärrystä ja ratkaisuliiketoimintaa 
edistävät poikkitieteelliset kehitysohjelmat

• Suomen hyvän kestävän kehityksen ja 
design-maineen hyödyntäminen, design- 
käsitteen laajentaminen 
käyttäjäkokemukseksi, lähtökohtana laaja 
poikkitieteellinen näkökulma

• Panostaminen yritysten tarpeita palvelevaan 
markkinoinnin ja myynnin  
korkeakoulutasoiseen opetukseen 

• Foorumit ja työkalut aktiiviseen ratkaisu- ja 
palveluliiketoimintaan liittyvän kokemuksen 
jakamiseen

• Asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa 
haasteiden, liiketoimintalogiikan, 
ansaintamallien ja tilanteiden 
syvällinen ymmärrys

• Panostaminen kokonaisvaltaiseen 
käyttäjäkokemuksen parantamiseen

• Brandin hallinta kansainvälisessä 
ympäristössä

• Ratkaisuliiketoiminnan uusien  liike- 
toiminta- ja ansaintamallien hallinta

• Ratkaisumyynnin kyky;  ratkaisun 
perustelu asiakkaan liiketoiminta- 
hyödyillä, yhteydet asiakkaan ylimpään 
johtoon

• Ratkaisujen ja palvelujen konseptointi ja 
tuotteistaminen
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Visio Globaalisti menestyvä 
suomalainen teknologiateollisuus

Strateginen 
teema

Syvällinen asiakasymmärrys ja korkea 
lisäarvo



Kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet 
Globaalit  uudistumiskykyiset verkostot

Tahtotila 2017 / strategiset 
tavoitteet

Kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet

Kansallinen ja toimialataso Yritystaso

• Suomalaisten kansain- 
välistyneiden kasvuyritysten 
määrä on merkittävästi 
kasvanut

• Kasvuyritysten toiminnalle ja 
kasvuyrittäjyydelle on luotu 
aiempaa paremmat 
edellytykset, asenne- 
ilmapiirissä ja kansallisessa 
kulttuurissa on tapahtunut 
merkittävä muutos

• Suomeen kohdistuvien 
liiketoimintainvestointien 
määrä on merkittävästi 
kasvanut

• Kasvuyrittäjyyttä tukevien  kannusteiden 
edelleen kehittäminen

• Kasvuyrittäjyyden positiivinen esilletuominen  
mediassa

• Kasvuyritysten tukimuotojen 
yksinkertaistaminen sekä kansain- 
välistymistä edistävän palveluverkoston 
asiakaslähtöisyyden, tehokkuuden ja 
saumattoman yhteistoiminnan  kehittäminen   

• Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien 
yritysten tunnistaminen ja aktivointi

• Yrittäjyyttä edistävät koulutus- ja 
viestintäohjelmat 

• Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen, 
koulutus ja konsultointi erityisesti pk- 
yrityksille 

• Uudet toimintamallit Suomeen 
kohdistuvien investointien määrän 
lisäämiseksi

• Avainhenkilöiden globaali asenne ja 
valmius globaaliin toimintaan

• Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 
lähtökohtaisesti globaaleiksi 

• Kansainvälisen  jakelu- ja yhteistyö- 
verkon systemaattinen rakentaminen ja 
hallinta

• Määrätietoinen panostaminen 
tuotteistamis- ja paketointikykyyn sekä 
brandin ja markkinoinnin hallintaan

• Pienet ja keskisuuret kasvuyritykset: 
rohkea kansainvälistymis- 
mahdollisuuksien  ja kansain- 
välistymistä edistävän verkoston 
palvelujen hyödyntäminen

• Pienet ja keskisuuret kasvuyritykset:  
hallitusammattilaisten ja muun 
vastaavaan kokemuksen 
hyödyntäminen
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Visio Globaalisti menestyvä 
suomalainen teknologiateollisuus

Strateginen 
teema

Menestyvät kasvuyritykset ja kansain- 
välistyminen



Kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet 
Globaalit  uudistumiskykyiset verkostot

Tahtotila 2017 / strategiset 
tavoitteet

Kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet

Kansallinen ja toimialataso Yritystaso

• Suomalaiset teknologia- 
teollisuusyritykset ovat 
edelläkävijöitä johtamisen 
ja työhyvinvoinnin 
kehittämisessä 
monikulttuurisessa 
toimintaympäristössä

• Suomalaisessa teknologia- 
teollisuusyrityksissä toteutuu 
nykyistä suurempi 
joustavuus työnteossa, 
palkkauksessa ja 
palkitsemisessa

• Toimialan viestintä, että hyvä johtaminen on
• edellytys yritysten henkilöstövoima- 

varojen  täysimääräiselle hyödyntämiselle, 
henkilöstön hyvinvoinnille ja viime kädessä 
yrityksen menestykselle 

• osa liiketoimintaa ja edellyttää kunkin 
yrityksen strategiaa ja henkilöstö- 
rakennetta vastaavien  painotusten 
valintaa

• Tuottavuuden, hyvän johtamisen ja 
työhyvinvoinnin  yhteydet ja merkitys 
kilpailukyvylle niin tuote- kuin työ- 
markkinoilla tunnetaan kansallisella tasolla.

• Huolehditaan tasokkaasta johtamisen  
koulutus- ja kehittämistarjonnasta

• Viestintä, koulutustarjonta ja työelämää 
koskeva kansallinen ja toimialakohtainen 
normisto korostavat joustavuuden, 
kannustavuuden ja reagointiherkkyyden 
tärkeyttä työnteossa, palkitsemisessa ja 
työelämään osallistumisessa.  

• Yrityksen liiketoiminnan tuntemus ja 
avoin tiedonkulku ymmärretään 
henkilöstön sitoutumisen ja 
muutostarpeiden hyväksymisen 
perusedellytyksiksi ja niihin panostetaan

• Hyvällä johtamisella ja avoimella 
vuorovaikutuksella  luodaan valmiudet, 
kyky  ja halu kehittää toimintaa yritys- 
kohtaisin ratkaisuin kaikissa työntekoa 
koskevissa asioissa 

• Yrityksen strategisesta ja operatiivisesta 
henkilöstöjohtamisesta sekä työhyvin- 
voinnista vastuun kantaa linjaorgani- 
saatio, jota HR-avustaa

• Palkanmuodostuksen ja palkitsemisen 
hyödyntäminen aidosti strategiaa 
tukevana johtamiskeinona, jolla lisätään 
työn  tuottavuutta ja kannustavuutta.   

• Aktiivinen kehitysmahdollisuuksien 
tarjonta ja muiden yrityskohtaiseen 
arvioon perustuvien sitoutus- ja 
kannustekeinojen käyttö
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Visio Globaalisti menestyvä 
suomalainen teknologiateollisuus

Strateginen 
teema

Hyvä johtaminen ja joustavuus  
työteossa



Kriittiset menestystekijät ja toimenpiteet 
Yhteenveto
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Visio Teema Menestystekijät ja toimenpiteet kansallisella tasolla Menestystekijät ja toimenpiteet yritystasolla

Globaalisti 
menestyvä 
suomalainen 
teknologia- 
teollisuus

Globaalit  
uudistumis- 
kykyiset 
verkostot

• Edellytysten luominen selkeiden kansallisten fokusalueiden ja 
visioiden määrittymiselle ensisijaisesti markkinamekanismien ja niiden 
tukemisen kautta 

• Yli perinteisten toimialarajojen tapahtuvan liiketoiminnan kehittämisen ja 
uudenlaisten  rajoja rikkovien verkostojen  kannustaminen 
esimerkiksi ympäristöliiketoiminnassa sekä digitaalisiin palveluissa 

• Panostaminen globaalien tuotanto- ja hankintaverkostojen 
kehityksen ymmärtämiseen ja ennakointiin

• Poikkitieteellisyyden edistäminen koulutus- ja tutkimustoiminnassa
• Suomalaisen innovaatiojärjestelmän yksinkertaistaminen

• Rohkea panostaminen tulevai-suuden kasvualueille, esimerkiksi 
energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen luomiin liiketoiminta-mahdollisuuksiin tai 
digitaalisiin palveluihin, samalla selkeyttäen oma fokus ja kilpailuedun lähde

• Globaalisti kilpailukykyisten tuotanto- ja hankintaverkostojen määrä-tietoinen 
rakentaminen; ketterät tehtaat Suomessa  

• Ennakkoluulottomat uudenlaiset yhteistyökumppanuudet täydentäjä-yritysten 
kanssa

• Kansallisen tason ja toimialatason yhteisten ohjelmien tehokas hyödyntäminen
• Määrätietoinen panostaminen strategiseen ketteryyteen ja innovatiivisuuteen  ja  

palvelukulttuuriin

Syvällinen 
asiakas- 
ymmärrys ja 
korkea 
lisäarvo

• Asiakasymmärrystä ja ratkaisuliike-toimintaa edistävät 
poikkitieteelliset kehitysohjelmat

• Suomen hyvän design-maineen hyödyntäminen, käsitteen 
laajentaminen käyttäjäkokemukseksi, lähtö-kohtana laaja 
poikkitieteellinen näkökulma

• Panostaminen yritysten tarpeita palvelevaan markkinoinnin ja 
myynnin  korkeakoulutasoiseen opetukseen 

• Foorumit ja työkalut aktiiviseen ratkaisu- ja palveluliiketoimintaan 
liittyvän kokemuksen jakamiseen

• Asiakkaiden ja heidän asiakkaidensa haasteiden, liiketoimintalogiikan, 
ansaintamallien ja tilanteiden syvällinen ymmärrys

• Panostaminen kokonaisvaltaiseen käyttäjäkokemuksen parantamiseen
• Brandin hallinta kansainvälisessä ympäristössä
• Ratkaisuliiketoiminnan uusien  liike-toiminta- ja ansaintamallien hallinta
• Ratkaisumyynnin kyky;  ratkaisun perustelu asiakkaan liiketoiminta-hyödyillä, 

yhteydet asiakkaan ylimpään johtoon
• Ratkaisujen ja palvelujen konseptointi ja tuotteistaminen

Menestyvät 
kasvu- 
yritykset ja 
kansain- 
välistyminen

• Kasvuyrittäjyyttä tukevien  kannusteiden edelleen kehittäminen
• Kasvuyrittäjyyden positiivinen esilletuominen  mediassa
• Kasvuyritysten tukimuotojen yksinkertaistaminen sekä 

kansainvälistymistä edistävän palveluverkoston asiakaslähtöisyyden, 
tehokkuuden ja saumattoman yhteistoiminnan  kehittäminen   

• Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien yritysten tunnistaminen ja 
aktivointi

• Yrittäjyyttä edistävät koulutus- ja viestintäohjelmat 
• Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen, koulutus ja konsultointi 

erityisesti pk-yrityksille 
• Uudet toimintamallit Suomeen kohdistuvien investointien määrän 

lisäämiseksi

• Avainhenkilöiden globaali asenne ja valmius globaaliin toimintaan
• Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen lähtökohtaisesti globaaleiksi 
• Kansainvälisen  jakelu- ja yhteistyö-verkon systemaattinen rakentaminen ja 

hallinta
• Määrätietoinen panostaminen tuotteistamis- ja paketointikykyyn sekä brandin ja 

markkinoinnin hallintaan
• Pienet ja keskisuuret kasvuyritykset: rohkea kansainvälistymis-mahdollisuuksien  

ja kansainvälistymistä edistävän verkoston palvelujen hyödyntäminen
• Pienet ja keskisuuret kasvuyritykset:  hallitusammattilaisten ja muun vastaavaan 

kokemuksen hyödyntäminen

Hyvä 
johtaminen ja 
joustavuus  
työteossa

• Toimialan viestintä, että hyvä johtaminen on
• edellytys yritysten henkilöstövoima-varojen  täysimääräiselle 

hyödyntämiselle, henkilöstön hyvinvoinnille ja viime kädessä 
yrityksen menestykselle 

• osa liiketoimintaa ja edellyttää kunkin yrityksen strategiaa ja 
henkilöstö-rakennetta vastaavien  painotusten valintaa

• Tuottavuuden, hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin  yhteydet ja 
merkitys kilpailukyvylle niin tuote- kuin työ-markkinoilla tunnetaan 
kansallisella tasolla.

• Huolehditaan tasokkaasta johtamisen  koulutus- ja 
kehittämistarjonnasta

• Viestintä, koulutustarjonta ja työelämää koskeva kansallinen ja 
toimialakohtainen normisto korostavat joustavuuden, 
kannustavuuden ja reagointiherkkyyden tärkeyttä työnteossa, 
palkitsemisessa ja työelämään osallistumisessa.  

• Yrityksen liiketoiminnan tuntemus ja avoin tiedonkulku ymmärretään henkilöstön 
sitoutumisen ja muutostarpeiden hyväksymisen perusedellytyksiksi ja niihin 
panostetaan

• Hyvällä johtamisella ja avoimella vuorovaikutuksella  luodaan valmiudet, kyky  ja halu 
kehittää toimintaa yritys-kohtaisin ratkaisuin kaikissa työntekoa koskevissa 
asioissa 

• Yrityksen strategisesta ja operatiivisesta henkilöstöjohtamisesta sekä työhyvin- 
voinnista vastuun kantaa linjaorganisaatio, jota HR-avustaa

• Palkanmuodostuksen ja palkitsemisen hyödyntäminen aidosti strategiaa tukevana 
johtamiskeinona, jolla lisätään työn  tuottavuutta ja kannustavuutta.   

• Aktiivinen kehitysmahdollisuuksien tarjonta ja muiden yrityskohtaiseen arvioon 
perustuvien sitoutus- ja kannustekeinojen käyttö



Sisältö
• Projektin lähestymistapa ja viitekehys

• Arvoverkot  ja menestystekijät –
– Globaalit valmistus-, jakelu- ja palveluverkostot
– Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja 

internet/ohjelmisto-palvelut
– Globaalit  ohjelmistotuotteet
– Ympäristötuotteet ja -palvelut
– Meriteollisuusklusteri / Kompleksiset kokonaistoimitukset

• Visio ja tahtotila 2017, mittarit sekä kriittiset 
menestystekijät ja toimenpiteet

• Liite 1: Toimintaympäristön muutosvoimat  - yhteenveto
• Liite 2: Yritystason menestystekijät ja parhaat käytännöt - 

yhteenveto
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Viitekehys 
Toimintaympäristön muutosvoimat – yhteenveto (1/2)

Merkittävät muutokset toimintaympäristössä Strateginen vaste

Toimialan 
menestys- 
tekijöiden /   
toimialan 
uudelleen 
määritty- 

minen 

Toimialan 
menestys- 
tekijöiden /   
toimialan 
uudelleen 
määritty- 

minen

Avautuvien 
mahdollisuuksien 

hyödyntäminen

Avautuvien 
mahdollisuuksien 

hyödyntäminen

Sopeutuminen 
uuteen 

tilanteeseen

Sopeutuminen 
uuteen 

tilanteeseen

Näkemys 

Toimeenpanokyky
ja strateginen ketteryys

Maailmantalous ja 
tuotannontekijät 

Maailmantalous ja 
tuotannontekijät

Yritystoiminnan 
globalisaatio 

Yritystoiminnan 
globalisaatio 

Asiakkaat ja 
ratkaisut 

Asiakkaat ja 
ratkaisut

Teknologia ja 
innovaatiotoiminta 

Teknologia ja 
innovaatiotoiminta

VerkostoituminenVerkostoituminen

Osaavan henkilöstön 
saatavuus ja 
johtaminen 

Osaavan henkilöstön 
saatavuus ja 
johtaminen

Energiatehokkuus 
ja ympäristö- 

teknologia 

Energiatehokkuus 
ja ympäristö- 

teknologia



Viitekehys 
Toimintaympäristön muutosvoimat – yhteenveto (2/2)
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Muutosalue Muutosvoimat ja oletettu kehitys

Maailman- 
talous ja 
tuotannon- 
tekijät

• Maailmantalouden toipuu taantumasta, mutta kehitykseen  liittyy monia 
epävarmuuksia,  maailmantalouden painopiste siirtyy nouseviin talouksiin

• Suomen talouden haasteet korostuvat
• Venäjän kehitys lyhyellä aikajänteellä epävarmaa, mutta pidemmällä 

aikajänteellä pitää sisällään merkittäviä mahdollisuuksia 
• Energian hinnan ja saatavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä
• Protektionismi kasvaa ainakin lyhyellä aikajänteellä
• Rahoitukseen liittyvien haasteiden lisääntyvät

Yritys- 
toiminnan 
globali- 
saatio

• Asiakkaat,  kumppanit ja oma organisaatio ovat yhä enenevässä määrin 
kansainvälisiä

• Oman toiminnan kansainvälistymisen myötä siirrytään globaaleihin 
toimintamalleihin

• Toimialojen keskittyminen jatkuu; asiakkaat, kilpailijat, toimittajat
• Suomalaisten yritysten siirtyminen ulkomaiseen omistukseen jatkuu, 

Suomesta osin tytäryhtiötalous
• Tuotannollisen toiminnan ja osin myös palveluiden siirtyminen edullisempien 

tuotantokustannusten maihin jatkuu
• Kiinan merkitys lisääntyy entisestäänkin sekä halpa- ja piraattituotannossa 

että myös korkean laatutason ratkaisuissa ja tuotannossa
• Kilpailukenttä globalisoituu, kilpailijakäsite  pilkkoutuu arvoketjussa
• Muutoksen nopeus ja yritysten kysy reagoida muutoksiin lisääntyy 
• Yritysostot lisääntyvät ja muuttavat markkinoita ja kilpailukenttää radikaalisti
• Immateriaalioikeuksíen suojauksen haasteet kasvavat

Asiakkaat 
ja ratkaisut

• Kilpailu asiakkaista kiristyy, ratkaisumyynnin merkitys korostuu
• Tärkeimmät asiakassuhteet kehittyvät kumppanuussuhteiksi
• Palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa
• Korkeamman lisäarvon tuotteiden merkitys kasvaa, mutta toisaalta 

taantumavaiheessa kysytään myös ”riisuttuja tuotteita”
• Hinta säilyy asiakkaiden keskeisenä valintakriteerinä, mutta myös Total Cost 

of Ownership -ajattelu valtaa alaa
• Vaivattomuuden merkitys korostuu asiakasratkaisuissa
• Brandin hallinnan ja yrityksen maineen merkitys kasvaa
• Muotoilun merkitys kasvaa myös B2B markkinoilla
• ICT-palveluiden merkitys kasvaa
• Kuluttajakäyttäytymisessä ja demografiassa tapahtuu merkittäviä muutoksia
• Koko tuotantoketjua koskevien eettisten kysymysten vaikutus 

asiakaskäyttäytymiseen lisääntyy

Muutosalue Muutosvoimat ja oletettu kehitys

Teknologia ja 
innovaatio- 
toiminta

• ICT-teknologia kehittyy nopeasti ja on 
keskeinen osa tuotteita että prosesseja

• Nopea kehitys materiaaliteknologiassa
• Nopea kehitys bio- ja nanoteknologiassa
• Poikkitieteellisyyden merkityksen kasvaa  

varsinaisten teknologioiden ohella
• Innovaatiotoiminnan toimintamallien kehitys

Verkostoitu- 
minen

• Yritykset jatkavat keskittymistään oman 
ydinosaamisensa alueille ja verkostoituminen 
jatkuu

• Verkostot ja klusterit ovat yhä 
kansainvälisempiä

• Innovaatiotoiminnassa asiakkaiden 
mukaanotto ja avoimet innovaatioympäristöt 
korostuvat

Kestävä kehitys, 
energia- ja 
ympäristö- 
teknologia

• Ympäristönormit ja lainsäädäntö tiukkenevat
• Energiatehokkaiden ratkaisujen merkitys 

korostuu
• Nopea kehitys energia- ja ympäristö- 

teknologiassa
• Yritysten yhteiskuntavastuuseen kiinnitetään 

edelleenkin huomiota

Osaavan 
henkilöstön 
saatavuus ja 
johtaminen

• Demografiakehitys kehittyneissä maissa ja 
kehittyvissä maissa vaikuttaa henkilöstön 
saatavuuteen

• Kilpailu parhaista osaajista jatkuu 
• Hyvän johtamisen ja esimiestyön merkitys 

korostuu 
• Projektijohtamisen ja virtuaalisten 

työyhteisöjen johtamisen merkityksen kasvu

Nämä kuvaukset on alunperin tuotettu Teknologia- 
teollisuuden Koulutuksen linjaukset hankkeessa elokuussa 
2009.  Kuvauksia on päivitetty maaliskuussa ja lokakuussa 
2010.



Toimintaympäristön muutosvoimat 
Maailmantalous ja tuotannontekijät
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Muutosalue # Muutosvoimat ja oletettu kehitys Syntyvät mahdollisuudet Syntyvät uhat

Maailman- 
talous ja 
tuotannon- 
tekijät

M1 Maailmantalouden toipuu taantumasta, mutta kehitykseen  liittyy 
monia epävarmuuksia,  maailmantalouden painopiste siirtyy 
nouseviin talouksiin

M2 Suomen talouden haasteet korostuvat

M3 Venäjän kehitys lyhyellä aikajänteellä epävarmaa, mutta 
pidemmällä aikajänteellä pitää sisällään merkittäviä 
mahdollisuuksia
Erityiskysymyksiä
•Barentsinmeri, pohjoinen ulottuvuus / pohjoisen reitin 
aukeaminen
•Onko Venäjä jatkossa aktiivisempi Euroopan vai  Aasian 
suuntaan?

M4 Energian hinnan ja saatavuuden kehitykseen liittyy 
epävarmuustekijöitä . Öljyn saatavuuden heikkeneminen uhkana 
ja mahdollisuutena

M5 Protektionismi kasvaa ainakin lyhyellä aikajänteellä

M6 Rahoitukseen liittyvien haasteiden lisääntyvät



Toimintaympäristön muutosvoimat 
Yritystoiminnan globalisaatio 
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Muutosalue # Muutosvoimat ja oletettu kehitys Syntyvät mahdollisuudet Syntyvät uhat

Yritys- 
toiminnan 
globali- 
saatio

Y1 Asiakkaat,  kumppanit ja oma organisaatio ovat yhä enenevässä 
määrin kansainvälisiä

Y2 Oman toiminnan kansainvälistymisen myötä siirrytään 
globaaleihin toimintamalleihin (myös oman organisaation 
sisällä. Huom. myös ”uuslokalisaatio” erityisesti 
palveluliiketoiminnassa)

Y3 Toimialojen keskittyminen jatkuu; asiakkaat, kilpailijat, 
toimittajat. ”Mammuttiyritykset” ja pienten yritysten haasteet. 
Integroituminen ja verkostoituminen.

Y4 Suomalaisten yritysten siirtyminen ulkomaiseen omistukseen 
jatkuu, Suomesta osin tytäryhtiötalous

Y5 Tuotannollisen toiminnan ja osin myös palveluiden siirtyminen 
edullisempien tuotantokustannusten maihin jatkuu

Y6 Kilpailukenttä globalisoituu, kilpailijakäsite  pilkkoutuu 
arvoketjussa

Y7 Kiinan merkitys lisääntyy entisestäänkin sekä halpa- ja 
piraattituotannossa että myös korkean laatutason ratkaisuissa ja 
tuotannossa; haasteena Kiinasta puuttuva IPR-politiikka

Y8 Muutoksen nopeus ja yritysten kyky reagoida muutoksiin 
lisääntyy 

Y9 Yritysostot lisääntyvät ja muuttavat markkinoita ja 
kilpailukenttää radikaalisti

Y10 Immateriaalioikeuksíen suojauksen haasteet kasvavat



Toimintaympäristön muutosvoimat 
Asiakkaat ja ratkaisut
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Muutosalue # Muutosvoimat ja oletettu kehitys Syntyvät mahdollisuudet Syntyvät uhat

Asiakkaat ja 
ratkaisut

A1 Kilpailu asiakkaista kiristyy, ratkaisumyynnin merkitys korostuu

A2 Tärkeimmät asiakassuhteet kehittyvät kumppanuussuhteiksi

A3 Palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa, lisäarvon tuottaminen 
arvoketjussa ja tähän liittyvä verkostoituminen

A4 Korkeamman lisäarvon tuotteiden merkitys kasvaa, mutta 
toisaalta taantumavaiheessa kysytään myös ”riisuttuja 
tuotteita”

A5 Hinta säilyy asiakkaiden keskeisenä valintakriteerinä, mutta 
myös Total Cost of Ownership -ajattelu valtaa alaa

A6 Energiatehokkaiden ratkaisujen merkitys korostuu

A7 Vaivattomuuden merkitys korostuu asiakasratkaisuissa

A8 Brandin hallinnan ja yrityksen maineen merkitys kasvaa

A9 Muotoilun merkitys kasvaa myös B2B markkinoilla. Design- 
käsitteen laajentaminen: käytettävyys, palvelujen  design, 
yksinkertaisuus

A10 ICT-palveluiden merkitys kasvaa

A11 Kuluttajakäyttäytymisessä ja demografiassa tapahtuu 
merkittäviä muutoksia

A12 Koko tuotantoketjua koskevien eettisten kysymysten vaikutus 
asiakaskäyttäytymiseen lisääntyy



Toimintaympäristön muutosvoimat 
Teknologia ja innovaatiotoiminta
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Muutosalue # Muutosvoimat ja oletettu kehitys Syntyvät mahdollisuudet Syntyvät uhat

Teknologia 
ja 
innovaatio- 
toiminta

T1 ICT-teknologia kehittyy nopeasti ja on keskeinen osa tuotteita 
että prosesseja

T2 Nopea kehitys materiaaliteknologiassa

T3 Nopea kehitys energia- ja ympäristöteknologiassa, 
energiatehokkuuden merkityksen kasvu (kts K1-K4)

T4 Nopea kehitys bio- ja nanoteknologiassa

T5 Poikkitieteellisyyden merkitys kasvaa varsinaisten 
teknologioiden ohella

T6 Innovaatiotoiminnan toimintamallit kehittyvät, top-down SHOK- 
toimintamallin rinnalle tarvitaan bottom-up toimintaa yrittäjyyden 
ja innovatiivisuuden edistämiseksi. 
Lisänäkökohtia: Oma innovaatiotoiminta vs. valmiiden tulosten 
ostaminen/kopiointi, open innovation, spin off- toiminta



Toimintaympäristön muutosvoimat 
Verkostoituminen
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Muutosalue # Muutosvoimat ja oletettu kehitys Syntyvät mahdollisuudet Syntyvät uhat

Verkostoitu- 
minen

V1 Yritykset jatkavat keskittymistään oman ydinosaamisensa 
alueille ja verkostoituminen jatkuu, avaintekijä 
menestyksellisessä verkostoitumisessa on luottamuksen 
rakentaminen. Tarve sitoutuneen pääoman vähentämiseen  lisää 
kiinnostusta verkostoitumiseen.

V2 Verkostot ja klusterit ovat yhä kansainvälisempiä

V3 Innovaatiotoiminnassa asiakkaiden mukaanotto ja avoimet 
innovaatioympäristöt korostuvat



Toimintaympäristön muutosvoimat 
Kestävä kehitys, energia- ja ympäristöteknologia
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Muutosalue # Muutosvoimat ja oletettu kehitys Syntyvät mahdollisuudet Syntyvät uhat

Kestävä 
kehitys, 
energia- ja 
ympäristö- 
teknologia

K1 Ympäristönormit ja lainsäädäntö tiukkenevat 

K2 Energiatehokkaiden ratkaisujen merkitys korostuu

K3 Nopea kehitys energia- ja ympäristöteknologiassa ja niiden 
soveltamisessa. Mm. Kiina lähtenyt voimakkaasti mukaan 
energia- ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin 

K4 Yritysten yhteiskuntavastuuseen kiinnitetään edelleenkin 
huomiota



Toimintaympäristön muutosvoimat 
Osaavan henkilöstön saatavuus ja johtaminen
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Muutosalue # Muutosvoimat ja oletettu kehitys Syntyvät mahdollisuudet Syntyvät uhat

Osaavan 
henkilöstön 
saatavuus ja 
johtaminen

O1 Demografiakehitys kehittyneissä maissa ja kehittyvissä maissa 
vaikuttaa henkilöstön saatavuuteen

O2 Kilpailu parhaista osaajista kiihtyy. Osaamistarpeet erilaistuvat 
yritysten, toimialan, koon ja kansainvälisyyden mukaan

O3 Hyvän johtamisen ja esimiestyön merkitys korostuu 

O4 Projektijohtamisen ja virtuaalisten työyhteisöjen johtamisen 
merkityksen kasvu

O5 Muutokset toimenkuvissa kiihtyvät, elinikäinen oppiminen 
korostuu

O6 Ihmisten arvot pirstoutuvat, monimuotoisuus työyhteisössä 
lisääntyy



Sisältö
• Projektin lähestymistapa ja viitekehys

• Arvoverkot  ja menestystekijät –
– Globaalit valmistus-, jakelu- ja palveluverkostot
– Elektroniikkaan perustuvat kuluttajatuotteet ja 

internet/ohjelmisto-palvelut
– Globaalit  ohjelmistotuotteet
– Ympäristötuotteet ja -palvelut
– Meriteollisuusklusteri / Kompleksiset kokonaistoimitukset

• Visio ja tahtotila 2017, mittarit sekä kriittiset 
menestystekijät ja toimenpiteet

• Liite 1: Toimintaympäristön muutosvoimat  - yhteenveto
• Liite 2: Yritystason menestystekijät ja parhaat käytännöt - 

yhteenveto
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Yritystason parhaat käytännöt 
Rohkeat strategiset valinnat

Menestystekijät
Parhaat käytännöt

Taso Johtopäätökset

1 2 3 4 5

Rohkeat              
strategiset              
valinnat

Selkeä liike- 
toiminnan fokus 
ja 
määrätietoinen 
kansain- 
välistyminen 

Kyky määritellä markkinat tarvittaessa uusista näkökulmista. Terävä 
näkemys markkinamahdollisuuksista sekä omista valmiuksista.

Selkeä näkemys liiketoiminnan fokuksesta; missä liiketoiminnassa 
ollaan ja missä ei.  

Kunnianhimoinen kansainvälistymisstrategia ja sen määrätietoinen 
toteuttaminen mm. systemaattisesti rakentamalla tarvittavia uusia 
valmiuksia ja kyvykkyyksiä

Vahva ratkaisu- 
/ palveluliike- 
toiminta

Vahva ymmärrys asiakkaiden liiketoimintahaasteista ja prosesseista, 
ja tähän perustuvat ratkaisu- ja palvelukonseptit
Ratkaisu- ja palveluliiketoimintaan liittyvät tavoitteet selkeästi osana 
strategisia tavoitteita
Ratkaisu/palveluliiketoiminnan ja tuote/laiteliiketoiminnan selkeä ja 
tehokas työnjako ja yhteistoiminta

Verkostoi- 
tuminen

Selkeä näkemys omasta roolista osana arvoverkkoa nyt ja 
tulevaisuudessa; tämän perustana strateginen näkemys arvon 
muodostuksen ja ansaintalogiikan kehityksestä
Selkeä ydinosaamisajatteluun sekä kansainvälistymisstrategiaan 
perustuva verkostoitumisstrategia 
Kumppaneiden ja toimittajien strategialähtöinen ryhmittely, ja siihen 
perustuvat kumppanuudenhoitomallit ja vastuut

Strategia- ja 
asiakaslähtöiset 
liiketoiminta- 
innovaatiot

Selkeä panostaminen uusien innovatiivisten liiketoiminta- 
mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen
Uusien liiketoimintojen kehittämisen rakenne- ja ohjausratkaisut (mm. 
ns. New Ventures –toiminta) hyvin mietitty ja toteutettu 
SHOKien ja muiden kansallisten rakenteiden tehokas hyödyntäminen

Strategialähtöi- 
nen rakenne ja 
johtamis- 
järjestelmä

Strategian ja rakenteen välillä on hyvä yhteensopivuus, rakenne luo 
mahdollisuudet strategian tehokkaalle toimeenpanolle

Rakenne on viety kattavasti johtamisjärjestelmään (tavoiteasetanta, 
johtamisen roolit ja vastuut, johtamisprosessit) 
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Yritystason parhaat käytännöt 
Tehokkaat toimintamallit ja prosessit

Menestystekijät Parhaat käytännöt Taso Johtopäätökset
1 2 3 4 5

Tehokkaat 
toiminta- 
mallit ja 
prosessit

Ammattimainen 
asiakkuuksien 
hallinta, markki- 
nointi ja myynti

Selkeä asiakasstrategia ja siihen perustuvat 
asiakashoitomallit 
Määrätietoinen brändin johtaminen ja hallinta

Systemaattinen myynnin johtaminen

Myynti-, palvelu- ja jakelukanavien tehokas hallinta

Kehittynyt  tuote- 
kehityssalkun 
hallinta, tuote- 
kehitystoiminta ja 
tuotehallinta

Strategialähtöinen koko tuotekehityssalkun ja roadmapin 
johtaminen
Asiakastarve/hyötylähtöinen ja tehokas tuotekehitys- 
toiminnan toimintamalli
Selkeä tuote/palveluarkkitehtuuri 
Integroitu tuotetiedon hallinta yli elinkaarivaiheiden ja yli 
organisaatiorajojen

Tuotanto- ja 
toimitusketjun ja 
hankinnan  
tehokas hallinta

Tehokas tuotanto- ja jakeluverkoston rakenne ja työnjako 

Myynnin ennustamisen ja tuotannonohjauksen  (ns. demand / 
supply planning) tiivis kytkentä ja yhteistyö koko ketjussa

Kehittyneet  ja joustavat tuotanto- ja toimitusprosessit
Kehittynyt toimittajien ja kumppanuuksien hallinta 
toimintamalli  ja tämän edellyttämä osaaminen

Systemaattinen 
prosessien 
kehittäminen ja 
yhtenäistäminen

Prosessien kehittäminen keskittyy strategisesti kriittisiin 
prosesseihin 
Prosessien johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät roolit ja 
vastuut määritelty selkeästi viety osaksi johtamisjärjestelmää
Prosessien mittarit ja tavoitteet määritetty ja viety  käytäntöön 
osana johtamisjärjestelmää

IT-toiminnan 
tehokas 
johtaminen

Selkeä, yhtenäinen IT-arkkitehtuuri
ICT-ratkaisujen tehokas hyödyntäminen  kaikilla yllä 
mainituilla alueilla
Tehokas IT-toiminnan johtamismalli
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Yritystason parhaat käytännöt 
Taitava johtaminen

Menestystekijät Parhaat käytännöt Taso Johtopäätökset

1 2 3 4 5

Taitava 
johtaminen

Strategista 
ketteryyttä ja 
uudistumiskykyä 
edistävät 
johtamis- 
periaatteet 

Herkkyys liiketoimintaympäristössä, asiakkaiden haasteissa, 
kilpailutilanteessa, teknologiassa yms. olennaisissa 
muutosvoimissa tapahtuvien muutosten suhteen 
Kyky mobilisoida, hyödyntää ja uudelleen käyttää yrityksen 
resursseja
Ylimmän johdon tiimityö; toisiaan täydentävät  yksilöt, vahva 
yhteistoiminta, kollektiivisen päätöksenteon kyky

Systemaattinen 
innovaatio- 
toiminta

Innovatiivisuus viety selkeästi yrityksen visioon sekä strategisiin 
tavoitteisiin, valintoihin ja kehittämis-hankkeisiin
Selkeä ja tehokkaasti käytäntöön  viety  innovaatio-toiminnan 
malli
Parhaiden käytäntöjen systemaattinen  jakaminen

Innovatiivisuutta 
ja yrittäjyyttä 
korostava 
kulttuuri

Kulttuuri ja sitä konkretisoivat arvot, jotka aidosti edistävät 
innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä, mm. 

• Virheiden salliminen – niistä samalla oppien
• Erilaisuuden arvostaminen
• Kannustaminen vallitsevien uskomusten ja toiminta-tapojen 

kyseenalaistamiseen 
Arvojen  tehokas toiminnallistaminen ja toteutumisen aktiivinen 
seuranta 

Edistyksellinen 
HRD-toiminta ja 
tehokas 
suorituksen 
johtaminen 

Strategialähtöinen henkilöstösuunnittelu
Kehittynyt suorituksen johtamisen prosessi, jossa yksilön 
tavoitteet johdettu yksikön ja koko yrityksen tavoitteista
Systemaattinen  urasuunnittelu ja työnkierto

Panostaminen strategisten osaamisten kehittämiseen

Säännöllinen työilmapiirin seuranta 

Luottamuksen 
rakentaminen ja 
yhteisöllisyys

Kyky rakentaa vahva  luottamus  ja  yhteistyö yrityksen sisällä

Kyky rakentaa vahva  luottamus  ja  yhteistyö asiakkaiden 
kanssa sekä kumppanuusverkostossa
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