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KONE- METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 

 

Selvitystyön tavoitteena oli rakentaa kokonaisvaltainen kuva suomalaisen kone- ja metallituotete-

ollisuuden yritysten taloudellisesta tilasta ja realistisista strategisista kehittämisvaihtoehdoista. 

Selvitystyön tulokset on tiivistetty alla olevaan kuvioon (kuvio 1). 

 

 

 

Kuvio 1. Suuri kuva kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 JOHDANTO 

 

Yllätyksellinen ja voimakas laskusuhdanne vuosina 2008–2009 kohdistui vaikutuksiltaan laajasti 

yrityskenttään maailmanlaajuisesti. Myös suomalaisten teknologiateollisuuden yritysten kohdalla-

kin tapahtui luonnollisesti kannattavuuden heikkenemistä ja sitä kautta yritysten talouden epä-

edullista kehitystä. Rajusta laskusuhdanteesta johtuen, ovat kone- ja metallituoteteollisuuden ali-

hankintasektorin yrityksen kohdanneet merkittäviä haasteita. Samaan aikaan talouden globalisaa-

tio on siirtänyt talouden painopistettä Kaukoitään halvempien tuotantokustannusten perässä. 

Globaalisti tarkasteltuna valmistavan teollisuuden työpaikat siirtyvät ja syntyvät erityisesti Aasiaan 

ja BRIC-maihin (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina). 

 

Tämän selvitystyön tavoitteena on ollut koota kokonaisvaltainen kuva kone- ja metallituoteteolli-

suuden alihankintasektoriin kuuluvien yritysten nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tarkoituksena on 

esittää vaihtoehtoisia strategioita ja toimintamalleja, joita pk-yritykset voivat hyödyntää kilpailu-

kyvyn ja tuottavuuden kehittämisessä sekä liiketoiminnan uudistamisessa. 

  

Selvitystyön aluksi syvennyttiin jo olemassa olevaan tuoreeseen tutkimusaineistoon. Kirjallisuus-

katsauksen tavoitteena oli hakea eri teoksista rakennuspalikoita tämän tutkimuksen viitekehyk-

seen. Aineiston tarkastelussa rajauduttiin toisaalta kohdeyritysten toimintaympäristöön ja erilai-

siin megatrendeihin ja muutostekijöihin liittyvään kirjallisuuteen sekä toisaalta valitun yritysseg-

mentin strategiaan liittyviin teksteihin. Taustamateriaalien pohjalta haastateltiin joukko (18 kpl) 

teollisuuden johtajia ja asiantuntijoita. Haastatteluilla saavutettiin näkemys yritysten tulevaisuu-

den kuvasta – haasteista ja mahdollisuuksista. Varsinaisen selvitystyön tavoitteena oli rakentaa 

suuri kuva suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorin yritysten taloudellis-

ta tilasta ja realistisista strategisista kehittämisvaihtoehdoista. Lähtökohtana oli erilaisten tyyp-

piyritysten realiteettien kautta toteutettava tarkastelu. Tässä selvitystyössä tarkasteltiin yritys-

kenttää erityisesti yritysten realiteettien kautta. Selvitystyön tilaaja ja projektitiimi näkivät hyödyl-

liseksi, että lähestymällä kone- ja metallituoteyritysten strategista kehittämistä niin sanottujen 

tyyppiyritysten avulla saadaan yritysten realiteetit paremmin huomioonotetuksi kuin pohtimalla 

yrityksiä ja niiden uhkia ja mahdollisuuksia pelkästään yleisellä tasolla. Vaihtoehtojen pohdinnassa 

pyrittiin ottamaan huomioon erilaisia yrityskohtaisesti vallitsevia realiteetteja koskevia kysymyk-

siä, kuten taloudellinen tila, teknologia, omat tuotteet, kansainvälisyys, suunnitteluresurssien ole-

massaolo ja yrityksen kuuluminen yritysryhmään tai konserniin. 

 

Selvitystyön toteutuksesta vastasi Management Design Intelligence Oy. Projektin vastuullisena 

johtajana ja tieteellisenä asiantuntijana toimi KTT Jukka Vesalainen. Projektitiimin muodostivat 

Vesalaisen lisäksi KTM Jarl Matti Anttila, KTT Tommi Ranta, DI Anssi Uitto ja KTT Tero Vuorinen. 
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2 SELVITYSTYÖN TAUSTA-AINEISTO 

 

Selvitystyön pohjaksi käytiin läpi runsas joukko julkaisuja kone- ja metallituoteteollisuuden alihan-

kintasektorin toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden näkymiin sekä strategiaan liittyen. 

Ottaen huomioon, että selvitystyön tavoitteena oli tarkastella nimenomaan viimevuosien laman 

vaikutusta kohdeyritysten strategisiin vaihtoehtoihin, käytiin työssä aineistoa systemaattisesti läpi 

pääsääntöisesti vain vuosien 2009–2011 ajalta. Tämän lisäksi tarkasteluun valikoitiin myös joitain 

tiettyjä hieman vanhempia lähteitä. Aineistotarkastelussa hyödynnettiin seuraavien organisaatioi-

den julkaisukokoelmia: Elinkeinoelämän keskusliitto, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, Elinkei-

noelämän valtuuskunta, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Teknologian ja innovaatioiden kehit-

tämiskeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Teknologiateolli-

suus ry. 

 

Aineiston tarkastelussa rajauduttiin toisaalta kohdeyritysten toimintaympäristöön ja erilaisiin me-

gatrendeihin ja muutostekijöihin liittyvään kirjallisuuteen sekä toisaalta valitun yrityssegmentin 

strategiaan liittyviin teksteihin. Lisäksi strategiakirjallisuuden osalta haettiin erityisesti lähinnä sel-

laista aineistoa, jossa otetaan kantaa laman sekä ajankohtaisten megatrendien vaikutukseen.  

 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena ei ollut tehdä varsinaista kirjallisuusanalyysiä, vaan eri teoksista 

haettiin rakennuspalikoita tämän tutkimuksen viitekehykseen. Seuraavaan on valittu sellaisia teok-

sia, joita tässä selvitystyössä on erityisesti hyödynnetty, ja joista lukija voi syventää aiheeseen liit-

tyvää omaa tietämystään. 

 

Yhtenä työn kannalta keskeisimpänä tausta-aineistona on toiminut Teknologiateollisuuden Me-

nestyvä alihankkija 2015 – Visio ja toimenpiteet -raportti (2007. Hernesniemi (toim.)). Raportissa 

nostetaan esiin Kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuuden haasteita ja toimintaympäristöön 

kohdistuvia muutostekijöitä sekä strategisia toimenpide-ehdotuksia niihin vastaamiseksi. Vaikka 

kyseinen raportti on laadittu jo vuonna 2007, olivat raportissa tunnistetut muutostekijät edelleen 

pääosin ajankohtaisia, joskin viime vuosien lama on tuonut tekijöiden vaikutukseen sekä niihin 

vastaamiseen omat erityispiirteensä. Raporttia hyödynnettiin selvitystyön haastatteluosiossa, jos-

sa yritysten edustajia pyydettiin arvioimaan nimettyjen muutostekijöiden vaikutuksia nykypäivän 

liiketoimintaan. 

 

Hieman tuoreempi teos aiheesta on Sitran julkaisu Teollinen Suomi – Tuotannon uudistuminen 

kriisin jälkeen (2010. Eloranta, E., Ranta, J., Salmi, P. & Ylä-Anttila, P.). Kirjan pääviesti korostaa 

teollisuusyritysten ja -työpaikkojen luonteen muuttumista Suomessa globaalin työnjaon myötä. 

Vanhaan teolliseen rakenteeseen ei tulla enää palamaan mutta kaikesta huolimatta Suomessa tu-

lee pyrkiä säilyttämään ja luomaan myös uutta vientiteollisuutta. Yhtenä uudistumisen merkittä-

vimmistä keinoista nostetaan esiin yritysten moninainen innovaatiotoiminta. Lisäksi kirjassa tode-

taan että suomalaisessa teollisuustuotannossa tulee jatkossa keskittyä yhä enemmän toimitta-

maan asiakkaalle osaamiseen perustuvaa hyötyarvoa. Pelkkään hintaan perustuvan tuotannon säi-

lyttäminen Suomessa tulee olemaan haasteellista. 

 

Globalisaatiota ja uutta työnjakoa eri maiden välillä käsitellään myös Elinkeinoelämän Tutkimuslai-

toksen julkaisemassa teoksessa Missä arvo syntyy? Suomi Globaalissa kilpailussa (2010. Pajari-
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nen, M., Rouvinen, P., Ylä-Anttila, P.). Kirjassa pohditaan varsin kattavasti globalisaation vaikutuk-

sia suomalaiseen yritystoimintaan. Keskeiset havainnot liittyvät mm. Aasian kasvavaan merkityk-

seen, palveluiden rooliin teollisen tuotannon rinnalla sekä Suomen tuottavuuskasvun kolmanteen 

aaltoon, jolla tarkoitetaan nimenomaan tehtävärakenteiden muutosta yrityksissä. Lisäksi kirjassa 

nostetaan huomion arvoisena seikkana esiin ulkomaankauppatilastoinnin käytännöt; arvonlisäpoh-

jainen tarkastelu antaisi totuudenmukaisemman kuvan siitä, missä todellinen arvo maantieteelli-

sesti syntyy. 

 

Kriittistä tarkastelua rakennemuutoksen kehittymisestä esitetään myös Elinkeinoelämän Tutkimus-

laitoksen julkaisussa Antaa valojen palaa – Teollisuutta tarvitaan (2011. Nikinmaa, T.) sekä Elin-

keinoelämän Valtuuskunnan Eva Analyysejä sarjan artikkelissa Tarvitaanko tehdasteollisuutta – 

mitä Amerikka opettaa? (2010. Nikinmaa,T.). Teksteissä todetaan, että vaikka valmistus on siirty-

mässä alhaisemman kustannustason maihin, on olemassa monia tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa 

siihen, että teollisuudella on edellytykset toimia myös vanhoissa teollistuneissa maissa. Tällaisina 

tekijöinä nostetaan esiin esimerkiksi tuotannon automatisointi, uusien tuotteiden kehittäminen 

sekä mm. verotuskäytännöt. Tulevaisuudessa arvioidaan myös työvoimakustannusten eron kape-

nevan eri maiden ja maanosien välillä. Teksteissä ei uskota että kotimaista teollisuutta voisi jatkos-

sa rakentaa pelkästään uusille tietointensiivisille korkean jalostusasteen aloille. Haasteena nime-

tään esimerkiksi Suomalaisen osaamispääoman riittämättömyys tietointensiivisten palveluiden 

jatkuvaan lisäämiseen. Kaiken kaikkiaan tekstien pääviesti on selkeä: teollisuutta tarvitaan. 

 

Tarkastelua laman vaikutuksista suomalaisen talouteen laajentaa Sitran julkaisu Kriisin jälkeen 

(2010. Rouvinen, P. & Ylä-Anttila, P (toim.)). Teos on kokoelma merkittävien talouden asiantunti-

joiden tekstejä heidän pohtiessaan otsikon mukaista aihetta eri näkökulmista. Tekstit luokitellaan 

kirjassa viiteen osaan: 1) Yhteiskunta, instituutiot ja taloustiede, 2) Kriisin taustat ja eteneminen, 

3) Kriisin jälkeisen talouden maantiede, 4) Suomen talous ja yhteiskunta kriisin jälkeen sekä 5) Ta-

lous- ja yhteiskuntapolitiikka. Tarkastelussa on nimenomaan mitä rakenteellisia ja pysyviä seurauk-

sia kriisillä on välittömien vaikutusten mentyä. 

 

Edellä mainituissa teoksissa käsiteltiin erityisesti toimintaympäristön muutokseen liittyvä tekijöitä. 

Tässä selvitystyössä peilattiin edellä esiteltyjen teosten luomaa kokonaiskuvaa valitun yritysseg-

mentin strategiaan liittyvään aineistoon. Seuraavaan on nostettu näistä muutama keskeisin. 

 

Teknologiateollisuus ry:n julkaisussa Tavoitteena strateginen kyvykkyys – Alihankkijan kilpailu-

kyvyn määrätietoinen kehittäminen (2010. Vesalainen, J.) käsitellään alihankintasektorin yritysten 

strategisia vaihtoehtoja ja niiden vaatimia kyvykkyystarpeita. Kotimaisen komponenttitoimittajan 

strategisina kehityssuuntina nähdään kehittyminen kohti järjestelmätoimittajuutta, kehittyminen 

kohti teknologiapartneruutta ja kansainvälistyminen. Huomattavaa on, että vaihtoehdot eivät ole 

toisiaan poissulkevia vaan niitä voidaan tavoitella myös rinnakkain. Tällöin kyvykkyysvaatimukset 

tosin kasvavat merkittävästi. Lisäksi neljäntenä vaihtoehtona on kehittyä myös kotimaisena kom-

ponenttitoimittajana, jolloin kehittämispanokset monelta osin suuntautuvat tuotannon tehostami-

seen. Kyvykkyyksien analysointiin kirjassa kehitetään ROTS-menetelmä, jossa kyvykkyyden osateki-

jät jaetaan luokkiin sen mukaan, onko kyseessä resurssi, osaaminen ja tieto, toimintatapa tai jokin 

suorituskykyä mittaava tekijä. 
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Edellä esitetyistä vaihtoehdoista järjestelmätoimittajuuteen pureudutaan Teknologiateollisuus 

ry:n julkaisussa Järjestelmätoimittajuus teknologiateollisuudessa – Toimialan rakenne, strategi-

set ryhmät ja kannattavuus (2008. Vesalainen, J. & Pilbacka, M.). Kirjassa tarkastellaan nimensä 

mukaisesti järjestelmätoimittajuutta osana teknologiateollisuuden alihankintasektoria. Järjestel-

mätoimittajuudessa yhdistyy kolme erilaista arvontuottamisen logiikkaa, jotka ovat tuotannollinen 

(jalostusarvo), logistinen (integrointiarvo) ja ongelmia ratkaiseva (asiantuntijuusarvo). Järjestelmä-

toimittajuudessa nämä kaikki korostuvat ja siksi itse järjestelmätoimittajuus saa monia eri ilme-

nemismuotoja. Strategisesta näkökulmasta mielenkiintoinen jäsennys on lisäksi teoksen toimiala-

analyysin viitekehys, jossa teknologiateollisuuden alihankintatoiminnan strategisia ulottuvuuksia 

nostettiin esiin kolme: 1) Teollinen arvontuottomalli (alihankkijat, komponenttitoimittajat, järjes-

telmätoimittajat), 2) Toimittajan integroitumisaste (kumppanuus / läheisyys asiakkaan kanssa) se-

kä 3) Toimittajan resurssiperusta (ilmenee yrityksen kokona ja resurssien monipuolisuutena). 

 

Päähankkijoiden ulkoistuskehityksen luomia mahdollisuuksia ja siihen liittyvää kansainvälistä ulot-

tuvuutta alihankintasektorin näkökulmasta käsitellään Sitran julkaisussa Koneteollisuuden menes-

tys tarttuu verkostoihin – Alihankkijoista kasvavia ja kansainvälistyviä sopimusvalmistajia 

(2009. Hernesniemi, H. & Nikinmaa, T. (toim.)). Kirjassa on monia hyviä esimerkkejä toteutuneesta 

yhteistyöstä esitettynä sekä pää- että alihankkijoiden näkökulmasta. Vaikka kyseessä ei ole puhdas 

strategiaan keskittyvä julkaisu, antaa se hyviä näkökulmia alihankintasektorin yritysten strategi-

seen kehittämiseen. Erityisen arvokkaita näkemyksiä alihankintayrityksen näkökulmasta ovat pää-

hankkijoiden odotukset alihankkijoita kohtaan. Teoksen tiivistelmän mukaan menestyvässä ver-

kostossa näyttää yhdistyvän kolme asiaa: maailmanluokan tuote- ja palveluosaaminen, vastuu ai-

empaa suuremmista toimituskokonaisuuksista ja erikoistumiseen perustuva tuotanto-osaaminen. 

 

Kaiken kaikkiaan aineistoa on löydettävissä erittäin paljon. Edellisten lisäksi tähän on haluttu nos-

taa vielä muutamia mielenkiintoisia artikkeleita, analyysejä ja raportteja liittyen erilaisiin toimin-

taympäristön muutoksiin, laman syihin ja vaikutuksiin sekä yritysten strategiaan: 

 

 Pk-yritysten toimintaympäristö muutoksessa. Kysely kilpailukyvyn neljästä ulottuvuudesta. 

(2011. EK.) 

 Kasvun ajurit 7 - Strategista kasvua yritysjärjestelyillä. (2011. EK / Ernst & Young.) 

 Suhdanne- ja rakennekriisi yhtä aikaa? Toimiala- ja yritysrakenteen muutokset taantumassa. 

(2011. Maliranta, M., Mankinen, R., Suni, P. & Ylä-Anttila, P. ETLA.) 

 Menestyksen eväät - Yritysjohtajien askelmerkkejä kasvuun. (2010. EK.) 

 Nousussa taas (2010. Sorjonen, P. Kansantaloudellinen aikakauskirja (2010) vol 106:3. Talous-

tieteellinen Yhdistys.) 

 Kasvustrategia kateissa? Suomen talouden ja teollisuuden tulevaisuus. (2010. Maliranta, M. & 

Ylä-Anttila, P. Talous & Yhteiskunta 2010:2. Palkansaajien tutkimuslaitos.) 

 Mikä yllätti suhdanne-ennustajat tällä kertaa? (2009. Sorjonen, P. Kansantaloudellinen aika-

kauskirja (2009) Vol.105:3. Taloustieteellinen Yhdistys.) 

 Megatrendit ja me. (2009. Ahola, E. & Palkamo, A. (toim.). Tekesin katsaus 255/2009. Tekes.) 

 EVAn Globaalit skenaariot – Tulevaisuuden pelikentät. (2009. EVA raportti. EVA.) 

 Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy – Mitä jää Suomeen? (2009. Ali-Yrkkö, J. (toim.). 

Tekesin katsaus 244/2009. Tekes.) 
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3 ANALYYSIN VIITEKEHYS 

 

Lähtien siitä tosiasiasta, että yritykselle optimaaliset strategiset vaihtoehdot riippuvat yrityksen 

sen hetkisestä tilasta ja asemasta, lähestyttiin tässä selvityksessä yrityskenttää erityisesti yritysten 

realiteettien kautta. Jokainen yritys on toki tässä mielessä ainutlaatuinen. Nähtiin kuitenkin, että 

lähestymällä kone- ja metallituoteyritysten strategista kehittämistä niin sanottujen tyyppiyritysten 

avulla saadaan yritysten realiteetit paremmin huomioonotetuksi kuin pohtimalla yrityksiä ja niiden 

uhkia ja mahdollisuuksia pelkästään yleisellä tasolla. Selvitystyön viitekehys muodostuu kahdesta 

elementistä: 

 

1) Strategisten kehittämisvaihtoehtojen jako neljään ryhmään: 

a. Yrityksen pelastamisoperaatiot 

b. Operatiivisen kehittämisen vaihtoehdot 

c. Liiketoiminnan kehittämisen vaihtoehdot 

d. Liittoutumis- ja omistajastrategiset vaihtoehdot 

 

2) Tyyppiyritysten määrittely: 

a. Pienet komponenttivalmistajat 

b. Suuret komponenttivalmistajat 

c. Keskisuuret – suuret järjestelmätoimittajat 

d. Pienet omaa erikoistuotetta valmistavat yritykset 

 

Lisäksi vaihtoehtojen pohdinnassa pyrittiin ottamaan huomioon erilaisia yrityskohtaisesti vallitse-

via realiteetteja koskevia kysymyksiä, kuten taloudellinen tila, teknologia, omat tuotteet, kansain-

välisyys, suunnitteluresurssien olemassaolo ja yrityksen kuuluminen yritysryhmään tai konserniin. 

 

 

Kuvio 2. Selvitystyön viitekehys tyyppiyritysten analysoinnissa. 
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Pelastamisoperointiin liittyvien vaihtoehtojen pohdinta jätettiin tarkoituksellisesti sivuun ja työssä 

keskityttiin lähinnä kolmen muun strategisen päätöksentekoalueen vaihtoehtoihin. Seuraavaksi 

esitellään yritysten strategisen päätöksenteon osa-alueita ja joitakin esimerkkejä kehitysvaihtoeh-

doista. 

 

Pelastamis- ja saneerausoperaatiot tähtäävät yrityksen pelastamiseen jatkoon. Operatiiviset ke-

hittämisvaihtoehdot tarkoittavat toiminnan kehittämistä nykyisessä liiketoiminnassa ja pyrkivät 

operatiivisten suorituskykytekijöiden, kuten laadun, tuottavuuden ja toimitusvarmuuden kehittä-

miseen. Liiketoiminnan kehittämisen vaihtoehdot kuvaavat niitä suuntia, joissa yritys voi edetä 

kehittäessään tai luodessaan uutta liiketoimintaa. Omistaja / liittoutumisstrategiset vaihtoehdot 

puolestaan nostavat esiin ne eri mahdollisuudet, joita yrityksellä on liittoutuessaan muiden yritys-

ten kanssa. 

 
Pelastamis- ja saneerausoperaatiot (tavoitteena yrityksen pelastaminen jatkoon) 

• Kustannustason laskeminen suhteessa alentuneeseen volyymiin (lomautukset, irtisano-
miset, käyttöomaisuuden myynti) 

• Kustannustietoisuuden lisääminen 

• Pääoman vapauttaminen kiertoon (varastojen pienentäminen, saatavien kierto, sale and 
leaseback -järjestelyt) 

• Rahoituksen uudelleenjärjestelyt (factoring, ostolaskurahoitus, maksuaikajärjestelyt, 
omistajien lisäsijoitukset / lisävakuudet) 
 

Operatiivisen kehittämisen vaihtoehdot (tavoitteena operatiivisen suorituskyvyn parantaminen) 
• Laatu, tuottavuus, toimitusvarmuus, joustavuus, nopeus, resurssien käytön tehokkuus 
• Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen 
• Tuotannonohjauksen kehittäminen 
• Automatisointi 
• TQM ja Lean Management 
• Johtamisen, organisaation ja esimiestyön kehittäminen 
• Markkinoinnin kehittäminen 

 
Liiketoiminnan kehittämisen vaihtoehdot (tavoitteena liiketoimintakonseptin uudistaminen / uu-
den liiketoiminnan kehittäminen) 

 
Kohti teknologiapartneruutta 

• Valmistusresurssien oheen suunnitteluresursseja ja osaamista 
• Edellyttää läheistä asiakassuhdetta (kumppanuusstrategia) 

 
Kohti järjestelmätoimittajuutta 

• Laajeneva teknologiaresurssien tarve (kokoonpano, sähkö- ja automaatio-osaaminen, 
hydrauliikkaosaaminen, ICT –osaaminen) 

• Tavara- ja informaatiovirtojen hallintaan liittyvä logistinen osaaminen ja resurssit 
 
Kohti kansainvälisyyttä (usein myös LCC –strategia) 

• Markkina-alueen laajentaminen 
• Investoinnit ulkomaille 
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Kohti omaa tuotteistoa 
• Synergia tuotantoteknologiassa 
• Edellyttää suunnittelu- ja markkinointiresurssien hankintaa 

 
Kohti palveluyrityksen orientaatiota 

• Palveluorientaatio yrityksen läpi menevänä ajattelutapana 
• Pois tuotantokeskeisyydestä kohti asiakkaan ongelmanratkaisua 

 
Kasvustrategia 

• Tavoitteena optimaalinen ja kilpailukykyinen yrityskoko 
 
 
Omistaja- / liittoutumisstrategian vaihtoehdot (tavoitteena kilpailukykyisen yrityskokonaisuuden 
muodostaminen) 

• Jatkaa yksin ja riippumattomana 
• Ottaa mukaan pääomasijoittaja tai muu yksityinen rahoittaja 
• Rakentaa allianssi kumppanuuspohjalle ilman omistusjärjestelyjä 
• Rakentaa allianssi yhteisyritysten ja ristiinomistusten kautta 
• Rakentaa konserni ostamalla / myymällä yritys 
• Fuusioida yritykset toimivaksi kokonaisuudeksi (liiketoiminta-alueet, ym.) 

 
 
Tyyppiyritysten ominaisuudet määriteltiin tarkemmin kuviossa 3 esitetyn viitekehyksen valossa. 
Tässä teolliset yritykset on jaettu karkeasti koon ja liiketoimintatyypin mukaisiin kategorioihin, 
joista selvityksen tyyppiyrityksiksi valittiin neljä. 

 

 

Kuvio 3. Tyyppiyritykset teollisen arvontuoton ja yrityskoon viitekehyksessä. 

 

 

Tyyppiyritysten tarkemmiksi ominaisuuksiksi ja talouden realiteeteiksi muodostuivat kohdeyritys-

ten (n=214) tilinpäätösaineiston ja yritysten www-sivujen perustella seuraavat: 
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1) Pieni komponenttivalmistaja (tilinpäätösaineistossa n = 50) 

a. Koko noin 23 työntekijää 

b. Liikevaihdon muutos 2007–2009, – 39  % 

c. Tulos lähellä nollaa (ROI 1,8; EBIT – 13 t €) 

d. Omavaraisuusaste 33,7 % 

e. Ei yksikköjä ulkomailla, epäsuoraa vientiä 

f. Pelkästään tuotannollisia resursseja 

g. Itsenäinen 

 

2) Suuri komponenttivalmistaja (tilinpäätösaineistossa n = 17) 

a. Koko noin 145  

b. Liikevaihdon muutos 2007–2009, – 34 % 

c. Tulos tappiolla (ROI – 1,3; EBIT – 400 t €) 

d. Omavaraisuusaste 34,4 % 

e. Tuotannollinen yksikkö Baltiassa / Itä-Euroopassa 

f. Tuotannollisia ja suunnitteluresursseja 

g. Liittoutunut löyhästi tai omistusjärjestelyin 

 

3) Keskisuuri järjestelmätoimittaja (tilinpäätösaineistossa n = 9) 

a. Koko noin 107 

b. Liikevaihdon muutos 2007–2009, – 19 % 

c. Lievästi voitollinen 2009 (ROI 6,7; EBIT 185 t€) 

d. Omavaraisuusaste 36,2 % 

e. Tuotannollinen yksikkö Baltiassa / Itä-Euroopassa 

f. Tuotannollisia ja suunnitteluresursseja 

g. Liittoutunut löyhästi tai omistusjärjestelyin 

 

4) Pieni omaa erikoistuotetta valmistava yritys (tilinpäätösaineistossa n = 24) 

a. Koko noin 31 

b. Liikevaihdon muutos 2007–2009, – 7,6 % 

c. Selvästi voitollinen 2009 (ROI 15,2; EBIT 207 t€) 

d. Omavaraisuusaste 55 % 

e. Ei yksiköitä ulkomailla, vientikauppaa 

f. Tuotannollisia, suunnittelu ja markkinointiresursseja 

g. Itsenäinen 

 

Tyyppiyritysten taloudelliset tunnusluvut ovat kaikki ryhmäkohtaisia mediaaneja, jolloin kustakin 

ryhmästä löytyy sekä paremmin että huonommin menestyviä yrityksiä. 



 11 

 
Kuvio 4. Selvitystyön tyyppiyritykset. 
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4 LAMAN JÄLJET ALIHANKINTASEKTORISSA 

 

Vuosien 2008–2009 erittäin voimakas ja yllätyksellinen laskusuhdanne kohdistui vaikutuksiltaan 

laajasti yrityskenttään maailmanlaajuisesti. Suomalaisten teknologiateollisuuden yritysten kohdal-

lakin tapahtui luonnollisesti liikevaihdon laskun myötä kannattavuuden rapautumista ja sitä kautta 

yritysten talouden epäedullista kehitystä. Suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten 

taloudellinen tila oli kohentunut merkittävästi vuosien 2006–2008 korkeasuhdanteen aikana. Me-

diaaniyrityksen liikevoitto % oli vuosina 2007 ja 2008 lähes 7 % heikoimmankin neljänneksellä ole-

vien yritysten ylärajalla liikevoitto kipusi näinä vuosina lähes 4 %:iin. Lisäksi mediaaniyrityksen si-

joitetun pääoman tuotto ylsi vuonna 2007 ja 2008 20 %:iin ja heikoimmin menestyvän neljännek-

senkin kärjessä kannattavuus (ROI) oli noin vuosina 10 %:n tasolla. Vastaavasti yritysten omavarai-

suusasteet nousivat 2000 luvun alun runsaasta 30 %:sta lähes 40 %:iin (mediaaniyrityksellä) ja par-

haalla neljänneksellä lähes 60 %:iin. Heikoin neljänneskin paransi merkittävästi omavaraisuusas-

teen noustessa kymmenellä prosentilla noin 12 %:sta 22 %:iin. Voidaan siis sanoa, että suomalai-

nen kone- ja metallituoteteollisuuden pk-yritykset kohtasivat laman vahvempana kuin tuskin kos-

kaan aikaisemmin. 

 

Yritysten lamansietokyky näyttää tehdyn selvityksen mukaan kuitenkin olleen hyvin erilaista joh-

tuen pääasiassa yritysten erilaisista lähtökohdista. Alla olevassa kuviossa on yritykset ryhmitelty 

sen mukaan, miten niiden liikevaihdon kehitys, kannattavuus ja vakavaraisuus ovat kehittyneet 

lamavuosina. 

 

Kuvio 5. Yritysten vaihteleva lamansietokyky. 
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Koko aineistosta (n = 213) löytyi 11 yritystä, jotka olivat laman vuosina menneet voimakkaasti vas-

tavirtaan kasvattamalla liikevaihtoaan erinomaisella kannattavuudella. Näiden yritysten joukossa 

kolmen menestymistä voidaan selittää niiden asiakkaiden menestymisellä. Joukossa ei ollut yhtään 

komponenttivalmistajaa vaan kolme selkeää järjestelmätoimittajaa, omaa tuotetta valmistavia yri-

tyksiä ja uusiin materiaaleihin (komposiitit) keskittynyt yritys. Vastaavasti toisessa ääripäässä oli 7 

yritystä, jotka olivat menettäneet yli puolet liikevaihdostaan ja tekivät vuonna 2009 erittäin rajun 

tappion. Näiden joukossa oli lähinnä komponenttivalmistajia. Ääripäiden lisäksi aineistosta tunnis-

tettiin 6 muuta ryhmää. Yhtensä 51 yritystä oli selvinnyt lamasta melko vähäisellä liikevaihdon pu-

dotuksella (– 5 % keskimäärin) kuitenkin säilyttäen hyvän kannattavuustason (ROI yli 20 % keski-

määrin). Näistä yrityksistä pääosa oli vielä vakavaraisuudeltaan ja maksuvalmiudeltaan hyvässä 

kunnossa ja ainoastaan 4:llä oli taloutensa kanssa ongelmia vuoden 2009 tilinpäätöksen perusteel-

la. Seuraava ryhmä yrityksiä (n = 78) oli menettänyt liikevaihdostaan neljänneksen ja pudonnut 

lievästi tappiolle. Näistäkin yrityksistä suurimmalla osalla oli talous vuoden 2009 lopussa vielä hy-

vässä kunnossa. Osalla yrityksistä (17) vakavaraisuus oli kuitenkin jo huolestuttavan huono. Seu-

raavaan ryhmään sijoittui 66 yritystä, joiden liikevaihto oli pudonnut rajusti (keskimäärin 55 %). 

Samalla niiden tulos oli romahtanut erittäin voimakkaasti tappiolliseksi. Kuitenkin tämänkin ryh-

män yrityksistä isolla joukolla (41) yrityksen tase oli vielä hyvässä kunnossa mitä tulee vakavarai-

suuteen ja maksuvalmiuteen. Sen sijaan 25 yritystä näistä liikevaihtoaan voimakkaasti kadottaneis-

ta ja tappiollisista yrityksistä oli huolestuttavassa tilassa myös taseensa osalta.  

 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että runsaalla 50 (runsas 25 % kaikista aineiston yrityksistä) yri-

tyksellä on eriasteisesti taloudellisia ongelmia laman seurauksena, osalla todennäköisesti niitä oli 

ollut jo ennen lamaa. Nämä ovat niitä yrityksiä, joissa todennäköisesti tarvitaan pelastamis- ja sa-

neerausoperaatioita jatkoon selviämiseksi. Vastaavasti runsaat 60 yritystä (vajaa kolmannes) näyt-

tää selvinneen lamasta lähestulkoon vaurioitta ja osa jopa voimakkaasti kasvaen.  

 

Tarkasteltaessa erityyppisten yritysten lamansietokykyä huomataan seuraavan taulukon (taulukko 

1) perusteella joitakin mielenkiintoisia asioita. Pelkästään lähinnä komponenttialihankintaa har-

joittavista yrityksistä keskisuuret alihankintakonepajat näyttävät selviytyneen huomattavasti pa-

remmin kuin sekä pienet että suuret komponenttivalmistajat. Jostain syystä keskisuurten kompo-

nenttivalmistajien taloudellinen tilakin on kauttaaltaan parempi kuin pienemmillä tai suuremmilla 

verrokkiyrityksillä.  

 

Omaa tuotetta valmistavat pienet yritykset (n = 24) ovat kaikista vertailussa olleista yritystyypeistä 

kaikkein parhaiten lamasta selvinneitä. Niiden kannattavuus oli säilynyt hyvänä (ROI 15,2), liike-

vaihto pudonnut vain vähän (– 7,6 %) ja niiden vakavaraisuus oli vuoden 2009 lopussa erinomai-

nen (omavaraisuusaste 55,1 %). Sen sijaan suuremmilla omaa tuotetta valmistavilla yrityksillä la-

man vaikutukset olivat selvästi negatiivisemmat ja tämän ryhmän mediaaniyrityskin oli voimak-

kaasti tappiollinen.  

 

Pienet hybridiyritykset (sekä alihankintaa että omia tuotteita) olivat menestyneet myös suhteelli-

sen hyvin lamassa. Liikevaihdosta oli sulanut noin neljännes kuitenkin niin, että tulos oli mediaa-

niyrityksellä hieman positiivinen. Hieman enemmän olivat liikevaihtoaan menettäneet suuret hyb-
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ridiyritykset, joskin niidenkin mediaaniyrityksen tulos oli vuoden 2009 tilinpäätöksessä positiivi-

nen. 

 

Myös tilauskonepajat (koneenrakennusta ja huolto- ja kunnossapitopalveluita) olivat onnistuneet 

laman vuosina kohtuullisen hyvin. Liikevaihto oli mediaaniyrityksellä laskenut viidenneksen, mutta 

tulos pysynyt kuitenkin selvästi positiivisena. 

 

Järjestelmätoimittajiksi tulkitut yritykset (n = 9) olivat onnistuneet melko hyvin mukautumaan la-

maan. Mediaaniyrityksen liikevaihto oli laskenut 19 %, mutta kannattavuus oli säilynyt kuitenkin 

suhteellisen tyydyttävänä. Kaiken kaikkiaan näyttää siis siltä, että pelkästään komponenttialihan-

kintaan keskittyneet yritykset olivat laman ansiosta joutuneet suhteellisesti ottaen muita yritys-

tyyppejä voimakkaammin laman kohtelemiksi. Lisäksi näyttää siltä, että pienuus tai alihankkijoiden 

kohdalla keskisuuri yrityskoko jostain syystä vaikuttaa olleen edullisin. Erityisesti vaikeuksiin olivat 

joutuneet sellaiset kohtalaisen suuret alihankintayritykset, jotka joitakin vuosia ennen lamaa tai 

juuri sen alla olivat tehneet investointeja yrityskauppojen tai ulkoistuksiin liittyvien liiketoiminta-

kauppojen alueilla. Näille oli kertynyt raskas pääomataakka, joka ei kestänyt juurikaan liikevaihdon 

voimakasta laskua. 

 

Taulukko 1. Lamansieto erityyppisillä yrityksillä (keskiarvo ja mediaani). 
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5 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT – HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA 

 

Seuraavaksi esitellään oleellisimpia asiantuntijahaastatteluissa esiinnousseita teemoja. Pyrimme 

kuvaamaan teeman vaikutuksia sekä sitä, miten yritykset voisivat ottaa kunkin teeman huomioon 

omassa toiminnassaan. 

 

Erikoistuminen ja oman ydinosaamisen löytäminen on elinehto 

 

Asiantuntijahaastatteluiden perusteella ei voida antaa vastauksia siihen, mihin yrityksen kannat-

taisi erikoistua. Oleellista on, että yritys löytää itse oman polkunsa ja kehittyy valitussa tekemises-

sä alansa huipuksi. Tämä nähdään yleisesti keskeisenä vaatimuksena yrityksen olemassaololle. 

Voidaan myös todeta että, mitä pienempi on tuotteen jalostusarvo, sen haavoittuvaisempi se on 

maantieteellisestä välimatkasta. Esimerkiksi erikoistumattomien ja ilman merkittävää asiakastar-

peiden tuntemusta toimivien yleiskonepajojen tulevaisuus nähtiin tästä syystä erityisen vaikeana. 

Lisäämällä konepajatoimintaan mukaan suunnitteluosaamista, kokoonpanoa tai muuta asiakkaan 

tarpeita palvelevaa toimintaa tilanne muuttuu oleellisesti. Toimittajan pitää lähtökohtaisesti osata 

keskustella asiakkaan tarpeista ja vaadittavista ratkaisuista tai muuten se joutuu kilpailemaan hin-

nalla kaikkien potentiaalisen toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti. Tuottavuuden, osaamisen ja 

prosessien kehittäminen omalla ydinosaamisalueella koettiin myös erittäin tärkeäksi teemaksi. 

Tämänkin toteuttaminen on vaikeaa, jos yrityksen strategia on epäselvä, toiminta on liian rönsyile-

vää ja kehittäminen vailla selkeää fokusta. 

 

Suuremmilla yrityksillä oman ydinosaamisen kehittäminen voi usein liittyä oman tuotteen ja tuo-

tekehityksen sekä suunnitteluosaamisen kehittämiseen. Pienimpien yritysten kohdalla tämä ei ai-

na ole realistista vaan kehittämisen painopiste voi olla omien prosessien kehittämisessä, asiakkai-

den palvelun parantamisessa ja kansainvälisten kumppanuuksien etsimisessä. Haastavien töiden 

tekeminen haastavilla materiaaleilla, erilaisten teknologioiden yhdistäminen, erityisen lyhyet toi-

mitusajat tai kyky tuotteiden nopeaan muokkaamiseen ovat esimerkkejä lisäarvon tuottamisen 

mahdollisuuksista myös pienempien yritysten kohdalla. Erikoistumisen kääntöpuolena on asiakas-

kunnan rajoittuminen kotimaassa, jolloin vahvasti erikoistuneen yrityksen on usein lähes pakko 

saada myös kansainvälisiä asiakkaita. Erikoistuminen vaatii yleensä tuekseen oman toimittajaver-

koston kehittämistä samalla kun oma tekeminen kaventuu. 

 

 

Oma tuote strategisena valintana 

 

Oma tuote antaa yrityksille lähtökohtaisesti paremmat hinnoittelumahdollisuudet. Olennaista on 

myös oman tuotteen kautta saavutettava parempi rajapinta asiakkaaseen sekä paremmat mahdol-

lisuudet palveluliiketoiminnan kehittämiseen tuotteen ympärille. Tiedostettuun asiakastarpeeseen 

vastaaminen oikealla tuotteella on selkeä menestyksen kaava. 

 

Pienimmille yrityksille oman tuotteen kehittäminen voi olla liian haastava projekti. Oma tuote vaa-

tii muun muassa parempaa asiakastarpeiden tuntemista, suunnittelu- ja tuotekehitysosaamista 

sekä markkinointi ja myyntiresursseja. Näitä samojen osa-alueiden vahvuuksia tarvitaan käytän-

nössä muunlaiseenkin erikoistumiseen, ei vain oman tuotteen ympärillä tapahtuvaan kehittämi-
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seen. Samoin palveluliiketoiminnan kehittäminen erityisesti ulkomaille ei usein ole pienemmille 

yrityksille realistinen vaihtoehto rajallisten resurssien vuoksi. 

 

Oman tuotteen kehittämisen voidaan katsoa lähtevän liikkeelle asiakastarpeen tuntemisesta. Toi-

mittajan ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta lisäämällä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä päähankki-

jan kanssa voi pienikin yritys kehittää asiakkaalle hyvin sopivan tuotteen, aluksi vaikka vain yhden 

tuotteen yhdelle asiakkaalle, ja siten parantaa merkittävästi asemaansa markkinoilla. 

 

 

Kumppaneiden kanssa ulkomaille 

 

Suomen markkinat ovat monille erikoistuneille yrityksille liian pienet. Erikoistuneiden yritysten tu-

lisi siksi saada vientitoimintansa käyntiin. Selkeämpinä ongelmina vientiin ja kansainvälisten asiak-

kuuksien saamiseen nähtiin asiakkaiden ja markkinoiden tuntemisen puute. Erityisesti pienyritys-

ten kohdalla potentiaalisten markkinoiden ja niiden potentiaalisten asiakkaiden sekä lisäksi vielä 

asiakkaiden tarpeiden tarkka tunteminen on varsin vaikeaa. Yleiset selvitykset markkinoista eivät 

pysty antamaan suoria vastauksia siihen, millaisesta erikoistuneesta osaamisesta ja tekemisestä 

asiakkaat olisivat valmiita maksamaan. Asiakastarpeen tuntemista voidaan pitää avaimena kan-

sainvälistymiseen.  

 

Kansainvälistymisen yhtenä potentiaalisena vaihtoehtona nähtiin ulkomaan markkinoille menemi-

nen sellaisen liittoutuneen yritysryhmän avulla, jossa jollakin yrityksellä olisi jo asiakassuhde koh-

demaassa. Tällaisen yritysryhmän osaamisten ja teknologioiden tulee tällöin täydentää toisiaan, 

jotta asiakkaalle voidaan tarjota laajempaa kokonaisuutta. Erityisesti eri alojen yritysten verkostoi-

tuminen esimerkiksi muovia ja terästä yhdistämällä nähtiin potentiaalisena vaihtoehtona. Kan-

sainvälistyminen yksin ilman veturina toimivaa päähankkijaa tai muita mukana olevia yrityksiä koe-

taan usein liian suureksi askeleeksi. 

 

Markkina- ja asiakastarpeiden tuntemisen lisäksi suomalaisten yritysten erityisenä heikkoutena 

kansainvälistymisessä nähtiin myyntitaitojen puute. Vientimyyjiltä vaadittavaa osaamista ei löydy 

varsinkaan pienemmistä yrityksistä. 

 

 

Kiinan merkitys muuttumassa, Venäjä suuri arvoitus 

 

Yritysten Kiinaan siirtymisen koettiin muuttuneen vaikeammaksi muun muassa tiukentuneen lain-

säädännön sekä kiristyneen kilpailun vuoksi. Niille yrityksille, jotka ovat jo etabloituneet Kiinaan, 

ennustettiin melko hyvää tulevaisuutta. Muiden yritysten voidaan katsoa olevan myöhässä. Ylei-

sesti puheen halvan tuotannon maista voidaan todeta vähentyneen. Hintaetu on aina olemassa 

jossain päin maailmaa, mutta etu on sidottu hetkeen ja saattaa vaihtua nopeasti. Kustannustaso 

Kiinassa on nousussa ja tiettyä tuotantoa on jo siirretty Kiinasta kustannussäästöjen takia muun 

muassa Vietnamiin. Kiinalla on erittäin merkittävä asema sekä tuottajana että asiakkaana myös 

jatkossa. Kiinan kasvava tuotanto lisää tarvetta komponenteille myös muista maista. Suomalaisten 

yritysten kannalta Kiinan halpatuotannolla ei ole kuitenkaan niin suurta merkitystä, jos suomalai-
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nen yritys ei yritä kilpailla samoilla vahvuuksilla kuin kiinalaiset yritykset. Suoraan hintakilpailuun ei 

pitäisi joutua erikoistumalla pidemmälle. 

 

Venäjä nähtiin vielä Kiinaakin selvästi haastavampana markkinana. Talouden, politiikan ja lainsää-

dännön haasteet tekevät Venäjälle investoimisesta erityisesti pienyrityksille aivan liian riskipitois-

ta. Usein potentiaalista Venäläisistä asiakkaista ei myöskään löydy luotettavaa taloustietoa. Monet 

huonot suomalaisyritysten esimerkit toimivat varoituksina Venäjälle laajentamisesta haaveileville 

yrityksille. Venäjän potentiaali nähtiin kuitenkin erittäin suurena ja esimerkiksi yhteistyö laivanra-

kennuksessa Venäläisten kanssa (Helsingin telakka) nähtiin hyvänä avauksena. Venäläinen kysyntä 

ja edulliset tuotantoresurssit yhdistettynä Suomalaiseen osaamiseen voi olla tulevaisuuden me-

nestysresepti. 

 

 

Materiaalin ja komponenttien sekä työvoiman saatavuus 

 

Haastatteluiden perusteella raaka-aineen, materiaalien ja komponenttien saatavuus aiheuttivat 

yrityksille paljon päänvaivaa. Aiemmin haasteena koettu hintojen nousu ei tällä hetkellä huolestut-

tanut niin paljon kuin saatavuusongelma. Kiinan valtava kasvu nielee raaka-aineita ja Kiinan omis-

taessa suuren määrän raaka-ainetta, pystyy se myös hallitsemaan kyseisiä markkinoita. On kuiten-

kin muistettava, että joissakin yrityksissä materiaalien saatavuutta ei koettu ollenkaan haasteelli-

seksi. Olisi mielenkiintoista tietää millaista kyvykkyyttä materiaalien ja komponenttien joustava 

hankkiminen nyky-yrityksissä vaatii. Yhtenä kehitysvaihtoehtona ehdotettiin eri yritysten yhteis-

hankintoja, jolloin ostovolyymia saataisiin kasvatettua, joka herättäisi materiaalitoimittajan kiin-

nostuksen eri asteelle. 

 

Samoin tietyt yritykset, eivät kuitenkaan läheskään kaikki, mainitsivat työvoiman vaikean saannin 

haasteeksi. Moni johtohenkilö koki turhauttavaksi ilmiön, että useat työnhakijat eivät lähtökohtai-

sesti ole työntekohaluisia. Myös työpaikanvaihtoherkkyys on laman jälkeen kasvanut. Ulkomaisen 

työvoiman käyttö on jo nyt yleisesti käytössä oleva ratkaisu. Ulkomaiseen työvoimaan ollaan pää-

sääntöisesti tyytyväisiä, mutta kulttuurierot tuottavat aika-ajoin ongelmia. Samoin kielellisiä puut-

teita saatetaan joutua tilkkimään hankkimalla avuksi tulkki. 

 

 

Sukupolvenvaihdokset 

 

Yrityksien vahva viesti oli verotuskäytäntöjen epäoikeudenmukaisuuksiin tarttuminen. Verotuskäy-

tännöt erityisesti sukupolvenvaihdosten yhteydessä, yrityksen kasvun rahoitus ja vientitakausten 

saaminen koettiin ongelmallisiksi. Valtiovallalta toivottiin konkreettisia toimia sukupolvenvaihdos-

ten helpottamiseksi. Kannustimia riskinottoon ei juuri ole olemassa, minkä vuoksi motivoituneita 

jatkajia on yhä harvemmassa. Nykyisen lainsäädännön nähtiin pikemminkin vähentävän yrittäjiä 

kuin lisäävän niitä. Sopivien ratkaisujen löytäminen näihin teemoihin on kuitenkin pääosin muiden 

kuin yrittäjien vastuulla. 
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6 MERKITTÄVIMMÄT HAVAINNOT 

 

Yleinen havainto oli se, että yritysten taloudellinen tila oli lamaan tultaessa suhteellisen hyvä ver-

rattuna aikaisempiin vuosiin. Tämä oli osaksi seurausta vuosien 2006–2008 hyvistä tuloksista. Koko 

aineistosta taloudellisessa kriisissä on korkeintaan noin 5 % yrityksistä ja tiettyjä jonkin asteisia sa-

neeraustoimenpiteitä edellyttäviä yrityksiä on noin 25 % kaikista yrityksistä. Osalla näistä yrityksis-

tä liikevaihto ja kannattavuus olivat kuitenkin pysyneet kohtuullisen hyvällä tasolla, jolloin akuuttia 

taloudellista kriisiä ei tilinpäätösaineiston perusteella ole olemassa. Näin mahdollisten saneeratta-

vien yritysten määrä lienee alle 20 % kaikista yrityksistä. 

 

Seuraavassa erilaisten yritysten realiteettien valossa tarkasteltuja kehittämismahdollisuuksia tar-

kastellaan yritystyypeittäin, vaikka osa mahdollisuuksista onkin yleisluonteisia. 

 

 

Pienet komponenttivalmistajat 

 

Taloudellinen tila ja resurssit. Pienten komponenttivalmistajien liikevaihto oli laskenut lähes 40 % 

(mediaani), vuosi 2009 oli hieman tappiollinen ja omavaraisuusaste liikkui noin 30 %:ssa. Nämä 

yritykset ovat yleensä itsenäisiä ja ei-liittoutuneita eikä niillä ole kansainvälistä toimintaa eikä tek-

nisen suunnittelun resursseja.  

 

Strateginen asema. Pienet komponenttivalmistajat ovat jo asemoituneet tai tulevat jatkossa ase-

moitumaan 2. tason (2nd tier) toimittajiksi etenkin suurten kansainvälistyneiden yritysten alihan-

kintaketjuissa. Osaksi ne toimivat myös kapasiteettialihankkijoina, mikä lisää niiden lamaherkkyyt-

tä.  

 

Operatiivisen kehittämisen vaihtoehdot. Pienissä yrityksissä nähdään erityisesti johtamiseen liit-

tyviä kehittämishaasteita. Etenkin noin 10–20 hengen yrityksissä ei juuri ole omia voimavaroja yri-

tyksen toiminnan kehittämiseen. Tästä syystä on vaarana, että toiminnan tehokkuus polkee paikal-

laan. Kevyen rakenteensa johdosta hyvin pienet yritykset ovat kuitenkin yksinkertaisempia johdet-

tavia kuin suuremmiksi kasvaneet verrokit. Tärkeimpinä operatiivisen suorituskyvyn kehittämis-

keinoina nähdään: 

 

- Tuotannon automatisointi (riippuen konepaja-alasta) 

- Tuotannon ohjauksen kehittäminen (ICT:n hyödyntäminen)  

- Laatujärjestelmien kuntoon laitto ja aito laatutietoisuus koko henkilöstössä 

- Kustannustietoisuuden (ml. esim. jälkilaskenta) lisääminen 

- Esimiestyön kehittäminen (ammattimiehestä esimieheksi) 

- Osaamisen kehittäminen liittyen erityisesti uuteen teknologiaan 

 

Näiden kehittämistoimien kautta pienehköstä alihankintakonepajasta voidaan kehittää tehokas 

tuotantoyksikkö, joka on paikallistason toimijana kilpailukykyinen mikäli asiakkaiden preferenssit 

liittyvät hankinnan kokonaiskustannuksiin. 
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Liiketoiminnan kehittämisen vaihtoehdot. Pienten yritysten resurssit ovat rajalliset myös suhtees-

sa uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Kehittämistä helpottaa kuitenkin se, ettei uuden liiketoi-

minnan tarvitse olla volyymillisesti suhteellisesti ottaen suurta ollakseen merkittävä lisä pienen 

yrityksen liiketoiminnassa. Jotkut tässä selvitystyössä haastatellut epäilivät pienten yritysten kykyä 

omien tuotteiden kehittämiseen. Tilinpäätösaineiston perusteella kentältä löytyy kuitenkin iso 

joukko erittäin hyvin menestyviä pieniä erikoistuotteiden valmistajia.  Seuraavat vaihtoehdot näh-

dään mahdollisina pienille alihankintakonepajoille: 

 

- Liiketoiminnan logiikan ja koko yrityksen ymmärtäminen palveluyrityksenä. Tämä tar-

koittaa sitä, että yrityksen on nähtävä itsensä asiakkaalle toimitettavien tavaravirtojen 

palvelutoimittajana, eikä pelkästään komponenttien valmistajana. Palveluliiketoiminta 

tuskin on erikseen hinnoiteltavaa liiketoimintaa vaan osa toimituksiin liittyvää kokonai-

suutta ja sopii toimittaessa sellaisten asiakkaiden kanssa, joiden hankinnat perustuvat 

kokonaiskustannusnäkemykseen. 

 

- Nykyistä teknologiaa hyödyntävä oma tuote. Mieluiten sellainen tuote, jossa kumppa-

nin kautta löytyisi luonnollinen jakelukanava. Hyvin onnistunut oman tuotteen kehit-

täminen parantaa katetta ja antaa puskurin alihankintatoiminnan vaihteluille. 

 

- Noin viiden pääasiakkaan markkinastrategia. Keskittyminen hyvin hoidettavissa ole-

vaan määrään pääasiakkaita ja pyrkimys syvään liiketoimintasuhteeseen niiden kanssa 

parantaa yrityksen strategista asemaa. Vaihtoehtoisesti voidaan ajatella, että yritys on 

voimakkaasti erikoistunut ja palvelee laajaa joukkoa asiakkaita toiminta-alueellaan. Täl-

löin edellytyksenä on se, että toiminta-alueelta löytyy riittävästi asiakaskantaa. 

 

- Kasvustrategia. Tilinpäätösaineiston perusteella näyttää vahvasti siltä, että kilpailuky-

kyisimpiä ovat keskisuuret (50 – 100) komponenttialihankkijat. Kasvustrategia ei kui-

tenkaan ole itsenäinen, vaan liittyy muihin kilpailukykyä edistäviin päätöksiin. Jos kas-

vua haetaan kustannusperusteisesti, tulee taustalla olla määrätietoista kehittämistyötä 

operatiivisen suorituskyvyn kehittämiseksi. Jos taas kasvustrategia perustuu erikoistu-

miseen, tulee taustalla olla vahvoja valintoja osaamisen kehittämiseen sellaisilla tekno-

logisilla osa-alueilla, jotka tuottavat erilaistavan kilpailuedun. Kolmas kasvustrategian 

vaihtoehto voisi olla keskittyminen viiden kasvavan pääasiakkaan toimittajaksi. 

 

Liittoutumis- ja omistajastrategian vaihtoehdot. Pieni yritys melko harvoin toimii aktiivisesti yri-

tysjärjestelyissä. Jonkin verran käytännössä kuitenkin esiintyy pienten keskinäisiä löyhiä alliansse-

ja, jotka kuitenkaan eivät ole kovin tehokkaita kilpailukyvyn kehittämismielessä. Pikemminkin seu-

raavat vaihtoehdot voisivat olla liittoutumis- ja omistusstrategisia vaihtoehtoja pienille alihankin-

takonepajoille: 

 

- Pieni alihankintakonepaja voisi hyvin sopia yritysryhmän tehokkaaksi tuotantolaitok-

seksi. Tällöin muu ryhmä voisi muodostua toisista vastaavalla tavalla erikoistuneista 

konepajoista. Ryhmään tarvittaisiin kuitenkin veturiyritys tai yhdessä muodostettava 

hallinnointiyhtiö, joka voisi myöhemmin muuttua konsernin emoyhtiöksi. 
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- Alueellinen liittoutuminen päähankkijan / hankkijoiden vetämässä toimittajaverkostos-

sa voisi tuottaa kilpailuetua tilanteessa, jossa päähankkija hankkii komponentit koko-

naiskustannusta arvostavilla periaatteilla. 

 

Liittoutuminen eri muodoissaan antaa mahdollisuuden nopeaan kasvustrategian toteuttamiseen. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että syntyneen laajemman yritysryhmän sisällä voidaan erikoistua, hyödyn-

tää erilaisia synergioita (hallinnollinen, markkinointi ja tuotantosynergiat) ja yhdistää kehittämis-

toiminnan resursseja. Löyhät liitot eivät kokemuksen mukaan näytä olevan kovinkaan tehokkaita 

kilpailukyvyn lisäämisessä. Niitä voidaankin pitää pikemminkin pidemmälle menevän liittoutumi-

sen esiasteina, jotka joissakin tapauksissa johtavat kiinteämpään omistuspohjaiseen yhteistyöhön. 

 

 

Suuret komponenttivalmistajat 

 

Taloudellinen tila ja resurssit. Suuret komponenttivalmistajat menettivät liikevaihdostaan 34 % 

vuosina 2007 – 2009. Niiden tulos oli selvästi tappiollinen 2009 omavaraisuusasteen jäädessä 34 

%:in. Näillä yrityksillä on tavallisesti tuotantoyksikkö lähialueen tai Itä-Euroopan matalan kustan-

nustason maissa, joillakin harvoilla Kauko-Idässä. Yritykset ovat myös yleensä hankkineet suunnit-

teluresursseja joko rekrytoimalla tai osakkuusyritysten kautta tukemaan ilmeisesti omaksumaansa 

teknologiapartneri -toimintamallia. Monet näistä yrityksistä liputtavat myös järjestelmätoimitta-

juuden puolesta, mutta liikevaihto kertyy kuitenkin suhteellisesti enemmän pelkistä komponentti-

toimituksista. Nämä yritykset ovat myös olleet aktiivisia ulkoistusten vastaanottajina, yrityskau-

poissa sekä erilaisilla liittoutumisstrategian alueilla. 

 

Strateginen asema. Suuret komponenttivalmistajat sijoittuvat pääsääntöisesti 1. tason toimittajik-

si kansainvälistyneiden kärkiyritysten toimittajakentässä. Niiden uskottavuus kansainväliseen liike-

toimintaa kykenevinä on nousussa, kun etabloituminen kohdemaihin etenee. Kansainvälisillä 

markkinoilla ne ovat kuitenkin selkeämmin kovan markkinakilpailun kohteena kuin kotimarkkinoil-

la toimivat alueellisen toimintatavan omaksuneet pienemmät alihankkijat. 

 

Operatiivisen kehittämisen vaihtoehdot. Näillä yrityksillä operatiivisen kehittämisen perustat ovat 

yleensä hyvin hallussa ja kehittämistoimintaa on tehty vuosia (laatu, tuotannon ohjaus, lean -

periaatteet ym.). Silti kehittämistoimintaa tulee harjoittaa jatkuvan kehittämisen hengessä ja tuot-

tavuusinvestoinnein kaiken aikaa. Näiden yritysten operatiivisessa kehittämisessä voidaan nostaa 

esiin seuraavia erityispiirteitä: 

 

- Tuotannon eri teknologioiden ja teknisen suunnittelun osaamisen yhdistäminen toimi-

vaksi kokonaisuudeksi 

 

- Asiakasrajapintojen kehittäminen informaatioteknologian ja erilaisten yhteistyömallien 

avulla (tavoitteena parempi asiakkaan tuntemus) 

 

- Oman yrityksen ja asiakkaiden tilaus-toimitusprosessien integrointi optimoinnin näkö-

kulmasta 
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- Vaativien asiakas- tai teollisuudenalakohtaisten sertifikaattien saavuttaminen 

 

- Eri liiketoimintayksiköiden työnjaon tehostaminen ja toimintamallien yhtenäistäminen 

 

 

Liiketoiminnan kehittämisen vaihtoehdot. Monilla suurilla komponenttitoimittajilla on hyvin ras-

kas tase johtuen yritys- ja liiketoimintakaupoista, joiden myötä niille on kertynyt runsaasti erilaista 

teollista pääomaa (konekantaa, toimitiloja). Niillä on kuitenkin suhteellisesti ottaen runsaasti re-

sursseja käytössään sekä usein jo valmiit kansainväliset tuotantoyksiköt.  Nämä seikat mahdollista-

vat hyvin erilaiset strategiset vaihtoehdot kuin mihin pienillä konepajoilla on mahdollista tarttua: 

 

Teknologiapartneriaseman vahvistamien 

- valmistuttamispalvelut 

- protopalvelut ja tuotannon ylösajopalvelut 

- teknologisten vaihtoehtojen tarjonta yhdistettynä suunnitteluresursseihin 

  

Kohti järjestelmätoimittajuutta 

- oman aseman selkiyttäminen 1. tason toimittajana 

- raskaasta tuotannollisesta pääomasta luopuminen (ulkoistus 2. tason toimittajille) 

- teknologiaosaamisen kehittäminen (investoinnit osaamiseen) 

 

Kansainvälisen liiketoiminnan vahvistaminen 

- asiakaskunnan kasvattaminen kohdemaissa 

- paikallisen oman toimittajaverkoston kehittäminen 

 

Asiakassegmentointi ja -valinta 

- liiketoiminta-alueet erilaisilta teollisuudenaloilta 

- omaan liiketoimintamalliin sopivien asiakkaiden valinta 

 

Erikoistuneen teknologisen lokeron (niche) löytäminen (sopii paremmin keskisuurille val-

mistajille tai yritysryhmän tietylle yritykselle) 

- erikoistuotteet ja -teknologiat 

- vaativa tuotanto, vaativat materiaalit 

 
 

Liittoutumis- ja omistajastrategiset valinnat. Useat suuret komponenttivalmistajat ovat elinkaa-

rellaan olleet osana erilaisia yritysjärjestelyitä. Toimialalta löytyy useita erilaisia ryhmittymien mal-

leja alkaen täydellisistä fuusioitumisista, konsernirakenteisiin, omistusjärjestelyin tuettuihin yritys-

ryhmiin ja erilaisiin löyhempiin alliansseihin. Yleisesti ottaen suurten komponenttivalmistajien liit-

toutumis- ja omistajastrategiset vaihtoehdot ovat: 
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- Nykyisen yritysryhmän potentiaalisten synergioiden hyödyntäminen täysipainoisesti 

 

- Löyhän osakkuusyhtiöperiaatteella toimivan ryhmän kehittäminen kohti liiketoimin-

tayksiköistä muodostuvaa kokonaisuutena johdettua yritystä (voi johtaa havaintoon, 

ettei synergiaa ole) 

 

 

Keski-suuret järjestelmätoimittajat 

 

Taloudellinen tila ja resurssit. Tilinpäätösaineiston perusteella järjestelmätoimittajat olivat selvin-

neet lamasta suhteellisesti vähäisimmillä liikevaihdon menetyksillä kuin komponenttivalmistajat (- 

19 %) ja niiden tuloskin oli pysynyt pääsääntöisesti positiivisena. Järjestelmätoimittajille on tyypil-

listä monipuolinen resurssipohja. Lisäksi niillä on yleensä myös kehittynyt oma hankinta ja toimit-

tajaverkosto. Osa järjestelmätoimittajista on myös perustanut tuotannollisia yksiköitä lähialueelle.  

 

Strateginen asema. Järjestelmätoimittajat ovat vaikeasti korvattavissa olevia ykköstason toimitta-

jia kärkiyritysten toimitusketjuissa. Johtuen toimitusten (järjestelmäkokonaisuudet aina valmiisiin 

koneisiin saakka) haastavuudesta järjestelmätoimittajien ja niiden asiakkaiden suhteen ovat yleen-

sä pitkälle integroituneet. Tällöin myös tämä seikka parantaa järjestelmätoimittajan asemaa toi-

mittajana. 

 

Operatiivisen kehittämisen vaihtoehdot. Järjestelmätoimittajat ovat suurten komponenttivalmis-

tajien tapaan tottuneita toiminnan operatiivisen suorituskyvyn kehittämiseen. Jatkuvan kehittämi-

sen haaste ja tuottavuutta parantavat investoinnit ovat toki aina näillekin tärkeitä. Operatiivisen 

kehittämisen alueella voidaan järjestelmätoimittajien erityisiksi kehittämisalueiksi nimetä seuraa-

vat: 

 

- Tavara- ja informaatiovirtojen hallinnan kehittäminen läpi virtaavan tavaravirran op-

timoimiseksi (prosessien kehittäminen, IC-teknologian hyödyntäminen) 

 

- Kokonpanotuotannon automatisointi niissä tapauksissa joissa se on mahdollista 

 

- Mahdollisten komponenttitehtaiden ja kokoonpanotehtaiden työnjaon ja ohjauksen 

kehittäminen 
 

- Systemaattinen hankintaverkoston kehittäminen 

 

Liiketoiminnan kehittämisen vaihtoehdot. Järjestelmätoimittajien kehitys usein komponenttival-

mistajasta yrityksen toiminnan nykytilaan on siis jo ainakin osittain tapahtunut. Liiketoiminnan ke-

hittämisen tarve liittyy siihen, kuinka valmiina yrityksen johto pitää nykyistä toimintamallia suh-

teessa tavoitteisin. Seuraavat liiketoiminnan kehittämisen suunnat ovat mahdollisia: 
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- Toimitettavien järjestelmien tai niiden kaltaisten tuotteiden valmistamisen ja markki-

noinnin aloittaminen omana liiketoimintana (ristiriitaa ei yleensä ilmene asiakkaiden 

kanssa, jos tuote ei ole suoranainen kilpailija asiakkaan tuotteelle tai brandille) 

 

- Asiakaskunnan laajentaminen uusilla asiakkailla ja eri markkina-alueilla  

 

- Kansainvälisesti kattavan toimintamallin rakentaminen etabloitumalla uusiin kohde-

maihin 
 

- Edellisissä vaadittavien resurssien ja osaamisen hankinta 

 

 

Liittoutumis- ja omistajastrategiset vaihtoehdot. Monet näistä yrityksistä ovat syntyneet ja kehit-

tyneet yritysjärjestelyiden kautta. Mikäli yrityksen kasvutavoitteet ovat kovat, lienee tällä strategi-

sen päätöksenteon osa-alueella edelleen tehtävää: 

 

- Pääomasijoittajan mukaan ottaminen rahoittamaan kansainvälistymispyrkimyksiä tai 

jotain muuta investointeja vaativaa kehitysloikkaa 

 

- Etabloituminen uusiin kohdemaihin strategisten liittoutumien tai yrityskauppojen 

avulla 

 

 

Pienet erikoistuotteita valmistavat yritykset 

 

Taloudellinen tila ja resurssit. Tilinpäätösaineiston mukaan nämä yritykset olivat selvinneet lamas-

ta suhteellisen kuivin jaloin. Liikevaihto oli laskenut vain vähän (7 %) ja kannattavuus pysynyt hy-

vällä tasolla (ROI 15 %). Lisäksi näiden yritysten omavaraisuusasteet olivat suhteellisesti ottaen 

erittäin korkeat (55 %). Yritykset ovat tyypillisesti itsenäisiä ja omaavat pitkät perinteet juuri valit-

semansa tuotetyypin valmistamisessa. Osalla on myös kehittynyt kansainvälinen jakelu- ja markki-

nointiverkko tuotteelleen. 

 

Strateginen asema. Yritykset ovat vuosien saatossa löytäneet usein varsin kapeilta ja erikoistuneil-

ta markkinoilta aukon, jossa ovat saavuttaneet vahvan aseman. Johtuen markkinan kapeudesta 

kasvu ei nykyisessä markkinalokerossa ole mahdollista.  

 

Operatiivisen kehittämisen vaihtoehdot. Yrityskohtaisesti saattaa olla tarvetta erilaisiin operatii-

vista suorituskykyä edistäviin toimenpiteisiin. Nämä yritykset ovat kuitenkin jo pitkään valmista-

neet omaa erikoistuotettaan, jolloin oppiminen on johtanut ratkaisuihin tehokkaan toiminnan ai-

kaansaamiseksi. Tietyt asiat ovat kuitenkin erityisen tärkeitä tämän tyyppiselle yritykselle: 
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- Jatkuvasta tuotekehityksestä huolehtiminen uusimman teknologian hyödyntämiseksi 

omassa tuotteessa 

 

- Jakelukanavan tehokkuudesta huolehtiminen (edustajien ja agenttien motivaatio ja 

ajantasainen tuotetietoisuus) 

 

- Tuotannon, tuotekehityksen ja markkinoinnin yhteistoiminta kannattavien tuotteiden 

kehittämiseksi 

 

 

Liiketoiminnan kehittämisen vaihtoehdot. Niche -asemasta johtuen näiden yritysten kasvumah-

dollisuudet saattavat olla rajoittuneet. Ne voivat kuitenkin hyödyntää asemaansa markkinoilla eri 

tavoin: 

 

- Muiden valmistajien (innovaattoreiden) tuotteiden ottaminen omaan tuotteistoon 

private label -sopimuksilla 

 

- Tuotanto ja / tai markkinasynergiaa hyödyntävien uusien tuotteiden kehittäminen 

 

- Palveluliiketoiminnan kehittäminen (perustuu suuren määrään ulkona olevia omia 

tuotteita ja kykyyn ratkaista asiakkaiden ongelmia räätälöimällä sovellutuksia) 

 

 

Liittoutumis- ja omistajastrategiset vaihtoehdot. Tällaiset yritykset ovat yleensä suosittuja osto-

kohteita. Kuitenkin yrityksen myyntiin päädytään yleensä vain silloin kun omasta takaa ei ole jatka-

jaa tiedossa.  

 

- Management buy out -tyyppinen ratkaisu  

- Myynti vastaavanlaisia erikoistuotteita markkinoivalle ja valmistavalle yritykselle 

- Oma aktiivisuus yritysjärjestelyissä tavoitteena yritysryhmän ja sitä kautta suurem-

man yrityksen rakentaminen (onko synergioilla väliä vai rakennetanko vain yrityssalk-

kua) 


