
Teknotarinoita

Seitsemän totuutta 

teknologiateollisuudesta. 

Lisää löytyy osoitteesta

www.visiolehti.fi



1 Hyvinvointia Suomelle

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. 

Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä 

markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja, joita 

ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa. 

Jokaisen suomalaisen hyvinvointi 

riippuu teknologiayritysten 

kansainvälisestä kilpailukyvystä.

Teknologiateollisuuden yritykset maksavat palkkoja ja 

työnantajan sosiaaliturvamaksuja yhteensä reilut 15 

miljardia euroa.

Yksi teknologiayritys synnyttää ympärilleen muuta 

liiketoimintaa - jopa 1/3 Suomen työntekijöistä saa 

suoraan tai välillisesti toimeentulonsa 

teknologiateollisuudesta.

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa 

suoraan lähes 300 000 ihmistä. 

Yritykset ja työntekijät maksavat veroja, joilla 

kustannetaan julkisen sektorin palvelut. Näitä ovat 

esimerkiksi terveys- ja sosiaalihuolto sekä opetus- ja 

koulutustoimi.



2 Kestävä tulevaisuus

Metallit ovat 100-

prosenttisesti kierrätettäviä.

Kiertotalous on pitkällä 

suomalaisessa teknologiateollisuudessa. 

Hukkaa ei synny ja tuotteet ja materiaalit 

sekä niiden arvo säilyvät tai jopa kasvavat 

kierrossa. Kierrätettävät materiaalit ja 

raaka-aineet korvaavat luonnosta 

saatavat uudet raaka-aineet. 

Suomalaisen teknologiateollisuuden 

tehokkuus ja vähäpäästöisyys on globaali 

ekoteko, sillä Suomi on maailman 

edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian 

suunnittelussa, tuotannossa ja käytössä.

Ympäristöosaaminen on suomalaisen 
teknologiateollisuuden valttikortti. 
Kehittyvissä teollisuusmaissa, kuten 
esimerkiksi Kiinassa ja Intiassa, 
ympäristöä säästävällä cleantechillä on 
kasvavaa kysyntää.



3 Teknologia työllistää

Teknologiateollisuus 

työllistää suoraan lähes 

300 000 ihmistä Suomessa.

Teknologiayrityksissä pääsee 

vaikuttamaan siihen, millaisessa 

maailmassa elämme. 

Teknologiateollisuuden yritykset 
rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 

osaajaa. Heistä noin puolella on 
korkeakoulututkinto ja puolella 

ammatillinen tutkinto. 
Eniten teknologiayritykset palkkaavat 

tekniikan ja tietotekniikan osaajia. 

Minkälaisiin tehtäviin: 
www.mytech.fi

”Teknologia on insinöörien ala.” Sitäkin, ja paljon 
muuta. Teknologiayritysten lukuisissa ja 
monipuolisissa työtehtävissä tarvitaan hyvin 
erilaista ja eritasoista osaamista teknologian, 
tuotannon, tuotesuunnittelun, talouden, 
hallinnon, viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja 
vaikka ympäristövastuullisuuden saralta.

Onneksi yhden ei tarvitse osata kaikkea!

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus 
ovat teknologia-alalla itsestäänselvyyksiä. 



4 Tekno       Digi

Myös valmistava teknologiateollisuus elää 

digimurroksen aikaa. Automatiikan ja robotiikan 

lisäksi puhutaan teollisesta internetistä. 

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 

koneissa ja laitteissa on älyä ja ne pystyvät 

kommunikoimaan keskenään. 

Digitalisaatio on globaali megatrendi. Myös Suomen 

talouden kasvumahdollisuudet liittyvät digitalisaatioon.

Monista yhteiskunnan suurista muutoksista –

ilmastonmuutoksesta, väestön ikääntymisestä ja 

globalisaatiosta – selvitään, kun hyödynnämme entistä 

tehokkaammin ICT:tä. 

Digipalvelut myös helpottavat huimasti arkeamme.

Monet yksinkertaiset, tylsät ja suorittavat työt 

siirtyvät historiaan digitalisaation myötä. 

Digitalisaatio ei kuitenkaan tarkoita työttömyyden 

lisääntymistä, sillä useiden ennusteiden mukaan 

digitalisaatio luo ympärilleen uusia taitoja vaativia 

työtehtäviä.

"Data on uusi öljy", sanotaan.



5 Osaava Suomi menestyy

Suomi on vuosikymmeniä ollut 

osaamisen kärkimaa. Osaamiseen 

kannattaa panostaa, sillä se, 

innovaatiokyky ja ketteryys pitävät 

meidät kilpailukykyisinä maailmalla. 

Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-

vuotissäätiö ja teknologiayritykset osallistuivat noin 

140 miljoonan euron lahjoituksella kahden 

säätiöyliopiston, Aalto-yliopiston ja TTY:n,

pääomittamiseen 2010-luvun alussa. Vuonna 2015 

Teknologiateollisuus lahjoitti neljälle tekniikan 

yliopistolle yhteensä 11 miljoonaa. 

Panostus osaamisen kehittämiseen 

on välttämätöntä, jotta Suomessa 

säilyy korkean teknologian 

osaaminen ja pärjäämme kovassa 

kansainvälisessä kilpailussa.

Yritysten ja oppilaitosten tiiviillä

yhteistyöllä varmistetaan, että 

valmistuville osaajille löytyy hyviä 

työpaikkoja Suomessa.



6 Kehittämällä huipulle

Korkean teknologian tuotteita käytetään lähes 
kaikilla aloilla. 

Globaalit megatrendit eli yhteiskunnan 
digitalisoituminen, kaupungistuminen, 
ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja resurssien 
niukkuus lisäävät korkean teknologian kysyntää.

Kalliiden kustannusten Suomi ei pärjää maailmalla 

pelkillä bulkkituotteilla. On satsattava laatuun, 

sillä vain laatu pitää Suomen maailmankartalla. 

Laatuun panostetaan voimallisesti: 

teknologiateollisuus vastaa 75 prosentista 

kaikesta elinkeinoelämän tuotekehityksestä.

Suomalaiset teknologiatuotteet ovat 
maailman huippua. 

Suomen korkea koulutustaso, julkisen vallan 
tutkimusrahoitus ja omaa kansallista osaamista 
korostava tiede- ja teknologiapolitiikka ovat luoneet 
perustan korkean teknologian menestystarinalle. 

Innovaatiot ovat yritysten avain kansainväliseen 
menestykseen, joka puolestaan vahvistaa 

suomalaista hyvinvointia.



7 Uudistuva teollisuus

Teknologiateollisuudella on kaikki onnistumisen 

edellytykset: hyvät ja pitkät teolliset perinteet, 

innovatiivista suunnittelua ja tuotekehitystä, osaavia 

ihmisiä, huipputeknologiaa sekä digitaalisuuden 

osaamista. 

Teknologiayrityksillä ja Suomella on 

kohtalonyhteys – kun yritykset 

menestyvät, Suomikin menestyy.

Teknologiateollisuudessa on meneillään 
rakennemuutos, jossa syntyy uusia yrityksiä, pk-
yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät sekä 
työllistävät yhä enemmän. 
Tämä on Suomen kannalta elintärkeää, sillä ilman 
teknologiaperusteista talouskasvua jäämme 
jälkeen kansainvälisessä kilpailussa ja taloutemme 
heikkenee.

Kasvuyrityksillä on koko Suomen taloudelle iso 

merkitys paitsi talouden rattaiden rasvaajina myös 

uudenlaisten, tulevaisuuden innovaatioiden luojina. 

Ne helpottavat yrityskentän rakennemuutosta 

tuomalla markkinoille uusia osaamisalueita, 

bisnesmalleja ja teknologioita. 


