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Tilaukset ja palautteet Kerro mielipiteesi lehdestä: 

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi Kaikki saamamme 

palaute ja kommentit ovat meille tärkeitä. Jos et ole vielä 

postituslistalla, voit tilata lehden kyseisestä osoitteesta.
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uomessa vallitsee kohtuullinen yksimielisyys siitä, mihin maas-
samme tulee panostaa, jotta pärjäisimme yhä tiukemmassa glo-
baalissa kilpailussa. Keskiössä ovat osaaminen ja innovaatiot.

Kansakuntana resurssimme ovat rajalliset. Meidän on siis 
pystyttävä punnittuun painopistealueiden valintaan. Kaikessa 

Pelimerkkejä menestyjille

S
emme voi olla parhaita, mutta täydentävää osaamista on haettavissa muu-
alta. Verkottuminen ja kyky siihen ovat tulevaisuuden kannalta keskeistä 
osaamista.

Innovaatiopolitiikkaamme voidaan pitää kohtuullisen onnistuneena. Te-
kes on hoitanut tehtäväänsä hyvin ja teknologiaohjelmat ovat saaneet hyviä 
arvosanoja ulkopuolissa arvioinneissa. Menestyksen avain on ollut yritysten 
kuunteleminen aihekokonaisuuksien valinnassa ja näin niiden sitoutuminen 
ohjelmien toteuttamiseen. Pääsääntöisesti puolet ohjelmien rahoituksesta 
tulee osallistuvilta yrityksiltä.

Teknologiarahoituksen on oltava paitsi riittävää myös oikein kohdennettua. 
Jatkossakin on huolehdittava siitä, että julkiset innovaatiopalvelut vastaavat 
yritysten tarpeita ja kohdentuvat erityisesti suomalaisen teollisuuden vahvoille 
aloille. Hyvän pohjan kehitystyölle tarjoaa tiede- ja teknologianeuvoston lin-
jaraportti Tiede, teknologia, innovaatiot. Sen suositukset pitää vain toteuttaa 
ilman ylimääräistä byrokratiaa.

Kynnyksen on oltava matala, jotta erityisesti pk-yritysten mahdol-
lisuudet osallistua paranevat. Finpron ja TE-keskusten toimintaa 
on kehitettävä ja kohdennettava niin, että yritykset saavat 
niiltä tarvitsemaansa tukea. Paljon on tehtävää esimerkiksi 
pk-yritysten kannustamisessa ja auttamisessa osallistumaan 
EU-hankkeisiin. 

markku alhonen
päätoimittaja

Visio on nyt selattavissa myös  
Teknologiateollisuuden kotisivuilla 
www. teknologiateollisuus.fi.  
Palvelu täydentyy ajan myötä 
siten, että kotisivuilta löytyy 
jatkossa neljä viimeistä Vision 
numeroa. Näin haluamme  
entistä paremmin palvella  
lukijoitamme.
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TEKSTI Liisa Joensuu  KUVAT Okmetic, Tuire Ruokosuo

V
Kun olemme oikein nopeita, pääsemme 
lähelle alkuräjähdyksen tilaa ja voimme 
ymmärtää itseämme ja maailmaamme 
paremmin. 

Äärimmäistä nopeutta teknologias-
samme edustaa hiukkaskiihdytin, joka 
nimensä mukaisesti kiihdyttää sähköisesti 
varautuneita hiukkasia sähkökentän ja/tai 
magneettikentän avulla.

Yhteisen maailmamme ymmärtämi-
seksi luodut hankkeet ovat luonnollisesti 
kansainvälisiä, kuten Sveitsin ja Ranskan 
rajalla sijaitseva yhteiseurooppalainen 
kiihdytinlaboratorio CERN. Laborato-
rion tutkimuksissa myös eri tieteenalat 
– hiukkasfysiikka, kosmologia ja tähti-
tiede – toimivat synergiassa, sillä aineen 
perimmäinen rakenne ei tunne tiedeyh-
teisöjen rajoja.

CERN (European Organization for 
Nuclear Research) perustettiin vuonna 
1954. Ovatko tutkimukset edistyneet 
hitaasti vai nopeasti, riippuu näkökul-
masta: mitataanko projektia ihmisiässä 
vai maailmakaikkeuden ikään verraten. 

Vuosikymmenien työn tulosta on 
myös LHC-kiihdytin (Large Hadron Col-
lider) koeasemineen. LHC on valmis tues-
saan maailman suurin ja voimakkain 
hiukkaskiihdytin, ympärysmitaltaan 27-
kilometrinen Sveitsin ja Ranskan maape-
rää halkova rengas, Ensimmäiset testit 
LHC:llä tehdään loppuvuodesta 2007. 

Suomi liittyi CERNin täysjäseneksi 
vuonna 1991, ja on jäsenyytensä aika-
na saanut hyvän vastineen tieteelliselle 
panostukselleen. CERN ostaa vuosittain 
ulkopuolisia palveluita ja teknologiaa 
sadoilla miljoonilla euroilla. Suomalaisten 
yritysten tilauskanta CERNiin on noin 

23 miljoonaa vuosille 2004–2008. Tie-
teellinen ja teknologinen yhteistyö tuo 
nopeaa kassavirtaa.

Hitaasti ja varmasti
ajassa kiinni

Suomalainen Okmetic Oyj toimii suhteel-
lisesti ottaen hitaalla alalla. Se tuottaa 
piikiekkoja raaka-aineeksi anturi- ja puo-
lijohdeteollisuudelle. Elektroniikkalaitteet 
ja tietoliikenneyhteydet – jotka tekevät 
nopeasti toimivan yhteiskunnan mahdol-
liseksi – pohjautuvat lopulta hitaaseen 
kiteenkasvatukseen. 

Kiteenkasvatus on piikiekon valmis-
tuksen ensimmäinen ja kriittisin vaihe. 
Sen aikana luodaan monet lopullisen 
kiekon keskeisistä ominaisuuksista, kuten 
halkaisija, sähkönjohtavuus, happi- ja 
hiilitasot sekä kiteen virheettömyys. 

Yleensä kasvatusprosessi kestää lähes 
kaksi vuorokautta ja yhteen tilaukseen 
kasvatetaan usein useampia kiteitä. Hi-
tauden käsite on piikiekon valmistuksessa 
kuitenkin hyvin suhteellinen. Kaksi vuo-
rokautta yhden kiteen kasvattamiseen 
tuntuu äkkiseltään melko pitkältä ajalta, 
mutta koko ketjussa polypiistä valmiiksi 
anturiksi tai elektroniikan komponentiksi 
ja edelleen lopputuotteeksi piikiekon 
valmistuksen osuus on kuitenkin lyhyt. 

Okmeticin tuotteiden sovellusalueita 
ovat hyvinvointi- ja ympäristöteknologia, 

turvallisuus, liikenne ja viestintä. Lääke-
tiede käyttää piikiekoille rakennettuja 
anturikomponentteja muun muassa 
sydämentahdistimissa ja lääkkeiden 
annostelumittareissa. Elektroniikka- ja 
viestintäteknologia sisältävät paljon pii-
kiekoille rakennettuja IC-piirejä ja tehon-
säätökomponentteja.

MEMS-kiekot ovat mikromekaanis-
ten antureiden (MEMS = MicroElectro-
Mechanical Systems) valmistukseen kehi-
tettyjä, pitkälle erikoistuneita piikiekkoja. 
MEMS-anturien valmistajilla on erilaiset, 
osittain tiukemmat vaatimukset piikiekon 
ominaisuuksille kuin puolijohdevalmis-
tajilla. MEMS-kiekoissa hyödynnetään 
erityisesti piin mekaanisia ominaisuuksia, 
jolloin korostuvat tiukat geometristen 
ominaisuuksien vaatimukset samoin kuin 
lähtömateriaalin – kiteenkasvatuksessa 
syntyneen kiteen – homogeenisuus ja 
virheettömyys. MEMS-kiekkojen valmis-
taminen on Okmeticin erikoisosaamista, 
jossa se on maailman markkinajohtaja. 

 

Nopeutta suhteessa
fysiikan lakeihin

Vaikka kiteenkasvatusprosessi on hidas, 
Okmetic on pystynyt nopeuttamaan lä-
pimenoaikoja tilaus- ja toimitusketjussa 
vauhdittamalla kaikkea sitä, mitä fysiikan 
lait eivät hidasta. 

Piikiekon valmistuksessa kiteenkasva-
tus vie fysiikan lakien mukaisen aikansa, 
ja vauhdin lisääminen merkitsisi loppu-
tuotteen oleellisten ominaisuuksien uh-
raamista. Kun ”hitaat” vaiheet tehdään 
huolellisesti, seuraavat vaiheet jalostus-
ketjussa hyötyvät ja nopeutuvat. 

Vain 
nopeat 
elävät?

aikka olemme tieteessä 
pitkällä, kysymys siitä, 
keitä olemme ja mistä 
tulemme on yhä vailla 
kaikenkattavaa vas taus ta. 

Tämä sukupolvi viettää 
nopeatempoisempaa elämää kuin 
mitkään sukupolvet meitä ennen. 
Tahti kiihtyy sitä mukaa kun teknologia 
kehittyy. Hiljaa hyvä tulee -ajatus on 
silti yhä olemassa maailmassa, jossa 
kiihdytämme hiukkasia.

Piikiekon pinnan täytyy olla virheetön 
ja tasainen, jotta asiakas pystyy raken-
tamaan kiekolle hyvälaatuisia mikro-
piirejä. Tämän takaamiseksi kiekkojen 
pintaa tutkitaan tarkoin eri prosessi-
vaiheissa. Visuaalisessa tarkastuksessa 
kiekon pinnasta etsitään virheitä suu-
rennuslasin avulla.

Kiteenkasvatuksessa hyvin puhdas, monikiteinen pii sulatetaan uunissa 
ja sulasta kasvatetaan siemenkiteen jatkoksi hitaasti ylöspäin vetämällä 
sylinterimäinen erilliskide. Kiteenkasvatus on piikiekon valmistuksen 
kriittisimpiä vaiheita, koska siinä määritetään monet valmiin kiekon 
keskeisistä ominaisuuksista. Valmis kidetanko on noin kaksi metriä pitkä 
ja sen kasvattaminen kestää 1–2 vuorokautta.
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T
asa-arvolla on merkitystä 
yritykselle: tunne oikeu-
denmukaisesta kohtelusta 
lisää työntekijän motivaa-
tiota ja työhyvinvointia. 

Samalla työilmapiiri paranee.
”Loppupelissä tasa-arvo lisää yrityk-

sen kannattavuutta”, tasa-arvokonsultti 
Sinikka mustakallio uskoo.

Useimmissa yrityksissä uskotaan, että 
tasa-arvoasiat ovat kunnossa. Kun pin-
taa vähän raapaisee, saattaa kuitenkin 
yllättäviäkin asioita tulla esille. Näin kävi 
ainakin teknologiateollisuuden tasa-ar-
vohankkeessa mukana olleille Planar 
Systemsille, Haltonille, Kempille ja Com-
ponenta Karkkilan valimolle. 

”Kyselyt paljastivat henkilökunnan 
mielipiteet ja kokemukset tasa-arvon 
toteutumisesta ja keskusteluun nousi uu-
sia asioita ja näkökulmia. Ennen kaikkea 
kyselyt avasivat silmät: naisten ja miesten 
käsitykset tasa-arvon toteutumisesta 
poikkesivatkin selvästi toisistaan”, Sinik-
ka Mustakallio kertoo.

Naisten euro  
on 100 senttiä

Useimmat naiset kokevat saavansa mies-
kollegojaan kevyemmän tilipussin. Hank-
keessa mukana olleiden yritysten palkka-
tilastojen tarkempi tarkastelu osoitti, että 
saman vaativuusluokan töistä naiset ja 

Ainoa oikea keino saada naisia joh-
totehtäviin on hänen mielestään luoda 
osaaville ja koulutetuille naisille sellaiset 
uramahdollisuudet, että he voivat edetä 
pätevyydellään. Teknologiateollisuuden 
tuotannon tehtäviin naiset tulevat usein 
miehiä alemmalla tai kokonaan ilman 
alan ammatillista koulutusta. Tämä selit-
tää heidän sijoittumisensa alempiin vaa-
tivuusluokkiin. Naisten kannustaminen ja 
kouluttaminen vaativampiin tehtäviin on 
avainkysymyksiä tasa-arvon kannalta.

Yksi teknologiayritysten haaste on se, 
että työvoimasta ainoastaan 22 prosent-
tia on naisia. Niin ikään selkeä työnjako 
naisten ja miesten töihin pätee alalla niin 
kuin suomalaissa työelämässä muuten-
kin. Perinteet ja ennakkoluulot estävät 
Mustakallion mielestä näkemästä, että 

on naisia, jotka haluaisivatkin tehdä pe-
rinteisiä miesten töitä ja päinvastoin. 

”Ihmiset ovat yksilöitä: on vahvempia 
naisia ja heikompia miehiäkin. Eräässä 
yrityksessä palkattiin tarkkuutta ja näp-
päryyttä vaativaan tehtävään yllättäen 
mies. Hän osoittautuikin sekä nopeim-
maksi että tarkimmaksi työntekijäksi ja 
toimi ainakin siinä yrityksessä varsinaise-
na myytinmurtajana.

Sinikka Mustakallio kehottaa sisäl-
lyttämään tasa-arvosuunnitelmaan ky-
symyksen häirinnästä.

”Kysymys seksuaalisesta häirinnästä 
kannattaa ottaa mukaan ennalta ehkäi-
sevässä mielessä. Usein jo pelkkä tieto 
siitä, mikä on kiellettyä, vaikuttaa ennal-
taehkäisevästi. Suunnitelmaan voi liittää 

Tasa-arvo  
lisää kannattavuutta

Naisten kannustaminen 

ja kouluttaminen 

vaativampiin tehtäviin 

on avainkysymyksiä 

tasa-arvon kannalta.

miehet tienaavat pääsääntöisesti saman 
verran. Teknologia-alan yrityksissä sama-
palkkaisuus näyttäisi siis toimivan.

”Julkisuudessa usein kuultu väite, 
että naisen euro on 80 senttiä kuvaa 
koko työmarkkinoiden keskiansioita. 
Miehet työskentelevät useammin yritys-
puolella ja teollisuudessa, naiset puoles-
taan julkisella sektorilla ja teollisuudessa 
usein alemman vaativuustason töissä. 
Tätä asiaa olisi hyvä tuoda esiin väärien 
tulkintojen välttämiseksi”, Mustakallio 
sanoo.

Samapalkkaisuus ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että kaikille saman nimikkeen 
omaaville pitäisi maksaa tasan saman 
verran.

”Palkkaerot eivät ole kiellettyjä, jos 
arviointiperusteet ovat sukupuolesta 

riippumattomia. Samassa vaativuusluo-
kassa eroja voi aiheuttaa henkilökoh-
tainen suoriutuminen työstä, koulutus, 
osaaminen ja kokemus. Hyvälle osaajalle 
kannattaa maksaa, jotta hän pysyy talon 
palkkalistoilla.”

Johtamiskulttuurissa 
petraamista

Teknologiateollisuuden tasa-arvohanke 
nosti vahvasti esille johtamiskulttuurin ja 
sen kehittämisen. Johdon ja esimiesten 
on huolehdittava, että hiljaistenkin äänet 
saadaan kuuluviin.

Halutessaan kyvykkäillä pitäisi olla 
mahdollisuus edetä urallaan. Mustakallio 
ei kuitenkaan kannata sukupuolikiintiöitä 
tasa-arvon turvaamiseksi johdossa. 

TEKSTI Marjo Tiirikka  Kuvat Elina Ketola

Tasa-arvo ei tarkoita sitä, että kaikilla 
olisi samankokoiset saappaat. Tärkeintä 
on kokemus oikeudenmukaisuudesta. 
Viime kädessä tasa-arvo voi parantaa 
yrityksen tulosta.
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lisäksi ohjeet miten toimia, jos tuntee 
tulevansa häirityksi.”

Tasa-arvohankkeessa keskustelua 
herättäneet tyttökalenterit eivät Musta-
kallion mielestä työpaikalle kuulu.

”Suosittelen, että kaikki tyttö- ja 
poikakalenterit otetaan seiniltä pois, 
koska varsinkaan vieraat ja asiakkaat 
muista kulttuureista eivät niitä ymmärrä. 
On helpompi kieltää kaikki kuin alkaa 
vetää rajoja, mikä on sovelias kalenteri 
ja mikä ei.”

työntekijät eivät osaa suomea. Tieto 
yrityksen toiminnasta pitäisi olla kaikkien 
saatavilla.”

Suunnitelman ei tarvitse 
olla kaiken kattava

Tasa-arvolain mukaan kaikilla yli 30 
työntekijän yrityksillä on oltava tasa-
arvosuunnitelma. Sinikka Mustakallio 
kertoo ymmärtävänsä hyvin alle 100 
hengen yrityksiä, jotka helposti ottavat 

vaatimuksen tasa-arvosuunnitelmasta 
”ylhäältä päin annettuna pakkopullana”. 
Jo pelkkä liiketoiminnan kannattavaksi 
saaminen syö resurssit, ja harvemmin 
pienten yritysten palkkalistoilta löytyy 
HR-väkeä.

”Tasa-arvosuunnitelmasta on syytä 
tehdä mahdollisimman konkreettinen. 
Kaikkia asioita ei kannata edes yrittää 
ottaa mukaan. Yritys voi asettaa vaik-
kapa vain 3–5 tavoitetta ja miettiä niihin 
toimenpiteet. Suunnitelmasta voi tehdä 

Laki velvoittaa tekemään ainoastaan 
sukupuoleen perustuvan tasa-arvosuun-
nitelman, mutta Mustakallion mielestä 
suunnitelman voi laajentaa koskemaan 
esimerkiksi ikää, kieltä, uskontoa ja et-
nistä tasa-arvoa.

”Ikäkysymys nousi kyselyissämme 
esiin arvostuskysymyksenä. Usein sekä 
ikääntyneet että nuorimmat työntekijät 
kokevat, ettei heitä arvosteta riittävästi 
tai heidän ääntään ei kuulla. Kielikysy-
myskin saattaa herättää ongelmia, jos 

– ja kannattaakin tehdä yrityksen näköi-
nen”, Mustakallio neuvoo.

Toukokuun alussa ilmestyy tasa-      
arvokoulukseen ja konsultointiin erikois-
tuneelta WoM World of Management 
Oy:ltä opas, jossa annetaan käytännöllisiä 
esimerkkejä ja vinkkejä tasa-arvosuunni-
telman laadintaan teknologiateollisuuden 
yrityksissä. 

Halton pureutui pintaa syvemmälle Planarilla johtamiskulttuuri ykköseksi

Halton Oy

Erikoistunut sisäilmastotuotteiden- 
ja ratkaisujen kehittämiseen, valmista-
miseen ja markkinoimiseen. 
Yrityksen tuotteita ovat huoneilmas-
tointi ja ilmanjako, palonrajoitus ja 
savunpoisto, ilmavirtojen säätö, keittiö-
ilmanvaihtolaitteet ja ilmastointipalkit.
• Perustettu Suomessa 1969.
• Toimii 19 maassa.
• Henkilöstöä 940, joista Suomessa 
 389. Heistä naisia 149.

Planar Systems Oy

Maailman johtavia litteiden erikois-
näyttöjen ja näyttöjärjestelmien toimit-
tajia teollisuuden, terveydenhuollon ja 
kuluttajien tarpeisiin.
• Pääkonttori Yhdysvalloissa, toimin-
 taa myös Aasiassa ja Euroopassa.
• Henkilökuntaa yhteensä 600.
• Euroopan pääkonttori Espoossa, 
 jossa henkilökuntaa 160. 
 Heistä miehiä 99 ja naisia 61.

Litteitä näyttöjä ja näyttökomponentteja valmistavassa Planar 
Systemsissä ajateltiin ensin, ettei tasa-arvoon liittyviä ongelmia 
yrityksessä ole. Niinpä tasa-arvosuunnitelman pohjaksi tehdyn 
perinpohjaisen tasa-arvokyselyn tulokset yllättivät työryhmän 
täysin.

”Huomasimme, että tasa-arvoasiat olivatkin kuplineet pinnan 
alla. Moniin asioihin ja toimintatapoihin kaivattiin selkeyttämis-
tä”, henkilöstöpäällikkö Kaisu Segler kertoo.

Sisäilmastotuotteisiin erikoistuneen Halton Oy:n henkilöstö-
tyytyväisyyskyselyissä on jo aiemmin käynyt ilmi, että nais- ja 
miestyöntekijöiden käsitykset tasa-arvon toteutumisesta poik-
keavat selvästi toisistaan. 

Viime syksynä toteutetussa erillisessä tasa-arvokyselyssä 
pureuduttiin pintaa syvemmälle. Kyselyllä haluttiin selvittää, 
mistä epätasa-arvon tunne ylipäätään syntyy.

Eroja koettiin muun muassa palkkauksessa, johtamisen 

kiksi työpaikkakiusaamisessa yritys on asettanut nollatoleranssin. 
Yksikin tapaus on liikaa.

Työmenetelmiä voi kehittää

Haltonin laaja tasa-arvosuunnitelma käsittelee rekrytointia, osaa-
misen hallintaa, urakehitystä, johtamista, samapalkkaisuutta ja 
syrjintää. Yksi tavoite on työolojen kehittäminen. 

pitää perustella. Monet asiat paranevat jo sillä, että niistä pu-
hutaan ja asioita käydään läpi.”

Vitsin kertojalle vastuu

Loukkaavat vitsit nousivat kyselyssä esiin. Vitsien kertomista 
ei planarilaisilta kuitenkaan kielletty, koska ilmapiirin halutaan 

tasapuolisuudessa, työsuoritusten ar-
vioinnissa sekä mahdollisuuksista osal-
listua päätöksentekoon. Epätasa-arvon 
tunne liittyy Haltonin henkilöstöjohtaja 
Hannu Hallilan mukaan usein siihen, 
ettei työntekijä saa mielestään riittävästi 
arvostusta. Tämä on ennen kaikkea joh-
tamisen ongelma. 

”Päätökset pitää perustella selkeästi. 
Haasteemme on kehittää johtamista niin, 
että ihmiset kokevat keinonsa vaikuttaa 
tasapuoliseksi.” 

Ylipäätään Hallila näkee tasa-arvo-
suunnitelman viestinä ja kehyksenä sille, 
miten yrityksessä toivotaan työtovereita 
kohdeltavan. Se ei ole yksistään johdon 
vaan kaikkien työntekijöiden asia. Esimer-

”Meillä on työtehtäviä, jotka raskau-
tensa vuoksi soveltuvat paremmin miehille. 
Toisaalta niissäkin voisi miettiä esimerkiksi 
nostolaitteiden käyttöä, jotta naisetkin 
voisivat tehtäviä hoitaa.” 

Erilliseksi tavoitteeksi nousi niin ikään 
työelämän ja perhe-elämän yhteensovitta-
minen. Vuorotteluvapaat ja perhevapaat 
haluttaisiin kaikkien ulottuville.

”Haluamme suoda miehillekin mahdol-
lisuuden perhevapaisiin, koska isälläkin on 
perheissä kasvatusvastuunsa. Tapauksia pi-
tää kuitenkin ratkoa tapaus kerrallaan, koska 
tilanteet ovat hyvin erilaisia. Lopullisesti asia 
on perheen sisäinen päätös. Työnantaja voi 
ainoastaan luoda mahdollisuuden isän per-
hevapaaseen”, Hannu Hallila kertoo. 

Eniten naisten ja miesten välille syntyi 
eroja palkkauksen, työn tulosten arvioin-
nin, päätöksentekoon osallistumisen ja 
mielipiteiden ilmaisun tasapuolisuuden 
kokemisessa.

Tasa-arvosuunnitelman keskeiseksi 
painopisteeksi nousi kyselyn perusteella 
tasavertainen johtamiskulttuuri. Tavoit-
teeksi asetettiin avoin ja kaikkia kunni-
oittava sekä palkitseva johtamiskulttuuri. 
Hiljaistenkin mielipiteet ja ajatukset ha-
lutaan saada kuuluviin, vaikka erikseen 
niitä kysymällä.

”Haluamme, että esimiehet katsovat 
asioita tasa-arvon näkökulmasta ja koh-
televat kaikkia tasapuolisesti. Päätökset 

olevan jatkossakin rento ja avoin. 
”Emme halua tänne vitsipoliisia vahti-

maan, ettei kukaan puhu sopimattomia. 
Vitsin kertojan pitää kuitenkin ottaa 
vastuu siitä, minkälaisessa porukassa tai 
tilanteessa juttunsa kertoo.”

Petrattavaa Kaisu Seglerin mukaan 
löytyy työtehtävien tasapuolisessa ja-
kautumisessa.

”Naiset eivät aina ole halukkaita ot-
tamaan vastaan haasteellisempia töitä 
kuten tiimin vetämistä. Ehkä olemme 
miehiä kriittisempiä oman osaamisemme 
suhteen. Voimme rohkaista työntekijöi-
tämme myös ei-tyypillisiin valintoihin: 
naisia miesten töihin ja päinvastoin.” 

”Palkkaerot eivät ole kiellettyjä, jos 

arviointiperusteet ovat sukupuolesta 

riippumattomia.”
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TEKSTI Virpi Hopeasaari  KUVA Bo Stranden

sekä yritys että työntekijät hyötyvät paremmas-
ta kokonaistuottavuudesta. 

yhteinen ymmärrys 
tavoitteista ja keinoista

Työnantaja- ja työntekijäosapuolen on tärkeää 
ottaa yhdessä vastuuta yrityksen kokonaisuu-
desta. Se edellyttää, että myös henkilöstö ja 
luottamusmiehet ovat perillä yrityksen strate-
gioista ja työpaikan menestykseen vaikuttavista 
asioista. 

”Paikallista sopimista voi helpottaa se, 
että asiat käsitellään pienemmissä tiimeissä. 
Päätöksenteko on helpompaa, kun analysoinnin kohteena 
on oman yksittäisen osa-alueen vaikutus kokonaisuuteen”, 
korostaa Mattila. 

Käytännössä paikallisen sopimisen kompastuskiveksi saattaa 
nousta niinkin yksinkertaisilta kuulostavat asiat kuin tieto paikal-
lisen sopimisen mahdollisuuksista ja taidot neuvotella asioista. 

Edistääkseen ja helpottaakseen paikallista sopimista Tek-
nologiateollisuus järjestää koulutusta sekä esimiehille että 
työntekijöille. Johtamistaidon Opiston kanssa järjestetyt esi-
miesvalmennuskurssit ovat parasta aikaa käynnissä ja myös 
esimerkiksi Metallityöväen Liiton kanssa järjestetään kursseja 
yhteistoiminnasta ja paikallisesta sopimisesta. 

 

Palkkaukseen aitoa kannustavuutta

Rauno Mattila uskoo, että paras hyöty paikallisesta sopimisesta 
saadaan, kun taustalla on liittojen hyväksymä minimimalli, jonka 
puitteissa työn tekemisen ehdoista voidaan paikallisesti sopia. 
Sopimusrungon pitää kuitenkin olla sen verran matala, että se 
mahdollistaa todelliset joustot. 

Yksittäisiä asioita, joista voidaan hyvin sopia paikallisesti 
ovat esimerkiksi työajat ja palkkaus. Mattila visioi palkkamallia, 
jossa sovittua peruspalkkarunkoa täydentäisi työpaikkakohtai-
nen palkitsemismalli. Tämä vaihtoehtoinen palkkausmalli olisi 
vapaaehtoinen ja siihen tulisi sisällyttää myös mahdollisuus 
palata vanhaan järjestelmään. 

”Voittopalkkiojärjestelmä on luonteva joustomahdollisuus. 
Hyvinä aikoina kaikki hyötyvät. Huonoina aikoina vyötä kiris-
tetään yhdessä eikä irtisanomisiin ja kapasiteetin leikkauksiin 
tarvitse heti mennä. Voittopalkkio ei saa hyvinäkään aikoina 
olla automaatio vaan ylimääräinen palkitseva elementti, joka 

Suomen talous kansainvälistyy, globalisaatio tuo paineita, 
väestö ikääntyy, kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee. 

Paikallinen sopiminen  tukee kilpailukykyä

myös koko Suomen kilpailukyvylle. Vahvan teknologiateollisuu-
den hyvinvointi heijastuu koko Suomen kilpailukykyyn. Jotta 
teknologiateollisuus säilyisi elinvoimaisena, Suomi säilyttäisi 
kilpailukykynsä ja työpaikat saataisiin säilymään Suomessa, 
koko teollisuudenalalle tarvitaan tehokkaammat työmarkkinat 
uudenlaisine joustomahdollisuuksineen. Työtä pitää voida 
teettää sellaisin ehdoin, jotka säilyttävät yritysten kilpailukyvyn 
ja kannattavuuden. 

”Kun markkinatilanteet vaihtelevat ja hintapaineet ovat 
kovat, pitää löytää muitakin joustomahdollisuuksia kuin hen-
kilöstön määrä. Jatkuvat rekrytointien ja lomautusten vaihtelut 
ovat turhauttavia ja raskaita sekä yritykselle että henkilöstölle ja 
uhkaavat jatkuessaan koko toimintaa”, sanoo teollisuusneuvos 
rauno mattila, joka vetää Teknologiateollisuuden paikallista 

Rauno Mattila korostaa, 
että nykyajan globaaleilla 
markkinoilla yrityksiä ei voi 
laittaa samaan muottiin. 
Jokaisella on omat kilpai-
lutekijänsä. Niiden hyödyn-
tämisestä on voitava sopia 
yrityskohtaisesti yhdessä 
yrityksen johdon ja työnte-
kijöiden kesken. 

S
uomen tärkein ja kansainvälisin toimiala tek-
nologiateollisuus tarvitsee uudenlaisia eväitä 
vastatakseen muuttuvan talouden haasteisiin. 
Yrityskohtainen joustava reagointikyky ja paikal-
linen sopiminen ovat välttämättömiä elinehtoja 

perustuu saavutettuihin tuloksiin. Vasta silloin 
se lisää aidosti työntekijöiden kiinnostusta 
tuloksen parantamiseen ja työpaikkaan si-
toutumiseen.” 

Teknologiateollisuudessa kustannusten 
hallinta on keskeinen kilpailutekijä. Todellisen 
kuvan muodostamiseksi työvoimakustannusten 
muutoksia on mitattava suhteessa tärkeisiin 
kilpailijamaihin. Jos kustannukset meillä Suo-
messa kasvavat samaa tahtia tai nopeammin, 
jäämme toiseksi kilpailukyvyssä ja kasvussa 
puhumattakaan työllisyyden ylläpidosta. 

Automaattiset valtakunnalliset yleis-
korotukset soveltuvat huonosti teknologia-

teollisuuteen. Ne lisäävät kustannuksia eivätkä ota huomioon 
yritysten toimialaa, markkinoita tai kilpailutilannetta eli juuri 
niitä muuttujia, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn ja vaatisivat 
yksilöllistä joustoa. 

Teknologiateollisuus uskoo, että parhaiten ja oikeudenmu-
kaisimmin työntekijöitä voidaan palkita työpaikkakohtaisesti, 
tuloksesta, kulloisestakin markkinatilanteesta ja muista yrityksen 
menestystekijöistä riippuvilla palkitsemisratkaisuilla. 

Samalla palkkauksessa on huomioitava jokaisen työn vaa-
tivuus ja sen vaatima pätevyys. Niitä ei voi määritellä valtakun-
nallisesti, vaan yksittäisten tehtävien ja henkilöiden palkkaus-
perusteet on määriteltävä yksilöllisesti työpaikoilla. 

Tehokkaita työaikajärjestelyjä

Monen yrityksen tuotantotahti elää – ei vain yleisten suhdantei-
den vaan myös tilausten projektiluonteisuuden vauhdissa. On 
järkevää, että työajat voivat joustaa kysynnän mukaan. 

”Työtä pitää voida tehdä täysin voimin silloin, kun sitä on. 
Vapaita voidaan pitää silloin, kun on hiljaisempaa. Kun työaiko-
jen sopeutumiskyky on kunnossa, suuremmistakin tuotannon 
supistumisista on paremmat mahdollisuudet selvitä ilman hen-
kilöstövähennyksiä”, huomauttaa Mattila. 

Asiakastyytyväisyyden ja siitä seuraavan kilpailukyvyn näkö-
kulmasta kiinnostavinta on se, että asiakas saa tuotteensa paitsi 
kilpailukykyisellä hinnalla myös ajoissa toimitettuna. Logistinen 
kilpailukyky on yhä tärkeämpi maailmassa, jossa etäisyydet ovat 
menettäneet merkityksensä ja tuotanto voi tapahtua missä 
tahansa, missä kustannustaso vain on kohdallaan ja markkinat 
lähellä. 

sopimista edistävää työryh-
mää. 

Teknologiateollisuuden 
tavoitteena on luoda työ-
markkinat, jotka pystyvät 
nopeaan paikalliseen rea-
gointiin ja sopeutumiseen 
markkinoiden muutosten 
mukana. Kun työehtoja 
pystytään määrittelemään 
työpaikkakohtaisesti mark-
kinatilanteen mukaan, yritys 
pysyy mukana kilpailussa ja 

Työajoista ja palkkauksesta 
voidaan sopia paikallisesti.
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ähköteknisiä komponentteja ja sähkölämmitys-
elementtejä valmistava Loval on 230 henkilön 
vientiyritys ja osa ruotsalaista Nibe Industrier Ab 
-konsernia. Suomessa sähkölämmityselementeillä 
on vain kaksi valmistajaa. Samaan konserniin 

kuuluvat sisaryritykset painottuvat erilaisiin asiakaskuntiin, jo-
ten keskinäistä kilpailua ei juuri ole. Kilpailu tulee ulkomaisten 
valmistajien taholta. 

”Vientimarkkinoilla kilpailu on vielä kovempaa. Liikevaih-
dostamme 70 prosenttia menee suoraan vientiin ja lopustakin 
suuri osa välillisesti kotimaisten asiakkaiden kautta. Toimintamme 
on työvoimavaltaista ja palkkakustannukset ovat suuret. Myös 
tilauskannan vaihtelut ovat voimakkaita”, kertoo Lovalin hen-
kilöstöpäällikkö markku ahleskog.

Ulkomaiset kilpailijat ovat siirtäneet tuotantoaan halvan työ-
voiman maihin. Vaikka Lovalkin on joutunut tiettyjen tuotteiden 
osalta tekemään samoin, se luottaa osaamisintensiivisellä alalla 
suomalaiseen ammattitaitoon. Alaa ei voi koulun penkillä oppia, 

Lovalin pääluottamusmies Sara Akkanen ja henkilöstöpäällikkö Markku Ahleskog uskovat, että 
henkilöstön kanssa sovitut joustot ovat paras ratkaisu lisätä Lovalin tuottavuutta tiukoissa tilan-
teissa, sillä osaamisintensiivisellä alalla kokeneen henkilöstön ammattitaitoa on vaikea korvata. 

Loviisalainen Loval Oy on 
hyödyntänyt menestyksekkäästi 
paikallista sopimista. 
Työaikapankin lisäksi Lovalissa 
on otettu käyttöön yhden 
ylityökäsitteen malli. Joustoilla on 
saatu tasattua ruuhkahuippuja, ja 
pidemmällä aikavälillä lisäpuskurit 
tuovat turvaa markkinoiden 
heilahteluihin. 

S
TEKSTI Virpi Hopeasaari  Kuvat Timo Vesterinen

vaan Lovalin vahvuutena ovat työssä osaamistaan kerryttäneet 
ammattilaiset.

Kasvavia henkilöstökuluja Loval ei pysty siirtämään tuo-
tehintoihin. Koska käytettävät materiaalit tulevat samoilta 
markkinoilta kuin kilpailijoillekin, kilpailuetua ei saada siltäkään 
rintamalta. 

”Strategianamme on oman toiminnan tehostaminen. 
Olemme keskittyneet yhä jalostetumpiin tuotteisiin. Pelkkien 
sähkölämmityselementtien sijasta tuotamme pitkälle räätälöityjä 
kokonaisuuksia, esimerkkinä maalämpöpumpuissa käytettävät 
lämmönvaihtimet”, kertoo Ahleskog. 

Joustot tukevat kilpailukykyä

Joustoja kuitenkin tarvitaan, jotta kulut pystytään pitämään 
hallinnassa. Lovalissa on ollut käytössä työaikapankkijärjestelmä 
jo vuodesta 1994 lähtien. Työaikajoustoja käytetään pääosin 
lyhytkestoisten kuormitushuippujen tasaamiseen. Pidempi-

aikaisen lisäkapasiteetin tarve täytetään palkkaamalla uutta 
työvoimaa.

”Kiireaikoina normaalin työajan yli tehtävät tunnit tallentu-
vat henkilökohtaiseen työaikapankkiin. Sieltä niitä voi käyttää 
silloin, kun tuotannossa on rauhallisempi vaihe”, selittää Lovalin 
pääluottamusmies Sara akkanen. 

Koska ylimääräisiä vapaita alkoi kiirehuippujen myötä kuiten-
kin kertyä kovin runsaasti, henkilöstö alkoi yhä enemmän kaivata 
rahallista korvausta. Ratkaisuksi löytyi työehtosopimuksen yhden 
ylityökäsitteen malli. 

”Sovimme, että työaikapankin joustotunteja voidaan korvata 
20 kertyneen tunnin jälkeen ylitöinä 30 prosentin korotuksella. 
Näiden kahden joustotavan myötä olemme saavuttaneet noin 
9 000 vuosittaista lisätyötuntia, noin kuuden henkilön työpa-
noksen verran”, kertoo Ahleskog.

Kustannukset 
kuriin ja ruuhkahuiput 
hallintaan
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Globaalia
joustavuutta
Ohjelmisto- ja palveluyritys 
Proha Oyj:n toimitusjohtaja Pekka 
Pere uskoo, että suomalaisten 
yritysten tuottavuus saadaan 
nousuun vain uudenlaisella 
globaalilla toimintatavalla. 
Proha on hyvä esimerkki 
yrityksestä, jossa itseohjautuva 
ja nopeasti muutoksiin reagoiva 
organisaatio ja joustava 
toimintatapa tuottavat tulosta 
yritykselle ja vaikuttavat koko 
henkilöstön hyvinvointiin. 

roha on 325 henkilön yritys, johon kuuluu kaksi 
liiketoimintaryhmää: projektin- ja toimitusketjun 
hallinnan konsultointia ja palveluja tarjoava Dovre 
Consulting and Services sekä projektinhallinnan 
ohjelmistoja kehittävä Safran Systems. Proha toimii 

Pekka Peren mielestä suomalaisilla yrityksillä on tasan kaksi vaihtoehtoa: joko 
pysyä kiinni vanhoissa toimintatavoissa jakaen yhä pienemmäksi käyvää kak-
kua tai uusiutua yhdessä globalisoituvien markkinoiden kanssa. ”Me Prohassa 
olemme valinneet jatkuvan uusiutumisen tien”, hän toteaa.

P

TEKSTI Virpi Hopeasaari  Kuvat Jari Härkönen

Valmiuksia paikalliseen 
sopimiseen

Teknologiateollisuuden tavoitteet  
Suomen työmarkkinoiden uudistamiseksi: 

1. Työpaikoilla sopiminen toimivaksi
2. Palkkaus kannustavaksi, korotukset työpaikkakohtaisiksi
3. Työajat tarpeiden mukaan
4. Välilliset työvoimakustannukset pienemmiksi
5. Työrauha varmistettava

lisätietoja: 
www.teknologiateollisuus.fi –> Työmarkkinoiden välttämätön muutos – Projekti Suomi.

ennen kaikkea öljy- ja kaasuteollisuuden palveluntarjoajana 
tuottaen projektinhallinnan työkaluja ja palveluja. 

Proha kansainvälistyi voimakkaasti 1980- ja 90-luvuilla ja lis-
tautui Helsingin pörssiin. Erityisesti viime vuonna Prohassa tehtiin 

Valmennukset jatkuvat maaliskuusta lähtien seuraavasti:
27.–28.3.2007  Tampere
23.–24.4.2007 JTO Kirkkonummi
6.–7.9.2007 JTO Kirkkonummi
17.–18.10.2007 Tampere
20.–21.11.2007 JTO Kirkkonummi

Osallistumismaksu 350 euroa + alv sisältää 
luennot ja valmennusmateriaalin.

Ilmoittaudu sähköpostilla pirkko.halli@jto.fi 
tai puh. (09) 8562 8242.
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mihin tilaisuuteen ilmoittaudut, 
tarvitsetko majoituksen ja muut mahdolliset erityistoiveesi. 

lisätietoja antavat 
martti Helsilä JTO (09) 8562 8412, martti.helsila@jto.fi,
Pirkko Halli JTO (09) 8562 8242, pirkko.halli@jto.fi,
ari Sipilä  Teknologiateollisuus (09) 192 3345, 
   ari.sipila@teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuus ja Johtamistaidon Opisto järjestävät val-
mennusta Teknologiateollisuuden jäsenyritysten esimiehille 
ja asiantuntijoille, jotka hoitavat käytännössä työsuhteisiin ja 
palkkaukseen liittyviä kysymyksiä.

Valmennusohjelma sisältää seuraavat osa-alueet:
• työsuhde ja työsopimus
• palkitseminen johtamisen osana
• palkitsemisen perusteet
• palkkarakenteet, palkkojen porrastus ja 
 porrastuksen perusteet
• palkkausjärjestelmän rakentaminen ja ylläpito
• työaikojen hyödyntäminen kilpailuetuna
• neuvottelu ja neuvottelujärjestys.

avoin ilmapiiri  
edistää sopimista

Lovalilla on tehty myös muita paikallisia sopimuksia muun muas-
sa työajan tasaamisvapaiden pitämis- ja maksukäytäntöjen sekä 
erilaisten työaikamuotojen osalta. Akkanen ja Ahleskog pitävät 
tärkeänä, että pohjalla on TES:n perusrunko, jonka puitteissa 
sopimuksia tehdään. 

Paikallisesti on sovittu kuitenkin vain periaatteet, joista voi-
daan vielä neuvotella yksilöllisesti. Ihmisillä on erilaisia elämän-
tilanteita ja mahdollisuudet joustoihin vaihtelevat. Jotta sitou-
tuminen yhtiön strategiaan onnistuisi, on tärkeää, että joustot 
perustuvat yhteiseen kaikkia hyödyttävään sopimukseen.

Neuvotteluvääntöjäkin on toki tarvittu, ennen kuin Lovalin 
paikallinen ratkaisu on syntynyt. Neuvotteleminen on kuitenkin 
ollut helppoa, koska henkilöstö on pidetty ajan tasalla ja se on 

ymmärtänyt joustojen tärkeyden yritykselle ja omien työpaik-
kojen säilymiselle. Rahakannustin luonnollisesti innosti vielä 
entisestään. 

”Lovalissa on vuosikymmeniä kestäneitä työsuhteita ja si-
toutuminen yritykseen on vahva. Työ halutaan pitää Suomessa 
ja sen eteen ollaan valmiita joustamaan. Myös aiemmat tiukat 
ajat ovat yhdistäneet meitä. Olemme samassa veneessä ja 
kaikkien panosta tarvitaan yhteisten tavoitteiden eteen”, sanoo 
Sara Akkanen. 

Hän uskoo, että Lovalin hyvä työpaikkahenki on osaltaan 
helpottanut sopimista. 

”Vaikka kyse on tärkeistä asioista, neuvottelupöydässä on 
rento henki ja huumoriakin. Yhteydenpito johdon kanssa on 
päivittäistä, varsin vapaamuotoista ja sujuvaa. Jos tehtaalla 
nousee kysymyksiä esiin, kävelen suoraan Markun ovelle ja 
käymme asiat heti läpi”, Akkanen kuvailee. 
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Teknologia-
teollisuus  
viennin veturina
Suomen tavaravienti kasvoi viime vuonna euromääräi-
sesti 17 prosenttia verrattuna vuoteen 2005. Teknolo-
giateollisuuden viennissä kasvua oli lähes saman verran. 
Vientilukuihin sisältyy kuitenkin entistä enemmän 
ulkomailla teetettyä alihankintaa sekä komponenttien 
ja raaka-aineiden tuontia. 
  Elektroniikka- ja sähköteollisuuden 
tuotteiden osuus Suomen koko 
tavaraviennistä oli neljännes. 
Kone- ja metallituoteteol-
lisuus sekä puu- ja pa-
periteollisuus vastasivat 
kumpikin runsaan vii-
denneksen osuudes - 
ta. 

Tavaravienti 
toimialoittain  
vuonna 2006 
  milj. euroa

 Elektroniikka- ja sähköteollisuus 15 170 (24,7 %)

 Kone- ja metallituoteteollisuus 13 030 (21,2 %)

 Metallien jalostus 7 650 (12,5 %)

 Teknologiateollisuus* yhteensä 35 850

 Puu- ja paperiteollisuus 12 720 (20,7 %)

 Kemianteollisuus 8 390 (13,7 %)

 Elintarviketeollisuus 1 030 (1,7 %)

 Tekstiiliteollisuus 690 (1,1 %)

 Muut alat 2 720 (4,4 %)

 Kaikki yhteensä 61 400
 

 * Pois lukien tietotekniikka-ala.

  Lähde: Tullihallitus

F a K T a

lanteiden mukaan syntyy mahdollisuudesta mielekkääseen 
työhön ja itsensä kehittämiseen.” 

menestys vaatii hyvän 
toimintaympäristön

”Tuottavuus ja henkilöstön tyytyväisyys ovat parantuneet jousta-
vuuden lisäännyttyä. Kun teemme työtä eri mantereilla, työ ei ole 
enää aikaan sidottua, vaan sitä jopa tehdään ympäri vuorokau-
den, kukin päivällä omalla aikavyöhykkeellään. Parhaimmillaan 
läpimenoajat voivat lyhentyä kolmannekseen. Tehokkuutta lisää 
myös se, että työ saadaan tuotua lähelle asiakasta.”

Teknisesti Proha voisi toimia ihan missä vain. Pere koros-
taakin, että olennaista on löytää suomalaisessa yhteiskunnassa 
sellainen malli, joka antaa syyn pitää yrityksen toimintaa juuri 
Suomessa ja kanavoida osa ulkomailla synnytetystä jalostusar-
vosta takaisin Suomeen. 

Pere haastaa siis paitsi ammattijärjestöt, myös julkisen vallan 
tekemään työtä sen eteen, että yritysten toimintaympäristö 
antaisi mahdollisuudet säilyttää kilpailukyky ja pitää koko Suomi 
pinnalla. 

voimakkaita rakennemuutoksia, jotka vahvistivat painopistettä 
öljy- ja kaasuliiketoiminnassa ja paransivat kannattavuutta. Nyt 
Prohalla on toimipisteitä Suomen lisäksi muun muassa Norjassa, 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Asiakkaiden myötä henkilöstöä on 
myös Venäjällä. Kehitystyötä tehdään lisäksi Nepalissa. 

”Toiminnallemme on ominaista asiakkaiden globaalit tar-
peet. Niiden myötä myös oma toimintamme globalisoituu. 
Työtä tehdään siellä, missä se palvelee parhaiten asiakasta ja 
tuottaa itsellemme parhaan tuloksen”, toteaa toimitusjohtaja 
Pekka Pere.

Kehittyvä työ motivoi tulokseen

Pere huomauttaa, että tuottavuuden kasvattamiseksi suomalais-
ten yritysten on kehitettävä paitsi tuotteita, myös toimintatapoja 
ja rakenteita. 

”Suomen kilpailukyvyn säilyttäminen perustuu ensisijaisesti 
tuottavuuden kehittämiseen. Emme onnistu vain tekemällä 
samoja asioita entistä kovemmin tai tekemällä enemmän työtä. 
Asioita on tehtävä uudella tavalla, paremmin ja tehokkaammin. 
On löydettävä uusia ideoita ja markkinoita niin, että tuottavuu-
temme paranee. Näin saamme aikaan lisää jalostusarvoa ja siitä 
suuremman osan kanavoitumaan hyvinvoinniksi Suomeen.”

Prohassa ratkaisuna on projektien 
joustava liikkuminen 

”Keskustelimme yhdessä kehitystyötä tekevien kanssa siitä, 
miten saisimme työstä tuottavampaa ja mielenkiintoisempaa. 
Päädyimme ratkaisuun, jossa innovaatiotiimit Suomessa laittavat 
kehitystyön alulle. Siitä jatkavat kehitys- ja ylläpitotiimit Nepa-
lissa. Emme kuitenkaan rekrytoi ihmisiä maasta toiseen, vaan 
projektit liikkuvat ja ihmiset halutessaan niiden mukana.” 

Tietotekniikka-alalla on Peren mukaan totuttu toimimaan 
joustavasti ja itseohjautuvasti. Prohassa työntekijät ovat sisäis-
täneet yrityksen tavoitteet ja tottuneet saamaan arvostusta 
tulosten syntymisen kautta. Väittääpä Pere jopa, että työ 

menee joskus harrastuk-
sen tai opiskelun piikkiin. 
Kun mielenkiintoisia asioi-
ta on hauska tehdä, työn 
ja vapaa-ajan erottaminen 
käy toisinaan ihan aidosti 
vaikeaksi.

”Fiksut ihmiset arvosta-
vat hyviä asiakas- ja henki-
lösuhteita, mahdollisuuksia 
oppia ja kehittää uutta sekä 
onnistumisen tunnetta. 
Halu toimia joustavasti ti-

”Emme onnistu vain tekemällä samoja asioita entistä 

kovemmin tai tekemällä enemmän työtä. Asioita on 

tehtävä uudella tavalla, paremmin ja tehokkaammin.”

1616 VISIO 1|2007 17 17



V
meen perustetaan osaamiskeskittymiä 
elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tule-
vaisuuden kannalta keskeisille alueille. 
Keskittymissä ovat edustettuina kysei-
seen alaan tai alueeseen liittyvä elin-
keinoelämä sekä tutkimuksellinen ja 
tieteellinen osaaminen, joka parhaiten 
edistäisi toimintaedellytyksiä globaalin 
kilpailun kiristyessä. 

Nykyinen ei riitä 
jatkossa

Mikä nykyisessä teknologiaohjelmiin 
perustuvassa järjestelmässä on vikana, 
Tekesin johtaja Jussi Kivikoski? 

”Ei varsinaisesti mikään, nykyinen 
järjestelmä on toiminut hyvin tähän 
asti. Teknologiaohjelmien hankkeet ovat 
useimmiten kuitenkin yritysten tai yritys-
ryhmien yksittäisiä hankkeita. Toisaalta 
nykyisen järjestelmän heikkouksina ovat 
toistuvasti näyttäytyneet resurssien haja-
naisuus, rahoituksen lyhytjänteisyys sekä 
valintojen puute. Suomen kilpailukyvyn 
kannalta pitää miettiä, millaisilla raken-
teilla ja keinoilla vastaamme muuttuvan 
ympäristön haasteisiin. Siksi nyt tarvitaan 
jotain ratkaisevasti uudenlaista. Ja nämä 

strategisen huippuosaamisen keskit-
tymät tarjoavat yrityksille uudenlaisen 
mahdollisuuden innovaatiotoiminnan 
nopeuttamiseen ja tehostamiseen. Ja jul-
kinen rahoitus kohdistetaan keskittymiin 
nykyistä isompina ja pitkäkestoisimpina 
päätöksinä.”

Hän korostaa, että tutkimus ja tiede 
valjastetaan palvelemaan teollisuutta. 

”Teollisuuden tarpeet ovat ensisijai-
sia. Eli meidän on saatava lähiaikoina 
selvyys siitä, onko teollisuus kiinnostunut 
asian viemisestä eteenpäin. Ja millaisissa 

Työn alla 
osaamisen 
keskittymät

työehtosopimukset päättyvät syyskuun 
lopussa. 

Viime vuosikymmenen aikana tekno-
logiateollisuudesta on tullut yhä selvem-
min suomalaisten hyvinvoinnin keskeinen 
perusta. Se luo valtaosan maamme huip-
puosaamiseen perustuvasta lisäarvosta ja 
vientitulosta, jolla rahoitetaan suomalai-
nen hyvinvointiyhteiskunta. Suora työlli-
syysvaikutus on yli neljännesmiljoona.

Suomi kuuluu niihin länsimaihin, 
jotka ovat pysyvästi menettäneet kilpai-
lukykynsä vaatimattoman teknologian 
massatuottajana. Teknologiateollisuus 
hakee mahdollisuuksia ja tarjoaa työtä, 
jossa vaativaan osaamiseen valmentava 
koulutus ja teknologinen etevyys saa-
vat ansaitsemansa arvon ja voivat yltää 
maailmanluokan saavutuksiin. Suomen 
nousu teknologiamaiden joukkoon on 
ilmiö, josta voimme olla ylpeitä. Ilman 
sitä Suomi ei voisi olla sen enempää 
taloudelliselta vauraudeltaan kuin hen-
kiseltä rikkaudeltaan nykyisenkaltainen 
laatumaa. Miten varmistamme, että näin 
on myös jatkossa?

miten Suomi pärjää?

Suomen 10 000 teknologiayritystä 
ovat kaikki suoraan tai välillisesti kiinni 
kansainvälisissä markkinoissa – niiden 
toiminnan jatkuminen täällä vaatii pär-
jäämisen kansainvälisessä vertailussa. 
Menestys tulee vain maailmansarjasta. 
Tämä koskee niin suuria kansainvälisesti 
arvostettuja pörssikonsernejamme kuin 
tiiviiseen tuotantoketjuun kytkeytynyttä 

pienintäkin komponenttitoimittajaa ja 
alihankkijaa.

Maailman talouden painopiste on 
muuttunut ja muuttanut markkinoita. 
Kuluttajalla – niin yksityisellä kuin yrityk-
selläkin – on varaa valita. Yritykset ovat 
oppineet hakeutumaan markkinoille, 
joilla on kasvua ja kysyntää. Ne ovat 
oppineet hakemaan parhaat tuotanto-
paikat, edullisimmat raaka-ainelähteet, 
tehokkaimmat kumppanit ja osaavimmat 
tekijät. Ne osaavat ryhtyä hyödylliseen 
yhteistyöhön parhaiden yliopistojen ja 
korkeakoulujen kanssa. Näin niiden on-
kin tehtävä. Sitä asiakkaat edellyttävät 
ja se on yritysten luonto. 

Markkinoiden muutoksesta huoli-
matta yritykset haluavat luoda tulevai-
suuttaan myös Suomessa. Toimintaym-
päristön on silloin oltava kilpailukykyi-
nen kaikilta niiltä osin, joihin voimme 
suomalaisina itse vaikuttaa. Tehokkaat 
työmarkkinat ovat keskeinen keino. Yri-
tyskohtaisuus ja paikallinen sopiminen 
työehdoista on nostettava uudelle ta-
solle. Toimintamallin muutoksessa tämä 
on iso haaste sekä yrityksille että niiden 
henkilöstölle. Nyt haastamme myös liitot 
näihin talkoisiin. 

Työ ratkaisee

Tuotannontekijöistämme tärkein on 
osaava työntekijä. Kalliiden työkustan-
nusten ja raskaan verotuksen maassa 
työn tehokas järjestäminen on avain-
kysymys. Kaikki jäykkyydet, hidasteet, 
valtakunnalliset keskimääräisyydet, jotka 
itse luomme ja sallimme, ovat omaan 
jalkaan ampumista. 

Joustamisesta on aivan turhaan ja va-
hingollisesti pyritty tekemään epäsanaa 
– jotakin, joka olisi haitaksi.

Hyödyllinen ja tuottoisa optimointi 
vaatii taitavaa sopeutumista – on viisasta 
joustaa, kun sillä voi parantaa työtä ja 
elämää. Tämä koskee niin työaikoja kuin 
palkanmuodostustakin. 

Työn luonne on muuttunut, yksi-
lölliset osaajat työskentelevät tiimeinä, 
kasvavat ja kehittyvät tehtävissään, 
joissa kilvoittelu luo ja edistää henkis-
täkin hyvinvointia. Tulokset vaikuttavat 
yli maiden rajojen. Keskiarvoajatteluun 
pohjaavan työmarkkinapolitiikan eväät 
eivät tällaiseen tahtiin riitä. Fokus on 
oltava yrityksissä, tiimeissä ja yksilöissä. 

Meidän suomalaisten tulee tulevissa 
työmarkkinaratkaisuissa kyetä yhteisym-
märrykseen, jolla teknologiamaa Suomen 
tulevaisuutta voidaan rakentaa. Tämä on 
tärkeä vuosi. 

Ole Johansson
Hallituksen puheenjohtaja
Teknologiateollisuus ry

uomalaiset työmarkkinat 
ovat tänä vuonna tärkeäs-
sä vaiheessa. Maamme 
suurimman toimialan, 
teknologiateollisuuden, S

Tärkeä vuosi

L I N J a N V E T O

altioneuvoston asian-
tuntijaorganisaationa 
toimiva Tiede- ja tek-
nologianeuvosto linjasi 
kesällä 2006, että Suo-

Kiristyvä kilpailu vaatii 
innovaatioympäristön remonttia:  

TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVAT Shutterstock, Polar Electro ja Ponsse 

Suomeen perustettavat strategisen 
huippuosaamisen keskittymät 
ovat vastausyritys kansainvälisen 
kilpailun kiristymiseen. 
Keskittymiä valmistelee Tekes 
yhdessä Suomen Akatemian 
kanssa. Virastotyönä asiaa ei 
kuitenkaan voi hoitaa, vaan 
olennaista on huomioida 
teollisuuden tarpeet ja tahtotila. 
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osaamiskeskittymissä yritykset voisivat ja 
haluaisivat olla mukana.” 

Kivikoski myöntää suunnitelman 
hämmentävän monia. Sitä hän ei ih-
mettele. 

”Muutos on vähintään vastaavan-
lainen kuin oli teknologiaohjelmiemme 
kehittäminen 1980-luvulla.” 

Kivikoski huomauttaa, että Tiede 
ja teknologianeuvoston tekemässä lin-
jauksessa on mainittu vain aihealueet 
– ei sisältöjä. 

”Yritykset voivat määritellä keskit-
tymän tutkimussuunnitelman sellaisek-
si, että se vastaa niiden tulevaisuuden 
tarpeita. Ja akateeminen maailma on 
keskeisessä asemassa osaamisen tarjo-
ajana.” 

Kivikosken mukaan nyt ollaan vasta 
valittu ensimmäisiä niistä alueista, joil-
le Suomen tulevaisuutta rakennetaan. 
Keskittymiä saatetaan valmistella vielä 
muillekin alueille, mutta kovin montaa ei 
Suomeen mahdu. Suomen elinkeinoelä-
män kannalta keskeisimmät alueet on jo 
määritelty – eikä rajallisia resurssejakaan 
kannata hajottaa liikaa.

”Olen kyllä jo huomannut, että kes-
kustelu menee heti suoraan siihen, että 
miten osaamiskeskittymät toteutetaan. 
Mutta miten käytännössä edetään, sitä 
ei vielä täysin tiedetä. Virastotyönä tätä 
ei kuitenkaan voi tehdä”, hän huomaut-
taa. 

Eli improvisointikykyäkin tullaan tarvit-
semaan – monet kysymykset ratkaistaan 
sitä mukaa kun ne vastaan tulevat. 

”Erittäin tärkeää on myös tunnistaa 
yhteinen tavoite ja tahtotila. Toteutus-

Tiede- ja teknologianeuvoston linjauksen mukaisesti 
ensivaiheessa perustettavien keskittymien alueet ovat: 

•  energia ja ympäristö

• metallituotteet ja 
 koneenrakennus

•  metsäklusteri

•  terveys ja hyvinvointi

•  tieto- ja viestintäteollisuus 
 ja -palvelut

Ensimmäiset keskittymät käynnistyvät vuosien 2007–
2008 aikana. 

Strategisen huippuosaamisen keskittymä -statusta 
esittää kauppa- ja teollisuusministeriön asettama joh-
toryhmä, jonka tehtävä on myös organisoida perusta-
miseen ja käynnistämiseen liittyvä toiminta.

Keskittymät tullaan rakentamaan ensisijaisesti osa-
keyhtiömuotoisiksi, koska rakenne on jo tuttu liike-elä-
mästä. Näin “Keskittymä Oy” kerää ympärilleen yrityksiä 
ja tutkimusorganisaatioita ns. osakkaina ja strategisina 
kumppaneina. 

Lisätietoja huippuosaamisen keskittymistä ja hank-
keen etenemisestä osoitteesta www.tekes.fi/osaamis-
keskittymat.

skeptisyyden kalvavan itseään osaamis-
keskittymien luonnissa. 

”Se, miten konkreettisesti määri-
tellään strategisia osaamiskeskittymiä 
toimialoille, joilla on valtava määrä eri-
laisia lopputuotteita yhden, kahden tai 
muutamien sijaan, on hankala ja haas-
teellinen kysymys. Esimerkiksi miten tut-
kimuksellisesti määritellään strateginen 
osaamiskeskittymä vaikkapa sähkö- ja 
elektroniikkateollisuudelle tai kone- ja 
metallipuolelle. Tai tietotekniikkaan. Ettei 
vain haettaisi klustereita sieltä, missä niitä 
ei loppujen lopuksi luontevasti ole”, Ylä-
Jääski sanoo. 

Hänestä nykyiset tavat ovat olleet 
Teknologiateollisuuden jäsenyritysten 
kannalta hyvin toimivia. 

”Teollisuus on osallistunut hyvin tutki-
musohjelmien tavoitteiden määrittelyyn. 
Suurimpana ongelmana pidän tällä het-
kellä sitä, että tutkimus on yliopistojen ja 
korkeakoulujen lukumäärästä johtuen niin 
pieninä pirstaleina ympäri maata, ettei 
teollisuudelle löydy riittävästi tutkimuk-
sellisia partnereita, eli kriittistä massaa 
uupuu”, Ylä-Jääski huomauttaa.

Toisaalta hän tietää Kivikosken tavoin 
että “jotain pitää tehdä”. 

”Toimintaympäristö kiistämättä muut-
tuu ja kilpailukykyä on pakko tehostaa. Ja 
mikäli nykymalli ei riittävää kilpailukykyä 
tuo, on toimittava. Keskittymiin osallistu-
vien yritysten yhteisten päämäärien hah-
mottaminen tulee olemaan haastavaa, 
mutta luonnollisesti olemme tosissamme 
kehitystyössä mukana ja haemme jäsenyri-
tystemme kanssa vastauksia siihen, millaisia 
ne yhteiset fokukset voisivat olla.” 

Näin johdetaan 
innovaatioita
Innovaatioiden johtaminen on luovien 
ratkaisujen ja prosessien hallinnan saumatonta 
yhteispeliä. Innovaatioiden tavoitteet, laajuus, 
suunta tai yhteistyökumppanit muokkaavat 
osaltaan innovaatiostrategiaa. Menestyvä 
innovaatiojohtaja uskaltaa ottaa riskejä, mutta 
viheltää myös tarvittaessa pelin poikki.

professori Jean-Philippe deschamps 
haluaa heti aluksi oikaista muutaman 
myytin puhuttaessa innovaatioista.

”On tärkeää ymmärtää keksintö-
jen ja innovaatioiden ero”, Deschamps 
sanoo.

Maailma on täynnä keksintöjä, jotka 
jäävät tutkijoiden työpöydälle.

Todellisia innovaatioita ovat keksin-
nöt, jotka voidaan kaupallistaa menes-
tyväksi liiketoiminnaksi.

”Innovaatioista puhuessamme koros-
tamme usein myös liikaa pelkästään luo-
vuuden merkitystä. Luovat ratkaisut ovat 
usein innovaatioiden lähtökohta, mutta 
vähintään yhtä tärkeää on prosessien 
hallinta. Ilman kurinalaista prosessien 
hallintaa luovan ratkaisun paras kaupal-
linen potentiaali jää hyödyntämättä”, 
Deschamps sanoo.

L
ausannessa, Sveitsissä toi-
mivan johtamiskoulutuk-
seen erikoistuneen IMD:n 
(International Institute of 
Management Development) 

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Jari Härkönen

mallit kyllä selviävät sen jälkeen”, Kivi-
koski korostaa. 

Valtio on luvannut 
raottaa kirstua

Valtio on sitoutunut panostamaan osaa-
misen keskittymiin. Tiede- ja teknologia-
neuvosto on esittänyt vuosille 2007–2011 
valtion tutkimus- ja kehityspanostuksiin 
400 miljoonan euron lisäystä. 

”Siitä 130 miljoonaa on tarkoitettu 
strategisen huippuosaamisen keskittymil-
le. Tämän lisäksi keskittymiin ohjataan 

lisäksi myös nykyistä rahoitusta. Kyse 
on siis myös resurssien uudelleen suun-
taamisesta. Neuvosto on linjauksessaan 
määritellyt tavoitteen ja tahtotilan. Tu-
leva hallitusohjelma ja siihen kirjattavat 
linjaukset vaikuttavat myös keskittymien 
toimintaan”, Kivikoski toteaa. 

Keskittymisen kyky 
koetuksella

Innovaatioympäristön kehittämisestä 
Teknologiateollisuudessa vastaava joh-
taja Juha ylä-Jääski myöntää lievän 
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Deschamps on kansainvälisesti arvos-
tettu johtamiskoulutuksen asiantuntija, 
joka on viime aikoina erikoistunut inno-
vaatiojohtamisen tutkimiseen.

Innovaatiojohtamisen tutkimisen ta-
voitteena on antaa eväitä suuryritysten 
johdolle ylläpitää ja ruokkia luovaa tuote-
kehitystä vakiintuneissa organisaatioissa 
ja kehittää johtamista tätä toimintaa 
tukevaan suuntaan.

Deschamps kertoo yllättyneensä, 
kun hän alkoi syventyä innovaatioiden 
johtamisen ongelmatiikkaan.

”Kansainvälinen akateeminen kirjal-
lisuus on pullollaan johtamista tai luo-
vuutta käsitteleviä yleisteoksia, mutta in-
novaatioiden johtamisesta on kirjoitettu 
toistaiseksi hyvin vähän”, hän sanoo.

Hän viimeistelee parhaillaan kirjaa 
”Leading Innovation – How Senior Exe-
cutives Sponsor, Coach and Sustain In-
novation”. 

Liittyykö innovaatioiden johtamiseen 
sitten joitakin poikkeuksellisia ominai-
suuksia, jotka eivät päde johtamiseen 
yleensä?

Deschamps vakuuttui näkökulmasta 
keskusteltuaan innovaatioiden johtami-
sesta useiden merkittävien kansainvä-
listen yritysjohtajien kanssa ja tehtyään 
lisää omaa tutkimustyötä.

”Kaikille johtajille on ominaista, että 
he saavat yrityksensä tekemään asioita ja 
viemään henkilöstönsä kohti tavoitteita. 
Monet hyvät yleisjohtajat eivät kuiten-
kaan menesty innovaatioiden johtamises-
sa, ja menestyvät innovaatiojohtajat eivät 
puolestaan aina ole hyviä yleisjohtajia”, 
Deschamps sanoo.

Deschamps uskoo tämän johtuvan 
innovaatioiden johtamiseen liittyvistä 
erikoispiirteistä, jotka eroavat yleisjoh-
tamisen haasteista.

Kuusi erikoispiirrettä

”Innovaatioiden johtaminen edellyttää 
tasapainoilua tunteisiin ja järkeen pe-
rustuvan päätöksenteon välillä. Inno-
vaatiojohtajalla on ainutlaatuinen kyky 
ottaa vastaan uusia ideoita ja hahmottaa 
niiden kaupallinen potentiaali. Samaan 
aikaan he ovat hyvin päämäärätietoi-
sia ja osaavat asettaa luovalle toimin-
nalle aikataulun. Luovat ideat eivät jää 
ilmaan, vaan ne prosessoidaan toimin-
naksi, olivatpa kysymyk-
sessä tuotteet, palvelut tai 
uudet liiketoimintamallit”, 
Deschamps sanoo.

Innovaatiojohtajat ovat 
rohkeita riskinottajia.

”Ilman riskejä ei synny 
uusia mahdollisuuksia. In-
novaatiojohtaja ymmärtää 
riskien merkityksen, mutta 
sallii myös epäonnistumi-
sia. Epäonnistumisista saa 
kokemuksia ja oppii uut-
ta. Tietysti on turha tehdä 
samoja virheitä toistami-
seen”, Deschamps sanoo.

Innovaatiojohtaja suh-
tautuu myös myönteisen kriittisesti käyn-
nissä oleviin kehityshankkeisiin.

”On tärkeää ruokkia uusia hank-
keita, mutta vähintään yhtä tärkeää on 
uskaltaa kuopata intohimoisimmatkin 
projektit ajoissa, jos niillä ei ole todelli-
sia mahdollisuuksia markkinoilla”, De-
schamps sanoo.

Innovaatiojohtajilla on myös erin-
omainen vainu haalia ympärilleen par-
haat asiantuntijat tiimeihinsä. 

”Luovien asiantuntijatiimien koko-
aminen on lähtökohta uuden kehittä-
miseen. Innovaatiojohtaja ymmärtää, 
että intohimoinen luova tiimi koostuu 
vastakkaisista näkemyksistä ja räväköistä 
mielipiteistä. Innovaatiojohtajan tiimit 
räiskyvät ja rähisevät. Intohimoiset, pe-
rustellut mielipiteidenvaihdot ovat arkea 

näissä virtuoositiimeissä”, Deschamps 
sanoo.

Nyökyttelevissä konsensus-tiimeissä 
syntyy harvemmin oivaltavaa, uudistavaa 
ajattelua.

Avoimuus uusille ajatuksille on viides 
piirre, jonka Deschamps liittää innovaa-
tioiden johtamiseen.

”Innovaatiojohtaja kannustaa hen-
kilöstöään ahmimaan uusia ideoita ym-
päröivästä maailmasta ja välttämään 
hautautumista yrityksensä seinien sisälle. 

Avoin mieli nuuskii uutta 
tietoa ja miettii, miten sitä 
voitaisiin soveltaa omaan 
liiketoimintaan. Ulkois-
ten verkostojen merkitys 
on tärkeä, kun liikutaan 
nopeasti kehittyvien tek-
nologisten innovaatioiden 
maailmassa”, Deschamps 
muistuttaa.

 Kenties kaikkein tär-
kein innovaatiojohtajat 
muista johtajista erottava 
piirre on intohimo tehtävi-
en ja tavoitteiden saavut-
tamiseksi.

 ”Ajatelkaapa vaikka 
Applen johtaja Steve Jobsia, joka elää ja 
hengittää yhtiönsä tuotemaailmaa. Inno-
vaatiojohtajat erottaa nopeasti yrityksistä. 
He ovat kuin magneetteja, joiden luokse 
innostuneet työntekijät kerääntyvät. In-
novaatiojohtajaa kuunnellaan ja seura-
taan. Heidän vaativatkin tavoitteensa 
saavat motivoituneen henkilöstön tuen. 
Innovaatiojohtaja uskoo unelmiinsa ja 
tekee niistä totta”, Deschamps sanoo.

Kaksi ääripäätä

Deschamps erottaa innovaatioiden joh-
tamisessa kaksi ääripäätä, mutta tun-
nustaa että jako on karrikoitu. Parhaassa 
johtajassa korostuvat molemmat puolet, 
luovuuden ja prosessien kurinalaisuuden 
arvostaminen.

”Luovuutta korostavat johtajat kulke-
vat etulinjassa, tutkivat koko ajan uusia 
markkinoita, ovat uteliaita täyttämään 
kaikki mahdolliset asiakastarpeet ja visi-
oivat usein pitkällä aikajänteellä. He viis 
välittävät hierarkioista ja kyseenalaistavat 
yrityksessä hyväksytyt toimintamallit. He 
ovat out of the box –ajattelijoita, jotka 
ottavat riskejä. Luovat tiimit arvostavat 
heitä, sillä he kannustavat ja motivoivat 
tiimejä entistä huimempiin keksintöihin”, 
Deschamps sanoo.

Toisen ääripään muodostavat proses-
sinhallinnan kurinalaisuutta korostavat 
johtajat, jotka haluavat nopeasti mark-
kinoille, vaikka tuote tai palvelu olisi vielä 
keskeneräinen.

”He haluavat innovaatiot heti mark-
kinoille, jotta syntynyt kilpailuetu voidaan 
maksimoida liiketoiminnassa. He hallitse-
vat tuotantoon tai logistiikkaan liittyvän 
osaamisen. Usein innovaatiojohtajista pu-
huttaessa tämän johtajatyypin panoksia 
ei riittävästi huomioida, vaikka prosessit 
hallitsevien johtajien painoarvo innovaa-
tioiden kaupallistamisessa on vähintään 
yhtä tärkeä kuin luovien visionäärien”, 
Deschamps sanoo.

Molemmille ääripäille on yhteistä 
ainakin yksi asia: vaikka he rakastavat 
intohimoisesti tuotteitaan, palveluitaan 
tai liiketoimintamallejaan, he eivät kos-
kaan ole niihin tyytyväisiä, vaan löytävät 
jatkuvasti niistä kehittämisen varaa.

millä strategialla 
innovaatioiden 
johtamiseen?

Jean-Philippe Deschamps innostaa myös 
pohtimaan valitun innovaatiostrategian ja 
innovaatiojohtamisen välistä suhdetta. 

Innovaatiostrategian suunta ja ris-
kialttius vaihtelee sen mukaan, onko 
innovaation kohteena nykyisen tuote- tai 
palveluvalikoiman päivittäminen, koko-
naan uudet tuotteet tai palvelut tai uu-
den liiketoimintamallin synnyttäminen. 

”Todellisia 

innovaatioita 

ovat keksinnöt, 

jotka voidaan 

kaupallistaa 

menestyväksi 

liike-

toiminnaksi.”

”On osattava vetää töpseli seinästä 
ajoissa, jos projekti ei vie toivottuun 
tulokseen”, sanoo Jean-Philippe  
Deschamps.
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aineettomien 
tuotteiden 
aikakauteen

”G
lobalisaatio, yksilön roo-
lin korostuminen, muut-
tuvat arvot, ympäristö-
tietoisuus, kehittyvien 
markkinoiden vahvempi 

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Jari Härkönen

”Innovaatiostrategiaa on hyvä aluksi 
miettiä muutaman peruskysymyksen 
kautta. Onko toiminnan tavoitteena ny-
kyisen liiketoiminnan vahvistaminen vai 
uuden liiketoiminnan aloittaminen?”, 
Deschamps sanoo.

Oman tuotteen tai palvelun uudis-
tamiseen liittyy vähemmän riskejä kuin 
kokonaan uusille markkinoille tunkeu-
tuvien uusien tuotteiden tai palveluiden 
lanseeraamiseen.

”Onko tuotekehitys keskitetty yrityk-
sen sisälle vai osittain ulkoistettu? Oman 
yrityksen sisällä tapahtuva tuotekehitys 
minimoi riskejä, kun koko prosessi on 
hallinnassa”, Deschamps sanoo.

Nopeasti kehittyvässä teknologisessa 
tuotekehityksessä on nykyisin tavallista, 
että tuotekehitys hajaantuu arvoketjuihin 
monimutkaisiksi osioiksi, mikä edellyttää 
luottamusta ja kykyä jakaa osaamista.

”Tähtääkö yritys innovaatiotoimin-
nassaan radikaaleihin innovaatioihin vai 
nykyisten innovaatioiden hienosäätöön? 
Tietysti on hyvä muistaa, että toiselle 
radikaali saattaa olla toiselle vanhan 
kertausta”, Deschamps sanoo.

Lopuksi kannattaa pohtia, mikä on 
innovaatioiden laajuus.

”Onko fokus tuotteissa ja palveluissa 
vai kokonaisissa liiketoimintamalleissa? 
Liiketoimintamallit saattavat laajimmil-
laan olla jopa sysäys kokonaan uudelle 
toimialalle”, Deschamps arvioi.

arkkitehti vai 
lätkäpomo?

Deschampsin mukaan innovaatioiden 
suunta vaikuttaa johtamisen haastei-
siin. Innovaatiojohtajuudessa korostuvat 
erilaiset roolit sen mukaan, millaisesta 
innovaatiosta on kysymys.

”Jos ollaan rakentamassa kokonaan 
uutta tuote- tai palveluvalikoimaa, ko-
rostuvat valmentajan kaltaiset johtajan 
ominaisuudet. Hän tukee, kannustaa 
ja turvaa, että toiminta kulkee oikeaan 
suuntaan”, Deschamps sanoo.

Arkkitehtiä tarvitaan silloin, kun on 
kysymys kokonaan uusista liiketoiminta-
malleista tai -prosesseista.

”Kokonaisuuksien hallinta, pitkäjän-
teinen suunnitelmallisuus tai partneriver-
koston johtaminen korostuvat tällaisen 
visionäärisen, mutta käytännönläheisen 
johtajan työskentelyssä”, Deschamps 
sanoo.

Diplomaattinen, mutta vaativa ka-
pellimestari-tyyppi on omiaan viemään 
läpi uusiin tai paranneltuihin ratkaisuihin 
perustuvat innovaatiot.

Kun haetaan tuotteiden tai tuoteke-
hityksen parantamiseen ja tehostamiseen 
tähtääviä ratkaisuja, on aika kutsua joh-
toon tiukka, mutta kannustava tiimival-
mentaja.

”Tiukka urheiluvalmentajan kaltainen 
johtaja asettaa haasteet, pakottaa pais-
kimaan töitä ja saamaan aikaan tuloksia, 

Innovaatiot ovat 
nykyään konkreettisten 
tuotteiden sijasta yhä 
useammin aineettomia 
palveluja tai jopa uusia 
liiketoimintamalleja. 
Yhteiskunnalliset, 
taloudelliset ja 
teknologiset 
mullistukset 
muokkaavat tapaamme 
kehittää kaupallisesti 
tai yhteiskunnallisesti 
uudella tavalla 
hyödynnettyä tietoa ja 
osaamista.

asema globaalitaloudessa, palvelujen 
lisääntyvä tarve ja teknologisen kehi-
tyksen mahdollistama viestinnän no-
peutuminen sekä parantuntut tiedon 
saatavuus ja lisääntynyt yhteistyö

kannustaa, mittaa ja pitää huolen, että 
kaikki tiimissä puhaltavat samaan hii-
leen”, Deschamps sanoo.

Deschamps muistuttaa, että inno-
vaatiojohtaminen yrityksissä on usein 
jakautunut monen asiantuntijan harteille. 
Toimitusjohtaja tai tuotekehitysjohtaja 
vastaa harvoin yksin koko innovaatio-
johtamisen prosessista.

”Parhaimmissa tapauksissa yrityksissä 
on useita sitoutuneita henkilöitä, joissa 
korostuu jokin innovaatiojohtamiseen 
tarvittava erityispiirre. On taitoa saa-
da nämä resurssit pysymään talossa ja 
työskentelemään yhdessä niin, että ha-
lutut tavoitteet toteutuvat”, Deschamps 
sanoo. 
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Parantaakseen kilpailukykyään valmistavan teollisuuden 
yritykset panostavat yhä enemmän tuotteitaan täydentäviin 
palveluihin. Palvelujenkin yleistyessä ei enää riitä pelkkä 
palvelutarjonta, vaan on panostettava omaleimaiseen ja 
ylivertaiseen palveluun. 

Palvelutapa on palvelujen tuottamisen 
toimintamalli. Palvelutapa tuo pysyvää, 
vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua. Se on 
suunniteltu, tavoitehakuinen ja tiedos-
tettu yhteinen nimittäjä kaikille niille sa-
doille konkreettisille yksityiskohdille, jotka 
ovat läsnä palvelutuotannon vuorovaiku-
tustilanteissa. Palvelutapa tunnistaa ne 
prosessin osat, jotka näkyvät asiakkaalle 
voimakkaimmin ja parhaiten, ja antaa käytännönläheiset 
ohjeet niissä toimimiselle. Huolella suunniteltu ja osaksi koko 
yrityskulttuuria omaksuttu palvelutapa on perusedellytys 
globaalille palvelutoiminnalle ja palvelujen ulkoistamiselle. 
Parhaimmillaan palvelutapa on yrityksen logon veroinen 
asia, siitä tunnistaa palvelun tuottajan.

Kirjassa kerrotaan, mitä palvelutavalla tarkoitetaan, 
miten yritykselle luodaan palvelutapa ja miten se otetaan 
käyttöön ja miten sen toteutumista seurataan. Lukuisat, 
joskus karrikoidut esimerkit kuvaavat tilanteita, joissa 
selkeällä palvelutavalla olisi onnistuttu ratkaisevasti parem-
min. Yksityiskohtiin pureutuvat, monipuoliset kysymys- ja 
tehtävälistat antavat suuntaa ja ideoita oman yrityksen 
palvelutavan arviointiin ja kehittämiseen.

Kirja on tarkoitettu valmistavan teollisuuden palvelujen, 
kuten kunnossapito-, huolto-, asennus-, modernisointi- ja 
koulutuspalvelujen, tuottamisesta ja kehittämisestä vas-
taaville.

Kirjoittajilla on pitkä kansainvälinen kokemus tuotekehi-
tyksen, markkinoinnin sekä liiketoiminnan kehittämisestä ja 
johtamisesta. Katri rekola väitteli syksyllä Vaasan Yliopiston 
teknillisessä tiedekunnassa aiheenaan ”Product-centric 
Service Development. The Development Process, Tools and 
Methods.” 
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yksilö keskiössä

Kolmantena merkittävänä trendinä Straub 
pitää yksilön roolin korostumista.

”Projektivetoisessa tietotyössä ko-
rostuu itsenäisten asiantuntijoiden rooli. 
Erikoisosaajat arvostavat yrityskulttuurei-
ta, joissa työntekijät voivat vapaammin 
vaikuttaa työnsä sisältöön ja tapaan toi-
mia. Kannustava yrityskulttuuri innos-
taa työntekijöitään luovaan ajatteluun, 
joka synnyttää uusia ideoita”, Straub 
sanoo.

Toisaalta yksilön korostuminen näkyy 
myös siinä, että uusien innovaatioiden 

kehittämisessä käyttäjien näkemykset 
ja kokemukset ovat entistä tärkeämpiä. 
Yritysten haasteena on löytää keino-
ja hyödyntää käyttäjien näkemyksiä jo 
innovaatioiden varhaisessa kehitysvai-
heessa.

EU:n käynnistämä Living Labs -ver-
kosto asettaa ihmisen tuotekehityksen 
ja innovaatioiden keskiöön. Living Labs 
-verkosto ei näe käyttäjää kohteena vaan 
palautteen antajana sekä palveluiden 
kehittämiseen ja luomiseen osallistuvana 
toimijana. 

Verkosto keskittyy uusien tietoyhteis-
kuntapalvelujen, liiketoimintojen, tekno-

logioiden ja markkinoiden kehittämiseen. 
Verkostoon kuuluu 20 toimijaa 15:sta 
Euroopan maasta. Mukana on myös yli 
100 aktiivista tutkijaa ja joukko euroop-
palaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. 

Netin suosikkipalvelut 
yhdistävät vanhaa ja 

uutta 

Neljäntenä innovaatioiden kehittämisen 
muutostrendinä Straub mainitsee imma-
teriaalisten eli aineettomien oikeuksien 
roolin vahvistumisen. Teollis- ja tekijänoi-
keuksien suojaaminen ja hallinta on en-
tistä haasteellisempaa nopean, globaalin 
teknologian maailmassa.

Viides merkittävä trendi on nykyisten 
teknologioiden integroituminen.

”Kun globaalit teknologiastandardit 
ovat muotoutuneet, voidaan yhteisten 
teknologia-alustojen päälle rakentaa 
entistä laajemmalle leviäviä, monitie-
teisyyttä hyödyntäviä innovaatioita”, 
Straub sanoo.

Uuden teknologian kehittämisen 
sijasta kaupallistettavat innovaatiot hyö-
dyntävät entistä useammin sellaista tek-
nologiaa, joka tavoittaa mahdollisimman 
nopeasti mahdollisimman suuren määrän 
käyttäjiä.

Yhdistämällä tuttuja palvelukonsep-
teja nopealle teknologia-alustalle syntyy 
uusia innovaatioita. Nyt, kun tieto- ja 
viestintätekniikka on kehittynyt kypsälle 
tasolle, voidaan olemassa olevia tekno-
logioita yhdistää aivan uusilla tavoilla 
palveluinnovaatioiden synnyttämiseksi.

Tällaisista hyviä esimerkkejä Straubin 
mukaan ovat muun muassa Skype, iTu-
nes, eBay tai Google.

Puhelujenvälittämisessä, musiikin 
myynnissä, huutokaupassa tai tiedon-
haussa ei sinänsä ole mitään uutta. Mul-
listavaa sen sijaan on, miten tehokkaasti 
näitä kaikkia palveluja voidaan tarjota 
teknologian mahdollistaman globaalin 
internetin ja laajakaistayhteyksien avulla 
rajattomasti kenelle tahansa.

muokkaavat tapojamme luoda inno-
vaatioita”, IBM:n Euroopan toimintojen 
johdon neuvonantajana toimiva richard 
Straub sanoo.

Hän ottaa esimerkeiksi sähkövoiman 
kehityksen. 

”Kun yhteiset teknologia-alustat ovat 
muotoutuneet, innovaatiot etenevät 
huimaa vauhtia ja leviävät laajemmalle 
alueelle”, hän sanoo.

Straub mainitsee viisi trendiä, jotka 
kuvaavat innovaatioiden kehittämisen 
muutoksia. Ensimmäinen trendi on avoin 
yhteistyö.

”Ennen innovaatiot syntyivät yritys-
ten sisällä tuotekehitysyksiköissä. Nyt 
yritykset hakevat kumppaneita liiketoi-
mintansa tai asiakkaittensa rajapinnasta. 
Yhteistyön avulla rakennetaan molempi-
en liiketoimintaa tukevia ratkaisuja. Tule-
vaisuudessa menemme entistä enemmän 
kohti monimutkaisia innovaatioverkos-
toja, joita voi kutsua omiksi ekosystee-
meikseen”, Straub sanoo.

Innovaatiot ovat nyt 
 palvelu- ja 

liiketoimintamalleja

Innovaatio on entistä harvemmin enää 
uusi konkreettinen tuote, sillä uusien, 
muista erottuvien tuotteiden kehittämi-
nen on entistä haasteellisempaa. Uusien 
tuotteiden kopioiminen on samalla en-
tistä nopeampaa ja helpompaa. 

Kilpailuetu syntyy pikemminkin ai-
neettomista innovaatioista, jotka voivat 
olla palveluja, liiketoimintamalleja tai esi-
merkiksi innovaatiokulttuuriin ja -johta-
miseen luotuja ratkaisuja. Tätä ajattelun 
muutosta Straub pitää innovaatioiden 
kehittämisen toisena trendinä.

”Palvelut työllistävät jo nyt 70 pro-
senttia työväestöstä OECD-maissa”, 
Straub huomioi.
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iinassa valmistuu joka vuo-
si satojatuhansia insinöö-
rejä. Vaikka koulutuksen 
taso ei aina vastaa suo-
malaista, monille yrityksille 

maissa toimivat yritykset pitävät huolen 
siitä, että tilauksia saadaan myös koti-
maahan. Suurin vientimaa on Venäjä, 
mutta eniten henkilöstöä on suomalais-
ten yritysten kiinalaisissa tytäryrityksissä”, 
kertoo ohjelmapäällikkö Harri Jokinen 
Teknologiateollisuus ry:stä.

Kotimaisia yrityksiä kiinnostavat myös 
Intia, Brasilia ja Meksiko. Näihin nopeasti 
kasvaviin  markkina-alueisiin on investoitu 
viime vuosina paljon, ja suomalaisten 
työntekijöitten toimiminen eksoottisilla 
alueilla on arkipäivää. 

”Kehittyvät maat tarjoavat suuret 
markkinat ja uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia. Työvoimakulut ovat alhaiset, ja 
osaaminen kehittyy kovaa vauhtia. Ete-
lä-Amerikka on kasvava ja houkutteleva 
markkina. Mantereella on huomattavia 
luonnonvaroja, saatavilla on esimerkiksi 
runsaasti metsäteollisuuden tarvitsemaa 
puukuitua. Etelä-Amerikka on metsä-
kone- ja paperiteollisuudellemme yhä 
tärkeämpi markkina-alue.”

Veturiyritykset  
avaavat pelin 
pienemmille

Kun suuri yritys siirtää pelikenttänsä toi-
seen maahan tai toiselle mantereelle, 
se vaikuttaa myös kotimaisiin yhteistyö-
kumppaneihin. Veturiyritysten kumppanit 
ja alihankkijat ovat pitkälti riippuvaisia 
vetureidensa päätöksistä ja liikkeistä. 
Niille on tärkeää pitää veturi tyytyväi-
senä vaikka matkankin päästä ja lisätä 
tarvittaessa tuotantokapasiteettia vetu-

rin kasvavien markkinoiden mukana. 
Toisinaan veturiyritys toimii magneetin 
tavoin. Yhteistyökumppanit tarrautuvat 
niin lujasti kiinni, että siirtyvät mukana. 
Etenkin keskisuuret elektroniikkateolli-
suuden yritykset vaihtavat yhä useammin 
kotimaata.

Olemme jo alkaneet tottua siihen, 
että Nokian, Metson tai Koneen kokoiset 
yritykset voivat sijoittua globaalistuneessa 
maailmassa minne vain. Mutta pienem-
pien toimijoiden liikkuvuus hämmen-
tää. Harri Jokinen ei ole kehityksestä 
huolissaan.

”Myös kone- ja metallituoteteollisuu-
den yritykset ovat siirtyneet ulkomaille. 
Ne hakeutuvat lähialueille halvempien 
työvoimakustannusten takia. Globalisaa-
tiokehitys ei ole suomalaista teollisuutta 
kuihduttava tekijä vaan erinomainen 
onnenpotku. Meillä on tarjota osaamista. 
Pienempien yritysten on tärkeää pysyä 
veturiyritysten toimittajaverkostoissa. 
Globaalit markkinat ovat aina mahdol-
lisuus, siksi on pelattava taitavasti ja 
kasvatettava osaamista jatkuvasti.”

Ajalle ominainen asia on myös tuo-
tannon ulkoistaminen. Isot päähank-
kijayritykset panostavat uusiin markki-
na-alueisiin. Ne tekevät töitä brändin 
rakentamiseksi ja asiakkaittensa ym-
märtämiseksi. Tuotannossa ulkoistami-
sen lisäksi suuntauksena on, että nämä 
veturit vähentävät toimittajiensa määrää 
ja solmivat jäljelle jääneiden kanssa hy-
vin pitkäjänteisiä suhteita. Peli kiristyy 
ja osa yrityksistä löytää itsensä kentän 
laidalta.

Onko ulkomaille lähteminen tie, jolta 
ei ole enää paluuta kotimaahan? Tai 
saako kotimainen alihankkija heittää 
lopulliset hyvästit suurasiakkaalleen, 
joka on päättänyt teettää enemmän ja 
halvemmalla? Harri Jokinen on nähnyt 
myös paluita kotimaahan ja vanhoihin 
kontakteihin.

”Osa maailmalle lähteneistä koti-
maisista yrityksistä on tullut  takaisin, 
kun business ei ole vetänyt halutulla 
tavalla. Ja Kiinassa on kyllä halvempaa 
työvoimaa, mutta laatu ei aina vastaa 
totuttua. On esimerkiksi ostettu halvalla, 
mutta saatu epäkuranttia tavaraa. Silloin 
on palattu tilaamaan tavaraa kotimaisilta 
yrityksiltä.”

Suomen tuliaisina 
hyvinvointia ja 
talouskasvua 

Harri Jokisen mukaan länsimaisten yri-
tysten siirtyminen kehittyviin maihin tuo 
jälkimmäisille talouskasvua, joka on niille 
kehitysapua paljon tärkeämpää. 

”Miljoonat ihmiset nousevat köy-
hyysrajan yläpuolelle. Yritystemme in-
vestoinnit tuovat hyvinvointia kohdemaa-
han. Tuomme työtä ja jaamme palasen 
osaamisestamme.”

Länsimaiset yritykset ovat haluttuja 
työpaikkoja, sillä ne maksavat pääsään-
töisesti paremmin kuin paikalliset yrityk-
set. Myös työsuhteen mukana tulevat 
edut ovat paremmat, jos sellaisia työnte-
kijällä aiemmin edes oli. Tosin edut tuskin 

Kehittyvät maat   – mahdollisuudesta todellisuudeksi

Viime vuosikymmenellä suomalaiset teknologiayritykset tutkailivat 
kiinnostuneesti yhteistyön mahdollisuuksia kehittyvien maitten kanssa. 
Mahdollisuudesta on tullut yhä useammalle yritykselle todellisuutta. 
Itse asiassa koko yritysmaailmamme todellisuus on muuttumassa.

Yksi varhaisimmista kotimaisista kansainvälistyjistä on ollut 
Vaisala Oyj. Kun Vilho Väisälä perusti yrityksen vuonna 
1936, hänen kontaktiverkkoonsa kuuluivat jo Pohjoismaat 
ja Puola. Ensimmäiset kaupat tehtiin kuitenkin Amerik-
kaan, jossa toisena osapuolena oli Massachusetts Institute 
of Technology (MIT).

”Jo 1950-luvun alussa toimitettiin ensimmäiset ra-
diosondijärjestelmät Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan. 
1950-luvulla vietiin radiosondihavaintojärjestelmiä myös 
Kiinaan, mutta silloin kyseessä oli lyhytikäinen projekti. 

K
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se kuitenkin riittää. Mitä paremmaksi 
koulutustaso vähitellen nousee, sitä vaa-
tivampia laitteita Kiinassa suunnitellaan 
ja valmistetaan. Työvoimakustannukset 
säilyvät silti alhaisempina kuin kotimaas-

sa. Kiinan iso markkina on houkutteleva, 
ja vaikuttaa siltä, että Kiinan imu jatkuu 
vielä pitkään.

Kiina on noussut yritysmaailmassa 
suorastaan mantraksi, mutta myös muut 
nopeasti kehittyvät markkina-alueet ve-
toavat länsimaisiin yrityksiin. Suuntaus 
on maailmanlaajuinen. Kaukoitä, Venäjä 
sekä Keski- ja Etelä-Amerikka vetävät 
yhä voimakkaammin yrityksiä puoleensa. 

Uudelleensijoittumista tapahtuu myös 
Euroopassa. Suomalaisia yrityksiä kiinnos-
tavat esimerkiksi Unkari, Viro ja Puola. 

Koti-Suomen metsistä
eteläamerikkalaisiin 

”Suomessa koko teknologiateollisuuden 
toimiala on ollut viime vuodet erittäin 
hyvässä kasvussa. Suuret, kehittyvissä 

1960-luvun puolessa välissä kauppoja tehtiin jo eteläi-
seen Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan”, kertoo myynti- ja 
markkinointijohtaja Jan Hörhammer, joka tuli taloon 
koulutus- ja asennusinsinööriksi vuonna 1968.

Suurin osa Vaisalan liiketoiminnasta tapahtuu maa-
ilmalla. Jo pitkään viennin osuus on ollut peräti 96 
prosenttia. Yritys vie säähavaintojärjestelmiä ja -laitteita 
noin 130 maahan.

Kiina vetää
myös Vaisalaa

Vaisalan uusi aluevaltaus Kiinaan on tapahtunut 1990-
luvulla. Kiinaan on toimitettu erityisesti lentokenttien 
säähavaintoratkaisuja, pintahavaintojärjestelmiä ja 
yläilmahavaintoihin liittyviä järjestelmiä.

”Kiina on selvästi sekä avautunut että kansainvälis-
tymässä ja tarvitsee laadukkaita säähavaintojärjestelmiä 
siinä missä muutkin kehittyvät maat. Kaikissa maissa 
säähavainnot ovat osa yhteiskunnan infrastruktuuria ja 
mahdollistavat sääennustusten tekemisen ja varoitusten 
antamisen”, Jan Hörhammer sanoo. 

Säähavaintojärjestelmiä maailman eri kolkkiin
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Liberiassa aloitetaan aasta

M a a I L M a L L a

Vietin viikon Liberiassa, maassa, jossa 
on timantteja – luultavasti myös veri-
siä. Afrikasta länsimaihin toimitetuilla 
veritimanteilla on ostettu aseita. Li-
beriassa sodittiin yli 14 vuotta, mutta 
nyt sota on ohi. Afrikan ensimmäinen 
naispresidentti, ellen Johnson-Sirleaf, 
on pitänyt kiinni vallan kahvasta vä-
hän yli vuoden. Hän on tuonut toivoa 
elpymisestä, kestävästä kehitykses-
tä, rauhasta ja oikeudenmukaisesta 
elämästä. Johnson-Sirleaf on valittu 
demok raattisilla vaaleilla.

Sota tuhosi Liberian. Se hävitti 
tiet, sähköverkoston, koulut, yhteis-
kunnan perusrakenteet, perheet, yh-
teisöt ja tulevaisuuden uskon. Sähköä 
ei ole kunnolla edes pääkaupungissa. 
Sysimustuus laskeutuu maaseudun 
kyliin joka ilta. Vain kymmenyksellä 
maalla asuvista on saatavilla puhdas-
ta vettä. Mutta ihmisten kasvoista 
näkee, että tulevaisuuden usko on 
palannut. Ilman sitä olisi turha aloit-
taa uudelleen rakentamista.

Kaikki Liberiassa alkaa alusta. Vil-
jelyksiä ei näe. Kehitysapujärjestöt 
opettavat kansalaisille vihannesten 
viljelyä ja kalan kuivaamista. Al-
kupääomaksi he saavat työkaluja, 
siemeniä ja taimia. Kottikärry on 
liiketoiminnan aloittamisessa ratkai-
seva investointi. Ilman sitä tuotteita 
ei saa myytäväksi. Tiet ovat sodan 
runtelemia eikä julkista liikennettä 
ole. Siellä täällä purojen kosteissa 
suistoissa joku yrittää perustaa riisi-
peltoa. Riisi on pääasiallinen ravinto 
ja se tuodaan ulkomailta. Liberia ei 
ole missään asiassa omavarainen.

Myös Liberian kansa jonottaa. 
Lapset, miehet ja naiset seisovat 
paahtavassa helteessä ja odottavat 
rokotusta. Neuvolajärjestelmästä 
täällä ei tiedetä mitään. Äidit synnyt-
tävät savimajojensa lat tioilla. Hyvällä 
onnella synnyttäjä onnistuu hankki-
maan kätilön, jolla on makuualusta, 
ämpäri, puhtaat käsineet ja desinfi-
oitu partaveitsi kotelossa. 

Raiskauksesta tuli rikos reilu vuosi 
sitten. Sitä ennen vain joukkorais-
kaus oli lain mukaan kiellettyä. On 
tavallista, että nuoret tytöt joutuvat 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi. 
Naisista liki puolet on lukutaidotto-
mia. Kaikki eivät tiedä, että heillä 
on oikeus hallita omaa kehoaan. 
Odotettu elinikä on 42 vuotta. Yli 
15 prosenttia lapsista kuolee synny-
tyksessä, ja äitien lapsivuodekuollei-
suus on suuri. Kolera ja ripuli ovat 
tuttuja vitsauksia. Neljännes kansasta 
sairastuu malariaan. HIV/aids on 10 
prosentilla väestöstä.

Tapaan papupellolla hymyilevän 
äidin. Hän saa viljelystienestit itsel-
leen ja voi laittaa tyttärensä kouluun. 
Liberiasta puuttuu satoja kouluja, ja 
niitä kansa odottaa eniten. Sodan 
aikana lapsia palkattiin järjestelmäl-
lisesti sotilaiksi, ja yksi ikäluokka jäi 
kokonaan vaille koulutusta. 

 Liberiassa on timanttien lisäksi 
rautamalmia, kultaa, kumipuita ja 
hedelmällinen maaperä. Päivänta-
saajan äärellä luonto kasvattaa kaksi 
satoa. Liberiassa on yli 80 prosentin 

työttömyys. Ennen sotaa valtaosa 
väestöstä eli kumipuusta. Sota tuhosi 
viljelmät ja liberialaisten elinkeino-
elämä palasi lähtöpisteeseen.

Huonokuntoisten teiden takana, 
lähellä Guinean rajaa, on poltettu 
kylä. Sen asukkaat ovat juuri palan-
neet takaisin etsimään kotejansa. 
Kilometrien päästä, vaikeakulkuisen 
taipaleen jälkeen löytyy siltatyömaa. 
Työmaata johtaa muualta tullut sil-
tainsinööri, mutta itse rakentajat 
ovat kyläläisiä. Tie on tärkeä reitti 
tavaroiden viennille ja tuonnille. 

Liberiassa olisi paljon tehtävää. 
Huomaan matkani aikana, että Kiina-
ilmiö on myös täällä. Katselen kehi-
tysapukaupassa värikkäitä kankaita. 
Niiden hulpioreunassa lukee ”Printed 
in China”. Ja kiinalaiset delegaatiot 
tutkivat bisnesmahdollisuuksia siellä 
täällä. 

Tarja Virmala
Viestintäjohtaja

Teknologiateollisuus ry

Kansanterveyttä suuhygienian kautta

Korkean teknologian hammashoitolait-
teita suunnittelevan ja valmistavan Plan-
meca Oy:n tuotannosta yli 98 prosenttia 
viedään yli 100 maahaan. Planmeca on 
alan suurin perheyhtiö maailmassa ja 
alan kolmanneksi suurin laitevalmistaja 
Euroopassa.

Yhtiön perustamisesta eli vuodesta 
1971 lähtien toiminta-ajatuksena on 
ollut tarjota korkean teknologian ham-

mashoitolaitteita alan ammattilaisille 
kaikkialle maailmaan.

”Vientitoimintaa kehittyviin maihin 
yhtiöllä on ollut jo lähes 30 vuoden ajan. 
Laadukkaan hammashoidon tarvetta on 
kaikkialla maailmassa, vaikka hankinta-
budjetit terveydenhoitolaitteille vaihtele-
vatkin maakohtaisesti. Palvelemme kaik-
kia kansainvälisiä asiakkaitamme samalla 
tavalla markkina-alueesta riippumatta”, 
kertoo markkinointi- ja myyntijohtaja 
Tuomas lokki.

Hyppäys vanhan
teknologian yli

Kehittyvistä maista Planmeca on eniten 
tekemisissä Kiinan, Intian, Pohjois-Afri-
kan maitten ja Brasilian kanssa. Vientiä 
on myös useisiin muihin kehittyviin mai-
hin muun muassa latinalaisessa Ameri-
kassa.

”Tarjoamme korkean teknologian 
ratkaisuja alan ammattilaisille. Näin eri-
tyisesti kehittyvät maat voivat ikään kuin 
hypätä yhden teknologiasukupolven yli, 
kuten esimerkiksi  puhelinteknologias-
sa on käynyt”, Tuomas Lokki sanoo ja 
muistuttaa suun terveyden merkityksestä 
terveydenhuollossa laajemminkin.

Tuomas Lokin mukaan Planmecalle 
on erittäin tärkeää löytää ammattitai-
toiset, luotettavat paikalliset yhteistyö-
kumppanit. Myös toimivien huolto- ja 
asennuspalveluiden merkitys korostuu  
kehittyvissä maissa. 

”Loppukäyttäjien koulutukseen on 
panostettava. Omat haasteensa pitkäjän-
teiselle ja yhtäjaksoiselle toiminnalle aset-
taa infrastruktuurin kehittymättömyys. 
Kehittyvissä maissa korostuu tuotteen 
laatu.” 

vastaavat suomalaisten työntekijöitten 
etuja Suomessa.

Kääntöpuolena on, että teollistu-
misen myötä kehittyvien maitten ym-
päristöongelmat kasvavat. Kiinassa on 
600 miljoonaa ihmistä vailla puhdasta 
vettä. 

Kulttuuritaidot tarpeen
myös busineksessä

Toimipa suomalainen yritys missä maas-
sa tahansa, menestymisen edellytyksiä 
teknisen osaamisen lisäksi ovat busi-
nesstaidot, jotka puolestaan sisältävät 
paikallisen kulttuurin sisäistämisen. 

”Uudessa asemapaikassa onnis-
tuminen vaatii yrityksen työntekijöiltä 
rohkeutta, kulttuurin omaksumista ja 
henkilökemioitten toimivuutta liikekump-
paneiden kanssa, mikä tosin on tullut 
yhä tärkeämmäksi myös Suomessa”, 
Harri Jokinen muistuttaa. 

Erityisesti Kiinan kaupassa kauppojen 
vauhdittamiseen on valjastettu myös 
Suomen poliittinen johto kauppa- ja 

teollisuusministeriä myöten. Jotta yri-
tykset voisivat tehdä Kiinassa kauppo-
ja, on luotava suhteita myös ylimpään 
hallintoon ja synnytettävä luottamus 
korkealla tasolla.

”Suomalaisella mentaliteetilla bu-
sineksenteko Kaukoidässä ei aina ole 
helppoa.” 

Markkina-alueina Kiina ja Kauko itä 
poikkeavat kovasti länsimaista. Kaup-
pasuhteet edellyttävät rauhallista ete-
nemistä ja kulttuuriin liittyvien piirteiden 
huomioon ottamista eleitä ja oikeita 
lahjoja myöten.

Kulttuuriosaamisen tuntemuksesta 
on tullut oma koulutusalueensa, jossa 
eri maitten tapoja tuntevat opastavat 
ummikkoja esimerkiksi kumartamaan 

oikein ja ottamaan käyntikortin vastaan 
kunnioittavalla tavalla. Suuret liiketoimet 
voivat olla pienestä kiinni.

milloin on
afrikan vuoro?

Harri Jokinen muistuttaa, että elämme 
viennistä ja että teknologiateollisuuden 
toimialalla viennin osuus on kasvanut 
jatkuvasti. Hänestä nyt on oikea aika toi-
mia uusien markkinoiden valtaamiseksi. 
Entä mistä tulevaisuuden uudet markkinat 
löytyvät?

”Pitkän aikavälin visio on, että työ-
voimakustannukset esimerkiksi Kiinassa, 
Puolassa ja Virossa kasvavat aikaa myöten 
turhan korkeiksi. Silloin kiinnostus voi 
suuntautua Afrikan mantereelle.”

 Tällä hetkellä Afrikan maat ovat 
kysymysmerkkejä. Niiden nouseminen 
kiinnostaviksi markkina-alueiksi riippuu 
paljon niistä itsestään, esimerkiksi kou-
lutustason nousemisesta. Osaamista on 
oltava, ennen kuin yritykset kiinnostuvat 
työvoimasta. 

”Kiinassa on 

kyllä halvempaa 

työvoimaa, mutta 

laatu ei aina vastaa 

totuttua.”

Liberia
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K O L U M N I

Vaikka Suomen teknologiateollisuu-
dessa, ja erityisesti kone- ja metalli-
tuoteteollisuudessa menee juuri nyt 
lujaa, on optimistienkin usko valmis-
tavan teollisuuden tulevaisuuteen 
koetuksella viimeaikojen uutisointia 
seuratessa. Teollisten työpaikkojen 
valuminen maasta näyttää jatku-
van, eikä uusia työpaikkoja tunnu 
syntyvän toivottuun tahtiin. Avain-
kysymyksiä ovatkin tässä tilanteessa: 
Millaisilla eväillä valmistava teollisuus 
voi pysyä ja kehittyä Suomessa? Mi-
ten teollisuuden kilpailukyvyn ja työl-
lisyyden turvaavaa rakennemuutosta 
voidaan vauhdittaa? Millaisia ratkai-
suja ja toimintamalleja globaalissa 
kilpailussa tarvitaan? Ja mitä olisi 
tehtävä nyt ja tulevaisuudessa?
 Suomi ei suinkaan ole yksin näi-
den kysymysten kanssa. Euroopassa 
onkin löytynyt yhteinen tahtotila 
tilanteen haltuun saamiseksi. Tätä 
tahtotilaa on rakennettu jo useam-
man vuoden ajan yhteiseurooppa-
laisen MANUFUTURE-sateenvarjon 
alla. MANUFUTUREssa haetaan rat-
kaisuja yhteisistä perinteiset teolli-
suussektorit ylittävistä strategioista 
aina yksityiskohtaisiin käytännön 
toimenpiteisiin saakka. Teollisuusve-
toisen MANUFUTUREn tavoitteena 
on löytää Euroopan tasolla ratkai-
suja alussa mainittuihin avainky-
symyksiin ja pyrkiä varmistamaan 
korkeaa lisäarvoa tuottava työllisyys 
tulevaisuuden osaamisintensiivisessä 
taloudessa. Prosessissa on nyt edet-
ty implementointivaiheeseen, jossa     
aiemmassa työssä syntyneet ajatukset 
tullaan viemään käytäntöön. 
 Vuoden vaihteessa avautui jär-
jestyksessä seitsemäs EU:n puite-
ohjelma. Se on Euroopan unionin 
tärkein väline, jolla ohjataan ja rahoi-
tetaan eurooppalaista tutkimus- ja 

kehitystoimintaa vuosina 2007–2013 
yhteensä yli 50 miljardilla eurolla. 
Komissio on ollut vahvasti mukana 
MANUFUTURE-työssä, ja niinpä syn-
tyneet visiot ja ajatukset näkyvätkin 
uuden puiteohjelman työohjelmassa, 
erityisesti puiteohjelman Nanotie-
teet, nanoteknologia, materiaalit ja 
uudet tuotantoteknologiat (NMP) 
-tutkimusalueella. Osittain MANUFU-
TUREn ansiosta on myös aihe alueen 
rahoitusta pystytty merkittävästi 
kasvattamaan verrattuna edelliseen 
puiteohjelmaan. Koko NMP-alueen 
budjetti on 3,5 miljardia euroa. Tällä 
rahalla voidaan käynnistää mittavia-
kin kehityshankkeita valmistavassa 
teollisuudessa. Tutkimus- ja kehi-
tystyöllä ja yli rajojen tapahtuvalla 
yhteistyöllä on mahdollista parantaa 
Euroopalle tärkeän tuotantosektorin 
kilpailukykyä.  
 Tieto- ja viestintäteknologia 
(ICT) -tutkimusalueen budjetti on yli 
yhdeksän miljardia euroa, ja myös 
tämän puitteissa on mahdollisuus 
vaikuttaa Euroopan talouden ja val-
mistavan teollisuuden tuottavuuden 
kasvuun. ICT-alueen rahoitusta voi-
daan käyttää mm. uusien verkot-
tuneiden liiketoimintaprosessien ja 
-sovellusten luontiin sekä uusien tie-
to- ja viestintätekniikan sovellusten 
kehittämiseen teollisen valmistuksen 
käyttöön.
 Jostain syystä suomalaisten yritys-
ten osallistumisinto EU-hankkeisiin 
suhteessa muihin maihin on hiipunut 
verrattuna aiempiin puiteohjelmiin. 
NMP-alueen tutkimushankkeisiin on 
kuudennessa puiteohjelmassa osal-
listunut Suomesta 68 organisaatiota 
yhteensä 88 hankkeeseen. Näistä vain 
kahdeksan on suomalaisten koordi-
noimia. Lisäksi aivan liian monessa 
projektissa on mukana vain yliopis-

toja tai tutkimuslaitoksia ilman suo-
malaisia yrityspartnereita.
 Puiteohjelma on yrityksille hyvä 
t&k-rahoituslähde, EU:n maksaessa 
strategisesta tutkimushankkeesta 
puolet, pk-yrityksille jopa 75%. EU 
tarjoaa hyvät puitteet toteuttaa laa-
jempia projekteja kuin omalla tai 
kansallisella rahalla, kehittää asioita 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja 
laajentaa omaa kontaktiverkostoa 
ja verkottua alan parhaiden kans-
sa. Hankkeissa pk-yritykselläkin on 
mahdollisuus päästä samaan pöytään 
suurien pelureiden kanssa, joka lisää 
yrityksen uskottavuutta ja luo uusia 
liiketoimintakontakteja ja suhteita. 
 Haluaisinkin rohkaista teknologia-
teollisuuden yrityksiä tarttumaan 
tilaisuuteen ja käyttämään hyväksi 
uuden puiteohjelman tarjoamat mah-
dollisuudet. Suomella ja suomalaisilla 
on projektiosapuolina hyvä maine, 
joten olemme haluttuja kumppaneita 
yhteishankkeisiin. Yrityksen ei ensi-
kertalaisenakaan tarvitse jäädä yksin 
ihmettelemään EU:n hankeprosessin 
ihmeellisyyksiä, vaan tarvittaessa on 
liikkeelle lähtöön saatavissa tukea 
asiantuntija-avun ja myös rahoituk-
sen muodossa.

reijo Tuokko 
Kolumnisti on professori 

Tampereen teknillisen yliopiston 
Tuotantotekniikan laitoksella sekä 

ohjelmakoordinaattori Tekesin 
SISU 2010 – Uusi tuotantoajattelu 

-teknologiaohjelmassa. Hän on 
myös MANUFUTURE High Level 

Group:in jäsen. 

Eurooppa satsaa valmistavan 
teollisuuden tulevaisuuteen

Tartutaan tilaisuuteen  
ja otetaan hyöty irti!

a J a N K O H T a I S T a

TkL Harri Jokinen on nimitetty 1.4.2007 
alkaen asiantuntijaksi. Hänen tehtävän-
sä on pkt-yritysten kansainvälistymisen 
edistäminen yhteistyössä Finpron kans-
sa. Hän siirtyy Teknologiateollisuuteen 
VTT:ltä TRIO-ohjelman ohjelmapäällikön 
tehtävistä ja jatkaa TRIOn ohjelmapäällik-
könä myös uudessa roolissaan.

Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, 
että huippuyliopiston perustaminen ja 
kehittäminen nostetaan yhdeksi avain-
tavoitteeksi uuteen hallitusohjelmaan. 
Yksityisoikeudellinen säätiö on teknolo-
giateollisuuden käsityksen mukaan paras 
vaihtoehto uudelle yliopistolle. Myös 
johtamis- ja päätöksentekojärjestelmien 
uudistaminen on välttämätöntä.

Teknologiateollisuus tukee helmikuun 
puolessa välissä julkistettua huippuyli-
opistohanketta valmistelleen työryhmän 
ehdotusta, jonka mukaan Teknillinen kor-
keakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu 
ja Taideteollinen korkeakoulu yhdistetään 
yhdeksi yliopistoksi. Työryhmän puheen-
johtaja oli valtiosihteeri raimo Sailas.

”Työryhmän ehdotukset tutkimus- ja 
opetusvarojen kaksinkertaistamisesta 
nykyiseen verrattuna ja 700 miljoonan 
euron peruspääoman kasvattamisesta 
vuoteen 2012 mennessä ovat kanna-
tettavia. On tärkeää, että huippuyliopis-
to nostetaan yhdeksi uuden hallitus-
ohjelman tärkeimmistä tavoitteista ja 
että sitä varten tarvittavat määrärahat 
myös varataan budjettikehyksiin”, totesi 
Teknologiateollisuuden hallituksen pu-
heenjohtaja Ole Johansson työryhmän 
ehdotusta kommentoidessaan.

”Yliopiston taloudellisten voimavaro-
jen lisääminen ja siirtyminen tilivirastosta 
itsenäiseksi oikeushenkilöksi ovat välttä-
mättömiä edellytyksiä, kun haluamme 

tä rakenteesta. Teknologiateollisuuden 
mielestä yliopiston kehittämisessä tulisi 
hakea ennakkoluulottomasti myös perin-
teiset oppiainerajat ylittäviä ratkaisuja. 

Huippuyliopisto -     
työryhmän 

 ehdotus vastaa 
odotuksiin

Huippuyliopistohankkeen valmistelutyö 
on ollut erinomainen esimerkki yliopis-
tojen, elinkeinoelämän ja hallinnon yh-
teistyöstä. 

”Suomen ja teknologiateollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että 
hyvään alkuun päässyt valmistelutyö 
jatkuu mahdollisimman nopealla aika-
taululla”, totesi Teknologiateollisuuden 
hallituksen varapuheenjohtaja ja huippu-
yliopistotyöryhmän jäsen matti lehti. 

Lehden mukaan työryhmän raportin 
tavoitteeksi asetettu vahva kansainväli-
syys ja kehittyminen maailmanluokan 
huippuyliopistoksi lähivuosikymmeninä 
vastaavat hyvin teknologiateollisuuden 
odotuksia.

”Ehdotukset lisäävät toteutuessaan 
yliopiston ja elinkeinoelämän yhteistyö-
mahdollisuuksia sekä koulutuksen ja 
tutkimuksen työelämälähtöisyyttä. Ne 
myös tukevat uusimman tutkimustiedon 
hyödyntämistä liiketoiminnassa”, Lehti 
painotti. 

Teknologiateollisuus haluaa yliopistohankkeen 
uuden hallitusohjelman avaintavoitteeksi

kilpailla tasaväkisesti maailman johtavien 
yliopistojen kanssa. Yksityisoikeudelli-
nen säätiö on paras vaihtoehto uuden 
yliopiston toiminnan perustamiseen ja 
rahoittamiseen myös elinkeinoelämän 
lahjoitusten näkökulmasta. Lahjoitusten 
verovapauden laajentaminen on tärkeää, 
jotta riittävät voimavarat saadaan koo-
tuksi yliopistouudistuksen tueksi”, Jo-
hansson jatkoi. 

Johtamismallin 
uudistaminen tärkeää

Kolmen akateemisesti itsenäisen kor-
keakoulun muodostama yliopisto, jolla 
on yhteiset tukitoiminnot ja strategi-
nen johto, on toimiva yliopistomalli. 
Teknologiateollisuus pitää merkittävänä 
ehdotusta, jonka mukaan säätiön hallitus 
koottaisiin ulkopuolisista jäsenistä ja 
se päättäisi yliopiston strategiasta sekä 
valitsisi rehtorin. 

”Johtamismalli, jossa ulkopuolinen 
hallitus valitsee rehtorin, antaa mah-
dollisuuden suunnata voimavarat stra-
tegian mukaisesti ja uudistaa yliopis-
toa. Rehtorin toimivallan lisääminen on 
välttämätöntä. Valtiovallan roolia tulee 
kehittää palvelujen tuottajasta palvelujen 
tilaajaksi”, sanoi Johansson.  

Uuden yliopiston hallituksella on 
keskeinen rooli päätettäessä koulujen 
välisestä työnjaosta ja yliopiston sisäises-

Ympäristöasioiden kenttä on laajentunut, 
ja tehtävät organisoidaan uudelleen pe-
rustamalla ympäristöasioiden ryhmä. Se 
aloittaa toimintansa 1.4.2007. Ryhmän 
päälliköksi on nimitetty DI Pirjo Kaivos, 
joka siirtyy tehtävään Laatukeskuksen 
projektijohtajan tehtävistä. Hän on aikai-
semmin toiminut muun muassa Metso 
Oyj:n ympäristöjohtajana. 

Nimityksiä Teknolgiateollisuudessa
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saa.” 

den neljäs päätoimiala elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden, kone- ja metallituo-
teteollisuuden sekä metallien jalostuksen 
rinnalle. 

Tietoalojen liiton 187 jäsenyritystä 
työllistää yhteensä noin 20 000 ihmistä 
Suomessa. Lähes kaikki ovat pk-yrityksiä, 
valtaosa alle 50 henkilön yrityksiä. Jäse-
nistä ehdottomasti suurin, TietoEnator 
työllistää puolestaan 15 000 ihmistä yli 
25 maassa. 

Perussyy Teknologiateollisuuteen liit-
tymisessä oli Tietoalojen liiton toimitus-
johtaja Tarja Virmalan mukaan selvä. 

”Tietotekniikka on ollut alana edun-
valvontamielessä hajallaan. Operaattorit 
ovat TIKLI:ssä ja ohjelmisto- ja palvelu-
talot puolestaan Tietoalojen liitossa. Ha-

Pienen suuret haasteet 

Tietotekniikka-ala 
neljänneksi päätoimialaksi 

T
TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVAT Getty Images ja Wicom Communications

ietoalojen liitto liittyi viime 
marraskuussa Teknologia-
teollisuuden jäsenyhdistyk-
seksi. Tietotekniikka-alasta 
tuli näin Teknologiateollisuu-

AtBusiness Oy:n toimitusjohtajan mu-
kaan liiketoiminnan vaatimukset yhdessä 
asiakkaan tietohallintostrategian kanssa 
asettavat reunaehtoja valitulle järjestel-
mälle voimallisemmin kuin aiemmin. 

Helsingin Vallilassa päämajaansa pitä-
vä AtBusiness on liiketoimintasovelluksia 
toimittava projektiorganisaatio. 

Vaikka toiminnan logiikka on toi-
senlainen kuin tuotetaloilla, on koko ala 
kokenut tietynlaisen muutoksen. 

”Uuden teknologian tuomat hyödyt 
ja varsinaiset tulokset jäivät näin jälkikä-
teen nähtynä joissain tapauksissa laihah-
koiksi. Nyt asiakkaat vaativat ymmärret-
tävästi tietotekniikkainvestoinneiltaan 
selkeämpää lisähyötyä tuottavuuden 
ja kilpailukyvyn tehostamiseen. Samoin 
projekteilta toivotaan nopeampia läpime-
noaikoja”, kertoo Juha rokkanen.

uskottava juttu

AtBusiness Oy:llä on toimipisteet Vallilan 
lisäksi Kuopiossa ja Pietarissa. Palkkalis-
toilla on kaikkiaan 63 henkilöä. 

Pietarin alueella yhtiö on toiminut jo 
vuodesta 1999 lähtien. Pietarissa teh-
dään nykyisin yhtiön oman tuotteen 
kehitystyötä sekä palvellaan nykyisiä 
suomalaisasiakkaita. Työn alla on myös 
alihankkijaverkoston kehittäminen Pieta-
rin alueelle, mahdollisia tulevia projekti-
toimituksia varten. 

lusimme selventää kenttää ja valitsimme 
Teknologiateollisuuden, sillä ohjelmis-
to- ja palvelutalojen intressit erityisesti 
elektroniikka- ja sähköteollisuuden kans-
sa ovat pitkälti yhteneväiset. Alat ovat 
lähellä toisiaan, joten suhdannevaihte-
lutkin menevät samassa syklissä”, sanoo 
Virmala, joka liiton toimitusjohtajana 
vastaa tietoyhteiskuntaan liittyvästä vai-
kuttamisesta sekä kehittämishankkeista. 
Hän on myös Teknologiateollisuuden 
johtoryhmän jäsen. 

Tietoalojen liitto lopettaa toimintansa 
itsenäisenä yhdistyksenä vuoden 2008 
loppuun mennessä. Ala pyritään kuiten-
kin nopeasti nivomaan edustuksellisesti 
Teknologiateollisuuteen, muun muassa 
elinkeino- ja työmarkkinapoliittisen toi-
minnan osalta. Työehtojensa määritte-
lyssä tietotekniikka säilyy silti jatkossakin 
itsenäisenä sopimusalana. 

”On siinä kahdenlaista ilmaa ollut”, 
Virmala vastaa kysymykseen, miten jäse-

atBusiness Oy

Aloitti nykyisellä nimellä viime keväänä (aiemmin AtBusiness Communications Oyj) 
Yhtiön omistavat nykyisin toimiva johto ja Sentica Partners. Kokonaisliikevaihto on 

noin viisi miljoonaa euroa. 
AtBusineksen ydinosaamista on asiakkaiden businesskriittisten toimintojen ja pro-

sessien tehostaminen tietojärjestelmäratkaisujen avulla. Tällaisia ovat muun muassa 
myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun sekä asiakashallinnan CRM-ratkaisut, toi-
minnanohjauksen ja henkilöstönohjauksen ratkaisut sekä päätöksentekoa tukevat 
tiedonjalostamisen ratkaisut. 

Yhtiön asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa RAY, Finnlines, Liikennevakuutus-
keskus, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Eläketurvakeskus, Diacor, Suomen Messut, 
Savon Voima, Nokia ja Gasum. 

Julkisen sektorin asiakkaina on kolme ministeriötä sekä Merenkulkulaitos, Tulli ja 
Rajavartiolaitos. 

”Pietarin alueen mahdollisuuksia 
seurataan aktiivisesti. Ensimmäisessä 
vaiheessa on suunnitteilla palvella Pie-
tarissa toimivia suomalaisia yrityksiä”, 
Rokkanen toteaa. 

Juha Rokkasen mukaan yhtiöllä ei 
ole uskottavuusongelmia, vaikka se it-
palvelutalona kuuluukin keskisuureen 
luokkaan. 

”AtBusiness on löytänyt asemansa 
liiketoimintakriittisten tietojärjestelmien 
toimittajana. Kuitenkin kokoisemme 
talon on lunastettava uskottavuutensa 
päivittäisessä asiakastyössä. AtBusinek-
sen toimintatapaan kuuluu oman osaa-

misensa vahvistaminen alihankkijaver-
kostonsa kautta.”

Kokonaistoimituksia varten yhtiöllä 
on Suomessa muutamia yhteistyökump-
paneita, teknologiaorientoituneista ta-
loista prosessikonsultteihin. 

”Ja suuri osa asiakasyrityksistämme 
on maan 200 suurimman yrityksen lis-
talla, joten kyllä meillä ihan hyvä asema 
on”, sanoo Rokkanen, jolla on kokemus-
ta myös suurista organisaatioista. Hän 
työskenteli aiemmin Novo Groupissa ja 
sittemmin yritysoston tapahduttua WM-
Datassa. AtBusinekseen Rokkanen tuli 
myynnin vetäjäksi tammikuussa 2006. 

”Asiakas haluaa tietojärjestelmä-
hankinnoiltaan enemmän näkyvää 
hyötyä ja tehoa liiketoimintaansa sekä 
nopeampia implementaatioprojekteja”, 
vastaa Juha Rokkanen kysymykseen, 
mikä it-alalla on eri tavalla kuin ennen.  

Työkaluja liiketoiminnan 
kehittämiseen

nyys Teknologiateollisuudessa on otettu 
kentällä vastaan.

”Imu meitä kohti on viime aikoina li-
sääntynyt, mutta nyt jotkut pienet yritykset 
epäilevät, ajammeko enää jatkossa pienten 
yritysten asioita”, Virmala kertoo. 

No ajatteko? 
”No ajamme. Olen henkilökohtaisesti 

luvannut, että tietotekniikka ei alana 
katoa Teknologiateollisuuteen. Ja sanani 
aion pitää.” 

Millaisessa jamassa kotimaiset tietotekniikkapalveluyritykset 
tänä päivänä ovat, Tarja Virmala?

”Sinänsä hyvässä. Mutta haasteitakin on. Niistä ensimmäinen 
on kilpailukyvyn kehittäminen erityisesti nyt, kun Aasian ohella 
uudet EU:n jäsenmaat ovat mukana alan kilpailussa tarjoamassa 
edullista työvoimaa. Toisen suuren haasteen heittävät kansainvä-
liset ohjelmistotalot, esimerkiksi Microsoft, Oracle ja SAP, jotka 
ovat valloittamassa Suomea. Ja kolmantena sanoisin yleisen 
joustavuuden lisäämisen tarpeen kotimaisten it-palvelutalojen 
työsuhteissa”, Virmala listaa.  

Hän huomauttaa, että pelkkä kotimaa ei Suomen tietotek-
niikkataloja elätä. Kokonaismarkkinat ovat Suomessa viiden 
miljardin euron luokkaa. 

”Sillä ollaan lilliputteja maailmalla. Joten palvelutarjonnassa 
pitää kurkottaa maailmalle. Se vaatii myös riskirahoitusta ja us-
kallusta kasvaa.” 

Suhteellisen pienen ohjelmistotalon suuri haaste liittyy uskot-
tavuuteen. Ja siinä ei auta muu kuin tehokas verkostoituminen.

”Asiakkaat ovat kustannuskriittisempiä, tietotekniikkainves-
toinneilta vaaditaan aiempaa enemmän. Ja he ovat oppineet 
takavuosien myllerryksestä varovaisuutta. Pieni yritys törmää siihen 
suurta helpommin”, Virmala toteaa. 

Hän tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakas miettii tark-
kaan, onko jollekin palvelulle tai ohjelmistolle tukea saatavissa, 
mikäli pieni yritys ilman uskottavia yhteistyöpartnereita ottaa ja 
kaatuu. 

Tietotekniikka-ala

Tietotekniikka-alan yritykset tekevät 
ohjelmistoja, tarjoavat tietotekniikan 
käyttämiseen palveluja ja konsultoin-
tia, tietokantapalveluita sekä sisällön 
tuotantoa.
• Tietoalojen liitto liittyi 
 1.11.2006 Teknologiateolli-
 suuden jäsenyhdistykseksi
• 187 jäsenyritystä työllistää 
 noin 20 000 henkilöä
Lisätietoja: 
www.teknologiateollisuus.fi

Tietotekniikka-ala liittyi Teknologiateollisuus ry:hyn, koska intressit 
sen jäsenkentän kanssa ovat samansuuntaiset.  
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Toimitusjohtajana hän aloitti viime elo-
kuussa.  

ymmärrys ja kyky 
keskustella 

Juha Rokkasen mukaan menestyksek-
käälle toiminnalle on olennaista asiak-
kaan liiketoimintojen sekä toteutetta-
van järjestelmän roolin ymmärtäminen 
asiakkaan toiminnassa. Hän käyttää 
tarkoituksella vain ymmärrystä, sillä it-
toimittajan tarkoitus ei ole olla asiakkaan 
liiketoimintojen erityisasiantuntija. 

”Mutta ymmärrys meillä on siitä olta-
va, jotta voimme tarjota heille parhaiten 
istuvia sovelluksia. Ja projekti on aina 
yhteistyötä asiakkaan kanssa. Joten hyvä 
keskusteluyhteys ja kommunikointitaidot 
nousevatkin yhdeksi onnistuneen projek-
tin kulmakivistä.”

Omaa liiketoiminnallista tulevaisuut-
taan AtBusiness rakentaa myös yhteis-
työllä globaalien toimijoiden kanssa. 

”Asiakkaat alkoivat standardoida tie-
tojärjestelmäarkkitehtuurejaan. Meidänkin 
on toimittava asiakkaidemme strategioita 
myötäillen, ei niitä vastaan. Niinpä toimme 
oman java-pohjaisen tuoteperheemme 
rinnalle tukijalaksi Microsoftin teknologiat 
sekä muita java-puolen teknologioita, ku-
ten Oraclen”, Rokkanen huomauttaa. 

Strateginen yhteistyö Microsoftin 
kanssa aloitettiin viime vuoden alussa. 
Sen näkyvimpänä tuloksena AtBusiness 
pääsi Microsoftin asiakkuushallintaohjel-
miston sertifioiduksi toimittajaksi. 

Hyvissä asemissa 
muutokseen
 
IP-pohjaisia yhteyskeskus- ja yrityspuhelin-
järjestelmiä toimittava Wicom on valmiina, 
kun puhelinjärjestelmien uusi aika alkaa.

”Volyymeiltaan Suomen markkina 
on ihan triviaali juttu. Mutta silti se on 
meille tärkeä. Me panostimme Suomeen 
alussa valtavasti ja meillä on täällä hyvä 
asema.”

Hän lisää Suomen olevan hyvä refe-
renssi, jota voi hyvin käyttää markkinoin-
nissa ulkomailla.

”Olen huomannut, kuinka monilla 
on sellainen fiilis, että on jotenkin merkit-
tävää ja hienoa jos yritys tulee USA:sta. 
Osaavat ne sielläkin, mutta niin osataan 
täälläkin. Ja kun yrityksen pitää toimin-
tansa aina jostain aloittaa, on Suomi ollut 
siihen hyvä maa. Täällä on infrastruktuuri 
kunnossa ja kaikki toimii.” 

”Meidän on hyvin kartoitettava ne tais-
telut, joihin voimme osallistua”, sanoo 
toimitusjohtaja Ilkka Kivimäki. Hän 
ei ole lainkaan sotaisan oloinen mies, 
mutta retoriikka kumpuaa bisneselämän 
faktoista.

”Kilpailijat ovat ainakin sata kertaa 
meitä isompia, joten meidän on tarkasti 
katsottava, miten positioidumme”, hän 
selventää.

Suuria kilpailijoita on samoilla apa-
jilla maailmalla ainakin Alcatel-Lucent, 
Ericsson, Nortel sekä Cisco. 

Wicom Communications Oy toimittaa 
perinteiset puhelinjärjestelmät korvaavia 
ohjelmistojaan ns. kontakti-intensiivisille 
asiakkaille. Eli sellaisille, joiden toimin-
taan asiakaskontaktit vaikuttavat suo-
raan. Ohjelmistoilla yhdistetään kiinteät 
ja langattomat puheyhteydet yrityksen 
muihin tietojärjestelmiin.

”Esimerkiksi pienehkö konepaja ei 
ohjelmistoamme tarvitse, sillä keskuste-
lu asiakkaan kanssa ei vaikuta suoraan 
yrityksen tuotannolliseen toimintaan. 
Sen sijaan pankissa, vakuutusyhtiös-
sä tai luottokorttiyhtiössä se vaikuttaa. 
Ja ainakin minusta on mukavaa, että 
ilmoitukseni kadonneesta luottokortis-
tani johtaa heti toimenpiteisiin kortin 
myöntäneessä organisaatiossa”, Kivimäki 
konkretisoi.

 

murrosvaihe menossa
 

Ilkka Kivimäki oli kumppaneineen jo 
vuosituhannen vaihteessa varma puhe-

linjärjestelmien evoluution suunnasta. 
Nyt eletään murrosvaihetta. Perinteiset 
puhelinkeskukset poistuvat ja ohjelmis-
topohjaiset kommunikaatiojärjestelmät 
tulevat niiden tilalle.

”Kuluttajapuolella ohjelmistojen 
kanssa on jo liikkeellä esimerkiksi Skype. 
Yrityspuolella kehitys on ollut hitaam-
paa”, Kivimäki sanoo. 

Wicomin liikevaihto oli viime vuonna 
noin 9,6 miljoonaa euroa. Kasvua vuo-
teen 2005 kertyi noin 27 prosenttia.

”Tänä vuonna odotamme vielä 
kovempaa kasvua. Maailmanlaajuinen 
markkina on 40 miljardin dollarin luok-
kaa ja yrityksillä alkaa olla painetta järjes-
telmiensä uusimiseen. Siitä se potentiaali 
tulee.”

Tuotekehitys haukkaa Wicomin liike-
vaihdosta reilun neljänneksen. 

Entä millaista tulosta lähes 10 miljoo-
nan euron liikevaihdolla tehdään?

”Uskon, että 2006 viivan alle jää 
vähän plussaakin. Se on hyvä tulos tässä 
vaiheessa, kun kasvu on kannaltamme 
erityisen tärkeää.”

Kivimäen mielestä it-palvelutaloilta-
kin vaadittava taito nähdä asiakkaidensa 
tarpeet ennenkuin asiakas ne itsekään 
ymmärtää, on liian ympäripyöreästi sa-
nottu.

”Sellaisen viisauden pitää lähteä 
omasta strategiasta. Eli me sanomme, 
että te tarvitsette ip-pohjaisen järjes-
telmän, koska uskomme perinteisten 
puhelinkeskusjärjestelmien väistyvän. 
Asiakas päättää, uskooko meitä.”

Ja välillä hän myöntää hieman ih-
mettelevänsä.

”Yhä on yrityksiä – erityisesti Keski-
Euroopassa, jotka liisaavat perinteisiä 
joustamattomia puhelinvaihdejärjestelmiä 
vaikkapa seitsemäksi vuodeksi, vaikka sa-
malla tunnustavat avoimesti että liiketoi-
minta muuttuu kiihtyvällä vauhdilla eikä 
heillä ole mitään käsitystä minkälaiset 
yrityksen kommunikaatiotarpeet ovat 
4 –5 vuoden päästä. Tietysti kukaan ei 
voi sanoa varmasti, millaiset yrityksen 
kommunikointitarpeet ovat seitsemän 
vuoden kuluttua. Mutta kiinteitä puhelin-
keskusjärjestelmiä on hankala laajentaa 
tarpeiden kasvaessa.” 

 

uskottavuudet 
tekijät

 
Wicom on pk-sektorin yritys – se työllis-
tää tällä hetkellä 78 ihmistä, heistä val-
taosan Suomessa. Lisäksi henkilöstöä on 
Ruotsissa, Saksassa, Hollannissa sekä Iso-
Britanniassa, joissa Wicomilla on myynti-
konttorit. Baltiassa, Italiassa ja Puolassa 
toimitaan edustajan välityksellä.

Mutta henkilöstömäärän luettele-
minen ei anna kattavaa kuvaa yhtiöstä. 
Varsinaiset järjestelmätoimitukset hoi-
detaan strategisten kumppanien avulla, 
joita Wicomilla on kaikkiaan nelisen-
kymmentä. Joukossa on sekä järjestel-
mäintegraattoreita, teknologiapartnereita 
kuin jälleenmyyjiäkin, muiden muassa 
Accenturen, Fujitsun, Microsoftin ja HP:n 
kaltaisia tunnettuja ja arvostettuja tek-

nologia-alan toimijoita. Ja se on juuri se 
uskottavuuskysymys.

”Meillä on pakko olla sellaisia paikal-
lisia kumppaneita, joita asiakkaat näkevät 
ympärillään jatkuvasti ja joiden toiminnan 
jatkuvuuteen he luottavat. Muuten tästä 
ei tulisi mitään”, Kivimäki sanoo.

 

Suomi on tärkeä
mutta ei riittävä

 
Wicom on aika hyvässä vauhdissa jo Eu-
roopan markkinoilla. Ja kotimaassaan sillä 
on kommunikaatiojärjestelmämarkkinois-
ta hallussaan jo reilu kolmannes. Mutta 
Suomi ei oikeasti riitä mihinkään. 

Kivimäen mielestä maailmalle on 
mentävä, jos menestyä aikoo.

Emo ja sen tytär

Wicom Communications Oy:n juuret johtavat Merlin Systems Oy:hyn, josta se irrot-
tautui vuonna 1999.

Wicom keräsi vuosina 2000 ja 2001 riskirahaa runsaat 12 miljoonaa dollaria, joilla 
vauhditettiin ip-pohjaisten kommunikaatiojärjestelmien kehitystä.

Tällä hetkellä Wicom on emoyhtiö ja Merlin Systems Oy sen tytäryhtiö, joka myy 
ja toimittaa emoyhtiönsä Wicomin kommunikaatio-ohjelmistoja yritys- ja yhteisö-
asiakkaille Suomessa.

Wicomin tuotteita käytetään tällä hetkellä 18 maassa, asiakasyrityksiä sillä on 
kaikkiaan noin 200. 

Yhtiön suomalaiseen asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa Aktia, Igglo, Lippu-
palvelu ja Luottokunta.
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T
metallituoteteollisuudessa, metallien jalostuksessa sekä tieto-
tekniikka-alalla. 

Alan tuotteiden tavaraviennin arvo Suomesta ulkomaille 
lisääntyi euromääräisesti noin 15 prosenttia edellisvuotisesta. 
Vienti lisääntyi kaikille markkina-alueille, paitsi Lähi-itään. Län-
si-Euroopan maista kasvua oli euromääräisesti eniten viennissä 
Saksaan ja Norjaan, Keski- ja Itä-Euroopan maista Viroon ja 
Ukrainaan. Vienti Venäjälle väheni 10 prosenttia, kun autojen 
kauttakulkukauppaa ei oteta lainkaan huomioon. Vienti Poh-
jois-Amerikkaan lisääntyi tuntuvasti laivatoimituksen ansiosta, 
mutta supistui hieman ilman sitä. Kaukoidän maista lisäystä oli 
eniten viennissä Kiinaan, Taiwaniin ja Singaporeen.    

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun mukaan alan 
yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euro-
määräisesti viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2005 vastaa-
valla ajanjaksolla ja 17 prosenttia enemmän kuin viime vuoden 
heinä-syyskuussa. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 14 
prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan, mutta 
hieman pienempi kuin viime vuoden syyskuun lopussa. 

Henkilöstömäärä lisääntynyt  
osassa teknologiateollisuutta 
Tilauskanta ennätystasolla, mutta sen kasvu pysähtynyt  

eknologiateollisuuden yritysten liikevaihto oli 
Suomessa viime vuonna euromääräisesti runsaat 
kymmenen prosenttia suurempi kuin vuonna 
2005. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla: 
elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja 
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Vientiin Kotimaahan

Teknologiateollisuuden* tilauskanta
ennätystasolla, mutta kasvu pysähtynyt

Yhteensä

31.12.2006 / 31.12.2005 31.12.2006 / 30.9.2006

Muutos (vientiin) 14 % 0 %
Muutos (kotimaahan) + 12 % - 4 %
Muutos (yhteensä) + 14 % - 1 %

* Pl. metallien jalostus ja tietotekniikka-ala

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologia-
teollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna 
2007 suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Tilauskannan 
kasvun pysähtyminen ennakoi kuitenkin liikevaihdon kasvuvauh-
din hidastumista vuoden loppua kohden. 

yrityksillä vaikeuksia löytää osaajia 

Teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa kasvoi 
viime vuonna 2,5 prosenttia ja oli vuoden lopussa runsaat 
255 000. Erityisesti kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä 
tietotekniikka-alalla henkilökunnan määrä kasvoi. Viime vuoden 
lopussa tehty Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työvoimatiedus-
telu ennakoi näiden kahden toimialan lisäävän henkilöstöään 
myös vuonna 2007.

Suomalaisilla teknologiateollisuuden yrityksillä oli ulkomai-
sissa tytäryrityksissä henkilöstöä noin 180 000 vuoden 2005 
lopussa ja arviolta lähes 200 000 vuoden 2006 lopussa. 

Teknologiateollisuudesta eläkkeelle siirtyvien määrä on nou-
semassa noin 5 000 henkilöön vuosittain. Alan yrityksistä runsas 
40 prosenttia ilmoittaa kohdanneensa rekrytointiongelmia. 
Pulaa on erityisesti tuotanto- ja koneistustöiden sekä levy- ja 
hitsaustöiden tekijöistä. Rekrytointiongelmat johtuvat pääosin 
siitä, että eläkkeelle lähtijöistä noin 80 prosenttia on ammatiltaan 

näitä osaajia. Toisen asteen ammatillinen koulutusjärjestelmä ei 
nykyisellään tarjoa riittävästi yritysten tarvitsemia osaajia. Arvio 
tästä vuosittain syntyvästä vajeesta on teknologiateollisuuden 
osalta 1 000–1 500 osaajaa. 

lähiajan näkymät suhteellisen vakaat  

Vuosi 2007 on alkanut maailmantaloudessa suhteellisen vakaissa 
tunnelmissa. Kasvuvauhti on hidastunut viime kuukausina, mutta 
ainakin toistaiseksi Yhdysvaltain talous on välttynyt voimakkailta 
korjausliikkeiltä. Tuoreimpien arvioiden mukaan USA:n brutto-
kansantuotteen ennakoidaan kasvavan tänä vuonna runsaat 
kaksi prosenttia, kun viime vuonna kasvua kertyi runsaat 
kolme prosenttia. Perusoletuksena on siis se, että kasvu jatkuu 
hidastuneena eikä velkaantuneiden kotitalouksien vaikeutunut 
tilanne merkitse yksityisessä kulutuksessa merkittävää muutosta. 
Heikentyneillä asuntomarkkinoilla piilevät riskit ovat kuitenkin 
merkittävät ja voivat vielä yllättää vaikutuksillaan. Asuinraken-
tamisen ja asuntojen hintojen kehityksellä on USA:n taloudessa 
tunnetusti suuri merkitys.     

Maailmantalouden kasvun painopiste on tänäkin vuonna 
Aasiassa ja osassa Itä-Eurooppaa sekä Etelä- ja Keski-Amerikkaa. 
Näillä alueilla bkt:n arvioidaan kasvavan kaksi kertaa nopeammin 
kuin Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Kasvun takana 
ovat tuotannolliset investoinnit, teollisuustuotanto sekä joissakin 
maissa myös yksityinen kulutus. Globaali rakennemuutos, jossa 
teollisuustuotanto siirtyy alemman kustannustason maihin ja 
samalla nopeasti kasvaville markkinoille, jatkuu siten voimak-
kaana myös alkaneena vuonna.  

Saksan ripeä talouskasvu merkitsi viime vuonna myös koko 
Länsi-Euroopalle lähes kolmen prosentin vuotuista bkt:n kasvua. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että Saksan myönteinen 
kehitys perustui lähes yksinomaan viennin sekä investointien 
vahvaan vetoon. Tämän takia arvonlisäverotuksen kiristämi-
nen Saksassa vuoden 2007 alusta alkaen pitänee yksityisen 
kulutuksen kehityksen vaisuna myös tänä vuonna. Tuoreimpien 
arvioiden mukaan bkt:n kasvuvauhdin arvioidaankin hidastuvan 
tänä vuonna uudelleen noin 1,5 prosenttiin ja hidastavan samalla 
myös koko Länsi-Euroopan kehitystä. 

yrityksillä kasvavia haasteita  
toimia kannattavasti Suomessa 

Globaali rakennemuutos ja kilpailu merkitsevät teknologia-
teollisuuden yrityksille kasvavia haasteita toimia kannattavasti 
Suomessa. Seuraavalla hallituskaudella ja työmarkkinakierroksella 
linjataan maamme taloutta useiksi vuoksiksi eteenpäin. Kou-
lutusjärjestelmää ja erityisesti yliopistojen toimintaedellytyksiä 
on parannettava niin, että varmistamme maailmanluokan 
tutkimuksen ja koulutuksen elinkeinoelämän kannalta keskei-
sillä aloilla. Verotusta on kehitettävä siten, että se kannustaa 
osaamiseen ja yrittämiseen. Korkea marginaaliveroaste on 
teknologiateollisuudelle rasite. Tuloverotusta on alennettava 
työmarkkinaratkaisusta riippumatta.

Työmarkkinoilla keskeistä on siirtää päätöksentekoa yrityksiin. 
Mahdollisuuksia ja edellytyksiä paikalliseen sopimiseen yrityksissä 
on lisättävä. Toiminnan tuloksellisuuden ja kilpailutilanteen pitää 
vaikuttaa nykyistä enemmän palkanmuodostukseen. Myös työ-
ajoista on pystyttävä sopimaan väljemmin kuin nyt. Uskottava 
sopimustoiminta ja kilpailukyvyn turvaaminen edellyttävät myös 
nykyistä parempaa työrauhaa.

Jukka Palokangas, pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fiVenäjä- ja Itä-Eurooppa
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Ammatillisen koulutuksen hankkineelle
on ottajia.
Ammatillinen koulutus on Suomessa kova juttu. Koulunsa käyneelle
teknologian taitajalle löytyy taatusti töitä ja jatko-opiskelumahdolli-
suuksia vaikka ammattikorkeakoulusta tai teknillisestä yliopistosta.

www.metropoliz.net
www.teknologiateollisuus.fi


