
Antti Kokkonen:
Sähkömarkkinoille tarvitaan läpinäkyvyyttä s. 24

Juha Rantanen:
Ilmastotavoitteet 
uhkaavat teollisuuden 
kilpailukykyä s. 20

TRIO-ohjelmalla ratkaisu 
verkottumiseen s. 28

T E K N O L O G I AT E O L L I S U U D E N  S I D O S R Y H M Ä L E H T I  1 • 2 0 0 8

Palkkavinoutumat kuntoon · Energia · Puolustus- ja ilmailuteollisuus kansainvälistyy



Palstat

3 Pääkirjoitus 
4 Osaavia tekijöitä
13 Fakta
14 Linjanveto
15 Ajankohtaista
19 Kolumni
27 Kirja
35 Toimiala
38 Talouden tila

U:n komission ehdotuksella päästökauppadirektiivin uusimiseksi on merkittä-
viä vaikutuksia teknologiateollisuuden yrityksille. Valtaosa vaikutuksista tulee 
sähkön hinnan nousun kautta, mutta myös päästöoikeuksien ostoista aiheutuu 
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miljoonaa euroa vuodessa. Vaikutukset ovat siis todella merkittäviä.
Myönteistä on, että EU:n komission ehdotuksessa hiilidioksidipäästöoikeuksien jaossa 

otetaan huomioon energiaintensiivisen teollisuuden asema kansainvälisessä kilpailussa ja 
alan jo aikaisemmin tekemät toimenpiteet päästöjen alentamiseksi. Paljon jää kuitenkin vielä 
tehtäväksi.

Teknologiateollisuuden yrityksille myyntihinnat määräytyvät maailmanmarkkinoilla. Siksi 
kaavailtu menetelmä, jossa päästöoikeuksia jaetaan huutokaupan perusteella, ei sovellu aloille, 
jotka toimivat avoimessa kansainvälisessä kilpailussa. EU:ssa syntyvää ylimääräistä kustannusta 
ei ole mahdollista lisätä hintoihin.

Yksin EU:n toteuttamana järjestelmä johtaa vähittäiseen tuotannon siirtymiseen 
EU:n ulkopuolelle ja maailman päästöt todennäköisesti kasvavat. Tätä ei voi pitää 
hyväksyttävänä.

Teknologiateollisuuden mielestä energiaintensiivisten alojen päästöoikeudet pitää 
jakaa tehokkuuteen perustuen. Tämä edesauttaa päästöjen vähentämistä ja samalla pal-
kitsee yrityksiä, jotka ovat investoineet prosessiensa kehittämiseen vähemmän energiaa 
käyttäviksi ja pystyneet alentamaan päästöjään tuotettua yksikköä kohti. 

Tehokkuusperusteinen päästökauppamalli on helposti laajennettavissa 
globaaliksi, mikä on yksi sen suurimmista vahvuuksista.

Ei pidä unohtaa sitä, että tarvittavat tuotteet tuotetaan joka tapauksessa 
jossain. Ympäristön kannalta olisi tietysti toivottavaa, että ne tuotettaisiin tek-
nologialtaan maailman parhaissa yksiköissä, siis esimerkiksi Suomessa.

Luettavanasi on nyt hieman uudistunut Visio. Olemme pyrkineet 
lisäämään ilmavuutta ja jäsentämään kokonaisuuksia selkeämmin. Nyt 
lehden teema on jo heti sisältösivulla näkyvästi esillä. 

Lehdessä on myös uusi, oma osionsa TRIO-hankkeelle. Toivomme, 
että näin saamme levitettyä TRIOn tuloksia laajemmalle ja aktivoitua 
samalla uusia yrityksiä mukaan kehittämään toimintaansa.

Markku Alhonen
päätoimittaja
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TEKSTI Liisa Joensuu · Kuva Mikko Lehtimäki

O S a a V I a  T E K I J Ö I T Ä
Teknologiateollisuus työllistää suoraan 270 000 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus on vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa.

pyörittämiseen.
”Työskentelen Wärtsilän vaasan tehtailla kaasumoot-

toreiden koeajossa. vuoden aikana 10 hengen tiimimme 
testaa noin 150 moottoria, joita käytetään voimalaitok-
sissa ja laivoissa. Jos moottoreita ei koeajettaisi tehtaalla, 
mahdollisia vikoja olisi paljon vaikeampaa korjata loppu-
kohteissa.” 

Tärkeä osa kaasumoottoreiden koeajossa on myös 
päästöjen mittauksella. Jani Åsvik siis paitsi pyörittää 
maailmaa, myös pelastaa sitä. Kaasumoottoreiden tulee 
olla ympäristöystävällisiä. Kun työkokemusta on kerty-
nyt tarpeeksi, Jani suunnittelee lähtevänsä maailmalle. 
Nuoresta iästään huolimatta hänellä on jo kokemusta 
ulkomaillakin työskentelemisestä.

”Pääsin heti vaasan ammattiopistosta valmistuttuani 
rakentamaan voimalaitosta paperitehtaan yhteyteen 
Meksikoon. Kyseessä oli ammattiopiston ja Wärtsilän 
yhteistyössä tarjoama harjoittelumahdollisuus, todella 
hieno kokemus.”

Tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä töitä riittää ja 
jatko-opinnotkin kiinnostavat. Jani saattaa jatkaa vielä 
lukuja ja valmistua insinööriksi. Energiaa tarvitaan siis 
omaankin elämään. 

Kaasua, 
asentaja Åsvik!

aasalaisella Jani Åsvikilla, 23, on tärkeä osa 
maailman pyörittämisessä. Hänen työnsä 
jäljet näkyvät eri puolilla palloa ja hänen 
suorittamiensa testausten ansiosta miljoo-
nat ihmiset saavat sähköä oman arkensa  V
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Teknologiateollisuuden tekemä kyselytutkimus osoittaa, että yritykset 

ovat ottaneet uuteen työehtosopimukseen sisältyvän yrityskohtaisen 

kannuste-erän aktiivisesti vastaan. 

P
mihenkilöiden puolella neuvottelupöytään käytiin 72 prosentissa 
yrityksistä.

”Tarkoituksena on ollut haastaa yrityskulttuuria muuttumaan 
ja herättää esimiehet ja luottamushenkilöt keskustelemaan 
aidosti yhdessä yritystä koskevista asioista. Tämä tavoite on 
saavutettu hyvin”, analysoi apulaisjohtaja Ari Sipilä Teknolo-
giateollisuudesta.

Hän pitää lyhyessä ajassa saavutettuja neuvottelutuloksia 
positiivisina. Yrityksistä 57 prosenttia jakoi prosentin erän 
työntekijöille ja ylempien toimihenkilöiden kanssa sopimukseen 
päästiin 62 prosentissa yrityksistä. Muissa yrityksissä päädyttiin 
tes-sopimuksen sisältämään vaihtoehtoon: jakamaan työnteki-
jöille 0,7 prosentin ja ylemmille toimihenkilöille 0,5 prosentin 
yleiskorotus.

Työntekijäpuolella palkkauksen vinoutumien korjaaminen 
osoittautui tärkeimmäksi jakoperusteeksi. Ylempien toimihenkilöi-
den osalta erää käytettiin suurimmaksi osaksi henkilökohtaisesta 
työsuorituksesta palkitsemiseen. Myös kannustavan palkkapor-
rastuksen aikaansaaminen, pätevyys ja työn vaativuus ohjasivat 
erän kohdentamista.

Osaaminen haltuun

Erän oikeudenmukainen jakaminen vaatii uudenlaista ajatte-
lutapaa ja oppimisprosessia. Tes-sopimukseen onkin kirjattu 
luottamusmiesten mahdollisuus saada koulutusta taloudellisen 
informaation käsittelyyn. Sen myötä oman yrityksen menestyk-
seen vaikuttavia tekijöitä on helpompi ymmärtää. Kun neuvot-
telupöydän molemmin puolin puhutaan samaa kieltä, saadaan 
aikaan aitoa paikallisen sopimisen kulttuuria.

Maaliskuussa Teknologiateollisuuden on tarkoitus käynnistää 
yhdessä Metallityöväen liiton, Toimihenkilöunionin ja Ylempien 
Toimihenkilöiden kanssa pilottikoulutus, jossa esimiehet ja 

TEKSTI Virpi Hopeasaari · KUVA Jari Härkönen

rosentin lisäkorotuserän hyödyntäminen edellyt-
tää, että sen jakoperusteista on sovittu työpaik-
kakohtaisissa neuvotteluissa. Työntekijäpuolella 
91 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä 
käytti neuvottelumahdollisuuden. Ylempien toi-

 

luottamushenkilöt opettelevat yhdessä yritystaloutta yrityspelin 
keinoin.

”Työpaikkakohtaisella erällä palloa halutaan antaa entistä 
enemmän työpaikoille. Samalla on kuitenkin varmistettava, että 
pallo osataan ottaa haltuun, sillä kannustavuus vaatii jatkuvaa 
kehittämistä ja seuraamista. Muutosvaihe on nyt mennyt hyvin 
ja tänä vuonna päästään varmasti vielä parempaan tulokseen”, 
uskoo Sipilä.

Vuonna 2008 yritysten käytettävissä on 1,6 prosentin kan-
nuste-erä. Sipilä muistuttaa, että sen hyödyntäminen toteut-
taa tes-sopimuksen henkeä. Uudistuksen tarkoitus on antaa 
mahdollisuus henkilökohtaisesti kohdennettuihin erisuuruisiin 
kannustaviin palkankorotuksiin. 

Kohti aitoa 
kannustavuutta

”Työpaikkakohtaisella 
erällä palloa halutaan 
antaa entistä 
enemmän työpaikoille.”

Neuvoteltiin Neuvottelut kesken (vko 51/2007)
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Lähde: Teknologiateollisuus ry, jäsenkysely paikallisesta sopimisesta 9.1.2008

Ei neuvoteltu

Työntekijät
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Prosenttia yritysten lukumäärästä

Toimihenkilöt
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Yrityskohtainen erä tukee 
liiketoiminnan tavoitteita

Henkilöstöpäällikkö Seppo Nikula 
pitää yrityskohtaista erää hyvänä 
kehitystä tukevana elementtinä. 
Sen avulla toteutettava palkkapo-
litiikka ohjaa ihmisiä toimimaan 
yrityksen tavoitteiden mukaan.

Palkkavinoutumat kuntoon

Toimitusjohtaja Ralf Sohlström ja tehdaspäällikkö Juha 
Martikainen uskovat, että yrityskohtainen erä voi mo-
tivoida myös ilman jääneitä pohtimaan työsuoritustaan 
ja mahdollisuuksiaan parantaa sitä.

dyntäen jo parin vuoden ajan. Kimmokkeena oli siirtyminen 
suorituspalkasta aikapalkkaan vuonna 2004. Siinä yhteydessä 
erityistä huomiota kiinnitettiin palkkojen vinoutumiin ja palkka-
uksen liian suureen tasapäistävyyteen. Palkkausta alettiin korjata 
ja kehittää kannustavampaan suuntaan.

”Uudesta yrityskohtaisesta erästä sopiminen oli helppoa, kos-
ka se kytkeytyi luontevasti jo pidemmän ajan kuluessa tehtyihin 
palkkatarkistuksiin. Perusteet yrityskohtaisen erän jakamiselle 
ovat suurelta osin samat, joita olemme käyttäneet jo aiemmin”, 
kertoo Nikula. 

Kaikkiaan tes-uudistuksen piiriin Valmet Automotivessa 
kuuluu 650 henkilöä. Heistä 610 työskentelee tuotantotiimeissä 
autonrakentajan tehtävissä sekä prosessinhoidossa, laadunvarmis-
tuksessa, materiaalinkäsittelyssä ja kunnossapidossa. Esimies- ja 
asiantuntijatehtävissä työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä 
joukossa on 40.

Nikula tutki yhdessä pääluottamusmiehen kanssa yhtiön 
palkkarakennetta palkkauksen vinoutumien ja epätasapainon 
löytämiseksi. Työtehtävien vaativuutta ja pätevyyden tasoa ano-
nyymisti tarkastelemalla palkkarakenteesta paljastuivat sellaiset 
tehtävät, jotka vaativat korotusta sekä ne tehtävät, joiden osalle 
riitti pelkkä yleiskorotus. Henkilönimiä tarkastelussa ei missään 
vaiheessa ollut mukana. Koska henkilöstömäärä on suuri, eivät 

yt työehtosopimuksessa toteutui se, mitä olemme 
yrityksessämme vieneet eteenpäin jo aiemmin”, 
iloitsee henkilöstöpäällikkö Seppo Nikula.

Valmet Automotive on sopinut palkoista työ-
ehtosopimuksen työpaikkakohtaista erää hyö-

eri vaativuustasotkaan paljastaneet niiden takana olevia henki-
löitä. Kun vinoutumat oli korjattu, Nikula laati korjauksista vielä 
tarkan raportin. 

”Johtoajatuksena erän jakamisessa oli työn vaativuus ja 
henkilökohtainen pätevyys. Erot niissä näkyvät eroina myös 
palkoissa. Siellä missä palkkaus on tasapäistynyt liikaa, on tar-
vittu korotuksia. Toisaalta samaa työtä samalla tasolla tekevillä 
henkilöillä ei tulisi olla palkkaeroja. Erää on käytetty korjaamaan 
näitä vinoutumia”, kertoo Nikula.

Pätevyyden mittarit

Valmet Automotive valmistaa Porsche Boxster- ja Porsche Cayman 
-urheiluautoja sopimusvalmistuksena Porsche AG:lle. Kansain-
välisessä mittakaavassa Valmet Automotive on pieni valmistaja, 
jolle nopea reagointikyky ja henkilöstön moniosaaminen ovat 
tärkeitä kilpailukykytekijöitä.

Myös yrityskohtaisen erän jakokriteerejä on peilattu näihin 
koko tehdasta koskettaviin tavoitteisiin. Jakoa ovat ohjanneet 
palkkausjärjestelmän mukaiset pätevyyden mittarit, esimerkiksi 
ammatin hallinta, monitaitoisuus, huolellisuus ja työn tulos.

Esimiehillä on Nikulan mielestä viime kädessä tärkein rooli 
arvioida toimenkuvien vaativuutta ja henkilöstön osaamista. Kes-
kustelua Valmet Automotivessa on herättänyt se, onko esimiesten 
mahdollista tehdä täysin objektiivisia arviointeja.

”Satsaamme paljon esimiesvalmiuksien kehittämiseen. Esimie-
hiä pitää kouluttaa ja ohjata siihen, miten he voivat objektiivisesti 
analysoida työn vaativuutta ja työsuorituksia.” 

M
Baltian tytäryhtiössä Tallinnassa. 

”Yhä lisääntyvästä automaatiosta huolimatta tarvitsemme pit-
kän linjan ammattiosaajia mm. koneiden ohjelmointiin, käyttöön 
ja huoltoon”, toteaa toimitusjohtaja Ralf Sohlström. 

”Tuotantoa ei voi koskaan hoitaa loppuun asti koneilla. Olem-
me sopimusvalmistaja ja myymme koneaikaa. Yhdellä koneella 
saatetaan työstää jopa sata erilaista tuotetta. Se merkitsee jatku-
vaa koneiden asetusten vaihtamista ja tarkkaa laadunvalvontaa”, 
jatkaa Vantaan tehtaan tehdaspäällikkö Juha Martikainen. 

Koska jokainen tehdas on erikoistunut omaan, erityistä osaa-
mista vaativaan tuotealueeseensa, yrityskohtainen erä päädyttiin 
jakamaan tehdaskohtaisesti. 

”Joka tehtaassa käytiin omat neuvottelut. Esimiesten kanssa 
käytiin läpi toimenkuvat, niissä tapahtuneet muutokset, menes-
tys työtehtävissä ja työn tulos suhteessa työryhmien tasoon”, 
kuvailee Martikainen. 

”Erä jaettiin suurelle joukolle, mutta tarkoin kriteerein. Tar-
koituksena oli aikaansaada monipuolisuutta palkkarakenteeseen 
ja kohdistaa erä niille, joiden palkka muutenkin vaati korotusta”, 
kertaa Sohlström. 

Perusteelliset neuvottelut

Yrityskohtainen erä ynnättynä yhteen varsin mittavan yleiskoro-
tuksen kanssa vaati Meconetissa budjetin uusimista. 

”Hyvän työntekijän lisät saatiin nyt kuitenkin kerralla sisäl-
lytettyä yrityskohtaiseen erään, eivätkä ne tule myöhemmin 
ripoteltuina yleiskorotuksen päälle”, toteaa Sohlström. 

”Palkkavinoutumat saatiin nyt kunnolla korjattua. Kaikkiaan 
50 työntekijää sai yrityskohtaisen erän ansiosta palkkaansa hen-
kilökohtaisen lisäkorotuksen”, Sohlström jatkaa. 

Neuvottelut kaikissa kolmessa tehtaassa olivat suuri prosessi. 
Vaikka Meconetissa on selkeät perusteet palkankorotusten kä-
sittelyyn, haasteita asetti kohderyhmän suuri määrä. Meconetin 
Suomen yksiköissä työskentelee kaikkiaan 185 työntekijää. Erä 
piti kohdistaa johdonmukaisesti yrityksen koko palkkapolitiikan 
kanssa. 

econet tunnetaan teollisuuspiireissä kierre-
jousien sekä meisto- ja syvävetotuotteiden 
Suomen markkinajohtajana. Yrityksen kolme 
Suomen tehdasta sijaitsevat Vantaalla, Ääne-
koskella ja Pihtiputaalla. Tuotantoa on myös 

”Jakoperusteet sovittiin ensin yleisellä tasolla luottamusmies-
ten kanssa. Sen jälkeen niitä pohdittiin henkilöittäin esimiesten 
kesken, jolloin jokainen sai sanoa mielipiteensä. Tämä varmisti 
sen, että jokainen tapaus käsiteltiin mahdollisimman objektii-
visesti. Hyvänä apuna oli myös Teknologiateollisuudelta saatu 
selkeä ohjeistus”, toteaa Martikainen.

”Lyhyellä aikataululla saimme aikaan hyvän lopputuloksen. 
Siihen vaikutti varmasti hyvä perusvalmius, joka meillä on ollut 
neuvotteluihin. Yhdessä henkilöstön kanssa käydyt neuvottelut 
parantavat varmasti yhteistyötä entisestään myös jatkossa”, 
uskoo Sohlström. 

TEKSTI Virpi Hopeasaari · KUVA Juha Sinisalo

Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla palkkapolitiikkaa on viimeisten 

parin vuoden aikana kehitetty entistä kannustavampaan suuntaan. Niinpä uuden 

työehtosopimuksen mukainen yrityskohtainen eräkin otettiin tehtaalla luontevasti käyttöön.

”N

TEKSTI Virpi Hopeasaari · KUVA Jari Härkönen

Yrityskohtaisen erän jakaminen Meconet Oy:n kaikilla kolmella Suomen tehtaalla  

vaati tarkkaa harkintaa. Hyvässä hengessä käydyt neuvottelut olivat mittava prosessi, 

joka vahvisti yhteistyövalmiuksia myös tulevaisuutta varten. 
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K
stipendiohjelmista, ja säätiön hallitus valitsi niistä yhteistyökump-
paniksemme Fulbright Centerin. Fulbright stipendiohjelmalla, 
joka suuntautuu Yhdysvaltoihin, on erittäin arvostettu kansain-
välinen status. Ohjelma on erinomaisesti hallinnoitu. Stipendiaatit 
ovat yleensä sijoittuneet Yhdysvalloissa huippuyliopistoihin ja 
myöhemmin urallaan johtaviin yhteiskunnallisiin asemiin”, ker-
too Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön asiamies Mervi 
Sibakov.

Sekä Fulbright Center että säätiö ovat saaneet positiivista 
julkisuutta yhteistyöstä. Ohjelma on lisännyt tekniikan alan 
opiskelijoiden ja tutkijoiden kiinnostusta Fulbright-stipendejä 

un Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö perus-
tettiin vuonna 2003, koulutuksen ja tutkimuksen 
kansainvälistämisestä haluttiin tehdä yksi säätiön 
tukikohteista.

”Teimme selvityksen erilaisista tutkijanvaihto- ja 

kohtaan, ja ohjelman kautta tutkijavaihtoon hakeutuu todellisia 
huippuja. Ensimmäiset kolme stipendiaattia ovat tällä hetkellä 
Yhdysvalloissa. 

Fulbright-partneruus 
velvoittaa säätiötä

Fulbright-partneruus vaatii Mervi Sibakovin mukaan sitä, että 
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö tekee oman osuutensa 
vähintään yhtä hyvin kuin Fulbright Center. Säätiö on mukana 
kertomassa stipendimahdollisuudesta omille sidosryhmilleen, se 
osallistuu aktiivisesti valintaprosessiin ja seurantaan sekä hoitaa 
rahoitusosuutensa. 

”Odotamme, että stipendiaatit saisivat valitsemissaan yli-
opistoissa korkeatasoista ja innostavaa opetusta, jonka tuloksilla 
he voisivat palatessaan rikastuttaa suomalaista yhteiskuntaa ja 

teknologiateollisuuden toimialoja. Haluaisin rohkaista useam-
pia lahjakkaita nuoria hakeutumaan kansainväliseen vaihtoon. 
Fulbright ei ole ainoa vaihtoehto, vaan erilaisia mahdollisuuksia 
on paljon. Voisi melkein sanoa, että rahasta vaihtoon pääsy ei 
ole kiinni”, Mervi Sibakov sanoo.

Tänä keväänä julkaistavat uudet stipendiaatit valittiin kuten 
ensimmäisetkin: Fulbright Centerin tekemän esikarsinnan jälkeen 
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sai kymmenkunta erittäin 
korkeatasoista hakemusta. Niistä säätiön hallitus teki ehdotuksen 
Fulbrightin johtokunnalle. 

”Johtokunta päätyi ehdotettuihin kandidaatteihin. Koska 
korkeatasoisia hakijoita oli enemmän kuin kykenemme rahoit-
tamaan, valintaan vaikutti se, miten keskeisesti hakijan aihe sopi 
teknologiateollisuuteen”, Sibakov mainitsee.

Rahoitus toimii 
tutkijan instrumenttina 

Yksi Yhdysvalloissa toimivista säätiön kolmesta ensimmäisestä 
stipendiaatista on tutkijatohtori Antti Oulasvirta. Hän tekee 
tutkimustyötä University of Californiassa Berkeleyssä aiheenaan 
sosiaalisten vihjeiden tulkinta tietokonevälitteisessä kommunikaa-
tiossa. Oulasvirran tukikohta Suomessa on Tietotekniikan tutki-
muslaitos HIIT (Helsinki Institute for Information Technology).

”Jokainen stipendi- tai projektirahoitus on tutkijalle instru-
mentti saada haluamiansa asioita aikaiseksi. Fulbright-stipendin 
etuna on se, että se sallii kohtuullisen intellektuaalisen vapau-
den edistää asiaansa ilman että tinkisi elämänlaadusta. Siihen 
kuuluu lisäksi etuuksia, joita muihin tällaisia postdoc-vierailuja 
rahoittaviin stipendeihin ei välttämättä kuulu: vakuutus, ohjattu 
valmistautuminen ja tuki, vahva taustaorganisaatio ja tuhannet 
muut fulbrighterit, joista voi saada yllättäviä kontakteja”, Antti 
Oulasvirta kertoo.

Hänen mukaansa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön 
haku oli kuin hänen profiiliinsa luotu ja oikeastaan pääsyy siihen, 
että hän ylipäätään haki Fulbright-stipendiä. Hän kokee olleensa 
joitakin projekteja tai stipendejä hakiessaan väliinputoaja, koska 
hänen aiheensa, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, yhdistää 
”ihmistieteitä” ja ”insinööritieteitä”. 

”Fulbright on apurahojen aatelia monessakin mielessä. Etui-
suuksia on monia. Suomessa Fulbrightilla on hyvä ja arvostettu 
maine, mutta Yhdysvalloissa fulbrighterin titteli on todella kor-
kealle arvostettu. Moni valtiomies ja vaikuttaja on fulbrighteri, 
ja pelkkä Fulbrightin mainitseminen on avannut ovia yliopistolla 
suomalaiselle, jonka nimi itsessään ei ole tunnettu. Jo tämän takia 
Fulbright-stipendit ovat tavoittelemisen arvoisia.”

Berkeley oli 
ennestään tuttu

Antti Oulasvirta ei hakenut muita stipendejä, vaan ajatteli jär-
jestää tutkimusrahoituksen esimerkiksi TEKES-projektin kautta. 
Hän onnistuikin hankkimaan suomalaiselle ryhmälleen 600 000 
euroa kolmessa projektissa. Ulkomaanvaihtoon tarkoitetut rahat 

jäävät kuitenkin jonkun toisen käytettäväksi.
University of California Berkeley oli Antti Oulasvirralle luon-

nollinen valinta, sillä opinahjo oli vanhastaan tuttu. Hän oli 
aiemmin viettänyt siellä vuoden Helsingin yliopiston vaihto-
ohjelman kautta ja teki kaikki väitöskirjaansa vaaditut opinnot 
Berkeleyssä. 

”Pidin paikasta paljon. Lisäksi Tietotekniikan tutkimuslaitos 
HIIT:llä on yhteistyötä Berkeleyn kanssa ja muutamia tutkijoita 
vuosittain Berkeleyssä. Toinen vaihtoehto olisi ollut esimerkiksi 
Carnegie Mellon University. Vaakakupissa painoi myös Ella-tytär, 
joka syntyi viime huhtikuussa; ilmaston puolesta Pohjois-Kalifornia 
on ihanteellinen.”

Stipendi tukee tutkijaa

Antti Oulasvirta on syntynyt Tampereella vuonna 1979. 
Hän suoritti FM- ja FL-tutkinnot Helsingin yliopistossa. Hän 
opiskeli Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä psykologiaa 
2002–2003 ja vieraili Deutsche Telekom Laboratoriesissa 
Berliinissä alkuvuonna 2006. Oulasvirta on tutkija Tieto-
tekniikan tutkimuslaitos HIIT:ssä, jossa hän tutkii uuden 
mobiili- ja ubiikkiteknologian käytön psykologiaa. Oulas-
virta on myös toiminut liikenne- ja viestintäministeriön 
asiantuntijana. Antti Oulasvirta väitteli tohtoriksi Helsingin 
yliopistossa vuonna 2006. Kognitiotieteen väitöskirjassaan 
hän tutki, millä ehdoilla tietokoneen käyttäjät pystyvät 
muistamaan keskeytetyn tehtävän ja palaamaan siihen 
luontevasti.

TEKSTI Liisa Joensuu · KUVA Shutterstock

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö tukee yhteistyössä Fulbright Centerin kanssa 

lahjakkaitten nuorten suomalaisten opiskelua maailman parhaissa yliopistoissa. 

Tarkoitus on, että saadut opit rikastuttavat vastavuoroisesti suomalaista yhteiskuntaa 

ja elinkeinoelämää. 
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Teknologiateollisuuden 
osaamisen taso nousee 
kaikissa tehtävissä 

Yritysten syksyllä 2007 esittämän ar-
vion mukaan teknologiateollisuuden 
henkilöstö Suomessa kasvaa seitsemän 
prosenttia vuosien 2006 ja 2010 välillä. 
Yliopisto-, ammattikorkeakoulu- sekä 
ammatillisia tutkintoja suorittaneiden 
määrät kasvavat 13–15 prosenttia tällä 
aikavälillä. Teknikkotutkinnon suorit-
taneen henkilöstön määrä vähenee 
teknikkokoulutuksen loppumisen sekä 
eläkkeelle siirtymisen nopeutumisen 
takia. Samanaikaisesti yritykset arvioi-
vat lisäävänsä työnjohtotehtävissä toi-
mivaa henkilöstöä, mikä lisää tarvetta 
työnjohtokoulutukselle. Kasvavan eläk-

keelle siirtymisen takia myös ammatil-
lista tutkintoa vailla oleva henkilöstö 
supistuu. 

Kasvun painopiste on tekniikan 
alan tutkinnoissa, mutta korkea-as-
teella myös muiden alojen tutkinnoissa. 
Toisella asteella tekniikan alan lisäksi 
myös tietojenkäsittelyalan koulutuksen 
saaneiden määrä lisääntyy. 

Lähde: Henkilöstöselvitys 2010. 
Teknologiateollisuus ry

F a K T a

Ihminen tulkitsee toista 
ICT:n avulla

Antti Oulasvirta väitteli tohtoriksi Helsingin yliopiston käyttäy-
tymistieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjassa hän tutki, millä 
ehdoilla tietokoneen käyttäjät pystyvät muistamaan keskeytetyn 
tehtävän ja palaamaan siihen takaisin. Berkeleyssä hän tutkii, 
miten ihmiset tekevät tulkintoja toisistaan tietokonevälitteisissä 
sovelluksissa. 

”Erityisesti minua on kiinnostanut uusi emergoituva so-
velluskategoria, niin sanotut tilatietosovellukset. Aiemmasta 
projektistani startannut Jaiku on tästä hyvä esimerkki. Google 
osti sen sittemmin.”

”Kun ihmisen sijainnista, tekemisistä, kännykän käytöstä, 
kiireellisyydestä ja muusta sellaisesta välitetään reaaliaikaisesti 
tietoa, toiset tulkitsevat näitä viestejä yllättävän rikkailla tavoilla, 
joista osa on hyvinkin tilannesidonnaisia. Minua kiinnostaa, mitä 
reunaehtoja tulkinnoissa on ja kuinka pitkälle ihmiset voivat niissä 
mennä. Olen tätä varten hankkinut aika uniikin aineiston Jaikus-
ta ja kasannut ympärilleni ryhmän eri alojen tutkijoita, joiden 
kanssa kirjoitamme korkean profiilin julkaisun tästä aiheesta”, 
Oulasvirta kertoo.

Julkaisuilla on tutkijalle 
suuri merkitys

Tieteellistä uraa arvioidaan pitkälti julkaisujen ja julkaisujen sitaat-
tien kautta, joten myös Oulasvirta jäsentää työnsä saavutuksia 
osin siltä pohjalta. Hän kertoo pitävänsä kuitenkin mielessään, 
ettei määrä korvaa laatua. 

”Yritän saada takataskuun muutaman ”kovan” julkaisun, esi-
merkiksi alan pääyhdistyksen ACM:n lehdessä Communications 
of the ACM. Jos pystyn tähän, se tarkoittaa, että on osallistunut 
määrittämään tietotekniikan alan kehityssuuntia.”

Tutkijoiden kouluttautuminen ulkomailla on Antti Oulasvirran 
mukaan tärkeämpää kuin suomalaisessa yliopistojärjestelmässä 
yleisesti ajatellaan. Anglosaksiseen yliopistoperinteeseen kuuluu 
väittelemisen jälkeinen postdoc-vuosi ulkomaisessa huippuyli-
pistossa. 

”Yhdysvaltalaisessa järjestelmässä on lähes sääntö, että 
akateemiselle uralle tähtäävät siirtyvät pois kotipesästä johonkin 
toiseen yliopistoon postdociksi tai suoraan apulaisprofessoriksi. 
Suomalaisessa järjestelmässä pysytään helposti kotiyliopistossa 
koko ura, joten ideoiden ja akateemikoiden kiertokulku jää vähäi-

semmäksi. Näen Teknologiateollisuuden 
100-vuotissäätiön osallistuvan tärkeän 
kiertokulun rakentamiseen ja arvostan 
sitä kovasti.”

”Vuoden tai kahden työ pakottaa 
ajattelemaan uusia asioita, tapaamaan 
uusia ihmisiä, lähestymään ongelmia uu-
sista näkökulmista ja näkemään miten 
huippututkimusta tehdään. Kokemus 
rikastuttaa tutkijan intellektuaalista ja 
sosiaalista pääomaa.”

Tutkimusryhmän johtajaksi

Antti Oulasvirran mukaan näkymät profes-
sorin virasta Suomessa eivät ole kovinkaan 
hyvät, sillä vuosikymmenen alkupuoliskol-
la lähes kaikki Suomen yliopistot avasivat 
virkoja käytettävyyden alalla ja nyt niitä 
miehittävät melko nuoret professorit. 

”En kuitenkaan mieti titteleitä vaan 
keskityn työn laatuun. Nautin työstäni 
tutkijatohtorina. Panostan työhön, jolla on 
potentiaalia tehdä merkittävä tieteellinen 
vaikutus. Jos sitä kautta tulee titteleitä tai 
myöhemmin virka, hyvä niin.”

Antti Oulasvirta muutti Kaliforniaan 
elokuussa, ja palaa Suomeen kesäkuun 
alussa. Kotimaahan palattuaan hän ryhtyy 
johtamaan tutkimusryhmää Ubiquitous 
Interaction, yhdessä professori Martti 
Mäntylän kanssa. 

”Teknologiateollisuuden 100-vuo-
tissäätiö voisi stipendejä suuntaamalla 
ehkä voimakkaammin ottaa kantaa ja 
myötävaikuttaa kansallisesti tärkeiden, 
emergoituvien tutkimusalojen tutkijoi-
den kouluttautumiseen ulkomailla uran 
eri vaiheissa. Suuremman vaikutuksen 
se saavuttaisi myös yksinkertaisesti kus-
tantamalla enemmän stipendejä”, Antti 
Oulasvirta sanoo. 

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ensimmäi-
set kolme stipendiaattia ovat tällä hetkellä Yhdysvalloissa. 
Jutussa esitellyn Antti Oulasvirran lisäksi Yhdysvalloissa 
ovat Mikko Perttunen Oulun yliopistosta ja Juhana 
Siljander Oulun yliopistosta. Mikko Perttunen toimii 
jatko-opiskelijana Massachusetts Institute of Technologys-
sä. Hän tutkii tietämyksen esittämistä kontekstitietoisissa 
järjestelmissä. Juhana Siljander toimii jatko-opiskelijana 
New York Universityssä matematiikan osastolla. Siljanderin 
aiheena ovat epälineaaristen parabolisten osittaisdifferen-
tiaaliyhtälöiden ratkaisujen säännöllisyysominaisuudet. 

Fulbright Center on yksityinen asiantuntija- ja palvelu-
organisaatio, jonka tehtävänä on edistää kansainvälistä 
vuorovaikutusta Suomen ja Pohjois-Amerikan välillä kor-
keakoulutuksen alueella. Fulbright Center toimeenpanee 
erilaisia vaihto- ja apurahaohjelmia.

Fulbright Center on voittoa tavoittelematon organi-
saatio, jonka toimintaa rahoittavat Suomen opetusmi-
nisteriö, Yhdysvaltain ja Kanadan valtiot sekä Suomen 
ja Yhdysvaltain hallitusten perustama tukisäätiö. Vuo-
sittain Fulbright Center myöntää noin kuusikymmentä 
stipendiä. 
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vaikuttavuuden parantamiseksi. Tekniikan 
Akateemisten Liiton koordinoimassa ryh-
mässä työhön osallistuu myös teknillisen 
korkeakoulutuksen sidosryhmiä, Suomen 
Akatemia, Tekes, VTT, Teknologiateollisuus 
ja EK. Työryhmä luovutti väliraporttinsa 
opetusministerille tammikuussa 2008. 

Suomalainen innovaatioympäristö 
halutaan nostaa laaja-alaisella innovaa-
tiopolitiikalla maailman parhaaksi. Tähän 
tulevaisuudenkuvaan kuuluu oleellisena 
osana kansainvälisesti korkeatasoinen 
korkeakouluopetus ja -tutkimus. Tek-
nologiateollisuus pitää tärkeänä, että 
tekniikan yksiköt profiloituvat, verkottuvat 
ja uusiutuvat myös rakenteellisesti, jotta 
ne pystyvät vastaamaan entistä paremmin 
toimintaympäristön muutoksiin. 

Nyt on tärkeää, että hyvin käynnis-
tynyt yhteistyö jatkuu ja johtaa konk-
reettisiin toimenpiteisiin. Rakenteita on 
uskallettava tarkastella ennakkoluulotto-
masti ja uudistaa tarvittaessa. Yksinomaan 
opiskelijahakutilastoihin perehtymällä voi 
vakuuttua siitä, että tekniikan yksiköitä ei 
voi olla tulevaisuudessa Suomessa nykyistä 
määrää. Tästä työryhmä oli yksimielinen. 
Yksiköiden lukumäärä ei kuitenkaan tällä 
hetkellä ole tärkein asia. Oleellisempaa on 
suunnata katse kotinurkilta maailmalle. 

Tulevaisuuden tarkka ennustaminen 
on mahdotonta. Omatahtoinen yritys 
kuitenkin luotaa liiketoiminnan uusia 
mahdollisuuksia ja haasteita ja niihin liit-
tyviä osaamistarpeita. Tältä pohjalta yritys 
tekee valintansa ja sovittaa toimenpiteen-

sä sen mukaisesti. Tärkeää on yrityksen 
ajattelun ja toteutuksen johdonmukaisuus 
ja ketteryys, jota tarvitaan muutostilan-
teissa. Samat periaatteet sopivat myös 
korkeakoulujen ja niiden yksiköiden oh-
jenuoraksi. 

Uudistushankkeiden 
onnistuminen edellyttää 

vahvaa muutosjohtamista

Korkeakoulukentässä on valmisteilla useita 
uudistushankkeita. Eräs merkittävimmistä 
on Teknillisen korkeakoulun, Helsingin 
kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen 
korkeakoulun yhdistäminen innovaatioyli-
opistoksi. Sen toteutuminen tukee koko 
korkeakoulujärjestelmän uudistumista, 
kunhan ambitiotaso pidetään korkealla. 
Uudistushankkeiden onnistuminen edel-
lyttää erityisesti vahvaa muutosjohtamista. 
Myös työryhmä korostaa väliraportissaan 
ammattimaisen johtamisen tärkeyttä sekä 
korkeakoulu- että yksikkötasolla. 

Suomella on tekniikan alalla pitkät 
perinteet yritysten ja korkeakoulujen vä-
lisestä yhteistyöstä niin opetuksessa kuin 
tutkimuksessa. Tällaisia kilpailuetutekijöitä 
tulee vahvistaa edelleen. On löydettävä 
toimintamalleja, joilla yhteistyöstä tulee 
osa yritysten ja korkeakoulujen toimin-
takulttuuria. 

Teknologiateollisuus pitää erityisen 
tärkeänä myös tekniikan yksiköiden ta-
voitteellista kansainvälistymistä. Sen tulee 
näkyä monikulttuurisuutena sekä kansain-
välisenä verkottumisena ja liikkuvuutena. 
Insinöörien ja diplomi-insinöörien tulee 
valmistuessaan omata toimivat verkostot 
omalla ammattialallaan paitsi kansallisesti 
myös kansainvälisesti.

Työryhmä on yksimielinen myös siitä, 
että laadukkaan opetuksen arvostusta 
on nostettava ja arvostuksen tulee näkyä 
korkeakoulujen päätöksenteossa ja rahoi-
tuksessa. Tekniikan yksiköiden ja toimipis-
teiden profiloituminen voikin tarkoittaa 
paitsi keskittymistä joihinkin koulutus-
aloihin myös opetuksen, tutkimuksen tai 

tietyn yhteiskunnallisen palvelutehtävän 
painottamista. 

Työelämän arvostaman 
osaamisprofiilin voi koota 

monella tapaa

Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat 
tarvittavan osaamisen tason nousevan 
globaalin kilpailun myötä kaikissa teknolo-
giateollisuuden tehtävissä. Osaamistarpei-
siin vastaaminen edellyttää koulutukselta 
paitsi relevantteja sisältökokonaisuuksia 
myös sellaisia oppimisympäristöjä ja ope-
tusmenetelmiä, jotka tukevat työelämässä 
tarvittavien valmiuksien kehittymistä. 

Työryhmän näkemys on, että tekniikan 
alan koulutuksen imago on edelleen ko-
nekeskeinen, vaikka tutkimus- ja kehitys-
toiminnan painopistealueiksi on noussut 
sellaisia teemoja kuin käyttäjälähtöisyys, 
palvelukonseptit ja elinkaarimallit. Insi-
nöörit tarvitsevat tulevaisuudessakin ma-
tematiikan ja fysiikan taitoja ja tekniikan 
erityisosaamista, mutta työelämän arvos-
taman osaamisprofiilin insinöörit voivat jo 
tänä päivänä koota monella tapaa. 
Teknologiateollisuus pitää tärkeänä kou-
lujen opettajien työelämätuntemuksen 
ja -kontaktien vahvistamista ja opettaja-
koulutuksen kehittämistä. Tulevaisuuden 
innovaattorit kasvavat ja kasvattavat osaa-
mistaan tämän päivän peruskouluissa. 
Opettajat tarvitsevat oikeaa ja monipuolis-
ta tietoa teknologian merkityksestä ja tek-
nologiaosaamisen eri ulottuvuuksista sekä 
käytännön tuntumaa eri ammatteihin ja 
niissä tarvittavaan osaamiseen. Kiinnostus 
teknologiaan voi syntyä montaa kautta. 
Myös teknologiateollisuuden töihin on 
monta reittiä. 

Hilkka Alatalo-Korpi
Henkilöstönkehitysjohtaja, Metso Oyj
Teknologiateollisuuden Koulutus- ja 
työvoimatyöryhmän jäsen

liopistojen ja ammattikor-
keakoulujen tekniikan yk-
siköt työstävät yhteistyössä 
kansallista strategiaa kor-
keakoulutuksen laadun ja Y

Teknillisen korkeakoulutuksen 
kansallista strategiaa 
työstetään yhteisvoimin 

Teknologiateollisuus uudisti 
toimintamalliaan

Teknologiateollisuus siirtyi helmikuun 
alusta toimimaan matriisiorganisaatios-
sa, jossa jokaisella strategisella paino-
pistealueella sekä neljällä päätoimialalla 
on vastuullinen johtajansa. 

”Uusi toimintatapa antaa meille 
entistä paremmat mahdollisuudet kes-
kittyä sekä päätoimialojemme että niille 
tärkeiden asioiden eteenpäin viemi-
seen”, perusteli toimitusjohtaja Martti 
Mäenpää.

Teknologiateollisuuden päätoimialat 
ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, 
kone- ja metallituoteteollisuus, me-
tallien jalostus sekä tietotekniikka-ala. 
TkT Juha Ylä-Jääski vastaa elektroniik-
ka- ja sähköteollisuudesta ja sen toi-
mintaympäristön kehittämisestä, KTM 
Sirpa Smolsky puolestaan metallien 
jalostuksesta ja sen toimintaympäristön 
kehittämisestä.

Uusina johtajina aloittivat DI Ilkka 
Niemelä ja VTM Jukka Viitasaari. 
Niemelä vastaa kone- ja metallituote-
teollisuudesta ja sen toimintaympäris-
tön kehittämisestä. Niemelä työsken-
teli aiemmin Teknologiateollisuudessa 
ryhmäpäällikkönä vastuualueenaan 
liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen 
kehittäminen.

Jukka Viitasaari vastaa tietotekniik-
ka-alasta ja sen toimintaympäristön 

kehittämisestä. Viitasaari toimi aiemmin 
yrittäjänä sekä Talentum Oyj:ssä päätoi-
mittajana ja Taloussanomissa toimitus-
päällikkönä. Hän on ollut perustamassa 
Digitoday-uutispalvelua. Viitasaari aloitti 
Teknologiateollisuus ry:ssä maaliskuun 
alussa.

Teknologiateollisuuden strategiset 
painopistealueet ovat työmarkkinat, 
innovaatioympäristö, koulutus ja osaa-
minen sekä energia ja ilmasto. Työmark-
kinat-yksikköä johtaa VT Risto Alanko, 
Innovaatioympäristö-yksikköä TkT Juha 
Ylä-Jääski ja Energia ja ilmasto -yksik-
köä DI Martti Kätkä. 

Uutena johtajana aloitti FL Mervi 
Karikorpi. Karikorpi vastaa tiede- ja 
koulutuspolitiikasta alan kannalta kes-
keisissä kysymyksissä sekä alan veto-
voimahankkeista ja koulu-yritysyhteis-
työstä. Aiemmin Karikorpi toimi Tek-
nologiateollisuudessa ryhmäpäällikkönä 
vastuullaan koulutus ja osaaminen. 

Hallintojohtajana jatkaa KTM Esko 
Keskinen sekä viestintäjohtajana MBA 
Tarja Virmala. Teknologiateollisuuden 
100-vuotissäätiön asiamies on MMT 
Mervi Sibakov. Kaikki mainitut hen-
kilöt kuuluvat Teknologiateollisuuden 
johtoryhmään. 

L I N J a N V E T O a J a N K O H T a I S T a

Teknologiateollisuus ry:ssä on nimitetty 
uusia asiantuntijoita. Työmarkkinat-yksi-
kön toimihenkilösopimukset-ryhmässä 
ovat aloittaneet OTK Hanna Hovi ja 
VT Manu Laapas sekä työntekijä-
sopimukset-ryhmässä VT Minna Etu-
Seppälä. 

Innovaatioympäristö-yksikön ympä-
ristöryhmään on nimitetty DI Miia 
Nores-Korkeamäki ja koulutus- ja 
osaaminen-ryhmään DI Anne Mari 
Tiilikka. Työterveysteknologian Liitto 
ry:n asiantuntijana on aloittanut DI Terhi 
Kajaste. 

Nimityksiä
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Suomesta kokonainen maajoukkue, 49 
kilpailijaa. Takana kilpailijoilla oli pitkä 
harjoitteluputki ja eri alojen eksperteiltä 
saatu tiukka valmennus. Oppilaitoksissa 
hankittuja tietoja ja taitoja oli harjoiteltu 
yrityksissä, sillä MM-kilpailuissa etsittiin 
todellisia huippuja, joilla on hallussaan 
sekä teoria että käytäntö. 

Teknologiateollisuus tukee

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö 
toimi Suomen joukkueen sponsorina Japa-
nin kisoissa, ja Teknologiateollisuus ry on 
tänä keväänä järjestettävien kansallisten 
Taitaja-kilpailujen pääsponsori.

Yritykset ja oppilaitokset etsivät uu-
denlaisia tapoja tehdä yhteistyötä osaa-
misen ja osaajien saatavuuden varmis-
tamiseksi. 

”Kun vaadittavan osaamisen taso 
nousee kaikissa teknologiateollisuuden 
tehtävissä ja suurten ikäluokkien siirty-
minen eläkkeelle lisää erityisesti ammat-
tiosaajien tarvetta, yritysten ja oppilai-
tosten yhteistyö käy yhä tärkeämmäksi. 
Siksi teknologiateollisuus haluaa panostaa 
myös toimialana alalle johtavan koulutuk-
sen houkuttelevuuteen ja oppilaitosyhteis-

oka toinen vuosi järjestettä-
viin nuorten ammattitaidon 
maailmanmestaruuskilpai-
luihin – tällä kertaa Japa-
nin Shizuokaan – matkasi 

työhön”, sanoo Teknologiateollisuuden 
Koulutus- ja työvoimatyöryhmässä vaikut-
tava henkilöstönkehittämisjohtaja Niclas 
Hagnäs Wärtsilä Oyj:stä. 

”Suomessa vuosittain järjestettävät 
Taitaja-kisat sekä WorldSkills-kisat ovat 
hyvä esimerkki pitkäjänteisestä yhteistyös-
tä maailmanluokan ammattiosaamisen 
kehittämisestä. Yritykset osallistuvat op-
pilaitosten kanssa kilpailijoiden valmen-
nukseen, kilpailutehtävien suunnitteluun, 
tuomaritoimintaan ja tukevat muullakin 
tapaa kilpailutoimintaa. Wärtsilä tarvitsee 
mm. mekatroniikan osaajia ja sen tähden 
olemme tukemassa kevään Taitaja-kil-
pailussa mekatroniikan lajitapahtumaa”, 
Hagnäs jatkaa. 

Kolme pronssia 
teknologia-aloille

Nelipäiväisessä WorldSkills-kilpailussa 
Team Finland osallistui lähes kaikkiin 47 
lajiin ja toi kotiin kaikkiaan kymmenen 
mitalia – kaksi kultaa ja kahdeksan prons-
sia – sekä 11 diplomia. Suomen joukkue 
sijoittui jaetulle seitsemännelle sijalle 46 
maan joukosta, ja Suomi oli kisassa kol-
manneksi paras eurooppalainen maa. 
Teknologia-aloille saatiin mitali kolmessa 
lajissa: pronssia tuli niin konepajatek-
niikassa, robotiikassa kuin tietokone- ja 
verkot -kilpailussa. Diplomeista kuusi tuli 
teknologia-alan kilpailuista.

”Hienosti meni, mutta kilpailu myös 
osoitti, että osaamista löytyy muualta-
kin – erityisesti Aasian maista. Meidän 
on siis syytä panostaa yhdessä entistä 
määrätietoisemmin ammattiosaamiseen 
ja ammatillisen koulutuksen laatuun ja 
työelämäläheisyyteen”, Hagnäs sanoo.

Suomi nousemassa 
kärkimaitten joukkoon

Pitkään WorldSkills Internationalin tek-
nisenä delegaattina toiminut Hämeen 
ammattikorkeakoulun rehtori Veijo Hint-
sanen oli mukana Japanissa ja katsoo 
suomalaisen ammattiosaamisen kestävän 
kansainvälisen vertailun.

”Suomen koulutusjärjestelmä takaa 
hyvän yleissivistyksen ja laaja-alaisen am-
matillisen osaamisen. Keskimääräinen 
ammattiosaamisen taso kestää kansain-
välisen vertailun, mutta parantamisen 
varaa on erityisesti huippuosaamisessa 
ja virheettömän laadun tuottamisessa 
kilpailukykyisellä nopeudella”, Hintsanen 
katsoo.

”Parhaat maat nuorten ammattitai-
tokilpailuissa ovat Korea, Japani, Sveitsi, 
Taiwan, Ranska, Itävalta ja ehkä hive-
nen yllättäen myös Brasilia. Tähän jouk-
koon myös Suomi onnistui nousemaan 
sekä vuoden 2005 että vuoden 2007 
WorldSkills-kisoissa.”

Kilpailut työkaluina 
tason kehittämisessä

Myös Veijo Hintsanen korostaa oppi-
laitosten ja yritysten yhteistyön välttä-
mättömyyttä. Ammattitaidon arvostus 
ja ammatillisen koulutuksen vetovoima 
ovat elintärkeitä sekä yrityksille että op-
pilaitoksille.

”Hätä on yhteinen. Mistä otetaan 
tulevat kilpailukykyiset osaajat? Suuret 
ikäluokat jäävät pian eläkkeelle, eikä 
poistumaa pystytä korvaamaan nykyisillä 
koulutusmäärillä. Aloituspaikkojen lisää-
minen ei auta, jos koulutukseen ei ole 
tulijoita. Määrien ohella on välttämätöntä 
pystyä myös kilpailukykyiseen laatuun ja 
osaamisen tasoon.”

Veijo Hintsasen mukaan ammattitaito-
kilpailut ja niihin valmentavat laajamittai-
set kehittämishankkeet ovat olleet hyviä 
työkaluja yhteistyöverkostojen rakentami-
sessa. WorldSkills-kilpailuissa mittelöivät 
maailman parhaat nuoret osaajat, ja taso 
on sen mukainen. Menestyminen edellyt-
tää huippuosaamista ja virheetöntä laatua, 
mikä antaa haastetta niin kilpailijoille, op-
pilaitoksille kuin yhteistyöyrityksillekin.

Oppisopimuksella 
MM-pronssia

WorldSkillsin tietokone ja verkot -kilpailus-
sa Japanissa pronssia voittanut 20-vuotias 
kuopiolainen Olli Janatuinen valitsi aika-
naan opintoreitikseen oppisopimuksen. 
Hän aloitti työskentelyn Enfo Oyj:ssä heti 
armeijasta päästyään syksyllä 2006.

”Minä opin paremmin tekemällä kuin 
lukemalla, joten käytännön opiskelu so-
veltuu minulle paremmin. Myös käytän-
nön töiden mukanaan tuoma haasteelli-
suus kiinnosti. Opiskellessani Ylä-Savon 
ammattiopistossa olin työharjoittelussa 
yrityksessä, jonka Enfo sittemmin osti. 
Nykyinen pomoni on sama henkilö, joka 
vastasi harjoittelustanikin.”

Ollin oppisopimuskoulutus kestää 
noin kaksi vuotta, joten hänen pitäisi 
valmistua tietokoneyliasentajaksi tämän 
vuoden aikana. Teoriaopetusta hän on 
saanut Turun ammatti-instituutissa.

”Tietotekniikassa kiinnostaa ongelma-
ratkonta, jota saa tehdä riittämiin. MM-

Ammattiosaamisen tarve kasvaa kaikilla 

aloilla, ja osaajien saatavuus on jatkossa myös 

teknologiateollisuuden kilpailukyvyn edellytys. 

Marraskuussa Japanissa järjestetyissä WorldSkills-

ammattitaitokisoissa suomalaisnuoret osoittivat uuden 

osaajapolven olevan hyvässä iskussa. 

joukkueeseen pyrkiminen kannusti minua 
opiskelemaan ahkerammin, myös sellaisia 
asioita, joita ei välttämättä muuten olisi 
tullut opiskeltua. Itse joukkueessa mukana 
oleminen ja pronssimitali on mielestäni 
CV:ssä paljon suurempi juttu kuin mikään 
koulutodistus.”

Työskentely Enfolla oli Ollin mielestä 
ehdottomasti paras tapa valmistautua Ja-
panin kisoihin. Hän kertoo myös saaneen-
sa kilpailua silmällä pitäen mahdollisim-
man haastavia ja monipuolisia tehtäviä. 

Neljä päivää luupin alla

WorldSkills-kilpailussa varsinaisia kilpai-
lupäiviä oli neljä, ja jokaiselle päivälle oli 
kaikissa lajeissa oma tehtävänsä. Tieto-
koneet ja verkot -kisassa rakennettiin 
ensimmäisenä päivänä kotiympäristö tu-
lostimineen, web-kameroineen ja muine 
yksityiskohtineen.

”Toisena päivänä rakensimme pienen 
yrityksen ympäristön eli asensimme pal-
velimen ja siihen asetuksia ja ohjelmia, 
joita 10–50 hengen yrityksissä voitaisiin 
käyttää. Kolmantena päivänä oli vuorossa 
isomman yrityksen verkko, ja neljännen 
päivän teema keskittyi tietoturvaan palo-
muureineen ja virustorjuntoineen.”

Tulevaisuudessa Olli Janatuinen haluai-
si päästä vastaamaan ”jostakin suuresta”, 
esimerkiksi jonkin internetoperaattorin 
verkoista. Pronssimitalisti uskaltaa haa-
veilla, sillä hänen mottonsa on jo käynyt 
toteen: ”Mikään ei ole mahdotonta”.

TEKSTI Liisa Joensuu · KUVAT Skills Finland Oy ja Liisa Joensuu

Nuoret ammattiosaajat 
varmistavat 
Suomen kilpailukykyä

Maailmanluokan 
osaamista – Olli 

Janatuinen keskittyy 
kilpailutehtävään.

Enfo on ylpeä osaajastaan 

Enfo Oyj:n viestintäjohtaja Sebastian 
Linko kertoo yrityksen olevan ylpeä Olli 
Janatuisen MM-sijoituksesta. Pronssiuuti-
nen otettiin vastaan suurella innolla.

”Seurasimme Ollin etenemistä alku-
karsinnoista lähtien ja kerroimme Ollin 
menestymisestä heti intranetissä. Pal-
kinnon lisäksi Olli on saanut kollegoiden 
ihailua ja kehuja. Ollin valmistautumista 
kisaan Enfo tuki usealla tavalla. Hän sai 
esimerkiksi käyttää työaikaa kisatehtäviin 
valmistautumiseen, ja tuimme häntä myös 
rahallisesti.”

Enfolle on tärkeää panostaa henkilös-
tön osaamiseen ja varmistaa, että yritys 
kiinnostaa tulevia taitajia. Sebastian Linko 
toteaa henkilöstön olevan yrityksen käyn-
tikortti ja muistuttaa, että sen hyvinvointi 
käy yhä tärkeämmäksi, koska kilpailu 
osaajista on ankaraa.

”Nykyään tarvitaan teknologian eri-
tyisosaajia, jotka ymmärtävät myös asi-
akkaiden tarpeet ja myyntinäkökulman. 
Erityisosaamisen tulee näkyä myös palve-
lussa. Business to business -lähestymistapa 
ei riitä, sillä human to human -lähesty-
mistapa painottuu entistä enemmän”, 
Sebastian Linko toteaa. 
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Japanissa koettiin WorldSkills-kilpai-
lujen historiassa harvinainen tiimi-

kokoonpano, sillä konepajatekniikan kil-
pailussa Suomen tiimin muodosti kolmen 
veljeksen ryhmä. Kaiken lisäksi veljessarja 
kuittasi pronssia.

Tiimin muodostivat Janne, 22, Jou-
ni, 20, ja Jani, 19, Ahola. Kaikki olivat 
saaneet valmennuksensa Oulun seudun 
ammattiopistossa, ja vahvana taustatu-
kena sekä harjoittelumahdollisuuksien 
antajana oli kotona Limingassa toimiva 
perheyritys Jahotec. Yritys on erikoistunut 
korkealaatuisten automaatiokoneiden, 
laitteiden ja koneenosien valmistamiseen 
sekä hienomekaniikan koneistamiseen.

”Konepajatekniikan kilpailun taso oli 
kuulemma korkeampi kuin aikaisempina 
vuosina. Tuskin olisimme saavuttaneet 
tällaista sijaa, jos emme olisi päässeet 
kehittämään taitoja alakouluikäisistä 
asti. Suuret kiitokset isälle, valmentajil-
le, expertille ja tukiyrityksille”, veljekset 
kiteyttävät.

Konepajatekniikan kilpailussa suunni-
teltiin ja valmistettiin laitekokonaisuuksia. 

Veljesten kertoman mukaan mahdolli-
suudet kirkkaampiin mitaleihin kaatuivat 
ongelmiin CNC-koneen kanssa. Monien 
erimerkkisten työstökoneiden kokemusta 
veljeksillä oli, muttei tuntemusta kilpailus-
sa käytetystä työstökeskuksesta. Suomes-
sa on vain yksi samanlainen työstökeskus, 
mutta sen käyttämisen harjoittelemiseen 
heillä ei ollut mahdollisuutta. 

Samaan tiimiin
eri opintoreittejä

Janne Ahola kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 
2004 ja päätti käydä sen jälkeen armeijan. 
Sekä ennen armeijaa että sen jälkeen 
hän työskenteli perheen yrityksessä Ja-
hotecissa.

”Ensimmäisen kerran pääsin koneis-
tamaan alakouluikäisenä. Työstökoneen 
eteen piti laittaa kolme kuormalavaa, 
jotta ylettyisin edes vipuihin. Oli unelmi-
en täyttymys saada itse valmistaa kuvan 
mukaisia kappaleita. Vuosien varrella olen 
päässyt työskentelemään Jahotecillä mitä 
erilaisimmissa tehtävissä, suunnittelussa, 

näkemään vanhempiensa eroavan. Nuorten 
turvaverkko on ollut varsin hauras. Monilla 
turvaverkko onkin rakentunut Internetin 
avulla ystävien ympärille. Tämä turvaverkko 
on ollut nuorilla käytössä 24 tuntia vuoro-
kaudessa. Kuten oma sukupolvenikin, myös 
digitaalinen sukupolvi haluaa tehdä asioita 
toisin kuin heidän vanhempansa.

Digitaalisen sukupolven arvot heijastuvat 
vahvoina vaatimuksina työantajalle heidän 
saapuessaan työelämään. City & Guildsin 
tekemän tutkimuksen mukaan digitaalinen 
nuori saattaa vaihtaa työpaikkaa uransa 
aikana jopa 19 kertaa. Digiajan nuoret ai-
kuiset haluaisivat olla vapaita agentteja; he 
haluavat tehdä töitä omin ehdoin mieluum-
min kuin työnantajan. He ovat kiinnostu-
neita dynaamisista ja ketteristä yrityksistä ja 
organisaatioista. Heille ”Worklife Balance” 
on erittäin tärkeä. Silver and Stork Rese-
archin tekemän tutkimuksen mukaan 90 
prosenttia digitaalisesta sukupolvesta ottaa 
palkatonta vapaata ja viettää mieluummin 
enemmän aikaa lastensa kanssa. He ottavat 
myös palkkioksi mieluummin vapaa-aikaa 
perheittensä kanssa kuin lisäävät vastuuta 
työpaikalla. Lisäksi he edellyttävät välitöntä 
palautetta kyvyistään.

Kilpailu työntekijöistä 
kasvaa

Kilpailu lahjakkuuksista tulee olemaan ar-
moton. Sellaiset yritykset, jotka kykenevät 
luomaan uuden teknologian mahdollista-
man ympäristön digiajan aikuisille, mutta 
samalla huomioivat vanhemman sukupolven 
osaamisen, tulevat menestymään. Verkossa 
tapahtuva kommunikointi ja tiedon hallinta 
siirtyy yhä enemmän työelämään. Digitaa-
liset nuoret ovat eläneet koko elämän-
sä digiajassa ja siten odottavat työpaikan 
tarjoavan innovatiivista teknologiaa työn 
suorittamiseen. He tulevat luomaan toden-
näköisesti uusia, innovatiivisia sovelluksia 

uudella teknologialla, joita emme edes osaa 
ennustaa tänään. Don Tapscott kirjassaan 
Wikinomics väittää, että ne globaalit yrityk-
set, jotka rakentavat innovaatiotoimintansa 
yhteisölliseksi, tulevat jatkossa olemaan 
voittajayrityksiä. Yhteisöllä Tabscott viittaa 
kumppaneihin, asiakkaisiin sekä ns. vir-
tuaalisiin innovaatioportaaleihin. 

Työn maailma on voimakkaan muu-
toksen edessä. Kuinka tehostamme toi-
mintaamme ja kasvatamme tuottavuut-
ta samalla, kun työvoima markkinoilla 
vähenee. Voisiko digitaalinen sukupolvi 
ratkaista tämän? Olisiko meillä johtajilla 
rohkeutta päästää digitaalinen sukupolvi 
valjaista luomaan ne innovatiiviset sovel-
lutukset, joilla pidämme yhteiskuntamme 
kilpailukykyisenä? Uskon, että yritykset, 
jotka tämän ovat oivaltaneet, ovat voittajia 
myös työntekijämarkkinoilla.

Ari Rahkonen
Microsoft Oy
Toimitusjohtaja

Digitaalinen sukupolvi 
ja työntekijämarkkinatKolmen veljeksen 

tiimi MM-pronssille

Taitaja-kilpailu on vuosittain järjestet-
tävä nuorten ammattitaidon SM-kil-
pailu, suurin maassamme järjestettävä 
ammatillisen koulutuksen tapahtuma, 
jossa on 35 lajia ja 1 000 kilpailijaa.

Kilpailulla edistetään ammatillisen 
koulutuksen tunnettuutta, vetovoimaa 
ja arvostusta.

N
lä viettämäänsä aikaan. Etäytyykö lapseni 
normaalista kanssakäymisestä, oppivatko 
he kärsivällisiksi, kuinka heidän lukutottu-
mustensa tulee käymään tai tuleeko heistä 
riittävän fiksuja?

Amerikkalainen filosofian tohtori James 
Flynn on tutkimuksissaan havainnut, että 
ihmisen älykkyysosamäärä on ollut koko 
teollisen aikakauden nousussa. Yllättävää 
on se, että viimeisten tutkimusten mukaan 
älykkyysosamäärän kasvu on vain kiihtynyt, 
vaikka olemmekin olleet huolissamme TV:n 
”roskaohjelmien” vaikutuksesta nuoriin tai 
tietokoneilla vietetystä ajasta tai siitä, että 
lapset lukevat vähemmän.

Digitaalinen sukupolvi suhtautuu hyvin 
suvaitsevaisesti ja positiivisesti kansainvälis-
tymisen mukanaan tuomiin teknologisiin 
mahdollisuuksiin. He ovat tottuneet toi-
mimaan yhteisöissä, kirjoittavat avoimesti 
blogeja kokemuksistaan ja jakavat ne ystä-
villeen. Ystävät kommentoivat ja osallistuvat 
avoimesti keskusteluun ja antavat palautetta 
reaaliajassa mm. pika- ja tekstiviesteillä. 
Nuoret pelaavat verkossa pelejä toisten 
nuorten kanssa, jotka voivat olla mistä päin 
maailmaa tahansa. He rakentavat ja simu-
loivat maailmaa virtuaalisesti. Digitaalinen 
sukupolvi käsittelee informaatiota huikean 
määrän jo hyvin nuorena ja luo luotta-
muksellisia suhteita viikoittain. He tekevät 
jatkuvasti valintoja omilla ehdoillaan.

Digitaalisen sukupolven 
arvomaailma 

Iso osa vuonna 1982 ja sen jälkeen synty-
neistä nuorista ovat kasvaneet perheissä, 
joissa molemmat vanhemmat ovat työelä-
mässä. Useat nuoret ovat joutuneet myös 

eljä lastani kuuluvat di-
gitaaliseen sukupolveen. 
Olenkin usein pohtinut, 
miten suhtaudun heidän 
tietokoneella ja TV:n äärel-

tuotekehityksessä, ohjelmoinnissa, asen-
nuksessa, tarjouslaskennassa...”

Janne lähti opiskelemaan Oulun yli-
opiston konetekniikan osastolle, vaikka 
ammattikorkeakoulukin toivotti terve-
tulleeksi.

Veljestiimiin Japanin kilpailuun hän 
sanoo tulleensa ”pusikosta” haastatte-
lujen sekä hankkimansa työkokemuksen 
perusteella. 

Jani puolestaan valmistui keväällä 
2007 Oulun seudun ammattioppilaitoksen 
sähkötekniikan linjalta sähköasentajaksi 
ja oli osallistunut jo aiemmin sähköalan 
Taitaja-kilpailuihin. Nyt on vuorossa ar-
meija.

Jouni tuli kuvioon toisen maajoukkue-
leirin jälkeen, koneistuskarsintakilpailujen 
kautta. Jouni valmistui Länsi-Lapin am-
matti-instituutista oppisopimuskoulutuk-
sen kautta. Oppisopimuspaikkana toimi 
Jahotec Oy. Hän valmistui syksyllä 2006 
kunnossapidon asentajaksi ja koneistajaksi 
ja on tällä hetkellä töissä Jahotecilla, jossa 
hän on tehnyt esimerkiksi koneistusta ja 
laitteiden kokoonpanotöitä. 

Teknologiateollisuus pääsponsorina Taitaja 2008 -kilpailuissa

Taitaja 2008 -kilpailu pidetään Espoos-
sa 16.–19.4.2008. Kilpailuun odotetaan 
50 000 kävijää.

Teknologiateollisuuden yritykset ovat 
kumppaneina useissa teknologia-alojen 
lajikilpailuissa. Mukana ovat mm. Ensto, 
Halton, Hellmanin konepaja, Helsingin 
Metalliteollisuuden Piiriyhdistys ry, Ko-

netehdas K&K, Meconet, Moventas, 
Nokia, Osateos, Outotec, Ovitor, Rau-
taruukki, Santasalo, Teksor, Wärtsila 
ja YIT. Teknologiateollisuus on pääs-
ponsorina Taitaja-kilpailuissa myös 
kahtena seuraavana vuonna. 

K O L U M N I

Jani, Jouni ja Janne Aholan tiimityö toi mitalin
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EU:n tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 

uhkaavat eurooppalaisen teollisuuden kansainvälistä 

kilpailukykyä. Erityisen vahvasti EU:n suunnitelmat 

iskevät energiaintensiivisen Suomen teollisuuteen, jolle 

kilpailukykyinen sähkön hinta on ollut strateginen etu. 

Hiilivuoto uhkaa

Energia

O
suutta teollisuuden kilpailukyvyn turvaa-
miseksi.

”Muussa tapauksessa meitä uhkaa 
hiilivuotoilmiö. Teollisuus ja teolliset inves-
toinnit karkaavat EU-alueen ulkopuolelle”, 
Rantanen sanoo.

Hänen mukaansa kaikki ymmärtävät, 
että ilmastonmuutos on vakava asia ja 
kasvihuonekaasupäästöjä pitää saada 
pienennettyä, mutta EU:n valitsemat kei-
not herättävät ristiriitaisia tunteita teolli-
suuspiireissä. 

EU:n tavoitteena on vähentää yksi-
puolisesti EU-maiden hiilidioksidipäästöjä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 
30 prosentilla, jos muut maailman maat 
saadaan myös sitoutumaan päästöjen 
rajoittamiseen. 

”EU haluaa toimia edelläkävijänä, 
mikä pakottaisi myös esimerkiksi USA:n, 
Kiinan, Intian tai kehitysmaat tarttumaan 
omalta osaltaan ilmastonmuutostalkoisiin. 
Tästä ei sinänsä ole kuitenkaan mitään 
takeita.”

”Mielestäni suomalaisten päättäjien 
pitäisi olla eturivissä EU:n sisällä ajamassa 

utokumpu Oyj:n toimitus-
johtaja Juha Rantanen 
toivoo Euroopan ja Suo-
men päättäjiltä enemmän 
aktiivisuutta ja aloitteelli-

globaalia järjestelmää kasvihuonekaasu-
päästöjen ehkäisemiseksi. Se loisi myös 
uusia mahdollisuuksia suomalaiselle teol-
lisuudelle, joka edustaa kansainvälisessä 
vertailussa aivan huippua ympäristö- 
asioissa”, Rantanen sanoo.

Kilpailukyky takaa 
työpaikat

EU:n ajamat tavoitteet kasvihuonekaasu-
päästöjen ehkäisemiseksi huolestuttavat 
Rantasta, sillä EU:n toimenpiteet tulevat 
heijastumaan energian ja sähkön hintaan, 
mikä rokottaisi energiaintensiivisen teolli-
suuden kansainvälistä kilpailukykyä.

”Suomen energiankäyttö poikkeaa 
muista Euroopan maista, sillä meillä teolli-
suuden osuus sähkönkäytöstä on suurempi 
kuin muualla Euroopassa. Meillä on enem-
män raskasta teollisuutta, joka on luon-
teeltaan hyvin energiaintensiivistä. Metsä-, 
metalli-, konepaja- tai kemianteollisuuden 
näkökulmasta energia on merkittävä stra-
teginen resurssi, jonka hintataso on tähän 
asti voitu ennakoida. EU:n päästökaupan 
myötä sähkön hinta tulee vaihtelemaan 
tuntuvasti, mikä lisää yritysten energiakus-
tannuksia”, Rantanen sanoo.

Rantasen mukaan on hyvä myös muis-
taa, että teollisuuden kilpailukyvyn takaa-

misessa on kysymys kansantaloudellisesti 
tärkeästä asiasta, sillä kaksi kolmasosaa 
teollisuuden jalostusarvosta tulee juuri 
näiltä energiaintensiivisiltä toimialoilta.

”Koska Suomeen syntyy vain vähän 
uusia teollisuuden aloja, olisi tärkeää tur-
vata nykyisten toimialojen kilpailukyky 
ja olemassaolo. Nykyisessä tilanteessa 
yritykset ovat haluttomia investoimaan 
tuotantoon Suomessa. Jos teollisuuteen 
ei investoida eikä kilpailukykyä ylläpidetä 
tehtaissa, ollaan 10–20 vuoden kuluttua 
tilanteessa, jossa tehtaita joudutaan sulke-
maan vanhentuneina tai kannattamatto-
mina pakon edessä”, Rantanen sanoo.

Energia on strateginen 
resurssi

EU:n hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
tähtäävät tavoitteet ja samaan aikaan 
päätetty 20 prosentin energiankulutuksen 
tuottaminen uusiutuvilla energialähteillä 
vuoteen 2020 mennessä herättää häm-
mennystä teollisuudessa, jolle energia on 
strateginen kilpailutekijä. Sekä energian 
hintatason ennakointi että saatavuus vai-
kuttavat teollisuuden investointihalukkuu-
teen, mutta voi johtaa myös ilmastonmuu-
toksen kannalta ristiriitaiseen tilanteeseen. 
EU:n yksipuolinen päästökauppa kääntyy 
itseään vastaan.

”Yhtiötaloudellisesti rationaaliset 
päätökset saattavat olla kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämisen kannalta epä-
edullisia”, Rantanen sanoo.

Hän kertoo esimerkin johtamastaan 
Outokummusta. Yhtiöllä on Torniossa 
ferrokromia ja ruostumatonta terästä 
valmistava tehdas, joka on Suomen suurin 
yksittäinen sähkönkäyttäjä. 

”EU:n päästökaupan 
myötä sähkön hinta 
tulee vaihtelemaan 
tuntuvasti, mikä 
lisää yritysten 
energiakustannuksia.”

TEKSTI Olli Manninen · KUVA Jari Härkönen
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EU:n terästeollisuuden ehdottama sektorimalli perustuu 
siihen, että teräksentuottajat asetetaan energian käytön 

tehokkuuden ja päästöjen määrän mukaiseen paremmuusjär-
jestykseen. Paremmat yritykset hyötyvät ja huonommat joutuvat 
investoimaan päästöjen vähentämiseen. Malli antaa kaikille 
kannusteen parantaa tehokkuuttaan ja varmistaa, että teräksen 
tuotannon kokonaispäästöt vähenevät.

EU:n nykyinen päästökauppajärjestelmä ei ota huomioon 
terästeollisuuden piirissä toteutettuja energian käytön tehosta-
mistoimia tai alhaisia ominaispäästöjä. 

”Nykyinen EU:n ehdotus hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
merkitsee yhtä uutta kustannustekijää eurooppalaisille yrityksille, 
ja vääristää globaalia vapaata kilpailua esimerkiksi terästeollisuu-
den toimialalla. Tilanne johtaa väistämättä siihen, että teräksen 
tuotanto siirtyy asteittain EU:n ulkopuolelle”, Tamminen arvioi.

Tammikuussa julkaistussa päästökauppadirektiivin muutosesi-
tyksessä on Tammisen mukaan hyvää se, että siinä tunnistetaan 
energiaintensiivisen teollisuuden asema globaaleilla markkinoilla 
ja avataan mahdollisuus tehokkuusperusteiseen jakoon. 

”Tämän vuoden aikana tulisi selkeyttää päästöoikeuksien 
jakosäännöt vuoden 2013 jälkeiselle ajalle, eikä jättää päätöstä 
vuosille 2010–2011. Päätöksen siirtäminen eteenpäin lisää epä-
varmuutta päätöksenteossa ja jarruttaa prosessin etenemistä”, 
Tamminen sanoo.

Seurannaisvaikutukset syyniin

”Ilmastonmuutokseen liittyvä ongelmatiikka on erittäin monimut-
kaista. Siihen liittyy helposti poliittisia ja toimialakohtaisia into-
himoja. Aina ei välttämättä nähdä kokonaiskuvaa ja ymmärretä 
vaikutusten monitasoisia seurauksia. Nyt pitäisi ratkaista ennen 
kaikkea ilmastomuutokseen liittyvää ongelmatiikkaa eikä lyödä 
tiukasti lukkoon keinoja. Nyt keskustellaan vain prosenteista ja 
keinoista, tietämättä mitkä niiden kytkennät ovat esimerkiksi 
työllisyyteen, kilpailukykyyn tai teollisuuden tuotantokustannuk-
siin”, Tamminen sanoo.

Hän muistuttaa, että hiilidioksidipäästöt ovat vain yksi osa 
ympäristöön ja ilmastoon vaikuttavista tekijöistä. Terästeollisuus 

aiheuttaa vain noin kolme prosenttia koko maailman hiilidiok-
sidipäästöistä.

”Eurooppalainen ja suomalainen teollisuus edustavat jo nyt 
käyttämiensä teknologioiden ansiosta ympäristötehokkuuden 
huippua”, Tamminen muistuttaa.

Uhkia ja mahdollisuuksia

Rautaruukin näkökulmasta Tamminen näkee EU:n kaavailemissa 
ympäristö- ja energiatavoitteissa sekä uhkia että mahdollisuuksia.

”Meidän strategiamme ei ole ollut kasvattaa terästuotantoa, 
mikä nykyisessä tilanteessa vähentää haavoittuvuuttamme EU:n 
tavoitteiden suhteen. Terästuotannon kasvattamisen ja tulevai-
suuden kehityksen kannalta tilanne on kuitenkin kyseenalainen. 
Terästuotanto saattaa siirtyä pois EU-alueelta, mikä on sekä 
toimialan että ilmaston kannalta kielteistä. Teräksen saatavuus 
saattaisi heiketä Euroopassa ja tuotannon siirtyminen muualle 
lisätä kasvihuonekaasupäästöjä”, Tamminen sanoo.

Teräs on paikallinen tuote, jonka on oltava lähellä loppu-
käyttäjää. Sen kuljettaminen on tehotonta ja aiheuttaa paljon 
ilmastoa rasittavia päästöjä. 

Hiiliterästä tuotetaan kahdella eri teknologialla, joihin mo-
lempiin EU:n ympäristö- ja energiatavoitteet vaikuttavat.

”Masuuniteknologialla tehtävä teräs tuottaa enemmän 
hiilidioksidipäästöjä, kun taas sähköuuneissa sulatusprosessilla 
tuotettavan teräksen hintaan vaikuttaa voimakkaasti energian 
ja sähkön hinta. Epävarmassa tilanteessa investoinnit Euroopan 
terästeollisuuteen ovat jäissä niin kauan kuin tilanne on epäsel-
vä”, Tamminen sanoo.

Uusiutuvien energiamuotojen suhteen Rautaruukille tuulivoi-
man kysyntä merkitsee tulevaisuuden kasvualueita.

”Uusiutuvien energiamuotojen suhteen pitäisi kuitenkin 
muistaa olla kriittinen. Niiden varaan on ladattu paljon myön-
teisiä työllisyysvaikutuksia Suomen työmarkkinoille. Se ei ole 
kuitenkaan itsestään selvää. Työpaikat syntyvät nykyään sinne, 
missä kilpailukyky on paras”, Tamminen sanoo. 

Rautaruukin toimitusjohtaja Sakari Tamminen sanoo, ettei EU:n 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteissa tulisi rasittaa niitä yrityksiä, jotka 

jo käyttävät ympäristötehokasta teknologiaa. EU:n nykyisen maakohtaisen 

päästökauppajärjestelmän sijasta EU:n terästeollisuus puhuu sektorimallin puolesta.

Yhteensä Tornion sähkön kulutus on runsaat kaksi terawat-
tituntia vuodessa.

”Ferrokromin tuotannossa sähkön hinta on suurin yksittäinen 
kustannustekijä. Jopa noin kolmannes ferrokromin tuotanto-
kustannuksista muodostuu sähkönkulutuksesta”, Rantanen 
sanoo.

Tornion tehdas tuottaa tällä hetkellä omiin tarpeisiinsa ferro-
kromia, mutta nyt olisi järkevää laajentaa tehtaan toimintaa, sillä 
laajennuksen ansiosta ferrokromia voitaisiin tuottaa energia- ja 
ympäristötehokkaammin Torniossa kuin ostamalla Outokummun 
Ruotsin ja Englannin tehtaille ferrokromia Etelä-Afrikasta tai 
Kazakstanista.

”Koska emme tiedä, miten päästöoikeuksien ja sähkön 
hinnat tulevat kehittymään vuoden 2012 jälkeen, ovat teol-
lisuusinvestoinnit riskialttiita näin epävarmassa tilanteessa”, 
Rantanen sanoo.

Varovaisuuden ymmärtää, sillä päästöoikeuksien hinnat 
merkitsevät yrityksille satojen miljoonien eurojen lisäkustannuksia 
vuosittain.

Ydinvoimasta ratkaisu

Outokumpu ei tuota itse energiaa, mutta on pyrkinyt kaupallis-
ten järjestelyjen avulla turvaamaan käyttöönsä kiinteähintaisen 
vakaan sähkön.

”Energian saannin ja hintatason turvaamiseksi ainoa tapa on 
olla mukana hankkeissa, jotka tuottavat kiinteähintaista sähköä. 
Se tarkoittaa käytännössä uusien ydinvoimaloiden rakentamista”, 
Rantanen sanoo.

Outokumpu on mukana hiilidioksidipäästötöntä energiaa 
tuottavassa Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa, jossa on mu-
kana myös useita muita Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä.

”Jos tämä hanke etenee aikataulussa, ydinvoimala käynnis-
tyisi noin kymmenen vuoden kuluttua ja käytössämme olisi silloin 
omakustannushintaista sähköä. Tällöin voisimme näyttää vihreätä 
valoa myös Tornion tehtaan 200 miljoonan euron investoinnille 
ferrokromin tuotannon laajentamiseen”, Rantanen pohtii.

Toteutuessaan laajennushanke toisi rakentamisvaiheessa 
ja tuotannon käynnistyessä huomattavasti lisää työpaikkoja 
Tornion seudulle. 

Sektorimalli järkevämpi lähtökohtaRautaruukin toimitusjohtajan Sakari 
Tammisen mielestä keskustelussa 
ilmastonmuutoksen torjumisesta 
ollaan vakavien ydinkysymysten ää-
rellä eikä aina tunnuta mietittävän, 
millaisia seurannaisvaikutuksia hyvää 
tarkoittavilla ehdotuksilla on.

Energia

TEKSTI Olli Manninen · KUVA Jari Härkönen
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Salkunhoitaja Antti Kokkonen ener-
giamarkkinoiden asiantuntijayritys 

Energiakolmiosta sanoo, että nykyisen säh-
kön hinnoittelun rinnalle tulisi löytää uusia 
vaihtoehtoisia hinnoitteluratkaisuja.

”Sähkön hintaan vaikuttaa Pohjois-
maissa suurimman osan aikaa hiililauh-
detuotannon rajakustannushinta, johon 
päästöoikeudet vaikuttavat voimakkaasti. 
Päästökaupan vaikutuksia sähkön hintaan 
voitaisiin minimoida, jos hiililauhde ei olisi 
ainoa sähkön hintaa määrittävä tekijä”, 
Kokkonen sanoo.

Vaihtoehtoina nykyiseen käytäntöön 
Kokkonen esittää sekä päästöttömän 
energian lisäämistä että kulutuksen vä-
hentämistä.

”Vesi- tai ydinvoiman tuottajien ei tar-
vitse maksaa hiilidioksidipäästöistä, mikä 
lisäisi tällaisen päästöttömän energian 
kilpailuetua. Sen hinta voitaisiin paremmin 
ennakoida”, Kokkonen sanoo.

Jos sähkön hinnoittelu olisi nykyistä 
selkeämpää, kannustaisi se myös seuraa-
maan sähkönkulutusta.

”Kysynnän hintajoustoa saataisiin 
paremmin aikaan, jos markkinat olisivat 
läpinäkyvämmät. Nykyjärjestelmässä on 
vaikea saada tietoa, miten esimerkiksi 
kulutuksen vähentäminen vaikuttaa hin-
tatasoon”, Kokkonen sanoo.

Hinnat kuriin

Kotimaisen teollisuuden kannalta sähkön 
hintaheilahtelut ovat strategisesti mer-
kittäviä, sillä keskeisimmät toimialat ovat 
luonteeltaan energiaintensiivisiä ja niiden 

menestyminen markkinoilla edellyttää 
energian hinnan ennakointia.

”Kolmannes sähkön hinnasta mää-
rittyy suoraan päästöoikeuksien kautta. 
On vaikea arvioida, kuinka paljon sähkön 
hinta nousee päästöoikeuksien vaikutuk-
sesta”, Kokkonen sanoo.

”Päästöoikeuksien hintahaarukka on 
tavattoman laaja, 15 eurosta 45 euroon 
tonnilta. Noin 80 prosenttia päästöoikeu-
den hinnasta heijastuu sähkön hintaan. 
Hintaan vaikuttaa myös poliittinen pää-
töksenteko eli sähkön hintaa muokkaavat 
tekijät, joita ei ole aiemmin tarvinnut 
miettiä”, Kokkonen sanoo.

Vaikka päästöoikeudet on tähän 
saakka jaettu pääasiassa ilmaiseksi säh-
köntuottajille, niin päästöoikeuden hinta 
siirtyy täysimääräisesti sähkön hintaan.

”Tuottajat ajattelevat asian vaihto-
ehtoiskustannusten kautta. Sähköä tuo-
tetaan ja käytetään, mutta menetetään 
mahdollisuus myydä päästöoikeudet 
markkinoille ja niin myös myyntitulo. 
Tämä jäi ilmeisesti poliitikoilta ymmärtä-
mättä, kun edellisen ja nykyisen kauden 
sääntöjä sorvattiin”, Kokkonen sanoo.

Lisää kilpailua

Kokkosen mukaan Pohjoismaiden sähkö-
markkinat toimivat sinänsä kohtuullisen 
hyvin, mutta ne voisivat toimia parem-
minkin.

”Markkinat on rakennettu pitkälti 
sähköntuottajien ja vesivoimatuottajien 
näkökulmasta, mikä aiheuttaa ongelmia”, 
Kokkonen sanoo.

Mikä avuksi sähkön 
hinnan heilahteluun?
Päästöoikeuksien hintavaihtelut vaikuttavat 

voimakkaasti sähkön hintaan vesivoiman tuotannon 

ohella. Millä mekanismeilla päästökaupan 

vipuvaikutusta sähkön hintaan voitaisiin hillitä?

Vaikka Suomessa toimii noin 120 
sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 
voimalaitosta, on Suomen sähkötuotanto 
keskittynyt Fortumille, joka tuottaa 40 
prosenttia sähköstä, ja Pohjolan Voimalle, 
joka tuottaa 20 prosenttia sähköstä. Mui-
ta sähköntuottajia ovat Vattenfall, TXU 
Nordic Energy, sähkön jälleenmyyjät ja 
suurteollisuus. Pohjoismaisen sähköpörssin 
NordPoolin kautta myydään noin 18 pro-
senttia Suomessa käytetystä sähköstä.

”Kynnys markkinoille menemiseksi 
olisi saatava matalammaksi. Osallistu-
malla markkinoiden toimintaan voitaisiin 
vaikuttaa myös sähkön hintaan ja kehittää 
markkinoita niin, että ne toimisivat mui-
denkin tuottajien kuin vesivoimatuottajien 
näkökulmasta”, Kokkonen sanoo. 

V ihreä energia voi levitä tulevaisuu-
dessa monille eri poluille ja tarjota 

ratkaisuja niin kasvavaan globaaliin ener-
giatarpeeseen kuin kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentämiseen.

Kiinan ja Intian lisääntyvä energian 
tarve, ehtyvään öljyyn liittyvät poliittiset 
jännitteet tai paikallisten energialähtei-
den rooli huoltovarmuuden takaajana 
jouduttavat uusien energialähteiden ke-
hitystyötä.

”Kaikki mahdollisuudet kannattaa 
tutkia. Sekä metsä- että peltopohjaisista 
biomassoista tuotettavan bioenergian 
kysyntä kasvaa, mutta myös jätteiden 
hyötykäyttöä energiasovelluksiin kan-
nattaa tutkia”, sanoo Metso Powerin 
toimitusjohtaja Kai Mäenpää.

Venäjä houkuttaa, Kiina ja 
Intia kysymysmerkkejä

Metso Powerissa ympäristöä vähemmän 
rasittavassa vihreässä energiassa nähdään 
paljon tulevaisuuden mahdollisuuksia. 
Metso Powerin ydinosaamista ovat vaa-
tivat biomassa- ja monipolttokattilalaitok-
set, joissa voidaan hyödyntää biomassaa, 
turvetta, kierrätyspolttoainetta ja hiiltä 
polttoaineena. 

”Asiakkaitamme ovat paperi- ja sellu- 
sekä voimateollisuus ympäri maailmaa. 
Erityisen kiinnostavana kasvusuuntana 
pidämme Venäjän markkinoita. Venäjä 
myy ulos paljon öljyvarantojaan, mutta 
kehittää samalla paikalliseen energian tar-
peeseensa hiili-, biomassa- ja turveraaka-

aineisiin perustuvia energiaratkaisuja”, 
kertoo Mäenpää. 

Kiina ja Intia ovat Mäenpään mu-
kaan kaksijakoisia markkinoita. Kiinan 
voimateollisuussegmentti on erittäin 
hiili-intensiivistä ja maalla on oma vahva 
kattilateollisuutensa.

”Hiilen polttamisessa emme ole mu-
kana. Siinä vaiheessa, kun myös Kiinas-
sa yleistyvät monipolttoratkaisut, jotka 
käyttävät biomassaa, hiiltä tai lajiteltua 
yhdyskuntajätettä, ovat markkinat kiin-
nostavat”, Mäenpää sanoo.

Intian markkinat eivät tässä vaiheessa 
ole Metso Powerin näkökulmasta houkut-
televat, vaikka energian kulutus alueella 
kasvaakin voimakkaasti.

”Emme ole vielä Intian markkinoilla. 
Läsnäolo vaatii paikallista kumppanuutta ja 
etenemisemme riippuu paljon siitä, miten 
Intiassa tullaan panostamaan hiilen hyöty-
käyttöön energian lähteenä muiden ympä-
ristöystävällisempien polttoainevaihtoehto-
jen kustannuksella”, Mäenpää sanoo.

Enemmän verkottumista ja 
innovaatioloikkia

Mäenpään mukaan ympäristöratkaisut 
ovat olleet jo pitkään ydinliiketoimin-
taa Metso Powerissa, jolle on kertynyt 
kokemusten kautta osaamista vaativien 
polttoainemateriaalien käsittelystä.

”Prosessit ja teoriat ovat hallussa, 
ja niitä voidaan soveltaa periaatteessa 
mihin tahansa haasteeseen tai rakentaa 
uusia teknologioita aiemman kokemuksen 
varaan”, Mäenpää sanoo.

Vaikka yksittäisillä teknologioilla ei 
ratkaista kuin muutama prosentti maail-
man energiahaasteista, muuttuvat nämä 
teknologiat merkityksellisiksi, kun niiden 
soveltamisalueita on riittävän moneen 
suuntaan.

Mäenpään mukaan maailman ener-
giahaasteista ei selvitä kuitenkaan nykyisiä 

Yritykset kehittelevät kilvan vaihtoehtoisiin, uusiutuviin energialähteisiin perustuvia 

uusia energiamuotoja. Innovaatiotoimintaa kiihdyttää keskustelu ilmastonmuutoksen 

vaikutuksista. Öljyn ja hiilivetypohjaisen energian rinnalle haetaan paikallisia, 

polttoainejoustavia ratkaisuja.

Vihreä energia avaa uusia polkuja

Energia

TEKSTI Olli Manninen · KUVA Tommi Anttonen TEKSTI Olli Manninen · KUVAT Metso Power ja Wärtsilä BioPower

”Sähkömarkkinoille kaivataan lisää 
pienempiä toimijoita, mikä toisi mark-
kinoille lisää kilpailua ja hintajous-
toa”, salkunhoitaja Antti Kokkonen 
Energiakolmiosta sanoo.

”Venäjällä tullaan varmasti investoi-
maan vahvasti uusiin vaihtoehtoisiin 
energiaratkaisuihin, ja pidän tätä hy-
vänä mahdollisuutena uudelle bisnek-
selle”, Metso Powerin toimitusjohtaja 
Kai Mäenpää sanoo.
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Teknologiateollisuus 
mukaan energia-
tehokkuussopimukseen 

Teknologiateollisuus on mukana energia-
tehokkuussopimuksessa, jolla tavoitellaan 
parempaa energiatehokkuutta ja kustan-
nussäästöjä sekä torjutaan ilmastonmuu-
tosta. Sopimus tarjoaa yritykselle tietoa 
ja kehikon omien toimenpiteiden tueksi. 
Se on myös hyvä tapa osoittaa yrityksen 
ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta.

Energiatehokkuussopimus koostuu 
KTM:n, toimialaliittojen ja EK:n välisestä 
puitesopimuksesta sekä toimialakohtai-
sista toimenpideohjelmista, joilla sopimus 
pannaan täytäntöön. 

Yritysten ja koko Suomen kannalta 
on tärkeää, että sopimusmenettely on-
nistuu, koska näin vältetään ajautuminen 
pakottavaan lainsäädäntöön. Sopimus on 
luonteeltaan tavoitesopimus. Se ei velvoita 
yritystä epätaloudellisiin toimiin eikä siihen 
sisälly sanktioita. Yritys voi halutessaan irti-
sanoutua sopimuksesta kesken kauden. 

Sopimuksen tavoitteena on parantaa 
vapaaehtoisin toimin yritysten energiatehok-
kuutta vuosina 2008–2016 ja edistää näin 
kansallisen energia- ja ilmastostrategian, 
mutta myös EU:n Suomelle asettamien ener-
giansäästövelvoitteiden toteuttamista. 

Yrityksen kannattaa liittyä energia-
tehokkuussopimukseen monesta syystä, 
vaikka liittymisestä aiheutuu jonkin verran 
työtä. Tärkeintä yritykselle on tietysti se, 
että energiatehokkuuden paraneminen 
tuo kustannussäästöjä, mutta vähätellä ei 
voi imagotekijöitäkään. 

Sopimuksessa mukana olevalla yrityk-
sellä on mahdollisuus saada taloudellista 
tukea energiakatselmuksiinsa ja energian 
tehostamisinvestointeihinsa. TEM lupaa 
energiatukea 40 prosenttia energiakat-
selmuksien ja -analyysien teettämisen 
kustannuksiin sekä jopa 15–20 prosenttia 
tietyt ehdot täyttäviin energiatehokkuutta 
parantaviin investointeihin. Tuet haetaan 
paikallisesta TE-keskuksesta. 

Lisätietoja: Timo Airaksinen, 
puh. 040 722 2365, 
timo.airaksinen@teknologiateollisuus.fi

teknologioita viilaamalla, vaan tarvitaan 
huimia ja yllättäviä innovaatioloikkia.

”Siirtyminen polttamisesta kaasu-
tukseen tai vaikkapa ilmapoltosta hap-
pipolttoon ja edelleen hiilidioksidin 
talteenottoon voisivat olla yksi suunta. 
Myös biojalostamot, joissa kiinteästä bio-
massasta jalostetaan nestemäistä liiken-
nepolttoainetta on yksi varteenotettava 
skenaario. Myös jäteinfrastruktuurin val-
jastaminen tehokkaammin polttoaineeksi 
voi tarjota yllättäviä uusia vaihtoehtoja. Jo 
nyt joissain toimittamistamme kattiloissa 
poltetaan sataprosenttisesti kierrätyspolt-
toainetta”, Mäenpää sanoo.

Hän kannustaa teknologiateollisuutta 
entistä vahvemmin verkottumaan yli yri-
tys- ja tutkimusyhteisörajojen.

”Mahdollisuudet ovat suuret, mutta 
niin ovat myös tuotekehityspanostukset 
ja riskit.” 

Paikallisuus ja 
polttoainejoustavuus 

valttia 
Wärtsilä Biopowerin toimitusjohtaja Ilkka 
Heikkilä sanoo, että EU:n vihreän ener-
gian tavoitteiden toteutuminen edellyttää 
entistä monipuolisempia polttoainelähteitä 
energian tuotantoon. 

”Nyt on kysyntää myös pienille ja pai-
kallisille voimalaitoksille, joissa käytetään 
lähialueelta saatavaa biomassaa polttoai-
neena”, Heikkilä sanoo.

Wärtsilän Biopower on toimittanut 
tällaisia biovoimalaitoksia EU-alueelle jo 
useita, ja niiden markkinat ovat hyvää 
vauhtia kasvamassa.

”Kilpailukenttä on tällä hetkellä ha-
janainen ja paikallinen. Wärtsilän lisäksi 
laajemmilla markkina-alueilla toimivia yri-
tyksiä ei pienten laitosten kokoluokassa 
ole kovinkaan montaa. Wärtsilä on vahva 
toimija lämpöteholtaan 5–20 megawatin 
biovoimaloissa”, Heikkilä sanoo.

Wärtsilä kehittää ja tarjoaa ratkaisuja 
erilaisille biopolttoaineille. Yrityksellä on 
pitkä historia biopolttoaineiden käytöstä 
valmistamissaan moottoreissa. Kiinteää 
biomassaa käyttäviä laitoksia Wärtsilä on 
toimittanut vuosituhannen alusta, ostet-

tuaan Sermet Oy:n, joka on yksi Pohjois-
maiden johtavista biopolttoaineratkaisujen 
toimittajista.

Wärtsilä Biopower on toimittanut bio-
voimaloita sahoille, kunnallisille laitoksille, 
sähköyhtiöille ja myös hankekehittäjille.

”Hankekehittäjät ovat uusi ilmiö. 
Heidän toimintamallinaan on rakentaa 
sopimusverkosto, joka kattaa laitoksen 
ostamisen, operoinnin hankinnan, sähkön 
myynnin ja polttoaineen oston”, Heikkilä 
kuvailee tätä asiakasryhmää.

Biovoimaloiden polttoaineena käyte-
tään tällä hetkellä pääosin puuta.

Sahausjätteiden ohella biovoimaloissa 
hyödynnetään myös korjuutyön yhteydes-
sä syntyviä metsätähteitä.

Heikkilän mukaan tulevaisuuden haas-
teena on löytää entistä polttoainejousta-
vampia ratkaisuja.

”Mitä monipuolisemmin voimalaitok-
sessa voidaan polttaa erilaisia polttoaineita, 
sen kätevämmin sen toiminta voidaan rää-
tälöidä paikalliseksi. Asiakkaalle on edullista 
käyttää sellaisia polttoaineita, jotka löytyvät 
laitoksen läheltä”, Heikkilä sanoo.

Heikkilän mukaan on mahdollista, että 
tulevaisuudessa poltto-ainelähteinä voi-
daan hyödyntää tehokkaammin lajiteltua 
kaatopaikkajätettä.

”Osaa jätteistä voidaan käyttää esi-
merkiksi biovoimalan polttoaineena. Tek-
nologiaratkaisujen avulla voidaan samalla 
edistää myös jätteiden hyötykäyttöä”, 
Heikkilä sanoo.

Tuoreimpana innovaationa hän mai-
nitsee oluen mäskin, jota puupolttoai-
neeseen sekoitettuna voidaan käyttää 
polttoaineena biovoimaloissa. 

Tuotekehitysverkostojen 
uudet toimintamallit
Avoimessa maailmassa tuotekehitystä ei 
voi tehdä menestyksekkäästi suljetussa 
ympäristössä. Yritystenvälisiä raja-aitoja 
madaltamalla toistuvien tuote- ja pal-
velulanseerausten todennäköisyyttä 
voidaan kasvattaa.

Yritysjohdolle, tuotekehitysjohdolle 
ja toiminnankehityshenkilöstölle tarkoi-
tettu kirja tarjoaa uusia näkökulmia ja 
toimintamalleja organisaatioiden väli-
seen tuotekehitysyhteistyöhön. 

”Organisaatioiden välinen tuoteke-
hitysyhteistyö on tarpeen, sillä innovaa-
tioiden synty on sitä todennäköisempää 
mitä useampia näkökulmia tuodaan 
esiin jo ideointivaiheessa. Koska länsi-
maissa kasvava osuus kansantuotteesta 
syntyy immateriaalisista seikoista, on 
panostettava innovaatiotodennäköi-
syyden maksimointiin. Näin voidaan 
luoda kilpailuetua, joka on vaikeasti 
monistettavissa, kertoo kirjan tekijäryh-
män jäsen”, VTT:n erikoistutkija Harri 
I. Kulmala.

Kirjassa käytetään termiä virtuaa-
lipilottitehdas toimintatavasta, jossa 
tuotekehityksen alkuvaiheesta lähti-
en otetaan kaikki tuotantoverkostoon 
kuuluvat toimijat mukaan antamaan 
näkemyksiään tuotteen ja tuotannon 
suunnitteluun. Ensimmäiset prototyypit 
rakennetaan ikään kuin virtuaalisesti en-
nen kuin niitä on lopullisesti suunniteltu. 
Toimintamallilla saadaan vähennettyä 
suunnittelukierroksia, nopeutettua tuot-
teen markkinoille tuloa ja vähennettyä 
tuotekehityskustannuksia. Asiakkaiden 

ja toimittajien osallistaminen tuotekehi-
tykseen tarjoaa suuria mahdollisuuksia 
innovatiivisuuden lisäämiseen.

”Organisaatioiden valmius tehdä 
yhteistyötä tuotekehityksessä on vielä 
vaihteleva, monissa tapauksissa puut-
teellinen. Tuotekehitysverkostomallin 
uhkina nähdään mahdollinen luotta-
muksen väärinkäyttö, valvonnasta ai-
heutuvat kustannukset ja kyvyttömyys 
hyödyntää kumppanuutta pitkäaikaises-
ti. Kuitenkin esimerkiksi autoteollisuu-
dessa tuotekehitysyhteistyön edut ovat 
olleet selvät, ja organisaatiot voisivatkin 
hakea autoteollisuudesta oppia”, Harri 
I. Kulmala sanoo.

Kirja esittelee myös hinnoittelumal-
leja ja ansaintalogiikoita.

Tuotekehitysyhteistyössä 
on tarpeen soveltaa useita 
erilaisia kannustejärjestel-
miä eri tilanteissa riippuen 
siitä, millaisia toimijoita on 
mukana. Nykyisellään osa 
tuotekehityspalveluista 
myydään alihintaan tai 
niistä puuttuvat innova-
tiivisuuteen kannusta-
vat elementit. 

Teknologiainfo 
Teknova Oy
Julkaisumyynti
Puh. (09) 192 3381/Larikka
Faksi (09) 624 462
www.teknologiainfo.net

Tiina Apilo - Harri I. Kulmala - Hannu Kärkkäinen - 
Hannele Lampela - Markku Mikkola - Mirva Nevalainen - 
Jorma Papinniemi - Ismo Ruohomäki - Tiina Valjakka

”Kaikki puusta saatava hylkytavara, 
jolle ei ole muuta käyttöä, on käyt-
tökelpoista polttoainetta. Biovoima-
loissamme voi polttaa erittäin kosteaa 
polttoainetta, eli se voidaan polttaa 
energiatehokkaasti ilman kuivatusta”, 
Wärtsilä Biopowerin toimitusjohtaja 
Ilkka Heikkilä kertoo.

Metso Power modernisoi UPM:n Kai-
polan paperitehtaan voimakattilan 
vuonna 2006 ja sen polttoainevalikoi-
masta tuli entistä vihreämpi.

Energia K I R J a
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”K

Verkoston 
avulla 
kasvuun

aloitetoiminnalla 
kaikki aivot käyttöön

paikoillaan, on auttamattomasti ulkona 
pelistä”, sanoo TRIO-ohjelmatoimistossa 
asiantuntijana työskentelevä tekniikan 
tohtori Veli Matti Kuisma.

Kuisma korostaa, että verkostossa 
jokaisen yrityksen täytyy löytää oma paras 
osaamisensa ja pitää siitä huolta, ja siten 
varmistaa paikkansa kokonaisuudessa.

Teknologiateollisuuden TRIO-ohjelman 
sisällä kehitettiin viime vuoden aikana 
konsepti toimialan yritysten verkostoitu-
miseen. Kolmivaiheinen konsepti ohjeistaa 
yrityksiä ja niiden kehitystä tukevia kon-
sultteja käymään läpi verkostoitumisen 
askeleet esiselvityksestä liiketoiminnan 
suunnitteluun ja edelleen käytännön toi-
minnan kehittämiseen.

Kuisma muistuttaa, että järjestelmä-
toimittajan kannattaa olla aktiivinen ja 
ottaa vastuu oman toimittajaverkostonsa 
kehittämisestä. 

”Kun järjestelmätoimittaja on ver-
koston veturina, se pystyy parhaiten vai-
kuttamaan omaan tulevaisuuteensa ja 
saavuttamaan riittävän vahvan aseman 

ustannukset nousevat ja 
hinnat laskevat. Yritysten 
on pakko kasvaa tai fo-
kusoitua. Jos yritystoimin-
nassa pysyy kolme vuotta 

neuvotteluissa. Kun tekee itsestään kor-
vaamattoman, voi suhtautua tulevaisuu-
teen luottavaisesti.”

Ei hetkessä valmista

Verkoston kehittäminen on pitkäjänteistä 
työtä. Esiselvitysvaihe toteutuu yleensä 
noin kuukaudessa, mutta kokonaisuute-
na verkoston rakentaminen vaatii parin, 
kolmen vuoden työn.

”Kun alkuun pääsee, sitten työ vasta 
alkaakin. Yritysten täytyy löytää myös 
tavat hyödyntää verkostoa”, Kuisma 
muistuttaa.

Pitkälle viety verkosto perustuu luotta-
mukseen ja avoimeen keskusteluun myös 
kustannuksista. Verkoston osapuolet voi-
vat saada kustannustasoa alaspäin muun 
muassa siten, että päähankkijat neuvot-
televat vuosisopimuksia materiaaleista ja 
standardiosista ja siirtävät niistä saatavan 
hyödyn verkostoon.

”Kehitysfunktio tulee tärkeäksi, kun 
mennään syvällisiin suhteisiin. Verkoston 
on pystyttävä tarjoamaan vähintään yhtä 
hyvää kuin päähankkija tekisi itse. Toisaal-
ta, päämies ei saa kurittaa toimittajaver-
kostoaan hengiltä, vaan kaikkien täytyy 
hyötyä. Päämiehen kannattaisi miettiä 

Esimerkki palkitusta aloitteesta löytyy omavalvontahyllyistä, 
joita toimittajat voivat seurata web-kameralla. Säästöjä 
syntyy sopimushinnoista, kuljetuskustannuksista ja entistä 
pienemmästä varastopaikkatarpeesta, kehityspäällikkö Esa 
Myllymäki selvittää.

T R I O

Henkilöstön aloitetoiminta on juurtunut 

työntekoon Valtran traktoritehtaalla 

Suolahdessa. Talon tapoihin istuvaa 

mallia on kehitetty 1990-luvun alusta. 

”a
tekee jatkuvasti pientä kehittämistä, maa-
ilman alkaa nähdä jatkuvan parantamisen 
eli JP:n tekijän silmin”, perustelee Valtran 
kehityspäällikkö Esa Myllymäki.

”Järjestelmä parantaa sekä tuotta-
vuutta että työtyytyväisyyttä, kun keski-
tytään työn tekemiseen ja kehittämiseen 
epäkohtien korostamisen sijaan.”

Valtaosa ehdotuksista on pieniä pa-
rannuksia omiin työprosesseihin ja -ym-
päristöön. JP-aloitteita kirjattiin vihkoihin 
työpisteissä viime vuonna yli 8 000. 

”Aloitetoimintaan on tärkeää saa-
da kaikki mukaan. Aloitteet kootaan ja 
toteutetaan tehokkaasti, joten toiminta 
kannustaa kehittämiseen. Läpimenoajat 
ovat lyhentyneet ja asiakas saa parempaa 
laatua”, Myllymäki toteaa.

Tekijä saa välipalkkiona esimerkiksi 
kolmesta JP:stä pullakahvit, kuudesta 
ruokalipun ja niin edelleen. Tuotantoalu-
eelle annetaan jokaisesta toteutetusta 
JP:stä 8,50 euroa joko koulutusmatkaan 
tai palkanlisäksi. Aloitteiden käytännön 
toteuttamisesta huolehtii tuotannossa 
kuusi päätoimista JP-henkilöä.

”Paras tapa tappaa aloitteellisuus on 
pyytää kehitysehdotuksia ja jättää ne to-
teuttamatta”, Myllymäki huomauttaa.

Pika- tai säästöaloitteessa tulee olla 
kehitysehdotuksen lisäksi kuvattuna myös 

loitetoiminta antaa mahdollisuuden 
saada kaikki aivot käyttöön. Kun 

ongelman ratkaisu, jonka tuottaman net-
tosäästön vastaava esimies arvioi. 

”Aloitteet säästävät aikaa ja raaka-
aineita ja parantavat työkoneiden ja -me-
netelmien hyötysuhdetta tai tuotteen 
laatua”, Myllymäki selvittää.

Pika- tai säästöaloitteen tekijä saa 75 
tai 50 prosenttia ensimmäisenä vuonna 
kertyneen säästön arvosta riippuen aloit-
teen pidemmän aikavälin vaikutuksista. 
Korkein aloitteen tekijälle maksettu palk-
kio on ollut lähes 30 000 euroa.

Jokainen kirjaa aloitteen 
kerran kuussa

Valtran aloitteiden määrät kasvoivat reip-
paasti vuonna 2004, kun aloitetoiminnan 
kehittämiseksi aloitettiin erityinen kehitys-
projekti. Konkreettiseksi tavoitteeksi otet-
tiin ykköstila Suomen aloitteellisimpana 
yrityksenä, joka pian saavutettiinkin.

”Silloin uudistettiin sääntöjä ja ruvet-
tiin kannustamaan yksittäistä tekijää väli-
palkkioilla. Samalla tehostettiin tiedotusta 
ja tuotantoalueille nimettiin JP-moottorit, 
jotka tuntevat hyvin säännöt ja järjestävät 
palkkiomatkoja”, Esa Myllymäki kertoo.

Aloitetoiminnan uskotaan vakiintu-
neen tavoitetasolle eli jokainen työntekijä 
keksii yhden JP:n joka kuukausi.

”Osastojen kesken on pientä kilpailua, 
eivätkä parantamisen aiheet lopu. Niitä 

Suomessa on huutava pula teknologiateollisuuden kapasiteetista ja työvoimasta. Jos 

yritys haluaa kasvaa, varteenotettava keino on hakea osaavat kumppanit tai ostaa ne.

jatkuvan parantamisen soveltamista läpi 
verkoston, ja sitä suositellaan myös TRIOn 
verkostokonseptissa”, Kuisma sanoo.

Luottamus syntyy 
tekemisestä

Toimiva yhteistyö ja luottamus eivät synny 
hetkessä, vaan pelisääntöjen sopimiseen 
pitää käyttää aikaa. Yhteiset hankkeet, 
yhteiset kehitysprojektit ja yhteiset tavoit-
teet kasvattavat luottamusta ja kaikkien 
mahdollisuuksia kehittyä.

Verkostokonsepti on Kuisman mu-
kaan huolellisesti suunniteltu työkalu, 
joka ottaa huomioon verkostoitumiseen 
liittyvät asiat perusteellisesti. Konsepti 
on punainen lanka, joka ohjaa verkoston 
rakentamista. Sen avulla voi tehdä ana-
lyyseja omista ja toimittajien vahvuuksista 
ja heikkouksista

”Osallistuva työskentelytapa tuo no-
peammin tuloksia. Ihmisillä on kykyjä 
ja he ovat kehittävä voimavara. Tuki ja 
arvostus ovat kuitenkin usein puutteelli-
sia, ja yrityskulttuuria ja johtamista pitää 
kehittää. Tämä on hyvä muistaa myös 
verkostoja kehitettäessä.” 

www.verkostoveturi.fi

TEKSTI Marja Keränen · KUVA Petteri Kivimäki

TEKSTI Tiinu Wuolio · KUVA Petteri Kivimäki

vain putkahtaa esiin joka päivä, kun ka-
verit keksivät, miten voi parantaa omaa 
työtään”, JP-moottorina toimiva asentaja 
Jari Niskanen sanoo.

JP sopii myös 
toimitusverkostoon

”Jatkuva parantaminen ja aloitetoiminta 
sopivat hyvin myös toimitusverkoston 
kehittämiseen”, arvioi Valtran tuotanto-
johtaja Harri Hytönen. 

Johtamistaidon Opiston kolmena 
vuonna Suomen aloitteellisimmaksi yrityk-
seksi valitsema Valtra esittelee mielellään 
malliaan kaikille kiinnostuneille. 

”Vaikka jokaisen on kehitettävä 
omaan yritykseen sopiva malli, kynnys 
on pienempi, kun ei tarvitse keksiä kaikkia 
sääntöjä alusta”, Hytönen perustelee.

Valtra edellyttää isoilta toimittajiltaan 
vuotuista säästötavoitetta, jonka saavut-
tamiseksi toimittajat tekevät omia sääs-
töaloitteitaan tuotteen tai menetelmän 
muuttamiseksi edullisemmaksi. 

”Toimintoja kehittämällä säästöjä voi-
daan saavuttaa ilman että se on katteesta 
pois”, Hytönen huomauttaa.

”Jatkuvassa parantamisessa olennais-
ta on pienten parannusten suuri massa, 
joiden joukosta löytyvät todelliset hel-
met.” 
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Konepajateollisuuden yritykset ovat 
kooltaan pieniä ja niiden kilpailukyky 

perustuu erikoisosaamiseen. Selviytyäk-
seen kansainvälisessä kilpailussa niiden on 
osattava yhdistää voimansa, verkostoitua 
ja kyettävä kasvamaan laajempaan roolin 
asiakkaidensa kumppanina. 

Loikka alihankkijan roolista arvoketjun 
seuraavalle tasolle järjestelmätoimittajaksi 
edellyttää liiketoimintamallien uudistamis-
ta ja riskinottokykyä, mihin harva, usein 
perheyrityksenä alkanut konepajateolli-
suuden alihankkija, on valmis.

Ulkopuolinen rahoittaja tai pääoma-
sijoittaja kirittää kasvuvauhtia, mutta tuo 
pääomainvestointien ohella mukaan myös 
strategista näkemystä ja kontakteja ver-
koston laajentamiseksi.

Pääomasijoitusyhtiö CapMan ja suo-
malainen sijoittajaryhmä Primaca Partners 

ovat lähteneet rohkeasti rahoittamaan 
ja rakentamaan konepajateollisuuteen 
laajempia yritysklustereita.

CapMan on mukana rahoittamassa 
muun muassa Komas Oy:n toimintaa ja 
Primaca Partners on aktiivisesti mukana 
muun muassa Högfors Oy:n, Hilomec 
Oy:n ja Transtech Oy:n rahoittajana.

Kiinnostava toimiala

Primacan perustajiin kuuluvat bisneskon-
karit Curt Lindbom ja Veli-Matti Mynt-
tinen pitävät konepajateollisuutta kiin-
nostavana toimialana, jolta löytyy paljon 
erikoisosaamista ja kehityspotentiaalia.

”Kun osataan yhdistää erilaisia yrityk-
siä laajemmiksi kokonaisuuksiksi, saadaan 
aikaan kilpailukykyisempiä klustereita. 
Tällaisilla yritysryppäillä on paremmat 

Högfors-tuotemerkin ympärille on ra-
kentumassa merkittävä lämpötekniik-
ka- ja energia-alan yhteenliittymä, jonka 
synnyttämisessä Primaca Partnersilla on 
ollut aktiivinen rooli. Tuoreimpana uu-
teen ryhmittymään yhdistettiin varkau-
telainen Sahala Works, joka valmistaa 
putkilämmönvaihtimia, paineastioita ja 
haihdutinyksikköjä.

Sahala Worksin pääomistaja Jyrki Sa-
hala kertoo, että yrityskaupan avulla hae-
taan vahvempaa asemaa markkinoilla.

”Ostimme neljä vuotta sitten Sahala 
Worksin toiminnot Andritzilta, joka ha-
lusi ulkoistaa osan tuotannostaan. Saa-
vutimme hyvän aseman markkinoilla, 
mutta tulevaisuuden kasvun takaamiseksi 
haimme laajempaa omistuspohjaa. Uu-
den omistuspohjan kautta liiketoiminnan 
kasvu varmistuu ja toimintaan syntyy 
synergiaetuja”, Sahala sanoo.

Sahala Works on käynyt läpi järjes-
telmätoimittajien kehityskaaren kaksi 
ensimmäistä vaihetta. Useat järjestelmä-
toimittajat syntyvät suurten konepajojen 
ulkoistusten myötä. Kun toiminta ja asi-
akkaiden tarpeet laajenevat, on liiketoi-
mintaa monipuolistettava joko yritysjär-
jestelyin tai verkottumalla.

”Itsenäisenä yrityksenä Sahala Works 
kasvoi nopeasti Andritzin, Metson ja Sie-
mensin kaltaisten pääasiakkaiden mukana 
kansainvälisillä markkinoilla. Nyt meistä 
tulee osa suurempaa energiaklusteria, 
jossa osaamisemme vahvistaa muiden 
mukana olevien yritysten erikoistaitoja”, 
Sahala sanoo.

Sahala Worksin osaamisen liittäminen 
osaksi Högfors Oy:ta merkitsee suuria 
haasteita, mutta myös suuria kasvun mah-
dollisuuksia.

”Integraatiovaiheessa meidän Var-
kauden tehtaan toiminnot ja Högforsin 
Heinolan tehtaan toiminnot trimmataan 
yhdenmukaisiksi. Tuotannon ohjaukseen 
ja automatisointiin liittyvissä asioissa riittää 
tekemistä tälle vuodelle”, Sahala sanoo.

Iso kysymys on myös yrityskulttuurien 
sulauttaminen toisiinsa. Sekä Högforsilla 
että Sahalalla on takanaan satavuotinen 
yrityshistoria.

Sahala pitää erittäin kiinnostavana 
uuden yhteistyön synnyttämiä mahdolli-
suuksia, kun toimintojen keskittämisellä 
voidaan saada voimakasta kehitystä myyn-
tiin ja markkinointiin, suunnitteluun ja os-
totoimintoihin sekä molempien yritysten 
kapasiteetin tehokkaampaan käyttöön.

Yhtenä uutena kasvualueena Sahala 
mainitsee bioenergian tuomat mahdol-
lisuudet.

Primaca Partnersin osakas Veli-Matti 
Mynttinen pitää Sahala Worksin yritys-
kauppaa tärkeänä osana Högfors Oy:n 
kokonaisuudessa.

”Högforsilla on nyt energia-alan ar-
voketju hyvin hallussa, kun Sahalan läm-
mönsiirtimiin liittyvä erikoisosaaminen 
vahvistaa Högforsin venttiili- ja arma-
tuuritoimintaa sekä kaukolämmönjako-
keskuksiin erikoistuneen GST Groupin 
liiketoimintaa”, Mynttinen sanoo. 

Verkottuva voittaa

Högfors kasvaa uuteen rooliin

Teknologiateollisuuden TRIO- 

ohjelma on kannustanut konepajojen 

alihankkijoita yhdistämään voimansa 

ja jalostumaan järjestelmätoimittajan 

rooliin. Verkottuvilla yrityksillä on hyviä 

kokemuksia syntyneestä yhteistyöstä, 

mutta kehitystä jarruttaa ulkopuolisten 

rahoittajien puute. 

TEKSTI Olli Manninen · KUVAT Ari-Pekka Keränen ja Elina Ketola

T R I O

”Hyvän järjestelmätoimittajan ainekset syntyvät, kun kaikki 
osapuolet sitoutuvat mukaan toimintaan samalta viivalta”, 
Primaca Partnersin Curt Lindbom sanoo.

Sahala Works Oy:n 
pääomistaja Jyrki Sahala

mahdollisuudet selvitä globaaleilla mark-
kinoilla ja kehittää toimintaansa”, Curt 
Lindbom sanoo.

Hän korostaa, että Primaca Partners ei 
ole pääomasijoittaja, jolla on muutaman 
vuoden exit-strategia, vaan sitoutunut 
omistaja, jolla on halu kehittää pidem-
mällä aikaperspektiivillä merkittäviksi ar-
vioimiaan yrityksiä. 

Primaca Partnersissa on mukana jouk-
ko vaikutusvaltaisia liike-elämän nimiä, 
jotka sijoittavat omaa rahaa kiinnostaviin 
yrityksiin.

”Meillä kaikilla on pitkä yrittäjätausta, 
ollaan tehty virheitä, mutta myös onnis-
tuttu. Voimme tarjota sekä taloudellista 
muskelia, että kokemuksen tuomaa osaa-
mista yrittäjyyteen”, Lindbom sanoo.

Primaca Parnersilla on tällä hetkellä 
suoria omistuksia kuudessa erilaisessa 

klusterissa, joiden yhteenlaskettu liike-
vaihto on 660 miljoonaa euroa ja henki-
löstömäärä noin 2600. 

”Uusi järjestelmätoimittaja voi syntyä 
jopa yli kymmenestä pienemmästä yri-
tyksestä. Tällaisen kokonaisuuden käyn-
nistäminen vaatii tietysti paljon yritysjär-
jestelyjä ja uudelleen organisointia. Osa 
omistuksensa myyneistä saattaa jäädä 
mukaan toimintaan asiantuntijaksi tai 
jatkaa hallitustyöskentelyssä”, Veli-Matti 
Mynttinen sanoo.

Opi myymään, ostamaan 
ja joustamaan

Kiinnostavia omistuskohteita löytyy Lind-
bomin mukaan myös runsaasti sellaisista 
yrityksistä, joissa on edessä sukupolven-
vaihdos eikä jatkajaa löydy. 

”Kokemuksemme ja verkostojemme 
avulla voimme synnyttää suurempia ko-
konaisuuksia erikoistuneista yrityksistä, 
jotka eivät välttämättä ole oivaltaneet 
yhteistyön mahdollisuutta tai ovat suh-
tautuneet toisiinsa jopa kilpailijoina”, 
Lindbom sanoo.

Verkottuva toimintamalli menestyy 
vain, jos jokainen osapuoli on täysillä 
mukana avoimin kortein.

”Se edellyttää avoimuutta ja läpinäky-
vyyttä, mikä tuo haasteensa toimintaan. 
Se on oikeastaan ainoa tapa osoittaa, mil-
laista osaamista kukin toimija voi tarjota 
verkostolle ja miten tällainen osaaminen 
kehittää koko verkoston kilpailukykyä”, 
Mynttinen sanoo.

Lindbomin mukaan Suomesta löytyy 
kyllä paljon osaamista ja insinööritaitoa, 
mutta puutteet löytyvät sieltä, mistä lii-
kevaihdosta suurin osa nykyisin tulee eli 
hankinnoista. Se edellyttää asiantunte-
vuutta niin myyjänä kuin ostajana. 

”Me suomalaiset olemme himskatin 
huonoja myyjiä, mutta myös kehnoja osta-
jia. Ostologistiikan kehittäminen tai myyn-
tityön jalostaminen ovat sellaisia tekijöitä, 
joilla kansainvälisillä markkinoilla helmet 
erottuvat massasta. Tärkeää on myös no-
pea kyky reagoida muuttuviin markkinoi-
hin. Joustava yritys pärjää markkinoilla. 
Töitä paiskitaan silloin, kun kysyntä on 
kuumimmillaan. Lomat pidetään sitten hil-
jaisempana aikana”, Lindbom sanoo. 

3030 VISIO 1 · 2008 31 31



Julkinen taho panostaa ympäristö-
teknologian kaupallistamiseen aivan 

liian vähän, vaikka juhlapuheissa toimiala 
mainitaan yhtenä suomalaisen osaamisen 
ja kilpailukyvyn keihäänkärjistä”, Pantsar-
Kallio sanoo.

Kun Suomessa ympäristöliiketoimin-
nan kansainvälistämiseen esimerkiksi 
Kiina-hankkeissa investoidaan vuosittain 
muutamia satoja tuhansia euroja, ovat pa-
nostukset esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa 
tai Italiassa moninkertaisia.

Rahoitusta Pantsar-Kallion mukaan 
tarvitaan lisää sekä FECC:n (Finnish En-
vironmental Cluster of China) toimin-
nan markkinoinnin tehostamiseen että 
käytännön hankkeiden edistämiseen ja 
toteuttamiseen.

”Rahoitusta tarvitaan esimerkiksi 
ympäristömarkkinoiden osaamiskartoi-
tukseen. Kun tällainen kartoitus on teh-

ty, voidaan paremmin kertoa, millaista 
kilpailukykyistä osaamista meillä oikeasti 
on ja millaiset kansainvälistymismahdol-
lisuudet näillä eri osaamisalueilla on”, 
hän sanoo.

Uuden ympäristöteknologian kaupal-
listaminen edellyttää toteutettavuustutki-
musten ja referenssilaitteiden tekemistä.

”Tämä on kriittinen vaihe, johon ei 
tällä hetkellä löydy riittävästi tehokas-
ta rahoitusta. Jotta innovaatiot voidaan 
kaupallistaa, on niiden toimivuus testat-
tava Kiinan markkinoilla. Alkuvaiheessa 
sen enempää kotimaiset yritykset kuin 
kiinalaiset tahotkaan eivät ole halukkaita 
rahoittamaan tutkimusta suurilla summilla 
ennen kuin varmistuu, että kaupat synty-
vät”, hän sanoo.

Nyt tarjolla olevat rahoitusinstrumentit 
ovat Pantsar-Kallion mukaan kankeita 
eivätkä vastaa nopeasti kehittyvien ympä-

ristömarkkinoiden vaatimuksiin. Tekesin, 
Finnfundin tai Finnpartnershipin tarjoami-
en rahoitusmallien rinnalle olisi löydettävä 
uusia vaihtoehtoja.

Korkean tason suhteet 
pääsylippu markkinoille

Ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen ja 
kansainvälistämiseen erikoistunut hanke 
käynnistettiin kesäkuussa 2006, kun KTM 
nimitti työryhmän selvittämään Suomen 
ympäristö- ja energiateknologian viennin 
tehostamista Kiinaan. FECC:n toimin-
taa Suomessa johtaa ympäristötekno-
logian osaamisklusteri, joka on jaettu 
alueellisesti neljään yksikköön, ja jossa 
työskentelee 16 asiantuntijaa. Klusterin 
johtajan Pantsar-Kallion asemapaikka on 
Lahdessa, minne on keskittynyt hankkeen 
koordinaatiovastuu, pääomasijoittajien 

Kauppa- ja teollisuusministeriön aikanaan perustama kehittämishanke 

FECC luo suomalaisille pk-yrityksille kontakteja Kiinan ripeästi kasvaville 

ympäristömarkkinoille. Yhteistyö kiinnostaa yrityksiä ja kontaktit Kiinan markkinoille 

ovat avautumassa. Projektin vetäjä Mari Pantsar-Kallio vaatii valtiolta lisärahoitusta 

ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen.

”

FECC luo yhteyksiä Kiinaan

aktivointi, rahoitusmallien luominen ja 
kansainvälistämisohjelmat.

Oulun yksikkö kokoaa yhteen vesi-
liiketoimintaan erikoistuneet yritykset. 
Helsinkiin on keskittynyt energiatehok-
kuuteen ja ympäristömittaukseen liittyvä 
liiketoiminta, kun taas Kuopio kerää il-
manlaadun monitorointiin ja vaikutusten 
seurantaan liittyvän osaamisen.

Pantsar-Kallion mukaan yritysten 
kiinnostus FECC:n toimintaan on ollut 
innostunutta ja positiivista. Viime elokuus-
sa järjestetty ensimmäinen Suomi-Kiina 
ympäristöliiketoiminnan konferenssi keräsi 
yli 400 osallistujaa 100 eri yrityksestä. 
Mukana oli lähes 70 kiinalaista päätök-
sentekijää. 

”Yrityksiä kiinnostavat konkreettiset 
hankkeet. Yritykset ovat usein kokoluo-
kaltaan pienehköjä pk-yrityksiä, joilla ei 
ole yksin rahkeita kansainvälistyä. Me 
autamme yrityksiä löytämään toisensa, 
rakentamaan verkostoja tai yhteistyöhank-
keita ja autamme luomaan suhteita Kiinan 
markkinoilla”, Pantsar-Kallio sanoo.

Hän vieraili tammikuussa Kiinassa ul-
komaankauppa- ja kehitysministeri Paavo 
Väyrysen delegaation mukana ja teki 
FECC:n toimintaa tunnetuksi mm. Pekin-
gissä, Shanghaissa ja Chengdussa.

”Ministeri Väyrynen toi hyvin esille 
viranomaiskeskusteluissa toimintamme 
ja edisti kontaktien luomista paikallisiin 
tahoihin. Korkean tason suhteiden luo-
minen on erittäin tärkeää Kiinassa, missä 
onnistuvan liiketoiminnan edellytyksenä 
on paikallisten viranomaisten hyväksyn-
tä”, Pantsar-Kallio sanoo.

Kiinassa arvostetaan myös pitkäjän-
teistä yhteistyötä.

”Henkilöt, joiden kanssa tehdään 
yhteistyötä, ovat sitoutuneet pitkäaikai-
seen kumppanuuteen ja odottavat samaa 
asennoitumista vastapuoleltaan”, hän 
sanoo.

Vierailun konkreettisena antina syntyi 
mm. Shanghain ympäristönsuojeluprojek-
teihin liittyviä yhteistyöhankkeita, jotka 
esitellään kiinalaisille seuraavalla vierailulla 
huhtikuussa.

T R I O

”Ympäristömarkkinat kehittyvät nopeasti ja kilpailu on kovaa. Tarvitaan nopeita ja joustavia 
rahoitusratkaisuja hankkeiden edistämiseksi”, FECC:n Mari Pantsar-Kallio toteaa.

Kokonaisratkaisuista 
kilpailuetua

Kiinassa on paljon mahdollisuuksia ym-
päristöteknologiaan erikoistuneille pk-
yrityksille. Arvioiden mukaan Kiinassa 
investoidaan ympäristöohjelmiin kuluvan 
viisivuotiskauden aikana jopa 500 mil-
jardia dollaria. Pantsar-Kallion mukaan 
Kiinassa on nyt tiedostettu ympäristön-
suojeluun liittyvät haasteet, ja ne nousivat 
vierailun aikana kaikissa keskusteluissa 
pääteemoiksi. Huoli on aiheellinen, onhan 
Kiinan pohja- ja pintavesistä peräti yli 90 
prosenttia saastunutta ja satoja miljoonia 
ihmisiä on vailla puhdasta vettä.

”Näkökulmissa on kiinnostavia eroja. 
Kun Euroopassa puhutaan ilmastonmuu-
toksen ehkäisemisestä ja hiilidioksidipääs-
töistä, korostuu kiinalaisessa ajattelussa 
energia- ja kustannustehokkuus”, hän 
sanoo.

Pantsar-Kallion mukaan FECC:lle on 
kehittymässä kolme toimintamallia suo-
malaisen ympäristöteknologian viemiseksi 
Kiinan markkinoille.

”Useista yrityksistä kootut konsor-
tiot, vientiyhtiöt tai yhteistyö jo Kiinassa 
olevien suomalaisyritysten kanssa”, hän 
luettelee erilaisia vaihtoehtoja.

FECC:n tavoitteena on rakentaa eri 
ympäristöteknologioiden ympärille kon-
sortioita, jotka koostuvat yhtenäisestä 
ketjusta yrityksiä.

”Isoilla markkinoilla kaivataan ko-
konaisratkaisuja, ei sirpaleteknologiaa”, 
hän sanoo.

Kiinnostavia markkinoita löytyisi esi-
merkiksi jätehuollosta, kaatopaikkatek-
nologiasta tai ilmapäästöjen monitoroin-
nista.

”Hyvin akuutti ongelma on myös 
lietteen käsittely, johon liittyvään tek-
nologiaan Kiinassa on suuri tarve”, hän 
sanoo.

Jätteiden kuljetus, tiivistäminen ja 
varastointi tarjoavat hyviä yhteistyömah-
dollisuuksia, samoin elektronisen jätteen 
kierrätys.

”Kiinalaisia kiinnostaa esimerkiksi jää-
kaappien ja televisioiden kierrätykseen 
tarvittava teknologia.”

Ympäristötekniikan messut 
suunnitteilla

Pantsar-Kallio sanoo, että FECC:n tavoit-
teena on rakentaa sellainen toimintamalli, 
joka tukee kiinalaisten kumppaneiden 
tapaa toimia.

”Kiinalaiset ovat erittäin hinta- ja 
laatutietoisia sekä tiukkoja neuvotteli-
joita. He haluavat, että heille tarjotaan 
viimeisimmät teknologiset innovaatiot. 
On kuitenkin väärä asenne mennä Kiinan 
markkinoille neuvomalla tai korostamalla 
omaa osaamistaan. Paras yhteistyö syntyy, 
kun ympäristöongelmien ratkaisuissa yh-
distetään toimivalla tavalla sekä kiinalaista 
että suomalaista osaamista ja teknolo-
giaa”, Pantsar-Kallio toteaa.

Yhteistyön kehittämisessä myös kiina-
laisten potentiaalisten liikekumppaneiden 
vierailut Suomeen ovat tärkeitä yhteistyön 
kehittämiseksi.

”Shanghain jätehuoltokonsepti lähti 
liikkeelle siten, että Shanghain kuvernööri 
tuli tutustumaan suomalaiseen jätehuolto-
konseptiin, innostui näkemästään ja lähti 
yhdessä Finpron ja suomalaisten yritysten 
kanssa viemään hanketta eteenpäin”, 
Pantsar-Kallio kertoo.

FECC suunnittelee tämän vuoden 
syksyksi tapahtumaa kiinalaisille vierail-
le ympäristötekniikan messujen yhtey-
teen Helsinkiin. Tarkoituksena on kutsua 
paikalle joukko kiinalaisia tutustumaan 
suomalaisten yritysten teknologioihin ja 
osallistumaan korkean tason asiantunti-
jakongressiin.

Pantsar-Kallio haluaa myös muistuttaa, 
että ympäristöliiketoiminnan kansainvälis-
tämishanke Kiinan markkinoille toimii pi-
lottina myös muille uusille markkinoille.

”Toimintamallia voidaan hyödyntää 
myöhemmin myös esimerkiksi Venäjän tai 
Intian markkinoilla”, hän sanoo. 

TEKSTI Olli Manninen · KUVA Jari Härkönen
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telmien hankkiminen. Alan teollisuudelta 
tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää 
vahvaa sisäistä verkostoitumista”, sanoo 
ryhmäpäällikkö Henrik Nordell Teknolo-
giateollisuus ry:stä. 

Suomen Puolustus- ja Ilmailuteolli-
suus ry on luonteva verkostoitumisen 
areena. Toimialayhdistyksen jäseninä ovat 
lähes kaikki suomalaiset yritykset, jotka 
teknisessä mielessä liittyvät jollain tapaa 
puolustus- ja ilmailuteollisuuteen. 

”Jäseniä on tulossa koko ajan lisää 
etenkin elektroniikka- ja tietotekniikka-
alan yrityksistä. Sitä mukaa kun puo-

Puolustus- ja ilmailuteollisuus 
kansainvälistyy ja verkostoituu

TEKSTI Virpi Hopeasaari · KUVA Patria

uolustushallinnon materi-
aalihankinnoille niin Suo-
messa kuin muuallakin 
maailmassa on yhä tyypilli-
sempää kokonaisten järjes-

Muuttuva maailma asettaa haasteita suomalaiselle 

puolustus- ja ilmailuteollisuudelle. Menestys edellyttää 

kansainvälistymistä, verkostoitumista ja panostusta 

tutkimukseen ja tuotekehitykseen.  

”P

Lisätietoja: www.teknologiateollisuus.fi > Toimialat

lustusmateriaalien kehitys menee kohti 
entistä korkeampaa teknologiaa, toimi-
alalla vaaditaan entistä monipuolisempaa 
osaamista sekä koordinoitua tuotekehitys- 
ja tutkimustoimintaa.”

Tutkimus- ja kehittämishankkeita 
toimialayhdistys koordinoi mm. Tekesin 
suuntaan. 

Yhteistyön uudet tasot

Samanlainen verkostoitumiskehitys on 
meneillään myös Euroopan tasolla. Puolus-
tus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys on mukana 
eurooppalaisissa yhteistyöelimissä, mm. 
Euroopan puolustusvirastossa EDA:ssa.

”Tavoitteena on vahvistaa eurooppa-
laista teollisuutta eurooppalaisen oma-
varaisuuden varmistamiseksi. Samalla 

pyritään avaamaan markkinoita Euroopan 
sisällä. Siviilipuolella sisämarkkinat toimi-
vat hyvin. Sama täytyy saada toteutumaan 
puolustusteollisuuden puolella”, painot-
taa Nordell. 

Hän on varsin tyytyväinen suomalai-
seen kehitykseen. Puolustus- ja turvalli-
suusteollisuusstrategia, jonka laatimisessa 
toimiala on itsekin ollut mukana, on otet-
tu osaksi puolustusministeriön Materiaa-
lipoliittista strategiaa. Suomalainen alan 
tuotekehitys tapahtuu tiiviissä yhteistyössä 
puolustusvoimien kanssa. 

Maailman muuttuvat uhkakuvat kos-
kettavat alaa voimakkaasti. Sodankäynnin 
muodot ovat muuttuneet ja turvallisuus-
haasteet liittyvät yhä enemmän siviilipuo-
len turvallisuuden varmistamiseen. Nordell 
uskoo, että uusi turvallisuuskäsite avaa 
puolustusteollisuudelle uusia liiketoimin-
nan mahdollisuuksia. 

”Vastikään toimialayhdistykseen pe-
rustettu uusi Turvallisuusteollisuusryhmä 
tulee edesauttamaan jäsenyritysten liike-
toiminnan kehittymistä turvallisuussek-
torin alueelle. Ryhmä toimii yhteistyöeli-
menä Suomen viranomaisten suuntaan 
ja osallistuu sektorin kansainväliseen 
yhteistyöhön.” 

T O I M I a L a

Puolustus- ja ilmailuteollisuus
Puolustus- ja ilmailuteollisuuden tuottamia laitteita, palveluita ja ratkaisuja hyö-
dynnetään paitsi maanpuolustuksen ja valtakunnallisen turvallisuuden varmista-
misessa, entistä enemmän myös teollisuuden ja arjen turvallisuuden haasteissa. 
Toimialayhdistys on alan teollisuuden yhteistyöelin Suomessa. Se toimii kiinteässä 
yhteistyössä puolustushallinnon kanssa ja edustaa Suomea alan kansainvälisissä 
järjestöissä. Toimialayhdistykseen kuuluvat myös avaruusteollisuuden alalla 
toimivat yritykset.

• Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry on perustettu 1994
• 76 jäsenyrityksen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden yhteenlaskettu   
 liikevaihto on noin 600 miljoonaa euroa
• toimiala työllistää noin 6 000 henkilöä

M a a I L M a L L a

mpäristöystävällisyys nosti 
Kiinassa varsinaisesti päätään 
Pekingin ryhdyttyä hakemaan 

kesäolympialaisten isännyyttä. Lämmön-
tuotannossa alkoi siirtyminen kivihiilestä 
maakaasuun. Olemme tähän mennessä 
toimittaneet vähäpäästöisiä maakaasu-
polttimiamme jo pelkästään Pekingiin 
3000 megawatin edestä. 

Matkustin Kiinaan Oilonin työasioissa 
ensimmäistä kertaa vuonna 1992. Seu-
raavana vuonna reissuja kertyi jo useita. 
Teimme tuolloin markkinatutkimuksen, 
jossa kartoitimme öljypoltinten markkinoi-
ta Kiinan ohella muun muassa Indonesi-
assa, Malesiassa ja Etelä-Koreassa. Selvisi, 
että potentiaalia on ja kilpailu kiristyy 
nopeasti, joten lopetimme pohtimisen ja 
lähdimme Kiinaan. 

Haasteelliseksi ajan teki se, että Kiinas-
sa elettiin kuin Klondykessä kultakuumeen 
aikoihin. Paikallisia edustajia oli vaikea saa-
da, sillä he vaihtoivat kärkkäästi johonkin 
toiseen länsimaiseen tuotteeseen, mikäli 
se tuntui sillä hetkellä kiinnostavammalta 
tai paremmin kaupaksi menevältä. 

Ajan myötä tilanne vakiintui, saimme 
ympärillemme hyvän tiimin ja perustimme 
poltintehtaan Wuxiin, Shanghain lähistölle 
keväällä 2002. Ensimmäiset polttimemme 
olivat valmiina jo elokuussa. Tahti oli no-
pea tuolloin ja se on sitä yhä. Teollisuus-
puistot ovat tehokkaita paikkoja. Meitä 
ajelutettiin hallilta toiselle ja kysyttiin, 
mikä niistä sopisi. Kaikki järjestettiin puo-
lestamme. Toiminnan käynnistämiseen 
vaikutti vain se, kuinka nopeasti itse pys-
tyisimme aloittamaan. 

Pyrimme ottamaan kaiken huomioon 
lähtiessämme myymään tuotantoamme, 
kuten markkinatilanteen ja kilpailijoiden 
liikkeet. Ja sitten iskikin sars-epidemia. 
Meillä oli vähän aikaa vaikeuksia, emme 
päässeet neuvotteluihin kattilatehtaiden 
kanssa toisin kuin kilpailijamme, jotka 

olivat olleet Kiinassa meitä kauemmin. 
Mutta puoli vuotta epidemian puhkea-
misen jälkeen tilanne rauhoittui. Kiinassa 
aloitettiin puhtaalta pöydältä uudestaan. 
Se on tyypillistä, tilanteet vaihtuvat erittäin 
nopeasti. 

Kiinan toiminnoissamme on mukana 
myös eräs hongkongilainen yksityishen-
kilö, jonka puoleen käännymme usein 
esimerkiksi silloin, kun ymmärrys jostakin 
asiasta kiinalaisessa yhteiskunnassa ei 
todellakaan avaudu meille. Hän on meille 
erittäin tärkeä muun muassa kulttuuritie-
don välittäjänä. 

Ihmisinä kiinalaiset ovat kohteliaita 
ja mukavia ja arvostavat suomalaisten 
tyyliä katsoa neuvottelukumppania vaa-
kasuoraan eikä yläviistosta. Naisia on vas-
tapuolella neuvottelemassa usein ja olen 
pannut merkille heidän olevan yleensä 
aivan tolkuttoman kyvykkäitä hommas-
saan. Teknisinkään tuotteisiimme liittyvä 
asia ei heitä hätkäytä.

Bisneksenteon kannalta kiinalaisissa 
on negatiivisinta oikeastaan se, että he 
ovat itse niin hyviä käymään kauppaa. He 
kinaavat ja tinkivät, ja lopulta huomaat 

myyneesi halvemmalla kuin olit alunperin 
ajatellutkaan.

Neuvottelut ovat suoraviivaisia ja ar-
gumentit voivat olla hurjia, etenkin tuot-
teiden tekniikkaa ja hintaa arvostellaan 
raa´asti. Lopuksi suomalaisittain ajattelee, 
että tässä se nyt on. Mutta jotain aina jää 
meiltä piiloon. Se, mitä länsimaalaisille ei 
kerrota, tulee esiin vasta silloin, jos eteen 
tulee jokin varsinainen ongelma.

Kun kaupat on tehty, niin sitten ollaan 
taas kovia kavereita. Ystävyys ja luottamus 
vaikuttavat todella paljon Kiinassa. Jos 
pääset asiakkaan kanssa hyvään liike-
suhteeseen aina ystävyyttä myöten, on 
jatkuvuus turvattu, kunhan ei itse ala 
töppäilemään tai ”vedättelemään”.

Olen harrastanut Kiinaa jo kauan ja 
pyrkinyt oppimaan mahdollisimman pal-
jon kiinalaisesta kulttuurista. Mutta silti 
olen viimeisten 15 vuoden aikana istunut 
useinkin matkakumppanini, liiketoiminta-
päällikkömme Kari Palon kanssa ihme-
tellen Kiinaa. Paikalliset eivät todellakaan 
kerro kaikkea ”pyöreäsilmäisille pitkä-
nenille”, jollaisiksi meitä länsimaalaisia 
yleisesti Kiinassa kutsutaan. 

Eero Pekkola on lahtelaisen poltinvalmis-
tajan Oilon Oy:n toimitusjohtaja. Hän on 
vieraillut Kiinassa työasioissa yli 50 kertaa. 
Oilonin yli 40 miljoonan euron liikevaih-
dosta kertyy Aasiasta noin viidennes, josta 
suurin osa Kiinasta. 

Klondykesta ympäristötietoiseksi 

Y
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Environics Oy

Environics Oy:n alku juontaa juu-
rensa Kuopion yliopiston kanssa 
1980-luvulla kehitetystä kemiallis-
ten taisteluaineiden ilmaisimesta. 
Yhtiö perustettiin tuotteen ympärille 
vuonna 1987. Se kuuluu Finntemet-
ryhmään, joka on perheyritys. 

Vuonna 2007 Environicsin liike-
vaihto oli noin 14,5 miljoonaa euroa 
ja se työllisti 100 henkilöä. 

kaasujen ja kemikaalien ilmaisemiseen ja 
tunnistamiseen. Se toteuttaa myös laajem-
pia integraatio- ja kokoonpanohankkeita, 
joissa on mukana sen omia kaasuantureita 
ja mittalaitteita. 

Yhtiön vahvaa perusosaamista on alus-
ta saakka ollut taistelukaasumittauslaittei-
den toimittaminen puolustuslaitoksille. En-
vironicsin analysaattoreita on kymmenien 
eri maiden puolustusvoimien käytössä.

Sitä mukaa, kun maailma on muuttu-
nut, myös suhtautuminen turvallisuuteen 
on saanut uusia ulottuvuuksia. Environicsil-
le uudenlainen turvallisuusajattelu on tuo-
nut uusia asiakasryhmiä puolustuslaitosten 
rinnalle. Teknologian kehittyessä samat 
tuotteet alkavat sopia sekä sotilaallisten 
että siviiliorganisaatioiden käyttöön. 

”Nyt noin kolmasosa asiakkaistamme 
on siviiliviranomaisia. Viranomaisilla on 
nykyään käytössään laajoja sovelluksia, 
joilla varaudutaan esimerkiksi terrorismia, 
ympäristöuhkia ja rikollisuutta vastaan. 

Toimimme tiiviissä yhteistyössä viranomais-
ten kanssa ja se on osaltaan auttanut 
myös viemään osaamistamme eteenpäin”, 
kertoo toimitusjohtaja Hannu Salmi.

Kansainvälisyys on 
kasvun edellytys

Maantieteellisesti Environicsin tärkeimpiä 
markkina-alueita ovat USA, Lähi-itä ja 
Aasia. Myös Euroopan markkinat ovat 
kasvussa. 

Yhtiön rooli kuitenkin vaihtelee 
projekti- ja maakohtaisesti. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa Environics toimii pääasi-
assa alihankkijana suurempien yritysten 
verkostossa. Lähi-idässä se puolestaan 
kantaa koko projektivastuuta laajemmissa 
järjestelmätoimituksissa. 

”Verkostoituminen on tärkeää. Emme 
halua lokeroitua yhteen rooliin. Siellä, 
missä emme voi tarjota omia lopputuot-
teita, olemme mielellämme mukana osana 
laajempaa kokonaisuutta. Meillä on omia 
jälleenmyyjäverkostoja ja lisäksi myymme 

tuotteitamme suoraan järjestelmäinteg-
raattoreille”, selventää Salmi.

Noin kolmannes Environicsin henki-
löstöstä on keskittynyt tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen. Turvallisuusteknologia 
kehittyy nopeasti ja mukana pysyminen 
on tärkeää kilpailukyvylle. Environics toimii 
mukana myös kansainvälisissä kehittämis-
hankkeissa, mm. alihankkijana EDA:n, 
uuden Euroopan puolustusviraston ra-
hoittamissa hankkeissa. 

Salmi painottaa, että suomalaisten ei 
pidä vähätellä osaamistaan maailmalla. 
Suomalainen laatu on teknisesti korkea-
tasoista, mutta kaupankäynnissä on vielä 
oppimista. 

”Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys 
on tehnyt tärkeää työtä. Sen ja Suomen 
puolustusvoimien hyvä yhteistyö on ollut 
ajurina ja tukenut alan yritysten toimimis-
ta maailmalla.”

Salmi itse on yhdistykseen perustetun 
uuden turvallisuusteollisuustyöryhmän 
puheenjohtaja. Hän uskoo, että ryhmän 
puitteissa yritysten on hyvä lähteä yhdessä 
viemään osaamistaan maailmalle. 

Turvallisuutta ihmisille, 
ympäristölle ja omaisuudelle
Mikkeliläinen ympäristöteknologiayritys Environics Oy on vienyt jo pitkään 

suomalaista turvallisuusosaamista maailmalle. Sitä mukaa kun globaalit 

turvallisuushaasteet kasvavat, myös asiakaskenttä laajenee. 

Teksti Virpi Hopeasaari · KUVA Environics Oy

nvironics valmistaa ja myy anturei-
ta ja mittauslaitteita myrkyllisten E
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Patria-konserni 
Patria toimittaa omaan erityisosaami-
seensa ja kumppanuuksiin perustuvia 
ratkaisuja Suomen puolustusvoimille 
sekä kansainvälisille markkinoille. 

Patria on perustettu vuonna 
1997. Yhtiön juuret ulottuvat kui-
tenkin jo vuonna 1921 Suomessa al-
kaneeseen lentokoneteollisuuteen. 

Patrian omistavat Suomen valtio 
ja European Aeronautic Defence and 
Space Company EADS N.V. Vuonna 
2007 Patrian liikevaihto oli 546 mil-
joonaa euroa ja henkilöstö n. 2700 
henkilöä. 

tinheitinjärjestelmät, ammustuotteet, 
sotilaslentokoneiden ja helikoptereiden 
huolto, korjaus ja modifiointi sekä len-
täjäkoulutus. 

Jämsän Hallin toimipisteessä sijait-
see uuden eurooppalaisen NH90-soti-
lashelikopterin kokoonpanolinja. Patria 
on sopinut helikopterit suunnitelleen 
NHIndustries'n kanssa myös Suomelle 
ja muille Pohjoismaille tulevien NH90-
koptereiden elinkaaren tukipalveluista. 

Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjär-
jestelmät sekä niiden integrointi kuuluvat 
myös Patrian tärkeisiin osaamisalueisiin. 

”Kansainvälistymisen myötä olemme 
fokusoituneet entistä enemmän stra-
tegisiin osa-alueisiin kuten panssaroi-
tuihin pyöräajoneuvoihin, ammuksiin ja 
kranaatinheitinjärjestelmiin. Patrialla on 
kaksi liiketoimintamallia: kansainväliset 
ja kotimaiset projektitoimitukset sekä 
tuotteiden elinkaaren hallinta, joka tukee 
myös projektibisnestä. Molemmilla on 
omat menestystekijänsä, mutta samalla 
keskinäisiä synergioita”, kertoo toimitus-
johtaja Jorma Wiitakorpi.

Paikallista 
kriisinhallintaa

Sitä mukaa, kun turvallisuusvaatimukset 
maailmalla monimuotoistuvat ja kriisit 
muuttavat luonnettaan, kriisinhallintaope-
raatioissa tarvitaan entistä erikoistuneem-
paa laitteistoa. Patrian uusinta teknologiaa 
edustavilla kranaatinheitinjärjestelmillä 
varustetut Patrian AMV-pyöräajoneuvot 
tarjoavat kriisinhallintatehtäviin parasta 
mahdollista suojaa, suorituskykyä ja liik-
kuvuutta. 

”Olemme onnistuneet hyvin kansain-
välisessä projektibisneksessä mm. siksi, 

Puolustus- ja ilmailuteollisuuskonserni Patria on Suomen 

puolustusvoimien strateginen yhteistyökumppani. 

Se on myös vahva kansainvälinen toimija, joka palvelee 

asiakkaitaan tiiviillä paikallisella yhteistyöllä. 

TEKSTI Virpi Hopeasaari · KUVA Patria

P atrian päätuotealueita ovat pans-
saroidut pyöräajoneuvot, kranaa-

Kilpailukykyä neljällä mantereella

että olemme pystyneet tarjoamaan kan-
sainvälisiin kriisinhallintatehtäviin sopivia 
laitteistoja ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä 
kokonaisuuksia”, selittää Wiitakorpi. 

Tuotteiden elinkaaripalveluiden tarjoa-
minen täydentää kokonaisuutta varmis-
tamalla tuotteiden toimivuuden kaikissa 
olosuhteissa. Palvelut viedään sinne, missä 
asiakkaan tarpeet milloinkin ovat, joko 
asiakkaan kotimaahan tai paikan päälle 
operaatiokohteisiin. 

”Tuotantoprosesseja on viety entis-
tä lähemmäs asiakkaita. Rakennamme 
maa- ja asiakaskohtaisia konsepteja, joissa 
paikallinen teollisuus otetaan mukaan 
partneriksi. Myös vastaostokonseptit edel-
lyttävät yhteistyötä paikallisen teollisuuden 
kanssa. Samanaikaisesti olemme Suomes-
sa siirtäneet tiettyjä valmistusprosesseja 
strategiselle kumppanillemme ja lisänneet 
omaa joustavuuttamme.”

Patrian ykkösasiakas ja yhteistyökump-
pani on Suomen puolustusvoimat. Puolus-
tusvoimien ulkoistaessa niitä toimintoja, 
joita ei välttämättä ole tarpeen ylläpitää 
itse, strateginen kumppanuus Patrian ja 
muun suomalaisen puolustus- ja ilmailu-
teollisuuden kanssa tiivistyy. 

Suomen Ilmavoimat on jo pitkään 
ulkoistanut sotilaslentokoneiden ja heli-
koptereiden elinkaaripalveluita Patrialle. 
Nyt on tavoitteena luoda Maavoimien 
kanssa yhteinen toimintamalli, jossa 
Patrian uusi osakkuusyhtiö Millog ottaa 
vastuulleen osia Maavoimien kaluston 
ja järjestelmien elinkaaren hallinnasta 
vuoden 2009 alusta. 

Voimaa yhteistoiminnasta

”Menestys alalla edellyttää entistä enem-
män yhteistyötä ja verkostoitumista alan 
teollisuuden kesken myös kotimaassa”, 
toteaa Wiitakorpi, joka toimii myös Suo-

men Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdis-
tyksen puheenjohtajana.

Kansainvälisillä markkinoilla Patrian 
ensisijaisia kohdealueita ovat uudet EU- 
ja NATO-maat sekä Arabian niemimaa. 
Hankkeita on myös yksittäisissä Aasian 
maissa. Kasvavia markkina-alueita ovat 
myös Etelä-Afrikka sekä Yhdysvallat, jos-
sa Patria on aloittanut yhteistyön USA:n 
suurimman puolustusteollisuuskonsernin 
Lockheed Martinin kanssa tarkoituksena 
päästä yhdessä Yhdysvaltain merijalkaväen 
uusien panssaroitujen pyöräajoneuvojen 
toimittajaksi. 
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jossain määrin myös maailman kehittyviä talousalueita, kuten 
Aasiaa sekä itäistä Eurooppaa.  

Epävarmuus johtuu Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden taan-
tuman syvenemisestä ja sen aiheuttamista vaikutuksista koko 
talouteen niin USA:ssa kuin muuallakin maailmassa. Taantuman 
uhka koskee nyt myös yksityistä kulutusta ja yritysten inves-
tointeja USA:ssa. Taantumasta voi tulla pitkäkestoinen, koska 
varallisuusarvojen aleneminen koskee sekä kiinteistöjä että osa-
kesijoituksia. Kuluttajavetoinen taantuma koettiin Yhdysvalloissa 
viimeksi vuosina 1991, 1980 ja 1929-33. 

On haastavaa arvioida, kuinka paljon USA:n ongelmat vai-
kuttavat maailmantalouden kehittymiseen. Maailmantalouden 

iimeaikainen levottomuus raha- ja rahoitus-
markkinoilla on aiheuttanut kasvavaa huolta 
sekä yritysten että kuluttajien keskuudessa. 
Maailmantalouden kasvunäkymät ovat hei-
kentyneet talven aikana. Tämä koskee ainakin V

kasvu luonnollisesti hidastuu edelleen, mutta globaali taantu-
makin on mahdollinen. Tällaisessa murrosvaiheessa muutosten 
suuruus tyypillisesti aliarvioidaan, kuten tapahtui vuoden 2001 
taantuman aikana.

USA:lla ja erityisesti sen yksityisellä kulutuksella on edelleen 
suuri merkitys maailmantaloudessa. Maailmanpankin laskelmien 
mukaan USA:n bruttokansantuote vastaa suuruudeltaan maa-
ilman kehittyvien maiden, Kiinan, Intian, Venäjän, Brasilian ja 
Meksikon yhteenlaskettua bkt:tä. Vastaavasti USA:n talous on 
samansuuruinen koko Länsi-Euroopan maiden kanssa. 

Maailman yksityisestä kulutuksesta USA:n osuus on 25 pro-
senttia ja Kiinan osuus seitsemän prosenttia. Sen sijaan kiinteistä 
investoinneista kummankin maan osuus on lähes samansuurui-
nen, noin viidennes. Vastaava osuus on Länsi-Euroopan mailla 
yhteenlaskettuna.

Saattaa olla, että tällä kertaa mahdollinen globaali taantuma 
on niin ikään kuluttajavetoinen ja pitkäkestoinen. Maailmanta-

louden kasvun hiipumista kuitenkin vaimentaa kehittyvien talo-
uksien vahvistuva merkitys. Tästä huolimatta USA:n ja dollarin 
alennustila luo varjonsa kaikkialle maailmaan. Tämä koskee 
myös Kiinaa ja Intiaa. 

Liikevaihto alkuvuonna viimevuotista suurempi 

Vuoden 2008 alkaessa tilanne teknologiateollisuudessa on ristirii-
tainen. Tilauskannat ovat korkealla tasolla, mutta näkymät koroste-
tun epäselvät. Takana on neljän vuoden pituinen kysynnän huima 
kasvu, mille on haettava vertailukohtaa 1970-luvulta saakka. 

Tilauskannat ovat tällä hetkellä myös ajallisesti normaalia 
pidemmät. Tämä muodostaa ainakin jonkinlaisen puskurin epä-
varmuuden lisääntymistä vastaan. Maailmantalouden vaikutukset 
teknologiateollisuuden asiakasyritysten investointeihin ja tilauksiin 
tulevat totuttua pidemmällä viiveellä. Alkanut vuosi on monin 
tavoin haasteellinen alan yrityksille. 

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi 
viime vuonna euromääräisesti noin kymmenen prosenttia verrat-
tuna vuoden 2006 liikevaihtoon. Liikevaihdossa oli kasvua kaikilla 
päätoimialoilla, eniten kone- ja metallituoteteollisuudessa. 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedusteluun vastanneet 
yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euro-
määräisesti kaikkiaan kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 
2006 vastaavalla ajanjaksolla, mutta yhdeksän prosenttia enem-
män kuin viime vuoden heinä-syyskuussa. 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa euromääräisesti 16 
prosenttia suurempi kuin edellisvuonna samaan aikaan, mutta 
hieman pienempi kuin viime vuoden syyskuun lopussa. 

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateol-
lisuuden yritysten yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan olevan 
alkuvuonna 2008 suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan.

Henkilöstöä lisätty erityisesti kone- ja 
metallituoteteollisuudessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna 
runsaat kolme prosenttia ja oli vuoden lopussa 273 000. EK:n 
työvoimatiedustelu viime syksyltä ennakoi alan yritysten lisäävän 
henkilöstöään myös vuonna 2008, mutta hitaammin kuin viime 
vuonna.

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa henkilöstö väheni jonkin 
verran vuonna 2007 ja oli vuoden lopussa noin 63 000. Tänä 
vuonna sen arvioidaan vähenevän prosentin verran. 

Kone- ja metallituoteteollisuudessa henkilöstö lisääntyi vii-
me vuonna 6,5 prosenttia ja oli vuoden lopussa 145 000. Tänä 
vuonna sen arvioidaan lisääntyvän vajaat neljä prosenttia. 

Metallien jalostuksessa henkilöstö pysyi ennallaan viime 
vuonna ja oli vuoden lopussa 16 500. Tänä vuonna sen arvioidaan 
pysyvän viimevuotisella tasolla. 

Tietotekniikka-alalla henkilöstö lisääntyi viime vuonna vajaat 
kaksi prosenttia ja oli vuoden lopussa 48 500. Tänä vuonna sen 
arvioidaan lisääntyvän kolme prosenttia. 

Suomalaisilla teknologiateollisuuden yrityksillä oli ulkomaisissa 
tytäryrityksissä henkilöstöä runsaat 220 000 vuoden 2006 lopus-

sa ja ennakkotietojen mukaan merkittävästi 
enemmän vuoden 2007 lopussa. 

Jukka Palokangas, pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateol-
lisuus.fi

Maailmantalous huippusuhdanteista keskelle epävarmoja aikoja 

Tilauskanta Suomessa korkealla 
tasolla, mutta sen kasvu taittunut

Milj. euroa, nimellisin hinnoin 

Vientiin Kotimaahan 

Teknologiateollisuuden*  tilauskantaa
kasvattanut kone- ja metallituoteteollisuus

31.12.2007 / 31.12.2006 31.12.2007 / 30.9.2007

Muutos (vientiin): + 17 % + 1 %
Muutos (kotimaahan): + 12 % - 12 %
Muutos (yhteensä): + 16 % - 1 %

* Pl. metallien jalostus ja tietotekniikka-ala 

Viimeinen havainto 31.12.2007 
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu
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