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Tilaukset ja palautteet Kerro mielipiteesi lehdestä: 

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi Kaikki saamamme 

palaute ja kommentit ovat meille tärkeitä. Jos et ole vielä 

postituslistalla, voit tilata lehden kyseisestä osoitteesta.
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ritysten toimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Globaalit 
markkinat asettavat yrityksille tiukat tehokkuusvaatimukset. 
Globaalisti toimivilla asiakkailla on mistä valita. Miten asiakkaiden 
vaatimuksiin parhaiten vastataan, riippuu paitsi toimialasta myös 
yrityksestä itsestään ja sen markkinaasemasta. 

Yrityskohtaisuuteen 
työehdoissa

Y
Vientiteollisuus on ensimmäisenä kohdannut nämä paineet. Nopeasti on 

selvinnyt, ettei suljetun talouden säännöillä pitkälle päästä. Yrityskohtaisiin 
vaatimuksiin on vastattava yrityskohtaisin ratkaisuin. Keskimäärin hyvä on 
puolelle huono.

Muutostarpeita on myös työmarkkinoilla. Näitä Teknologiateollisuus selvitti 
jäsenkunnassaan viime vuoden puolella. Loppuvuonna 2006 ja alkuvuonna 
2007 tarpeita tuotiin esiin sidosryhmätapaamisissa. Työmarkkinoiden välttämä
tön muutos – Projekti Suomi materiaali löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta 
www.teknologiateollisuus.fi. 

Kesää kohti kuljettaessa on vahvistunut käsitys, ettei näitä tavoitteita 
saavuteta keskitetyllä työmarkkinaratkaisulla. Näin ollen katsottiin parhaaksi 
käynnistää valmistelutyö liittotason neuvotteluiden käynnistämiseksi jo tou
kokuussa. Kunnianhimoisena tavoitteena oli uudistaa sopimukset jo hyvissä 
ajoin ennen sopimuskauden päättymistä syyskuun lopussa.

Sovittavana on suuria asioita, ja siksi keskusteluille on varattava aikaa. Tämä 
noudattaa hyvin jatkuvan neuvottelun periaatetta, jolla paineita sopimuskauden 
päättymispäivän suhteen helpotetaan. Asioita voidaan rauhassa punnita 
ja viime hetkien hätäratkaisuilta vältytään.

Johtavana päämääränä on yrityskohtaisuuden lisääminen 
työehdoissa. Yritykset ovat erilaisia ja niiden asiakkaat ovat 
erilaisia ja myös toimintatavat erilaisia. Tähän ympäristöön 
yritysten on sovitettava toimintansa. 

Lisäksi muu sopimuskenttä on jo aikataulullisesti niin 
hajaantunut, että jo yksistään sen takia ei ollut realistista 
tavoitella tulopoliittista kokonaisratkaisua. Siihen ei olisi saatu 
mukaan teknologiateollisuuden kannalta keskeisiä tahoja. 

Teknologiateollisuus on perinteisesti ollut työmark
kinakierroksen avaaja. Vastuuta on totuttu kantamaan 
ja siihen ollaan valmiit myös nyt. Neuvotteluissa 
pyritään sellaiseen toimintaympäristöön, jos
sa globaalit yrityksemme voivat kilpailu
kykyisesti toimia. Työehtojen pitää olla  
sellaiset, että ne vastaavat yrityksen ja 
sen henkilöstön tarpeita. Yritys voi 
rakentaa työehdoista menestyste
kijän, joka on samalla henkilöstön 
hyvinvoinnille ratkaisevan tärkeä. 
Vain menestyvä yritys voi tarjota 
työtä ja hyvinvointia.

markku alhonen
päätoimittaja

12

2 3



M
pimeyteen on aina ollut ihmisen kehityk
selle elintärkeää. Myös silloin, kun se on 
tarkoittanut tiedon tuomista tietämättö
myyden keskelle. 

Suomessa poltettiin päreitä ja kyntti
löitä valaisimina vielä 1800luvun lopus
sa. Sen jälkeen öljyvalo oli edistyksellinen 
harppaus: paloihan se pidempään ja siinä 
oli suojalasi. Kaasuvalot toivat tullessaan 
valoa myös kaduille, mutta kodeissa 
ne edustivat suoranaisia mukavuuksia. 
Vielä viime vuosisadan alussa Helsingissä 
sähkö tuli vain joka neljänteen asuntoon, 
ja heh ku lamppujen tuotanto Suomessa 
alkoi vasta vuonna 1925 eli 82 vuotta 
sitten.

Sadan vuoden kuluttua hehkulamp
pumme ja halogeenimme ovat aivan 
yhtä museaalisia kuin päreet, kynttilät 
ja kaasuvalot. Nämä päivät muistetaan 
aikana, jolloin LEDit tekivät tuloaan. Oma 
aikamme muistetaan myös aikana, jolloin 
röntgenistä oli siirrytty magneettikuvaus
laitteisiin ja oli ihme nähdä ihmisen sisäl
le. Kuvat olivat aikansa huippua, mutta 
koneet vielä kovin suuria...

Me tiedämme, että maailmamme 
kirkastuu kaiken aikaa. Me tiedämme, 
että luemme pian ledien valossa ja että 
lääketieteelliset laitteet ovat aina ensim
mäisistä versioistaan pienentyneet. Tällä 
hetkellä elämme valaistuksen murros
kautta ja uutta kehityskautta sisällemme 
näkemisessä. 

edisonista  
Nakamuraan

Japanilaissyntyinen professori Shuji  
Nakamura tultaneen muistamaan ai
kamme Edisonina. Kalifornian yliopis
tossa työskentelevä Nakamura palkittiin 
vuonna 2006 maailman suurimmalla  
tek no logia palkinnolla, Millenniumpalkin
nolla, uusien valonlähteiden kehittämises
tä. Kirkas sininen, vihreä ja valkoinen 
LEDvalo sekä sininen laservalo luovat 
perustaa halvemmille ja tehokkaammille 
uusille valonlähteille. Nakamuran keksin

töjä voidaan soveltaa tulevaisuudessa 
myös tie donsiirrossa ja veden puhdista
misessa.

Nakamura jatkaa siitä, mihin edison 
jäi. LEDvalot kuluttavat hehkulamppuja 
vähemmän energiaa, ovat huomattavasti 
tehokkaampia ja kestävät pitkään. Naka
muran tutkimus ja kehitystyön tuloksena 
on vihdoinkin syntynyt mahdollisuus 
aloittaa LEDvalojen laaja tuotanto, ja 
valoa tuottavien puolijohteiden kehittä
minen on saanut piristysruiskeen.

Tulevaisuutemme on yhä valoisampi 
myös siksi, että LEDteknologian myötä 
ihmiskunta säästää huimasti energiaa. 
Energiansäästö ei koidu pelkästään ny
kyisten valonlähteiden vaihtamisesta 
LEDvalaisimiin vaan myös siitä, että 
uudet valonlähteet voivat hyödyntää 
myös aurinkosähköä. Tämä tuo huimia 
mahdollisuuksia kehitysmaille. Valo yl
tää syrjäisimpiinkin kolkkiin galliumnit
riditekniikkaan perustuvan teknologian 
ansiosta.

Maailmamme pimeimmissä kolkissa 
on luvassa kirkastuvaa saman teknolo gi
an ansiosta myös toisessa merkityksessä. 
Galliumnitridipohjaisten ledien avulla voi
daan myös tehokkaasti steriloida juoma
vettä. Ultravioletti LEDvalo tekee veden 
puhdistamisesta myös aiempaa edullisem
paa. Puhdas juomavesi lupaa parempaa 
elämää ja terveyttä miljoonille. 

Kun koko maailman energiankulutus 
pienenee ja kuolleisuus kehitysmais
sa vähenee, olemme uuden maailman 
kynnyksellä.

Kurkistus sisällemme

Uusilla magneettikuvauslaitteilla pystym
me näkemään fyysiseen sisustaamme, 
“pimeään puoleemme”. Philips Medical 
Systems MR Technologies Finland Oy 
edustaa ihmisen sisälle näkemisessä 
kärkiteknologiaa. Se valmistaa avoimia 
magneettikuvauslaitteita koko maailman 
lääkintälaitemarkkinoille. 

Magneettikuvaus on elimistölle vaa
raton, sillä tutkimusmenetelmässä ei 
käytetä röntgensäteilyä.

Sen sijaan käytössä on voimakas 
mag neettikenttä. Menetelmässä hyö
dynnetään kudosten vesipitoisuutta ja 
magneettisia ominaisuuksia.

Vain puoli tuntia, joskus tunti, ja 
kehon oireileva osa on kuvattu. Pimeästä 
on tuotu tietoa päivänvaloon. Mutta 
olipa kuvassa nilkka, käsivarsi, vatsaon
telo tai aivot, mikä tahansa ruumiinosa, 
olemme vielä elimellisellä tasolla. Kurkis
tus sisällemme on eri asia kuin kurkistus 
sisimpäämme. 

Sisäisen valon voima

Sisimpämme säilyy yleensä muilta pii
lossa, ja pimeän puolemme pidämme 
mielellämme piilossa itseltämmekin. Siitä 
huolimatta heijastamme sisintämme. 
Sisäinen valo näkyy. Valoa säteilevä ih
minen energisoi itse itseään ja muita 
ympärillään, ilmaiseksi ja energiatehok
kaasti. 

Kirkastuva
    maailmamme

itä enemmän tieto on 
lisääntynyt, sitä kirk
kaammassa maailmas
sa olemme voineet 
elää. Valon tuominen 

Elämme vuoden valoisinta aikaa.  
Pystymme lukemaan illalla ilman  

valoja. Pystymme näkemään  
pitkälle vaikka keskellä yötä.  

Nautimme siitä, että silmämme  
pystyvät välittämään nopeasti  

tietoa aivoillemme. Se vaatii  
valoa. Myös uudet teknologiat 

kirkastavat maailmaamme.

TEKSTI Liisa Joensuu  KUVA Shutterstock/ 
Sasha Radosavljevich

Kuka on seuraava Millennium- 
teknologiapalkinnon saaja?
Ehdokkaiden nimeämismahdollisuus miljoonan euron Millenniumteknologia palkinnon 
saajaksi on alkanut.
•  Ehdokkaita haetaan kaikilta teknologian alueilta, kaikkialta maailmasta.
•  Aikaa ehdokkaiden nimeämiseen on 1.10.2007 saakka.
•  Ehdokkaita voivat nimetä kaikki teknistieteelliset akatemiat, yliopistot,  

tutkimuslaitokset ja korkean teknologian yritykset maailmassa.
•  Nimetty ehdokas voi olla joko tutkimus- ja kehitystyöryhmä tai yksityinen  

henkilö.
Ehdota omaa kandidaattiasi nyt! Tarkat ohjeet nimeämiselle löytyvät osoitteesta 
www.millenniumprize.fi.

4 VISIO 2|2007 5 54



astuu työstä pitää palaut
taa sinne, minne se kuu
luu ja missä se pystytään 
kantamaan", painottaa 
Teknologiateolli suuden 

ilman, että veturina on kilpailtu, globa
lisaatiossa mukana oleva ala.

Työ generoi vaurautta  
   ja uutta työtä

Gustavson on tyytyväinen siihen, että 
yhteinen vastuuntunto suomalaisen 
teolli suuden kilpailukyvystä ja elinvoi
maisuuden edellytyksistä on jonkin verran 
vahvistunut. Ammattiyhdistyspuolella on 
tapahtumassa kiitettävää yhdentymistä, 
ja keskusteluilmasto on muuttunut avoi
memmaksi. 

Silti todellinen tekemisen tahto vie
lä puuttuu. On ryhmiä, jotka tekevät 

todella paljon työtä ja toisia, jotka teke
vät liian vähän työtä. Gustavson nostaa 
hattua pksektorille, yrittäjille ja kaikille 
niille esimerkiksi palvelualoilla voimiensa 
äärirajoilla työskenteleville, joita ilman 
yhteiskunta ei toimisi. 

Teollisuuden työajat ovat kuitenkin 
ongelmallinen osaalue ja niihin tarvit
taisiin huomattavasti enemmän jous
toa. Työajat on pystyttävä sovittamaan  
teollisuuden todellisiin vaihteleviin  
tarpeisiin. Joustovaraa pitäisi löytyä, 
sillä suomalaisen teknologiateollisuu
den työaika on vielä varsin lyhyt, kun  
sitä verrataan keskeisiin kilpailija
maihin.  

Kilpailukyky 
edellyttää työtä  
uudella asenteella

logiateollisuuden ohjelma, joka etsii 
toimintatapoja Suomen kilpailukyvyn 
parantamiseksi, on nimeltään Projekti 
Suomi. 

Painavuutta Teknologiateollisuuden 
työmarkkinapoliittisille linjauksille tuo 
alan asema suomalaisen teollisuuden 
kantavana voimana. On perusteltua lin
jata suomalaista työmarkkinapolitiikkaa 
sellaisen sektorin edellytysten mukaisesti, 
joka toimii aidosti globaalissa kilpai
luympäristössä ja tuntee siitä syntyvät 
todelliset haasteet. 

”Teknologiateollisuus on Suomen 
suurin työnantaja, ylivoimaisesti kan
sainvälistynein teollisuudenala ja tär
kein vientiala. Olemme aidossa kilpai
lutilanteessa ja näemme konkreettisesti 
rakennemuutoksen vaikutukset ja sen 
aiheuttamat paineet. On suorastaan kan
sallinen velvollisuutemme puhua asiasta 
ja tehdä kaikki mahdollinen suomalaisen 
hyvinvoinnin turvaamiseksi”, Gustavson 
linjaa. 

Hän pitää absurdina ajatusta, että 
palkoista ja työehdoista voitaisiin sopia 

TEKSTI Virpi Hopeasaari  Kuvat Jari Härkönen

Suomen kilpailukyvyn säilyttäminen vaatii 
työmarkkinakäytäntöjen sopeutumista globaalin 
toimintaympäristön rakennemuutoksiin. Työn 
tekemisestä pitää sopia entistä enemmän 
työpaikoilla. 

”V
työnantajapoliittisen työryhmän puheen
johtaja, vuorineuvos Stig Gustavson.

”Jotta suomalainen teollisuus pystyisi 
toimimaan riittävän joustavasti kansain
välisen kilpailun edessä, päätöksentekoa 
pitää viedä suoraan työpaikoille. Työ
paikat ovat erilaisia, eivätkä keskitetyt 
ratkaisut pysty vastaamaan yksilöllisiin 
haasteisiin”.

Teknologiateollisuus  
  on Suomen 

kilpailukyvyn veturi

Työmarkkinoiden vaatimien muutosten 
edistäminen elintärkeää Suomen kil
pailukyvylle. Teknologiateollisuus onkin 
ottanut aktiivisen roolin työmarkkinoi
den muutostarpeiden toteuttamisessa ja  
työehtosopimuskäytäntöjen uudistami
sessa entistä yksilöllisemmiksi. Tekno

"Tupot ovat aikanaan olleet monessa mielessä hyviä ja maltillisia. Nyt globalisaation myötä ei enää kuitenkaan  
voida elää vanhan kaavan mukaan. Työmarkkinoille tarvitaan joustavuutta ja kykyä tehdä nopeita päätöksiä", sanoo 
KCI Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Stig Gustavson

”Siinä missä teknologiateolli suu
den sopimuksen mukainen vuosittainen  
työaika on Suomessa 1715 tuntia, alal
la työskennellään muualla maail mas  
sa keskimäärin 1600 tuntia. Esimer
kiksi Sveitsissä saavutetaan noin 1800 
ja USA:ssa yli 2000 tuntia”, vertailee  
Gustavson. 

Kun samanaikaisesti alan pääoma
valtaisuus lisääntyy ja kiinteät kustan
nusmassat kasvavat, on entistä tärkeäm
pää varmistaa, että investoitu pääoma 
saadaan hyödynnettyä. Jos Suomi ei ole 
kilpailukykyinen kansainvälisessä työn
jaossa, tuotantoa valuu automaattisesti 
muualle.

” Työpaikat  

ovat erilaisia, 

eivätkä keskitetyt 

ratkaisut pysty 

vastaamaan 

yksilöllisiin 

haasteisiin” .
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”Kilpailukyvyllemme on tärkeää 
tehdä enemmän työtä. Mitä enemmän 
teemme, sitä enemmän vaurastumme ja 
luomme uutta työtä”.

Projekti Suomi 
– työmarkkinoiden 
välttämätön muutos

1.  työpaikoilla sopiminen toimivaksi

• tehokkaat työehdot takaavat tuloksen
• uusi ajattelu ja uusi toimintatapa johdolle ja henkilöstölle
• liitot edistämään yrityskohtaisuut ta ja työpaikkakohtaista sopi mi sta

2. palkkaus kannustavaksi  
 ja korotukset työpaikkakohtaisiksi

• korotukset vientiteollisuuden menestyksen mukaan
• yleiskorotuksista työpaikkasopimiseen
• vaativuus, pätevyys ja tulokset palkkaperusteeksi

3. työajat tarpeiden mukaan 

• työajan tehokkaasta järjestämisestä kilpailuetu
• joustomahdollisuudet käyttöön 
• työajasta ja ylityökorvauksista sopiminen työpaikoille

4. välilliset työvoimakustannukset  
 pienemmiksi

• työvoimakustannukset tehdyn työn mukaan
• välillisten kustannusten osuutta pienennettävä

5. työrauha varmistettava

• laittomien työtaistelujen ennalta ehkäisyä tehostettava
• vastuuta myös luottamusmiehille ja työntekijöille 

”Luottamus-

miehen 

tehtävä  

edellyttää 

henkistä 

kanttia”

Teknologiateollisuus kansainvälistyy voimakkaasti ja sen muuttuva rooli vaikuttaa koko 
Suomen kilpailukykyyn. Jotta investoinnit säilyisivät Suomessa ja Suomen hyvinvointi 
säilyisi, työ on organisoitava uudella tavalla tehokkaasti ja tuottavasti. 

Teknologiateollisuuden tavoitteet Suomen työmarkkinoiden uudistamiseksi: 

F a K T a

ammattiopistojen kone- 
ja metallialan koulutus 

lisännyt suosiotaan
Ensisijaishakijoiden määrät ammattiopistojen kone ja metallialan koulutuksessa 
ovat pitkään jääneet kauaksi näiden linjojen aloituspaikkojen kokonaismäärästä. 
Tilanne oli synkin vuonna 2004, jolloin ensisijaishakijoita oli vain 1500, mikä 
vastasi vajaata puolta aloituspaikkojen kokonaismäärästä. Hakijamäärät ovat 
kuitenkin kasvaneet viimeisen kolmen vuoden aikana. Tänä vuonna ensisijais
hakijoiden määrä nousi jo 2700:aan, mikä vastasi 85 prosenttia haussa olleista 
aloituspaikoista. Yksinomaan kone ja metallituoteteollisuuden yritykset arvioivat 
vuosittaiseksi rekrytointitarpeeksi noin 2000 alan ammattiosaajaa.  

ammattiopistojen kone-, metalli- ja 
energiatekniikan peruskoulupohjaisten 
linjojen ensisijaishakijat ja aloituspaikat*  

* valinnan mukaiset aloituspaikat
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ensisijaishakijat

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
-80  -81  -83  -84  -85  -86  -87  -88  -89  -90  91  -91  -92  -93  -94  -95  -96  -97  -98  -99  -00  -01  -02  -03  -04  -05  -06  -07

  

Lähde: Opetushallitus

”Luottamusmiehen voi olla vaikea 
sopia joustoista, jos hän pelkää saavansa 
tyytymättömät työntekijät omaan nis
kaansa. Luottamusmiehen tehtävä on 
vaativa ja se edellyttää henkistä kanttia”, 
pohtii Gustavson. 

Luottamusmiehillä 
vastuullinen rooli

Gustavson korostaa luottamusmiehen 
tehtävän vastuullisuutta. Hän tyrmää 
suoraan väitteen, että luottamusmiehet 
esimerkiksi voisivat vetäytyä vastuus
ta laittomissa lakoissa sillä perusteella, 
etteivät olisi perillä työntekijöiden lak
koaikeista. 

Toisaalta koko luottamusmiesins
tituutio kaipaa Gustavsonin mielestä  
remonttia. Työntekijöillä on entistä pa
rempi koulutus ja valmiudet hoitaa itse 
asioita. Siksi luottamusmiehen rooli ei 
voi missään tapauksessa olla liian hol
hoava. 

”Muuttuneessa työmarkkinaympäris
tössä sekä työnantajilta että luottamus
miehiltä vaaditaan uudenlaisia rooleja. 
On osattava tunnistaa omat velvollisuu
det ja nähdä työhön liittyvät vaatimukset 
laajemmasta näkökulmasta”.

Paikallisen sopimisen edellytysten 
parantamiseksi Teknologiateollisuus 
tarjoaa valmennusta sekä esimiehille 
että luottamusmiehille. Kurssit antavat 
mahdollisuuden muun muassa perehtyä 
paremmin työteon ja palkitsemisen pe
rusteisiin ja lisätä neuvottelutaitoja. 

Gustavson korostaa, että hän ei suin
kaan ole piiskaamassa ketään epäinhimil
liseen raatamiseen. Työssä jaksaminen ja 
viihtyminen on tärkeää ja erilaiset vapaat 

tulevat kaikki hyvään tarpeeseen. Työ
aikajärjestelmä on kuitenkin nykyisellään 
liian monimutkainen, ja sitä on myös liian 
helppo käyttää väärin. 

Tes-perälaudat 
ehkäisevät paikallista 

sopimista

Nykyiset työehtosopimukset sisältävät 
toki jo sellaisenaan jouston mahdolli
suuksia. Niiden hyödyntämistä estää 
kuitenkin liiallinen varovaisuus. Kun 
edessä on sopimisen paikka, muutos
ehdotuksille on liian helppoa sanoa 
kiitos ei. Gustavson peräänkuuluttaa 
rohkeampaa kokeiluintoa. Joustojen ja 
paikallisen sopimisen pyrkimyksenä ei 
suinkaan ole tesnormien ylittäminen 
tai alittaminen, vaan nimenomaan koko
naisuuden kannalta paremman hyödyn 
saavuttaminen. 

Paljolti tesperälautojen vuoksi jous
tomahdollisuuksia ja yksilöllistä paikallista 
sopimista ei uskalleta eikä osata käyttää. 
Kaikkein konkreettisimmin ongelma si
vuaa luottamusmiehiä. 
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aute Oyj on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia
yritys. Se palvelee puutuotetoimialan yrityksiä, 
muun muassa vaneri ja viiluteollisuutta, parket
titeollisuutta sekä lastulevy ja MDFteollisuutta. 
Raute toimittaa asiakkailleen niin kokonaisia 

tehtaita ja yksittäisiä koneita kuin tuotantolinjoja. 
Lisäksi Rauten palveluihin kuuluvat varaosa, kunnossapito ja 

modernisointipalvelut sekä asiakkaiden liiketoiminnan kehittämi
seen tähtäävät palvelut. Tehdaslaajuisten projektien toimittajana 
sillä on johtava markkinaasema asiakasteollisuuksissaan. 

Nastolan, Jyväskylän ja Kajaanin yksiköiden lisäksi Rautella on 
oma yksikkö Kanadassa sekä vielä pieni, mutta nopeasti kasvava 
tehdas Kiinassa. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. 

Rauten asiakkaat toimivat kilpaillussa ympäristössä, jossa 
tehokkuus ja laatuvaatimukset ovat korkealla. Se asettaa omat 
vaatimuksensa myös Rauten teknologialle ja toiminnan laadulle. 
Samalla Rauten on vastattava oman alansa kilpailuun. 

”Länsimaisia kilpailijoita vastaan pärjäämme hyvin laadulla ja 
referensseillä, mutta kilpailu halpatuotantomaita kuten Brasiliaa, 
Koreaa ja Taiwania vastaan on suuri haaste”, sanoo Rauten 
toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

”Haastavuutta toimintaan tuovat myös liikevaihdon heilah
telut. Toimitamme suuria projekteja ja yksittäisillä projekteilla on 
suuri vaikutus liikevaihtoon”, Kiiski kertoo.

Työaikapankki voisi tasata heilahtelut

Toiminnan projektimainen luonne ja jaksottaisuus vaatisivat 
vasta painokseen paikallisia sopimuksia, jotka mahdollistaisivat 
työaikojen joustot tilauskannan heilahteluiden mukaan. Jos 
yrityk sessä olisi käytössä työntekijöiden työaikapankki, ylitöiden 
ja lomau tusten vuorottelusta päästäisiin eroon ja niin yrityksen 
tulos kuin työntekijöiden henkilökohtainen palkkasumma olisi 
suurempi. 

Kiiski kertoo konkreettisen esimerkin: vuoden 2003 alku 
oli Rautelle hyvin hiljainen. Kesällä 2003 saatiin lyhyellä ajalla 
kolme suurta tilausta, jotka työllistivät koko loppuvuoden niin, 
että ylityöt olivat välttämättömiä. Alkuvuoteen 2004 tultaessa 
uusia tilauksia oli sisässä hyvin vähän. Myös suurtilausten aikaan
saama kuormitus oli ohi niin, että edessä olivat lomautukset. 
Normaaliksi työtilanne palautui vasta kesällä 2004. 

”Jos käytössämme olisi ollut työaikapankki, alkuvuoden 
2004 lomautuksia ei olisi tarvittu lainkaan. Alikuormitus olisi 
voitu hoitaa purkamalla vuoden 2003 lopulla kertynyttä saldoa, 
tekemällä uutta sekä lomilla ja pekkaspäivillä”, toteaa Kiiski. 

Todellisuudessa Rautessa tehtiin syksyn 2003 aikana run
saasti ylitöitä ja lisäksi jouduttiin palkkaamaan vuokratyövoimaa.  
Ottaen huomioon ylityökorvaukset, vuokratyövoiman kulut ja 
ylimääräisten toimenpiteiden aloittamiseen liittynyt viive, Rauten 
tulos jäi huomattavasti heikommaksi kuin mitä se olisi ollut, jos 
oman henkilöstön työaikaa olisi voitu käyttää joustavasti.

”Myös henkilöstön tulot olisivat olleet työaikapankin myötä 
paremmat. Ylityö ja työttömyyskorvaukset eivät riittäneet 
korvaamaan lomautusajan palkkojen menetystä. Ilman lomau
tusajaksi järjestettyä työvoimakoulutusta palkkojen menetys 
olisi ollut vielä suurempi. Lisäksi rasittamalla työttömyys 
 kas saa turhaan henkilöstö ikään kuin sahasi omaa oksaa alta 
pois, vaikka mahdollisuutena olisi ollut tulojen säilyttäminen 
työajoissa joustamalla”, pahoittelee Kiiski. 

Kansainvälinen kilpailu  
vaatii joustavuutta

Toistaiseksi Rautessa ei kuitenkaan ole saatu työaikapankkia 
aikaan. Henkilöstön kynnys paikalliseen sopimiseen on jostain 
syystä varsin korkealla. 

”Voisi jopa ajatella niinkin nurinkurisesti, että henkilöstö 
kokee silloin tällöin tulevat lomautukset ikään kuin saavutettuna 
etuna, hyvänä asiana. Ylimääräistä vapaata on mukava saada, 
kun työttömyyskassa maksaa”, Kiiski pohtii.

Käytännössä joustamattomuus voi johtaa pitkällä aikavälillä 
siihen, että työtä ei kannata enää tehdä Suomessa. 

”Tällä hetkellä peruskustannus Suomessa tehtävästä työstä 
on vielä siedettävä, vaikkei sitä sinänsä kilpailukykyisenä voikaan 
pitää. Teemme Suomessa vaativaa tuotantoa sekä uutta luovaa 
insinöörityötä, joka kannattaa tehdä täällä. Mutta jos joudumme 
tekemään sitä kuormitustilanteessa kaksinkertaisella kustannuk
sella, tilanne on jo aivan toinen, täysin mahdoton”.

Kiiski pitää tärkeänä, että myös toimihenkilöpuoli nostetaan 
mukaan työmarkkinakeskusteluihin. Sitä mukaa, kun halpatuo
tantomaiden yliopistot tuottavat insinööriosaamista moninker
taisesti Suomeen verrattuna, suomalaisen insinööriosaamisen 
kilpailukyky joutuu yhä kovemmalle. 

Kun yhtälöön lisätään Aasian kaiken kaikkiaan halvemmat 
tuotantokustannukset ja valtavien markkinoiden fyysinen lä
heisyys, Suomessa saadaan tehdä töitä tosissaan, jos halutaan 
pärjätä. 

”On elintärkeää, että suomalaisilla yrityksillä on valmiiksi en
nakoidut ja siten nopeasti toimeenpantavat järjestelmät vastata 
matalan kysynnän jaksoihin. Kustannuksia ei voida pienentää 
äärettömiin ja lomautukset ovat henkilöstön kannalta rankka 
tapa sopeutua”, Kiiski painottaa. 

RTasapainoa

Nastolalainen Raute Oyj elää asiakkaidensa 
aikataulujen mukaan. Kiirehuippujen ja hiljaisten 
aikojen tasapainottamiseksi tarvittaisiin entistä 
enemmän paikallista sopimista.

tilauskannan
heilahteluihin

"Joustavat keinot kilpailukyvyn 
parantamiseksi ovat elintärkeitä 
suomalaiselle teollisuudelle", sanoo 
Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiski.

TEKSTI Virpi Hopeasaari  Kuvat Jari Tikka
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Sähköisempi meno tuo tulosta
atrina harjuhahto-madetojalla on selkeä selitys 
sille, miksi tietotekniikka on avainasemassa työn 
tuottavuutta kasvatettaessa. 

”Perinteinen toiminta on jo trimmattu niin 
tehokkaaksi kuin mahdollista. Lisätehoja ei enää 

synny pelkästään organisaatiorakennetta virittämällä, joten 
tuotannollista tehokkuutta on haettava hyödyntämällä tieto
tekniikkaa tehokkaammin. Se tarkoittaa muun muassa sitä, 
että sekä yksityisellä että julkisella puolella sähköisesti jo pitkään 
kerättyä informaatiota pitää pystyä välittämään eri toimijoiden 
välillä entistä tehokkaammin. Se vaatii tehokkuutta sekä tie
tojärjestelmien käyttöön että organisaatioiden johtamiseen”, 
linjaa kansallisen tietoyhteiskuntaohjelman johtajana toiminut 
HarjuhahtoMadetoja. 

”Toiminut” johtuu siitä, että hänen työnsä ohjelmajohtajana 
on jo ohi. 

”Aloitin heinäkuussa 2003 ja viimeinen työpäiväni oli vappu
aattona. Nyt olen muutaman kuukauden sapattiva paalla.”

Palvelusektorin tuottavuus  
on yksi keskeisimmistä 

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia, järjestyksessään kolmas, 
julkistettiin viime vuoden syyskuussa. Tuoreen hallitusohjelman 

– Esteinä kehityksen 
tiellä ovat tuoreen 
tutki muksen mu
kaan yli nelivitoset, 
jol lai  siin pian itse
kin kuulun. Tieto
tekniikan hyödyn
täminen ei ole meil
le ihan luontevaa, 
siinä on usein mu
kana tuskaa ja epä
varmuutta, Katrina  
HarjuhahtoMadet
oja naurahtaa. 

Kun tuottavuuteen haetaan 
lisätehoja, ei perinteinen 
organisaatiorakenteiden 
trimmaus enää riitä. Apu on 
haettava tietotekniikan käytön 
tehostamisesta.  

K

TEKSTI Jaakko Liikanen  Kuvat Jari Härkönen

mukaisesti strategian käytännön toteuttamista asetetaan joh
tamaan ministerivetoinen neuvottelukunta.

Sloganmaisesti Suomiilmiötä tukemaan laadittu strategia 
tähtää Suomen uudistamiseen kansainvälisesti vetovoimaiseksi, 
ihmisläheiseksi ja kilpailukykyiseksi osaamis ja palveluyhteis
kunnaksi. Visiossa kurkotellaan tavoittelemaan ihmisille hyvää 
elämää. Paljon hyvää ja kaikkea kaunista löytyy samasta pake
tista. Kärkihankkeissa hamutaan useaan suuntaan, kun tiedon 
käsittelyä ja jakamista kansakunnan voimavarana pyritään 
sijoittamaan koko yhteiskunnan kehyksiin.

Hankkeita löytyy elinikäisen oppimisen edellytysten varmis
tamisesta innovaatiojärjestelmän uudistamiseen ja työelämän 
pelisääntöjen uudistamiseen sekä johtamisen ja esimiestyön 
kehittämiseen.

”Alunperin ajateltiin, että kärkihankkeita olisi korkeintaan 
kuusi, mutta enemmänhän niitä sitten lopulta tuli”, ohjelma
johtaja sanoo.  

Kun tärkeistä tavoitteista seulotaan konkreettisimmat tämän 
hetken parannustarpeet, lista lyhenee. 

”Palvelusektorin tuottavuuden kasvattaminen on olennainen 
ja hyvin konkreettinen asiakokonaisuus. Samoin on tekijänoi
keuskysymysten ratkaiseminen. Ja vaikka Suomen tietotekniset 
valmiudet välineistön ja infrastruktuurin kannalta ylipäänsä ovat 
jo nyt varsin hyvällä mallilla, on kaistaleveyksien kasvattaminen 

jatkossakin tärkeää uusien sähköisten palveluiden kehittämisen 
kannalta. Samoin palvelusektorin kehittämiseksi on olennaista, 
että infrastruktuuri on yhteentoimivaa – ainoastaan niin voidaan 
turvata tiedon liikkuvuus organisaatiosta toiseen ja sähköinen 
yhteydenpito palveluntuottajien ja asiakkaiden välillä”.

HarjuhahtoMadetojan mukaan palvelusektorin toiminnan 
tehostamisessa ei ole usein eroa sillä, onko kyseessä yksityinen 
vai julkinen toimija. 

”Haaste on palvelusektorille yhteinen, sillä raja on muut
tunut liukuvammaksi yksityisten yritysten tultua palveluineen 
julkiselle sektorille perinteisesti kuuluneen palvelutarjonnan 
markkinoille”. 

Tietopohjaiset tuotteet

Suomi on tietoyhteiskuntaohjelman johtajan mukaan kaiken 
kaikkiaan hyvässä vauhdissa tietotekniikan hyödyntämisessä. 

”Esimerkiksi pankkisektorimme ja maksuliikenteen järjestelyt 
ovat maailman ehdotonta kärkeä”. 

Tietotekniikan hyödyntämisen uuteen vaiheeseen kuuluu 
HarjuhahtoMadetojan mukaan olennaisesti myös tietyille niche
alueille keskittyvä tuotannollinen innovointikyky. 

”Esimerkiksi Habbohotellin kaltaiset innovaatiot, peliteolli
suuden tuotteet, mobiilipalvelut sekä terveydenhuollon ratkai

sut”. Sellaisilla voi olla miljardien eurojen markkinat maailmalla. 
Toki parannettavaakin on. 

”Sähköinen kaupankäynti on käynnistynyt Suomessa aika 
laiskasti. Osasyyllinen siihen on ilman muuta se, että Suomen 
markkinat ovat melko pienet, eivätkä monet toimijat näe tarpeel
liseksi siirtää toimintojaan nettiin. Onko esimerkiksi pienyrityksillä, 
vaikkapa kukkakaupalla tarvetta mennä sinne palveluineen. Se 
vaatii resursseja, joita etenkään pienyrityksillä ei valtavasti ole”. 

Johtoajatus muuttuu 

Samalla kun tietotekninen kehitys muokkaa tekemisen tapoja, 
se muokkaa myös vaadittavia taitoja. 

”Samalla se mullistaa organisaatioiden toimintaa ja vaikuttaa 
mitä suurimmassa määrin myös johtamiseen”, HarjuhahtoMa
detoja huomauttaa. 

Siis eikö enää nyrkkiä pöytään ja perkeleitä perään? 
”Kyllä ja pitääkin tietyissä tilanteissa, sillä ei johtajuuden 

muutos johtajuuden loppua tarkoita. Mutta johtajan pitää 
osata toimia sekä oman organisaationsa että yhteistyöverkoston 
edustajien kanssa. Samoin johtajan on ymmärrettävä, että on 
asioita, joita hän ei osaa eikä hallitse. Omassa organisaatiossa 
ja siihen linkittyvissä asiantuntijaverkoistoissa on ihmisiä, jotka 
osaavat alaansa liittyvät asiat häntä paremmin”. 
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en lisäksi, että koko valtakunta on verolle pantu, 
verohallinto on tiukasti normitettu hallinnonala. Sen 
edessä kansalaisten yhdenvertaisuus on lakikirjaan 
präntätty vaatimus.S

TEKSTI Jaakko Liikanen  Kuvat Jari Härkönen, Shutterstock/Amid

”Normit ja aikataulusidonnaisuus puristavat liikkumavaram
me sähköisten palveluiden kehittämisessä aika kapeaksi. Emme 
voi sanoa asiakkaille, että juuri nyt emme pysty toimittamaan sitä 
tai tätä, kun meillä on vähän ruuhkaa. Lisäksi asiakaskuntamme 
tarpeet vaihtelevat suuresti, joten palveluiden segmentointi 
on äärimmäisen tärkeää”, luettelee Verohallituksen ylijohtaja 
mirjami Laitinen.  

Eivätkä verotukseen liittyvät asiat usein hauskinta ole, mitä 
ihmiset osaavat vapaaajalleen keksiä. 

”Kuinka ollakaan, tietyt asiat tuppaavat usein jäämään 
viimeiseen mahdolliseen tuntiin, joten ruuhkahuippuja syntyy”, 
Laitinen hymähtää. 

Verohallinnolle rakennetusta sähköisen asioinnin alustasta on 
vastannut Fujitsu Services Oy. Verohallinnon sähköinen palvelu 
on hankkeena Suomessa jättimäinen – sillä yksityishenkilöineen 
ja yrityksineen verovelvollisia on kaikkiaan yli viisi miljoonaa. Ja 
palveluiden tulee olla myös järjestetyt niin, että yhteydet muihin 
viranomaistahoihin ja organisaatioihin toimivat. 

Verkosta jo 100 000 verokorttia

Ensimmäinen uudelle alustalle sijoitettu palvelu “Verokortti 
verkossa” avattiin tämän vuoden alussa. Nyt verokortin saa 
hankittua ilman jonotusta puhelimessa tai käyntiä verovirastos
sa. Kaikkiaan Suomessa tehdään vuosittain noin 1,5 miljoonaa 
muutosverokorttia.   

Miten palvelu on otettu vastaan? 
 “Erittäin hyvin, jo yli 100 000 muutosverokorttia on hankittu 
verkosta ja valtaosa palvelun käyttäjistä on ollut siihen erittäin 
tyytyväinen. Se antaa hyvät mahdollisuudet palveluiden laajen
tamiseen.“ 

“Suomi seuraavalle askelmalle”

Tietoyhteiskuntastrategian kurkottelu kaikille elämänalueille on 
tietoyhteiskuntaneuvoston jäsenen mukaan itsestäänselvää. 

”Sellaisiahan ohjelmajulistukset tuppaavat olemaan, pyrkivät 
aina pitämään sisällään kaiken. Ja tietoyhteiskuntakin on yhtä 
kuin yhteiskunta, vähitellen tuo etuliite katoaa. Kuten eetulii
tekin, jonka käyttö vähenee sitä mukaa kun palvelut kehittyvät 
ja yleistyvät”, Teknologiateollisuuden viestintäjohtaja Tarja 
Virmala toteaa.  

Hänestä nyt on aika siirtää Suomi tietoyhteiskuntakehi
tyksessään seuraavalle portaalle, eli tieto ja viestintätekniikan 
tuottajasta ja hyödyntäjästä tietoperusteisen kasvun generoijaksi. 
Eli kyse on HarjuhahtoMadetojankin peräänkuuluttamista tie
totekniikasta ammentavista uusista innovaatioista. 

”Mutta tarkalleen ottaen asioiden eteneminen riippuu nyt 
siitä, miten uusi hallitus alkaa ohjelmassaan edistää jo viime 
syksynä julkistetun tietoyhteiskuntastrategian tavoitteita”. 

Lupaavia lähtöjä Virmala tuoreesta hallitusohjelmasta silti 
löytää.

”Panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen aiotaan 
lisätä, uusi huippuyliopisto on perusteilla, innovointiympäristöä 
kehitetään muun muassa strategisen huippuosaamisen keskit
tymiä rakentamalla.” 

Varsinaisena sokerina pohjalla hän pitää jo julkituotua lu
pausta järjestää jokaisen peruskoulun oppilaan käyttöön oma 
tietokone. 

Onko tavoite mielestänne realistinen? 
”On. Uskon, että se tulee toteutumaan. Alan yrityksillä on 

tässä jo niin suuri intressi, että ne lopulta vaikka sponsoroivat 
laitteistoja kouluille.” 

•  Julkishallinnon palvelurakenteiden uudistaminen  
asiakas ja prosessilähtöisesti sekä tieto ja viestintä
tekniikkaa laajamittaisesti hyödyntäen

•  Tietoverkkojen yhteysnopeuksien kasvattaminen sekä 
tietoyhteiskuntainfrastruktuurin yhteentoimivuuden  
ja tietoturvallisuuden varmistaminen

•  Elinikäisen oppimisen edellytysten varmistaminen
•  Työelämän toimintamallien uudistaminen sekä johta

misen ja esimiestyön kehittäminen

Verkkoverokarhu
Verohallintokin puristaa lisätehoja 
sähköisistä palveluista. Tietotekniikan 
apua tarvitaankin, sillä vuoteen 2011 
ulottuva henkilöstön vähennystarve 
on lähes 20 prosenttia. Vuoden alusta 
toiminut verokorttipalvelu mahdollistaa 
muutosverokortin hankinnan netin kautta. 
Mutta se on vasta alkua.    

•  Innovaatiojärjestelmän uudistaminen
•  Tekijänoikeusjärjestelmän jatkokehittäminen
•  Pk-sektorin yritysten liiketoiminnan sähköistymisen  

edistäminen
•  Kansainvälinen vaikuttaminen, erityisesti EU-tasolla, 
 sekä tiivis yhteistyö Aasian maiden ja lähialueiden  

kanssa. 

Kolmas kansallinen tieto yhteiskuntastrategia vuosille 2007–2015.  
Kärkihankkeet vuosille 2007–2011, joilla Suomi-ilmiö rakennetaan. 
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Se, että jollain tavoin tyytymättömiäkin verokortti verkossa 
palveluun on oltu, ei selity sillä, että jotkut ovat aina tyytymät
tömiä. Mirjami Laitinen tietää paremman selityksen. 

”Haasteena on käytettävyys. Lähtökohta on, että käytön on 
oltava helppoa, sillä meillä ei ole mahdollisuutta kouluttaa ihmi
siä sen käyttöön. Mutta verotus on useimmille vierasta aluetta 
ja lakisidonnaisuuksineen muotoilumme tuntuvat vierailta. Eli 
toisinaan ihmiset kompastuvat verkossakin käsitteisiimme.”  

Ylijohtaja huomauttaa, että Verohallinnon verkkopalveluille 
ja asiakaspalvelun parantamiseen on haettu suuntaa jo 1990
luvulta.

”Vaikka varsinainen verkkopalveluiden rakentaminen aloi
tettiin jo vuonna 2000, voi sanoa, että varsinainen läpimurto 
alkoi vuodesta 2004. Ja nyt meillä jo on verkossa oikeasti 
vuorovaikutteisia kanavia sekä yksityis että yritysasiakkaiden 
käyttöön”, Laitinen toteaa. 

Seuraavaksi sähköiselle alustalle suunnitellaan siirrettäväksi 
esitäytettyjen veroilmoitusten korjauspalvelua, mahdollisesti 
ensi keväänä. 

Hieman kauemmas kurkistaessaan Mirjami Laitinen lupailee 
myös yritysten perustamismahdollisuutta netin kautta. Se vaatii 
yritystietojärjestelmän sähköistämistä yhteistyössä Patentti ja 
rekisterihallituksen kanssa. 

”Tavoite on, että muutaman vuoden sisällä yrityksen voisi 
pistää pystyyn verkon kautta.” 

Yksityisasiakkaille:
•  Verokortti verkossa  

(www.vero.fi/verokortti) 
•  Palkka.fi (www.palkka.fi)
 apuväline kotitalouksille ja pienille yrityksille 

palkan laskentaan ja ilmoitusten tekemiseen 
•  tunnistamisjärjestelmä tunnistus.fi henkilö- 

asiakkaille

Yritysasiakkaille:
•  Tyvi (www.vero.fi/tyvi)
 ALV:n ja työnantajasuoritusten valvonta 

ilmoitukset, vuosiilmoitukset sekä yrityksen 
veroilmoitus. Verokorttien suorasiirtopyynnöt 

•  Palkka.fi (pienille yrityksille)
•  Katso (www.yritys.tunnistus.fi)
 sähköisen asioinnin tunnistepalvelu.  

Tunnisteen perustaminen ja hallinnointi

Tietokone työkaluna
”Järjestelmällinen hyödyntäminen on  
aloitettava jostain, joten se on hyvä asia”, 
vastaa Kenneth Katter kysymykseen 
tietoyhteiskuntastrategian merkityksestä.

Edellämainittu pitää sisällään sen, että 
järjestelmällisyyttä tietotekniikan hyö
dyntämisestä yhä puuttuu. 

”Yleisesti ottaen Suomi ja suomalai
set ICTyritykset ovat edelläkävijöitä. En
nakkoluulottomuutta mobiiliteknologian 
ja tietoliikenneverkkojen yhdistämisessä 
löytyy, samoin näkemystä kehityksen 
mahdollisista suunnista”, luettelee Poh
joismaiden suurimman teknologiakoulu
tusyrityksen Tieturi Oy:n toimitusjohtaja 
Kenneth Katter.  

Se mitä hänen mielestään puuttuu, 
liittyy paketointiin. Mennäänkö taas mark
kinoinnilliseen kyvyttömyyteemme? 

”Osin siihenkin, mutta eniten on 
tekemistä tuotteiden sovellettavuudes

sa. Toki mitä kirjavampia sovellutuksia 
organisaatioista löytyy, sitä enemmän 
se tietää töitä meille. Mutta heikosta 
käyttäjäystävällisyydestä ei ole etua tie
totekniikan hyödyntämisen kokonaiste
hokkuudelle.”

Tieturin koulutusosaamiseen tukeu
dutaan esimerkiksi silloin, kun henkilöstö 
luulee jo hallitsevansa tekniikan. 

”Sitten tulee Vista, Office tai MS
alusta, jotka antavat taas uusia syitä 
päivittää osaamista”, Katter sanoo ja 
lisää erityishaasteen olevan usein siinä, 
että koulutukseen tulisi organisaatioista 
riittävästi oikeankaltaisia henkilöitä.

”Ettei tule vain tekniikkataitureita. 
Hedelmällisintä on saada koulutukseen 

henkilö, joka hallitsee erityisalansa ja on 
kiinnostunut tietotekniikankin suomista 
mahdollisuuksista.”

Sovellusten käyttökoulutus on tär
keä osa Tieturin palvelutarjontaa. Mut
ta tuottavuuden kannalta kokonaisuus 
ratkaisee. 

”Tuottavuuden kasvukin tulee eri 
osaalueiden yhdistämisestä kyseiselle 
organisaatiolle mielekkäällä tavalla”, 
Katter huomauttaa. 

Tieturin palveluihin kuuluvat myös 
muun muassa IT ja tietojohtamisen sekä 
operatiivisen toiminnan hallinnan koulu
tukset ja erilaiset organisaatioiden tieto
tekniikkaosaamista hahmottavat kartoi
tukset. Koulutustapahtumista valtaosa 
tehdään asiakaskohtaisesti räätälöityinä 
kokonaispaketteina. 

Entistä useammin Tieturi vastaa osaa
misen kokonaistoimituksista aina koulu
tuksen ulkoistukseen ja koulutuksen 
hallinnointiin asti.

Katterin mielestä tietotekniikassa on 
yhä liikaa mystifiointia, joka tekee yksin
kertaisesta asiasta turhaan pelottavan. 

”Hyvä lähtökohta mystifioinnin pur
kuun on paketoida perusjärjestelmät 
mahdollisimman helppokäyttöisiksi ko
konaisuuksiksi. Pelottavuus ja vaikeus 
tulee siitä, että ihmisillä on hirvittävän 
huono muisti. Uusia juttuja rakennetaan 
vanhojen päälle, eikä kukaan enää ihan 
tarkkaan muista, mitä järjestelmä on 
vuosien saatossa syönyt.” 

Tieturin verkkosivuilla esiintyy viikoit
tain vaihtuva Scott Adamsin Dilbert sarja
kuva. Näyttääkö tietotekniikkayhtiössä 
uurastavan perusinsinööri Dilbertin ja 
hänen kollegojensa melko hallitsematto
malta vaikuttava työelämä realistiselta? 

”Näyttää. Dilbert pyrkii luomaan 
tekemiselle tunnistettavat puitteet ja 
nostaa esiin perusviestejä, joita tarvitaan 
mystifioinnin hälventämiseen. Tervettä 
järkeä ja osaajia tarvitaan työelämässä 
tänäkin päivänä. Ja tietokone on vain 
työväline. Niinkuin saha on saha ja met
suri on metsuri.” 

TEKSTI Jaakko Liikanen  Kuvat Jari Härkönen, Shutterstock/Amid

Mirjami Laitinen
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Tee oikeita asioita 
oikealla tavalla
Tuottavuuden jatkuva parantaminen edistää yritysten 
kilpailukykyä ja kannattavuutta, jotka ovat työllisyyden ja 
ansioiden nousun perusedellytyksiä. Kun työt hoidetaan 
tekemällä oikeita asioita oikealla tavalla, paranee 
tuotteiden hintakilpailukyky ja yritysten kannattavuus.

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Shutterstock/Ints Vikmanis

Y
ritysten kilpailukykyyn vai
kuttavia tekijöitä kirittää 
kaksi suurta megatrendiä. 
Ensinnäkin, globalisaatio 
on lisännyt kilpailua ko

timarkkinoilla, mutta myös vienyt tuo
tantoa sinne, missä markkinat ovat. No
peasti muuttuvien kustannustekijöiden 
aallossa myös suomalaisten 
yritysten on pitänyt oppia 
mukautumaan muuttunee
seen kilpailutilanteeseen.

”Monet suomalaiset 
yritykset ovat itse asiassa 
hyötyneet globalisaatios
ta, sillä niiden tarjoamien 
tuotteiden ja palveluiden 
kysyntä on kasvanut voi
makkaasti viime vuosina. 
Globalisaatio ei merkitse 
siis pelkästään sitä, että 
työpaikat olisivat siirtyneet 
halvempien työkustannus
ten maihin”, toteaa Tek
nologiateollisuuden asiantuntija Jukka 
Tiihonen.

Toinen suuri megatrendi on väes
tön ikääntyminen. Kun pula osaavasta 
työvoimasta kiihtyy, pakottaa tämä yri

tykset suunnittelemaan ja muuttamaan 
toimintatapaansa eli parantamaan tuot
tavuutta.

”Yrityksen näkökulmasta tuottavuus 
tarkoittaa jalostusarvon eli asiakkaalle 
tuotetun lisäarvon ja sen aikaansaami
seksi käytettyjen panostusten suhdetta. 
Jalostusarvo on yhtä kuin tuotannon 

myyntiarvo, josta on vä
hennetty muilta ostetut 
panokset”, Tiihonen mää
rittelee tuottavuuden käsi
tettä yritystasolla.

ei vain 
tehokkuuden 
nostamista

Tuottavuuden paranta
minen tarkoittaa saman 
jalostusarvon aikaansaa
mista vähemmillä työ ja 
pääomapanoksilla tai sitä, 
että samoilla panoksil

la saadaan aikaan enemmän jalostus
arvoa.

”Tuottavuutta voidaan nostaa myös 
parantamalla tuotteen ja palvelun laatua 
tai ominaisuuksia, jolloin tuotteesta ja 

palvelusta saadaan parempi hinta lisää
mättä panoksia samassa suhteessa”, 
Tiihonen sanoo.

Tuottavuus on kuitenkin enemmän 
kuin vain pelkkää työn tuottavuutta. 
Tuottavuus ei ole pelkästään työn te
hokkuuden nostamista, vaan se on ym
märrettävä laajempana kokonaisuutena. 
Siihen kuuluvat olennaisena osana raaka
aineiden, energian ja pääoman käytön 
tehokkuus, mutta yhtä hyvin myös hen
kilöstön jatkuvan kouluttamisen, töiden 
projektinhallinnan ja työhyvinvoinnin 
kehittäminen.

”Tuottavuutta on parannettava jat
kuvasti. On muistettava, ettei tuottavuus 
ole yrityksessä staattinen ominaisuus, 
vaan se kehittyy jatkuvasti. Tuotteiden 
valmistamiseen käytetty teknologia uu
distuu nopeassa syklissä, samoin tuotteet. 
Ajatellaanpa vaikka kännykkää. Tämän 
päivän innovatiivisin kännykkä poikkeaa 
voimakkaasti muutaman vuoden takai
sesta, ja muutaman vuoden kuluttua kän
nykkä on jälleen muuttanut sisältöään. Ei 
ole oikeastaan relevanttia verrata, miten 
paljon tai nopeasti kännyköitä valmistet
tiin pari vuotta sitten, tänään tai parin 
vuoden kuluttua. Käsitys tuottavuudesta 
muuttuu kilpailuympäristön muutosten 
myötä”, Tiihonen sanoo.

Hän muistuttaa myös, että nopea 
hintakehitys aiheuttaa haasteita arvioida 
tuottavuuskehityksen todellista merkitys
tä yrityksen kannattavuudelle.

”Tuotteiden absoluuttiset myynti
hinnat laskevat nopeasti globalisaation 
tuoman hintakilpailun seurauksena. Hin
takilpailu tuo kustannuspaineita yrityksen 
kannattavuudelle. Yritysten on pakko uu
distua koko ajan ja hakea tehokkaimpia 
toimintatapoja”, Tiihonen sanoo.

Toimialakohtaisia eroja

Tuottavuuteen liittyvät erot voivat poi
keta huimasti eri toimialojen kesken, ja 
kysymykset tuottavuuden kehittämisestä, 
keinoista tai painotuksista vaihtelevat 
toimialoittain.

”Elektroniikkateollisuudessa tuot
tavuusajattelu on viety jo niin pitkälle, 
että tällä toimialalla painiskellaan aivan 
toisentyyppisten ratkaisujen kanssa kuin 

esimerkiksi kone ja metallituoteteollisuu
dessa, jossa tuottavuuden kehittyminen 
on ollut huomattavasti hitaampaa”, Tii
honen sanoo.

Kun viimeisten kymmenen vuoden 
aikana elektroniikkateollisuuden tuot
tavuus on nelinkertaistunut, on samassa 
ajassa kone ja metalliteollisuuden tuot
tavuus pysynyt lähes ennallaan.

”Erot johtuvat osittain suhdanteista 
ja toimialojen verkostoitumisen asteesta. 
Elektroniikkateollisuudessa on ymmärret
ty etulinjassa verkostoitumisen tuomat 
hyödyt ja onnistuttu parantamaan glo
baalia kilpailukykyä verkostoituvan toi
mintamallin avulla”, Tiihonen sanoo.

Tämä muutosprosessi on vasta käyn
nistynyt kone ja metallituoteteollisuu
dessa.

Joustavuus ja yhteistyö  
parantavat tuottavuutta

Tiihosen mukaan on tärkeää oivaltaa, 
että tuottavuutta ei lisätä vain investoi
malla yksinomaan uuteen laitteistoon tai 
teknologiaan.

”Teknologiainvestoinnit eivät ratkaise 
yrityksen tuottavuushaasteita, ellei sa
maan aikaan työkaluja automatisoitaessa 
uudisteta myös toimintatapoja ja työteh
täviä. Yksittäisten ratkaisujen sijasta olisi 

ratkaistava suurempia kokonaisuuksia, 
jolloin teknologian mahdollistama tehok
kuushyöty saadaan oikeasti käyttöön. Se 
edellyttää joustoa työkulttuuriin ja uutta 
tehtävien jakoa”, Tiihonen sanoo.

Joustavuus ja uudet tehtävien jaot 
edellyttävät yhteistyötä ja halua työeh
tojen sopimiseen paikallisella tasolla, 
joustavuutta työaikoihin ja kannustavaa 
palkkausta. 

”Joustavuuden ja yhteistyön avulla 
voidaan parantaa tuottavuutta, ja samal
la saada henkilöstö myös aktiivisemmin 
mukaan yrityksen toimintaan ja työkult
tuurin kehittämiseen,” Tiihonen sanoo.

Nyt yrityksissä tarvitaan tekemisen 
kulttuuria. 

”Tehdään, eikä meinata”, innostaa 
Tiihonen.

Yritysten kyky uudistua jatkuvasti 
muuttuvassa kilpailutilanteessa vaatii 
halua tehdä radikaalejakin muutoksia 
toimintatapoihin ja kykyä reagoida ajois
sa muuttuviin tilanteisiin.

”Paikallisuuden merkitys korostuu 
itse asiassa entistä enemmän yritysten 
toimin taympäristössä. Vaikka osaltaan 
yritystasolla haetaankin yhä isompia 
kokonaisuuksia ja organisaatioita, niin 
verkostoituva liiketoiminta pyörii pienem
pien, itsenäisten erikoisosaajien varassa”, 
Tiihonen muistuttaa. 

Hyödyllisiä työkaluja 
Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä Tuottavuustyöverkkopalvelu kokoaa ja välittää 
tietoa tuottavuustyöstä työyhteisöjen hyödynnettäviksi.

Toukokuun alussa lanseeratun palvelun tarkoitus on edistää yhteistoiminnassa ta
pahtuvaa tuottavuuden parantamista suomalaisilla työpaikoilla. Tätä varten on koottu 
hajallaan oleva tuottavuustieto käytännönläheisille ja käyttäjäystävällisille suomenkie
lisille nettisivuille, jossa se on kaikkien työpaikkojen sekä niiden johdon, esimiesten, 
kehittäjien ja henkilöstön edustajien ulottuvilla. 

Verkkopalvelun avulla on helppoa muodostaa kokonaiskuva tuottavuustyöstä ja 
sen kehittämisen mahdollisuuksista omassa työyhteisössä. Verkkopalvelun tarkoituk
sena on myös herättää suomalaisten kiinnostus tuottavuustyön jatkuvaa parantamista 
kohtaan. 

Sivustolla esitellään keskeiset tarjolla olevat tuottavuustyön parantamista edistävät 
palvelut. Sivusto tarjoaa työkaluja, menetelmiä, palveluntarjoajia, yritysesimerkkejä, 
koulutusta ja muuta tietoa tuottavuuden vaiheista ja osaalueista.

Tuottavuustyö-sivusto löytyy osoitteesta www.tuottavuustyo.fi 

”Yrityksissä

tarvitaan

tekemisen

kulttuuria.”
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Tuottavuuden osa-alueet
Vain yrityksen koko toimintaa parantamalla syntyy aitoja 
tuottavuushyppyjä. Tuottavuuden osa-alueet voidaan jakaa 12 
ydinkohtaan, joilla voidaan vahvistaa yrityksen kilpailukykyä. Pelkkä 
tuottavuuden kehittäminen ei kuitenkaan riitä. Toiminnan on oltava myös 
kannattavaa ja kustannusten kilpailukyisiä. Mieti, ovatko seuraavat 
ydinkohdat yrityksessäsi kunnossa!

1. Toiminnan  
ja prosessin suunnittelu

Tuottavuuden parantaminen on sitä, että 
työt organisoidaan ja hoidetaan fiksum
min. Toiminnan ja prosessien suunnittelu 
lähtee yrityksen strategiasta. Tuottavan 
työn edellytys on tuotteiden, palveluiden 
sekä prosessien ja menetelmien hyvä 
suunnittelu.

2. enemmän arvoa asiakkaalle
Tuottavuus huomioi asiakkaan tarpeet: 
miten yritys voi tuottaa lisäarvoa asiak
kaalle kilpailijoita paremmin. Tuottavuus 
merkitsee kykyä jatkuvasti tarkastella ja 
tunnistaa asiakkaiden muuttuvia tar
peita ja odotuksia sekä reagoida näihin 
haasteisiin.

3. esimiestyö ja johtaminen
Esimiestyön tavoitteena on varmistaa, 
että toiminta on jäsennetty selkeiksi 
toisiinsa liittyviksi prosesseiksi. Jokainen 
tunnistaa oman paikkansa, vastuun
sa ja vaikutuksensa prosesseissa, joihin 
osallistuu.

4. Verkostomainen toiminta
Tuottavuutta voi tehostaa myös lyhen
tämällä toimitusaikaa, mikä edellyttää  
kykyä verkostomaiseen työskentelymal
liin. Alihankinnan ja kiinteiden yhteis
työsuhteiden kautta kukin toimija voi 
erikoistua itselleen parhaaseen osaami

6. Innovaatiot  
ja teknologia

Teknologian soveltaminen ja tuotekehi
tys ovat yritysten kilpailukyvyn perusta. 
Näihin panostamalla syntyy myös kil
pailuetua. Uusien ideoiden ja osaami
sen soveltaminen asiakkaiden tarpeisiin 
ruokkivat yrityksen menestymisen mah
dollisuuksia. 

7. Työ ja menetelmät
Tehokkuuden parantaminen edellyttää 
järjestelmällistä valmistusteknologiaa, 
työmenetelmien ja välineiden sekä työ
pisteiden kehittämistä.

8. Joustavat ja  
monipuoliset työajat

Mahdollisuus lisätä tai vähentää työai
kaa kysynnän mukaan parantaa yritys
ten edellytyksiä kehittää kilpailukykyä 
ja sopeuttaa toimintaansa asiakkaiden 
vaatimuksia vastaavaksi. Monipuolisilla 
työaikajärjestelyillä tekijän työaika ja 
tuotannon käyntiaika voidaan erottaa 
toisistaan.

9. Kannustava  
palkkaus ja palkitseminen

Palkkauksen kannustavuus edellyttää 
johdonmukaista palkkapolitiikkaa ja kun
nossa olevia palkkaporrastuksia töiden 
vaativuuden sekä henkilön pätevyyden 
ja työsuorituksen perusteella. Jousta
vat, oikeudenmukaiset palkitsemisjär
jestelmät tukevat yrityksen tavoitteiden 
saavuttamista.

10. Turvallisuus ja ympäristö
Turvallinen, terveellinen työympäristö, 
työssä jaksaminen ja ympäristönsuoje
lusta huolehtiminen ovat osa hyvää joh
tamista sekä tuloksekasta ja vastuullista 
liiketoimintaa.

11. Tuottavuusyhteistyö  
ja luottamus

Työyhteisön jatkuva kehittäminen sekä 
kannustavan henkilöstöpolitiikan ja joh
tamiskulttuurin merkitys ratkaisevat, 
miten yritys menestyy tuottavuutensa 
kehittämisessä. Avoin vuoropuhelu yri
tyksen johdon, esimiesten ja työntekijöi
den välillä synnyttää luottamusta.

12. Tuottavuuden ja  
laadun mittaaminen

Tuottavuuden ja laadun systemaattinen 
mittaaminen edellyttää käyttökelpoi
sia tunnuslukuja. Monipuolinen mitta
risto ehkäisee yksittäisen tunnusluvun 
aiheut tamat mahdolliset vääristymät. 
Esimerkiksi investointi uuteen koneeseen 
voi parantaa työn tuottavuutta, mutta 
heikentää pääoman tuottavuutta. 

Lisätietoja: www.tuottavuustyo.
fi/tuottavuustyo/osa-alueet/  

Luovuusloikat 
tuottavuuden työkaluiksi
Miksi Apple iPodin tai Googlen kaltaiset ilmiöt  
ovat jatkuvasti ihastelun kohteina innovaatio-
keskusteluissa? Pekka Himasen mukaan  
molemmissa esimerkeissä on osattu oivaltavalla  
tavalla yhdistää eri innovaatioiden lajeja.

ilosofi Pekka himanen sanoo, 
että Applen iPod olisi peri aat
teessa voitu kehittää Suomes sa, F

sillä kaikki ainekset olisivat olleet meilläkin 
olemassa.

”iPod on teknologinen innovaatio, 
mutta huomattavaa kuitenkin on, että 
suuri osa sen keskeisistä osateknologi
oista on muiden keksimiä. Applen vah
vuutena on ollut teknologinen valmius 
soveltaa näitä käytäntöön”, Himanen 
sanoo.

TEKSTI Olli Manninen

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Lehtikuva ja Shutterstock/Edyta Pawlowska

Hän toteaa, että vastaavan me
nestystarinan kehittäminen olisi ollut 
Suomessakin mahdollista, jos meillä 
osattaisiin teknologisia innovaatioita 
yhdistää vahvemmin design ja bisnes
innovaatioihin.

Googlen vahvuutena Himanen pitää 
designin ja liiketoimintamallin nokkelaa 
yhdistämistä. 

”Googlen johtavana periaatteena on 
ollut yhdistää idealuovuus bisnesluovuu
teen. Yrityksen kulttuuri mahdollistaa 

seen. Toimintojen jakaminen vahvistaa 
kaikkien verkostossa toimivien menes
tymisen edellytyksiä.

5. Osaaminen
Osaamisen jatkuva kehittäminen on 
avain menestykseen muuttuvassa kil
pailuympäristössä. Panostamalla henki
löstön tietotaitojen kehittämiseen yritys 
investoi oikeisiin asioihin. Henkilöstön 
osaamisen kehittäminen ei aina edellytä 
ulkopuolelta ostettua koulutusta: myös 
toimenkuvia rikastamalla osaamista voi
daan laajentaa ja työntekijöitä motivoida 
uudistamaan työskentelyään.

Tuottavuus EU:ssa
EU KLEMS projektin tavoitteena on analysoida toimialatason tuottavuutta Euroopan 
unionissa. Analyysin pohjaksi projekti on valmistellut tietokantaa, joka mittaa talous
kasvua, tuottavuutta, työllisyyden kehitystä, pääoman muodostusta ja teknologista 
muutosta toimialatasolla kaikissa EU:n jäsenmaissa vuodessa 1970 lähtien. Tietokantaa 
käytetään projektissa sekä analyyttisiin että päätöksentekoa palveleviin tutkimuksiin, 
jotka koskevat erityisesti koulutukseen, teknologisen kehityksen sekä innovaatioiden 
yhteyttä tuottavuuteen.
EU KLEMS tuottavuustietokanta löytyy EU KLEMS projektin Internetsivustolla http://
www.euklems.net. Tuottavuustietokannan lisäksi sivustolla on muun muassa ensim
mäinen EU KLEMS tuottavuusraportti (The EU KLEMS productivity report). Seuraava 
tuottavuusraportti julkaistaan joulukuussa 2007. 

2020 VISIO 2|2007 21 21



vahvan idealuovuuden muun muassa 
niin, että työntekijät voivat käyttää 20 
prosenttia ajastaan vapaasti mihin ta
hansa luovaan toimintaan”, Himanen 
sanoo.

Toki Suomestakin löytyy esimerkkejä 
innovaatiolajien yhdistämisestä, mutta 
Himasen mukaan Suomen kilpailuedun 
luomisessa olisi ennakkoluulottomasti 
pohdittava kaikilla aloilla, miten voi
simme entistä paremmin yhdistää eri 
innovaatioiden lajeja toisiinsa kasvun 
vahvistamiseksi.

Koska Suomi ei pysty kilpailemaan 
alhaisimmilla työn tai tuotteiden hinnoil
la, jää Suomen vaihtoehdoksi innovaa
tiopohjainen malli, jossa tehdään mitä 
muut eivät tee.

”Suomen on kehitettävä uusia inno
vatiivisen erikoistumisen alueita, mutta 
myös pitää kiinni nykyisistä vahvuuksis
ta”, Himanen sanoo.

Suomen erikoistumisen erityisen vah
voiksi alueiksi nousevat Himasen mukaan 
IT, kone ja metallituoteteollisuus, metsä
teollisuus, energia ja ympäristöratkaisut, 
biotekniikka ja hyvinvointi, mutta myös 
kulttuurialat.

Himanen kannustaa suomalaisia et
simään sellaisia erikoistumisen alueita, 
joissa voimme olla absoluuttisesti par
haita. Ennakkoluulottoman ideoinnin ja 
luovuusloikkien avulla voimme uudistaa 
perinteiset vahvuusalueemme ja löytää 
kokonaan uusia.

Viisi  
innovaation lajia

Innovaatiot kasvun ja kilpailukyvyn läh
teenä ovat olleet viime vuosina myös 
erittäin laajan tutkimuksen kohteina. 
Viime vuosina on siirrytty yhä enemmän 
innovaatiopohjaiseen tuottavuuden kas
vuun. Laajan innovaatiokirjallisuuden 
päähavainnot siitä, minkälaiset innovaa
tiot edistävät tuottavuuden ja tuotannon 
kasvua voi summata näin: 
ratkaisevaa on viiden inno
vaation lajin yhdistäminen 
ja yhtäaikainen menestyk
sellinen läpivieminen. 

Himanen esittelee 
innovaatioraportissaan 
”Suomalainen unelma” 
viisi innovaation lajia, jotka 
ovat teknologinen inno
vaatio, bisnesinnovaatio, 
designinnovaatio, tuote/
palveluinnovaatio ja kult
tuurinen innovaatio.

Teknologinen inno
vaatio merkitsee kykyä 
sekä luoda itse uusia 
teknologioi ta että sovel taa muiden 
kehittämiä teknologisia innovaatioita. 
Suomen kannalta on olennaista nähdä, 
että molemmat ovat yhtä tärkeitä. Vähin
tään yhtä tärkeää kuin luoda uusia omia 
teknologiota on osata hyödyntää kenen 
tahansa kehittämiä teknologioita. 

Bisnesinnovaatio tarkoittaa liike
toimintamalleja, brändien luomista ja 
markkinointia koskevaa luovuutta. Suo
men vahvuus on idealuovuudessa, mikä 
näkyy vahvana kilpailukykypotentiaalina, 

mutta heikkous on tämän potentiaalin 
muuntaminen taloudellisiksi tuloksiksi 
yrittäjyyden ja liiketoimintamallien eli 
bisnesluovuuden kautta. Parhaat ideat 
eivät voita, vaan parhaat käytäntöön 
viedyt ideat voittavat. Oikeastaan lopulta 
edes tuotteet eivät kilpaile keskenään, 
vaan liiketoimintamallit kilpailevat.

Designinnovaatio viittaa muotoiluluo
vuuteen ja helppokäyttöisyyttä edistäviin 
innovaatioihin taloudessa, jossa myydään 
yhä enemmän kokemuksia. Monet vii
meaikaiset yritysmaailman ilmiöt ovat 
esimerkkejä nimenomaan designinno
vaatioista keskeisinä lisäarvon lähteinä.

Tuote ja palveluinnovaatio on yhdis
tettävä tässä lueteltuihin muihin inno
vaation lajeihin. Tuote ja palveluinno
vaatiot luovat tietenkin yhä kilpailukyvyn 
perustan, mutta nimenomaan silloin 
kun niistä yhdistyvät tässä mainitut in
novaation lajit. Tuote ja palveluinno
vaatioihin liittyen Suomelle on tärkeä 
havainto nähdä yhä voimakkaammin, 
että palveluinnovaatioiden merkitys on 

kasvussa ja tuotteidenkin 
tapauksessa niihin liittyvä 
palvelukomponentti on 
yhä tärkeämpi menestyk
sen tekijä. Meidän on pa
nostettava yhä enemmän 
palveluihin ja tuotteisiin 
liittyviin palveluihin.

Kulttuurinen innovaatio 
tarkoittaa organisaatiokul
tuurin ja yritysrakenteiden 
luovaa uudistamista. Viime 
kädessä organisaatiokult
tuuria koskeva innovatiivi
suus – eli johtamis ja työ
kulttuuriin uudistaminen 
– on edellytys sille, että 

edellä mainituista innovaation lajeista 
saadaan kasvua aikaan. 

”Jos otetaan vain käyttöön uutta 
teknologiaa, mutta ei samalla uudiste
ta organisaatiota, tuottavuus ei kasva 
vaan voi jopa heiketä. Kulttuurinen ja 
organisatorinen innovaatio on edellytys 
kaikkien muiden innovaatiolajien kukois
tamiselle ja sille, että ne saavat aikaan 
kasvua,” Pekka Himanen toteaa. 

”Parhaat  

ideat eivät  

voita, vaan 

parhaat 

käytäntöön  

viedyt ideat 

voittavat.”

atria Vehicles on verkos
tomaisen kumppanuus
työskentelyn näkökulmas
ta houkutteleva yritys, sillä 
sen asiakkuudet ovat tyyP

pillisesti useiden vuosien mittaisia, laajoja 
kansainvälisiä projekteja. Asiakkuuksien 
pitkä elinkaari luo jatkuvuutta verkostos
sa mukana oleville yrityksille.

”Olemme ottaneet uuden toiminta
mallin käyttöön vuonna 2004, ja koke
mukset siitä ovat olleet kannustavia”, 
sanoo kehitysjohtaja Veikko Vaha Patria 
Vehicles Oy:stä.

Runsas puolet Patria Vehiclesin liike
toiminnasta menee Suomen rajojen ulko
puolelle. Patrian tähän mennessä suurin 
vientikauppa on ollut Puolaan toimitetut 
690 AMVajoneuvoa. Slovenian puolus
tusvoimien kanssa on tehty sopimukset 
135 AMV 8x8 ajoneuvosta ja Patria 
Nemo kranaatinheitinjärjestelmästä. 
Sopimusten kokonaisarvo on noin 280 
miljoonaa euroa.

Patria Vehicles tuottaa ajoneuvot ja 
Patria Weapon Systems kranaatinheitin
järjestelmät yhteistyössä paikallisten 
kumppaneiden ja teollisuuden kanssa. 
Tuorein kauppa suuntautuu EteläAfrik
kaan, jonne Patria toimittaa 264 AMV 
8x8 ajoneuvoa.

Kumppanit 
avainasemassa

Vahan mukaan verkostomaisen liike
toimintamallin keskeisiä haasteita ovat 
teknologian siirto, logistinen osaaminen 
ja yhteistyökumppaneiden löytäminen.

”Oikeiden kumppaneiden etsintä 
olisi saatava käynnistettyä jo ennen so
pimusten allekirjoittamista. On osattava 
kartoittaa riittävän monipuolisesti mah
dolliset kumppaniehdokkaat ja heidän 
erikoisosaamisensa”, Vaha sanoo.

Patria Vehicles Oy:llä on hyviä kokemuksia 
verkostoituneesta liike toimintamallista. 
Paikallinen ja kansainvälinen verkosto 
parantavat tuottavuutta, mutta tuovat  
mukanaan myös uusia johtamisen haasteita.

Vain antava käsi 
voi saada

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Jari Härkönen

Tulevaisuudessa meidän 
pitää pystyä luovasti so
veltamaan olemassa ole
via teknologioita omaan 
käyttöömme läpi koko 
talouden”, filosofi Pek
ka Himanen sanoo.
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Teknologian siirron varmentaminen 
edellyttää ennakoivan paikallisen ja kan
sainvälisen verkoston koulutussuunni
telman laadintaa, jossa omat paikalliset 
ammattiosaajat koulutetaan ja otetaan 
riittävän ajoissa mukaan uuteen hank
keeseen. 

Patria on ulkoistanut tuotantoaan 
viime vuosina vahvasti Hämeenlinnassa 
toimivaan Patriayrityspuistoon.

”Monipuolisen verkoston avulla 
voimme vahvistaa kilpailuasemaamme 
kansainvälisillä markkinoilla. Verkoston 
avulla meillä on käytössä koko ajan 
parhaimmat erikoisosaajat, joille yhteis
työmme tuo myös muita lisäasiakkuuksia 
omalla alueellaan”, Vaha sanoo.

Esimerkiksi maalaustöiden ulkoista
minen Vanajan maalaamolle on osaltaan 
helpottanut Patrian toiminnan joustavuut
ta ja kustannustehokkuutta, mutta tuo
nut vastavuoroisesti maalaamolle kaksin
kertaisen määrän uusia asiakkuuksia.

”Työtehtävien ulkoistamiseen ja 
verkos tomaiseen työskentelyyn liittyy 
aina kyky luopua joistakin osista liike
toimintaa. Menestys perustuu luotta
mukseen, joka tukee molempien osa

Vaisala hakee uusia näkökulmia
Kun insinööri, markkinoija ja muotoilija lyöttäytyvät yhteen,  
yritykseen voi syntyä uutta liiketoimintaa.

puolten liiketoimintaa. Verkostomaisessa 
liiketoimintamallissa vain antava käsi voi 
saada”, Vaha sanoo.

Johtamisen haasteita

Teknologian siirrossa koulutuksella ja 
kumppaneilla on ratkaiseva rooli.

”Osa heistä on mukana edistämässä 
tuotannon aloittamista sopimusvaltios
sa”, Vaha sanoo.

Sloveniaan toimitettavan kaluston 
paikallisina yhteistyökumppaneina toi
mivat Slovenian nopeimmin kasvaviin 
metallialan yrityksiin lukeutuva Rotis, 
maan suurin teollisuusyritys Gorenje ja 
useita muita yrityksiä, jotka tuottavat 
ajoneuvoihin ja kranaatinheitinjärjestel
mään osia ja kokoonpanotöitä.

Verkostomaisen työskentely merkit
see myös uusia haasteita johtamiselle.

”Mitä enemmän verkostossa on toi
mijoita, sitä tärkeämpää on varmentaa 
tiedonkulku kaikille osapuolille, jotta 
kaikki toimivat sopimusten edellyttämällä 
tavalla. Vastuu sopimuksen toteutumises
ta on kuitenkin viime kädessä Patrialla”, 
Vaha sanoo.

TEKSTI Kati Haapakoski  KUVAT Jari Härkönen

e on nähty ainakin Nokiassa, Metsossa, Koneessa 
ja Vaisalassa: yhteistyö eri yliopistojen kanssa on 
hyödyllistä. Nykyisin Suomestakin löytyy insinöörejä, 
kaupallisen alan taitajia ja muotoilijoita, jotka ym

märtävät toisiaan.
Mittauslaitteita kehittävän Vaisalan kehityspäälliköiden 

Irma ylikankaan ja mauri Vapolan mielestä poikkitieteellisyys 
on järkevä tavoite, mutta yritykset tarvitsevat sekä moni että 
syväosaajia. 

S

Kansain- 
välinen  
Vaisala
Vaisala kehittää, valmistaa ja markkinoi 
tuotteita ja palveluja meteorologian, 
ympäristötieteiden, liikenteen ja teolli
suuden mittaustarpeisiin.

Yrityksen asiakasryhmiä ovat ilma
tieteen ja hydrologiset laitokset, tie ja 
rautatieorganisaatiot, puolustusvoimat, 
ilmailuorganisaatiot, yritykset ja yhteisöt 
sääolosuhteista riippuvaisilla toimialoilla, 
meteorologisten järjestelmien integraat
torit sekä eri alojen teollisuusyritykset.

Vaisalassa on noin 1000 työnteki
jää. Viime vuonna ulkomaantoimintojen 
osuus liikevaihdosta oli 97 prosenttia ja 
liikevaihto noin 221 miljoonaa euroa.

Vaisalalla on liiketoimintaa Australi
assa, Britanniassa, Japanissa, Kanadassa, 
Kiinassa, Malesias sa, Ranskassa, Ruotsis
sa, Saksassa, Suomessa, Yhdistyneissä 
Arabiemiirikunnissa ja Yhdysvalloissa. 

Verkostoituminen on osa Patria  
Vehiclesin tapaa vahvistaa oman tuotta
vuutensa jatkuvaa parantamista. 

”Verkostomaisen liiketoimintamallin 
avulla voimme keskittyä omaan ydin
osaamiseemme, tuote ja tuotteistamis
kehitykseen, jossa asiakkaiden tarpei
den ymmärtäminen on avainasemassa. 
Uuden toimintatavan ansiosta voimme 
toimia joustavammin ja kustannustehok
kaammin. Näin toimintamme tuottavuus 
paranee”, Vaha sanoo. 

”Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö voi synnyttää uutta 
liiketoimintaa. Ryhmien jäsenillä on kuitenkin hyvä olla oma 
vahva osaamisalue, mutta moniosaajiakin tarvitaan. Lisäksi eri 
ammattiryhmien väliseen siltojen rakentamiseen tarvitaan hyviä 
sosiaalisia taitoja”, Ylikangas ja Vapola toteavat.

Vaisala on osallistunut sillanrakentajien kouluttamiseen  
International Design Business Development eli IDBMohjelmassa. 
IDBM on Taideteollisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkea
koulun ja Teknillisen korkeakoulun yhteinen koulutusohjelma. 

Lisäarvoa muotoiluun

IDBM perustuu ajatukseen, jonka mukaan designin yhdistämi
nen tekniseen ja taloudelliseen ajatteluun tuo lisäarvoa. Sille on 
tarvetta, sillä suuri osa tulevaisuuden innovaatioista syntyy eri 
tieteiden välisillä rajapinnoilla. Eri alojen osaamisen yhdistäminen 
luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

IDBM:n ohjelmajohtaja diplomiinsinööri markku Salimäki 
oli synnyttämässä IDBMohjelmaa reilut kymmenen vuotta sitten 
Taideteollisen korkeakoulun rehtorin yrjö Sotamaan kanssa. 
Hän on johtanut ohjelmaa alusta asti.

Salimäki tiesi yritysten käytännön tarpeet omista kokemuk
sistaan, sillä hän on työskennellyt parikymmentä vuotta muotoi
luyritys Arabiassa muotoilijoiden ja markkinoijien parissa.

”Alun perin pohdimme, miten yrityksissä syntyy merkittäviä 
innovaatioita sekä miten niiden tunnistamista ja hyödyntämistä 
voitaisiin nopeuttaa”, Salimäki kertoo. 

Tähän mennessä IDBM:ään on osallistunut 450 opiskelijaa. 
He ovat toteuttaneet yrityksissä 120 projektia. Yhteistyöyritysten 

koko vaihtelee nyrkkipajoista Nokiaan, joka pitää ennätystä. Se 
on ollut mukana 20 projektissa.

Tuoreita näkökulmia 

”Opiskelijat tuovat tuoreita näkökulmia ja pöllyttävät mukavasti 
vakiintuneita ajatuksia. Heillä on erilainen suhde tiedonsiirtoon, 
kännykkäpalveluihin ja yleensä kommunikointiin kuin jo työelä
mässä pitkään olleilla”, Ylikangas sanoo.

”Taikkilaiset tuovat oman erityisnäkökulmansa työhön. 
Käytettävyys ja visuaalisuus ovat teollisille muotoilijoille luon
tevia asioita, ja Vaisala on aina pyrkinyt ottamaan nämä asiat 
huomioon toiminnassaan”, hän toteaa.

Vaisala on osallistunut viiteen IDBMprojektiin. Viimevuoti
sesta projektista Vaisala palkkasi muotoilijan. 

”Opiskelijat ovat esimerkiksi visuali soineet säätietoa uu
della tavalla, kun olemme hakeneet uusia ajatuksia konseptin 
kehittelyyn. Viime vuonna syntyi uusi konsepti. Päätimme jat

Tero Tikkanen, Markku Salimäki,  
Mauri Vapola ja Irma Ylikangas
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ei sinänsä ole erityisasemaa, jollei se 
tarkoita jotain konkreettista hyötyä 
asiakassuhteessa kuten korkeaa laa-
tua tai pitäviä toimitusaikoja. Kansain-
välisessä kilpailussa menestys perustuu 
kustannuskilpailukykyyn, laatuun ja 
innova tiivisuuteen sekä merkittävässä 
määrin asiakkaalle annettujen lupaus-
ten pitävyyteen eli toimitusvarmuu-
teen ja -täsmällisyyteen. 

Itse tietysti haluamme ajatella, että 
meillä on tällaisia erityispiirteitä, joista 
asiakkaat ovat valmiita maksamaan 
hyvän hinnan. Ehkä näin on ollutkin. 
Kilpailu kuitenkin kiristyy koko ajan, 
kun kehittyvät maat pääsevät kiinni 
maailmankaupan myönteiseen imuun. 
Niiden menestymisen nälkä kasvaa sa-
malla kun osaamistaso nousee. Asiak-
kailla on uusia toimittajavaihtoehtoja 
kilpailukykyisin ehdoin.

Korkean kustannustason maat 
ovat tiukan tilanteen edessä. Tuot-
teiden hinnat määräytyvät kansain-
välisillä markkinoilla samalla kun 
uusien kilpailijoiden kustannustaso 
voi olla vain murto-osa omistamme. 
Tämä etumatka pitäisi kompensoida 
muilla tekijöillä. Toimitusvarmuus on 
yksi harvoista kilpailukykytekijöistä, 
jota voimme kehittää sisäisin toimin 
ja päätöksin. 

asiantunteva 
luottamushenkilö on 

työrauhan tae

Verkostoituminen on tehokkaan toi-
mitusketjun toimivuuden kannalta 
tärkeää ja koko verkoston häiriötön 
toiminta ratkaisevaa. Työtaistelut vii-
västyttävät toimituksia ja lisäävät kus-
tannuksia, erityisesti jos menetettyjä 
työtunteja joudutaan tekemään ta-
kaisin ylitöinä. Kokonais kilpailukyky 
kärsii ja useimmiten asiakkaan edessä 
täsmällisyystavoite on menetetty. Jo-
kaisen meistä on tunnettava vastuun-
sa työrauhan säilymisestä, erityisesti 
luottamushenkilöiden.

Luottamushenkilön asemasta, oi-
keuksista ja velvollisuuksista keskus-
teltaessa ei voida sivuuttaa luottamus-
henkilön roolia ja henkilökohtaista 
vastuuta yrityksen toiminnassa. Luot-
tamushenkilöt ymmärtävät hyvin 
yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet 
ja ovat mukana niitä kehittämässä. 
Se tuo mukanaan myös vastuun, jo-
hon kuuluu sopimusten mukaisen 
työrauhan turvaaminen. Häiriöiden 
passiivinen sivusta seuraaminen ei 
riitä, vaan luottamushenkilöillä on 
osaamisensa ja roolinsa perusteella 
aktiivinen velvoite työrauhan ylläpi-
tämiseen. Useimmat näin tekevätkin, 
mutta usein esiintyy myös ns. poruk-
ka päätti lähteä -tapauksia laittomien 
lakkojen selityksinä. 

Lakko-oikeuden 
väärinkäyttö 

vahingoittaa koko 
toimialaa 

Lakko-oikeus antaa henkilöstölle te-
hokkaan painostuskeinon ristiriita-
tilanteessa. Lähtökohtaisesti se on 
tarkoitettu painostuskeinoksi neuvo-
teltaessa uusista työehtosopimuksista 
sopimuksettoman tilan aikana. Huo-
lestuttavaa on kuitenkin se, miten 
laittomien työtaistelujen määrä on 
viime vuosina kasvanut. Teknologia-
teollisuudessa oli 50 laitonta lakkoa 
vuonna 2004, vuonna 2005 niitä oli 
tuplasti enemmän eli peräti 119. Vii-
me vuonna niitä oli runsaat 60. Vai-
kutukset eivät rajoitu suinkaan vain 
koh de yritykseen, vaan myös laajalti 
samassa tuotantoketjussa toimiviin 
muihin yrityksiin. Tämä on erityi-
sen vahin gollista verkottuneelle ja 
vien nistä riippuvaiselle toimialalle. 
Asia kasta ei kiinnosta – eikä pidä-
kään kiinnostaa – syyt, joiden takia 

toimitus myöhästyy; myöhässä mikä 
myöhässä. 

Lakkojen määrä ja niiden syyt 
– jos ne selviävät – osoittavat, että ali-
mitoitetut hyvityssakot eivät ehkäise 
laittomia työtaisteluja. Hyvityssakko-
jen enimmäismäärä on aiheutettujen 
vahinkojen suuruudesta riippumatta 
ainoastaan 25 900 euroa. Työtuomio-
istuimen tuomitsemat hyvityssakot, 
laittomuuksiin tietoisin päätöksinkin 
ryhtyneille ammattiosastoille, ovat 
usein jääneet vain muutamiin tuhan-
siin euroihin.

Hyvityssakkojen riittämättömyyt-
tä ja epäsuhtaa aiheutettuihin va-
hinkoihin korostaa se, että erillisten 
vahingonkorvausten vaatiminen 
laittomista lakoista ei nykykäytän-
nön mukaan ole mahdollista. Jotta 
laittomia lakkoja voitaisiin ehkäistä 
ja niiden seuraamuksia suhteuttaa 
aiheutettuihin vahinkoihin nykyistä 
paremmin, on hyvityssakkojen enim-
mäismäärää koskevaa lainsäädäntöä 
ja tuomioistuinkäytäntöä muutettava. 
Muutos edellyttää työehtosopimus-
lain korjaamista.

eknologiateollisuuden asiak-
kaat ja kilpailijat toimivat 
kansainvälisillä markkinoil-
la. Niillä suomalaisuudella T Häiriötön toiminta on asiakas-

tyytyväisyyden ja yritysten  
menestymisen edellytys

L I N J a N V E T O

Työrauha antaa 
mahdollisuuden 

menestyä

Työehtosopimusjärjestelmän yksi 
keskeinen tavoite on työrauha. Sen 
parantamiseksi liittojen tulisi ulottaa 
työtaisteluissa menetettyjen tuntien 
takaisin teettämisen mahdollisuus 
myös ns. myötätunto- ja poliittisiin 
lakkoihin, joita nykyinen suppea työ-
rauhavelvoite ei kata. Myötätunto-
lakoilla tarkoitetaan lakkoja, joilla 
tuetaan jonkun toisen alan työriitaa, 
ja poliittisilla lakoilla työnseisauksia 
poliittisten tarkoitusperien ajamisek-
si. Molemmat aiheuttavat vahinkoa 
paitsi työnantajalle myös asiakkaalle, 
joka on asian suhteen ulkopuolinen 
taho. Tämän vuoksi nämä lakot ovat 
jo useissa maissa kielletty.

Työmarkkinaosapuolten ja val-
tiovallan on tunnettava vastuunsa 
menettelytapojen ja lainsäädännön 
kehittämisestä. Siihen kuuluu, että 
myös kaikista laillisestikin toimeen-
pantavista työtaisteluista kuten 
esimerkiksi ylityökielloista ja jarru-
tuksesta, tulisi ilmoittaa etukäteen 
ja lakkojen nykyistä ilmoitusaikaa 
pidentää. Toimitusketjun kannal-
ta avainalojen – kuten kuljetusalan 
– työtaistelujen haittoja sivullisille 
tulee voida rajoittaa.

Olemme uudessa tilanteessa, jossa 
kokonaiskilpailukyvyllä on ratkaiseva 
merkitys liiketoiminnan menestymi-
selle. Asiakkaat puolestaan odottavat 
täsmällisiä toimituksia ja laadukasta 
palvelua. Häiriötön toiminta on kes-
keinen asia, josta työehdoista sovitta-
essa pitää olla täysi varmuus. 

Sakari Tamminen
hallituksen varapuheenjohtaja
Teknologiateollisuus ry

kaa projektia ja palkkasimme projektissa mukana olleen Tero Tikkasen TaiK:sta  
meille töihin”, Vapola kertoo.

Lähes kaikki projektit ovat luottamuksellisia, eivätkä yritykset ja yliopistot 
kerro niiden yksityiskohdista.

arvokasta osaamista 

Vaisalan kokoisessa yrityksessä projektit ovat kokonaisuuden kannalta suhteellisen 
pieniä, mutta pienessä yrityksessä projekti voi olla liiketoiminnan ytimessä. Yritys 
maksaa projektista 10 000 euroa IDBM:lle.

”Silloin myös hyöty saattaa olla yritykselle todella suuri, sillä se saa melko 
pienellä rahalla käyttöönsä osaamista ja ideoita, jota se ei muuten pystyisi hank
kimaan”, Salimäki sanoo.

”Kun muotoilu on mukana suunnittelussa, yrityksen tulos paranee. Valmistus
kustannukset alenevat ja tuotteiden markkinointi helpottuu”, Salimäki sanoo. 

Myös Nokiasta löytyy konkreettinen esimerkki tuloksesta, joka päätyi käyt
töön:

”Osin yhden projektin tulos oli, että Nokia toi värikuoret  
kännyköihin”, Salimäki kertoo. 

IDBM on kolmen kimppa
IDBM on lyhenne sanoista International Design Business Management. Se on 
Taideteollisen korkeakoulun (TaiK), Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE) ja  
Teknillisen korkeakoulun (TKK) poikkitieteellinen ohjelma, joka pyrkii yhdistä
mään muotoilun, teknologian ja markkinoinnin osaamista. Sen lähtökohta on 
yliopistojen ja teollisuuden välinen yhteistyö ja kansainvälisyys. 

IDBM:n tavoitteena on valmentaa opiskelijoita toimimaan tehokkaasti poikki
tieteellisten ja ammatillisten työryhmien jäsenenä. 

Opiskelijoiden tulee ymmärtää muotoilun mahdollisuudet kansainvälisen 
liiketoiminnan kilpailutekijänä ja osata soveltaa tietoa yrityksen päätöksentekoon 
ja kehittämiseen. Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden täytyy myös ymmärtää, 
millainen on teknologian ja tuotannon rooli liiketoiminnassa.

IDBM:ssä opiskelijat lukevat kursseja TKK:ssa, HSE:ssä ja TaiK:ssa. Ohjelma 
alkaa syksyisin. Vuosittain on kymmenkunta yritysprojektia. 

Yritys sitoutuu projektiin vuodeksi ja maksaa osallistumisestaan 10 000 
euroa. Kukin koulu maksaa ohjelmaan 30 000 euroa vuodessa eli yhteensä  
90 000 euroa.

Opiskelijat toteuttavat projektin kolmen hengen ryhmissä. Kussakin ryhmässä 
on yksi opiskelija jokaisesta korkeakoulusta. 
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Meksikossa 
on 

suotuisa 
toiminta-
ympäristö 
tuotannolle

M a a I L M a L L a

Monet amerikkalaiset ja euroop-
palaiset ovat löytäneet Meksikon 
tuotantopaikkana. Viime vuonna 
Meksikoon tuli 18,9 miljardia dolla-
ria suoria ulkomaalaisia sijoituksia, 
joka oli 6,4 % enemmän kuin vuonna 
2005. USA oli suurin sijoittaja (64 %) 
ja seuraavaksi tärkeimmät olivat Hol-
lanti, Ranska, Englanti ja Espanja.

Suomalaisista yrityksistä vain 13 
on tuotantolaitos Meksikossa, mikä 
sinänsä on yllättävää, sillä Meksiko 
on ponnahduslauta Yhdysvaltojen 
markkinoille ja portti Etelä-Ame-
rikkaan. 

Meksikolla on yksi maailman kat-
tavimmista vapaakauppasopimusver-
kostoista, johon kuuluu 43 maata. Yli 
90 % Meksikon kaupasta on tulliva-
paata. Tärkeimmät sopimukset ovat 
Pohjois-Amerikan vapaakauppa-alue 
(Yhdysvallat, Meksiko ja Kanada) sekä 
sopimus EU:n kanssa. Yhdysvallat on 
Meksikon tärkein kauppakumppani 
(84 % viennistä) ja Meksiko on Yh-
dysvaltojen toiseksi tärkein kauppa-
kumppani. Meksikolla on vapaakaup-
pasopimuksia monien Etelä-Amerikan 
maiden kanssa ja kaupantekoa hel-
pottaa maantieteellinen, kielellinen 
ja kulttuurinen läheisyys. Vuonna 
2006 Meksikon vienti Etelä-Amerik-
kaan kasvoi lähes 40 %. 

Meksiko on toimintaympäristönä 
huomattavasti helpompi kuin monet 
Etelä-Amerikan maat ja se nousikin 
19 sijaa sijalle 43 Maailmanpankin 
Doing Business 2007 -raportissa. Syitä 
nousuun olivat uudistukset talou-
dessa ja sijoitusten suojaamisessa 
sekä verojen maksujen ja liiketoimin-

nan perustamisen helpottamisessa. 
Meksikon taakse jäivät monet muut 
suositut tuotantomaat kuten Brasilia 
sijalla 121, Tshekki (52), Italia (82), 
Kiina (93), Venäjä (96) ja Intia (134). 

Myös Pohjois-Meksikon työkult-
tuuri ja englannin kielen taito hel-
pottavat tuotannollista toimintaa. 
Suomalaisilla yrityksillä onkin ollut 
hyviä kokemuksia. Etenkin työvoiman 
laatu, koulutustaso ja sitoutunei-
suus ovat olleet positiivisia yllätyksiä. 
Maassa on 450 000 insinööriopiske-
lijaa, mikä  on huomattavasti enem-
män kuin Yhdysvalloissa. 

Meksikon talous on kasvanut 
hitaasti, mutta vakaasti viimeisten 
vuosien aikana. Vuonna 2006 bkt:n 
kasvu oli 4,8 %. Meksiko on yksi vä-
hiten velkaantuneista OECD-maista 
ja valuuttavarannot ovat maailman 
9. suurimmat. Finnveran maaluoki-
tuksessa maa kuuluu luokkaan ”hyvä 
maksukyky”. Suomen ja Meksikon 
välillä on investointisuojasopimus 
sekä kaksinkertaisen verotuksen es-
tävä sopimus.

Meksikolla on suuri sisämarkkina; 
bkt:llä mitattuna Meksikon talous on 
maailman 14. suurin ja kuluttajia on 
105 miljoonaa. Maassa on koko ajan 
laajeneva keskiluokka, joka hankkii 
laadukkaita kulutustavaroita innok-
kaasti. 

Tuotantokustannukset ovat Mek-
sikossa huomattavasti alhaisempia 
kuin 3000 km pituisen rajan poh-
joispuolella. Tällä hetkellä suuntaus 
on siirtää tuotantoa Etelä-Yhdysval-
loista Pohjois-Meksikon tuotanto-
kaupunkeihin. Suomalaisista yrityk-
sistä muun muassa Nokia, Perlos ja 
Kone ovat ilmoittaneet supistavansa 
toimintaa Yhdysvalloissa ja laajen-
tavansa Meksikossa. Strategisen si-
jainnin innoittamana maahan on 
tullut tehdasinvestointeja viimeisen 
parin vuoden aikana muun muassa 
Kiinasta, Intiasta ja Tsekistä. 

Aasiassa tuotantokustannukset 
ovat usein Meksikoa alhaisemmat ja 
sen vuoksi  maan hallitus on perus-
tanut rahaston ja tarjoaa kannustin-
ohjelmia muun muassa tutkimus- ja  

K I R J a

Suomalainen työ ja tuotanto säilyvät kilpailukykyisenä vain hyvän tuottavuus
kehityksen tuloksena. Kehittäminen on kohdennettava asiakkaalle lisäarvon 
tuottamisen ytimeen eli tuotantoon.

Tuottavuuden Jatkuva Parantaminen (TJP) kirja tarjoaa tarkoin valittuja 
tuottavuuden nostamisen menettelyjä arkipäivän kehittämistyöhön. Kirja 
antaa ennen kaikkea vastauksia kysymykseen miten tuottavuutta paran
netaan. Kirjan analyysiosan avulla voidaan tunnistaa yrityksen nykytila ja 
saada esiin tuottavuuden parantamisen kannalta vaikuttavimmat kehittä
miskohteet. Toimintamallia voidaan soveltaa joko yksittäisissä tiimeissä tai 
koko yrityksessä.

Kehittämistoimien tueksi tarjotaan johtamis, tuottavuus ja paranta
mismenettelyitä. Menettelyt ovat helppoja, havainnollisia, nopeita ja kai
kille sopivia. Menettelyjen käyttöön opastetaan työlistojen, lomakkeiden ja 
esimerkkien avulla. Kirjan runsas kuvitus tukee sisällön omaksumista ja saa 

markku Larikka, Pekka heinilä, Keijo Selin ja Jouni Tuominen

Tuottavuuden  
jatkuva 
parantaminen
Uusi toimintamalli esimiehille
Uusia tuottavuusmenettelyjä tiimeille

lukijan suupielet hymyyn. Kirjaa täyden
tää erillinen työvihko.

Kirja on suunnattu esimiesten, ke
hittäjien ja tiimin vetäjien käyttöön. Se 
toimii niin käsikirjana jokapäiväisessä 
tuottavuustyössä kuin oppimateriaalina 
kehittämistilaisuuksissa. Tuottavuustyön 
kulmakivinä ovat luottamus ja vastavuo
roisuus. Yhteistyönä tehtävät kehittä
mistoimet sujuvat, kun esimies luottaa 
tiiminsä tukeen ja tiimin jäsenet tavoit
teiden yhdensuuntaisuuteen.

Tuottavuuden Jatkuva Parantaminen 
kirja on syntynyt tuottavuusasiantun
tijoiden yhteistyöllä. Työelämän kehit
tämisohjelma Tykes on tukenut kirjan 
suunnittelu ja kirjoitustyötä. Kirjoittajien 
pitkän työuran mittainen, monipuolinen 
kokemus kehittämistyöstä välittyy luki
jalle käytännönläheisten menettelyjen 
valinnassa ja niiden "verstaskielisessä" 
esittelyssä. 

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

kehityskeskusten perustamista var-
ten. Yritykset kuten GE, Bombardier 
ja Delphi ovat perustaneet tutkimus- 
ja kehityskeskuksia Meksikoon. 

Potentiaalisia sektoreita Meksi-
kossa on muun muassa autoteollisuus, 
jonka odotetaan kasvavan 30 % 2,57 
miljoonaan autoon vuonna 2007. 
Tuotannollisen toiminnan tärkein 
työllistäjä on elektroniikkasektori. 
Meksiko on tärkeä mineraalientuot-
taja ja monet konepaja- ja raskaste-
ollisuuden alojen yritykset teettävät 
siellä komponenttejaan. Muita kasva-
via aloja on terveydenhuolto, biotek-
nologia, ilmailu, rakennus, elintarvike 
ja ICT, joka kasvoi 12 % vuonna 2006. 
Voimakkainta kasvu oli matkapuhe-
linsegmentillä (19,8 %).

Asiantuntijoiden käyttö tuotan-
nonperustamisprosessissa on tar-
peellista, sillä Meksikossa on suuret 
alueelliset erot toimittajissa, työvoi-
man saatavuudessa ja kannustimissa. 
Luotettavien yhteistyökumppaneiden 
löytäminen ei aina ole helppoa ja 
maan lainsäädäntökin on jokseenkin 
koukeroista. 

Nina Jaakkola
Vientikeskuksen päällikkö

Finpro meksiko
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Meksikolla on yksi maailman kattavimmista vapaa-

kauppasopimusverkostoista, johon kuuluu 43 maata.
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Katso, näin tämä toimii!

Pelkkä tuote ei myy, se täytyy myös osata markkinoida. 
Tämän todistivat TÄMÄ TOIMII! -kilpailun finalistit  
esitellessään lelujaan Dipolissa.

un hännästä työntää, kieli 
tulee ulos ja kun pyöriä 
pyörittää akselin ympärille, 
se lähtee liikkeelle, esitte
levät Sallamari Ojansuu, 

reilusti aikaa pohtimiseen ja vasta sitten 
siirtyvät toteutukseen”, hän kertoo. 

Alkuohjeistuksen jälkeen Meriluoto 
antaa lapsille vapaat kädet ja varoo puut
tumasta toteutukseen. 

”Opettajan tehtävä on antaa lapsille 
mahdollisuus ja aikaa työn tekemiseen. 
Käytimme työhön useiden eri aineiden 
tunteja ja päiväkirjaa kirjoitettiin kotona
kin”, hän sanoo. 

Meriluoto kehuu kilpailun monipuo
lisuutta. Lelun teknisen toimivuuden 
lisäksi lapset joutuivat miettimään myös 
työn dokumentointia ja markkinointia 
ihan niin kuin oikeassa työelämässäkin.

yhdessä  
tekeminen kasvattaa

Kun 4–6luokkalaiset vapautetaan syö
mään ja tutustumaan Teknillisen korkea
koulun ihmeisiin teekkareiden opastuk
sella, pienempien sarja, 1–3luokkalaiset, 
ryhmittyy lelujensa taakse. Lahdessa 
sijaitsevaa Vuorikadun koulua edusta
vat Kaija Kabanen, eetu Pesonen,  
marie Puhakka ja Kirill Soubatch Pikku 
Hamsterillaan, jolle he ovat rakentaneet 
mainion leikkikentän liukumäkineen ja 
pesäkoloineen.

”Teimme Pikku Hamsteria ainakin ku
vaamataidon, matematiikan ja käsityön 
tunnilla”, Marie muistelee ja esittelee 
samalla Hamsterin olohuonetta, joka 
kätkeytyy ovelasti liukumäen alle. 

He kertovat kaikki osallistuneensa 
työn ideointiin. Pojat keksivät liuku mäen 
laukaisusysteemin ja tytöt keskittyivät 

maalaamiseen. Jonkin verran Pikku 
Hamsteria täytyi parannella aluekilpailun 
jälkeen, muun muassa liukumista hoksat
tiin edistää liukkaan teipin avulla. 

Lasten opettaja Saila Viljanen sanoo 
yhdessä tekemisen kasvattavan lapsia.  

”Ryhmä on tehnyt työtä itsenäisesti 
enkä ole puuttunut tekemiseen. Välillä 
työ on edistynyt pareittain ja välillä ryh
mänä”, hän kertoo. 

Kilpailu kehittää 
osaamista 

monipuolisesti 

Lahdessa sijaitsevan Vuorisalon koulun 
kaikki 3–6luokat osallistuvat kilpailuun. 
Yhteinen projekti on yhdistänyt myös 
opettajia ja leluja on voitu työstää usei
den aineiden tunneilla. 

”Teknologia tulee kilpailun kautta 
lapsille arkipäiväiseksi. Erityisen iloinen 
olen siitä, että kilpailu pakottaa lapset 
miettimään koko prosessia monipuolisesti 
eikä ainoastaan teknologian kannalta”. 

Vuorisalon koulu on kielipainottei
nen. Kaija, Eetu, Marie ja Kirill opiskele
vat opettajansa johdolla pitkää venäjää. 
On hienoa, että heitä innostetaan myös 
tekniikan pariin. Ehkä joku heistä myö
hemmin elämässään myy suomalaista 
osaamista Venäjällä. 

”K
hanna Jussila, matti Seilo ja maria 
Tuominen Manu Maasikaansa, joka 
nappasi toisen sijan TÄMÄ TOIMII!  
kilpailussa. 

”Ensin ajattelimme tehdä kamelin, 
mutta sitten löysin netistä afrikkalaisen 
maasian, joka vaikutti sympaattiselta”, 
Sallamari kertoo. 

Lapset ovat taiteilleet Manulle 
pesäkolon ja kuulapelin virikeleluksi. 
Pesän vierestä löytyy Manun herkku
ja, termiit tejä, kauniissa kupissa. Sään
töjen mukaan lelussa täytyy olla myös 
toiminnallisuutta. Liikkumiseen löytyi 
ratkaisu kumilangasta. Haastavin kohta 
oli painava pää.  

”Kaikki tekivät kaikkea. Alussa mie
tittiin ja suunniteltiin yhdessä, miten 
Manu toteutetaan. Ehkä Hanna ja Matti 
hiukan enemmän rakensivat ja Maria 
ja Sallamari keskittyivät enemmän ko
risteluun, tekivät mainosta ja työstivät 
päiväkirjaa”, lapset kertovat. 

hyvin suunniteltu, 
puoliksi tehty

Merttelän koulun opettaja mikael meri-
luoto myhäilee lasten innostusta. Turun 
kupeessa sijaitsevan Ruskon kunnan 
kyläkoulu osallistuu jo kolmatta kertaa 
kilpailuun. 

Itsekin innokkaaksi rakentelijaksi 
tunnustautuva Meriluoto sanoo muis
tuttavansa lapsia alkupalaverin tärkey
destä. 

”Suunnittelu on kaiken a ja o. Tär
kein opastukseni on, että lapset käyttävät 

”Teknologiasta ja sen hyödyntämisestä 
on tullut arkipäiväistä ja välttämätöntä, 
mutta se on myös hauskaa. Leikkimie
listä luovuutta tarvitaan joka alalla”, 
TKK:n rehtori matti Pursula sanoi TÄMÄ  
TOIMII kilpailun finalisteille. 

Opetusneuvos Irmeli halinen vertasi 
lapsia syntyperäisiin teknologian käyt
täjiin. Heille teknologia on ollut läsnä 
vauvaiästä lähtien ja erilaisten laitteiden 
käyttö on luontevaa. 

”Lasten tapa ajatella on muuttunut 
tieto tekniikan myötä. Se vaikuttaa oppi mi
seen ja tuo siihen omat haasteensa sekä 
uusia mahdollisuuksia”, Halinen sanoi. 

Teknologia on myös perusta hyvin
voinnille ja elämänlaadulle. Sen vuoksi 
Halisen mukaan on tärkeää, että tekno
logiaa mietitään muunkin kuin teknisen 
toteutuksen kannalta. 

”Olen iloinen, että keksimisen ja 
oivalluksen lisäksi lapset ovat TÄMÄ 

Vuoden 2007 TÄMÄ TOIMII! -voittajat:

Valtakunnalliseen TÄMÄ TOIMII! teknologiakilpailuun 2006–2007 osallistuneet 
kilpailutyöt arvioitiin ensin koulujen sisäisissä alkukarsinnoissa ja alueellisissa 
tapahtumissa maaliskuussa. Kilpailu huipentui huhtikuussa Teknillisessä kor
keakoulussa Espoossa järjestettyyn loppukilpailuun, johon ylsi runsas sata lasta 
opettajineen ympäri Suomea. 

Voittajat löytyvät osoitteesta www.tamatoimii.fi 

TOIMII!! kilpailussa joutuneet miet
timään sitä, kuinka kertoisivat ratkai
sustaan mahdollisimman selkeästi ja 
houkuttelevasti. Taitavia myyjiä tarvitaan 
tulevaisuuden Suomessa siinä missä insi
nöörejäkin”, hän jatkoi.  

Luovuutta,  
intoa ja vastuuta

Perusopetuksen "Ihminen ja teknolo
gia" aihekokonaisuuden tavoitteena on 
saada oppilaat näkemään teknologian 
merkitys arkielämässä, ohjata heitä käyt
tämään ja hallitsemaan teknologiaa sekä 
ymmärtämään sen vaikutukset. Opetus 
ohjaa lapsia myös teknologian vastuulli
siksi hyödyntäjiksi ja kehittäjiksi. 

Opettajien apuvälineeksi kehitetty 
TÄMÄ TOIMII! kilpailu innostaa koulu
laisia luovuutta ja innovatiivisuutta hyö
dyntämällä. Liikkuvaa lelua, päiväkirjaa 

ja mainosta työstettiin monen eri aineen 
tunneilla. 

Tänä vuonna TÄMÄ TOIMII! teknolo
giakilpailuun osallistui yli 9000 oppilasta, 
jotka toteuttivat neljän oppilaan ryhmissä 
lähes 2300 liikkuvaa lelua mainoksineen 
ja päiväkirjoineen. Jokaisessa ryhmässä oli 
sekä tyttöjä että poikia.

Teknologiateollisuus ry:n TÄMÄ 
TOIMII! teknologiakilpailu järjestetään 
vuosittain. Ensi keväänä pidettävään 
kilpailuun lähetetään kutsu opettajille 
syksyn aikana. Lisätietoa kilpailusta löytyy 
osoitteesta www.tamatoimii.fi. 

Lasten suhde teknologiaan on 
mutkaton ja kokeileva. Tuntuu  
kuin heihin olisi päivitetty uudempi 
käyttöjärjestelmä kuin vanhempiin.

Teknologia  
osaksi opetusta

Pikku Hamsteri on Marie Puhakan, 
Kaija Kabasen, Kirill Soubatch ja 
Eetu Pesosen taidonnäyte 1–3 
luokkalaisten sarjassa.

TEKSTI Hanna Malmivaara  KUVAT Jari Härkönen
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K O L U M N I a J a N K O H T a I S T a

Suomalaiset työmarkkinapelisään-
nöt ovat olleet  onnistunut komp-
romissi erilaisten tarpeiden välillä.  
Vientiriippuvaisessa avotaloudessa 
palkkojen on oltava joustavia, koska 
toimialojen kannattavuus vaihtelee. 
Palkansaajien näkökulmasta on tär-
keää vähentää tuloepävarmuutta. 
Lisäksi on hyvä, jos yrityksissä ei tar-
vitse jatkuvasti neuvotella palkkoja 
uudestaan, vaan sekä työntekijät 
että yritysjohto tietävät osapuilleen, 
millainen tulo- ja kustannuskehitys 
on edessä. Eikä ole myöskään pa-
hasta, että ammattiliitot keskustele-
vat palkkatavoitteistaan keskenään, 
koska liian kovat palkankorotukset 
heikentävät koko kansantalouden 
toimintaedellytyksiä.
 Kollektiivisesti sovitut yleiskoro-
tukset ovat olleet kohtuullisen hyvä 
toimintatapa tällaisessa ristiaallokos-
sa. Yleiskorotusten avulla on kyetty 
tarvittaessa nopeastikin sopeutta-
maan keskimääräisiä palkkakus-
tannuksia, ja yritykset ovat voineet 
lähteä siitä, että työrauha vallitsee 
kunhan yleiskorotukset toteutetaan. 
Niinpä meillä työrauha onkin yleensä 
toteutunut paljon paremmin kuin 
Keski-Euroopassa. 
 Talouden globalisoituminen sekä 
tuotantotekniikoiden muutos merkit-
sevät kuitenkin todennäköisesti sitä, 
että on viisasta antaa yrityskohtaisel-
le palkanmuodostukselle enemmän 
tilaa kuin aikaisemmin. Tähän on 
nähdäkseni kaksi syytä:
 Ensinnäkin, talouden vaihtelut ja 
häiriöt – eli “sokit” kuten me ekono-
mistit niitä kutsumme – eivät enää 
ole toimialakohtaisia vaan eneneväs-
sä määrin yrityskohtaisia tai jopa toi-
mintokohtaisia yrityksen sisällä. Tämä 
johtuu puolestaan siitä, että yritysten 
tuotteet ovat entistä räätälöidympiä. 

Siksi koko toimialan palkan muutta-
minen alhaisella tai korkealla yleisko-
rotuksella ei ole enää yhtä mielekästä 
kuin aiemmin.  
 Toiseksi, työtehtävät ovat muuttu-
neet sellaiseen suuntaan, että henki-
löstön kannustaminen soveliailla 
tuottavuuteen sidotuilla palkkioilla 
on tullut entistäkin tärkeämmäksi, 
kun taas toimintojen suora valvonta 
ei ole yhtä mielekästä kuin ennen.  
Siksi yritykset pyrkivät entistä ponte-
vammin siihen, että ne voisivat so-
veltaa omaa palkkapolitiikkaansa, 
jossa yksilöiden suoritusta arvioidaan. 
Ruotsissa tähän suuntaan on menty 
pitemmälle kuin Suomessa. Ruotsis-
ta on olemassa jonkinlaista tutki-
musnäyttöäkin siitä, että tuottavuus 
on kohonnut nopeammin sellaisissa 
yrityksissä, joissa palkoista on alettu 
neuvotella yksilöllisemmin ja sallittu 
suuremmat ammattiryhmien sisäiset 
palkkaerot. 
 Toisaalta on syytä muistaa, että 
pienessä emu-maassa on myös edel-
leen hyödyllistä pitää hengissä jon-
kinlainen kansantalouden tason tu-
lopoliittinen keskusteluyhteys, sekä 
järjestöjen kesken että valtiovallan ja 
järjestöjen välillä. Tämä on tärkeää 
siksi, että kilpailukyvystä kyetään pi-
tämään huolta, varsinkin kun maalla 
ei enää ole omaa keskuspankkia, 
joka heti “rankaisisi” palkkaneuvot-
telijoita kilpailukykyä murentavista 
korotuksista.     
 Näistä lähtökohdista palkkaneu-
votteluja voitaisiin yksinkertaisesti 
uudistaa niin, että yleiskorotus jäisi 
nykyistä alhaisemmaksi “minimiko-
rotukseksi” ja osa korotusvarasta 
jätettäisiin yrityksissä sovittavaksi. 
Käytännössä tämä merkitsisi sitä, 
että yritysten oma palkkapolitiikka 
saisi enemmän tilaa. Palkannousut  

jakautuisivat aiempaa epätasaisem-
min, mutta jos yritykset toimivat 
järkevästi, ne luovat sellaisia palkka-
järjestelmiä, jotka palkitsevat tuot-
tavuuden nousua ja ponnistelua ja 
parantavat näin keskimääräistä tuot-
tavuutta. Lisäksi palkansaajat voisivat 
työehtosopimuksissa edelleen sopia 
toimialakohtaisista vähimmäispal-
koista.
 Kummankaan osapuolen ei myös-
kään tarvitse nähdä palkkaneuvot-
telujen uudistamista dramaattisena 
kysymyksenä – ainutkertaisena ja 
lopullisena valintana yksilöllisen ja 
kollektiivisen välillä. Suomessa tu-
lee lähivuosina edelleen olemaan 
voimakkaita työmarkkinajärjestöjä 
kummallakin puolella pöytää. Jos eri 
toimialojen ammattiliitot ja työnan-
tajaliitot luottavat toisiinsa, uusia toi-
mintatapoja voidaan testata rauhalli-
sesti ja vaikka palata vanhaankin, jos 
uudistukset eivät toimi. Eikä tarvitse 
sulkea pois sitäkään, että valtioval-
ta uudistaa omia “tukipalvelujaan” 
palkkaneuvotteluille – Ruotsissahan 
luotiin kokonaan uusi viranomainen,  
Medlingsinstitutet, jonka tehtävänä 
on luoda neuvottelujen tarpeisiin 
yhteisesti hyväksytty taloudellinen  
tilannekuvaus ja käsitys siitä, millai-
nen korotusten taso on kansantalou-
den kannalta sovelias.

Juhana Vartiainen
Kolumnisti toimii  

Konjunkturinstitutenin  
tutkimusjohtajana.

Pieniä askelia 
pelisääntöihin?

”Energiaintensiivinen teknologiateol
lisuus on esittänyt useaan otteeseen 
huolensa siitä, miten energian saatavuus 
kilpailukykyiseen hintaan turvataan Suo
messa. Tästä syystä Teknologiateollisuus 
vahvistaa osaamistaan perustamalla uu
den energiajohtajan toimen”, perustelee 
Teknologiateollisuus ry:n hallituksen pu
heenjohtaja Ole Johansson.

Teknologiateollisuuden energiajohta
jana aloittaa elokuun alusta DI mart-
ti Kätkä. Hän on aiemmin toiminut 
suomalaisissa energiayhtiöissä, viimeksi 
TVO:ssa sekä mm. liikenneministerin 
erityisavustajana. 

EU:n uusi kemikaaliasetus (REACH  Re
gistration, Evaluation and Authorisation 
and Restriction of CHemicals) astui voi
maan 1.6.2007. REACHjärjestelmän 
päällimmäisenä tavoitteena on kemi
kaalien turvallisen käytön varmistaminen  
Euroopan yhteisön alueella. Merkittä
vin ero olemassa olevaan järjestelmään 
on, että vastuu aineiden turvallisuudes
ta siirtyy viranomaisilta teollisuudelle. 
REACHasetus korvaa arviolta 40 vanhaa 
asetusta ja direktiiviä. 

REACHasetusta sovelletaan aineisiin 
sellaisenaan, aineisiin valmisteissa tai 
aineisiin esineissä. Rekisteröinti, arviointi, 
lupamenettelyt sekä kiellot ja rajoitukset 
kohdistuvat aineisiin. Ne eivät kohdistu 
valmisteisiin, kuten metalliseoksiin tai 
esineisiin yleensä. 

Visio jatkaa REACHasetuksesta seu
raavassa numerossa, joka ilmestyy syys
kuun lopussa. Silloin mm. kirjapalstalla 
esitellään REACHin vaikutukset toimitus
ketjussa kirja, joka on tarkoitettu avuksi 
asetuksen velvoitteiden kartoittamiseen ja 
niihin varautumiseen. Lisätietoja kirjasta 
ja tilaukset: www.teknologiainfo.net.

Eurooppalaisen teknologiateollisuu
den yhteistyöjärjestö Orgalime on touko
kuussa 2007 julkaissut englanninkielisen 
REACHoppaan teknologiateollisuuden 
tuotteita valmistaville yrityksille. Mak
suttoman julkaisun voi ladata järjestön 
Internetsivuilta www.orgalime.org. 

REaCH 
voimaan 
kesäkuun 
alusta

”Sähkön saatavuuden ja kilpailukykyi
sen hinnan turvaamiseksi sähkön tarjon
nan lisääminen on välttämätöntä. Kilpailun 
toimivuuden parantamiseksi markkinoilla 
tarvitaan uusia toimijoita ja myös uusia 
sähkön hankintalähteitä”, toteaa Tekno
logiateollisuus ry:n energia työryhmän 
puheenjohtaja Juha rantanen.

”Energia ja ilmastopolitiikassa ollaan 
EU:ssa tekemässä pitkän tähtäyksen rat
kaisuja. Tässä kehityksessä meidän täytyy 
huolehtia siitä, että teknologiateollisuu
den yritysten toimintaedellytykset Suo
messa säilyvät”, Rantanen painottaa.

Teknologiateollisuudelle energiajohtaja

Teknologiateollisuus 
huolissaan 
energiamarkkinoista

Elkom-messuilla huippuesiintyjiä
Helsingin Messukeskuksessa järjestetään ammattielektroniikan Elkom 07 messut 
4.– 6.9.2007.  Messujen yhteydessä Elektroniikkainsinöörien Seura (EIS) järjestää ECT
Forumin (Electronics and Communications Technologies). Maksuttoman ECTForumin 
ohjelma löytyy tapahtuman verkkosivuilta www.elkom.fi.   

Tiistaina 4.9. Texas Instrumentsin CTO hans Stork ja STMicroelectronicsin Executive 
Vice Presindent Tommi uhari keskustelevat mikroelektroniikan kehitysnäkymistä. Kes
kiviikkona 5.9. Shellin ja Nokian hallitusten puheenjohtaja Jorma Ollila pitää puheen
vuoron suomalaisesta elektroniikasta ja sen mahdollisuuksista globaalissa kilpailussa. 
Torstaina 6.9. Taideteollisen korkeakoulun rehtori yrjö Sotamaa ja kansanedustaja 
Jyrki Kasvi puhuvat Muodosta ja käytettävyydestä. 

Elkommessut järjestetään samanaikaisesti Automaatio 07, Hydrauliikka & Pneuma
tiikka 07 ja MecaTec 07 messujen kanssa. Nämä neljä messua muodostavat Suomen 
suurimman teknologiatapahtuman. Edellisille Elkommessuille vuonna 2005 osallistui 
runsaat 300 yritystä ja 10 000 kävijää. 

Teknologiateollisuus edellyttää energiamarkkinoiden toimivuuden 

parantamista. Paljon energiaa käyttävälle teollisuudelle toiminnan 

yksi kulmakivi on energian saatavuus kilpailukykyiseen hintaan.  

Pohjoismaisille sähkömarkkinoille tarvitaan lisää toimijoita 

kilpailun varmistamiseksi.
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kansainvälistyä ilman kotimaassa saatuja 
kokemuksia", tiivistää Teknologiateol
lisuuden tuulivoimaalan asiantuntija 
Patrick Frostell.

Edunvalvontatehtävien ohella toimi
alaryhmä tarjoaa alan yrityksille areenan 
verkostoitumiseen sekä kokemusten ja 
tiedon vaihtamiseen. Kansainvälisten 
foorumeiden, muun muassa Euroopan 
tuulienergiayhdistys EWEAn ja Ameri
kan tuulienergiayhdistys AWEAn kautta 
toimialaryhmä seuraa tuulivoimaalan 
kehittymistä. Se osallistuu myös EU:n 
puiteohjelmia valmistelevaan työhön. 

Toimialaryhmä on laatinut alan ke
hityksen ohjenuoraksi strategisen kehit
tämisohjelman, tuulivoimateollisuuden 
tiekartan. Tavoitteena on, että vuoteen 
2020 mennessä tuulivoimalla tuotet
taisiin Suomessa sähköä 4–5 TWh vuo
dessa. Tuulivoimateknologian tuottamat 
vientitulot yltäisivät 1,4 miljardiin euroon 
ja sen kautta Suomeen olisi mahdollisuus 
luoda 18 000 uutta työpaikkaa. 

Ympäristöystävällisellä uusiutuvalla 
energiamuodolla olisi myös mahdollista 
vähentää hiilidioksidipäästöjä Suomessa 
noin seitsemän miljoonan tonnin verran 
vuoteen 2020 mennessä. 

"Näihin tavoitteisiin pääseminen 
edellyttää muun muassa riittävän julki
sen tuen saamista tuulivoimateknologian 

Tuulivoima-ala 
hakee vauhtia vientiin 

TEKSTI Virpi Hopeasaari  KUVAT WinWinD

lan suomalaisten veturi
yritysten markkinat ovat 
jo nyt hyvin vientipainot
teiset, mutta pienempi
en toimijoiden on vaikea 

uudenlaisten demonstraatiokohteiden 
toteuttamiseen. Suomella on muun mu
assa merituulivoimaloiden ja arktisten 
tuulivoimaloiden vaatimaa korkeaa tek
nologiaosaamista, mutta tuulivoiman ny
kyisellään saama pelkkä investointituki ei 
yksin riitä viemään hankkeita eteenpäin", 
toteaa Frostell.

Erityisen tärkeänä toimialaryhmä pitää 
jo hallitusohjelmaankin kirjatun uuden 
tuuliatlaksen toteuttamista. Tuulienergi
an mahdollisuuksien kartoittamiseksi ja 
uusien voimalainvestointien tuottavuu
den varmistamiseksi on olennaista, että 
käytettävissä on oikeat välineet tuuliolo
suhteiden arviointiin. 

Tuulivoima-alan toimittajat

Toimialaryhmään kuuluu tuuli voima
loiden kokonaistoimittajia sekä tuuli
voimaloihin tarvittavien keskeisten 
komponenttien, raakaaineiden ja 
puolivalmisteiden toimittajia. Myös 
alalla toimivia konsulttitoimistoja 
kuuluu toimialaryhmään. 
• toimialaryhmä on perustettu  
 vuonna 2002
• 19 jäsenyrityksen yhteen- 
 las kettu liikevaihto on noin  
 270 M€ 
• jäsenyritykset työllistävät noin  
 3000 henkilöä
Lisätietoja: 
www.teknologiateollisuus.fi

Tuulivoima-alan toimialaryhmä pyrkii lisäämään 
tuulivoimaenergian tuotantoa Suomessa. Sitä 
kautta alan teknologiayrityksille haetaan entistä 
vahvempaa kilpailukykyä myös kansainvälisillä 
markkinoilla.   

”a

Tehoelektroniikkaa ja 
sähkökoneita tuulivoimaloihin
Maailma on täynnä uusiutuvaa energiaa, muun muassa tuulta.  
The Switch on erikoistunut muuntamaan sen sähköksi ja mahdollistamaan 
näin tuotetun sähkön tehokkaan käytön.

Tuulivoimalarakentajien ja järjestelmäin
tegraattoreiden kumppanina toimiva 
The Switch on uusi yritys, mutta sen 
taustalla on pitkäaikainen sähkötekninen 
osaaminen. Yritys syntyi yhdistämäl
lä Verteco Ltd:n taajuusmuuttajalait
teistojen tuntemus, Rotatek Finlandin 
erikoissähkömoottoreiden ja generaat
toreiden osaaminen ja Youtility Inc:n 
tieto polttokennojen tehoelektroniikka
järjestelmistä.  

"Näin saatiin kokoon vankka osaa
mispääoma sekä riittävästi resursseja ja 
vakuuttavuutta vastaamaan maailman
laajuisten markkinoiden kovaan imuun", 
sanoo The Switchin toimitusjohtaja  
Jukka-Pekka mäkinen. 

"Tuulivoima ja muut uusiutuvan 
energian tuotantomuodot ovat maail
malla yksi voimakkaimmin kasvavia teol
lisuudenaloja. Seuraavien neljän vuoden 
kuluessa alalla tullaan investoimaan yhtä 
paljon kuin viimeisten 15 vuoden aikana. 
Turbiini ja tehoelektroniikkavalmistajilla 
on myyjän markkinat", toteaa johtaja 
Jarmo Saaranen The Switchin taustalla 
olevasta rahastosijoitusyhtiö VNT Mana
gementista. 

Tuulivoimateknologia 
murrosvaiheessa

The Switchin tuotteita ovat generaattorit 
ja taajuusmuuttajat, joita tarvitaan muut
tamaan tuuliturbiinin tuottama energia 
sähköverkkoon sopivaksi tasalaatuiseksi 
sähköksi. Jotta tuulivoimasta saataisiin 
paras teho, generaattorin pyörimisno

peutta säädetään ja energiantuotanto 
optimoidaan taajuusmuuttajalla. 

"Tarjoamme tuulivoimaturbiinien 
olennaiset sähkötekniikan komponentit 
kokonaispakettina."

Ainutlaatuiseksi The Switchin koko
naisuuden tekevät erikoissähkögene
raattorit, jotka rakennetaan osaksi itse 
laitetta, esimerkiksi tuuliturbiinia. Sen 
sijaan, että generaattori olisi erillinen 

TEKSTI Virpi Hopeasaari  KUVAT WinWinD
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Tuulta suomalaisten siipien alle
 
Oululainen WinWinD Oy on ainoa suomalainen kokonaisten 
tuulivoimaloiden valmistaja. Sen menestys maailmalla perustuu omaan 
teknologiaosaamiseen ja toimivaan alihankintaverkostoon. 

The Switch

Yhtiö syntyi marraskuussa 2006, kun suomalaiset Rotatek Finland ja Verteco Ltd sekä 
yhdysvaltalainen Youtility Inc. yhdistyivät. Sen liiketoimintaalueita ovat tuulivoiman, 
toimilaitteiden ja muuttuvanopeuksisten generaattoreiden sähkökäyttöjärjestelmät 
sekä polttokennojen tehoelektroniikkajärjestelmät. 

The Switchin taustalla on rahastosijoitusyhtiö VNT Management, joka on erikoistunut 
Power Fund I rahaston kautta uuden energiateknologian yrityksiin ja hajautettuun 
energiantuotantoon. 

The Switchin pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja tehtaat Vaasassa, Lappeenrannassa 
ja Bostonin lähellä Hudsonissa. Kesäkuussa avataan uusi tehdas Kiinassa Luanin kau
pungissa. Lisäksi yhtiöllä on maailmanlaajuinen kunnossapitoverkosto. 

Yritys työllistää vajaat 50 henkeä ja sen budjetoitu liikevaihto vuodelle 2007 on  
22 miljoonaa euroa. Asiakkaita ovat mm. suomalainen WinWinD, norjalainen Scanwind 
ja kiinalainen Goldwind. 

vaihteiston kautta toimiva komponent
ti, se on laitteen kiinteä osa”, selittää 
Mäkinen.

"Tuuliturbiineissa tällainen suora
vetotekniikka tuo laitteelle aivan uuden
laista käyttövarmuutta ja huoltovapaut
ta. Vanhalla teknologialla toteutettuja 
tuulivoimaloita on usein kritisoitu niiden 
synnyttämästä melusta. Vaihteiston melu 
poistuu kokonaan suoravetoteknolo
gialla."

Erityisen mielenkiintoista uusi tek
nologia on merelle vietäviä offshore 
tuulivoimaloita ajatellen. Niissä huoltova
pauden edut korostuvat entisestään. 

"Tuulivoiman tulevaisuus on merellä. 
Tehot tulevat kasvamaan ja teknologialta 
vaaditaan entistä enemmän luotettavuut
ta ja kapasiteettia", arvioi Mäkinen. 

yksilöllistä tuotantoa

Kaikki The Switchin tuotanto tapahtuu 
asiakaslähtöisesti ja teknologia suunni
tellaan tapauskohtaisesti niin, että se 
istuu täydellisesti käyttötarkoitukseensa. 
Vaikka generaattorit ja moottorit ovat 

suuria laitteita, niiden valmistusprosessi 
on hyvin joustava. The Switch on luonut 
kokoonpanoon modulaarisen prosessin, 
joka mahdollistaa tavanomaista nopeam
man toiminnan. 

"Modulaarisuuden ansiosta saamme 
tarvittaessa kapasiteettia nostettua no
peasti ja joustavasti. Toiminnan nopeus 
on meille tärkeä tapa erottautua mark
kinoilla", toteaa Mäkinen. 

Käytännössä The Switch on myös 
itse ulkoistanut tuotantoaan, esimerkiksi 
suuret generaattorit tulevat kokonaan 
alihankkijoilta. Se, missä oma osaaminen 
pääsee parhaiten esiin, on yksilöllisten 
laitteistojen kokoonpano ja testaus. 

Kotimarkkinoita The Switchillä on 
tuskin lainkaan. Loppuasiakkaat ovat 
kaikki maailmalla. Ala on varsin keskit
tynyt ja toimijat ovat suuria. 

"Suomesta puuttuu riittävä tieto 
tuulivoiman mahdollisuuksista ja alan 
osaamisesta. Suomeen tarvittaisiin vah
vaa kansallista intoa tuulivoiman toteut
tamiseen samalla tavoin kuin esimerkiksi 
Ruotsissa, Saksassa tai Kiinassa", Mäki
nen kannustaa. 

Maailmalla WinWinD tunnetaan hyvin. 
Tämän hetken tärkeimmät asiakkaat ovat 
Euroopassa, mutta tähtäimessä on kasvu 
myös Aasian ja Lähiidän markkinoilla. 
WinWinDin tuulivoimaloilla tuotetaan 
sähköä Suomen lisäksi Ruotsissa, Rans
kassa, Virossa, Portugalissa ja Kiinassa. 
Uusimmat asiakkuudet ovat Tsekissä ja 
Bulgariassa. Myös Italian nopeasti kasva
villa markkinoilla on voimakasta kysyntää 
WinWinDin tuotteille.  

Suurin osa 
liikevaihdosta tulee 

ulkomailta. 

"Suomessa rakennettavan tuulivoiman 
pienen kokonaismäärän vuoksi koti
maa valitettavasti edustaa WinWinDin 
liikevaihdosta vain noin kymmentä pro
senttia, vaikka suuri osa suomalaisista 
tuulivoimaloista onkin WinWinDin toi
mittamia", toteaa toimitusjohtaja Veli-
matti Jääskeläinen. 

Luotettava teknologia

"Tulimme markkinoille tavoitteenamme 
teollisen luokan energiantuotanto. Sen 
mahdollistaa tuulivoimaloidemme kol
men megawatin teho. Teknologiamme 
on luotettavampaa ja skaalautuvampaa 
kuin vanhempi tuulivoimateknologia ja 
se soveltuu hyvin tuulivoiman kasvavaan 
kokoluokkaan", kuvailee Jääskeläinen. 

Kolmen megawatin tuulivoimalat yleis
tyvät kovaa vauhtia, mutta edelleen niitä 
on vain harvoilla tuulivoimalavalmistajilla. 
Siksi WinWinDin tuotteiden kysyntä ylittää 
toimituskyvyn jo monin kerroin. 

"Näköpiirissä on, että liikevaihto vä
hintään kaksinkertaistuu vuosittain ja 
kannattavuus paranee selkeästi", kertoo 
Jääskeläinen. 

Ennen kuin yhtiö perustettiin, tek
nologiavaihtoehdot tutkittiin tarkkaan. 
Lopputuloksena päädyttiin Saksassa pa
tentoituun hidaskäyntiseen mekaaniseen 
ratkaisuun. 

"WWDtuulivoimala tuottaa sähköä 
uudenlaisella integroidulla voimayksiköl
lä, minkä ansiosta perinteiset tuulivoima
loiden luotettavuusongelmat vältetään ja 
huoltokustannukset vähenevät. Pieniko
koinen ja kevyt voimalaratkaisu helpottaa 
myös voimalan asennusta. Erinomainen 
energiantuottokyky taas puolestaan ta
kaa tuulivoimalan omistajalle parhaan 
kassavirran", selittää Jääskeläinen. 

Vahvat partnerit

Vaikka tuulivoimateknologialle riittää 
kysyntää, markkinat ovat myös varsin 
kilpaillut. Aiemmin markkinoita hallin
neiden saksalaisten ja tanskalaisten toi
mittajien rinnalle ovat nousseet myös 
espanjalaiset ja aasialaiset toimittajat. 

"Ainoa menestymisen lähtökohta 
kilpailussa on vahva tekninen konsepti, 
jolla erottaudutaan valtavirrasta. Alkuun 
pääsyämme ja kansainvälistymistämme 
auttoivat tunnetut komponenttitoimitta
jat kuten Moventas ja ABB, jotka toivat 
uskottavuutta konseptiimme", Jääske
läinen paljastaa.  

WinWinDin toiminta perustuu kaiken 
kaikkiaan vahvaan alihankintaverkos
toon. Jotkut kilpailijoista tekevät kaiken 
itse, mutta WinWinD keskittyy vaativaan 

kokonaissuunnitteluun, kokoonpanon 
järjestämiseen ja tuotteiden toimitukseen 
asiakkaille. Luonnollisesti mukana on 
myös käytön aikaisen huollon varmis
taminen. 

"On luontevaa fokusoitua siihen, 
minkä osaamme itse parhaiten eli koko
naisuuden hallintaan. Komponenttitoimi
tuksiin käytämme alan parhaita osaajia. 
Koko liiketoimintamme nojaa kykenevien 
partnereiden kanssa tehtävään yhteistyö
hön ja verkostoitumiseen."

Suomessa on muutamia maailman
laajuisesti merkittäviä komponenttitoi
mittajia, joiden kanssa WinWinD toimii 
tiiviissä yhteistyössä. Jääskeläinen näkisi 
mieluusti, että alihankintaverkostoon liit
tyisi kuitenkin mukaan uusia alan osaajia 
myös pksektorilta. 

"Ongelmana on kuitenkin se, että 
alalle on vaikea synnyttää uutta pk
sektorin osaamista, koska markkinat 
kotimaassa ovat niin rajoitetut. Tuu
livoimaloita rakennetaan liian vähän 
ja alalle tulon kynnys on suuri, vaikka 
osaamista ja teknologista potentiaalia 
riittäisikin." 

WinWinD Oy

Yhtiön perustettiin maaliskuussa 2000 
Pohjolan Voiman ja oululaisten yritysten 
voimin.  WinWinDin pääkonttori sijaitsee 
Oulussa. Tuulivoimaloiden kokoonpano 
tapahtuu yhden MW:n voimalan osalta 
omin voimin Iissä.  Suuremman kolmen 
MW:n koneen kokoonpanon suorittaa 
Hollming Works Oy tuotantolaitoksellaan 
Loviisassa.

WinWinDin päätuote on sen kehit
tämä kokonaistaloudellisesti edullinen 
WWDtuulivoimala. Yhtiön toimintaa 
kuuluu myös voimaloiden käyttöönotto 
sekä kunnossa ja käynnissäpito. 

Pääomistajaksi nousi vuoden 2006 
loppupuolella intialainen Sterling Info
tech Group merkittävän suoran sijoituk
sen kautta. Muita osakkaita ovat Powest 
Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 
Varma sekä Suomen Teollisuussijoitus 
Oy. Henkilöstöllä ja yksityishenkilöillä on 
pienehkö osuus.

WinWinDin kokonaisliikevaihtotavoi
te vuodelle 2007 on noin 75 miljoonaa 
euroa. Yrityksessä työskentelee lähes sata 
henkilöä ja alihankintaketju Suomessa 
työllistää lisäksi noin 500 henkilötyövuot
ta. Yhtiö toimii myös Tuulivoimaalan 
toimittajat toimialaryhmässä. 
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T
kehitys on ollut viime kuukausina kuitenkin epäyhtenäistä. Liike
vaihdossa kasvua on ollut vuodentakaiseen aikaan verrattuna 
kone ja metallituoteteollisuudessa, metallien jalostuksessa sekä 
tietotekniikkaalalla. Sen sijaan elektroniikka ja sähköteollisuu
dessa liikevaihto on supistunut jonkin verran.  

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun mukaan elekt
roniikka ja sähköteollisuuden sekä kone ja metallituoteteolli
suuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammimaalis
kuussa euromääräisesti yhteensä kuusi prosenttia vähemmän 
kuin vuonna 2006 vastaavalla ajanjaksolla ja viisi prosenttia 
vähemmän kuin viime vuoden lokajoulukuussa. Tilauskannan 
arvo oli maaliskuun lopussa neljä prosenttia suurempi kuin 
vuotta aiemmin samaan aikaan ja viisi prosenttia suurempi kuin 
viime vuoden joulukuun lopussa.  

Alkuvuoden tilauskehityksen perusteella teknologiateolli suu
den yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä ja alkukesällä 
suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Tilauskannan maltil
linen kasvu viime kuukausina ennakoi kuitenkin alan liikevaihdon 
kasvuvauhdin hidastumista vuoden loppua kohden. 

Liikevaihdon kehitys  
epäyhtenäistä alkuvuonna     

eknologiateollisuuden yritysten liikevaihto oli 
Suomessa viime vuonna euromääräisesti runsaat 
kymmenen prosenttia suurempi kuin vuonna 
2005. Myös alkuvuonna 2007 se oli suurempi kuin 
vuosi sitten samaan aikaan. Päätoimialojen välillä 

Tietotekniikkaala

Kone ja metallituoteteollisuus*

Elektroniikka ja sähköteollisuus

Metallien jalostus

*) Pl. laivojen valmistus.
Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 2/2007. Osuudet
yritysten liikevaihdosta 2006: elektroniikka ja sähköteollisuus 38 %, kone ja
metallituoteteollisuus 38 %, metallien jalostus 16 % ja tietotekniikkaala 8 %.
Lähde: Tilastokeskus

Muutos: 12,2007/12,2006,%
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Teknologiateollisuuden liikevaihto kehittynyt epäyhtenäisesti
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LänsiEurooppa sekä PohjoisAmerikka
Aasia, Keski ja ItäEurooppa sekä Etelä ja KeskiAmerikka
Muut maat

Tiedot eivät sisällä tietotekniikkaalan yrityksiä, joilla oli vuoden 2006 lopussa
henkilöstöä ulkomaisissa tytäryrityksissä 10 200.
Lähde: Teknologiateollisuus ry.
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Vientiin Kotimaahan

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 31.3.2007

Teknologiateollisuuden* tilauskanta
kasvanut maltillisesti viime kuukausina

31.3.2007 / 31.3.2006 31.3.2007 / 31.12.2006

Muutos (vientiin) + 2 % + 4 %
Muutos (kotimaahan) + 26 % + 12 %
Muutos (yhteensä) + 4 % + 5 %

* Pl. metallien jalostus ja tietotekniikkaala

maailmantalous kehittynyt vakaasti, 
mutta uSa:n riskit varjostavat   

Maailmantalous on kehittynyt viime kuukausina kokonaisuudes
saan vakaasti, vaikka kasvuvauhti onkin jonkin verran hidastunut. 
Aasian ja Euroopan myönteinen kehitys on peittänyt alleen 
Yhdysvaltain talouskasvun heikkenemisen. Erityisesti Saksan 
ja Japanin talouden elpyminen on vahvistanut luottamusta 
maailmantalouden kasvua kohtaan. 

Kaukoidän maista Kiinassa ja Intiassa ei ole näkynyt merkkejä 
kasvuvauhdin hidastumisesta. Bruttokansantuotteen arvioidaan 
kasvavan tänä vuonna kummassakin maassa lähes kymme
nen prosenttia erityisesti investointien ja teollisuustuotannon 
vetämänä. Muissa alueen maissa kokonaistuotanto kasvanee 
4–6 prosenttia, kuitenkin Japanissa vain puolet tästä. Japanin 
talouskehityksen takana on kuitenkin myönteistä sekä viennin 
että yritysten investointien lisääntyminen. 

LänsiEuroopassa talous on kehittynyt viime kuukausina 
kaksijakoisesti. Yhtäältä kasvun vetureina ovat toimineet Saksa, 
IsoBritannia, Espanja sekä pienet maat, mutta jarruina lähin
nä Ranska ja Italia. Toisaalta kasvun painopiste on ollut sekä 
viennissä että investoinneissa. Sen sijaan yksityinen kulutus 
on kehittynyt useimmissa maissa varsin vaisusti, eikä tässä ole 
odotettavissa ainakaan nopeaa käännettä parempaan. Vuoden 

alussa voimaanastunut kulutusverotuksen kiristäminen sekä 
Saksassa että Italiassa pitänee kulutuksen kehityksen heikkona 
myös lähikuukausina näissä maissa.   

Keski ja ItäEuroopan arvioidaan olevan tänäkin vuonna 
maailman nopeimmin kasvava talousalue Kaukoidän ohella. 
Alkuvuoden kehitys kertoo kasvun jatkuneen vahvana kaikilla 
keskeisillä sektoreilla. Investoinnit, yksityinen kulutus ja teol
lisuustuotanto ovat jatkaneet kasvuaan ja odotukset kasvun 
jatkumiselle ovat pysyneet vahvoina.

Yhdysvalloissa asuntomarkkinoiden taantuma on alkanut 
heikentää myös koko talouden näkymiä. Erityisesti tämä on jo 
tuntunut teollisuustuotannon sekä yritysten investointien kehi
tyksessä. Yksityinen kulutus ja palvelualat ovat nyt ratkaisevassa 
asemassa siinä, leviävätkö asuntomarkkinoilla alkaneet ongelmat 
myös tähän talouden selkärankaan. Ainakin toistaiseksi muun 
muassa työttömyys on pysynyt matalalla tasolla. Historian valossa 
nykyisenkaltainen asuntomarkkinoiden alamäki on kuitenkin 
käytännössä aina merkinnyt viiveellä taantumaa myös koko 
maan taloudelle.   

Yhdysvaltain talouden mahdollinen taantuma muodostaa 
myös nykyoloissa riskin koko maailmantalouden kehitykselle. 
Suurvallan merkitys globaaleilla rahoitus ja valuuttamarkkinoilla 
on niin suuri, että vaikutukset tuntuisivat kaikkialla maailmassa.  

henkilöstö kasvanut  
ulkomailla ennätyksellisesti  

Teknologiateollisuuden yritykset kasvattivat henkilöstöään ulko
mailla merkittävästi vuonna 2006 ja lisäsivät sitä jonkin verran 
myös Suomessa. Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä vuoden 
2006 lopussa yhteensä 476 000, josta kotimaassa 263 000 ja 
ulkomaisissa tytäryrityksissä 213 000. 

Suomalaisen teknologiateollisuuden henkilöstö kasvoi 
ulkomailla sijaitsevissa tytäryhtiöissä viime vuonna kaikkiaan 
runsaalla 25 000:lla. Kuluneiden kahdeksan vuoden aikana 
henkilöstön määrä on lisääntynyt ulkomailla lähes 100 000:lla 
ja se on kasvanut joka vuosi. Suomalaisyritysten ulkomaisesta 
henkilöstöstä yli puolet on nopeasti kasvavissa ja alhaisen kus
tannustason maissa: Aasiassa, Keski ja ItäEuroopassa sekä 
Etelä ja KeskiAmerikassa.

Tytäryritysten suurimmat sijaintimaat olivat vuoden 2006 
lopussa henkilöstömäärän mukaan järjestyksessä: Kiina (36 500), 
Yhdysvallat (19 300), Ruotsi (15 600), Unkari (11 800), Saksa  
(11 300), Intia (10 700), IsoBritannia (8 400), Meksiko (8 
100), Viro (6 500), Brasilia (6 400), Ranska (6 400) ja Venäjä 
(6 000).     

Viime vuosien muutos kertoo hintakilpailun kiristymisestä 
teknologiateollisuuden aloilla. Pitääkseen huolta omasta kil
pailukyvystään ja markkinaosuuksistaan yritykset ovat sijoitta
neet entistä enemmän tuotantoa ja palveluja lähelle kasvavia 
markkinoita ja alemman kustannustason maihin. Kehityksen 
arvioidaan jatkuvan samansuuntaisena myös tänä vuonna ja 
tulevina vuosina. Ala kasvaa nyt muualla kuin LänsiEuroopassa 
ja PohjoisAmerikassa.     

Suomessa henkilöstön määrä kasvoi viime vuonna tekno
logiateollisuudessa lähes 6 500:lla. Kasvua oli jonkin verran 
myös tammimaaliskuussa 2007 verrattuna vuoden 2006 
lopun tilanteeseen. Henkilöstö lisääntyi alkuvuonna kone ja 
metallituoteteollisuudessa sekä tietotekniikkaalalla, pysyi en
nallaan metallien jalostuksessa, mutta supistui elektroniikka ja 
sähköteollisuudessa. 

Jukka Palokangas, pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi

00 01 02 03 04 05 0698 99 07
(31.3.)

Henkilöstö Suomessa (keskimäärin vuoden aikana)
Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla (vuoden lopussa)

Tiedot eivät sisällä tietotekniikkaalan yrityksiä, joilla oli vuoden 2006 lopussa
henkilöstöä ulkomaisissa tytäryrityksissä 10 200.
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry.
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Ammatillisen koulutuksen hankkineelle
on ottajia.
Ammatillinen koulutus on Suomessa kova juttu. Koulunsa käyneelle
teknologian taitajalle löytyy taatusti töitä ja jatko-opiskelumahdolli-
suuksia vaikka ammattikorkeakoulusta tai teknillisestä yliopistosta.

www.metropoliz.net
www.teknologiateollisuus.fi


