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yömarkkinoilla viimeistellään viimeisiä syksyn työehtosopimuksia. 
Kantavana teemana työmarkkinoiden muutoksessa on yritys-
kohtaisten erityispiirteiden korostaminen. Yritysten tilanteet 
vaihtelevat ja joustavuuden tarve kasvaa. Tähän haasteeseen 
on vastattava.

Aaltoliikettä alihankinnassa

T
Samanlainen tilanne on alihankinnassa. Viime vuosina on panostettu paljon 

verkottumisen edistämiseen ja yritysten toimitusketjujen hallintaan. Yritykset 
ovat ulkoistaneet ydintoimintoihinsa kuulumattomia toimintoja ja tehtäviä. 
Näistä puolestaan on tullut ydintoimintoja toimitusketjun muille yrityksille. 
Tuloksena pitäisi syntyä tehokkaampi ja kustannustietoisempi kokonaisuus.

Monet ovat onnistuneet, ja pääsääntöisesti kovan työn jälkeen. Omaan 
ydinosaamiseen keskittyminen on tehostanut toimintaa ja ulkoistetuille toi-
minnoille on avautunut mahdollisuus asiakaskunnan laajentamiseen. Aina 
tässä ei ole kuitenkaan onnistuttu.

Teknologiateollisuuden TRIO-ohjelmassa pullonkaulaksi on muodostunut 
yritysten kasvuhalut. Verkostosta ei löydy riskinottokykyä kasvaa järjestelmä-
toimittajan rooliin. Näin yksi TRIOn keskeisistä tavoitteista on vaarassa – ja 
samalla huoli siitä, miten suomalaiset yritykset pärjäävät kilpailussa, jossa jär-
jestelmätoimittajaksi nousee ulkomainen yritys. Tähän tilanteeseen joudutaan, 
jos kotimaista järjestelmätoimittajaa ei löydy. Pahimmassa tapauksessa 
vaarassa on koko toimitusketju.

Kansainvälisesti on myös nähtävissä aaltoliikettä, kun aikai-
semmin ulkoistettuja toimintoja ostetaan takaisin toimitusten 
turvaamiseksi. Esimerkiksi kelpaa autoteollisuus Italiassa ja 
Yhdysvalloissa. Aikaisemmin ulkoistetut toiminnot eivät silloin 
ole pystyneet nostamaan tehokkuuttaan tai laajentamaan 
asiakaspohjaansa. 

Haasteita toimitusketjun hallinnassa siis edelleen riittää. 
TRIOn kunnianhimoiset tavoitteet ovat entistä tärkeämpiä, 
kun haemme parempaa kilpailukykyä verkostoista ja 
innovaatioista. Pohjavire on myönteinen: yritykset 
näkevät globalisaation ja uusien markkina-alueiden 
kasvun tuovan kasvua myös Suomeen.

markku alhonen
päätoimittaja

©
 Jari H

ärkönen

TRIO-ohjelma 
tarjoaa ratkaisuja 
verkostoitumiseen 

s. 25
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kulki lähes käsi kädessä, vuonna 1989 
tapahtui käänne. Tuolloin teknologia-
teollisuuden viennin arvo oli 42 miljardia 
markkaa, kun metsäteollisuuden viennin 
arvo jäi 39 miljardiin markkaan. Kehitys 
on jatkunut 1990-luvulla, teknologia-
teollisuus on kiilannut metsäteollisuuden 
ohi. Kymmenen vuotta sitten eli vuonna 
1997 teknologiateollisuuden vienti oli jo 
107 miljardia markkaa, kun metsäteol-
lisuuden viennin arvo jäi 63 miljardiin. 
Kaulan kasvaessa huomattiin, ettei pa-
luuta enää ole.

Suomi elää luovuudesta, teknolo-
gian innovaatioista. Elektroniikan osuus 
viennistä on tällä hetkellä 45 prosent-
tia, kone- ja metallituoteteollisuuden 
35 prosenttia ja metsäteollisuuden 20 
prosenttia. Suomalaiset saattavat olla 
hieman ”metsäsuomalaisia” vielä luon-
teeltaan, mutta ajatustavoiltamme olem-
me innovatiivisia keksijöitä. Suomessa 
tuotetaan moninaisia maailmanlaajuisesti 
kiinnostavia tuotteita, joista voimme olla 
ylpeitä. Samalla meidän kannattaa olla 
huolissamme. Miten turvaamme tie-
tämyksemme ja osaamisemme myös 
jatkossa?

Laajalla rintamalla
maailmanmarkkinoille

Kokoomme nähden meillä on hämmäs-
tyttävän laajaa repertoaari merkittäviä 

Suomi  elää luovuudesta
Pieni maa, pieni kansakunta, pieni kielialue, mutta paljon 
annettavaa maailman teknologiateollisuudelle. Meillä on 
uskomattoman paljon teknologiateollisuuden tuotteita, joissa 
suomalaistuottajien globaali markkinaosuus on merkittävä. 

maailmanmarkkinatuotteita. Vaikka 
matkapuhelimet ovat olleet keihäänkär-
kituotteemme, elektroniikka- ja sähkö-
teollisuutemme tuottaa paljon muitakin 
menestystuotteita, kuten lääketieteen 
laitteita, meteorologisia radiosondeja, 
elektroluminenssinäyttöjä, kiihtyvyysan-
tureita ja sykemittareita.

Huipputasostaan tunnetaan myös 
kone- ja metallituoteteollisuutemme 
sellu- ja paperikoneet, metsäkoneet, eri-
koisalukset sekä diesel- ja kaasumootto-
rit. Olemme kysyttyjä myös lasitehtaiden 
raaka-ainelaitosten eli menkilaitosten 
tuottajana.

Kasvavia markkinaosuuksia kansain-
välisessä kilpailussa ovat saavuttaneet 
myös suomalaiset vapa-aikaan liittyvät 
tuotteet, kuten kävelysauvat ja muut 
urheiluvälineet. Suurimmat innovaatiot 
tulevaisuudessa tullevat kuitenkin tieto-
tekniikan alalta.

tarvitsemme lisää
pelle pelottomia

Miten suomalaisista tuli sitkeitä ja mo-
nipuolisia edelläkävijöitä? Miksi olemme 
pärjänneet, vaikka kilpailu on armot-
toman kovaa? Syitä suomalaiseen tek-
niseen luovuuteen on arvuuteltu, eikä 
yhtä selkeää syytä osaamiseemme tunnu 
löytyvän. Koululaitoksemme ja korkea-
koulumme ovat toki avainasemassa, ja 
jokainen sukupolvi on aina voinut aloit-
taa yhä valmiimmalta pöydältä. 

Kaiken uuden keksimisessä tarvitaan 
aina aluksi ihminen, joka uskaltaa ajatella 
eri tavalla, ihminen, joka kyseenalais-

taa vanhan ja jonka mielikuvitus yltää 
hieman pitemmälle kuin muilla. Mitä 
enemmän meillä on Pelle Pelottomia, 
jotka uskaltavat myös panna ideat ko-
etukselle, sitä todennäköisemmin pär-
jäämme jatkossakin. 

Tärkeätä on, ettei koululaitos jat-
kossa tasapäistä nuoriamme liikaa, sillä 
uudet Pelle Pelottomat saattavat hyvinkin 
löytyä heidän joukostaan.  

...ja businessenkeleitä

Tuotteistettavat ja tuottavat keksinnöt 
ovat yleensä innovatiivisuuden ja talou-
dellisen riskinoton yhteistulosta. Jotta 
pärjäisimme kansainvälisessä kilpailussa 
jatkossakin, tarvitsemme uudella ta-
valla ajattelevien suomalaisten rinnalle 
yksilöitä ja yrityksiä, jotka ovat valmiit 
taloudellisesti panostamaan johonkin 
ennenkuulumattomaan.

Tärkeä osuutensa kilpailussa pärjää-
misessämme on pioneeriyrityksillä, jotka 
kokeilevat tuntematonta ja tutkivat tutki-
matonta sekä tekevät yhteistyötä luovien 
nuorten opiskelijoiden kanssa. 

S
uomi ei pitkään aikaan 
ole elänyt metsästä. Kun 
vielä 1980-luvun alussa 
teknologiateollisuuden ja 
metsäteollisuuden vienti 
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REACH

EACHin perustavoite on 
varmistaa kemikaalien 
turvallinen käyttö sekä 
terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso EU-

alueella. Se pyrkii myös lisäämään EU:n 
kilpailukykyä ja innovaatioita.

”Tavoitteena on, että kemikaaleja 
voidaan käyttää turvallisesti, ja että kaik-
kein vaarallisimmat kemikaalit korvataan 
ajan myötä vähemmän vaarallisilla ke-
mikaaleilla ja menetelmillä”, sosiaali- ja 
terveysministeriön ylitarkastaja marilla 
Lahtinen kertoo.

jatkokäyttö on 
yleisintä suomessa

Teknologiateollisuus ry:n ryhmäpäälli-
kön pirjo Kaivoksen mukaan REACH 
koskee kaikkia teknologiateollisuuden 
jäsenyrityksiä. 

Suurin osa suomalaisista yrityksistä 
on kemikaalien jatkokäyttäjiä. Niiden on 
tärkeintä varmistaa aineiden saanti myös 
tulevaisuudessa ja varmistaa, että niiden 
käyttö otetaan huomioon yrityksen tur-
vallisuusselvityksessä. Tärkein velvollisuus 
on tiedonvälitys aineiden käytöstä toimi-
tusketjun molempiin suuntiin.

”Yrityksen kannattaa aloittaa vuoro-
puhelu kemikaalien toimittajan kanssa ja 
varmistaa, että toimittaja jatkaa kysei-
sen kemikaalin toimittamista”, Kaivos 
toteaa.

Kaikkien yritysten valmistautumisen 
lähtökohta on kartoittaa huolellisesti 

on uusi 
kemikaaliasetus

•	 REACH	on	EU:n	uusi	kemikaaliasetus.	Se	tuli	voimaan	
kesäkuun alussa 2007.

•	 REACH	kattaa	kemikaalien	rekisteröinnin,	arvioinnin,	
lupamenettelyn ja rajoittamisen. 

•	 REACH	koskee	aineita	sellaisenaan,	valmisteissa	ja	esineissä	
koko niiden elinkaaren ajan. 

•	 Asetusta	sovelletaan	aineiden	valmistukseen,	
maahantuontiin,	markkinoille	tuomiseen	ja	käyttöön.

•	 Yrityksen	velvoitteet	määrittyvät	sen	roolin	mukaan.	Yrittäjä	
voi	olla	valmistaja,	EU-maahantuoja,	jatkokäyttäjä	tai	jakelija.	

•	 REACHin	velvoitteita	aletaan	soveltaa	vaiheittain	niin,	
että kaikki velvoitteet ovat voimassa 11 vuoden kuluttua 
asetuksen voimaantulosta.

•	 Kattava	REACH-neuvontapalvelu	löytyy	osoitteesta	 
www.reachneuvonta.fi

•	 Teknologiateollisuus	ry	järjestää	REACH-koulutusta	
jäsenyrityksilleen syksyllä ja keväällä.

EU:n uusi kemikaaliasetus REACH tuli voimaan kesäkuun 
alussa. Yritysten täytyy valmistautua sen velvoitteisiin.

Kemikaaleja 
kartoittamaan

aineet, joita ne valmistavat tai joita ne 
tuovat EU:n ulkopuolelta ja käyttävät. 

EU-maahantuojan ja valmistajan vel-
voitteet ovat raskaimmat, koska ne jou-
tuvat tekemään aineiden rekisteröinnit ja 
liittämään niihin turvallisuusselvitykset. 
Turvallisuusarviointia varten yrityksen 
pitää selvittää aineen ominaisuudet ja 
arvioida altistumisesta aiheutuvat riskit 
sekä määritellä tarvittavat riskinhallin-
takeinot. 

EU-maahantuojat ja valmistajat myös 
keräävät tietoja aineiden käytöstä jatko-
käyttäjiltä.

REACH-asetuksen mukaiselle rekis-
teröinnille annettuja pitkiä siirtymäaikoja 
voi käyttää vain, jos yritys esirekisteröi 
aineen viimeistään marraskuussa 2008. 
Esirekisteröintiä varten valmistajan 
tai maahantuojan pitää tuntea ai-
neensa niin hyvin, että ne voidaan 
nimetä ja tunnistaa. 

työmäärä riippuu 
yrityksen roolista

Lahtisen mukaan REACin aiheuttama 
työmäärä riippuu paljon yrityksen 
roolista. Kustannukset riippuvat 
paljolti siitä, onko rekisteröinnis-
sä edellytettyjä tietoja aineen 
ominaisuuksista valmiiksi 
saatavilla vai joutuuko yri-
tys testaamaan aineita. Ja 
rekisteröintikustannukset 
pienenevät, jos aineella on 

R
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useita valmistajia tai maahantuojia, joi-
den kesken ne voidaan jakaa.

Yritys voi vaikuttaa omaan rooliinsa ja 
pohtia, kannattaako esimerkiksi luopua 
omasta maahantuonnista ja ostaa aine 
EU-alueella toimivalta valmistajalta tai 
maahantuojalta. EU-alueella valmistettu-
jen ja sinne tuotujen aineiden jatkokäyt-
täjien velvoitteet ovat vähäisemmät. Se 
voi olla etu erityisesti pienille yrityksille.

REACH voi synnyttää uutta liiketoi-
mintaa, kun yritykset alkavat myydä 
tietoja toisilleen. Yrityksen liikeidea voi 
rakentua esimerkiksi maahantuontiin ja 
rekisteröintiasioiden hoitamiseen. 

Suomen erityispiirteitä ovat tekno-
logia- ja metsäteollisuuden suuri osuus 
sekä mittava tuonti Venäjältä ja muualta 
entisen Neuvostoliiton alueelta. 

Elektronisia mittausjärjestelmiä ja -lait-
teita valmistava Vaisala kartoitti kevääl-
lä, miten REACH vaikuttaa sen toimin-
taan. 

”Halusimme saada faktaa siitä, että 
olemme ottaneet kemikaaliasetuksen 
muutoksen huomioon”, laatupäällikkö 
jorma antson kertoo.

Selvityksen teki konsulttiyritys. Vaisa-
lan kustannukset olivat muutama tuhat 
euroa. Koska Vaisala on kemikaalien 
jatkokäyttäjä, asetus ei aiheuta juurikaan 
muutoksia sen toimintaan. 

”Nyt tiedämme, että asiat ovat kun-
nossa”, Antson sanoo. 

Teräsyhtiö Ruukki on valmistautunut 
REACH-asetuksen voimaantuloon pari 
vuotta. Yhtiössä on kartoitettu toimin-
nalle kriittisiä aineita ja aloitettu valmis-
tettavien aineiden käyttöturvallisuustie-
dotteiden päivittäminen.

Laboratoriopäällikkö harri Leppäsen 
mukaan Ruukki aloitti esirekisteröintival-
mistelut keväällä 2007. Ruukissa kerä-
tään tietoja valmistetuista ja maahan-
tuoduista aineista. Leppäsen vetämän 
asiantuntijaverkoston avulla selvitetään, 
miten asiakkaat käyttävät aineita. Ver-
kosto kokoaa tietoja myös ostettujen 
aineiden käyttötavoista. 

”Aineiden jatkokäyttäjänä velvol-
lisuutemme on kertoa toimittajillem-
me, kuinka käytämme heidän aineitaan 
teollisessa toiminnassamme”, Leppänen 
kertoo.

Leppäsen mukaan asetus vaikuttaa 
Ruukkiin kaikissa REACHin toimijaroo-
leissa, joita ovat valmistaja, EU-maahan-
tuoja, jatkokäyttäjä ja jakelija. Ruukissa 
rekisteröitäviä aineita on parikymmentä. 
Niitä ovat esimerkiksi rauta ja maahan-
tuodut teräksen sisältämät seosaineet 
sekä kaikki sivutuotteet ja niiden sisäl-
tämät aineet.

”Aineiden jatkokäyttäjänä velvolli-
suutemme on kertoa toimittajillemme, 
kuinka käytämme heidän aineitaan. 
Lisäksi valistamme heitä teollisessa toi-
minnassa”, Leppänen kertoo.

Suurimman osan työstä Ruukki te-
kee muutaman ensimmäisen vuoden 
aikana. Työmäärää tai kustannuksia on 
Leppäsen mukaan vaikea arvioida, koska 
yhteistyömuodot yritysten kesken ovat 
vielä päättämättä.

ECB eli European Chemicals Bureau 
on arvioinut, että yli tuhat tonnia vuo-
dessa valmistettavan tai maahantuotavan 
aineen testauskustannukset ovat 1,8–2,5 
miljoonaa euroa. Kustannukset jakau-
tuvat niiden kesken, jotka osallistuvat 
aineen rekisteröintiin. 

Ruukki on valmistautunut pari vuotta

Vaisala 
teetti selvityksen

Muistilista 
Jos olet toimitusjohtaja, huolehdi siitä, 
että joku yrityksessäsi tuntee asetuksen 
sisältöä riittävästi yrityksen tarpeisiin. 
Selvitä asetuksen vaikutuksia yrityksesi 
liiketoimintaan.

Jos olet vastuussa yrityksen REACH-
seurannasta, tutustu toimialan yleisiin 
tietolähteisiin. Niitä ovat esimerkiksi Tek-
nologiateollisuuden julkaisu REACHin 
vaikutuksista toimitusketjussa ja euroop-
palaisten teollisuusjärjestöjen yhteis-
työelimen Orgalimen englanninkielinen 
REACH-opas. Jos joudut rekisteröimään 
aineita, tutustu myös Kemianteollisuus 
ry:n julkaisemaan materiaaliin. Perehdy 
REACH-asetuksen ohjeisiin.

Jos vastaat yrityksen kemikaali- tai raaka-
ainehankinnoista, valmistaudu hinta-, 
toimittaja- ja saatavuusmuutoksiin. Val-
mistaudu toimittamaan käyttö- ja altistu-
mistietoja kemikaalien toimittajille.

Jos olet markkinoinnissa tai myynnissä, 
valmistaudu vastaamaan asiakkaiden 
kysymyksiin esineiden sisältämistä ai-
neista. 
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julkisen rahoituksen osuus yritysten 
tutkimus- ja kehittämisinvestoinneista

OECD:n mukainen määritelmä julkisesta rahoituksesta 
ei pidä sisällään julkista lainarahoitusta.

Lähde: OECD, Main Science and Technology  
Indicators 2007/1
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F A K T A

Julkinen sektori tukee 
yritysten t&k-toimintoja 
vähän Suomessa
Yritysten tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit olivat viime vuonna Suomessa 
runsaat neljä miljardia euroa, josta teknologiateollisuuden yritysten osuus 
oli 75 prosenttia. Valtio rahoitti yritysten t&k-investoinneista vajaat neljä 
prosenttia ja yritykset itse runsaat 96 prosenttia. Pk-yrityksissä valtion 
rahoituksella oli luonnollisesti suurempi merkitys kuin suurissa yrityksissä. 
Kansainvälisesti vertailtuna julkisen rahoituksen osuus yritysten t&k-inves-
toinneista on Suomessa erittäin alhainen. Muissa EU-maissa julkisen sektorin 
osuus on keskimäärin kahdeksan prosenttia ja OECD-maissa seitsemän 
prosenttia. Yhdysvalloissa julkinen sektori tukee yritysten t&k-investointeja 
lähes kymmenen prosentin osuudella. 
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Talotekniikan osaaminen Suomessa keskittyy 
ja kehittyy lähivuosina selvästi. Tänä syksynä 

toimintansa aloittava Talotekniikan instituutti 
yhdistää poikkitieteellisesti tutkimuksen ja 

opetuksen sekä elinkeinoelämän tarpeet.

T
ala on kaivannut koordinoimista sekä yhteisen tekemisen 
meininkiä. Teknillisen korkeakoulun yhteydessä syksyn aikana 
aloittavan Talotekniikan instituutin tavoitteena onkin muodostaa 
talotekniikka-alan ja muiden kiinteistö- ja rakennusklusterin 
yritysten sekä TKK:n useiden eri osastojen ja laboratorioiden 
laaja verkosto. 

Yhteistyökumppaneiden tarkoituksena on panostaa tutki-
mukseen ja innovaatiotoimintaan sekä opetuksen ja alan veto-
voiman kehittämiseen siten, että maailmanluokan osaaminen 
maassamme varmistetaan. Instituutin on tarkoitus verkottua 
kansainvälisesti ja toimia kasvualustana laajemmalle alan osaa-
miskeskittymälle. Samalla vauhditetaan alan liiketoimintaa. En-
sivaiheessa tavoitteena on instituutin toiminnan varmistaminen 
viideksi vuodeksi. 

suomen suurin klusteri  
ansaitsee instituuttinsa

Talotekniikan instituutin valmistelutyöryhmää vetänyt Halton 
Groupin hallituksen puheenjohtaja mika halttunen katsoo, 
että hankkeessa on onnistuttu nivomaan yhteen eri toimijoiden 
samansuuntaiset intressit. Uusi instituutti synnyttää yhteistyötä 
sähköisen talotekniikan, LVI-talotekniikan, rakennustuoteteol-
lisuuden, rakentajien ja rakennuttajien kesken. Näin voidaan 
muun muassa fokusoida tutkimuspanostuksia ja löytää toimin-
tamalleja, joilla tutkimustulokset saadaan nopeasti yritysten 
käyttöön ja hyödynnettäviksi.

”Kiinteistö- ja rakennusklusteri on Suomen suurin klusteri, 
ja rakentamisen globaalit markkinat ovat lähes 4000 miljardia 
euroa.”

Talotekniikan osuus rakentamisessa kasvaa koko ajan ja on 
hallitseva nimenomaan korjausrakentamisessa. Alan kansain-

väliset kasvunäkymät ovat erittäin myönteiset. Talotekniikan 
instituutti tarjoaa foorumin t&k-yhteistyölle, jota tarvitaan 
talotekniikan kysynnän ja vaatimustason jatkuvasti kasvaessa, 
Mika Halttunen sanoo. 

Alalla on Halttusen mukaan omat megatrendinsä, jotka luo-
vat haasteensa kaikille toimijoille. Talotekniikan alalla vaaditaan 
esimerkiksi yhä suurempaa energiatehokkuutta ja vaihtoehtoisia 
energiamuotoja. Myös kestävän kehityksen vaatimukset tun-
tuvat nykyään alalla. ICT- ja automaatiotekniikka tuovat omat 
mahdollisuutensa ja haasteensa. 

yliopistot ja yritykset  
yhteisellä asialla

Teknillisen korkeakoulun rehtori matti pursula katsoo Talo-
tekniikan instituutin tavoitteiden sopivan hyvin yhteen TKK:n 
tavoitteiden kanssa. TKK:n uuden strategian tähtäin on vuodessa 
2015 ja sen mukaan TKK pyrkii kansainvälistymään ja olemaan 
yhä merkittävämpi toimija yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että 

Talotekniikan instituutti 
kokoaa yhteen alan osaamisen

TEKSTI Virpi Hopeasaari  KUVAT Jari Härkönen ja Shutterstock

Yliopisto ja elinkeinoelämä lähentyvät toisiaan aimo 
harppauksen Talotekniikan instituutin ansiosta. Teknillisen 
korkeakoulun rehtori Matti Pursula (vasemmalla) uskoo, 
että viiden vuoden kuluttua kaikki osapuolet haluavat jat
kaa instituutin toimin
taa. Halton Groupin 
Mika Halttunen sanoo 
puolen vuosikymme
nen olevan hyvä pers
pektiivi tarkastella 
instituutin toimintaa, 
vaikka resurssipulaa 
viidessä vuodessa ei 
saadakaan korjattua.

TKK:n opetus ja tutkimus saavuttavat kansainväli-
sen huipputason ja tukevat Suomen menestymistä 
kansainvälisessä kilpailussa.

”Instituutti tukee TKK:n strategian toteuttamis-
ta rakennusalan opetuksen ja tutkimuksen kehittä-
misessä sekä tarjoaa mahdollisuuden strategisten 
huippuosaamisen keskittymien kehittämiselle”, 
Pursula sanoo ja muistuttaa TKK:n haluavan pro-
filoitua laaja-alaisena tekniikan yliopistona.

Matti Pursula katsoo yliopistojen ja yritysten 
yhteistyöllä olevan suurta yhteiskunnallista mer-
kitystä. Hän muistuttaa Talotekniikan instituutin 
oleva ensimmäinen instituutti, jonka perusrahoit-
tamiseen elinkeinoelämä on lupautunut. 

”Talotekniikan instituutti on vastaus sosiaali-
seen tilaukseen ja heijastaa elinkeinoelämän tarvet-
ta alan osaamisen vahvistamiseen. On olennaista, 

alotekniikka-alan kehittymistä on tähän asti 
häirinnyt alan pirstaleisuus, joka on koskenut 
myös alalle johtavaa koulutusta ja tutkimuksen 
voimavaroja. Sähköinen ja LVI-talotekniikka 
ovat profiloituneet omiksi klustereikseen, ja 
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Talotekniikka on keskeisessä roo-
lissa kiinteistöjen ylläpidossa ja 
uusien rakennusten ominaisuuk-
sien mahdollistajana. Talotek-
niikasta syntyvät yhä kasvavasti 
rakentamisen ja kiinteistöjen 
lisäarvo sekä kilpailuedut. Sen 
osuus rakennuskustannuksista 
on pitkään ollut kasvava. Talo-
tekniikalla, yhteistyössä kiinteis-
tö- ja rakennusklusterin muiden 
toimijoiden kanssa, on tärkeä 
merkitys yhteiskunnan toimivuu-
den varmistamisessa ja ihmisten 
hyvinvoinnin ja viihtyvyyden pe-
rustan luomisessa.

Halton Groupin hallituk
sen puheenjohtaja Mika 
Halttunen näkee, että 
talotekniikalle luodaan 
nyt uutta identiteettiä. 
Instituutti tulee merkit
semään paljon talotek
niikan imagolle.

Kaupallinen johtaja 
Antero Lehtinen YIT:stä 
pitää tärkeänä sitä, että 
Talotekniikan instituutin 
myötä saadaan aikaan 
laaja integraatio tutki
muksesta ja kehityksestä 
aina käyttäjän näkökul
maan asti. 

talotekniikan instituutin valmisteluvaihees-
sa	mukana	ovat	olleet	mm.	Ensto,	Schneider	
Electric,	Fläkt	Woods,	Oras,	Uponor,	YIT,	
Halton,	Skanska,	Parma,	Senaatti-kiinteis-
töt,	STOK	ja	joukko	alan	järjestöjä.

viime vuosina hyvin tulijoita. Hakijoita on ollut selvästi enemmän 
kuin aloituspaikkoja on ollut tarjolla.

Mika Halttusen mukaan alan osaamisen kehittämiselle tarvi-
taan usean vuoden ohjelma, ja diplomi-insinööri- ja tohtoritason 
osaamisen kehittämistä on tuettava.

”Instituutin tehtävänä on varmistaa alalle korkeatasoinen 
diplomi-insinööri- ja tohtorikoulutus ja osallistua talotekniikan 
opetuksen koordinointiin. Pyrimme siihen, että valmistuvien 
diplomi-insinöörien määrä kolminkertaistuu kymmenessä 
vuodessa ja että tohtoreita valmistuisi kymmenen kappaletta 
vuodessa. Talotekniikan instituutin kautta pystymme vaikutta-
maan myös diplomi-insinööri- ja tohtorikoulutuksen sisältöihin 
ja toteutukseen sekä elinkeinoelämän ja tutkijoiden yhteistyön 
kehittämiseen”, Halttunen sanoo.

rahoittajakanta laajennee vielä

”Talotekniikan osaamiskeskittymää koskeva selvitystyö käynnistyi 
Teknologiateollisuus ry:n ja LVI-talotekniikkateollisuus ry:n tuella 
syksyllä 2006. Vastaavanlaisia aloitteita oli valmisteilla myös 
sähköisen talotekniikan puolella. Selvitystyön aikana voimavarat 
päätettiin yhdistää, ja näin käynnistyi yhteistyö Talotekniikan 
instituutin perustamiseksi”, kertoo toimitusjohtaja ilkka salo 
LVI-talotekniikkateollisuus ry:stä.

Teknologiateollisuus on tukenut hankkeen valmistelua 
toimimalla ohjaus- ja valmisteluryhmässä sekä palkkaamalla 
konsultin valmistelutyöhön. Konsulttina on toiminut markku 
vesa Eurodevo Oy:stä.

Ryhmäpäällikkö mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry:stä 
kertoo monien yritysten olevan instituutin suhteen kuulolla. Hän 
pitää todennäköisenä, että rahoittajajoukko laajenee.

”Nyt etsitään symbioottisempaa suhdetta yliopistojen ja 
yritysten välillä kuin ennen. Ilmassa on myös ajatus tulevai-
suuden huippuyliopistosta. Yritykset odottavat, että tuloksia 
syntyisi myös liiketoiminnan näkökulmasta, tuotteistettavia ja 
kaupallistettavia ideoita. On tärkeää, että olemme pystyneet 
sopimaan konkreettisista tavoitteista jo ensimmäiselle viidelle 
vuodelle”, Karikorpi toteaa. 

että yritykset ovat sitoutuneet instituutin perustamiseen sekä 
henkisesti että taloudellisesti. Se luo edellytykset kunnianhi-
moiselle ja pitkäjänteiselle, molempien osapuolten tavoitteita 
tukevalle toiminnalle. Uskon, että saamme vielä merkittäviä 
tuloksia yhteisin ponnistuksin”, Matti Pursula sanoo.

raja-aidat madaltuvat
yliopisto-opetuksessa

TKK:n hallitus päätti Talotekniikan instituutin perustamisesta 
kesäkuussa. Instituutti kokoaa myös TKK:n sisällä alan osaamista 
yhteen. Instituutin toimintaan osallistuvat ensi vaiheessa raken-
nus- ja ympäristötekniikan, konetekniikan, sähkö- ja tietoliiken-
netekniikan, tietotekniikan ja automaatio- ja systeemitekniikan 
osastot sekä maanmittausosasto.

Toimintalinjoja instituutilla on kolme: tutkimus ja kehitys, 
alan koulutuksen koordinointiin osallistuminen sekä talo-
tekniikan alan imagon nostaminen. Talotekniikan instituutin 
tavoitteet sopivat hyvin myös TKK:n, HSE:n ja TaiK:in visioon 
uudesta yliopistosta.

Professori Pekka	Wallin TKK:n sähkö- ja tietoliikenneteknii-
kan osastolta katsoo instituutilla olevan hyvin tuulta purjeissaan, 
nyt kun elinkeinoelämä on sitoutunut hankkeeseen.

”Jos tutkijat ja yritysten avainhenkilöt työskentelevät inten-
siivisesti yhdessä, päästään taas askel, pari paremmin maailman 
markkinoille. Kokonaisuuden koordinointi on kova ja kokemusta 
vaativa haaste. Talotekniikka on yksi suurimmista informaa-
tiotekniikan sovellusalueista jatkossa; kukaties suurin tulevilla 
vuosikymmenillä.”

yritykset kiinnostuneita  
sitouttamaan opiskelijoita

YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kaupallinen johtaja antero Lehti-
nen kertoo YIT:lle olevan tärkeää, että alalle saadaan parhaat 
osaajat. 

”Meillä on intressi päästä entistä aktiivisempaan vuorovaiku-
tukseen alan opiskelijoitten kanssa ja ratkaista alalla pahenevaa 
henkilöstöpulaa. On tärkeätä sitouttaa opiskelijoita jo opiskelu-
aikana yrityksen toimintaan.” 

YIT:llä on Lehtisen mukaan kolme suurta tavoitetta alan 
kehittämiseksi: asiakaslähtöisyys, ekologisuus ja elinkaarivastuu. 
Lehtinen odottaa innolla, mitä vielä saadaan aikaiseksi, kun 
talotekniikka-alan eri osapuolet, kiinteistöalan muut toimijat 
ja asiakkaat saadaan samaan foorumiin.

”Laajassa integraatiossa on muistettava myös käyttäjän nä-
kökulma. Tehdäänhän kiinteistöt nimenomaan käyttäjiä varten. 

Talotekniikan instituutti tarvitsee toiminnan suuntaamiseen asia-
kasnäkökulmaa, sillä asiakastarpeet kulkevat toiminnassamme 
kaiken edellä, niin asumisessa kuin työympäristöissä.”

Teknologiapäällikkö matti rae Ensto Oy:stä katsoo Ta-
lotekniikan instituutin tuovan laaja-alaisuutta tutkimus- ja 
kehitystoimintaan sekä opetuksen kehittämiseen. Hänen mu-
kaansa se muodostaa hyvän alustan talotekniikan kokonaisuutta 
pitkäjänteisesti kehittävälle vuoropuhelulle tiedeyhteisön ja 
elinkeinoelämän välille.

”Enston asiakkaat ovat talotekniikan yrityksiä, ja meille on 
tärkeätä olla mukana kehittämässä alan kilpailukykyä. Oletan, 
että instituutti kykenee muodostamaan yhteisen käsityksen 
opetuksen kehittämisestä sekä yrityksiä että korkeakoulua 
hyödyttävällä tavalla. Myös opiskelijoiden uskon saavan tämän 
kehitystyön tuloksena paremman kuvan työelämän tarpeista 
ja tarjolla olevasta koulutuksesta. Erityisen tärkeätä on myös 
talotekniikan alan kiinnostavuuden lisääntyminen, jonka toivon 
näkyvän valmistuvien diplomi-insinöörien määrissä”, Matti Rae 
sanoo ja kertoo asettavansa toiveita myös tutkimusohjelmalle, 
josta muodostunee uusia näkökulmia sisältävä kokonaisuus.

Kilpailu tulevista osaajista kiristyy

Talotekniikka-alalla on kaikilla tasoilla kova tarve henkilös-
töresursseista, ja osaajien määrä vähenee edelleen suurten 
ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Lisäksi tiedekorkeakoulutasolla 
talotekniikkaa opiskelevien määrät ovat viime vuosikymmeni-
nä laskeneet, samoin valmistuneiden määrä. Vaikka nuorten 
kiinnostus alaa kohtaan onkin aivan viime vuosina kasvanut, 
valmistuvien diplomi-insinöörien ja tohtorien määrä kokonai-
suutena ei riitä tyydyttämään alan tarvetta pitkään aikaan. 
Onneksi ammattiopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on ollut 
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mään globalisaation tuomia mahdol-
lisuuksia, meidän on kuitenkin panos-
tettava määrätietoisesti osaamiseen ja 
innovaatiotoimintaan ja huolehdittava 
Suomen kilpailukyvystä myös muilla 
keinoin. 

osaaminen ei ole vain 
suomen etuoikeus

Osaaminen ja korkeakoulujen kilpailu-
kyky ovat olleet viime aikoina näkyvästi 
päättäjien asialistalla eri puolella maa-
ilmaa. Intiassa suunnitellaan 35 uuden 
teknisen tai kauppatieteellisen yliopiston 
perustamista. Ranskassa valmistellaan 
uudistuksia, joiden tavoitteena on muun 
muassa lisätä yliopistojen autonomiaa. 
Tanskan johtavat yliopistot ja sektori-
tutkimuslaitokset yhdistävät voimiaan. 
Yhdysvalloissa yliopistojen rahastojen 
pääomat ovat kolminkertaistuneet kym-
menessä vuodessa. 
 Globaali kilpailu osaamisesta ja osaa-
jista vaikuttaa tulevaisuudessa entistä 
enemmän myös suomalaisten korkea-
koulujen toimintaan. Avainasiaksi nou-
sevat osaamisen taso ja relevanssi. 

innovaatio-
yliopistoaloite etenee

On erittäin myönteistä, että yliopisto-
opetuksen ja -tutkimuksen tasosta ja kor-
keakoulujärjestelmän kehittämisestä on 
käynnistynyt vilkas keskustelu. Yliopisto-
järjestelmän uudistaminen on kirjattu nyt 
myös hallitusohjelmaan. Opetusministe-
riö on tarttunut asiaan käynnistämällä 
teknillisen korkeakoulutuksen kansalli-
sen strategian valmistelun sekä joukon 
yliopistojen rakenteellisen kehittämisen 
kärkihankkeita. Teknillisen korkeakoulun, 

Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taide-
teollisen korkeakoulun aloite uudesta 
yliopistosta etenee ja hallituksen tavoit-
teena on, että uusi yliopisto käynnistää 
toimintansa 1.8.2009 alkaen. 
 Maailmanluokan yliopisto ei luonnol-
lisestikaan synny pelkästään rakenteita 
muuttamalla, vaan parhaiden tutkijoiden, 
opettajien ja opiskelijoiden pitkäjänteisel-
lä työllä, jolle turvataan riittävät taloudel-
liset ja toiminnalliset edellytykset. 
 Maailman parhaissa yliopistoissa on 
vähemmän kuin 10 opiskelijaa opettajaa 
kohti, kun suomalaisissa yliopistoissa vas-
taava suhde on jopa 30. Opiskelijoiden, 
opettajien ja tutkijoiden läheinen vuoro-
vaikutus on aivan oleellista tason nosta-
miseksi. Se parantaa ohjausta, nopeuttaa 
tutkimustiedon siirtymistä opetukseen ja 
lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
  Suomen kokoisessa maassa ja yk-
sittäisessä yliopistossa on epärealistista 
olettaa, että kansainväliseen kärkeen 
päästäisiin kaikilla mahdollisilla aloilla. 
Siksi yliopistoissa on tehtävä rohkeasti 
valintoja ja koottava voimavaroja näiden 
painopistealueiden ympärille. Erikoistu-
minen ja voimavarojen keskittäminen 
edellyttävät yliopistojen johtamiskäy-
täntöjen ja rakenteiden uudistamista. 
Useissa huippuyliopistoissa rehtoreilla 

on huomattavasti enemmän toimivaltaa 
kuin heidän suomalaisilla kollegoillaan, 
ja elinkeinoelämän edustajien osaamista 
hyödynnetään yliopistojen hallituksissa 
aivan toisella tavalla kuin tänä päivänä 
Suomessa. 
 Parhaat yliopistot ovat myös aidosti 
kansainvälisiä. Niiden joukosta parhaat 
opiskelijat, opettajat ja tutkijat valitsevat 
omansa. Uusi yliopisto tarvitsee koko-
naisvaltaisen kansainvälistymisstrategian 
ja selkeän, vetovoimaisen identiteetin, 
jota markkinoida maailmalle. Tässäkin 
mielessä vahvuusalueiden priorisointi on 
oleellista. 
 Innovaatioyliopistoaloite on merkit-
tävä askel, jonka onnistuminen tulee 
vauhdittamaan koko korkeakoulujärjes-
telmämme erikoistumista, verkottumista 
ja työnjakoa. Vetovastuu on verkostoissa 
hyvä antaa tapauskohtaisesti aina par-
haalle osaajalle. 
 On tärkeää, että hallitus ja eduskunta 
varmistavat uuden yliopiston resurssit 
valtiosihteeri raimo sailaksen johta-
man työryhmän ehdotuksen pohjalta 
mahdollisimman pian, ja että myös yk-
sityisen sektorin 200 miljoonan euron 
osuus säätiöpääomasta saadaan kokoon. 
Valtiovarainministeriön ehdotuksen mu-
kaan ensi vuonna yritykset voivat lahjoit-
taa ETA-alueella sijaitseville yliopistoille 
250 000 euroa verovapaasti vuosittain. 
Tämä on myönteistä, mutta lahjoitusten 
verovapauden korotus tulee laajentaa 
koskemaan myös yksityishenkilöitä. Hal-
litusohjelman tavoitteiden mukaisesti 
myös maksullisen tutkintokoulutuksen 
pilottihankkeiden odotetaan käynnisty-
vän lähivuosina.

eväät innovaatio-
toiminnalle jo opintojen 

aikana

Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn pe-
rustana on vahva teknologiaosaaminen. 
Tämän perustan on oltava kunnossa 

uomen kaltaisessa pienes-
sä maassa globalisaatio on 
nähtävä ennen kaikkea 
mahdollisuutena. Jotta 
pystyisimme hyödyntä-S

Kilpailukykyinen osaaminen ja 
kansainvälisyys kulkevat käsi kädessä 

L I N J A N V E T O

myös tulevina vuosina. Meidän pitää 
parantaa myös markkinointi-, myynti- ja 
johtamisosaamistamme, sillä kilpailu-
etua haetaan entistä useammin juuri 
näiltä osaamisalueilta. Tarvitsemme pe-
rustutkimuksessa keihäänkärkiä, jotka 
yltävät huipulle myös kansainvälisellä 
tasolla. Samanaikaisesti meidän on 
huolehdittava siitä, että tutkimustietoa 
hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa ja 
erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityk-
sissä. Tutkimustieto on osattava muuttaa 
mahdollisimman nopeasti merkittäviksi 
kaupallisiksi tuotteiksi ja ratkaisuiksi. 
 Näihin haasteisiin pystymme vastaa-
maan vain uudenlaisin toimintamallein. 
Osaamispohjaisen talouskasvun varmis-
taminen edellyttää lisää dynamiikkaa 
suomalaiselta innovaatioympäristöltä. In-
novaatiotoiminnan kannalta on tär keää, 
että yritysten henkilöstöä on mukana 
opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden 
verkostoissa virtuaalisesti ja myös uu-
denlaisten toimintamallien ja kampusrat-
kaisujen kautta. Hyviä esimerkkejä toki 
löytyy esimerkiksi koneensuunnittelussa, 
nanoteknologiassa ja talotekniikassa. 
 Maan hallitus on sitoutunut lisää-
mään tutkimus- ja kehitysrahoitusta ja 
tukemaan strategisten huippuosaamis-
keskittymien (SHOK) valmistelua. Tekno-
logiateollisuus on vahvasti mukana huip-
puosaamiskeskittymien valmistelussa. 
Teknillisen korkeakoulutuksen kansallista 
strategiaa valmisteltaessa tulee varmis-
taa, että tutkimuksen huippuosaamiskes-
kittymät saavat rinnalleen kansainvälisesti 
vetovoimaiset ja kilpailukykyiset tohtori- 
ja DI/maisteritason koulutusohjelmat. 
 Koulutus- ja innovaatiojärjestel-
mämme on suurien haasteiden edessä. 
Suomen etuna on pitkä perinne yritys-
ten, oppilaitosten, korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten yhteistyöstä. Tätä yh-
teistyötä syventämällä ja tehostamalla 
pohjustamme tulevaisuuttamme ja tietä 
maailmanluokan osaajien joukkoon meil-
le tärkeillä aloilla. 

mervi Karikorpi
ryhmäpäällikkö
teknologiateollisuus ry

K I R J A

 eija Kaasinen – Leena norros

Älykkäiden 
ympäristöjen 
suunnittelu

T ietotekniikka ja sen sovellukset ovat nopeasti sulautumassa työ- ja asuin -

ympäristöihin, vapaa-ajan toimintoihin ja kaikenlaisiin esineisiin. Tieto tekniikka

on tulevaisuudessa mukana lähes kaikessa vuoro vaikutuksessa ympäristömme

kanssa jopa huomaamattamme. Ympäristöön ja sen esineisiin upotettu tietotekniikka

luo uusia vuorovaikutustapoja ja käytäntöjä. 

Älykkäässä ympäristössä ihminen hyödyntää tietoteknisesti tuetun ympäristön tarjoa-

mia mahdollisuuksia. Älykkyys on ihmisten, teknologian ja ympäristön muodostaman

ekologisen systeemin tarkoituksenmukaista sopeutumiskykyä, joka edistää  tavoi -

teltujen tulosten saavuttamista ja uusien toimintamahdollisuuksien luomista. 

Kirjassa kuvattu ekologinen suunnitteluote antaa suuntaviivoja suunnittelu käy -

täntöjen muuttamiseksi. Se tuo nykyisen ihmiskeskeisen tuotesuunnittelun rinnalle

käytäntösuuntautuneet etäsuunnittelun ja lähisuunnittelun. Etäsuunnitte lussa kehi-

tetään teknisiä ja sosiaalisia perusrakenteita, ja lähisuunnittelu tuo tekniikan käyttäjät

suunnittelijoiden rinnalle muokkaamaan tekniikkaa paikallisten käytän töjen kehittä-

misen avulla. 
Kirjassa tarkastellaan älykkäiden järjestelmien kannalta keskeisiä teknologisia ratkai-

suja ja ympäristön uusia piirteitä sekä ihmisen tapoja ja keinoja tarttua niihin ja olla

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Älykkäiden ympäristöjen arviointi kohdistuu siihen, miten älykkäässä ympäristössä

toimitaan ja miten sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tartutaan. Hyvässä käytännössä

yhdistyy luonteva vaikuttaminen, saumaton yhteistyö sekä mielekäs oleminen ja toi-

miminen. Kirjassa esitellään malli hyvien käytäntöjen arvioimiseksi.

Kirjan on laatinut suomalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkijoista koottu

laaja ryhmä, jonka jäsenillä on monipuolisesti kokemusta erilaisten älykkäiden ympä-

ristöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta. Kirjoittajien koke mus piiriin

kuuluu kuluttajille suunnattuja arkiympäristöjä, elämys- ja viihde ympä ristöjä sekä

vaativia teollisuusympäristöjä. 
Kirja on laadittu älykkäiden ympäristöjen tutkijoille ja suunnittelijoille sekä älykkäitä

ympäristöjä hyödyntäville yrityksille.
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EIJA KAASINEN ja LEENA NORROS (toim.)

Älykkäiden ympäristöjen suunnittelu
Kohti ekologista systeemiajattelua

kannet2_A?ES:kanttaREK3  3.8.2007  20:58  Page 1

Tietotekniikka ja sen sovellukset ovat nopeasti 
sulautumassa työ- ja asuinympäristöihin, vapaa-
ajan toimintoihin ja kaikenlaisiin esineisiin. Tie-
totekniikka on tulevaisuudessa mukana lähes 
kaikessa vuorovaikutuksessa ympäristömme 
kanssa jopa huomaamattamme. Ympäristöön 
ja sen esineisiin upotettu tietotekniikka luo 
uusia vuorovaikutustapoja ja käytäntöjä. 

Älykkäässä ympäristössä ihminen hyödyntää 
tietoteknisesti tuetun ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. 
Älykkyys on ihmisten, teknologian ja ympäristön muodostaman 
ekologisen systeemin tarkoituksenmukaista sopeutumiskykyä, joka 
edistää tavoiteltujen tulosten saavuttamista ja uusien toimintamah-
dollisuuksien luomista. 

Kirjassa kuvattu uusi ekologinen suunnitteluote antaa suun-
taviivoja suunnittelukäytäntöjen muuttamiseksi. Se tuo nykyisen 
ihmiskeskeisen tuotesuunnittelun rinnalle käytäntösuuntautuneet 
etäsuunnittelun ja lähisuunnittelun. Etäsuunnittelussa kehitetään 
teknisiä ja sosiaalisia perusrakenteita, ja lähisuunnittelu tuo tekniikan 
käyttäjät suunnittelijoiden rinnalle muokkaamaan tekniikkaa paikal-
listen käytäntöjen kehittämisen avulla. 

Kirjassa tarkastellaan älykkäiden järjestelmien kannalta keskeisiä 
teknologisia ratkaisuja ja ympäristön uusia piirteitä sekä ihmisen 
tapoja ja keinoja tarttua niihin ja olla vuorovaikutuksessa ympäristön 
kanssa.

Älykkäiden ympäristöjen arviointi kohdistuu siihen, miten älykkääs-
sä ympäristössä toimitaan ja miten sen tarjoamiin mahdollisuuksiin 
tartutaan. Hyvässä käytännössä yhdistyvät luonteva vaikuttaminen, 
saumaton yhteistyö sekä mielekäs oleminen ja toimiminen. Kirjassa 
esitellään malli hyvien käytäntöjen arvioimiseksi.

Kirjan on laatinut suomalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen 
tutkijoista koottu ryhmä, jonka jäsenillä on monipuolisesti kokemusta 
erilaisten älykkäiden ympäristöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja 
arvioimisesta. Kirjoittajien kokemuspiiriin kuuluu kuluttajille suun-
nattuja arkiympäristöjä, elämys- ja viihdeympäristöjä sekä vaativia 
teollisuusympäristöjä. 

Kirja on laadittu älykkäiden ympäristöjen tutkijoille ja suunnitte-
lijoille sekä älykkäitä ympäristöjä hyödyntäville yrityksille. 

eija Kaasinen – Leena norros (toim.)
Älykkäiden ympäristöjen suunnittelu
– Kohti ekologista systeemiajattelua
isBn 978-951-817-944-6
B5	nid.,	320	sivua
Hinta	49,50	e
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Työmarkkinoilla on 
muutoksen aika

Metallityöväen liiton ja ylempien 
toimihenkilöiden tes-ratkaisu
sopimuskausi
 Metallityöväen liiton (ML) sopimuskausi alkoi 30.6. ja ylempien 

toimihenkilöiden (YTN) 2.7. Sopimukset päättyvät 30.4.2010.

palkankorotukset 
 1.10.2007: Työntekijöiden (ML) yleiskorotus on 30 senttiä tunnilta, 

mutta kuitenkin vähintään 3,4 %, ja ylempien toimihenkilöiden 
yleiskorotus on 3,4 %. 

 Yrityskohtainen erä on ML:n sopimuksessa 0,7 tai 1,0 % ja YTN:llä 
0,5 tai 1,0 %. 

 1.10.2008: Yleiskorotus 2,5 %. Työpaikkakohtainen erä metallissa 
1,0 tai 1,6 % ja ylemmillä toimihenkilöillä 0,8 tai 1,6 %.

 1.10.2009: Osapuolet arvioivat talouden ja työllisyyden näkymiä 
huhti–toukokuussa 2009 ja neuvottelevat 1.10.2009 toteutettavien 
palkankorotusten tasosta. Myös sopimuskauden jatkamisen 
edellytyksiä 30.4.2010 jälkeiselle ajalle voidaan tarkastella.

 Metallissa yrityskohtaisen erän osuus syksyn 2009 palkkaratkaisusta 
on vähintään 40 %. YTN:ssä osuus on 50 % niissä yrityksissä, 
joissa on käytössä vaativuuden ja suorituksen arviointiin perustuva 
palkkausjärjestelmä sekä toimiva palkkakeskustelukäytäntö; muissa 
yrityksissä yrityskohtaisen erän suuruus on 40 %. 

 Sopimukseen sisältyy irtisanomismahdollisuus siten, että se voidaan 
irtisanoa päättymään 30.9.2009, ellei syksyn palkankorotuksista 
sovita 31.5.2009 mennessä.

Kustannusvaikutus
 Vuoden 2007 ja 2008 korotusten kustannusvaikutus on YTN:n 

sopimuksessa 7,2 – 8,5 % ja metallilla 7,6 – 8,5 %. 
 Näiden lisäksi maksetaan 31.8.2007 mennessä metallissa 350 euron 

ja YTN:ssä 12 %:n tai vähintään 350 euron suuruinen kertakorvaus. 

ansainvälisestä suhdantees-
ta johtuen Suomen talou-
den ja suomalaisen tekno-
logiateollisuuden kasvu on 
viime vuosina ollut hyvää. 

”Vahva kysyntä on kaunistanut 
tuottavuuslukuja – ainakin lyhyellä täh-
täimellä. Lyhyt tarkastelujakso samoin 
kuin keskimääräinen tuottavuus johtavat 
kuitenkin helposti harhaan. Ne ovatkin 
yleisinä palkkakehityksen perusteina 
niin teknologiateollisuudessa kuin koko 
kansantaloudessa monessa mielessä 
perusteettomia”, toteaa Teknologia-
teollisuuden työmarkkinayksikön johtaja 
risto alanko. 

”Kansantalouden keskimääräisen 
tuottavuuskehityksen ja inflaation kautta 
rakennetuista jakovaramalleista on siir-
ryttävä selvästi nykyistä enemmän toimi-
ala- ja yritystasolle. Palkanmuodostuksen 
painopistettä on siirrettävä sinne.”

tupo jarrutti palkan-
muodostuksen 
kehittämistä

Palkanmuodostus- ja työehtokäytäntö-
jen uudistaminen työpaikkojen omista 
lähtökohdista tapahtuvaksi antaa paljon 
mahdollisuuksia kehittää tuottavuutta. 
Tämä näkemys oli voimakkaasti esillä tek-
nologiateollisuuden työmarkkinaneuvot-
teluissa ja samaa lähestymistapaa Alanko 
suosittelee myös muille toimialoille.

”Erityisesti palkanmuodostuksen 
osalta arviomme oli, että suomalainen 
työmarkkinakäytäntö on merkittävästi 
kilpailijamaita jäljessä. Syytä jälkeen-
jääneisyyteen on haettava pitkästä ja 
kattavasta tulopoliittisten ratkaisujen 

K
historiasta, johon on liittynyt monia pal-
kanmuodostusta jäykistäviä piirteitä. 
Näin voi sanoa kieltämättä sen aikanaan 
kiistattomia ansioita.” 

”Taloudellisen toimintaympäristön 
muututtua vanhakantaisen solidaarisen 
palkkapolitiikan ja vahvojen palkkasi-
donnaisuuksien haitat ovat kuitenkin 
kasvaneet. Näitä on muutettava työ-
markkinakäytäntöjä kehittämällä”, Alan-
ko toteaa. 

yritystasolle 
palkanmuodos -

tuksessa ja työajoissa

Teknologiateollisuuden keskeinen tavoite 
työehtosopimusneuvotteluissa oli siirtää 
painopistettä yritystasolle ja saada työ-
paikoilla sopiminen toimivaksi, tärkeim-
pinä osa-alueina palkkaus ja työajat. 
Neuvottelut käynnistettiin jo hyvissä ajoin 
toukokuussa ennen sopimuskauden 
umpeutumista. Valmista tuli kesäkuun 
lopulla, kun sopimus syntyi 185 000 
palkansaajan eli alan työntekijöiden ja 
ylempien toimihenkilöiden osalta. 

”Olemme tyytyväisiä siihen, että 
saimme työmarkkinakäytäntöjen uudista-
mistyön käyntiin. Varhennettu aikataulu 
ja niin sanotun jatkuvan neuvottelun 
periaatteella valmistellut sisältömuu-
tokset mahdollistavat elokuun lopussa 
maksettavan kertakorvauksen. Se lisää 
kertaluontoisesti, mutta ei pysyvästi, 
kustannuksia”, Alanko toteaa

Huhtikuun loppuun 2010 ulottuva 
sopimuskausi ja -rakenne heijastavat 
Alangon mukaan osapuolten halua pit-
käjänteiseen työmarkkinapolitiikkaan 
tunnustaen samalla talouden ennus-

tettavuuteen liittyvät vaikeudet. Syksyn 
2009 palkkaratkaisun taso neuvotellaan 
toukokuussa 2009 senaikaisten talous- ja 
työllisyysnäkymien perusteella.

”Valmius uudistuksiin ilmenee myös 
korotusrakenteesta, jonka mukaan yri-
tyskohtaisten erien osuus kasvaa sopi-
musalasta riippuen 40–50 prosenttin 
syksyn 2009 korotuksissa. Kolmivuoti-
nen kehityslinja merkitsee kannustavan 
ja hyvästä suorituksesta maksettavan 
palkankorotusosuuden järjestelmällistä 
ja merkittävää kasvattamista alalla”, 
Alanko painottaa.

muutos tuo haasteita 

Uusi sopimus tuo paineita paikallisen 
neuvottelukulttuurin kehittämiselle. Se 
on haaste paitsi työpaikkatason osapuo-
lille, myös alan järjestöille. 

”Niin Teknologiateollisuuden kuin 
työntekijäjärjestöjen tehtävänä on huo-
lehtia riittävästä opastuksesta, ohjauk-
sesta ja avusta erityisesti pk-yrityksille, 
kun niissä lisätään yrityskohtaisuutta ja 
paikallista sopimista. Järjestöjen väliseen 
valmisteluun kuuluvat luottamusmiehen 
asema sekä neuvottelu- ja sopimusjär-
jestelmän ja työrauhan vahvistamiseen 
tähtäävät toimet”, Alanko painottaa. 

”Sopimusratkaisussa työaikoja on 
avattu paikallisesti sovittaville kokeiluille 
ennakkoluulottomasti. Niitä, samoin kuin 
laista poikkeavaa yhden ylityön käsitteen 
käyttöönottoa, edistää ja seuraa Tek-
nologiateollisuuden ja Metallityöväen 
liiton yhteinen työaikatyöryhmä. Sen työn 
pohjalta sopimuksia voidaan kehittää 
jo sopimuskauden aikana. Sama kos-
kee palkkarakenteita, joissa jo tehtyjen 

muutosten jälkeen tulee käsiteltäväksi 
palvelusvuosilisäjärjestelmä.”

”Ylempien toimihenkilöiden osalta 
painopistealueena on yrityskohtaisen 
palkkapolitiikan roolin edistäminen. 
Ylempien toimihenkilöiden tehtävien 
itsenäisyys ja luonne ovat vahva syy lisätä 
mahdollisuuksia yritysten tavoitteita sekä 
yksilöiden kykyjä ja suoritusta tukevaan 
kannustavaan palkkapolitiikkaan”, Alan-
ko painottaa.

teknologiateollisuuden 
linja ei kopioitavissa
 

Risto Alanko torjuu näkemyksen, jonka 
mukaan Teknologiateollisuuden ja Me-
tallityöväen liiton sopimuksen yhteen-
laskettuja korotusprosentteja 7,6 – 8,5 
luonnehditaan työmarkkinasyksyn yleisen 
linjan näyttäjäksi. Hänen mukaansa tällai-
nen tulkinta perustuu vanhentuneeseen 
ajattelutapaan ja tietämättömyyteen tai 
välinpitämättömyyteen ratkaisun sisältö-
kokonaisuudesta. 

”Ilman sisältöön ja rakenteisiin tehty-
jä muutoksia ei sopimuksen palkankoro-
tusluvut olisi olleet mahdollisia. Samalla 
on syytä huomata, että yleiskorotukset 
ovat yhteensä 5,9 prosenttia. Tämä-
kin luku on korkea, mutta olennaisesti 
toinen kuin julkisuudessa esiintyneet 
luvut. Erotus on tarkoitettu yrityksis-
sä käsiteltäväksi palkanmuodostuksen 
kannustavuutta ja tuottavuuden kehit-
tämistä tukevaksi palkkaeräksi”, Alanko 
painottaa.

Julkisuudessa on arvioitu yrityskoh-
taisten erien lisäävän palkkauksen eriar-
voisuutta. Alanko ei tätä allekirjoita.

”Mikäli väitteellä tarkoitetaan työn 
vaativuudesta, suorituksesta ja tuloksista 
riippumatonta samapalkkaisuutta, se 
on oikea. Jos taas lähtökohdaksi hyväk-
sytään se, että vaativammasta työstä, 
hyvistä suorituksista ja tuloksellisuudesta 
maksetaan paremmin, kyse ei ole eriar-
voisuudesta vaan palkkauksen oikeuden-
mukaisuuden ja samalla kannustavuuden 
parantamisesta”, Alanko korostaa. 

Teknologiateollisuuden uusittujen 
sopimusten vaikutuksia yritysten kilpai-
lukykyyn, tuottavuuteen ja työllistämis-
mahdollisuuksiin ei voi arvioida ilman 
sisältökokonaisuuden hahmottamista. 

”Täysin perusteetonta olisi käyttää 
sopimusten nimellisesti korkeita palkan-
korotuslukuja sellaisenaan myöhemmin 
syksyllä käytävissä työehtosopimusneu-
votteluissa. Vaa’an toiseen kuppiin pitää 

tällöin kasata teknologiateollisuuden 
tapaan yrityskohtaisuutta lisääviä kehit-
tämistoimenpiteitä.”

omista lähtökohdista

Alanko vierastaa jo lähtökohtaisesti aja-
tusta, että eri alojen työehtosopimusneu-
votteluja käytäisiin siten, että perusteena 
ovat muiden alojen sopimukset. 

”Teknologiateollisuudelle peruste ei 
ole muut toimialat kotimaassa. Vertai-
lukohde on haettava avoimen talouden 
oloissa toimivista alan yrityksistä, joiden 
kilpailijat toimivat globaaleilla markkinoil-
la. Omista lähtökohdista tapahtuvalla tar-
kastelulla ”yleiseen linjaan” vetoamisen 
asemasta, olisi tervehdyttävä vaikutus 
koko suomalaiseen työmarkkinakäy-
täntöön.” 

Teknologiateollisuuden uudistetut sopimukset 
tuovat mahdollisuuksia yrityskohtaisille 
ratkaisuille. Muidenkin 
toimialojen toivotaan 
tekevän ratkaisunsa 
omista lähtökohdistaan.

Teknologia teollisuuden työmark
kinayksikön johtaja Risto Alanko.

TEKSTI Markku Alhonen  KUVA Jari Härkönen
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Moni pk-yritys miettii nyt, miten varmistaa 
liiketoiminnan kasvu tulevaisuudessa. 
Loikka itsenäisestä toimijasta osaksi 
suuremman vastuun verkos-
toituvassa arvoketjussa
ottavaa kumppania 
on yksi ratkaisu 
kasvu-uralle. 

     Kumppaniksi kolmen  polun kautta
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aasan yliopiston 
professori jukka 

vesalaisen mu-
kaan yritys voi kasvaa 

kumppaniksi kolmen 
erilaisen kehityspolun 

kautta.
 ”Asiakkaat ulkoistavat 

edelleen yhä enemmän ydin-
liiketoimintansa rajapinnassa 

olevia osatoimintoja ulkopuo-
lisille kumppaneilleen. Aiemmin 

komponenttivalmistajana toimi-
neelle alihankkijalle voidaan an-

taa suurempi vastuu kokonaisuuksien 
valmistamisesta ja hallinnasta. Tuoteko-
konaisuuksien ohella myös laajat logisti-
set ratkaisut voidaan ulkoistaa. Joissain 
tapauksissa jopa osia tuotekehityksestä 
siirretään ulkopuoliselle kumppanille”, 
Vesalainen sanoo.

Toinen polku ylemmälle tasolle ver-
kostossa syntyy yritysostojen ja fuu-
sioiden kautta.

”Nopeasti toimialallaan mark-
kinoita hakevat investointikykyi-
set yritykset hankkivat kilpailu-
kykyistä osaamista ja tärkeitä 
asiakkuuksia ostamalla oman 
liiketoimintansa kannalta stra-
tegisesti merkittävä yrityksiä hal-
tuunsa. Näin synnytetään vahvempi 
yrityskokonaisuus, joka voi vahvistaa 
asemiaan omassa arvoketjussaan. Ris-
kinä useista yritysfuusioista koostuvalle 
yritykselle ovat erilaiset yrityskulttuu-
rit, joiden sulauttaminen toisiinsa on 
toteutettava huolellisesti ristiriitojen 
välttämiseksi”, hän sanoo.

Kolmas tie kohti vahvempaa asemaa 
verkostoituvassa arvoketjussa syntyy 
yrityksen sisäisen kasvun kehittämisen 
kautta. 

”Investoidaan asteittain uuteen 
osaamiseen ja laajennetaan omaa tuo-
tevalikoimaa. Siirrytään komponenttival-
mistajasta asteittain monipuolisemmaksi 
osaajaksi. Tämä vaatii kuitenkin paljon 
sisäistä opettelua, vie aikaa ja edellyttää 
investointeja. Pk-yrityksillä ei välttämättä 
ole investointi- tai riskinottohaluja. Uusi 

kintayrityksille houkuttelevia, laajempia tilauksia, mutta edellyt-
tänyt samalla kykyä uudistaa osaamistaan ja hallita esimerkiksi 
laajentuvia omia toimittajaverkostoja.

Asiakkaiden hankintastrategioiden muutos ja lisääntyneet 
ulkoistukset kasvattavat alihankkijoiden liiketoimintaa.

”Vuonna 2000 teettämämme selvityksen mukaan kone- ja 
metallituoteteollisuudessa alihankintojen osuuden päähank-
kijan liikevaihdosta ennakoitiin kasvavan seuraavien 5 –10 
vuoden aikana 41 prosentista 48 prosenttiin. Toteutunut kasvu 
lienee noin 30 – 40 prosenttia”, sanoo alihankintayritysten 
liike toimintaan perehtynyt asiantuntija matti spolander 
Teknologiateollisuudesta.

Kansainvälistymisen kautta on syntynyt uusi kilpailutilan-
ne, kun päähankkijat ovat alkaneet ostaa osaamista myös 

Loistava tilaisuus kasvuun
Kone- ja metalliteollisuuden alihankintayritykset katsovat 
luottavaisina tulevaisuuteen. Alan valmistuksen uskotaan 
pysyvän edelleen pääosin kotimarkkinoilla tulevina vuosina. 
Isot megatrendit haastavat kuitenkin yritykset uudistumaan. 
Alihankintavisio 2015 arvioi, miten eri tulevaisuuden 
skenaariot heijastuvat alihankkijoiden markkinoihin.

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Mikko Lehtimäki ”Tällöin asiakas siirtää koko toimit-
tajaverkkonsa manageroinnin vastuun 
järjestelmätoimittajalle, joka tekee itse 
tai teetättää omassa verkostossaan tar-
vittavat työt tai järjestelmät”, Vesalainen 
sanoo.

pitkäjänteisyys tuottaa  
parempaa tulosta

Vesalainen ennakoi marraskuussa val-
mistuvan tutkimusraportin paljastavan, 
että yrityksillä saattaa olla useita erilaisia 
rooleja verkostoissa.

”Sama yritys voi olla komponent-
tien toimittaja toiselle asiakkaalle, ja 
järjestelmäratkaisujen toimittaja toiselle”, 
Vesalainen sanoo.

Vesalaisen mukaan asiakkaan ja jär-
jestelmätoimittajan menestyvä yhteistyö 
perustuu pitkäjänteiselle yhteistyön ke-
hittämiselle.

K
one- ja metallituoteteollisuutta ovat muokanneet 
viime vuosina asiakkaiden hankintatoimessa 
tapahtuneet muutokset ja kansainvälistyminen. 
Asiakkaat tilaavat alihankintayrityksiltä entistä 
suurempia kokonaisuuksia. Se on tuonut alihan-

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Mikko Lehtimäki

A L I H A N K I N TA

rooli verkostossa tuo myös uusia vastui-
ta”, Vesalainen sanoo.

järjestelmätoimittajan 
rooli vaihtelee

”Verkostoituvassa liiketoimintamallissa 
puhutaan usein alihankkijoista, kump-
paneista tai järjestelmätoimittajista. Jär-
jestelmätoimittajuus voidaan määritellä 
kumppanuutta lähellä olevaksi toimin-
tamalliksi, jossa yritys ottaa enemmän 
vastuuta sopimalla asiakkaan kanssa 
asiakkaan liiketoiminnan osa-alueista 
koskevasta työnjaosta”, Vesalainen sa-
noo.

Vesalaisen mukaan on tärkeää avata 
järjestelmätoimittajuuden määritelmää, 
sillä käsitykset vaihtelevat voimakkaasti 
eri asiantuntijoiden välillä siitä, mitä 
kaikkea järjestelmätoimittajuus pitää 
sisällään. 

”Kaikkein suppeimmillaan se saattaa 
merkitä jonkin yksittäisen komponentin 
tai järjestelmän toimittamista. Käynnissä 
olevassa tutkimuksessa ymmärrämme 
järjestelmätoimittajuuden laajemmin, 
erilaisten toimivien kokonaisuuksien, 
osajärjestelmien tai jopa kokonaisten 
tuotteiden valmistuksen toimittamisesta. 
On hyvä ymmärtää, että järjestelmä-
toimittajan roolit ovat monimuotoisia 

ja voivat vaihdella suuresti toimialalta 
toiselle”, Vesalainen sanoo.

Toinen tärkeä näkökulma Vesalai-
sen mukaan liittyy siihen, miten paljon 
järjestelmätoimittajan rooliin asettuva 
yritys osallistuu asiakkaansa tuotekehi-
tykseen.

”Tämän kaltainen trendi on selvästi 
näkyvissä. Yhä useam mat yritykset ovat 
alkaneet jakaa osan tuotekehityksestään 
kumppaniensa kanssa. Komponenttival-
mistajasta suurempien kokonaisuuksi-
en järjestelmätoimittajaksi kasvaneesta 
kumppaniyrityksestä saattaa jonain päi-
vänä kehittyä valmistettavuuden asian-
tuntija, joka on siten entistä syvemmässä 
yhteistyösuhteessa asiakasyrityksensä 
kanssa”, Vesalainen sanoo.

Tuoteteknologia- ja tuotekehitys-
kriteerien lisäksi järjestelmätoimittajaa 
voidaan arvioida myös logististen ratkai-
sujen näkökulmasta.

”Globalisoituneessa maailmassa 
asiakkaiden kannattaa tietysti kilpai-
luttaa toimittajakenttä, kun valinnan 
varaa on. Asiakkaan näkökulmasta on 
kriittistä miettiä, haetaanko kilpailutta-
misella vain lyhytaikaista kannattavuuden 
parantamista vai pitkäaikaista, luotet-
tavaa yhteistyökumppania. Äärimmäi-
nen kilpailuttaminen ei ole toimivien 
yhteistyösuhteiden kannalta hyvä asia”, 
Vesalainen sanoo.

Suhteet eivät voi hyvin, jos järjestel-
mätoimittaja elää koko ajan epävarmuu-
dessa tulevaisuudestaan.

”Kun yhteistyösuhde kehittyy kum-
mankin osapuolen ehdoilla, integraatio 
syvenee ja tuottaa laadukkaampaa tulos-
ta, joka todennäköisesti heijastuu myös 
molempien osapuolten liiketoiminnan 
kannattavuuteen myönteisesti”, Vesa-
lainen sanoo. 

Professori Jukka 
Vesalainen johtaa par

haillaan Teknologiateollisuu
den ja Työsuojelurahaston tut
kimushanketta, jonka tavoittee
na on kartoittaa, miten yritykset 
kehittävät kumppanuussuh

teitaan ja kehittyvät järjes
telmätoimittajaksi.
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”Verkostomaisen toimintatavan avulla ne voisivat päästä 
laajempaan tuotantokapasiteettiin, keskittyä tuotteen kehittä-
miseen ja asiakkaisiin. Perinteisille konepajayrityksille lankeaisi 
luontevasti tuotteiden valmistus”, Spolander arvioi.

Työvoimapula uhkaa myös kone- ja metallituoteteollisuutta. 
Jo lähivuosina kasvavat vain sellaiset yritykset, jotka saavat lisää 
työvoimaa. Edessä on myös sukupolvenvaihdosten vuosikymmen, 
sillä useat alihankintayritykset ovat luonteeltaan perheyrityksiä, 
joiden johto lähestyy eläkeikää.

Alihankintavisio 2015 -raporttiin haastateltuja yritysjohtajia 
mietitytti, miten kone- ja metallituoteteollisuus pärjää tulevai-
suudessa kilpailussa työntekijöistä.

”Viime vuosina alan työpaikkojen arvostus on noussut. 
Nuoret ovat huomanneet, että ala hakee uutta työvoimaa ja voi 
tarjota pysyviä työpaikkoja. Yrityskuvan kohentamiseksi suora 
yhteistyö paikallisten ammattioppilaitosten kanssa vahvistaa 
käsityksiä yrityksistä kiinnostavana työpaikkana”, Spolander 
sanoo. 

Alihankintayritysten 
tulevaisuutta 

muovaavat muun 
muassa seuraavat 

ilmiöt:

1. Tuotannon globalisoituminen. Tuo-
tannon ja kulutuksen painopiste 

on siirtymässä Aasiaan ja Venäjälle sekä 
Etelä-Amerikkaan. Pula ja taistelu raaka-
aineista ja energiasta nostavat hintoja.

2. Ympäristöteknologia avaa uusia 
polkuja. Puhtaan teknologian val-

mistus luo uusia mahdollisuuksia myös 
kone- ja metallituoteteollisuudelle.

3. Väestön ikääntyminen. Kone- ja 
metallituoteteollisuudessa eläköityy 

vuosina 2008 – 2013 keskimäärin 3 000 
työntekijää vuosittain. Työvoiman järke-
vämmällä käytöllä ja tuotannon auto-
matisoinnilla voidaan vain osin ratkaista 
tulevien vuosien työvoimapula.

4. Sukupolvenvaihdos. Murros on 
mah dollisuus kehittää yrityksen 

liiketoimintaa. Yrityksiä tulee runsaasti 
myytiin, mikä kiinnostaa myös strategisia 
sijoittajia.

5. Liiketoimintamallin uudistamisen 
haasteet. Päämiehet haluavat 

ostaa yhä suurempia kokonaisuuksia 
alihankkijoilta ja miettivät tuotannon 
painopistealueet uusiksi. Alihankkijoille 
muutos merkitsee uusia mahdollisuuksia, 
mutta samalla uusia vaatimuksia. 

lähimarkkinoilta tai siirtäneet osan tuotannostaan halvempien 
työkustannusten maihin.

”Alihankintayrityksissä esimerkiksi Kiinan roolia ei ainakaan 
toistaiseksi pidetä kuitenkaan uhkana. Vaikka elektroniikkateolli-
suudessa toimintojen siirtäminen alhaisempien työkustannusten 
maihin on tehokasta, on tilanne erilainen kone- ja metallituo-
teteollisuudessa. Aloilla tehdään paljon yksittäistuotteita tai 
pieniä sarjoja, jolloin tuotannon siirtäminen ei välttämättä ole 
järkevää”, Spolander sanoo.

Alihankintayritysten optimismi markkinoidensa tulevaisuu-
teen tulee ilmi Teknologiateollisuuden ja Etlatiedon yhdessä 
toteuttamassa Alihankintavisio 2015 -raportissa, jossa on kar-
toitettu kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintayritysten 
tulevaisuuden näkymiä.

tulevaisuuteen sekä raaka-aineiden ja energian hintakehitysten, 
ympäristöteknologian tuomien uusien mahdollisuuksien ja 
työntekijöiden saatavuuden merkitystä.

”Kiinan ja Venäjän markkinoiden kehittymisessä olemme 
arvioineet molempien alueiden suhteen nopean kasvun tai 
taantumisen skenaariot ja näiden muutosten heijastumista 
kotimaisten alihankintayritysten tulevaisuuteen”, Spolander 
sanoo.

Todennäköisimmin Kiinan ja Venäjän markkinoiden kehityk-
sessä yhdistyy elementtejä kasvu- ja taantumaskenaarioista.

Kiinan kasvu merkitsee sitä, että alihankkijayritysten pää-
miehet investoivat voimallisesti lopputuotteiden tuotantoon 
Kiinassa. Pitkän ajan kuluessa päämiehet pyrkivät siihen, että 

”Raportin kimmoke syntyi yritysten 
suunnasta. Ne kaipasivat tietoa isojen 
päähankkijoiden tulevaisuuden strate-
gioista, miten ne ennakoivat toimivansa 
pidemmällä tähtäimellä. Lisääntyykö 
hankintojen määrä Suomessa tai sen lähi-
alueilla, vai siirtyykö tuotanto Aasiaan?”, 
Spolander kertoo.

Alihankintavisio 2015 -raporttiin on 
haastateltu noin 50 yritysten edustajaa, 
jotka kertovat näkemyksistään, miten 
markkinat tulevat kehittymään seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. 

”Yleisesti ottaen yritykset suhtautu-
vat valoisasti tulevaisuuteen. Toisaalta 
monet alihankintayritykset ovat isojen 
haasteiden edessä. Usealla yrityksellä 
on edessä sukupolvenvaihdos, mikä 
on tietysti myös loistava mahdollisuus 
tarkistaa yrityksen liiketoimintamallia. 
Suurempia kokonaisuuksia hallitsevia 
järjestelmätoimittajia kaivataan lisää 
markkinoille. Uuden sukupolven vetäjillä 
olisi hyvä mahdollisuus jalostaa yritystään 
seuraavalle askelmalle verkostossaan”, 
Spolander sanoo.

Kiinailmiö on 
mahdollisuus

Alihankintavisio 2015 -raportin ohjaus-
ryhmä on koonnut aineiston perusteella 
skenaarioita, miten alihankintayritysten 
markkinat tulevat muuttumaan lähi-
vuosina.

Skenaarioissa on keskitytty tarkaste-
lemaan, miten Kiinan ja Venäjän mark-
kinat vaikuttavat alihankkijayritysten 

alihankinta voitaisiin tehdä tasaisemmin 
lopputuotannon arvon suhteen eri mais-
sa mahdollisimman lähellä lopputuottei-
den tuotantoa.

”Päämiesten siirtäessä tuotannon 
painopistettä Kiinaan, myös alihankkijat 
joutuvat aloittamaan toiminnan maassa. 
Vaikka Kiinassa on hinnalla kilpailevaa 
tarjontaa, on suomalaisilla alihankkijoilla 
kilpailuetuinaan toimintatavat, laatu ja 
luotettavuus”, Spolander sanoo.

Osa alihankintatoiminnasta ja jär-
jestelmätoimituksista kannattaa siirtää 
Kiinaan, mutta Suomesta voi toisaalta 
tulla myös Euroopan toimintojen hankin-
talähde. Suomeen jää todennäköisemmin 
sellainen osa tuotannosta, joka on riippu-
vainen täällä tapahtuvasta koulutuksesta, 
tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ja 
täällä olevasta kone- ja laitekannasta 
sekä tuotantoverkkojen osaamisesta.

yhteisvoimin venäjälle

Venäjästä uskotaan kasvavan entistä tär-
keämpi markkina-alue Suomen kone- ja 
metallituoteteollisuudelle.

”Venäjä on Eurooppaa lähimpänä 
sijaitseva alhaisen kustannustason maa. 
Sen oma alihankintakulttuuri ei ole ke-
hittynyt ja maasta puuttuvat alihankin-
taan sopivat yritykset. Markkinarako 
ja sosiaalinen tilaus ovat olemassa”, 
Spolander sanoo.

Suomalaisen kone- ja metallituote-
teollisuuden kannalta on merkittävää 
myös, että joillakin niiden suomalaisista 
ja pohjoismaisista asiakasyrityksistä tulee 
olemaan tärkeä rooli Venäjällä. 

Alihankintavisio 2015:

Energian hinnan nousu 

tietää hyviä aikoja monille 

yrityksille ja niiden 

alihankintaverkostoille.

A L I H A N K I N TA

uutta energiateknologiaa, mikä on Suomen vah-
vuus. Tulevaisuudessa hyödyt painavat vaakakupissa 
enemmän kuin haitat”, Spolander sanoo.

Alihankkijayrityksissä hintakehitystä suurempana ongelmana 
pidetään raaka-aineiden saatavuutta. Alihankintayritykset ovat 
hankalassa välikädessä, kun raaka-aineiden tilausajat pitenevät, 
mutta samalla toimeksiantojen ja lopputuotteiden toimitusten 
välinen aika lyhenee.

”Tarjonnan ja kilpailun lisäämiseksi haastatellut yritysjoh-
tajat ehdottavat keskinäistä ostoyhteistyötä. Suurempia eriä 
ostettaessa päästäisiin käsiksi kansainvälisillä markkinoilla 
liikkuviin spot-eriin, joiden hintataso saattaa olla alhaisempi”, 
Spolander sanoo.

Energian hinnan suhteen suomalainen kone- ja metalli-
tuoteteollisuus on kaksijakoisessa tilanteessa. Yhtäältä energian 
hinnan nousu nostaa kustannuksia. Toisaalta energian hinnan 
nousu tietää hyviä aikoja monille yrityksille ja niiden alihankinta-
verkostoille.

”Siitä hyötyvät esimerkiksi energia-, kaivos- ja metsäteolli-
suuden teknologiavalmistajat”, Spolander sanoo.

Ympäristö	mahdollistaa,	 
työvoima haastaa

Ympäristö- ja energiateknologia ovat nousemassa johtavien 
pääomasijoittajien ykköskohteeksi. Puhtaan teknologian tuo-
tannossa kone- ja metallituoteteollisuudella on merkittävä 
rooli. Suomalaiset ympäristöteknologiayritykset ovat kuitenkin 
toistaiseksi liian pieniä saadakseen aikaan kannattavaa vienti-
toimintaa. 

”Riskien vähentämiseksi yritysten 
kannattaa mennä Venäjälle yhteistoimin. 
Tärkeä rooli on eri alojen suomalaisil-
la asiakasyrityksillä, jotka arvostavat 
yhteistyötä luotettavan kotimaisen 
alihankkijayrityksen kanssa”, Spo-
lander sanoo.

raaka-aineissa 
haasteina  

saatavuus ja 
hinta

Raaka-aineiden ja energian 
hinnat nousevat todennäköi-
sesti entisestään vuoteen 2015 
mennessä. Kallistuvien raaka-
aineiden ja energian haaste on 
toisaalta myös mahdollisuus.

”Se pakottaa innovoimaan ja siir-
tymään tuotteisiin, joissa on enemmän 
jalostusarvoa ja kehittämään maailmalle 
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osuvat hyvin Metson vaatimuksiin omalle 
verkostolleen. Eloranta korostaa lisäksi 
laatua ja sen jatkuvaa parantamista. Hän 
muistuttaa, että nyt hyvinäkin aikoina 
laadusta täytyy huolehtia, että asema 
verkostossa vahvistuu.

”Alihankkijoillamme on nyt töitä. Os-
tamme aikaisempaa enemmän, hankin-
tojen osuus kasvaa joka vuosi ja samalla 
euromäärät. Vastuu menestymisestä on 
niin päähankkijalla kuin verkostollakin”, 
sanoo Metso-konsernin toimitusjohtaja 

jorma eloranta, joka aloitti Teknologia-
teollisuuden TRIO-ohjelman puheenjoh-
tajana syyskuussa.

tuttuja toimittajia 
maailmalle mukaan

Suomalaisista yrityksistä harva on in-
nostunut lähtemään päähankkijansa 
mukana ulkomaille, mutta Metso toivoisi 
kumppaneidensa kiinnostuvan asiasta 
enemmän.

”On riski investoida ulkomaille, mut-
ta elektroniikkateollisuuden kokemus 
osoittaa, että on myös riski olla inves-
toimatta. Kansainvälinen kilpailukyky on 
säilytettävä”, Eloranta korostaa.

”Partnereidemme lähtö ulkomaille 
on tärkeämpää heille kuin meille. Metson 
ostot kansainvälistyvät koko ajan ja olisi 
hyvä, että meillä olisi tuttuja toimittajia 
mukana maailmalla. Asiakkaamme Kii-
nassa, Intiassa tai Brasiliassa edellyttävät, 
että valmistustoiminnasta suuri osa ta-
pahtuu paikan päällä.”

Elorannan mukaan keskeisin syy 
suomalaisten teknologiateollisuuden 
yritysten haluttomuuteen kansainvälis-
tyä on pienehkö yrityskoko. Askelma 
kansainvälistymiseen koetaan suureksi. 
Lisäksi on muun muassa omistukseen 
liittyviä syitä. 

Metso 
on vaativa ostaja
Halu kehittyä, kustannustehokkuus, kilpailukyky ja eettisten periaatteiden 
mukainen toiminta ratkaisevat yritysten menestymisen Metson toimittaja-
verkostossa. Yhä laajempien kokonaisuuksien ostamiseen pyrkivä  
Metso on vaativa ostaja, joka tunnustaa riippuvuutensa verkostostaan.

eknologiateollisuuden 
TRIO-ohjelman painotuk-
set liiketoimintaosaamisen, 
teknologian ja kansainvä-
listymisen kehittämisestä T

”Lähtökohtana oli tarjota nopealla 
ja varmalla toimitusajalla konepajateol-
lisuudelle laser- ja vesileikkausta. Se on 
edelleen meidän ydinosaamistamme, 
mutta sen rinnalla olemme laajentuneet 
järjestelmätoimittajaksi, joka suunnit-
telee ja kehittää asiakkaiden tarpeiden 
mukaan ohutlevy- ja laserhitsauksen ko-
konaispalveluja ja prosesseja. Leikattujen 
kappaleiden särmäys, hitsaus, koneistus, 
pintakäsittelyt ja loppukokoonpano ovat 
oleellinen osa palvelukonseptiamme”, 
kertoo HT Lasertekniikan toimitusjohtaja 
ilkka nikkilä.

Viisitoista vuotta Metsolla aiemmin 
työskennelleenä hän tietää, mitä suur-

asiakkaat odottavat yhteistyökump-
paneiltaan.

”Kokonaisvastuu, laatu, 
toimitusvarmuus ja kilpai-
lukyky ovat peruskilpai-
lutekijöitä, joiden pitää 
olla kunnossa luotet-
tavaa asiakassuhdetta 
rakennettaessa”, Nikkilä 
sanoo.

HT Lasertekniikka 
Oy:n asiakasyritykset ovat 

merkittäviä metalli-, raken-
nus-, kaluste- sekä sähkö- ja 

elektroniikkateollisuuden yri-
tyksiä. Yritys toimittaa esimerkiksi 

panssariajoneuvon säiliöitä ja varuste-
laatikoita Patrialle, bioenergiakattiloita 

”Isoilla yrityksillä on enemmän resurs-
seja kehittää omaa liiketoimintaansa. Pk-
yritykset ovat usein niin kiinni arkipäivän 
töissään, ettei toiminnan kehittämiseen 
ja tulevaisuuden skenaarioiden pohdin-
taan jää aikaa. TRIO-ohjelma tukee hyvin 
kasvu-uralla olevien pk-yritysten tarpeita. 
TRIO-ohjelman avulla olemme voineet 
arvioida liiketoiminnan kasvun edellytyk-
siä ja etsiä hyviä ratkaisuja tulevaisuuden 
varalle”, Nikkilä sanoo.

Kansainvälisyys mietityttää nyt Nik-
kilää.

”Meidän on osattava kansainvälistyä 
siinä mittakaavassa, että säilytämme 
kilpailukykymme uudessa EU:ssa. Emme 
voi sivuuttaa, mitä esimerkiksi Puolassa 
tai Virossa tapahtuu meidän kilpailuym-
päristössämme. Tällä hetkellä meillä on 
pienempi kynnys lähteä Suomen rajojen 
ulkopuolelle kuin aikanaan perustaa 
ensimmäinen toimipiste pääpaikkamme 
Keuruun ulkopuolelle 1990-luvun alus-
sa”, Nikkilä sanoo.

Markkinoiden avauksesta Suomen 
ulkopuolelle onkin viime kuukausina 
keskusteltu aktiivisesti, mutta toistaiseksi 
konkreettisia päätöksiä ei ole tehty. 

Mene sinne,  
missä asiakas on

Alueellinen läsnäolo on ollut ratkaiseva tekijä laser-
teknologiaan erikoistuneen metalliteollisuuden palvelu-
yrityksen HT Lasertekniikan liiketoiminnan kasvulle. 
Yritys on mennyt sinne, missä sen asiakkaat ovat.

HT Enercolle, metsäkoneen osia Pons-
selle ja laserhitsattuja kasettihyllyjä Finn-
Powerille.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut 
tasaisesti ja on elokuussa päättyvällä 
tilikaudella yli 40 miljoonaa euroa. Yritys 
työllistää tällä hetkellä 240 henkilöä 12 
eri toimipisteessä ympäri Suomea.

”Alueellinen läsnäolo on ollut ratkai-
seva tekijä asiakkuuksien hankinnassa. 
Olemme kuunnelleet asiakkaiden toivei-
ta. Uusia toimipisteitä on perustettu sin-
ne, missä asiakkaat jo ovat. Kun olemme 
lähellä asiakkaan teknologiaa, saadaan 
oman tuotantohallin toiminta käynnis-
tettyä nopeasti”, Nikkilä sanoo.

Läheinen sijainti helpottaa kontak-
tointia. Yhteisen tulevaisuuden suun-
nitteleminen ja toiminnan kehittämi-
nen jalostuvat luontevasti kysymykseksi 
isommista kokonaisratkaisuista, joita HT 
Lasertekniikka voi ottaa vastuulleen.

Tällä hetkellä järjestelmätoimitusten 
osuus HT Lasertekniikan koko liikevaih-
dosta on noin 20 prosenttia. Nikkilä 
uskoo järjestelmätoimitusten kasvavan 
lähivuosina.

”Avainasiakkaat viitoittavat kehitys-
suunnan ja asettavat tavoitteet myös 
tulevaisuudessa”, Nikkilä sanoo.

Kansainvälisyys 
kiikarissa

HT Lasertekniikka on mukana Teknolo-
giateollisuuden TRIO-ohjelmassa, josta 
yritys on saanut asiantuntijatukea oman 
liiketoiminnan tulevaisuuden kehittä-
miseen.

Vuonna 1979 perustettu 
perheyritys aloitti toi-
mintansa erikoistumalla 
vaativiin laser- ja vesi-

leikkauksiin.

Jorma Eloranta muistuttaa, että apua ja rahoitusta kansainvälistymispolun 
riskien vähentämiseen saa Finpron ja Teknologiateollisuuden käynnistämästä 
yhteistyöstä. Suurin riski yritykselle on, jos se ei kehitä toimintaansa.

A L I H A N K I N TA T R I O

TEKSTI Marja Keränen  KUVA Jari Härkönen

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Jari Härkönen
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”Verkostoituminen koetaan usein vaikeasti hahmotettavana 
peikkona ja suurena riskinä oman liiketoiminnan kehittämisessä. 
Verkostoituminen on myös usein jäänyt vain johdon puheisiin 
eikä ole siirtynyt käytännön toimintaan”, konseptin koordinaat-
tori, Eera Finland Oy:n konsultti marko vanhatalo toteaa.

Myös pilottiyrityksissä oli huomattu, että arjen käytännöt 
täytyy varmistaa. Johdon tekemät hyvät päätökset eivät edelli-
sessä yhteisessä projektissa siirtyneet riittävän hyvin käytäntöön 
ja tällä kertaa haluttiin lähteä liikkeelle uudella tavalla. 

”Tarve verkostojen kehittämiseen syntyi päähankkijayri-
tyksissä ja laajeni toimittajakenttään. Konseptin kehittämisen 
kansallisena tavoitteena on vauhdittaa verkostojen syntymistä 
ja tuoda työskentelyyn työvälineitä. Yrityskohtaisena tavoitteena 
piloteilla on varmistaa kilpailukykyinen ohjaamo- ja traktorival-
mistus Suomessa sekä vahvistaa järjestelmätoimittajan omaa 

Verkostojen syntyminen ja kehittyminen 
ei ole edennyt suomalaisessa teknologia-
teollisuudessa riittävän hyvin, jotta toimi-

alan kansainvälinen kilpailukyky voitaisiin 
varmistaa. Keskeisenä syynä on ollut  

vaikeus hallita verkostoitumisprosessia. 

”Menestyvien verkostojen taustalla on yhteisen toiminnan 
perustotuuksien ja markkinan oikea ymmärtäminen. Menes-
tysmalleja pitää etsiä aidosti ja avoimesti loppuasiakkaiden 
ehdoilla”, Vanhatalo kuvaa.

”Epäonnistumisten taustalla on usein joko väärä ajoitus, 
erilaiset näkemykset tavoitteista ja toimintamalleista tai erityisesti 
luottamuspula mukana olevien osapuolten välillä. Niin yritysten 
välille kuin kunkin yrityksen sisällekin on rakennettava saumaton 
luottamuskehä.”

jatkuvasti päivittyvä ohjeisto

TRIOn verkostokonseptista tehdään jatkuvasti päivittyvä ohjeisto 
verkostoitumista suunnitteleville yrityksille ja kehitystyötä tuke-
ville tahoille. Keskeisiä toimijoita ovat TRIO-ohjelman alueelliset 
yhteyshenkilöt, jotka ovat viime vuosina olleet mukana synnyt-
tämässä merkittäviä verkostojen kehityshankkeita.

”Nykyiset verkostotyökalut eivät ole kohdanneet riittävän 
selkeästi uudenlaisen verkoston kehitystarpeita. Siksi tarvitaan 
kokoava konsepti työkaluksi yrityksiin. Myös rahoituksen löy-
täminen kehitystyön käynnistämiseen on koettu vaikeaksi ja 
siihen haetaan ratkaisuja”, Vanhatalo kertoo.

Verkostokonsepti soveltuu tuotanto- ja palveluverkostojen 
synnyttämiseen ja kehittämiseen. Toimintamalli on kehitetty 
sellaisille verkostoille, joissa on jo olemassa verkoston veturi 
vastuutahona, ei niinkään tasa-arvoisille verkostoille. Konseptista 
löytyy apuvälineitä verkostojen synnyttämiseen, kehittämiseen, 
arjen toimintamallien kuvaamiseen ja hallittuun ohjaamiseen. 
Se soveltuu sekä suurille että pk-yrityksille.

”Yksittäisten yritysten näkökulmasta konsepti auttaa ym-
märtämään kokonaisuutta ja tuo selkeyttä omien asiakkaiden 
kanssa työskentelyyn. Toimialan näkökulmasta konsepti tukee 
monimuotoisen ja osaavan teollisuuden kilpailukykyä pitkälle 
tulevaisuuteen”, Vanhatalo toteaa.

Toimintamallin kehittämisestä vastaa Eera Finland Oy ja 
siihen osallistuvat Devcons Oy, Metallityöväen Liitto ry ja Vies-
tintätoimisto Medita Communication Oy. Hanketta rahoittavat 
osallistuvien yritysten lisäksi Teknologiateollisuus ja Tekes. 

TRIOon ehtii vielä mukaan

kilpailukykyä”, Tamglass Lasinjalostuksen kehitysjohtaja pertti 
iivanainen kiteyttää.

”Vasta silloin syntyy tuloksia ja luottamusta, kun tunnus-
tetaan avoimesti, että molempien osapuolten pitää hyötyä 
yhteistyöstä.”

ylivoimaisuus asiakkaan silmissä

Päähankkijat ovat vastuussa oman toimittajaverkostonsa kil-
pailukyvystä. Ne voivat myös verkottua keskenään ja tarjota 
toimittajakentälle mahdollisuuden erikoistua ilman turhia 
päällekkäisiä osaamisinvestointeja ja kilpailua. Samalla voidaan 
työnjakoa rohkeasti kyseenalaistamalla varmistaa toiminnallinen 
tehokkuus hintakilpailussa menestymiseksi.

”Verkostoituminen on yksi keskeinen keino vastata toi-
mintaympäristön haasteisiin. Kansainvälistynyt asiakas- ja kil-
pailijakenttä edellyttää vahvan osaamisen kokoamista omaan 
tuotanto- ja palveluketjuun, jotta yritys voi varmistaa tuotteensa 
ylivoimaisuuden asiakkaiden silmissä”, Marko Vanhatalo to-
teaa.

Kone- ja metallituoteteollisuuden verkostojen kehittyneisyys 
vaihtelee Vanhatalon mukaan Suomessa suuresti hienoista 
menestystarinoista epäonnistumisiin. 

T
eknologiateollisuuden TRIO-ohjelma tarttui haas-
teeseen vuodenvaihteessa ja käynnisti verkoston 
konseptoinnin yhteistyössä piloteiksi lupautu-
neiden kumppanusten, Maaseudun Koneen ja 
Tamglass Lasinjalostuksen kanssa.

”Maailmalta voi saada impulsseja ke-
hittää toimintaa myös Suomessa, parhaat 
käytännöt voi hyödyntää myös täällä.”

suomalainen laatu  
on myytti

Metsolla on noin 20 000 toimittajaa 
ympäri maailmaa, eivätkä suomalaiset 
toimittajat ole millään tavoin etulyön-
tiasemassa. Päin vastoin, Laatukeskuk-
sen neuvottelukunnan puheenjohtajan 
roolissa Eloranta arvostelee suomalaista 
laatua myytiksi, josta vain harvoin syntyy 
todellista kilpailuetua.

Globaalisti toimiva Metso edellyttää toi-
mittajaverkostoltaan kansainvälistä kilpailu-
kykyä, jota testataan jatkuvasti. Jos ongelmia 
ilmenee, toimittajayritys saa varoituksen 
ja ehdotuksia parantaa toimintaansa. Ellei 
kehotus tehoa, yhteistyö katkeaa.

”Suomessa ongelma ei ole vain 
hinta, vaan myös toimitusvarmuudessa 
ja laadussa on haasteita. Kasvun hoita-
miseksi haemme aktiivisesti maailmalta 
uusia toimittajia, erityisesti sellaisia, jotka 
voisivat hoitaa suurempia kokonaisuuk-
sia”, Eloranta kertoo.

”Toivomme myös, että meille tar-
jotaan uusia innovatiivisia ratkaisuja. 
Hyviä esimerkkejä uusista, kustannus-
tehokkaammista tavoista hoitaa asioita 
otetaan innolla vastaan.”

triosta mallia 
kehittämiseen

”Teknologiateollisuuden TRIO-ohjelma 
tarjoaa yrityksille malleja hyvistä toimin-
tatavoista, koeteltuja ja tuotteistettuja 
konsepteja pullonkaulojen avaamiseksi. 
Näin kehittäminen tapahtuu nopeammin 
ja tehokkaammin”, Eloranta painottaa.

”Myös päähankkijoiden tulee kehittää 
toimintaansa, jotta toimitusketjua ja sen 
laatua saadaan kehitetyksi. Metson fokus 
on ollut kehittyvillä markkinoilla, ja on 
kuviteltu, että Suomi osataan, mutta han-
kintatoimea meidän pitää kotimaassakin 
kehittää. Me päätoimittajat osaamme 
toivon mukaan olla riittävän vaativia yh-
teistyössä alihankkijoidemme ja tavaratoi-
mittajiemme kanssa. Toisaalta kehitämme 
nöyrästi myös omia prosessejamme.”

Eloranta korostaa, että asiakkaan 
pitäisi aina nähdä yhtenäinen toiminta-
tapa riippumatta siitä, ketkä alihankin-
taverkostossa toimivat. Yhteistyön täytyy 
olla saumatonta, ja sen onnistumiseksi 
suomalaisten verkostojen täytyy kehittyä. 
TRIOn toimialalle tuoma verkostokonsep-
ti tarjoaa yhdenmukaisia toimintamalleja 
ja jo valmiiksi testattuja ratkaisuja.

Hyvän yhteistyön palkinto kaikille 
osapuolille on pitkäjänteisyys, mutta 
Eloranta muistuttaa, että se pitää ansai-
ta joka päivä olemalla kilpailukykyinen 
laadun ja kustannusten osalta. 

”On meidän päähankkijoiden vas-
tuulla, että pystymme kommunikoimaan 
takaisin yritysverkostolle ja antamaan 
palautetta kehittävässä mielessä.” 

Verkosto kokoaa 
osaamisen

Tamglass Lasinjalostuksen kehitysjohtaja Pertti Iivanainen.

A L I H A N K I N TA T R I O

TRIO on kehitysohjelma teknologiateol-
lisuuden verkostoille ja niissä toimiville 

yrityksille. Ohjelman pai-
notukset ovat liiketoimin-
taosaaminen, teknologia ja 
kansainvälistyminen. Hank-

keiden käynnistämiseen TRIO tarjoaa kol-
mivaiheisen prosessin. Lähtökohtana on 

yrityksen halu miettiä mahdollisuuksiaan 
toimintaympäristön muutoksessa.

Vuoden 2004 alussa käynnistynyt 
TRIO-ohjelma jatkuu vuoden 2009 lop-
puun. 

Ohjelmaan on vielä mahdollisuus 
päästä mukaan. Lisätietoja osoitteesta 
www.teknologiateollisuus.fi/trio. 

TEKSTI Marja Keränen  KUVA Tamglass
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S
TEKSTI Liisa Joensuu  KUVAT Kalmar Industries Oy

nille yrityksille”, kertoo FIMAn valmiste-
lutyöryhmän puheenjohtajana toiminut 
ja hallituksen puheenjohtajana toista 
kautta toimiva johtaja jorma tirkkonen 
Kalmar Industries Oy:stä.

Yhteistyöverkoston valmistelutyö 
käynnistyi syksyllä 2005, ja valmistelu-
työryhmässä oli edustajia erikokoisista 
alan yrityksistä. 

FIMA on jäsentensä muodostama yh-
teisö, jonka vastuuorganisaationa toimii 
Teknologiakeskus Hermia Oy.

”Vaikka liikkuvat työkoneet on 
suunniteltu mitä erilaisimpia tehtäviä 
varten, niissä on paljon yhteistä perus-
teknologiaa, jonka kehitystyössä yri-

tysten kannattaa yhdistää voimavarat. 
Työkoneiden ohjauksessa käytettäviä 
yhteisiä teknologioita ovat esimerkiksi 
väyläratkaisut, hydrauliikka ja langaton 
tiedonsiirto”, kertoo FIMAn pääsihteeri 
antti siren Teknologiakeskus Hermiasta 
Tampereelta.

Ohjelmajohtaja toni sulameri Her-
miasta kertoo älykkäiden työkoneiden 
yrityksillä olleen jo aiemmin erilaisia yh-
teistyötarpeita ja -hankkeita, joten yhteis-
työfoorumi tuli selvään tarpeeseen. 

”FIMAn perustamisen taustalla 
vaikutti myös alalle suunnitteilla oleva 
huippututkimusyksikkö, joka tarvitsee 
strategisen kumppanin. Yksi FIMAn haas-

teista on tuoda uutta näkökulmaa perus-
tutkimukseen, joka on ollut toistaiseksi 
hajanaista”, Sulameri sanoo. 

ensimmäinen vuosi  
ylitti odotukset

Kun FIMA toukokuussa 2006 perus-
tettiin, Tampereella pidettyyn perusta-
miskokoukseen osallistui 21 yritystä ja 
seitsemän tutkimuslaitosta. Tällä hetkellä 
jäseniä on yhteensä 36.

Perustamiskokouksessa tavoitteeksi 
asetettiin kehittää toimintatapa, jossa 
yritykset yhdessä panostavat pitkäjän-
teiseen tutkimukseen ja edistävät näin 
julkisen rahoituksen kohdistamista älyk-
käisiin liikkuviin työkoneisiin. Osaamis-
keskittymä edesauttaisi rakentamaan 
Suomesta maailmanlaajuisesti johtavan 
innovatiivisten älykkäiden ratkaisujen 
kehittäjän ja hyödyntäjän. 

”Ensimmäinen toimintavuosi on ylit-
tänyt odotukset ja toiminta on lähtenyt 
liikkeelle erittäin aktiivisesti. Tämä näkyy 
jäsenistön määrän kasvuna sekä aktiivi-
sena osallistumisena FIMAn järjestämiin 
seminaareihin ja työryhmähankkeisiin. 
Myös useita tutkimusprojektiehdotuksia 
on valmisteltu ja käsitelty”, hallituksen 
puheenjohtaja Jorma Tirkkonen ker-
too.

FIMAn tärkeimpiä tutkimuskohteita 
ovat työkoneiden automaattiset toimin-
not, mittaustekniikat, koneryhmät, uudet 
suunnittelumenetelmät ja työkoneiden 
energiataloudellisuus. Pääsihteeri Antti 
Siren katsoo yritysten voimakkaan sitou-
tumisen kertovan siitä, että yhteistyö-
hankkeet koetaan hyödyllisiksi ja niille 
annetaan arvoa.

”FIMA tarjoaa erinomaisen näköala-
paikan alan kehitykseen ja asiakasyritys-
tensä tarpeiden tulevaisuudennäkymiin 
varsinkin työkoneita valmistavien yritys-

Liikkuvien työkoneiden tutkimuksessa, kehityksessä ja 
valmistuksessa toimivien yritysten yhteistyöfoorumi FIMA, 
Forum for Intelligent Machines, on saanut toimintansa 
hyvin käyntiin. Vuosi sitten toukokuussa perustettu 
yhteistyöverkosto on herättänyt yritysten kiinnostuksen, 
kasvanut ja ottanut asemansa alan vaikuttajana.

FIMA 
käynnisti koneet 
mallikkaasti

tuotteissa älykkyydellä on suuri, tulevai-
suudessa vielä kasvava, merkitys. Alan 
suomalaisen teollisuuden vahvistamiseksi 
on tarvittu uusia toimintatapoja.

”Tarve FIMAn perustamiseen syntyi 
yritysten halusta vaikuttaa Suomessa 
tehtävään alan soveltavaan perustutki-
mukseen, sen painopistealueisiin ja jul-
kisen rahoituksen suuntaamiseen. Myös 
tiedon saanti alan yleisestä kehityksestä 
yhteisen kanavan kautta on tärkeää mo-

uomessa on vahva liikku-
viin työkoneisiin ja niissä 
tarvittaviin osakokonai-
suuksiin keskittynyt teol-
lisuus. Kehittyneimmissä 

FIMAn tarkoitus on turvata innovaatioketjun jatkuvuus perustutkimuksesta innovaa-
tioiden ja tuotekehityksen kautta kaupallistettaviin tuotteisiin. FIMAn toimintaa tukee 

vahvasti kahden yliopistoyksikön viime vuonna käynnistynyt alan huippututki-
muksen keskittymä Gim (Generic Intelligent Machines), joka vahvistaa tutki-
musosaamista Suomessa ja vauhdittaa uuden sukupolven koneiden kehitystä. 

GIMin isäntäorganisaatiot ovat Teknillisen korkeakoulun automaatiotekniikan laboratorio 
ATL ja Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automaation instituutti IHA. 

Älykkäät liikkuvat koneet, järjestelmät ja 
robotit ovat kansallisesti merkittävä teol-
lisuudenala Suomessa. Monet liikkuvien 
työkoneiden valmistajat ovat alallaan 
maailman markkinajohtajia, ja johtava 
asema perustuu suurelta osin vahvaan 
teknologiseen osaamiseen. Älykkyydellä 
on jo nyt merkittävä osuus kehittyneim-
missä tuotteissa, ja tulevaisuudessa tämä 
osuus tulee huomattavasti kasvamaan.

Gim

ten alihankkijoina toimivien pk-yritysten 
kannalta. Suurille valmistajayrityksille 
tärkeitä asioita ovat myös yhteydet alan 
tutkijoihin ja muihin työkonevalmista-
jiin”, Siren sanoo.

Ohjelmajohtaja Toni Sulameri pitää 
toiminnan nopeaa liikkeellelähtöä ja 
jäsenmäärän kasvua toimivan konseptin 
ansiona. Uusia jäseniä tulee sekä vah-
van verkoston että hyvien hankkeiden 
vuoksi. 

”Yritykset saavat tietoa ja kontak-
teja sekä voivat siirtää yhden merkittä-
vän tehtävän osittain muiden hoitoon. 
Ensimmäisenä vuonna on painottunut 
tutkimuskentän hahmottaminen, en-
simmäisten hankkeiden käynnistämi-
nen ja workshop-työskentely”, Sulameri 
kertoo.

oikeat henkilöt saman 
pöydän ääreen

FIMAlla on edessään mittavia haasteita, 
kuten edellytysten luominen toimialan 
yhteistyölle, julkisen rahoituksen koh-
distaminen älykkäisiin liikkuviin koneisiin 
ja Suomen kilpailukyvyn turvaaminen 
alalla. Miten tämä kaikki tapahtuu käy-
tännössä?

”Käytännössä FIMAssa tehdään yh-
teistyötä workshop-työskentelyn kautta 
ja erilaisten yritysryhmähankkeiden avul-
la. Tuomme oikeat henkilöt saman pöy-

dän ääreen. Yrityskonsortiolla saadaan 
aikaan isoja, merkittäviä ja haasteellisia 
tutkimushankkeita, jotka yksittäisille yri-
tyksille ovat liian suuria tai riskialttiita. 
Suomen kilpailukykyä FIMA turvaa luo-
malla edellytyksiä seuraavan sukupolven 
koneille, pätevälle henkilöstölle sekä alan 
tutkimuksen ja yhteistyön lisäämiselle”, 
Toni Sulameri listaa.

FIMA on toimintamuoto, jossa 
johtavat tutkimuslaitokset ja yritysten 
asian tuntijat yhdessä laativat strategista 
agendaa alan haasteista ja tulevaisuuden 
mahdollisuuksista. Yritykset päättävät 
tutkimuksen suunnan. 

”Yrityksillä ei ole aiemmin ollut täl-
laista mahdollisuutta keskustella samas-
sa tilaisuudessa kahdeksan johtavan 
tutkimuslaitoksen ja useamman saman 
toimialan yrityksen kanssa siitä, mihin 
teknologia on menossa ja mihin sen tulisi 
mennä”, Sulameri jatkaa.

Pääsihteeri Sirenin mukaan Suomella 
on hyvät edellytykset ottaa johtava ase-
ma työkoneteknologian kehittämisessä, 
sillä kaikki FIMAssa mukana olevat työko-
nevalmistajat toimivat globaalisti ja moni 
on jo nyt markkinajohtaja sektorillaan. 
Tulevaisuuden tekijöitä saadaan, kun 
FIMA on mukana koulutuksen kehittämi-
sessä yhdessä oppilaitosten kanssa.

FIMAn tavoitteena on myös toteuttaa 
kansainvälistä yhteistyötä, jossa suoma-
laisten yritysten tarpeet ovat korostetusti 
esillä ja jonka yhteydessä kansainväliset 
huippuosaajat hakeutuvat Suomeen.

yritykset odottavat 
vaikutus mahdollisuuksia

Automaatiojärjestelmien tuotekehitys-
päällikkö riku pulli Sandvik Mining 
and Construction Finland Oy:stä kertoo 
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Uusia kaivoksia perustetaan, ole-
massa olevien tuotantoa lisätään ja jo 
kertaalleen suljettuja kaivoksia avataan 
uudestaan. Kaivosasiakkaiden inves-
toinnit vaikuttavat luonnollisesti posi-
tiivisesti Sandvikin toimintaan. Saman 
kehityksen odotetaan jatkuvan myös 
tulevaisuudessa.

Samaan aikaan kun metallien hinta 
nousee, kaivokset operoivat yhä vaati-
vimmissa olosuhteissa. Riku Pulli kertoo 
uusia kaivoksia avattavan niin arktisiin 
kuin hyvin kuumiinkin ympäristöihin, 
joissa infrastruktuuri ja työskentelyolo-
suhteet ovat hyvin haastavia. Tämä yh-
dessä tiukentuvien päästörajoitusten ja 
lainsäädännön kanssa vaatii koneilta ja 
laitteilta yhä suurempaa tehokkuutta, 
entistäkin parempaa turvallisuutta sekä 
älykästä tiedonkäsittelyä.

FIMAn visio:
rakentaa yhdessä muiden älykkäiden 
työkoneiden osaamiskeskittymän toimi-
joiden kanssa Suomesta maailmanlaajui-
sesti johtava innovatiivisten älykkäiden 
ratkaisujen kehittäjä ja hyödyntäjä.

Sandvikin odottavan FIMAlta paljon, 
sillä älykkäät työkoneet ovat Sandvikin 
nykyisessä ja tulevaisuuden tarjonnassa 
merkittävässä roolissa.

”FIMAn kautta voidaan kanavoida 
alan soveltava perustutkimus siten, että 
yksittäisten pienien hankkeiden sijasta 
voidaan panostaa avainasemassa ole-
vien perusteknologioiden kehittämiseen. 
FIMA on jo saanut käyntiin tukun Sand-
vikinkin kannalta erittäin mielenkiintoisia 
tutkimushankkeita.”

Riku Pullin mukaan FIMAn toimin-
tamalli mahdollistaa suoraviivaisen ja 
tehokkaan yhteistyön alalla toimivien 
laitevalmistajien, toimittajien ja tutkimus-
laitosten kanssa. Se on siksi Sandvikille 
sopiva ja tarpeellinen toimintafoorumi.

”FIMA-jäsenyys avaa meille mahdol-
lisuuden vaikuttaa tehokkaasti tutkimus-
hankkeiden valintaan ja määrittelyyn. 
Lisäksi FIMA toimii foorumina, jonka 
kautta saamme jatkuvasti tietoa alalla 
tapahtuvasta kehityksestä.”

Sandvik Mining and Construction 
Finland Oy:n tulevaisuudennäkymät ovat 
positiiviset. Metallien voimakas maail-
manlaajuinen kysyntä ja sen aiheuttama 
hintojen nousu on jatkunut jo pitkään. 
Riku Pullin mukaan tämä on luonut 
Sandvikin kaivosasiakkaille erinomaiset 
toimintaedellytykset.

FIMA 
•	 Suuntaa	kansallisia	ja	kansainvälisiä	tutkimushankkeita	älykkäiden	liikkuvien	

työkoneiden yritysryhmän määrittämien strategioiden suuntaan.
•		 Luo	edellytyksiä	tiiviimmälle	liikkuvien	työkoneiden	toimialan	yhteistyölle.
•	 Neuvottelee	rahoittajien	sekä	tutkimuslaitosten	kanssa	tutkimusten	

toteuttamisesta.
•		 Käynnistää	tutkimus-	ja	kehityshankkeita.	
•		 Ylläpitää	tietoa	tutkimuksen	ja	kehittämisen	suuntaviivoista	maailmalla.
•		 Synnyttää	yritysryhmähankkeita.

FIMAn missio:
kehittää merkittävä joukko uusia tekno-
logioita ja ratkaisuja, jotka parantavat 
liikkuvilla työkoneilla tai konejärjestelmil-
lä tehtävien työprosessien tehokkuutta, 
turvallisuutta ja hallittavuutta. 

”Myös muilla työkonevalmistajilla on 
samat tarpeet, ja uskomme, että FIMAn 
kautta pystymme kehittämään sellais-
ta teknologiaa, josta kaikki pääsemme 
hyötymään.”

ensimmäiset 
tutkimushankkeet 

käyntiin

Jorma Tirkkonen Kalmar Industries 
Oy:stä kertoo Kalmarin pitävän FIMAn 
toiminnassa tärkeänä tiedon saantia sekä 
vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuk-
sia liikkuvien työkoneiden automaation 
kehitystä tukeviin tutkimushankkeisiin. 
Kalmarissa useat henkilöt osallistuvat 
FIMAn hankkeisiin.

”FIMAn ensimmäiset tutkimushank-
keet ovat käynnistymässä ja tulokset 
alkavat näkyä. Jäsenten aktiivinen osallis-
tuminen ja palaute on jatkossakin ainoa 
tapa varmistaa, että toiminta on tuloksel-
lista”, Jorma Tirkkonen sanoo.

 Antti Siren pitää mielenkiintoisina 
käynnissä tai käynnistysvaiheessa olevista 
hankkeista työkoneiden energiankäyt-
töön, koneryhmän tiedonhallintaan, ym-
päristön havainnointiin sekä virtuaaliseen 
testaukseen liittyviä hankkeita.

Tärkeätä tässä vaiheessa on Toni 
Sulameren mukaan toiminnan vakiin-
nuttaminen, tutkimushankkeiden seu-
ranta ja teknologian osaamisen siirron 
tehostaminen.

”FIMA on vasta käynnistynyt ja sen 
toiminta on keskittynyt ydinasioihin. 
Koko suunnitellun toiminnan käynnis-
täminen vie vielä vuosia”, Sulameri to-
teaa. 

Muutin Etelä-Afrikkaan viime marras-
kuussa. Parin kuukauden poikamieselä-
män jälkeen vaimo ja kolme lastamme 
muuttivat luokseni. 

Asettumiseni tänne tuli ajankohtai-
seksi, kun paikallinen asiakas teki pää-
töksen sopimusneuvotteluiden aloitta-
misesta Patrian kanssa. Neuvottelujen 
läpivienti Suomesta olisi ollut vähintään-
kin hankalaa. 

Olin jo parin vuoden ajan käynyt työ-
matkoilla täällä, joten tiesin suurinpiirtein 
mitä odottaa. Paljon erilaisia kulttuureja 
suuressa maassa. Suurimmat yllätykset 
ovat tulleet arkielämän ja työelämän 
rutiinien kautta. Ajan myötä huomaa 
asioita, joihin ei lyhyellä työmatkalla kiin-
nitä huomiota. Afrikkalainen aikakäsitys 
oli tiedossani aiemminkin, mutta täälläolo 
on vahvistanut sen vaikuttavan kaikessa. 
Asia vaatii ensin pientä totuttelua, mutta 
nyt olen jo huomannut hyödyntäväni sitä 
itsekin silloin tällöin. 

Business-käytännöissä ei ole suuria 
eroavuuksia Suomeen. Pientä säätöä on 
omaan toimintaansakin toki joutunut 
tekemään. ”Sen pidän, minkä tulin sa-
noneeksi” ei ole kovin yleinen käytäntö, 
pikemminkin katsotaan päivä kerrallaan, 
ja jos on intressi alkaa muuttaa mielipi-
dettään, se myös pikkuhiljaa tehdään. 

Sähköpostin käytössä on eroja. Täällä 
on enemmän tapana soitella ja pitää 
pikkupalavereja, vaikka asiat olisivat suo-
malaisittain ”sähköpostitasoa”. Posteihin 
vastaillaan meikäläisittäin hitaasti, jos 
ollenkaan, erityisesti jos otat johonkuhun 
yhteyttä ensimmäisen kerran sähkö-
postilla.

Tuttavallisuus on mielestäni yksi ilon-
aihe paikallisessa business-kulttuurissa. 
Kravatit kaivetaan esiin vain poikkeus-
tapauksissa. Business-tutut juttelevat 
vapaa-ajan asioista ja ovat kiinnostu-
neita toistensa ja heidän perheidensä 
hyvinvoinnista. Small talkia toki, mutta 
ilmapiiri on tiukoissakin tilanteissa ys-
tävällinen.

Ystävystymisen ja neuvottelukump-
paneihin tutustumisen merkitys on ehkä 

hieman suurempi kuin Suomessa. Täällä 
on yleisempää viettää aikaa business-tut-
tujen kesken myös vapaa-ajalla, vaikkapa 
lauantai-illan rugby-otteluissa. Selkeä ero 
Suomeen on, että puolisot ovat pääsään-
töisesti riennoissa mukana.

Suomalaisten salainen ase, sauna, 
toimii täälläkin. Aluksi oli selkeää kau-
hua ottaa vaatteet pois äijäporukassa, 
mutta pääsääntöisesti seuraavilla kerroilla 
paikalliset jo kyselevät, että pääseekö 
myös saunaan.

Etelä-Afrikan yhteiskunnassa näkyy 
läpikäyty valtava muutos. 1990-luvun 
alun poliittisen muutoksen jälkeen maata 
on yritetty kaikin tavoin muuttaa tasa-
arvoisemmaksi ja kaikille paremmaksi 
paikaksi elää. Muutos on kuitenkin val-
tava ja sen laajempi toteutuminen vie 
pitkään. Suurimmat haasteet omin silmin 
havaittuna ovat valtavat tuloerot, mittava 
laittomien pakolaisten määrä ja edellisis-
tä syistä johtuva laaja rikollisuus. Tervey-
denhoitoa, koulujärjestelmää ja muita 
julkisia palveluita kehitetään budjettien 
ja muiden resurssien puitteissa – toki 
näissäkin odotukset ovat suuremmat 
kuin toteutuva kehitys, mutta suunta 
ainakin on oikea.

Myös HIV-tilanne maassa on huono, 
ja ongelma vain pahenee. Ennusteet 
vuotuisesta AIDS-kuolemien määrästä 
vaihtelevat paljon, mutta suuruusluokka 
vuonna 2010 lienee puolen miljoonan 
ja miljoonan välillä, noin 1–2 prosenttia 
väestöstä vuodessa.

Liike-elämässä merkittävä yhteis-
kunnan kehittäjä on hallituksen Black 
Economic Empowerment -ohjaus, joka 
suurin linjoin ohjaa liike-elämää tasaa-
maan yritystoiminnan hyötyjä muillekin 
kuin perinteisille tahoille. Tämä toimii, 

ei varmaan täydellisesti, mutta oi keaan 
suuntaan. Maahan on syntymässä musta 
keskiluokka, mikä lienee pitkällä tähtäi-
mellä paras stabiilin yhteiskunnan tae.

Etelä-Afrikka on luonnonvaroiltaan 
rikas, ja yhteiskunnan rakenteet ovat 
selvinneet muutoksen ensimmäisestä 
vuosikymmenestä toimintakykyisinä. 
Edellytykset menestykselle ovat olemas-
sa. He itse mainostavat maataan ”Alive 
with a possibility” -sloganilla. Tähän 
uskon itsekin.

Myös turismin merkitys on kasvussa, 
mutta rikollisuus hidastaa kehitystä suo-
sikkikohteeksi. Maahan on upea, luon-
toa ja kulttuuria riittää vaikka kuinka, 
infrastruktuuri on kunnossa ja hintataso 
eurooppalaisille kohtuullinen. Ja varmas-
ti myös valmistautumisella jalkapallon 
MM-kisoihin vuonna 2010 on monin 
tavoin merkitystä maan kasvulle. 

Etelä-Afrikka on ainakin Saharan 
eteläpuolisen alueen selkeä johtohah-
mo. Maalla on merkittävä rooli erilaisissa 
Afrikan maiden yhteistyöjärjestöissä, 
ja se kantaa vastuuta myös muiden 
maiden kehittymisestä. Etelä-Afrikka 
on myös monien ulkomaisten yritysten 
sillanpääasema mantereen eteläisiin valti-
oihin. Koko Afrikkaa ajatellen kannattaa 
tiedostaa mantereen koko. Pohjois-Afrik-
ka on huomattavasti lähempänä Euroop-
paa kuin Etelä-Afrikkaa. Tämä vaikuttaa 
ainakin käytännön logistiik-
kakysymyksiin. 

Töissä Afrikan kärjessä

Patrian markkinointi ja myyntijohtaja 
Antti Huuskonen asuu tätä nykyä 
EteläAfrikan Pretoriassa. Toukokuussa 
varmistuneen kaupan mukaisesti 
Patria toimittaa paikalliselle 
puolustusvälinevalmistajalle Denel 
Land Systemsille 264 AMVajoneuvoa.
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Matti Vanhasen II-hallituksen ohjel-
maneuvotteluissa päätettiin, että 
Suomeen perustetaan 1.1.2008 al-
kaen työ- ja elinkeinoministeriö. 
Siihen sisällytetään nykyisen kaup-
pa- ja teollisuusministeriön tehtävät, 
työministeriön tehtävät (pl. maa-
hanmuutto- ja kotoutusasiat) sekä 
sisäasiainministeriön alueiden ja hal-
linnon kehittämisosasto (pl. alue- ja 
paikallishallintoyksikkö). 
 Uudistus toteutetaan erittäin 
haasteellisella aikataululla ja sitä 
valmistellaan laajalla ja todella tiuk-
karytmisellä organisaatiolla. Tou-
kokuun alkupuolelta lähtien ovat 
viikoittain kokoontuneet ministeri 
mauri pekkarisen vetämä johtoryh-
mä, konsultti Kari Kasasen vetämä 
asiantuntijaryhmä, vetämäni alue-
hallintoratkaisujen valmisteluryhmä, 
kahdeksan hallinnollisia tukipalvelu-
järjestelmiä valmistelevaa ryhmää 
sekä sittemmin 12 uuden ministeriön 
synergiseen toimintaan tähtäävää 
temaattista ryhmää. Lisäksi ministeri 
Tarja	Cronbergin vetämä sidosorga-
nisaatioiden sparrausryhmä on jo 
kaksi kertaa kokoontunut arvioimaan 
uudistusta. Aluksi tehtiin uudelle 
ministeriölle strategiaperusta ja sen 
pohjalta valmistellaan organisaa-
tiorakenne. Budjettiesitys on tehty 
uuden ministeriörakenteen mukai-
sesti. 
 Uudistusprosessin sisältä asiaa 
tarkastellen totean, että eräät toi-
mittajat ovat totaalisesti metsässä, 
kun puhuvat, että uutta ministeriötä 
ei kiire paina ja että valmistelu olisi 
hidastempoista. Toki heinäkuun ve-
dimme yhteisellä päätökselle henkeä, 
emmekä pitäneet yhtään organisaa-
tiouudistuskokousta.

millaiseen ministeriöön 
tähdätään

Uuden ministeriön rakentamiselle 
on asetettu kovia haasteita. Strate-

gialinjauksessamme lähdemme siitä, 
että ministeriö on toimintakulttuu-
riltaan ja johtamisjärjestelmältään 
Suomen modernein. On luotava kan-
sainvälisesti arvostettu, joustavas-
ti verkostomaisella tavalla toimiva 
asiantuntijaorganisaatio. Ministeriö 
hyödyntää hallinnonalansa moni-
alaisuutta strategisella ohjauksella, 
johon yhdistyy toimintaympäristön 
analysointi ja ennakointi. Ministeriö 
reagoi globaalin talouden haasteisiin 
ja luo edellytyksiä toiminnoille, jotka 
pystyvät menestymään verkostojen 
taloudessa. Ja tietysti lähdetään siitä 
hallitusohjelman linjauksesta, että 
Suomessa tulee olemaan yrittämiselle 
ja innovaatiolle maailman paras toi-
mintaympäristö. 
 Ministeriöuudistukseen liittyy 
TE-keskusjärjestelmän ja alueellisen 
elinkeinopolitiikan uudistaminen. 
Ministeriö valmistelee myös uudistuk-
set, joilla vastataan energiapolitiikan 
keinoin ilmastopolitiikan mittaviin 
haasteisiin.
 Ei siis mitään kovin vaatimattomia 
tavoitteenasetteluja.
 

tem tuo uutta potkua 
innovaatiopolitiikkaan

Teknologisissa innovaatioissa Suomi 
on kansainvälistä huippua, mutta 
innovaatioiden kaupallistamisessa 
olemme vain keskimääräisiä. Innovaa-
tiotoimintaa tehostetaan ja tehdään 
rakenteellisia uudistuksia. Tämän 
mahdollistavat hallitusohjelman uu-
det linjaukset sekä mittava resurssien 
lisäys tähän toimintaan. Innovaatio-
käsitettä laajennetaan. Teknologiset 
liiketoimintainnovaatiot, palvelu-
järjestelmien kehittäminen, työor-
ganisaatiota koskevat innovaatiot, 
alueellinen innovaatiopotentiaali 
sekä riskirahoitus yhdistetään samaan 
kokonaisuuteen ministeriötasolla, Te-
kesissä sekä aluetasolla. Edellytykset 
”yhteen hiileen puhaltamiselle” ja 

synergiaetujen aikaansaamiselle pa-
ranevat huomattavasti. Parhaillaan on 
valmisteilla uusi poikkihallinnollinen 
laajasta innovaatiokäsitteestä lähte-
vä Kansallinen innovaatiostrategia. 
Tällä tavoin syntyy vahva yritysten 
kasvua ja tuottavuuden nostamista 
tukeva järjestelmä. Tavoitteena on, 
että osaamiseen perustuvia kasvuyri-
tyksiä ja liiketoimintoja on Suomessa 
tulevaisuudessa rutkasti enemmän 
kuin nyt.

osaavan työvoiman 
saatavuus varmistetaan

Ikärakennemuutoksen vuoksi työvoi-
man saatavuudesta uhkaa muodos-
tua talouskasvua ja kasvuyritysten 
kehittämistä rajoittava tekijä. Muun 
muassa teknologiateollisuudessa 
tämä tilanne on arkipäivää jo nyt. 
Uuden ministeriön keskeinen haaste 
on tehostaa ja nopeuttaa työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa yh-
teistyössä muiden hallinnonalojen ja 
toimijoiden kanssa. Ministeriö vie läpi 
hallitusohjelmassa määritellyn työvoi-
mapolitiikan uudistamisen. Uudessa 
ministeriössä yritystoiminnan kehittä-
misen palvelut ja kasvuyritysten tuki 
yhdistyvät työnhakijan työllistymistä 
ja osaamisen kehittämistä tukeviin 
palveluihin. 
 Uuden työ- ja elinkeinopolitii-
kan ratkaisuissa työmarkkinoiden 
joustavuus ja työntekijöiden turva 
yhdistetään tasapainoisella tavalla. 
Tätä valmistellaan muun muassa Työn, 

Uutta ministeriötä 
valmistellaan tiukkarytmisesti

Anssi Paasivirta, 
valtiosihteeri, 
Kauppa- ja 
teollisuusministeriö

yrittämisen ja 
työelämän poli-
tiikkaohjelmas-
sa. 

Teknologiateollisuuden yritysten 
kansainvälistymispalvelut tehos-
tuvat tästä syksystä alkaen. Tek-
nologiateollisuus ja Finpro ovat 
solmineet yhteistyösopimuksen, 
jonka avulla toimialan yritykset 
saavat entistä kohdistetumpia 
kansainvälistymispalveluja. 

"Yrityksille on tarjolla parem-
paa apua ja palveluja kansainvä-
listymiseen. Teknologiateollisuus 
ja Finpro ovat nyt tehneet sopi-
muksen, että Finpro panostaa 
entistä enemmän toimialamme 
yrityksiin", harri jokinen Tek-
nologiateollisuus ry:stä kertoo. 
Teknologiateollisuudessa Finpro-
yhteyshenkilönä toimiva Jokinen 
kannustaa yrityksiä käyttämään 
uusia palveluja. 

 Tämän vuoden aikana 
tehdään muun muassa mark-
kinaselvityksiä, käynnistetään 
kansainvälistymisohjelma sekä 

vientirenkaita. Lisäksi Finpro 
analysoi teknologiateollisuuden 
pk-yrityksiä ja TRIO-ohjelmaan 
osallistuvia päähankkijoita ja nii-
den yritysklustereiden kansain-
välistymistarpeita. 

Yhteistyö kansainvälistymis-
asiantuntijoiden kanssa tiivistyy 
myös alueellisesti eri puolilla Suo-
mea ja yritykset saavat palveluja 
sekä Finpron alueverkostolta että 
oman alueensa TE-keskuksista. 

Finpron kautta yritysten käy-
tettävissä on noin 260 kansain-
välistymisen asiantuntijaa eri puo-
lilla maailmaa. Vientikeskuksia 
maailmalla on 50 ja aluetoimis-
toja Suomessa kuusi. Eri puolilla 
Eurooppaa asiantuntijoita on tois-
ta sataa ja Aasiassakin yli 60.

Finpron palvelut toteutuvat 
yrityksen oman kehitysvaiheen 
mukaisesti. 

Teknologiateollisuuden ensim-
mäinen blogikirjoitus julkaistiin 
elokuun puolivälissä. Kirjoituksis-
sa käsitellään vapaamuotoisesti 
teknologiateollisuudelle ajan-
kohtaisia aiheita. Elokuun aihei-
ta olivat työmarkkinaratkaisut, 
sähkömarkkinoiden toimivuus ja 
ohjelmistotoimialan näkymät.

Teknoblogiin kirjoittavat Tek-
nologiateollisuuden asiantunti-
jat sekä työ- ja toimialaryhmien 
jäsenet. Kommenttikirjoitukset 
julkaistaan toimituksen päätök-
sellä.  

Syyskuun alussa blogiin kir-
joitti Teknologiateollisuuden 
hallituksen varapuheenjohtaja ja 
Helsingin kauppakorkeakoulun 
kansleri matti Lehti. Yliopistojen 
uusi lukuvuosi merkitsee Leh-
den mukaan myös suurimpien 
yliopistouudistusten kautta kol-
meenkymmeneen vuoteen. Linja-

valinnat ja hallintomallit, jotka 
1970-luvulla omaksuttiin, ovat 
hänen mukaansa tulleet elinkaa-
rensa päähän.

Lehden mukaan yliopistojen 
suuri henkinen kapasiteetti ja 
niukat taloudelliset voimavarat 
takaavat sen, että uudistustais-
tosta tulee tuima eikä lyömä-
aseista ole puutetta. Uudistusten 
vastustajien arsenaaliin kuuluvat 
muun muassa yksilön oikeudet, 
tasa-arvo, aluepolitiikka ja perus-
tuslaki. Väittelyssä korostetaan, 
että huippuyliopistoa ei luoda 
rahalla eikä rakenneuudistuksilla, 
vaikka kukaan ei taida olla asiasta 
eri mieltä. Toisaalta yhtä selvää 
lienee se, että ilman rahaa ja toi-
mivia rakenteita ei maailmaan ole 
syntynyt yhtään hyvää yliopistoa, 
Lehti kirjoitti.

www.teknologiateollisuus.fi 
-> Teknoblogi 

N I M I T y K S I Ä
Finpro tehostaa palvelujaan 
teknologiateollisuudessa

Teknologiateollisuudelle blogi 

MetSta:lle uusi toimitusjohtaja

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys MetSta:n 
toimitusjohtajaksi on nimitetty tekniikan tohtori hanna 
järvenpää 1.8.2007 alkaen. Hanna Järvenpää siirtyy 
tehtävään Lohja Rudus Oy:n tuotejohtajan toimesta. 

Järvenpää näkee standardoinnin keskeiseksi haas-
teeksi saada standardit eri käyttäjätahojen – teollisuus, 
asiakkaat/kuluttajat, viranomaiset, tarkastajat, tutkimus, 
suunnittelijat – yhteiseksi kieleksi. Silloin standardit 
toimivat käytännön työkaluina ja hyvänä pohjana 
teollisuudelle kehittää omaa toimintatapaansa ja siten 
kilpailukykyä. Tämä edellyttää kuitenkin hyviä ja toimivia 
standardeja. Niitä saadaan aikaiseksi, kun samat käyttä-
jätahot osallistuvat myös standardien laadintaan.

MetStan vt. toimitusjohtaja raimo Karhu siirtyy 
samasta ajankohdasta lukien Innovaatioyksikön Toi-
mialaklusterit-ryhmään hoitamaan erikseen sovittavia 
toimialaryhmiä, joista tällä hetkellä työllistävin on 
Kulkuneuvot-toimialaryhmä. 

TRIO-ohjelman toimisto 
vahvistuu

Teknologiateollisuudessa toimiva TRIO-ohjelman toimis-
to vahvistuu. Teknologiateollisuus ostaa jatkossa VTT:ltä 
veli matti Kuisman työpanoksen. Kuisma on VTT:n 
tuotantotalouden ryhmän erikoistutkija, joka väittelee 
syksyllä joustavasta tuotantoautomaatiosta. Hänellä on 
noin 25 vuoden teollisuuskokemus eri yrityksistä, joista 
viimeiset kymmenen vuotta tuotantojohtajana.

Kuisman tehtävänä on auttaa TRIO:n yhteyshen-
kilöitä päähankkijakampanjassa ja verkostokonseptin 
käyttöönotossa. 

Meriteollisuusyhdistykselle 
oma tiedottaja

Meriteollisuusyhdistyksen viestintästrategian tavoit-
teena on meriteollisuuden tunnettuuden parantami-
nen ja osaajien houkutteleminen alalle ja sitä kautta 
meriteollisuuden nostaminen Suomen halutuimpien 
teollisuusalojen joukkoon. Tavoitteeseen pääsemiseksi 
yhdistys on lähtenyt toteuttamaan laajaa imago- ja 
rekrytointikampanjaa. 
 Tehtävää hoitamaan on palkattu FM tuuli eltonen. 
Hän aloitti Meriteollisuusyhdistys ry:n määräaikaisena 
tiedotus- ja viestintäsihteerinä 20.8. toimipaikkanaan 
Teknologiateollisuuden Turun aluetoimisto. 
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Syyskuusta 2006 alkaen se on toiminut 
Teknologiateollisuuden jäsenyhdistyk-
senä. 

Nykyään liiton jäseniä ovat alan suu-
rimmat Suomessa toimivat valmistajat 
sekä kasvava joukko alalla toimivia pk-
yrityksiä. Tietoalojen Teknologiateollisuu-
teen liittymisen myötä ovet ovat nyt auki 
myös terveydenhuollon tietotekniikan 
toimittajille. FiHTA:an kuului vuoden 
alussa 25 yritystä. 

”Alan tuotannosta menee vientiin yli 
80 prosenttia. Alan suhdannenäkymät 
ovat hyvät, eikä hintakilpailu ole niin 
kovaa kuin kuluttajatuotteiden mark-
kinoilla. Kysyntää riittää innovatiivisille 
korkean teknologian tuotteille”, analysoi 
asiantuntija Leo Laaksonen Teknologia-
teollisuus ry:stä.

Hän uskoo, että Teknologiateolli-
suus pystyy tuomaan globaaleilla mark-
kinoilla kilpaileville terveysteknologia-
alan yrityksille uutta lisäarvoa niiden 
liiketoimintaan. Lisäksi yritykset saavat 
samasta talosta myös työmarkkinapal-
velut. Terveysteknologia-alan yritykset 
noudattavat teknologiateollisuuden työ-
ehtosopimuksia. 

”Yksi liiton tehtävistä on alan yritys-
ten näkemysten välittäminen viranomai-
sille sekä viranomaisiin vaikuttaminen 
niin kotimaan kuin EU:n tasolla. Tekno-
logiateollisuuden kautta alan yritykset 
saavat myös valmiiksi analysoitua tietoa 

Terveysteknologia luontevasti 
osaksi Teknologiateollisuutta

T
TEKSTI Virpi Hopeasaari

erveysteknologian Liitto 
perustettiin noin 30 vuot-
ta sitten lääketieteellisen 
tekniikan ja diagnostiikka-
teollisuuden etujärjestöksi. 

ollut harvinaista. Koko Euroopassa on vain 
muutama siihen paneutunut yritys. 

”Alan yritykset eivät ole kohdanneet 
ulkoista pakkoa toimintansa tehosta-
miseen, sillä markkinat ovat säilyneet 
pitkään vakaina, hinnoittelu on ollut 
pysyvää ja tuotto varmaa”, analysoi Inno-
kas Medicalin perustaja ja toimitusjohtaja 
jouni ihme. 

Innokas Medical on perustamisestaan 
lähtien, yli kymmenen vuoden ajan, ke-
hittänyt määrätietoisesti sopimussuhteista 
suunnittelua, tuotekehitystä ja valmistusta 
yhdessä asiakkaidensa kanssa. Yhtiön 
osaaminen ja tuotteet leviävät maailmalle 
alan suurten brändien tuotteissa. 

Tuotevalikoimaan mahtuu muun 
muassa kirurgian, digitaalisen kuvanta-
misen ja diagnostiikan laitteita sekä po-
tilaan monitorointiin tarkoitettuja väli-
neitä. 

virtaviivaisuutta 
prosesseihin

Lääketieteen teknologian kehittyessä ja 
automaatiotason noustessa alan inves-
toinneista tulee entistä haastavampia. 
Siirtämällä omia toimintojaan sopimus-
valmistajille alan yritykset voivat saavut-
taa toimintaansa uudenlaista nopeutta, 
joustavuutta ja suoranaisia säästöjä. 

”Toimintatapamme mahdollistaa 
tehokkaan tuotannon niin, että asiak-
kaamme voivat halutessaan itse keskittyä 
liiketoiminnan muihin osa-alueisiin, esi-

esimerkiksi tuotteisiin kohdistuvista ym-
päristövaatimuksista ja EU-direktiiveistä”, 
selventää Laaksonen. 

Terveysteknologian Liitolla on tärkeä 
rooli myös edistettäessä alan yritysten 
verkostoitumista ja osallistumista kansain-
välisiin tutkimus- ja kehittämisohjelmiin.

terveysteknologia-ala

Terveysteknologia-alan yritykset valmistavat terveysteknologian laitteita ja 
tuotteita, diagnostiikkatuotteita, alan ohjelmistoja ja biomateriaaleja sekä  
tarjoavat alaan liittyviä palveluja. 

•	 Terveysteknologian	Liitto	ry	liittyi	Teknologiateollisuuden	
 jäsenyhdistykseksi syyskuussa 2006 
•	 25	jäsenyrityksen	yhteenlaskettu	liikevaihto	on	noin	800	miljoonaa	euroa
•	 toimiala	työllistää	noin	12	000	henkilöä
Lisätietoja: www.teknologiateollisuus.fi

Terveysteknologian Liitto (FiHTA) kokee, että sen 
uuden kattojärjestön, Teknologiateollisuus ry:n 
toiminta vastaa hyvin terveysteknologia-alan haasteita.

Tarkkaan harkittuja innovaatioita

”Esimerkiksi TEKESin kanssa on käyn-
nistymässä hanke terveysteknologia-alan 
uuden huippuosaamisen keskittymän 
luomiseksi. Tavoitteena on edistää alan 
suomalaisen osaamisen kilpailukykyä ja 
kansainvälistä tunnettuutta”, Laaksonen 
kertoo. 

”Terveysteknologia-alalla toimii Suo-
messa useita yrityksiä, jotka ovat alan-
sa globaaleja markkinajohtajia. Niiden 
menestys perustuu onnistuneeseen eri-
koistumiseen. Tuotekehityksen ja mark-
kinoinnin panostukset on kohdistettu 
tarkasti valituille keihäänkärkialueille”, 
toteaa Terveysteknologian Liiton puheen-
johtaja hannu ahjopalo. 

Hän huomauttaa, että haastavaa 
alan yrityksille on innovaatioiden pitkä 

läpimenoaika. Uusien tuotteiden viemi-
nen markkinoille vaatii aikaa ja rahaa, 
sillä innovaatioiden vaikutuksesta hoi-
totulokseen on voitava osoittaa varmaa 
näyttöä. 

Siksi alan yritysten on tärkeää päästä 
mukaan kansainvälisiin tutkimus- ja ke-
hitysohjelmiin. Paljon mahdollisuuksia 
sisältäviä uusia innovaatioalueita ovat 
mm. terveydenhuollon tietotekniikka ja 
nanotekniikan hyödyntäminen. 

Innokas Medical on keskittynyt 
terveysteknologian sopimusvalmistukseen.

TEKSTI Virpi Hopeasaari  KUVAT Innokas Medical

P erinteisesti lääketieteen tekniikan 
tuotekehityksessä ja valmistuk-
sessa sopimusvalmistaminen on 

Sopimusvalmistamisen edelläkävijä

T E R V E y S T E K N O L O g I A
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gE Healthcare  
Finland

GE Healthcare Finland, entinen Instru-
mentarium, on osa maailmanlaajuista 
General Electric -monialakonsernia. GE 
Healthcare Finland toimii tiiviisti osana 
kansainvälistä kokonaisuutta. 

GE Healthcaren ominta osaamis-
ta ovat muun muassa hoitolaitteet ja 
potilasvalvontaratkaisut, kliiniset tieto-
järjestelmät, kuvantavat laitteet sekä 
biolääketieteellinen tutkimus. Suomessa 
yhtiön palveluksessa on 1100 henkilöä. 
Helsingin päätoimipisteen ja kahden 
tuotantoyksikön lisäksi yhtiöllä on yksiköt 
Kuopiossa ja Turussa. Yli 90 % yhtiön 
tuotannosta menee vientiin. 

Hoito ja analysointilaite fysio
terapiaan ja kuntoutukseen, PTC 
Vision 4100 on Innokas Medicalin 
oma tuote, ja esimerkki ideasta  
valmiiksi tuotteeksi konseptista.

lisuuden kantaa entistä enemmän vas-
tuuta omasta hyvinvoinnistaan”, sanoo 
GE Healthcare Finlandin toimitusjohtaja 
jaana tuominen. 

Terveydenhuolto painii samojen on-
gelmien kanssa kuin koko yhteiskunta: 
väestö ikääntyy ja ihmisten jaksaminen 
on koetuksella. Samanaikaisesti terve-
ydenhuollon kustannus- ja tehokkuus-
paineet kasvavat. GE Healthcare uskoo, 
että teknologian ja siihen liittyvän osaa-

ratkaisuja. Keskeistä on esimerkiksi poti-
laan vointia koskevan tiedon tarjoaminen 
siinä muodossa, että se voidaan hyö-
dyntää mahdollisimman helposti ja että 
se on nopeasti kaikkien hoitoprosessiin 
osallistuvien käytettävissä. 

”Langattomien ratkaisujen ja pai-
kantamisen hyödyntäminen terveyden-
huollossa on yksi vahvimpia kehittämisen 
kohteita. Koko hoitoprosessi nopeutuu, 
kun potilasta koskevat dokumentit liikku-
vat sähköisesti. Tieto potilaasta voidaan 
siirtää lääkärin luo minne tahansa, missä 
hänellä on päätelaite käytössään. Etä-
konsultointi tulee helpommaksi ja koko 
hoitoprosessi nopeammaksi”, sanoo 
Tuominen. 

GE Healthcare Finlandin tärkeimpiä 
asiakkaita ovat sairaalat, klinikat ja lää-
käreiden vastaanotot ympäri maailmaa. 
Tärkein koko GE Healthcaren kilpailuetu 
on yhtiön laaja tuotepaletti. Pelkkien 
laitteiden lisäksi yhtiö toimittaa kokonais-
ratkaisuja terveydenhuollon prosessien 
hallintaan. 

Tutkimustoiminta on keskeisellä sijalla 
GE Healthcaren toiminnassa. Suomessa 
professori pekka meriläisen johtama 
tutkimustiimi keskittyy muun muassa 
tulevaisuuden tuotekehitysmahdolli-
suuksiin. 

”Ajankohtaista on muun muassa 
tehoympäristössä tapahtuva neurolo-
ginen tutkimus, joka tähtää potilaiden 
toipumista nopeuttavien ratkaisujen 
löytämiseen.”

voimaa verkostoista

GE Healthcare Finlandin toiminnan nä-
kökulma liikkuu koko emoyhtiön tasolla. 
Markkinat ovat globaalit ja toiminnan 
luonne sen mukaista. 

”Periaatteessa voisimme toimia var-
sin omavaraisesti. On kuitenkin järkevää 
verkottua ja hakea kumppaneita myös 
muista Suomessa toimivista alan yrityk-
sistä. Ei ole kannattavaa yrittää olla itse 
paras kaikessa, vaan voimme hyvin ja-
kaa toimintoja myös kumppaneillemme. 
Samalla voimme yhdessä edistää koko 
suomalaisen terveysteknologiaklusterin 
asemaa maailmanmarkkinoilla”, pohtii 
Tuominen. 

Haastavinta hänen mielestään on 
alan markkinoilla etenkin pienemmille 
toimijoille jakelukanavien löytäminen. 
Vaikka oma osaaminen olisi kuinka 
korkealla tasolla, riippumattoman ja-
kelukanavan löytäminen saattaa olla 
hankalaa. 

”Edistäessään alan yritysten verkos-
toitumista Terveysteknologian Liitolla 
on tärkeä rooli myös jakelutiemahdol-
lisuuksien muokkaamisessa”, uskoo 
Tuominen. 

Teknologia tukee  ennakoivaa terveydenhuoltoa
Uuden teknologian 
avulla terveydenhuollon 
painopistettä voidaan 
siirtää ennalta 
ehkäisevään hoitoon. 

merkiksi asiakasrajapinnan hoitamiseen 
ja markkinointiin”, sanoo Ihme. 

Innokas Medical tarjoaa asiakkailleen 
tarvittaessa kaikki vaiheet aina ideasta 
valmiiksi tuotteeksi saakka. Yhtiö on 
integroitunut asiakkaidensa prosesseihin 
niin, että se pystyy tuottamaan kilpailu-
kykyisiä tuotteita juuri kyseisen asiakkaan 
tarpeisiin. Suunnittelu on aina asiakas-
kohtaista, mutta omissa prosesseissaan 
Innokas Medical voi hyödyntää myös eri 
asiakkaiden yhteisiä tarpeita. 

”Yhdistämällä esimerkiksi ostopro-
sesseja tai laiteinvestointeja saamme vo-
lyymietua, jonka voimme siirtää jokaiselle 
asiakkaalle. Loppuvaiheen valmistuksesta 
sen sijaan huolehtivat aina asiakaskoh-
taiset tiimit.” 

Vaikka alalla käytettävät teknologiset 
laitteet sinänsä ovat pitkäikäisiä, niiden 
uusiutumissykli on nopea. Tuoteversioita 
ja räätälöityä systeemipäivittämistä tarvi-
taan tiheään tahtiin. Innokas Medicalin 
vahvuuksia ovat nopeat toimitusajat ja 
syvällinen paneutuminen asiakkaiden 
toiminnan vaatimuksiin. Missiona on 
auttaa asiakkaita erottautumaan omista 
kilpailijoistaan. 

teknologian monet 
mahdollisuudet

Jouni Ihme uskoo, että terveystekno-
logia-alalla toimivien yritysten rooli yh-
teiskunnassa tulee näkyvämmäksi sitä 
mukaa kun hyvinvointisektori kehittyy. 
Teknologia sinänsä ei ole itseisarvo, 
mutta sitä voidaan hyödyntää, kun 
terveydenhuollon prosesseista pyritään 
tekemään entistä paremmin ihmisten 
hyvinvointia palvelevia. 

Siksi yhteiskunnan tuen ei pidä Ih-
meen mielestä keskittyä pelkästään pe-
rusterveydenhuollon toimintatapojen 

uudistamiseen vaan myös suomalaisen 
terveysteknologiateollisuuden vahvis-
tamiseen. 

”Jos toimialan kehittämiseen satsa-
taan, meillä on Suomessa ainekset vaik-
kapa uuteen Nokia-ilmiöön, sen positiivi-
sessa merkityksessä”, Ihme rohkaisee. 

Hän uskoo, että Teknologiateolli-
suuden hoivissa suomalaisilla terveys-
teknologian pk-yrityksillä on hyvät mah-
dollisuudet vaikuttaa sidosryhmiin niin, 
että omat menestymisen edellytykset 
paranevat. 

Innokas  
Medical Oy
Innokas Medical on aloittanut toimin-
tansa vuonna 1994. Sen ydinosaamista 
on terveysteknologian tuottaminen alan 
suurille markkinajohtajille. Innokas Mar-
keting Oy on Innokas Medicalin tytäryh-
tiö, joka on keskittynyt oman innovaati-
on, kuntoutuksen vaikuttavuuden ana-
lysointiin kehitetyn tuotteen tuomiseen 
markkinoille. Se myy ja markkinoi myös 
emoyhtiön kehittämiä sähköleikkausveit-
silaitteita. Osakkuusyhtiö WHealth Oy:n 
erikoisosaamista on sairaaloiden sisälle 
tarkoitettujen langattomien sovellusten 
suunnittelu ja integroiminen sairaaloiden 
tietojärjestelmiin ja laiterajapintoihin.

Innokas Medicalin asiakkaita ovat 
mm. GE Healthcare, Thermo Fischer 
Scientific Finland Oy ja Palodex Group 
Oy. Yhtiö työllistää noin 100 henkilöä 
toimipisteissään Kempeleellä, Helsingis-
sä, Kuusamossa sekä Viron Rakveressa. 
Innokas Medicalin omistajia ovat Jouni 
Ihme, Proventia Group Oy, Polar Electro 
Oy sekä Teknoventure Management 
Oy. 

TEKSTI Virpi Hopeasaari 
KUVA GE Healthcare Finland

”T eknologia mahdollistaa myös 
erilaiset etä- ja omahoitoratkai-
sut ja antaa ihmisille mahdol-

misen avulla terveydenhuoltoon voidaan 
tuoda uudenlainen näkökulma, joka 
lisää potilaiden hyvinvointia ja tehostaa 
terveydenhuollon toimintaa. 

”Early health -ajattelutapamme tar-
koittaa kaikkien terveydenhuollon vaihei-
den oikeaa ajoitusta. Entistä aikaisempi 
ennakointi, tehokas diagnosointi, ajoissa 
aloitettu hoito ja hoitoa tukeva jälkiseu-
ranta sekä tiedon katkeamaton kulku 
kaikissa hoidon vaiheissa on mahdollista 
uusien teknologisten innovaatioiden 
myötä”, selittää Tuominen.

Kun terveydenhuollon toimintoja 
pystytään painottamaan entistä parem-
min ennakoivaan, oikea-aikaiseen ja 
nopeaan hoitoon, hoitoajat lyhenevät 
ja sekä potilas että sairaala hyötyvät. Se 
näkyy välillisesti myös veronmaksajien 
kukkarossa. 

tulevaisuus tähtäimessä

GE Healthcare tarjoaa ennakoivan tervey-
denhuollon mahdollistavia teknologisia 
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S
Intiaa, Länsi-Euroopassa Saksaa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa 
että Etelä-Amerikassa useita maita. 

Poikkeus tässä kehityksessä oli Yhdysvallat, jossa kasvu 
hidastui nopeasti jo alkuvuonna. Maan bruttokansantuote kas-
voi tammi–kesäkuussa enää runsaat 1,5 prosenttia verrattuna 
vuoden 2006 vastaavaan aikaan. Edellisen kerran kasvu oli näin 
hidasta vuoden 2003 alussa. Kasvun heikentymisen syynä oli 
asuinrakennusinvestointien supistuminen yli 15 prosentilla edel-
lisvuotisesta. Asuntomarkkinoiden alamäki on jatkunut kesällä, 
mikä ennakoi talouden kasvuvauhdin pysymistä hitaana myös 
loppuvuoden aikana. 

Riskinä Yhdysvalloissa on nyt kasvavassa määrin myös yk-
sityisen kulutuksen ja palvelualojen kasvun tyrehtyminen, sillä 
asuntomarkkinoilla esiintyvät vaikeudet ovat alkaneet näkyä epä-
varmuuden lisääntymisenä laajemminkin rahoitusmarkkinoilla. 
Velkavetoinen talouskasvu on nakertanut asteittain Yhdysvaltain 
talouden selkärankaa ja riski taantuman alkamisesta on nyt suuri. 
Toistaiseksi on epäselvää, missä määrin Yhdysvaltain ongelmat 
tulevat realisoitumaan maailmantalouden kehityksessä.

yhdysvaltain talous  
ajautumassa taantumaan?
Liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvussa Suomessa

yksy on alkanut maailmantaloudessa epävarmois-
sa ja osin ristiriitaisissa tunnelmissa. Kesään asti 
maailmantalous kehittyi niin suotuisasti, että kas-
vuarvioita koko tälle vuodelle korotettiin useissa 
maissa. Aasiassa tämä koski erityisesti Kiinaa ja 

Viimeksi taantuma Yhdysvalloissa vuonna 2001 merkitsi 
teknologiateollisuudessa liikevaihdon ja henkilöstömäärän 
supistumista myös Suomessa.  

Kone- ja metallituoteteollisuudessa 
tilauskanta ennätyskorkea

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto oli Suomessa tam-
mi–toukokuussa euromääräisesti 14 prosenttia suurempi kuin 
vuonna 2006 samaan aikaan. Tavaraviennin arvo oli vastaavaan 
aikaan runsaat 10 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana 
olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä kone- ja me-
tallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia 
huhti–kesäkuussa euromääräisesti kaikkiaan 16 prosenttia enem-
män kuin vuonna 2006 vastaavalla ajanjaksolla ja seitsemän 
prosenttia enemmän kuin tämän vuoden tammi-maaliskuussa. 
Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 18 prosenttia suurempi 
kuin viime vuonna samaan aikaan ja 10 prosenttia suurempi kuin 
tämän vuoden maaliskuun lopussa. Suuret kasvuluvut johtuvat 
kone- ja metallituoteteollisuuden vahvasta kehityksestä. 

Huhti–kesäkuun tilauskehityksen perusteella kone- ja me-
tallituoteteollisuuden liikevaihdon arvioidaan kasvavan myös 
loppukesällä ja alkusyksyllä verrattuna viime vuoden vastaavaan 

aikaan. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihdon arvioi-
daan supistuvan hieman. Metallien jalostusyritysten liikevaih-
dossa arvioidaan olevan kasvua korkean hintatason takia sekä 
tietotekniikka-alan yrityksissä asiakasyritysten hyvänä jatkuvan 
tietotekniikkapalvelu- ja ohjelmistokysynnän ansiosta.  

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstömäärä Suomessa 
oli viime vuonna 265 000, jossa oli lisäystä edellisvuotisesta 
lähes 8 000. Teknologiateollisuuden henkilöstötiedustelun 
mukaan henkilöstön määrä on jatkanut kasvuaan myös tänä 
vuonna. Kesäkuun lopussa määrä oli noin 270 000 sekä lisäksi 
kesätyöntekijöitä oli lähes 20 000. Henkilöstön määrä lisääntyi 
alkuvuonna kaikilla päätoimialoilla.

investoinnit kehittyneet vaisusti 

Teknologiateollisuuden yritysten kiinteät investoinnit (koneet 
ja laitteet, rakennukset, tietokoneohjelmistot) Suomessa olivat 
viime vuonna 1,7 miljardia euroa sekä tutkimus- ja kehittämis-
investoinnit kolme miljardia euroa. Investoinnit lisääntyivät 
hieman vuodesta 2005. Alan yritykset arvioivat lisäävänsä 
kiinteitä investointeja tänä vuonna kuudella prosentilla sekä 
t&k-investointeja kahdella prosentilla. 

Investointiaste (investoinnit/jalostusarvo) painui viime vuonna 
kiinteiden investointien osalta alle kahdeksaan prosenttiin, mikä 
oli pienempi osuus kuin viime vuosikymmeninä. Investointiaste 
kaikkien investointien osalta pysyi runsaan 20 prosentin tasolla, 
mutta aleni hieman edellisvuotiseen tapaan. Alan suomalaisyri-
tysten investoinneista entistä suurempi osuus suuntautuu nyt 
maailman kehittyville alueille, erityisesti Aasiaan sekä itäiseen 
Eurooppaan.

Kone- ja metallialan  
ammattiosaajien tarve kasvaa  

Vaikka teknologiateollisuuden henkilöstömäärän Suomessa ei 
arvioida kasvavan lähivuosina, suurten ikäluokkien siirtyminen 
eläkkeelle pitää rekrytointitarpeen korkeana. Vuonna 2006 
eläkkeelle jäi noin 4 000 henkilöä ja vuoteen 2013 mennessä 
määrän arvioidaan kasvavan noin 7 000 henkilöön vuodessa. 
Eläkkeelle lähtijöistä kaksi kolmesta työskentelee työntekijätehtä-
vissä. Henkilöstön ikääntyminen näkyy päätoimialoista erityisesti 
kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa, 
joista lähtee eläkkeelle vuosina 2008 –2013 keskimäärin noin 
2 900 työntekijää vuosittain. 

Liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset, työelämän proses-
sien kehittäminen ja uuden teknologian hyödyntäminen muut-
tavat työnkuvia sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita. Lähivuosina 
teknologiateollisuudessa arvioidaan tarvittavan noin 2 400 
ammatillisen tutkinnon suorittanutta lisää vuosittain. Eläkkeelle 
siirtyminen lisää erityisesti koneistajien, asentajien, levyseppien, 
hitsaajien ja muiden kone- ja metallialan tutkinnon suorittanei-
den ammattiosaajien kysyntää. Kone- ja metallialan ammat-
tiosaajien tarpeen arvioidaan olevan vuosittain yli 1 300.  

Nuorten ikäluokkien pieneneminen tuo lisähaasteita osaajien 
saatavuuden varmistamiselle. 16 –21-vuotiaiden ikäluokan arvioi-
daan pienevän noin yhdeksällä prosentilla vuosina 2005 –2020. 
Osassa Suomea ikäluokka pienenee jopa yli 20 prosenttia. 

Koulutusta tehostettava

Kone- ja metallialan koulutukseen ensisijaisesti hakenei-
den määrä on kasvanut kolmena perättäisenä vuotena. Kasvu 
on pystyttävä ylläpitämään. Koska ikäluokat pienenevät, on 
välttämätöntä, että valmistumista ja valmistuneiden siirtymistä 
töihin teknologiateollisuuteen tehostetaan ja että osaamisen 
taso varmistetaan. Tilastokeskuksen vuoden 2005 tietojen 
mukaan alle 70 prosenttia kone- ja metallialan kolmevuotisen 
koulutuksen aloittaneista suorittaa tutkinnon neljässä vuodessa. 
Vuoden 2004 tietojen mukaan valmistuneista alle 40 prosenttia 
sijoittuu töihin teknologiateollisuuteen.

Teknologiateollisuuden rekrytointitarpeisiin vastaaminen 
edellyttää nykyisellä kone- ja metallialan koulutuksen aloittaja-
määrällä läpäisyprosentin parantamista vähintään 80 prosenttiin 
nykyisestä alle 70 prosentista. 

Nämä tavoitteet edellyttävät entistä strategisempaa oppilai-
tosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Myös koulutustarjontaa, 
opetusta ja oppilaitosverkostoa on uudistettava merkittävästi. 
Opettajien saatavuus ja työelämätuntemus on varmistettava. 
Tutkintorakenteiden joustavuutta on lisättävä sekä koulutuksen 
laadun ja vaikuttavuuden painoarvoa on nostettava ammatillisten 
oppilaitosten rahoituksessa. Myös työvoimapalveluita on kehitettä-
vä niin, että koko maa toimii yhtenäisenä työssäkäyntialueena.  

Jukka Palokangas, pääekonomisti
Mervi Karikorpi, ryhmäpäällikkö, koulutus ja osaaminen
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Ohutlevytuotteet-toimialaryhmä

MAISTUISIKO
MENESTYS?

Ohutlevytuotekilpailu 2008
etsii jälleen alan uusia inno-
vaatioita ja huipputekijöitä.
Kilpailu alkaa heti ja päättyy
31.1.2008.

Kilpailusarjojen voittajille on
luvassa 1500 euron palkinto-
shekin lisäksi mainetta ja
medianäkyvyyttä.

TULE MUKAAN!

Jokaista sarjansa
voittajaa odottaa

1.500 €
palkinto

Lisää kilpailusta ja edellisvuosien
menestystarinoista osoitteessa

plootufennica.com


