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ansainvälinen työnjako muuttuu. Kehittyvät taloudet ja erityisesti 
Aasia kasvavat potentiaalinsa mukaisiksi toimijoiksi maailman-
markkinoilla. Samalla kehittyneiden talouksien ja niiden joukossa 
Suomen on haettava omia menestymismahdollisuuksiaan. 
 Teknologinen edelläkävijyys ja osaaminen ovat kaikilla 

Osaammeko valita oikein?

K
menestystekijöiden kärkilistalla. Meidän on valittava omat vahvuusalueem-
me ja panostettava niihin. Tätä työtä tehdään strategisten huippuosaamisen 
keskittymien ympärillä. Teknologiateollisuus on vahvasti mukana sisällön 
määrittelyssä.
 Kun valinnat on tehty, pitää panostaa osaamisen parantamiseen. 
 Teknologiateollisuus on nostanut asialistansa kärkeen tuotannon osaajien 
saatavuuden ja laadun varmistamisen. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Yk-
sinomaan kone- ja metallialan ammatillisen tutkinnon suorittaneita tarvitaan 
alalle lähivuosina yli 1 300 vuosittain.
 Määrän rinnalla tärkeää on laatu. Osaamisen pitää olla huippuluokkaa ja 
sitä pitää kehittää jatkuvasti. 
 Laadun kehittämisessä keskeisenä tehtävänä on myös varmistaa, että 
innovaatioyliopistoaloite toteutuu yliopistojen uudistamisen kärkihankkeena. 
Tavoitteena on, että uusi yliopisto aloittaa toimintansa elokuun alussa vuonna 
2009. Resurssien ja rahoituksen reunaehdot edellyttävät tiukkaa fokusoin-
tia. 
 Pieni kansakunta ei voi olla kaikessa kansainvälisellä huipulla. Valituilla 
alueilla sinne on kuitenkin päästävä. Olemme tekemässä tärkeitä 
valintoja.

menestystekijöitä työmarkkinoilta

Teknologiateollisuudella on nyt vihdoin pitkät, vuoteen 2010 
ulottuvat työehtosopimukset kaikkien henkilöstöryhmiensä 
kanssa. Neuvottelut eivät tällä kertaa olleet helpoimmasta 
päästä. Metallityöväen liiton ja ylempien toimihenkilöiden 
YTN:n kanssa päästiin sopuun jo kesällä, mutta Toimihen-
kilöunionin kanssa jouduttiin lakkoon. 
 Tehdyt sopimukset ovat kilpailijamaihin verrattuna 
kustannustasoltaan korkeita. Siksi on tärkeää, että 
sopimuskauden aikana työmarkkinajärjestöt 
edistävät toimia, joilla parannetaan yritysten 
tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tähän antaa 
hyvät edellytykset toimiminen alalla jo 
aiemmin noudatetun jatkuvan neu-
vottelun periaatteen mukaisesti. 
Sopimuskaudelle sovituissa kehitys-
hankkeissa on päästävä lähemmäs 
yritysten arkea.
 Myös joustavilla työmarkki-
nakäytännöillä voidaan parantaa 
yritysten kilpailukykyä.

markku alhonen
päätoimittaja
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 jonna Villikka, 23, on tuore diplomi-insinööri ja työs-
kentelee Halton Oy:n Supply Chain Management -tiimissä 
Kausalassa. Jonnan elämänfilosofiassa kaikki on mahdol-
lista, ja asenne ratkaisee. Työelämässä hän pääsee nyt 
testaamaan, mihin pystyy, ja mieluisinta projekti-insinöörin 
työssä ovatkin uudet haasteet.
 Jonna katsoo, että ihmisen tulee asettaa itselleen 
tavoitteita ja pyrkiä aktiivisesti saavuttamaan ne. Niin työ- 
kuin vapaa-ajan projektien onnistumiseen pitää uskoa, 
samoin siihen, että osaa. 
 ”Muuten tekee varmoja ja helppoja valintoja, eikä se 
käy päinsä, jos aikoo päästä eteenpäin ja kehittyä. Omalla 
asenteella ja rohkeudella voi saada aikaiseksi melkein mitä 
vain.”
 Jonnan haasteena on viime aikoina ollut työn ja va-
paa-ajan yhdistäminen. Hän remontoi avomiehen kanssa 
hiljattain ostettua asuntoa, ja pihalla odottaa myös pro-
jektiauto, vanha Datsun 260Z. 

Asenne  
ratkaisee

uosittelen lämpimästi kaikille hyvän koulu-
tuksen hankkimista. Se on sijoitus omaan 
elämään. Jos jää polkemaan paikalleen, käy 
muissakin elämän osa-alueissa yleensä sa-
malla tavalla.” ”S

TEKSTI Liisa Joensuu  Kuva Juha Tanhua 

O S A A V I A  T e K I J ö I T Ä
Teknologiateollisuus työllistää suoraan 270 000 ihmistä, joista jokaisen välillinen työllisyysvaikutus on vähintään 1,5 lisätyöpaikkaa.
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Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson 
uskoo nyt saavutettujen liittokohtaisten työehtosopimusten avaavan 
tietä tulevaisuudessa yrityskohtaisille työmarkkinaratkaisuille. 
Tulopoliittista kokonaisratkaisua hän pitää aikansa eläneenä.

TEKSTI Olli Manninen  KuvaT Johanna Kannasmaa

Tupon 
aika on ohi

”Miksi haikailla sellaisen asian 

perään, joka ei palvele tämän päivän 

yritysmaailman tavoitteita?”

le johansson 
innostuu poh-
timaan tes-

sopimusten merkitystä johtamisen 
näkökulmasta.

”Johtajan työkalupakkiin kuu-
luu erilaisia instrumentteja. Mikä 
olisikaan keskeisempi työväline kuin 
henkilöstön palkkaukseen ja palkitse-
miseen liittyvät ratkaisut. Tähän asti 
tupo on ollut passivoiva väline. Se ei 
ole antanut mitään mahdollisuuksia 
yksilölliseen palkitsemiseen ilman yli-
määräistä kustannusten kasvatusta, 
vaan kaikki on käsitelty yhden kaa-
van mukaan”, Johansson arvioi.

Tällainen ajattelutapa, jossa työn-
tekijät nähtäisiin harmaana resurs-
simassana, istuu huonosti nykyajan 
työelämään ja alalle tulevien uusien 
tekijöiden näkemyksiin, joissa ko-
rostuu yksilön merkitys ja kullekin 
sopivin palkkaratkaisu.

Tupo-nostalgikkoja Johansson 
patistaa tarttumaan kiinni tämän 
ajan työelämän realiteetteihin ja 
muutoshaasteisiin.

”Miksi haikailla jonkun sellaisen 
asian perään, joka ei palvele niitä 
tavoitteita, joita tämän päivän yritys-
maailma edellyttää?”, hän kysyy.

joustoa palkkaukseen  
ja työaikaan

Tänä vuonna käydyissä työehto-
sopimusneuvotteluissa Teknologia-
teollisuus pääsi ottamaan ratkaisevan 
askeleen. Lokakuun lopulla solmittiin 
viimein viimeinenkin toimialakohtai-
nen työehtosopimusratkaisu alan toi-
mihenkilöjärjestön kanssa. Keskeisiä 

uudistuksia uudistetuissa tes-sopimuk-
sissa ovat alan palkkaukseen liittyvät 
yrityskohtaisen erän soveltaminen ja 
työajan joustoon liittyvät ratkaisut. 
Nyt voidaan joustavammin käsitellä 
alakohtaisesti palkkaukseen ja palkit-
semiseen liittyviä asioita, kunkin alan 
tarpeiden ja maksukyvyn mukaan.

”Seuraava askel olisi edetä vie-
läkin enemmän yrityskohtaisiin rat-
kaisuihin, mutta tähän ei vielä tässä 
vaiheessa ole valmiuksia. Nykyajan 
työntekijä on yksilö, joka haluaa rää-
tälöityjä ratkaisuja myös työelämässä. 
Työelämä menestyy yksilöiden, ei 
korporaatioiden ehdoilla. Jos tämä 
kehitys saadaan etenemään seuraa-
villa neuvottelukierroksilla, voidaan 
todellakin puhua työehtosopimuk-
sista johtamisen ja palkitsemisen vä-
lineenä”, Johansson sanoo.

Kehityskaari on luonteva entistä 
kilpaillummilla ja globalisoituneilla 
markkinoilla, joita muovaavat yhteis-
kunnallisen sääntelyn tai työmarkki-
napolitiikan sijasta markkinatalouden 
lait. On luontevaa, että markkinoilla 
toimivat yritykset voivat myös tehok-
kaammin vaikuttaa alansa keskeisten 
asioiden sopimiseen. 

”Se ei tietenkään tarkoita, että 
hylkäisimme tesin. Sehän olisi ra-
hanhaaskausta, jos emme osaisi hyö-
dyntää neuvoteltuja sopimuksia niin, 
että ne motivoivat ja kannustavat 
työntekijöitä”, Johansson pohtii.

edelläkävijä ja esimerkki 
työmarkkinoille

Johanssonin mukaan Teknologia-
teollisuuden neuvottelemat työehto-

sopimukset ovat merkittäviä monessa 
suhteessa.

”Saimme sovittua suurimmista yri-
tyskohtaisista vaihteluväleistä muihin 
toimialoihin verrattuna. Onnistuim-
me neuvottelemaan muita aloja suu-
remmat paikalliset erät sopimukseen. 
Se on luotu palvelemaan alan kan-
nustavuutta. Tämä oli myös kysymys, 
joka neuvotteluissa herätti eniten 
keskustelua palkansaajapuolella. Kes-
kustelua herätti epävarmuus, miten 
yrityskohtaista erää sovelletaan ensin 
1,0 prosentin verran tänä vuonna, ja 
ensi syksynä 1,6 prosentin verran”, 
Johansson sanoo.

Palkansaajia puhutti työehtosopi-
muksen oikeudenmukainen sovelta-
minen paikallisen erän suhteen.

”Uskon, että jokainen yksilö hy-
väksyy ja tukee ajatusta, että suori-
tuksesta maksetaan. Parhaiten työnsä 
tekevät saavat parhaimman palkkion. 
Se on kaikkien oikeustajun mukais-
ta”, Johansson sanoo.

Tärkeää on myös, että uuden 
palkkausjärjestelmän avulla voidaan 
oikaista yrityksissä syntyneitä palkka-
vääristymiä.

”Esimerkiksi meillä Wärtsilässä 
saatoimme luottamushenkilöiden 
kanssa sopia ratkaisuista, joilla vuo-
sien varrella syntyneitä palkkavää-
ristymiä voitiin korjata ja samalla 
kannustaa myös työssään hyvin suo-
riutuneita”, Johansson sanoo.

Teknologiateollisuuden neuvot-
telemien työehtosopimusten pai-
noarvoa lisää myös niiden tuoma 
esimerkki muille toimialoille.

O
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”Halu ja valmius mennä liittokohtai-
seen ratkaisuun vaihtelee voimakkaasti, 
sillä alat ja niiden haasteet ovat niin 
erilaisia. Teknologiateollisuudenkin sisällä 
toimivien eri alojen yritysten väliset erot 
vaihtelevat huomattavasti. Wärtsilässä 
meillä oli puolestaan hyvät valmiudet 
lähteä soveltamaan tesiä ilman suurem-
pia ongelmia”, Johansson sanoo.

Edelläkävijäsopimusta on joissain 
tapauksissa tulkittu myös liian oppor-
tunistisesti.

”Moni on ottanut meidän sopi-
muksesta tavoitteeksi vain kerman, eli 
katsoneet lukuja, mutta unohtaneet 
tekstisisällön. Sopimuksemmehan on 
nimelliskorotuksiltaan aika kallis. Jos 
ottaa tavoitteeksi vain nämä korotukset 
ja prosentit, mutta unohtaa sopimuksen 
muun sisällön, saattaa ajautua umpiku-
jaan. Luvataan liikoja ja heikennetään 
omaa kilpailukykyä markkinoilla”, Jo-
hansson toteaa.

muutosten haaste

Uudistetun työehtosopimuksen syntyyn 
joudutti Johanssonin mukaan globalisoi-
tuneiden markkinoiden muutokset, joi-
den vaikutukset on ymmärretty pöytien 
molemmilla puolilla.

”Kilpailutilanteen jatkuva muutos 
on tullut jäädäkseen ja elämme nyt 
muutoksen vaativinta siirtymävaihetta. 
Katsotaanpa vaikka uutisia Suomen krii-
siytyneestä metsäteollisuudesta. Onko 
sillä toimialalla varaa maksaa korotuksia 
vai mennäänkö mieluummin joukkoirti-
sanomisiin ja pannaan tehtaita kiinni? 
En halua väittää, että menneet tupot 
olisivat yksinomaan syypäitä tehdyille 
dramaattisille ratkaisuille, mutta eivät 
ne ainakaan ole helpottaneet metsä- 
teollisuuden kykyä sopeutua muuttu-
neille markkinoille”, Johansson arvioi.

Johansson muistuttaa, että tekno-
logiateollisuudenkin piirissä esimerkiksi 
elektroniikan ja tietoliikenneklusterin 
alihankkijoiden tehtaiden sulkemiset 
ovat olleet heijastumia siitä, että Suomen 
palkkataso on ollut liian vaativa alan 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

vaan myös johtamisen haaste. Se liittyy 
niin työnantajakuvan kehittämiseen kuin 
arjen operatiiviseen johtamiseen. Tes-po-
litiikan tulisi olla luonteva osa ihmisten 
jokapäiväistä kanssakäymistä, ei ylhäältä 
ohjattua sanelua. Jokainen yksilö haluaa 
olla mukana vaikuttamassa omaan palk-
kaukseensa ja työoloihinsa”, Johansson 
sanoo.

Vahva luottamushenkilö 
on osa yrityksen 

menestystä

Johansson haluaa myös painottaa, että 
uuteen sopimukseen liittyy muitakin 
arvoja kuin pelkät palkkaukseen liittyvät 
tekijät.

”Työajan joustoon liittyvät ratkaisut 
ovat esimerkiksi Wärtsilän kaltaisessa 
yrityksessä ratkaisevia. Meillä on valta-
via vaihteluja kuormituksessa sesonkien 
mukaan. Meidän on opittava työajan 
suhteen parempaan joustoon siten, 
että töitä tehdään silloin kun niitä on, 
ja ollaan vapaalla silloin kun töitä ei ole. 
Mikään asiakas ei suostu maksamaan 
tuplahintaa tuotteista sen vuoksi, että 
meillä tuotteiden valmistajina on kiire 
ja joudumme olemaan ylitöissä. Asiakas 
ostaa tuotteensa sieltä, missä ne ovat 
edullisimpia”, Johansson sanoo.

Palkkauksen ja työajan jouston ohella 
Johansson haluaa korostaa myös työ-
ehtosopimusten tuomia uusia haasteita 
yritysten luottamushenkilöille. 

”Valtaan ja asemaan kuuluu aina 
myös vastuu. Tässä meillä on paljon 
kehittämisen varaa. Tesin kautta voidaan 
sopia tiettyjä pelisääntöjä. Yritysten kan-
nalta on tärkeää, että luottamushenki-
löllä on vahva asema. Se tarkoittaa luot-
tamushenkilön kykyä nähdä laajemmat 
kokonaisuudet, olla halukas kehittämään 
työelämää ja työskentelyn toimivuutta 
työpaikoilla. Ei voida lähteä siitä, että 
työnantaja sopii yksilötasolla jokaisen 
kanssa asioista erikseen. Tässä luotta-
mushenkilöiden panos ja ammattitaito 
ovat ratkaisevassa asemassa”, Johansson 
sanoo. 

ummankin osapuolen lähtö-
kohtana oli, että jaossa on ko-
konainen prosentti puolikkaan 

sijasta”, arto Hyytiä sanoo.
Prosentin erän jakoperuste edellyt-

tää, että erän jakoperiaatteesta ja to-
teutusajankohdasta on sovittu. Ellei näin 
ole, jaettavaa olisi 0,5 prosenttia, jonka 
saisivat kaikki ylemmät toimihenkilöt 
yleiskorotuksen yhteydessä.

Kun prosentin yrityskohtaista erää 
lähdettiin jakamaan, tehtiin Wärtsi-
lässä aluksi palkoista tilastoanalyysi, 
jossa kartoitettiin, millaisia palkanko-
rotuksia ylemmät toimihenkilöt olivat 
viimeisten kolmen vuoden aikana saa-

neet, kun yleiskorotuksia ei lasketa 
mukaan.

”Luottamushenkilöiltä tuli ehdotus 
jakaa osa yrityskohtaisesta prosentin 
erästä niille toimihenkilölle, jotka eivät 
olleet viime vuosien aikana saaneet mi-
tään ylimääräistä palkankorotusta. Kun 
tätä ryhmää yhdessä analysoitiin ja kar-
sittiin, jäi jäljelle noin 30 ylempää, joille 
esitettiin kohdennettavaksi palkankoro-
tus”, Hyytiä sanoo. Jaossa voitiin näin 
huomioida palkkavääristymiä, jotka 
olivat syntyneet organisaatiomuutosten 
tai työtehtävien vaihtumisten vuoksi.

Työantajan puolelta lisäkorotus koh-
dennettiin lisäksi lähes 300 ylemmälle 

Wärtsilässä noin joka neljäs 1300 
ylemmästä toimihenkilöstä saa palkkaansa 
henkilökohtaisen lisäkorotuksen, minkä 
mahdollistaa uuden työehtosopimuksen 
määrittelemä yrityskohtainen erä. 
 
TEKSTI Olli Manninen  KuvaT vesa-Matti väärä

Onnistunut sopimus

”K

Henkilöstöjohtaja Arto Hyytiän mukaan 
keskustelut yrityskohtaisen erän sovelta-
misesta etenivät luottamushenkilöiden 
kanssa hyvässä hengessä.

toimihenkilölle, ja kriteereinä käytettiin 
työn vaativuutta, henkilön pätevyyttä ja 
henkilökohtaista työsuoritusta.

Samalla sovittiin myös rajoista ja pe-
lisäännöistä, mikä yrityskohtaisen erän 
osuus tulisi olemaan kutakin henkilöä 
kohden. Nämä reunaehdot neuvoteltiin 
ja sovittiin yhdessä luottamushenkilöiden 
kanssa.

”Yrityskohtaisen erän jaossa on tär-
keää valintojen oikeudenmukaisuus ja 
puolueettomuus. Yrityskohtaiset erät 
pitää jakaa kompetenssien, ei pärstäker-
toimien mukaan”, Hyytiä sanoo.

Ylempien toimihenkilöiden kohdalla 
tämä on haasteellista, sillä heidän palk-

”elämme nyt 

muutoksen vaativinta 

siirtymävaihetta.”

”Olisi pitänyt jo vuosikausia pystyä 
arvioimaan alan todelliset kilpailupai-
neet. Olisiko alaa ylipäätänsä kannat-
tanut ylläpitää Suomessa? Palkkauksen 
pitää seurata sitä, mitä tuotteista tai 
palveluista maksetaan. Tupo-maailmas-
sa tällaiseen ei ollut mahdollisuuksia”, 
Johansson sanoo.

Globaalin kilpailukyvyn ohella Jo-
hansson haluaa muistuttaa myös muu-
toshaasteista, jotka liittyvät kilpailuun 
hyvistä työntekijöistä.

”Yritysten on hyväksyttävä se tosi-
asia, että tulevaisuuden työntekijät edel-
lyttävät yksilöllisempää asioiden käsitte-
lyä, mikä ei ole vain työvoimapoliittinen 
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TEKSTI Olli Manninen  KuvaT vesa-Matti väärä.

kausjärjestelmäänsä ei liity suoranaisesti 
henkilökohtaista pätevyyttä mittaavia 
työkaluja toisin kuin muiden henkilöstö-
ryhmien palkkausjärjestelmissä.

”Tässä mielessä esimiesten ja alaisten 
väliset vuotuiset kehityskeskustelut ovat 
tärkeä foorumi käsitellä näitä asioita”, 
Hyytiä sanoo.

Sinänsä uusi tes ei merkitse Hyytiän 
mukaan Wärtsilässä suurta uudistus-
ta, sillä yrityksessä on ylempien toimi-
henkilöiden osalta ollut jo aiemminkin 
käytössä yrityskohtaisen palkanosan so-
pimiskäytäntö ja työn joustoon liittyviä 
ratkaisuja. Mutta uuden sopimuksen 
ansiosta voidaan edelleen parantaa yri-
tyksen palkkapolitiikkaa, jossa korotukset 
voidaan kohdentaa työssään parhaiten 
ansioituneille.

”Sopimuksen toteuttamisen kannalta 
oli parasta, että neuvottelut etenivät 
nopeasti ja uusi tes oli jo tiedossa hyvissä 
ajoin ennen edellisen sopimuksen päät-
tymistä. Sopimusta päästiin soveltamaan 
heti tuoreeltaan”, Hyytiä sanoo.

Sopimus yrityskohtaisen palkkaerän 
käytöstä astui Wärtsilässä voimaan mar-
raskuun alusta eli kuukautta myöhemmin 
kuin yleinen tes. 

eillä YIT:llä työpaikkakohtaista 
erää kohdennettiin palkka-
vinoumien korjaamiseen ja 

palkkarakenteen palkkaporrastuksen 
mukaisen linjan toteutumiseen. Tämä 
koettiin  sekä työnantaja- että työnteki-
jäpuolella tärkeäksi ja tätä prosessia on 
syytä jatkaa”, YIT Teollisuus- ja verkko-
palvelut Oy:n työsuhdepäällikkö Tuija 
Vehviläinen sanoo. 

”Henkilöillä, joilla on parempi pä-
tevyys ja vaativampi työ, täytyy myös 
aikapalkkaosuuden olla suurempi.  Se 
on oikeudenmukaista.”

YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n 
työsuhdepäällikkö Tuija Vehviläisen mukaan 
on merkittävää, että  uuden tes-sopimuksen 
ansiosta nyt voitiin ensimmäisen kerran 
kohdentaa  työpaikkakohtaista erää 
oikeudenmukaisesti ja kannustavasti.

Oikeudenmukaisuutta  
ja kannustusta

Vehviläisen ja luottamusmies reijo 
marjoniemen mukaan kunnossapito-
palvelut-liiketoimintaryhmässä pelisään-
nöt työpaikkakohtaisen erän jakamiselle  
löytyivät yllättävän helposti.

”Johtuiko se siitä, että korjausta tuli 
kohtaan, johon sitä oli kaivattukin, vai 
siitä, että meillä yhteistyö sujuu yleensä 
hyvin?”, Marjoniemi pohtii.

Kunnossapitopalveluissa työpaik-
kakohtainen erä kohdennettiin niille 
työntekijöille, joilla aikapalkkaosuuden 
määrä on pieni suhteessa palkkaraken-
teen mukaiseen peruspalkkaan.

”M

”Työpaikkakohtaisen erän jakaminen tes-sopimuksen velvoitteiden mukaan 
vaatii hyvää yhteistyötä kaikilta osapuolilta”, YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut 
Oy:n työsuhdepäällikkö Tuija Vehviläinen ja luottamusmies Reijo Marjoniemi 
toteavat.

Uuden 

sopimuksen 

ansiosta 

korotukset 

voidaan 

kohdentaa 

työssään 

parhaiten 

ansioituneille.
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F A K T A

Teknologiateollisuuden 
rekrytointitarve pysyy 
korkeana

Teknologiateollisuuden rekrytointi-
tarve pysyy lähitulevaisuudessa kor-
keana. Tarvetta on sekä ammatti- 
että korkeakoulututkinnon suorit-
taneista osaajista. 

Teknologiateollisuuden kyselyyn 
vastanneet henkilöstöjohtajat ar-
vioivat henkilöstön määrän kasvavan 
Suomessa yhteensä miltei seitsemän 
prosenttia vuosina 2006–2010. Vuo-
den 2007 ensimmäisen yhdeksän 
kuukauden aikana henkilöstömäärä 
kasvoi 8 000 henkilöllä (+3 %) vuo-
den 2006 lopun henkilöstömäärään 
verrattuna. Vuoden 2006 lopussa 

teknologiateollisuudessa työskenteli 
Suomessa 265 000 henkilöä. 

Eläkkeelle on siirtymässä vuosina 
2006–2010 runsaat 20 000 hen-
kilöä. 

Pienet yritykset ja toimialoista tie-
totekniikka-ala sekä kone- ja metalli-
tuoteteollisuus ovat optimistisimpia 
arvioissaan. 

Henkilöstöselvitys 2010-raportti 
julkaistaan joulukuussa 2007. 

Lisätietoja: Minna Jokinen, 

Teknologiateollisuus ry, (09) 192 3354

minna.jokinen@teknologiateollisuus.fi 

Työpaikkakohtaisen erän jakotapa 
edellyttää, että palkkarakenteen työn-
vaativuusryhmät ja henkilökohtaiset 
palkanosat ovat kunnossa, ja että palk-
karakennetta ylläpidetään.

”Tähän tullaan panostamaan eri-
tyisesti”, toteavat Vehviläinen ja Mar-
joniemi. 

YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut on 
osa YIT-konsernia ja tarjoaa palveluja 
muun muassa teollisuuden projekteihin 
ja kunnossapitoon. Yhtiön palveluksessa 
on reilut 4 000 työntekijää, joista yli 
puolet kuuluu Teknologiateollisuuden 
työehtosopimusten piiriin.

Neuvottelut luottamusmiesten kans-
sa uuden työehtosopimuksen työpaikka-
kohtaisen erän soveltamisesta sujuivat 
Vehviläisen mukaan kokonaisuudessaan 
rakentavassa hengessä. 

”Molemmilla puolin pöytää ymmär-
rettiin asian tärkeys. Tulevaisuudessa 
palkkakohtaiset erät ovat entistä suurem-
massa roolissa. Niiden avulla palkkausta 
voidaan kohdentaa ja pitää kiinni hyvistä 
työntekijöistä”, Vehviläinen sanoo.

Sopimuksen mukaan työntekijäkoh-
taisen erän suuruus on 1,0 prosenttia, 
mikäli sen käyttötavasta sovitaan liitto-
jen yhteiseen ohjeistukseen perustuen. 
Työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena 
on tukea palkanmuodostuksen kannus-

tavuutta, oikeudenmukaista palkkara-
kennetta sekä tuottavuuden kehittämistä 
yrityksessä. Erän jaosta neuvotellaan 
paikallisesti luottamusmiehen kanssa. 
Mikäli erän jakotavasta ei olisi päästy 
sopuun tai erä jaetaan samansuuruisena 
kaikille, kapenee erän suuruus tällöin 0,7 
prosenttiin.

”Jotta työpaikkakohtainen erä saa-
daan jaettua tesin velvotteiden mukaan, 
se edellyttää hyviä keskusteluyhteyksiä 
kaikkien osapuolten välillä”, Vehviläinen 
sanoo.

Kunnossapitopalveluissa työpaikka-
kohtainen potti jaettiin sellaisille työnte-
kijöille, joiden aikapalkkaosuus oli pieni 
tai sitä ei ole ollut ollenkaan. 

Tulevaisuudessa työpaikkakohtaisen 
erän osuudeksi on kaavailtu jopa 20–50 
prosenttia yleiskorotuksen määrästä.

”Palautteen perusteella tätä mallia 
kannattaa kehittää eteenpäin. Sen avulla 
voidaan kannustaa työntekoon ja korjata 
palkkavinoumia”, Vehviläinen sanoo. 

Kunnossapidon liiketoiminnassa 
tes-uudistuksen soveltaminen on ollut 
helppoa, mutta suurempia haasteita Veh-
viläisen mukaan on ollut projektipuolella, 
jossa tehdään suorituspalkkatyötä.

”Urakoissa erä kohdennettiin ylem-
pien työvaativuusryhmien töihin. Liiton 
puolella kannattaisi kehittää laskenta-
ohjeita nykyisestä, kun on kyse suorien 
urakoiden palkkaustavoista”, Vehviläinen 
ehdottaa. 

Johto ja
talous-
hallinto

Tutkimus
ja kehit-
täminen

Osto ja
logistiikka

Tuotanto Työnjohto Myynti
ja markki-
nointi

Huolto ja 
kunnossa-
pito

Muu

+12 %

+ 3 %

+ 7 % + 11 %

+ 15 %
+ 1 %
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+ 7 %

 *) Yhteensä noin 500 yritystä, joissa työskentelee noin 128 700 henkilöä

Teknologiateollisuuden*) henkilöstön määrä 
Suomessa toiminnoittain vuosina 2006 ja 2010 

2006 2010+ 6 %

+ 9 %

”Molemmin puolin pöytää 
ymmärrettiin tes-sopimuksen 
tärkeys”, Tuija Vehviläinen ja 
Reijo Marjoniemi linjaavat.
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miljoonan asukkaan Venäjä on yksi Suomen 
kolmesta tärkeimmästä kauppakumppa-
nista. Venäjän talouskasvun ennakoidaan 

jatkuvan vakaana: teollisuuden ja rakennussektorin investoinnit 
kasvavat. Investointien rahoitus on myös helpottunut, ja väestön 
ostovoima kasvaa edelleen.

Vahvan kasvun kääntöpuolena on edelleen joukko riskejä, 
jotka saavat yritykset empimään oman tuotannon kasvattamista 
Venäjälle. Korruptio ja byrokratia huolettavat suomalaisyrityksiä, 
joiden investointi- ja omistussuojaa ei aina riittävästi taata.

Novosibirskin yliopiston liiketaloudellisesta tiedekunnasta 
valmistuneen ksenia S. Baluevan Teknologiateollisuudelle te-
kemä tutkimus ”Business Environment of Technology Industries 
in Russia and Ukraine” vertailee Venäjän sekä Ukrainan teknolo-
giateollisuuden liiketoimintaympäristön kehitystä viime vuosina. 
Venäjän ja Ukrainan teollinen kehitys perustuu samankaltaiselle 
instituutioiden, teollisuusrakenteiden ja teknologian historialle. 
Kehityksessä Venäjä on askeleen Ukrainaa pidemmällä. Venäjä 
on hajonneen Neuvostoliiton alueista edelleen kaikkein teol-
listunein. 

Kuitenkin kansainvälisessä vertailussa vaatimattomat inves-
toinnit teollisuuteen merkitsevät sitä, että teollisuus on luonteel-
taan vanhanaikaista ja tehotonta. Teollisuus on myös keskittynyt 
voimakkaasti puolustus- ja ilmailuteollisuuteen, minkä osaamista 
ei ole kyetty kanavoimaan riittävästi siviilialoille.

Venäjän talouden kasvu on viime vuosina perustunut pit-
kälti öljyn ja muiden raaka-aineiden korkeaan maailmanmark-
kinahintaan ja kotimaiseen kysyntään. Viimeiset kahdeksan 
vuotta Venäjän bruttokansantuote on kasvanut 6–7 prosenttia 
vuodessa.

Teknologian tutkimus- ja  
tuotekehitys vähentynyt

Vakaa ja pysyvä kasvu edellyttäisi vahvempaa panostusta 
tuotantorakenteen monipuolistamiseen kotimaisia tuotannon-
aloja kehittämällä. Viime vuosina on ollut nähtävissä kasvua 
kuluttajavetoisilla tuotannonaloilla, kuten rakentamisessa sekä 
vähittäiskaupassa ja muilla palvelualoilla.

Sen sijaan teknologian tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit 
laahaavat Baluevan raportin mukaan jälkijunassa.

Kehittyneet maat vahvistavat tulevaisuuden kilpailukykyään 
ja talouskasvuaan voimakkaasti teknologisten innovaatioiden 
avulla, mikä näkyy voimistuvina tutkimus- ja tuotekehityspa-
nostuksina. Venäjällä tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien 
painopiste on sen sijaan ollut vahvemmin perinteisessä ja raaka-
ainetuotantoon keskittyneessä teollisuudessa, kun taas korkeaan 
teknologiaan kohdentuvat investoinnit ovat jopa laskeneet.

Viimeisten 10–15 vuoden aikana investoinnit tieteeseen 
ja teknologian kehittämiseen ovat vähentyneet ja pudonneet 
alle kriittisenä pidetyn rajan, joka on kaksi prosenttia brutto-
kansantuotteesta. Millään muulla sektorilla ei ole tapahtunut 
vastaavaa romahdusta. 

Kun teknologian tutkimus- ja tuotekehityspanostukset 
ovat länsimaissa keskimäärin 2,5–3 prosenttia, on Venäjällä 
vastaava osuus vain 1,3 prosenttia. Kehitys on ollut laskeva 
viime vuodet. 

Venäjä investoi tieteeseen varoja viisi kertaa vähemmän 
kuin Saksa ja 25 kertaa vähemmän kuin USA. Baluevan mu-
kaan Venäjällä olisi kuitenkin runsaasti potentiaalia kehittää 
kilpailukykyistä teknologiaa omille markkinoille ja vientiin, jos 
vain poliittiset päättäjät kohdentaisivat investointeja uudella 
tavalla. Ilman vahvaa yhteiskunnallista panosta eivät myöskään 
ulkomaiset sijoittajat tule markkinoille.

Balueva arvioi, että Venäjän tulisi investoida voimakkaam-
min tietotekniikka-alaan sekä elektroniikan tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen. Tutkijan mukaan Venäjällä on tarjottavanaan 
näillä osaamisalueilla paljon erikoisosaamista, jonka avulla se 
voisi tehostaa omaa yhteiskunnallista tuottavuuttaan ja tarjota 
globaaleille markkinoille kilpailukykyisiä innovaatioita.

Venäjän teknologia -
teollisuuden markkinat

Teknologiateollisuus työllistää Venäjällä noin 14 miljoonaa 
ihmistä eli viidesosan työvoimasta. Teollisuuden työllistävä 
vaikutus on kuitenkin vähentynyt viimeisen 15 vuoden aikana. 
Kun 1990-luvun alussa teknologiateollisuus työllisti kolmannek-

Vastakohtien Venäjä
Venäjän markkinat kasvavat edelleen ripeästi ja luovat uusia 
yhteistyömahdollisuuksia Suomelle ja muille EU-maille. 
Voimakkaan kasvun jarruna on kuitenkin edelleen laaja ja 
korruptoitunut byrokratia. Kysymysmerkkejä herättää myös 
tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien vähyys.

142

Venäjän markkinoiden 
potentiaalisia toimialoja 
suomalaisille yrityksille:

Televiestintäalan markkinoiden kehitys  1. 
jatkuu voimakkaana
Rakennusala, rakennusmateriaalit ja  2. 
sisustustarvikkeet
Energian tuotantoon ja säästöön tarvittavien  3. 
laitteiden tuotannon kehittäminen ja tuonti
Elintarviketeollisuuden modernisointi4. 
Jalostusasteen nostaminen metsä- ja  5. 
puunjalostusteollisuudessa
Vähittäiskauppa ja logistiikkapalvelut6. 
Kaasuputki- ja Itämeren satamahankkeet  7. 
sekä niihin liittyvät ympäristökysymykset
Infrastruktuurihankkeet, ml. ympäristöala 8. 
Kiinteistö- ja siivouspalvelut9. 

Lähde: Finpron maaraportti venäjä, Marraskuu 2007.

Venäjän markkinoiden 
riskejä ja uhkia:

Inflaation voimistuminen1. 
Ns. voimaministeriöiden taustan omaavien  2. 
henkilöiden osuuden kasvaminen hallinto-
koneiston kaikilla tasoilla
Riittämätön investointi- ja omistussuoja  3. 
suurempien investointihankkeiden esteenä
Teollisuustuotannon kasvu edelleen energia-  4. 
ja perusmetallisektoreiden varassa
Pankkisektorin ja rahoitusjärjestelmän  5. 
kehittäminen edelleen kesken
Kuljetusinfrastruktuurin kehittymättömyys  6. 
(öljy- ja kaasuputkiston riittämättömyys,  
maantieverkoston heikko taso, lentokenttä-  
ja satamakapasiteetin heikkoudet)
Lainsäädännön keskeneräisyys7. 
Korruptio ja byrokratia (Transparency 8. 
Internationalin syyskuussa 2007 julkaiseman 
arvioinnin mukaan 143. sijalla korruption  
osalta 180 maan joukossa)
Pula ammattitaitoisesta työvoimasta9. 
Työvoiman kallistuminen ja sitouttamisen  10. 
vaikeutuminen
Negatiivinen demografiakehitys11. 

TEKSTI Olli Manninen  KuvaT Jari Härkönen ja Shutterstock
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sen työväestöstä, oli osuus vuonna 
2004 enää vain 21,5 prosenttia. 
Alan tuottavuus on kuitenkin ke-
hittynyt suotuisasti ja kasvanut vuo-
desta 1997 lähtien noin kahdeksan 
prosentin vuosivauhtia. Polttoaine-
teollisuuden osuus on yli viidennes 
koko Venäjän teollisuustuotannosta. 
Kone-  ja metallituoteteollisuus ovat 
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Viimeinen havainto: 7/2007
Lähde: Tullihallitus

toiseksi merkittävimpiä toimialoja. Informaatioteknologian rooli 
Venäjällä on edelleen pieni.

IT:n osuus Venäjän BKT:sta on vain 0,5 prosenttia, kun esi-
merkiksi USA:ssa vastaava osuus on 4,4 prosenttia. 

Microsoftin teettämän tutkimuksen mukaan Venäjän yli-
opistoista valmistuu vuosittain 1,3 miljoonaa teknisen lop-
pututkinnon suorittanutta opiskelijaa. Näistä vain 70000 saa 
koulutustaan vastaavaa työtä Venäjällä. Noin 10000 työskentelee 
ulkoistetuissa offshore-tehtävissä koodareina.

Venäjän asema globaaleilla ohjelmistomarkkinoilla on myös 
yhä vaatimaton. Noin 150 miljardin dollarin markkinoista Ve-
näjän osuus on 70 miljoonaa dollaria, kun esimerkiksi Intia on 
ahmaissut jo viiden miljardin ja Irlanti kuuden miljardin osuuden 
globaalista ohjelmistokakusta.

Baluevan mukaan Venäjän vaatimatonta menestystä glo-
baaleilla softwaremarkkinoilla selittää ennen kaikkea huono 
markkinointiosaaminen.

Teknologiateollisuuden vienti 
Venäjälle lisääntynyt vain hieman

Vuoden 2007 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana 
Suomen vienti Venäjälle kasvoi neljä prosenttia edellisvuoden 
vastaavan ajankohdan tasosta. Viennin kasvu olisi suurempikin, 
jos mukaan laskettaisiin autojen kauttakulkukauppa. Tietoliiken-
nelaitteiden vienti Suomesta laski 17,2 prosentilla edellisvuoden 
tasosta. Niiden viennin lasku johtuu enimmäkseen siitä, että 
Nokian matkapuhelimia tuodaan Venäjän markkinoille nykyisin 

myös yrityksen muista kokoonpanotehtaista. Venäjä on edelleen 
Saksan ja Ruotsin ohella Suomen tärkein kauppakumppani.

Venäjällä toimivissa teknologiateollisuuden suomalais-
yritysten tytäryhtiöissä työskenteli vuonna 2006 reilut 6 000 
venäläistä työntekijää. 

ukrainan markkinat

Kseniya Balueva vertailee tutkimuksessaan Venäjän ja Ukrainan 
talouksia. Vaikka molempien maiden teollinen rakenne, tekno-
logian osaamistaso ja talousuudistukset ovat samankaltaisia, on 
Ukraina jäänyt Venäjän kehitysvauhdista. Merkittävin ero maiden 
välillä on raaka-ainevaroissa. Ukraina on tässä suhteessa köy-
hempi, vaikkakin 46,5 miljoonan asukkaan maalla on merkittäviä 
rautamalmi-, kivihiili-, maakaasu- ja öljyvaroja.

Vuonna 2000 itsenäistyneen Ukrainan talous kasvoi ripeästi 
aina vuoteen 2004, jolloin BKT nousi peräti 12 prosenttia. 
Vuoden 2005 poliittisten myllerrysten vuoksi talouskasvu 
hidastui, mutta on voimistunut viimeisten kahden vuoden 
aikana ja BKT:n kasvu on saavuttanut 6–7 prosentin tason. 
Ennakkoar vioiden mukaan vuoden 2008 kasvu tulee olemaan 
samanlainen.

Ukrainan talouskasvua on tukenut teräksen odotettua 
korkeampi maailmanmarkkinahinta. Yksityinen kulutus on 
kasvussa palkkojen nousun ja kulutusluottojen yleistymisen an-
siosta. Ukrainalaisten kysyntä keskittyy entistä voimakkaammin 
telekommunikaatioon, vapaa-ajan harrastuksiin ja terveyden-
hoitoon. Venäjän tavoin Ukrainan internetyhteyksien määrä on 

kasvanut nopeasti: viidessä vuodessa internetyhteyksien määrä 
on moninkertaistunut. Lähes joka viidennellä ukrainalaisella oli 
internetyhteys vuoden 2005 tilastojen mukaan.

Vaikka Ukrainan talous kehittyy Venäjää hitaammin, nousee 
Ukraina työn tuottavuudessa Venäjän edelle esimerkiksi kone- ja 
metallituoteteollisuudessa.

Ukrainan tärkeimpiä vientituotteita ovat rauta ja teräs. Tuontia 
hallitsevat öljy ja kaasu, jota tuodaan Venäjältä. Maan tärkeimpiä 
kauppakumppaneita ovat Venäjän ohella Italia, Puola ja Saksa. 

Suomen vienti Ukrainaan oli viime vuonna 460 miljoonaa 
euroa. Vientiä on vahvistanut telekommunikaatioalan lait-
teiden vilkas kysyntä. Puhelinten ohella Ukrainaan viedään 
toimistokoneita, ATK-laitteita ja teollisuuskoneita. Suomen 
tuonti Ukrainasta on vähäistä ja keskittynyt pääasiassa raudan 
ja teräksen tuontiin.

Baluevan tutkimuksen mukaan Ukrainasta on kuitenkin 
tulossa tärkeä markkina-alue suomalaisyrityksille, vaikka Suo-
men vienti Ukrainaan on volyymiltaan toistaiseksi kymmenen 
kertaa vähäisempää kuin Venäjälle. Ukrainalaiset ja suomalai-
set yritykset ovat kiinnostuneita vahvistamaan maiden välisiä 
kauppasuhteita.

Suomalaisten teknologiateollisuuden yritysten läsnäolo 
Ukrainassa on toistaiseksi vähäistä. Markkinoiden epävakaus, 
talouden sääntely, korruptio ja harmaa talous lisäävät taloudelli-
sia riskejä alueella. Suomalaisyritysten näkökulmasta kiinnostavia 
toimialoja Ukrainassa ovat Finpron Ukraina-maaraportin mukaan 
muun muassa rakennussektori, puunjalostus- ja paperiteollisuus 
sekä telekommunikaatio. 

”Venäjän investoinnit teknolo-
giaan ovat vähentyneet. Nyt ol-
laan jo alle kriittisenä pidetyn 
rajan, joka on kaksi prosenttia 
bruttokansantuotteesta”, tutkija 
Ksenia S. Balueva sanoo.

Ukrainan tärkeimpiä vientituotteita ovat rauta ja teräs. 
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Vesivoimaa on rakennettavissa jo 
valjastetuissa vesistöissä. Luonnontilai-
siin jokiin ei tarvitsisi kajota. Osittain 
valjastettujen vesistöjen rakentaminen 
loppuun olisi järkevää, koska näin ym-
päristövaikutukset on mahdollista mi-
nimoida.

Lämpöpumppujen avulla voidaan 
hyödyntää maalämpöä, ilmalämpöä ja 
olosuhteista riippuen jopa vesistöjen 
lämpöä. 

Tuulivoiman rakentaminen kannattaa 
keskittää niille seuduille, joissa on hyvät 
tuuliolosuhteet ja joissa tuulivoimaraken-
tamiselle ei ole maisemallisia esteitä. Yksi 
mahdollisuus ovat off-shore-tuulipuistot, 
joiden ansiosta tuulivoimaloiden huipun 
käyttöaikaa voidaan lisätä. Ongelma-
na ovat merituulivoimaloiden korkeat 
rakentamiskustannukset. Tuulivoiman 
lisärakentaminen edellyttää merkittäviä 
tukitoimia, joko valtion budjetista tai 
sitten lisämaksuna sähkön käyttäjiltä. 
Vuoteen 2020 mennessä tuulivoimaa 
on rakennettavissa noin 1000 mega-
wattia.

Yhteensä uusiutuvien potentiaalin 
täysimääräinen hyödyntäminen merkitsisi 
uusiutuvien energialähteiden osuuden 
nostamista primäärienergiasta noin 28 
prosenttiin. Loppuenergiasta laskettuna 
osuus olisi yli 30 prosenttia. EU:n komis-
sio antanee oman esityksensä uusiutu-
vien energialähteiden maakohtaisiksi 
osuuksiksi tammikuussa 2008. Tässä 
yhteydessä on Suomen valvottava kansal-
lista etuaan ja varmistettava, että meille 
asetettu tavoite voidaan kohtuullisin 
uhrauksin saavuttaa. 

martti kätkä
energiajohtaja
Teknologiateollisuus ry
martti.katka@teknologiateollisuus.fi 

20 prosenttiin energian kulutuksesta 
vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on 
erittäin haasteellinen, sillä uusiutuvien 
energialähteiden osuus EU:n energian 
kulutuksesta on tällä hetkellä vain 6,5 
prosenttia.

Suomessa neljännes 
uusiutuvaa

Suomessa oli uusiutuvien energialäh-
teiden osuus 24 prosenttia energian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2005. 
Olemme siis jo nyt ylittäneet EU:n yhtei-
sen tavoitteen. Myös sähkön hankinnasta 
uusiutuvien energialähteiden osuus on 
Suomessa korkea. Vuonna 2006 uu-
siutuvien osuus sähkön hankinnasta oli 
25 prosenttia. Tämä siitä huolimatta, 
että vesivoimaa on Suomessa paljon 

vähemmän kuin Norjassa tai Ruotsissa. 
Uusiutuvien energialähteiden korkean 
osuuden selittää bioenergia ja metsä-
teollisuuden tärkeä rooli puuenergian 
hyödyntäjänä.

Suomessa ei ole koskaan ollut varaa 
tuhlata energiaa. Energiasta yli 70 pro-
senttia on tuontitavaraa, koska meillä ei 
ole fossiilisia polttoainevaroja. Ilmasto on 
kylmää, välimatkat pitkiä ja teollisuus on 
energiavaltaista. Näistä syistä energian 
säästöön on Suomessa kiinnitetty aina 
erityistä huomiota.

Sähkön tuotannossa on yhdistetyn 
lämmön ja sähkön tuotannon osuus yksi 
maailman korkeimpia. Vuonna 2007 
yhdistetyn tuotannon osuus sähkön han-
kinnasta oli runsaat 30 prosenttia. Tästä 
kaukolämmön tuotannon yhteydessä 
tuotettiin 16 prosenttia ja teollisuudessa 
yli 14 prosenttia. Yhdistetyssä tuotannos-
sa päästään korkeaan hyötysuhteeseen. 
Hyötysuhde on jopa 90 prosenttia, kun 
se erillisessä sähkön tuotannossa lauhdu-
tusvoimalla jää 35–42 prosenttiin.

Varsin suuri osuus yhdistetystä tuo-
tannosta perustuu puupolttoaineiden 
käyttöön. Metsäteollisuudessa käytetään 
kaikki raaka-aineeksi kelpaamaton puu 
hyödyksi energian tuotannossa. Puupe-
räisten polttoaineiden osuus on Suomen 
sähkön hankinnasta teollisuusmaiden 
korkeimpien joukossa. Vuonna 2006 
puupolttoaineiden osuus sähkön han-
kinnasta oli runsaat 11 prosenttia. Tästä 
valtaosa tuotettiin metsäteollisuuden 
jäteliemillä, kuorella, purulla ja muulla 
jätepuulla. Osa tuotettiin metsähakkeella 
kaukolämmön tuotannon yhteydessä.

Tasajako ei sovi  
Suomelle

EU:n tavoitteen saavuttamiseksi kaikkien 
jäsenmaiden, myös Suomen, on lisättävä 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä, 

vaikka osuus on meillä jo yli 20 prosent-
tia. Jos uusiutuvien energialähteiden 
osuuden lisäystä ajatellaan kaavamai-
sesti, puuttuu 20 prosentin tavoittees-
ta EU-maissa 13,5 prosenttiyksikköä. 
Tasajakona kaikille jäsenmaille lankeaisi 
siis 13,5 prosenttiyksikön lisäystavoite. 
Suomelle tulisi velvoite lisätä uusiutuvien 
osuus lähes 38 prosenttiin. Näin suuri 
osuus olisi meille kuitenkin tavoitteena 
aivan mahdoton.

Mitä mahdollisuuksia meillä sitten 
olisi lisätä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta? Edelleen suurimmat lisäyspo-
tentiaalit ovat bioenergiassa. Nykyään 
on menossa voimakas kasvuvaihe metsä-
hakkeen energiakäytössä. Metsähaketta 
käytetään ympäri Suomea kaukolämpö-
kattiloissa. Lisäksi metsähaketta käyte-
tään lisääntyvässä määrin yhdistetyssä 
lämmön ja sähkön tuotannossa usein 
yhdessä turpeen kanssa. 

Uusiutuvien energialähteiden edistä-
misohjelmassa asetettu tavoite kasvattaa 
metsähakkeen käyttöä alle miljoonasta 
kuutiometristä vuodessa viiteen miljoo-
naan kuutiometriin vuoteen 2010 men-
nessä tullaan saavuttamaan. Maksimis-
saan puupolttoaineiden käyttö voi yltää 
jopa kahdeksaan miljoonaan kuutiomet-
riin vuonna 2020. Enempää ei metsästä 
ole saatavissa energiapuuta ilman, että 
metsäteollisuuden raaka-ainepuun saanti 
vaarantuu.

Seuraavaksi suurin bioenergiapoten-
tiaali koostuu peltoenergiasta, lähinnä 
ruokohelvestä. Sitä käytetään seospolt-
toaineena kaukolämpövoimaloissa, ja 
sen viljelyala on kasvamassa nopeasti 
erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla. 

Bio- ja peltoenergian lisäksi yhdys-
kuntajätteen energiakäyttö voidaan 
laskea 60-prosenttisesti uusiutuvaksi 
energiaksi. Toivottavasti yhdyskuntajät-
teiden polttolaitosten lupamenettelyt 
etenevät suotuisasti.

urooppaneuvosto asetti 
kokouksessaan maalis-
kuussa 2007 EU:lle tavoit-
teeksi lisätä uusiutuvien 
energialähteiden osuuden e

Uusiutuvan energian lisäämisessä kova haaste

L I N J A N V e T O A J A N K O h T A I S T A

Euroopan komissio ehdotti loka-
kuun lopulla lykkäystä lainsäädän-
nölle, joka koskee työntekijöitten 
altistumisesta sähkömagneettisille 
kentille (EMF). Ehdotuksen mukaan 
direktiivin saattamista osaksi kan-
sallista lainsäädäntöä siirretään nel-
jällä vuodella. Näin lainsäädännön 
valmistelulle annetaan lisäaikaa 
aina huhtikuun loppuun vuonna 
2012. 

Alkuperäisen direktiivin mu-
kaan jäsenvaltioiden olisi pitänyt 
saattaa direktiivi kansalliseen lain-
säädäntöön viimeistään huhtikuun 
loppuun 2008 mennessä. Teolli-
suus on nostanut esiin direktiiviin 
liittyviä ongelmia, jotka tarpeetto-
masti vaikeuttaisivat esimerkiksi 
lääketieteellisiä hoitotoimenpiteitä 
ja niihin liittyvien laitteiden tuote-

kehitystä. Tähän komissio on nyt 
reagoimassa.

Komission ehdotus todennä-
köisesti hyväksytään parlamentissa 
ja neuvostossa. Näin saavutettu 
lisäaika tuo helpotusta myös tek-
nologiateollisuuden yrityksille. 
Tämä aika on kuitenkin käytettä-
vä hyödyksi, ja valmistautumista 
uuteen lainsäädäntöön on hyvä 
jatkaa. Työturvallisuutta koskevissa 
kehityshankkeissa on jatkossa syytä 
ottaa mukaan myös EMF-asiat. 

Lainsäädäntöhanketta tarkas-
teltiin aiemmin lähemmin Vision 
numerossa 4/2006.

Lisätietoja: patrick Frostell, 
puh. (09) 192 3386, 040 830 1640, 
patrick.frostell@teknologiateol li-
suus.fi

eU lykkää eMF-lainsäädäntöä 

Nettisivusto www.tuottavuustyo.fi 
välittää tietoa tuottavuuden kehit-
tämisestä esimiehille, työnantajille 
ja henkilöstölle.
 Tuottavuustyö on arkisia tekoja. 
Parhaaseen tulokseen päästään 
tuottavuustyön ja työelämän laa-
dun samanaikaisella kehittämisellä 
henkilöstön ja johdon yhteistyönä. 
Työpaikkojen omatoimista kehit-
tämistä tukee uusi verkkopalvelu 
www.tuottavuustyo.fi.
 Verkkopalvelun tavoitteena on 
edistää tuottavuuden parantamista 
suomalaisilla työpaikoilla. Verkko-
palvelusta löytyy esimerkkejä eri 
työpaikoilta, työkaluja ja tietoa, 
joilla pääsee tuottavuustyössä liik-
keelle. Verkkopalvelusta löytyvät 
tuoreimmat tuottavuuteen liittyvät 
uutiset ja tutkimustieto.

 Aloite verkkopalvelun rakenta-
miseen syntyi AKAVAN, Elinkeino-
elämän keskusliiton EK:n, SAK:n ja 
STTK:n käynnistämässä tuottavuus-
projektissa. Myös Teknologiateolli-
suus on ollut kehitystyössä muka-
na. Työmarkkinakeskusjärjestöjen 
hallinnoima Työturvallisuuskeskus 
TTK vastaa verkkopalvelun sisällön 
ja tekniikan ylläpidosta.
 Verkkopalvelun tarkoituksena 
on myös herättää suomalaisten 
kiinnostus tuottavuustyön jatku-
vaan parantamiseen. Kertapanos-
tus ei riitä, vaan tuottavuustyön on 
oltava osa jokaisen organisaation 
arkipäivää.
 Lisätietoja: jukka Tiihonen, 
puh. (09) 192 3321, 040 821 8705, 
jukka.tiihonen@teknologia teolli-
suus.fi

Uusi verkkopalvelu tuottavuustyöhön

18 VISIO 4|2007 19 1918



o
s
a
a
m
in
e
n

eknologiateollisuuden 
Koulutus- ja työvoimatyö-
ryhmän puheenjohtaja, 
EM Group Oy:n toimitus-
johtaja marjo raitavuo 

kehottaa tarkastelemaan osaamisen 
haasteita pitkäjänteisesti ja kokonai-
suutena, ei vain yksittäisten koulutusten 
näkökulmasta. 

Olennaista on se, miten tasapainoi-
sella ja tehokkaalla koulutuspolitiikalla 
voidaan tukea suomalaisen teollisuuden 
kansainvälistä kilpailukykyä. Teknologia-
teollisuus tarvitsee sekä huippuluokan 
ammattiosaajia että teollisuuden tarpeet 
ymmärtäviä tutkijoita tukemaan kilpailu-
kykyistä innovaatiokehitystä.   

”Suomesta puuttuu vahvoja kasvu-
yrityksiä. Etenkin keskikokoisia yrityksiä 
pitäisi saada vahvalle kasvu-uralle. Se 
taas vaatii ennen kaikkea osaamista ja 
innovaatiokykyä. Olen iloinen, että osaa-
misen haasteista keskustellaan nykyään 
avoimesti. On tärkeää, että osaamistar-
peita ennakoidaan pidemmälle tulevai-
suuteen”, sanoo Raitavuo. 

Suomalaisessa koulutus- ja tutkimus-
politiikassa yritysnäkökulma on kiitettä-
västi esillä. Valmisteilla oleva opetusmi-
nisteriön koulutuksen ja tutkimuksen 

”Suomalaisen yliopisto- ja tutki-
musmaailman ei ole varaa tasa-
päistyä liikaa. Valintoja tekemällä 
voidaan keskittyä strategisiin osaa-
misalueisiin, jotka sekä kehittävät 
yliopistojen kansainvälistä painoar-
voa että edesauttavat suomalaisen 
teollisuuden kilpailukykyä”, sanoo 
Teknologiateollisuuden Koulutus- 
ja työvoimatyöryhmän puheenjoh-
taja, EM Group Oy:n toimitusjohta-
ja Marjo Raitavuo.

T
kehittämissuunnitelma vuosille 2007–
2012 huomioi osaamisen ja työpaikkojen 
kohtaamisen haastavuuden. 

Yritysten sopeutuminen kansainväli-
seen kilpailuun ja muutokset tuotantota-
voissa vaikuttavat työvoiman tarpeeseen. 
Koulutuksen on vastattava työelämän 
tarpeisiin ja koulutusta on voitava hyö-
dyntää turvaamaan osaavan työvoiman 
saatavuus. 

ammattiosaamista  
pitää vaalia

Teknologiateollisuuden tekemän sel-
vityksen mukaan yritykset arvioivat 
rekrytointitarpeen pysyvän korkeana. 
Teknologiateollisuudesta jää lähivuosina 
eläkkeelle keskimäärin 5 000 henkilöä 
joka vuosi. Eläkkeelle jäävästä henkilös-
töstä noin kaksi kolmannesta työskente-
lee tuotantotehtävissä. Heidän työtään 
jatkavia ammattiosaajia tarvitaan etenkin 
kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä 
metallien jalostuksessa. Tarvittavan osaa-
misen tason arvioidaan nousevan kaikissa 
tehtävissä.  

”Myös työnjohtotason osaamisen 
vaatimukset kasvavat. Tuotantoon liit-
tyvän teknisen osaamisen lisäksi tarvi-

taan entistä enemmän kokonaisuuksien 
hallintaa, esimiestaitoja ja kykyä toimia 
verkostoituneesti”, pohtii Raitavuo. 

Ammatti- ja erikoisammattitutkin-
noilla on tärkeä rooli osaamisen kehittä-
misessä. Tutkintoja on kuitenkin osattava 
hyödyntää oikealla tavalla. Liian suuresta 
tutkintotarjonnasta on vaikea löytää to-
dellisiin tarpeisiin vastaavia vaihtoehtoja. 
Sitä mukaa kun osaamisvaatimukset 
muuttuvat ja uusia tutkintoja kehitetään, 
tutkintokirjoa pitää osata myös karsia. 

”Etenkään pk-yrityksillä ei itsel-
lään ole resursseja miettiä tutkintojen 
työelämä lähtöisyyttä. Uusia tutkintoja 
suunniteltaessa suuremmat yritykset voi-
sivat toimia pilotoijina ja madaltaa koko 
alan osaamisen kehittämisen kynnystä”, 
toivoo Raitavuo. 

Tutkimus ja teollisuus 
yhteistyöhön

Koska teknologiateollisuus edustaa suo-
malaisen elinkeinoelämän osaamisen 
kärkeä, on tärkeää, että myös teknolo-
giateollisuuden aloilla tehtävä tutkimus-
työ edustaa maailman huippua. Vuo-
rovaikutus tutkimuksen ja teollisuuden 
välillä on välttämätöntä, jotta tutkimus 

Osaaminen antaa  valmiudet kasvulle
Kaiken takana on ihminen ja hänen osaamisensa. 
Näin on myös teknologiateollisuudessa. Jotta 
teknologiateollisuus säilyttäisi innovatiivisuutensa 
sekä kasvu- ja kilpailu kykynsä, osaaminen on 
turvattava kaikilla saroilla, tuotannon osaamisesta 
tutkimus- ja kehitystoimintaan.    
TEKSTI virpi Hopeasaari  KuvaT Jari Härkönen, tohtorin hattu E.R. Wahlman Oy
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un pitkälle erikoistunut tekno-
logia-alan tohtoriopiskelija ja 
yritysjohtaja kohtaavat, ensim-

mäiseksi pitää löytää yhteinen kieli. Kun 
tutkija ymmärtää yritysten osaamishaas-
teita ja tapaa toimia ja yritysjohtaja tut-
kijan kysymyksenasettelua, edellytykset 
molempia rikastuttavalle ajatustenvaih-
dolle ja yhteistyölle ovat olemassa. 

Liiketoiminta tutuksi -kurssien tavoit-
teena on laajentaa tohtoriopiskelijoiden 
ymmärrystä liiketoiminnasta ja parantaa 
tutkimuksen ja yritystoiminnan yhteis-
työtä. Tohtoritason tutkijoiden saaminen 
mukaan yritystoimintaan voi edesauttaa 
tärkeällä tavalla kansainvälistä kilpailu-
kykyä ja yritysten sopeutumista toimin-
taympäristön muutoksiin.

Yritysten toimintatavat 
tutuiksi

Timo ahonen toimii tutkijana Oulun 
yliopiston sähkö- ja tietotekniikan 
osastolla konenäön tutkimusryhmäs-
sä. Väitöstutkimuksen on tarkoitus 
valmistua ensi vuoden aikana. 

”Vaikka viihdyn hyvin yliopistolla 
ja tutkimustyössä, haluan jossain vai-
heessa olla myös yrityselämän palve-
luksessa. Tämän alan tutkijakoulutus 

on hyvin teknologiakeskeistä ja 
tutkimusmenetelmiin keskitty-
vää. Siksi tutkijan on hyvä saada 
tuntumaa myös yrityselämään”, 

pohtii Ahonen. 
Teknologia-alan yritysten tapaan toi-

mia hän pääsi perehtymään tohtorikoulu 

Uutta luovat tutkijat ja tulosta tahkoavat 
yritysjohtajat tarvitsevat toisiaan, ja Suomi 
tarvitsee heidän yhteistyötään. Liiketoiminta 
tutuksi -hanke pyrkii madaltamaan kynnystä 
yrityselämän ja tutkimuksen välillä. 
TEKSTI virpi Hopeasaari  KuvaT Juha Sarkkinen

Tohtorit opiskelevat yrityselämää
GETAn (Graduate School in Electronics, 
Telecommunication and Automation), 
Teknologiateollisuuden ja Life Works 
Consulting Oy:n toteuttamalla Liiketoi-
minta tutuksi -kurssilla. Kurssi on osa 
WomEqual-kehityshanketta, jonka pää-
tavoitteena on tukea teknologia-alal-
la työskentelevien naisten etenemistä 
urallaan ja naisten innovaatiotoimintaa 
ja yrittäjyyttä. Myös Liiketoiminta tu-
tuksi -kurssin osallistujista puolet on 
ollut naisia. Kurssi on kuitenkin avoin 
kaikille ja se on houkutellut runsaasti 
myös miestutkijoita.   

Kurssin teemoja ovat muun muassa 
asiakaslähtöisyys, verkostomainen liike-
toiminta, asiantuntijuuden johtaminen 
ja yrittäjyys. Tavoitteena on tutustuttaa 
opiskelijat yritystoiminnan ajankohtaisiin 
kysymyksiin, liiketaloudellisiin käsitteisiin 
ja liiketoiminnan ilmiöihin. 

”Liiketoimintaosaamisen kartutta-
minen on tullut yhä tärkeämmäksi toh-
torikoululaisille. Useat tekniikan tohtorit 
siirtyvät nykyään asiantuntijatehtäviin yri-
tyksiin. Heidän on tärkeää osata muitakin 
taitoja kuin oma erikoisalansa. Lisäksi 
akateeminen yrittäjyys on maassamme 
yhä harvinaista”, selittää GETAn koor-
dinaattori marja Leppäharju.

Vauhtia verkostoista

Kurssin tavoitteena on auttaa tutkijoita 
ymmärtämään, että oman osaamisen voi 
muuttaa liiketoiminnaksi. Kurssi myös 
verkottaa tutkijoita alan yrityksiin, avaa 
tärkeää  asiakkuusnäkökulmaa ja valot-

palvelisi myös teollisuuden tarpeita ja sitä 
kautta suomalaista kilpailukykyä.

”Se edellyttää yliopistoilta pedago-
gisen ja tutkimuksellisen roolin rinnalle 
uudenlaista, vahvemmin eri toimijoita 
yhdistävää roolia. On tärkeää luoda tut-
kimuksen ja yrityselämän rajapintaan so-
siaalisen pääoman verkostoja jakamaan 
tietoa ja käymään keskustelua esimerkiksi 
molempia osapuolia kiinnostavista osaa-
mishaasteista ja tutkimuskysymyksistä. 
Luontevimmin tällainen rooli sopii yli-
opistoille, joiden suojissa uusi tieteellinen 
tieto useimmiten syntyy.”

Toisaalta myös yrityksiltä vaaditaan 
kasvuhalukkuutta ja valmiutta investoida 
tutkimukseen ja kehitykseen. Teknologia-
teollisuudessa panostus on lähes itses-
täänselvyys. Suomalaisesta tutkimus- ja 
kehityspanostuksesta noin 70 prosenttia 
tulee elinkeinoelämästä ja siitä peräti 75 
prosenttia teknologiateollisuudesta. Pää-
osa teknologiateollisuuden tutkimus- ja 
kehitystoiminnasta painottuu kuitenkin 
elektroniikka- ja sähköteollisuuteen, jo-
ten parannettavaa muilla aloilla vielä 
riittää. 

 

Tohtoreiden uusi rooli

Opetusministeriön tavoitteena on nostaa 
tohtoreiden suhteellinen osuus tutkija-
kunnasta 20 prosenttiin vuoteen 2020 

”Yritykset ovat alkaneet huomata, 
että tohtoreiden tutkimusosaamisesta 
on aidosti hyötyä yrityselämässä. Tutkijat 
voivat löytää uusia alueita ja näkökulmia 
innovaatioiden kehittämiseen. Teollisuu-
den ja tutkimuksen yhteistyö edellyttää 
kuitenkin avointa uudenlaista ajattelua ja 
toimintatapaa, jossa sekä tutkimus että 
yritykset hyötyvät”, toteaa Raitavuo. 

Win-win-tilanteelle on hyvät lähtö-
kohdat. Teollisuus tarvitsee perustut-
kimuksen tuottamaa tietoa sekä toh-
toreiden tutkimus- ja kehitysosaamista 
kilpailukykynsä tueksi. Teollisuuden 
tarjoamat työpaikat puolestaan ovat 
houkutteleva tekijä kasvavalle tohtori-
kunnalle, jolle ei riitä tutkijanpaikkoja 
akateemisesta maailmasta. Tutkijoiden ja 
yritysten verkostoissa tietoa ja osaamista 
välittyy myös yrityksiltä tutkijoille. Monet 
yrityksiä kiinnostavista kysymyksistä ovat 
kiinnostavia myös tutkimuksen näkö-
kulmasta.   

”Olennaista on löytää yhteinen kieli 
tutkimuksen ja yritystoiminnan välille. 
Jo tohtorikoulutuksessa tulisi huomioida 
myös yrityselämän osaamistarpeet, jotta 
tutkijataustaisten osaajien olisi helpompi 
sopeutua yritysmaailmaan ja yritykset 
saisivat oikean hyödyn heidän osaami-
sestaan.”

Raitavuo uskoo, että tutkimustoi-
minnan entistä vahvempi keskittäminen 
Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeisiin 
huippuklustereihin tulee lisäämään tut-
kimuksen ja yritystoiminnan yhteistyötä 
ja hyödyttämään sekä yliopistoja ja tut-
kimuslaitoksia että yrityksiä. 

K

mennessä. Tavoitteena on, 
että yhä suurempi osa toh-
torin tutkinnon suorittaneis-
ta työskentelisi tutkimus- ja 
muissa tehtävissä yliopis-
tolaitoksen ulkopuolella, 
muun muassa yrityksissä. 

”Yritykset ovat 

alkaneet huomata, 

että tohtoreiden 

tutkimusosaamisesta 

on aidosti hyötyä 

yrityselämässä.”
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Mitä yritys hyötyy yhteistyöstä 
Liiketoiminta tutuksi -kurssin kanssa?
Yhteistyö tarjoaa välitöntä hyötyä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia:

Osallistumalla aktiivisesti koulutusjakson toteutukseen ja tapahtumiin yritys saa •	
uusia kontakteja, uusinta tietoa ja osaamista sekä tuoretta näkemystä omiin 
toimintoihinsa.
Nuoret tutkijat tarvitsevat kehityksensä tueksi sitä tietoa ja kokemusta, jota yri-•	
tyksissä on. Osa heistä voi olla yrityksen tulevaisuuden tekijöitä. 
Osallistumalla hankkeeseen yritys voi parantaa yhteyksiään ja syventää yhteistyötä •	
hankkeeseen osallistuvien yliopistojen ja elektroniikan, tietoliikenne- ja automaa-
tiotekniikan sekä liiketoiminnan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Yrityksiä 
kiinnostavat osaamis- ja tutkimushaasteet välittyvät paitsi tohtoriopiskelijoiden 
myös laajemmin alan tutkijayhteistyön tietoisuuteen. Yhteistyö tukee tällä tavalla 
sekä yrityksiä että yliopistoja hyödyntävän tutkimusyhteistyön kehittymistä. 
Osallistumisen kautta syntyvä positiivinen kuva ja tietoisuus yrityksestä opiskeli-•	
japiireissä auttavat rekrytoinnissa myös pitkällä tähtäimellä.

Tutkijasta yrittäjäksi

”Suurin ero 

yrityselämän ja 

tutkijoiden välillä 

on ajattelutapa. 

Yritysmaailmassa 

rahallinen hyöty 

on viimekäden 

mittari toiminnalle. 

Jonkinasteinen 

taloudellinen 

peruskoulutus 

ja kenties 

teknologiastrategia 

pitäisikin 

tuoda osaksi 

tutkijakoulutusta”, 

ehdottaa Modulight 

Oy:n toimitusjohtaja 

Petteri Uusimaa.

amperelaisen Modulight Oy:n 
toimitusjohtaja petteri uusi-
maa on Tampereen teknillisestä 

yliopistosta valmistunut tekniikan tohtori, 
joka on itse kaupallistanut tutkijaosaa-
misensa menestyksekkäästi yritystoi-
minnaksi. 

Modulight on yksi yrityksistä, jotka 
Teknologiateollisuus on tuonut mukaan 
Liiketoiminta tutuksi -hankkeeseen opis-
kelijoiden yrityscaseksi. 

Tamperelainen yritys suunnittelee, 
valmistaa ja markkinoi lasertuotteita. 
Sovellusalueita ovat muun muassa 
lääketiede, puolustusteollisuus ja jopa 
avaruusteknologia. Modulightin tekno-
logia pohjautuu Tampereen teknillisessä 
yliopistossa jo 80-luvulta lähtien tehtyyn 
puolijohdetutkimukseen, jossa Uusimaa 
ja yrityksen muita perustajia on ollut 
mukana. Kun innovaatiolle ei silloin löy-
tynyt hyödyntäjää, tutkijat ryhtyivät itse 
yrittäjiksi. 

Yritys elää voimakasta kasvuvaihetta. 
Jatkuva tuotteiden ja toiminnan kehittä-
minen on tärkeää myös pitkän aikavälin 
menestykselle. 

”Keskeinen menestystekijä mark-
kinoilla on teknologinen etumatka kil-
pailijoihin. On myös tärkeää pitää kil-

pailukykyä yllä hyödyntämällä uusinta 
osaamista omalla liiketoiminta-alueella”, 
sanoo Uusimaa.  

Tohtoreille 
liiketoiminnan 

valmiuksia

Uusimaa uskoo, että teknologia-alan 
tohtorikoulutus on tapa pitää yllä Suo-
men teknologista kilpailukykyä valituilla 
vahvoilla aloilla. Tohtorikoulutusta on tär-
keää kehittää palvelemaan mahdollisim-
man hyvin myös teollisuuden tarpeita. 

”Meillä on hyviä kokemuksia työs-
kentelystä tohtoreiden kanssa. Olemme 
tälläkin hetkellä mukana muutamissa 
tutkimus- ja kehityshankkeissa, joissa 
tohtoriopiskelijat ovat usein keskeisessä 
roolissa. Olennaista on jo koulutukses-
sa herättää opiskelijoiden mielenkiinto 
ja kehittää heidän valmiuksiaan siirtyä 
töihin teollisuuteen.”

Liiketoiminta tutuksi -kurssin opis-
kelijoille Uusimaa esitteli Modulightin 
esimerkkinä siitä, miten soveltavasta 
tutkimuksesta voidaan luoda yritystoi-
mintaa. Osa opiskelijoista myös laati 
yritykselle laserteknologiaan liittyvän 
klusterianalyysin. 

Ttaa johtamisen haasteita globalisoituvas-
sa yhteiskunnassa.

Opetusmetodi perustuu vahvaan 
vuorovaikutukseen ja dialogiin, jotka 
jo sinänsä ovat yrityselämässä varsin 
tärkeitä taitoja. 

”Kurssin molemmilla oppijaksoilla 
perehdyttiin oikeiden yritysten ongelmiin. 
Se auttoi kehittämään omaa ajattelua ja 
ymmärrystä. Myös verkostoituminen niin 
yrityselämään kuin muualta Suomesta 
tulleisiin tutkijoihin toi omaa tutkimus-
kiinnostusta entistä konkreettisemmalle 
tasolle”, kuvailee Ahonen kurssikoke-
muksiaan. 

Tuloksia yhteistyöllä

Itse kurssin synty on kaiken kaikkiaan ol-
lut hyvä osoitus teollisuuden, liiketalous-
koulutuksen ja tutkijamaailman hyvästä 
kolmikantayhteistyöstä. Teknologia-alan 
tutkijakoulu GETA on Suomen suurin 
tutkijakoulu, johon kuuluvat Teknillinen 
korkeakoulu, Tampereen teknillinen yli-
opisto sekä Oulun, Turun ja Jyväskylän 
yliopistot. GETAn tehtävä on kouluttaa 
tohtoreita elektroniikan, tietoliikennetek-
niikan ja automaation aloille. 

Liiketoimintaosaamista kolmikan-
tayhteistyössä edustaa tamperelainen 
Life Works Consulting Oy, kauppatie-
teiden tohtoritiimin vetämä liikkeenjoh-
don konsultointi- ja koulutusyritys, joka 
vastaa kurssin opetussisällöstä. Tekno-
logiateollisuus puolestaan on tuonut 
yhteistyöhön teollisuuden näkökulman 
alan yritysten kautta. 

Tähän mennessä Liiketoiminta tu-
tuksi -kurssi on järjestetty kaksi kertaa ja 
osallistujia on ollut yhteensä 26. Heistä 
kolme on kurssilta saamansa annin roh-
kaisemana päättänyt perustaa oman 
teknologia-alan yrityksen. Seuraava kurs-
si järjestetään Tampereen teknillisessä 
yliopistossa ensi vuonna. TKK suunnit-
telee hyödyntävänsä GETAn kokemuksia 
ja pilottihankkeen tuloksia muissakin 
tohtorikoulutusohjelmissaan. 

Jos yrityksesi on kiinnostunut yhteistyöstä Liiketoiminta tutuksi -kurssin kanssa, 
ota yhteyttä Life Works Consulting Oy, Tarja Pietiläinen 040 507 0673, tarja.
pietilainen@lifeworksconsulting.net tai Teknologiateollisuus, Mervi Karikorpi, 
040 741 9801, mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi
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Mikä näyttötutkinto?

Syvyyttä 
ammattiosaamiseen, 
voimaa kilpailuun 

Ammattiosaaminen on moninaisten 
tietojen, taitojen ja valmiuksien 
summa, joka syntyy koulutuksen 
ja kokemuksen tuloksena. 
Oikeanlaista asennettakin tarvitaan. 
Parhaimmillaan oman ammattitaidon 
vahvistaminen ja osoittaminen 
ammatti- tai erikoisammattitutkinnon 
avulla voi olla keino työssä jaksamisen 
ja työmotivaation parantamiseen.  
TEKSTI virpi Hopeasaari  KuvaT Jari Härkönen

yöelämässä tarvitaan entistä 
laaja-alaisempia taitoja sitä mu-
kaa, kun työtavat, teknologiat 

ja vuorovaikutuksen muodot muuttuvat. 
Perinteiset tuotannon tai työnjohdon 
tehtävät saavat uusia ulottuvuuksia, jotka 
edellyttävät uusia taitoja. Samassakin 
tehtävässä voidaan hyödyntää monen-
laista osaamista. 

”Olennainen kysymys on se, miten 
moninainen osaaminen saadaan siirty-
mään  jokapäiväiseen työelämään yritys-
ten kasvun ja kilpailukyvyn tueksi”, pohtii 
projektipäällikkö pertti Haanpää. 

Näyttötutkintojen järjestäjien yh-
teistyöelimen ALVARin puitteissa työs-
kentelevä Haanpää vetää Osaamisella 
menestystä -hanketta, joka on saanut 
rahoitusta Teknologiateollisuuden 100-
vuotissäätiöltä. Hankkeen avulla on pyrit-
ty tuomaan näyttötutkintoina suoritetta-
via ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 
tutuiksi yrityksille, jotta ne hyödyntäisivät 
niitä kasvunsa tukena. 

osaaminen lisää 
motivaatiota

”Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
näyttötutkintojen avulla on yrityksil-
le paitsi hyvä menetelmä henkilöstön 

ammattipätevyyden todentamiseen, 
myös keino kilpailukyvyn paranta-

miseen sekä laadun ja innovaati-
oiden kehittämiseen”, painottaa 

Haanpää. 
Hän korostaa, että tut-
kinnoilla on merkittävä 

vaikutus työmotivaa-
tion ja työssä jaksa-
misen lisäämisessä ja 

sitä kautta henkilöstön osaamispääoman 
hyödyntämisessä. 

”On huolestuttavaa, että työssä 
jaksaminen on nykyään myös nuorten 
ongelma. Ammattitutkinto voi olla 
keino laajentaa osaamista, mahdol-
listaa tehtäväkiertoa ja lisätä motivaa-
tiota. Ikääntyneempikin työntekijä voi 
huomata innostuvansa uudestaan, kun 
huomaa oppivansa uutta.” 

Tarjotessaan mahdollisuuden tut-
kintoon työnantaja myös osoittaa vä-
littävänsä henkilöstön jaksamisesta, 
osaamisen kehittämisestä ja motivaation 
ylläpidosta. 

”Monet työnantajat pelkäävät tur-
haan, että uusi oppi ja tutkintotodis-
tus saavat työntekijän lähtemään uu-
siin töihin muualle. Ei niin käy, jos asiat 
yrityksessä ovat kunnossa. Päinvastoin 
sellainen työnantaja, joka haluaa pitää 
kiinni hyvästä ihmisestä, antaa tälle myös 
mahdollisuuden kehittää itseään”, pai-
nottaa Haanpää. 

Lähtökohtana yritysten 
ja opiskelijoiden tarpeet

Vuonna 2006 jonkin teknologiateollisuu-
den ammattialojen ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon suoritti 2024 
henkilöä ja 1487 henkilöä suoritti osia 
näistä tutkinnoista. 

”Nykyisin pääpaino on tutkintojen 
osien suorittamisessa. Henkilö pystyy 
työllistymään suoritettuaan tutkinnon 
osan ja hän voi myöhemmin suorittaa 
tutkinnon loppuun”, kertoo Haanpää. 

Jotkut yritykset ovat ottaneet tutkin-
not osaksi henkilöstön kehittämisen stra-
tegiaansa ja jokainen työntekijä suorittaa 
ne ikään kuin yrityksen laadunvarmistuk-

seen ja laatujärjestelmään 
kuuluvana osana. 

Osaamisella me-
nestystä -hankkeen 
tavoitteena on työs-
tää näyttötutkinto-

jen suoritusprosessia 
sellaiseksi, että yritykset 

voivat parhaalla mahdol-
lisella tavalla hyödyntää 

niitä henkilöstönsä kehittä-
miseen ja osaamispääomansa 

kasvattamiseen. Näyttötutkintojen 
suorittaminen pyritään saamaan sellai-
seen muotoon, että tutkinnot sopivat 
myös pienempien yritysten tarpeisiin. 

”Tutkintoja on tarjolla runsaasti 
etenkin kone- ja metallituoteteollisuu-
den ja metallien jalostuksen tarpeisiin. 
Tärkeintä on se, että tutkinnot eivät ole 
itsetarkoitus, vaan ne on laadittu ottaen 
huomioon sekä tutkinnon suorittaji-
en henkilökohtainen lähtötilanne että 
työnantajayrityksen tarpeet. Tutkintoihin 
valmistavaa koulutusta tarjoavien oppi-
laitosten on tunnettava hyvin yritysten 
haasteita ja oltava selvillä niiden tulevan 
kehityksen suunnasta.”

Osaamisella menestystä -hankkeen 
yksi tärkeimpiä tehtäviä onkin ollut tut-
kintotoiminnan yhdenmukaistaminen 
sekä yhteistyön ja vuoropuhelun kehit-
täminen oppilaitosten ja yrityselämän 
välillä. Joillakin alueilla haasteena on 
tutkintoihin valmistavan koulutuksen 
tuottajien löytäminen. Parhaiten ajan 
hermolla olevat oppilaitokset ovat puo-
lestaan räätälöineet koulutuksia suoraan 
yritysten tai yritysryhmien tarpeisiin. 

www.osaamisellamenestysta.fi

T

Ammattitaitoaan osoittava ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittava 
henkilö suorittaa tutkintonsa erityisesti aikuisille suunnitellulla joustavalla 
tavalla näyttötutkintona. Hänen osaamisensa ja ammattitaitonsa todetaan 
näyttötilanteessa oikean työn ääressä.  

Tutkinnon suorittamista edeltää yleen-
sä myös tutkintoon valmistava koulu-
tus. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan 
hänen aikaisempi kokemuksensa ja 
koulutuksensa ja sen hetkinen elä-
mäntilanteensa huomioiva henkilö-
kohtainen opetus- ja näyttösuunni-
telma. Tätä nimitetään henkilökoh-
taistamiseksi. Näyttötutkinnon 
ja valmistavan koulutuksen voi 
suorittaa työn ohella. 

Projektipäällikkö Pertti Haanpää 
on kiertänyt kertomassa teknologia-

teollisuuden yrityksille ympäri 
Suomea näyttötutkintoina 

suoritettavien ammatti- ja erikois-
ammattitutkintojen tarjoamista 

mahdollisuuksista.
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sekä Pohtossa että Rautaruukin omassa 
teollisuusoppilaitoksessa. 

”Olin silloin vuorotöissä ja kieltämättä 
opiskelu vaati paljon myös vapaa-aikaa. 
Silti en ole katunut kertaakaan. Tutkin-
non myötä työtehtävät ovat muuttuneet 
ja olen oppinut katsomaan monia asioita 
uudesta näkökulmasta. On ollut hienoa 
huomata, että tämän ikäisenä voi vielä 
suorittaa tutkinnon ja edetä urallaan”, 
sanoo Niemelä. 

”Työtehtäväni muuttuivat jo puolivä-
lissä koulutusta ja motivaatio on kasvanut 
sitä mukaa, kun olen tuntenut saaneeni 
lisää vastuuta. Tutkinnon suorittaminen 
työn ohessa oli vaativaa, muttei ylitse-
pääsemätöntä”, luonnehtii Haarala. 

Nyt Haarala työskentelee kenttäkor-
jausryhmän työnjohtotehtävissä. Niemelä 
toimii työnsuunnittelijana ja työnjohtaja-
na omalla entisellä osastollaan eli koksaa-
mon mekaanisessa kunnossapidossa. 

Työnjohtotehtäviä miehet harjoitte-
livat myös opiskelujensa aikana. Myös 
molempien näytöissä työnjohtaminen oli 
yhtenä osa-alueena. Niemelä laati muun 
muassa työntekijöiden osaamiskartoituk-
sen ja Haarala laati harjoitteluosastonsa 

henkilöstölle henkilökohtaisen koulu-
tussuunnitelman. Myöhemmin hän on 
laatinut samanlaisen suunnitelman myös 
omalle työporukalleen.  

monipuolista  
osaamista   

Rautaruukin Raahen tehtaalla kolmisen-
kymmentä henkilöä on jo suorittanut 
tai on suorittamassa teräsmestarin tut-
kintoa. Palaute linja-organisaatiosta on 
ollut hyvää ja käytäntöä aiotaan jatkaa 
edelleen. 

”Kaikki tietävät, että tarvitsemme 
jatkossa uusia osaajia. Tähän saakka 
henkilöstöä on löytynyt, mutta muuta-
man vuoden sisällä meiltä on lähdössä 
satoja ihmisiä eläkkeelle. Panostamme 
osaamisen kehittämiseen pitkällä tähtäi-
mellä organisaation joka tasolla”, sanoo 
tehtaanjohtaja Sakari kallo. 

Teräsmestarikoulutuksessa Rauta-
ruukki painottaa erityisesti niitä tuotan-
non osa-alueita, joissa uutta voimaa tul-
laan tarvitsemaan. Jotta taloon saataisiin 
nuoria osaajia, koulutukseen on otettu 
opiskelijoita myös talon ulkopuolelta.  

Rautaruukin Jani Haarala (vas.) ja Ari 
Niemelä suosittelevat erikoisammat-
titutkinnon suorittamista kaikille, 
joita esimies- ja työnjohtotehtävät 
kiinnostavat. 

”Työnantajana meidän pitää vastata 
nuorten odotuksiin ja osoittaa olevamme 
kiinnostava työnantaja. Sen voimme 
tehdä muun muassa tarjoamalla kou-
luttautumisen ja kehittymisen mahdol-
lisuuksia”, toteaa Kallo. 

Rautaruukin henkilöstöjohtaja Terhi 
Heikkinen vahvistaa saman. Koko alan 
vetovoimaa on lisättävä, jotta tulevaisuu-
dessa alalla riittää osaajia. 

”Kun toimintamme painottuu en-
tistä vahvemmin ratkaisubisnekseen, 
tarvitsemme entistä monipuolisempaa 
osaamista, niin ammattiosaajia erilaisiin 
ammattitehtäviin ja työnjohdon tehtäviin 
kuin uudenlaisia asiantuntijoita myynnin 
ja asiakaspalvelun tehtäviin.”

Yrityslähtöistä 
kehittämistä

Osaamista kehitetään Rautaruukissa vah-
vasti omista lähtökohdista. Oma teol-
lisuusoppilaitos varmistaa, että myös 
yrityksessä piilevä hiljainen tieto siirtyy 
eteenpäin. 

”Teollisuusoppilaitoksemme paino-
arvo on viimeaikoina kasvanut. Omien 
kokeneiden ammattilaisten tarjoama 
opetus ja omassa tuotannossa tekemällä 
oppiminen ovat parhaita tapoja kehittää 
juuri Ruukin tarvitsemaa osaamista ja vie-
dä hiljaista tietoa eteenpäin. Kun osaajien 
tarve kasvaa, voimme lisätä oppilaitoksen 
toimintaa”, sanoo Heikkinen. 

Rautaruukin teollisuusoppilaitoksessa 
voi suorittaa neljä työntekijöiden ammat-
titutkintoa sekä työnjohdolle suunnatun 
teräsmestaritutkinnon. Rautaruukki ke-
hittää myös projekti- ja asiantuntijateh-
tävissä toimivien osaamista erityisillä 
valmennusohjelmilla. Myös johdon osaa-
miseen panostetaan. 

”Aloitimme tänä vuonna Raahessa 
mentorointiohjelman, joka tukee keski-
johtoon kuuluvia nuoria ruukkilaisia. Jo-
kainen tehtaan johtoryhmän jäsen toimii 
mentorina nuoremmille johtajille. Myös 
työnjohtotehtäviin tuleville on tarkoitus 
järjestää koulutusmahdollisuuksien lisäksi 
tukea myös mentoroinnilla”, kertoo Sa-
kari Kallo.  

Teräsmestarien 
motivaatio on 
korkealla
Rautaruukin Raahen tehtaalla 
työskentelevät Ari Niemelä ja Jani 
Haarala ovat tuoreita teräsmestareita. 
Takana on kahden vuoden 
opiskelurupeama Rautaruukin 
henkilöstölleen räätälöimässä 
valmennuksessa. Samalla 
teräsmestarit suorittivat tekniikan 
erikoisammattitutkinnon.  
TEKSTI virpi Hopeasaari  KuvaT Juha Sarkkinen

len työskennellyt Ruukilla yli 
20 vuotta niin prosessipuo-
lella kuin kunnossapidossa. 

Vuosien kuluessa on noussut halu saada 
työhön vaihtelua ja itselle lisää osaamis-
ta”, kertaa ari niemelä opiskeluintonsa 
syntymistä. 

jani Haaralalla puolestaan on taka-
na 14 vuotta levyvalssaamon kunnossa-
pidossa. Ruukin konepajakoulusta aika-
naan valmistunut laitosasentaja halusi 
niin ikään kehittyä työssään. 

”Oli helppo lähteä opiskelemaan, 
kun esimiehet kannustivat ja opiskelun 
saattoi aloittaa työn ohessa”, Haarala 
kertoo. 

pontta uudelle uralle

Miehet sitoutuivat opintoihinsa reilun 
kahden vuoden ajaksi. Työn lomassa 
koulua käytiin 4–8 päivää kuukaudessa 
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TEKSTI Liisa Joensuu  KuvaT Shutterstock / Darja vorontsova

K I R J A

Christian Grönroos, pekka Helle, markku Tinnilä, pekka 
malinen, Taina piispa, Tiina apilo, raimo Hyötyläinen,  
Heidi korhonen, Tapani ryynänen, iiro Salkari

Teollisuuden palveluksista 
palveluliiketoimintaan – 
haasteena kannattava kasvu

Kirja kertookin palveluliiketoiminnan kehittämisestä poikkeuksellisen 
laajasti. 

Kirja lähtee liikkeelle asiakkaiden arvonluonnista ja osoittaa, kuinka 
palveluliiketoiminnan kehittäminen tulee kytkeä asiakkuudessa tapahtu-
vaan arvonmuodostukseen. Asiakkaat luovat itse arvon omissa proses-
seissaan, ja teollisten palveluyritysten tehtävä on tukea tätä arvonluontia. 
Tavallaan voidaan puhua 2100-luvun teollisesta vallankumouksesta 
palvelulogiikkaan pohjautuvan liiketoimintanäkemyksen saadessa yhä 
enemmän näkyvyyttä perinteisen tuotteisiin pohjautuvan liiketoimin-
tanäkemyksen kustannuksella. Aikaisemmin ajateltiin, että yritykset loivat 
tehtaissaan arvon, joka myytiin tuotteiden mukana asiakkaille. Nyt roolit 
ovat muuttuneet.

“Kirja kuvaa erilaisia strategisia lähestymistapoja palveluliiketoiminnan 
kehittämiseen, sekä palveluinnovaatioita, palveluliiketoimintamalleja ja 
niiden kautta tapahtuvaa arvonmuodostusta”, kertoo pekka Helle, yksi 
kirjan kirjoittajista.

Kirjan taustalta löytyy BeSel-tutkimushanke eli Tekesin rahoittama ja 
VTT:n koordinoima kansallinen tutkimus- ja kehityshanke, joka tähtää pal-
veluliiketoimintaosaamisen edis-
tämiseen suomalaisissa teollisissa 
palveluyrityksissä. Teollisuuden pal-
veluksista palveluliiketoimintaan 
-kirja on yksi sen näkyvimmistä 
tuloksista. 

Jokaisen hankkeeseen osallis-
tuneen tutkimuslaitoksen näkö-
kulma muodostaa kirjassa oman 
osansa, minkä jälkeen näkökulmia 
on sovitettu yhteen. 

Teknologiainfo Teknova oy
julkaisumyynti
puh. (09) 192 3381/Larikka
Faksi (09) 624 462
www.teknologiainfo.net

 

gia voitiin julkistaa. Sen mukaan yritys 
laajentaa toimintaansa mittalaitteista 
ja -järjestelmistä palvelu- ja ratkaisulii-
ketoimintaan. 

Strategian muutos tarkoittaa Vaisa-
lassa muun muassa palveluliiketoimin-
tayksikön perustamista, uusia järjestelyjä 
organisaatiossa ja palvelujen tuotteista-
mista. Vaisala päätyi uuteen liiketoimin-
tamalliin useamman vuoden tutkimuksen 
ja kypsyttelyn jälkeen. Yritys oli mukana 
Tekesin rahoittamassa ja VTT:n koordinoi-
massa kansallisessa BeSel-hankkeessa, 
joka tähtää palveluliiketoimintaosaami-
sen edistämiseen suomalaisissa teollisissa 
palveluyrityksissä. 

”Ensi vuoden alusta alkaen Vaisalassa 
toimii uusi palveluliiketoimintayksikkö. 
Vaisala Services -divisioonaan keskitetään 
kaikki yhtiön nykyiset palveluliiketoi-
minnat. Vaisala tähtää palveluyrityk-
seksi”, palvelupäällikkö Vesa koivula 
summaa.

Erityisiä panostusalueita ovat myyn-
nin kehittäminen, markkinapeiton paran-
taminen sekä uusien tuotteiden luomi-
nen palvelu- ja ratkaisuliiketoimintaan.

markkinajohtajan 
kasvualue löytyy 

palveluyhteistyöstä

Koska Vaisala on monilla liiketoiminta-
alueillaan markkinajohtaja eikä kasvua 
ole riittävästi odotettavissa tuoteliike-
toiminnan saralla, palveluliiketoiminta 
on tunnistettu yhdeksi luontevaksi kas-
vualueeksi. 

”Yrityksissä ja valtionhallinnossa 
pyritään kasvavasti tehokkuuteen ja 
kustannussäästöihin, joten toimintoja 
ulkoistetaan. Näin ollen palvelu- ja ratkai-
suliiketoiminnan markkinat kasvavat niin 
meillä kuin maailmalla. Sen sijaan, että 
myymme vain laitteen, tarjoammekin 
jatkossa asiakkaalle ratkaisuja ja otamme 
kokonaisvastuuta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että asiakas voi ulkoistaa 
ylläpitopalvelut ja jopa mittausdatan toi-
mittamisen meille”, Koivula selvittää.

Ensimmäisessä vaiheessa asiakas 
voisi siirtää Vaisalalle huoltovastuuta. 
Tähänkin asti Vaisala on toki tarvittaessa 
huolehtinut laitteiden ylläpidosta, esimer-
kiksi mittareiden kalibroinnista, mutta 
asiakkaan prosessia halutaan lähestyä 
tulevaisuudessa laajemmalla perspektii-
villä. Moni asiakas hoitaa tällä hetkellä 
järjestelmien ylläpidon ja operoinnin itse. 
Vikaantuneet laitteet saatetaan korjata 
asiakkaan omissa tiloissa Vaisalan jää-
dessä varaosien toimittajaksi.

”Palvelumme voisi kasvaa korjaus-
vastuusta koko mittausjärjestelmän tai 
-verkon ylläpitovastuun ottamiseen, ja 
näemme paljon mahdollisuuksia olla 
koko datan toimittaja. Esimerkiksi ilma-
tieteenlaitokset eri puolilla maailmaa 
mittaavat monenlaisia asioita ulkolämpö-
tilasta tuulen suuntaan. Uudessa lähesty-
mistavassamme esitämme, ettei erilaisten 
mittausten tekeminen välttämättä ole 
ilmatieteenlaitoksen ydinliiketoimintaa. 
Vaisala voisi huolehtia mittauksista, ja il-
matieteenlaitos saisi mittausdatan meiltä 
valmiina”, Vesa Koivula tarjoaa.

Herkällä alueella on
edettävä varovasti

Vaikka palveluiden ulkoistaminen on 
yleistynyt eri puolilla maailmaa, yritysten 
suhtautuminen ulkoistamiseen vaihtelee 
ja ydinliiketoiminnan uudelleenmäärit-
teleminen voi olla hyvinkin herkkä asia. 
Vaisalan tarjous ottaa haltuun kokonai-
sen verkon ylläpito ja operointi ja valmius 

ryhtyä verkkojen omistajaksi voidaan jois-
sakin yrityksissä nähdä myös kielteisesti. 
Miksi oman maan ulkopuolelta tuleva 
kaupallinen yritys alkaisi hoitaa yrityksen 
ydinliiketoimintaa?

”Palvelun myyminen oikealla tavalla 
on yksi suurista haasteistamme. Pahim-
massa tapauksessa asiakas katsoo mei-
dän kilpailevan sen oman organisaation 
kanssa, mitä me emme halua tehdä. 
Tavoite on, että helpotamme asiakkaan 
omaa toimintaa, lisäämme asiakkaan 
tuottavuutta ja saamme aikaan kustan-
nussäästöjä. Lähtökohtana on ollut asiak-
kaitten tarve; kiinnostusta on kuulunut 
monesta suunnasta.”

Taustatyö kannatti

BeSel-tutkimushankkeessa Vaisala sai 
tuekseen asiantuntijoita ja tutkijoita eri 
korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. 
Strategian muutokseen lähdettiin vasta 
moninaisten taustaselvitysten jälkeen, sil-
lä palvelujen myynti poikkeaa melkoisesti 
laitemyynnistä. Oli selvitettävä esimerkik-
si, miten vastataan asiakkaan tarpeisiin 
ja mistä asiakas haluaa maksaa. 

”Asiakkaan arvonmuodostus oli tut-
kimuksessa keskeisellä sijalla. Kustan-
nuspohjaisesta palvelujen hinnoittelusta 
ollaan menossa arvopohjaiseen hinnoit-
teluun, sillä asiakas maksaa nimenomaan 
siitä, mistä kokee saavansa arvoa.” 

Teollisuuden mittalaitteita ja 
säähavaintolaitteita valmistava Vaisala Oyj on 
uudella tiellä, sillä laitetoimittajasta on tulossa 
myös palvelun tarjoaja. Strategian muutokseen 
päädyttiin huolellisen taustatutkimuksen kautta.

aisala Oyj on valmistellut uutta 
kasvustrategiaa jo muutaman 
vuoden ajan. Marraskuun 
taitteessa hankkeessa oltiin 
niin pitkällä, että uusi strate-

Vaisala etsii kasvua panostamalla  palveluun

Pekka Helle, KTM, väitöstutkija.

Teollisuud
en

palveluks
ista

palveluliiketoimintaan

Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, 

Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, 

Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle Strategian muutoksen tarve on ilmeinen monissa teolli-
suus- ja teknologiayrityksissä. Kun perinteiset tuoteliike-
toiminnat eivät vastaa tuottovaatimuksia, kannattavan 
kasvun edellytyksenä näyttäytyy palveluliiketoiminnan 
kehittäminen.

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan 
-kirja on suunnattu teollisille palveluyrityksille ja sel-
laiseksi pyrkiville, mutta kirjasta hyötyvät kaikki, jotka 
ovat tekemisissä palveluliiketoiminnan kehittämisen 
kanssa. Palveluliiketoimintaan siirtyminen on erityinen 
muutosprosessi, jonka ominaispiirteet on tunnettava. 
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nnen vanhaan huippu-
luokan innovaatio sekä 
tutkimus ja kehitys olivat 
kehittyneiden talouksien 
eliittioikeus. Nykyisin myös 

suuret nousutaloudet investoivat yhä 
enemmän innovaatioon, globalisoitumi-
seen ja kilpailukykyyn. Huippuyliopistojen 
kiristyneessä kilpailussa ratkaisevat tuo-
tokset, eivät panostukset.

Laatu ja suoritus 

“Maailmanluokan yliopistoja voidaan 
arvottaa eri tavoin. Monet mittarit tuntu-
vat tärkeiltä, mutta ovat aika ´pehmeitä´. 
Meidän tavoitteenamme oli alusta lähtien 
käyttää ´kvantitatiivisia mittareita’,” sanoi 
professori nian Cai Liu, kun nautimme 
kiinalaisesta teestä Shanghai Jiao Tong 
-opistossa,”Shanghain MIT:ssa”.

Professori Liun lista käsittää maail-
man 500 johtavaa yliopistoa. Tällä lis-
talla johtavin suomalainen yliopisto on 
Helsingin yliopisto (73. sija), joka seuraa 
Uppsalan, Osakan ja Oslon yliopistoja. 
Pitkälti perässä seuraa Oulun ja Turun 
yliopisto, Helsingin Teknillinen korkea-
koulu ja Jyväskylän yliopisto.

”Menetelmämme painottaa tiede-
kunnan laatua ja tutkimussuorituksia. 
Painotamme vähemmän yleiskoulutuk-
sen laatua ja instituution kokoa. Suuri 
koko tai merkittävät resurssitkaan eivät 
sellaisinaan riitä.”

ei huippuja ilman 
kilpailua

Viime helmikuussa valtiosihteeri raimo 
Sailaksen johtama ryhmä esitti Teknilli-
sen korkeakoulun, Helsingin kauppakor-
keakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun 
yhdistämistä.  

Eräs Suomen ja koko Euroopan yli-
opistojen perusongelmista on aidon, 
laatuun tähtäävän kilpailun puute val-
tion pyörittämässä yliopistolaitoksessa, 
sanoo MIT:n taloustieteen professori 

Bengt Holmström (Suomen Kuvalehti 
23/2007). 

Toisaalta parhaimmillaan huippu-
yliopisto voisi olla tiennäyttäjä hallin-
tomallin uudistukselle sekä luoda kan-
sainvälistä huippututkimusta, opetusta 
ja innovaatioita valituilla aloilla, sanoo 
Nokian entinen teknologiajohtaja Yrjö 
neuvo.

puhdasta tiedettä tai 
kilpailukykyä?

Huippuyliopistohankkeita voitaisiin arvi-
oida myös muistakin näkökulmista.

Hallintomallin uudistusta tarvitaan. •	
Yliopistojen rahoituspohjan oikean-
lainen saneeraus voisi vahvistaa kil-
pailukykyä, joskaan se ei välttämättä 
edellytä yhdistämisiä.
Osaamisen kohdentaminen on eri •	
asia kuin yliopistojen keskittäminen, 
jossa uhkana on myös ylhäältä käsin 
saneltu poikkitieteellisyys. Huip-
puyliopistot saavuttavat asemansa 
kohdentamalla, eivät eriyttämällä. 
Erityisesti pienmaat eivät menesty 
massalla, vain korkealla laatusuo-
rituksella.
Teknologiateollisuus asettaa omat •	
lisävaatimuksensa, koska perus-
osaaminen on eroosion alla, sanoo 

professori martti Tiuri. Maamme 
teknillisten tieteiden ja luonnontie-
teiden perustutkimus ei resurssien 
puuttuessa enää ole kansainvälisesti 
riittävän korkeatasoista. 
Jokin vuosi sitten •	 Yves Dozin joh-
tama Suomen Akatemia -selvitys 
kauppatieteellisen tutkimuksen ja 
koulutuksen tasosta osoitti, että 
kansainvälistyminen on puutteel-
lista. Ongelma koskee korkeampaa 
tutkimusta ja koulutusta laajem-
minkin. Nykyjärjestelmä hillitsee 
suomalaisten ulkomaisia vierailuja, 
joita pidetään kielteisinä urakehityk-
sen kannalta. Sellaiset vastakiihok-
keet ovat uhka globalisoitumisen 
aikaan. 
USA-suhteet painavat. Teknologia-•	
menestyksemme taustalla on profes-
soripolvi, joka hankki kannuksensa 
amerikkalaisissa huippuyliopistois-
sa. Silti korkeamman koulutuksen 
liikkuvuus on typistynyt suhteessa 
Yhdysvaltoihin, vaikka se johtaa 
suvereenisti teknologiasektoria.  
Vauraissa suurmaissa puhdas aka-•	
teeminen tutkimus on mahdollista 
lahjoitusvaroin. Pienillä mailla ei ole 
suurmaitten resurssipohjaa. Täten 
tulisi myös kysyä, onko huippuyli-
opiston tavoitteena korkeatasoinen 
tutkimus tai kansallisen kilpailukyvyn 

tukeminen. Eri tavoiteasette-
lut johtavat erilaisiin kou-
lutus- ja tutkimuspoliittisiin 
linjauksiin. 

Tohtori Dan Steinbock 
on Intia, Kiina ja Ame-
rikka instituutin ICT-tut-
kimusjohtaja ja toimii 
samalla amerikkalaisen 
CMO (Chief Marketing 
Officers) Councilin mo-
biilihankkeen puhemie-
henä edustaen yli 2 000 
johtavaa kansainvälistä 
teknologiakonsernia.

huippuyliopiston tunnusmerkit

e
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nkari on teollistunut voimak-
kaasti ja ollut viime vuodet 
investoijien suosiossa. Liike-

toimintaympäristönä se henkii sekä 
mahdollisuuksia että historian paino-
lastia. Entisen miehitetyn sosialistimaan 
johtamiskulttuurissa näkyy hierarkisuus 
ja kansassa varovaisuus, joka tahtoo 
toisinaan kääntää mahdollisuudet mah-
dolliseksi uhaksi.

Diplomi-insinööri jyrki jalasto palasi 
noin vuosi sitten Unkarista Suomeen 
työskenneltyään maassa seitsemän vuot-
ta. Hän vastasi Nokian uuden kännykkä-
tehtaan perustamisesta ja ylösajamisesta 
sekä sen jälkeen Nokiaa palvelevan yli 10 
toimittajan muodostaman teollisuuskylän 
kehittämisestä. 

”Vaikka Unkari on Itä-Euroopan 
maista kehittyneimpiä, vanha ajattelu-
tapa ja sosialismin perinne näkyvät yhä. 
Johtaminen on hierakista; matriisiorga-
nisaatio tai projektitoiminta eivät ole tut-
tuja. Unkarilainen yritysjohtaja on myös 
hyvin muodollinen”, Jalasto kertoo.

Unkarilaiselle yrityskulttuurille on tyy-
pillistä työnkuvien tiukka raamittaminen. 
Työntekijälle sanotaan mitä hänen tulee 
tehdä, minkä jälkeen tämä tekee vain 
pyydetyn asian, ja tekemistä on silti val-
vottava. Unkarilainen on hämmentynyt 
projekteista, joissa on epäselvää, kenellä 
on käskyttämisen mandaatti. Jalaston 
mukaan unkarilainen on myös keski-
määrin hyvin pessimistinen ja hieman 
melankolinenkin. Uhkien näkeminen 
lienee historian peruja.

”Jostakin pienestä asiasta saattaa 
syntyä vilkkaita keskusteluja, jotka läh-
tevät siitä, että asia voi olla uhka. Kes-
kustelun myötä uhka kasvaa ja kasvaa. 
Lopulta aletaan uskoa, että juuri näin 
tapahtuu.”

puhtaalta ruoholta

Kun Jyrki Jalasto saapui Unkariin vuon-
na 1998 panemaan kännykkätehdas-
ta pystyyn, kaikki lähti alkutekijöistä. 
Hän keräsi kourallisen osaavia ihmisiä 
avukseen, etsi sopivan sijoittumispaikan, 
kävi hinta- ja kauppaneuvottelut, joiden 
jälkeen seurasi rakentaminen ja ihmis-
ten löytäminen. Green field -projekti oli 
nimensä mukainen, sillä tehdasta alettiin 
rakentaa pellolle. Se nousi Komaromin 
kaupunkiin lähelle Slovakian rajaa. Nyt 
koko kylässä on töissä 15 000 ihmistä.

”Koko prosessi sujui lopulta hirvittä-
vän hyvin niin toteutuksen kannalta kuin 
investointina, ja esimerkiksi aikataulut 
pitivät. Unkarilainen on ahkera ja hyvä 

työntekijä. Kun aloitimme, työvoiman 
saatavuus oli hyvä, mutta nyt tilanne on 
muuttunut ja  työvoiman saatavuus käy 
koko ajan kriittisemmäksi asiaksi.”

Tonava jakaa Unkarin kahtia. Länsi-
puoli maasta on teollistunut ja ruuhkai-
nen, itäpuolella maatalous on voimis-
saan. Länsipuolella työvoiman saatavuus 
on viime vuosina selvästi vaikeutunut ja 
palkkataso puolestaan noussut.

romanian kehitys  
vielä jälkijunassa

Investoijien kannalta Unkarin naapuri-
maat Romania ja Bulgaria alkavat olla hy-
vin kiinnostavia, sillä palkkataso saattaa 
olla alasta riippuen jopa vain kolmannes 
Unkarin palkkatasosta. Jyrki Jalaston 
mukaan nämä kolme maata kiinnostavat 
globaalisti. Vaikka erityisesti saksalaiset 
tekevät bisnestä alueella, maista löytyy 
myös amerikkalaisia ja aasialaisia inves-
toijia.

”Näissä maissa rakentaminen ja 
korjausrakentaminen on suurta, joten 
tarvetta on kaikenlaisille alan yrityksille 
kattofirmoista putkifirmoihin. Sisämark-
kinoita enemmän investoijia kiinnostaa 
kuitenkin toimiva logistiikka eri puolille 
Eurooppaa. Palkkoja ajatellen nämä maat 
ovat kalliimpia kuin Kiina ja Intia, mutta 
kokonaiskustannukseen vaikuttavat mo-
net asiat, joista logistiikka on kärjessä.”

Jyrki Jalasto arvelee Romanian olevan 
kiinnostavuudessaan menossa Unkarin 
ohi, vaikka maa on vielä kehityksessään 
Unkaria noin viisi vuotta jäljessä. 

DI jyrki jalasto toimii 
Eera Finland Oy:n Senior Adviserina

historian paino Unkarin harteilla

U

TEKSTI Liisa Joensuu 
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sella valaisinsuunnittelulla ja valaistusta 
uudistamalla. He näkevät tiukentuneissa 
ympäristövaatimuksessa uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia, koska suurin osa 
suomalaiskodeissa, yrityksissä ja julkisissa 
tiloissa käytössä olevista valaisimista käyt-
tää vanhentunutta teknologiaa. 

”Valaisimet ovat pitkäikäisiä ja van-
hoissa lampuissa energiankulutus on 
aivan toista luokkaa kuin nykyteknolo-
giaa hyödyntävissä valaisimissa. Säästö-
potentiaali olisi melkoinen, jos vanhat 
valaisimet vaihdettaisiin uusiin”, kertoo 
asiantuntija patrick Frostell Teknologia-
teollisuus ry:stä. 

Valaisinvalmistajat pyrkivät korosta-
maan, että uutta teknologiaa ei tarvitse 

Valaisimia vaihtamalla 
ilmastotalkoisiin

h
TEKSTI Hanna Malmivaara

ehkulamppu on kuumenta-
nut suomalaisten tunteita 
pitkin syksyä. Valaisinval-
mistajat uskovat, että suu-
rin säästö syntyisi kunnolli-

enää odotella, vaan energiatehokkaita 
valaisinratkaisuja on jo yleisesti saata-
villa. 

”Valaisimien kohdalla ei kannata 
enää lykätä uusimispäätöstä, sillä jo ole-
massa olevat ratkaisut mahdollistavat 
ekologiset ratkaisut. Eivätkä laitevalmis-
tajat ole ainoita, jotka hyötyvät uusien 
valaisimien tuotannosta. Myös yritykset 
ja kuluttajat säästävät sähkölaskuissa ja 
ympäristö kiittää vähentyneistä hiilidiok-
sidipäästöistä”, tähdentää Frostell. 

Tehokkaampia mutta 
säästeliäämpiä

Valaisinvalmistajat kehottavat myös 
kiinnittämään huomiota valaistuksen 
suunnitteluun ja kohdentamiseen. Nykyi-
sin pienemmällä valonlähteellä saadaan 
tehokkaampi valaistus kuin aikaisem-
min. Lisäksi uusista valaisimista löytyy 

Valaisinvalmistajat

Valaisinvalmistajien toimialaryhmä edistää valaisinvalmistajien keskinäistä 
yhteistyötä sekä vaikuttaa valaisinteollisuuden toimintaedellytysten kehittämi-
seen. Ryhmässä toimivat viisi jäsenyritystä ovat erikoistuneet toimistotilojen, 
teollisuuden ja julkisten tilojen valaistukseen sekä ulkovalaistukseen. Toistai-
seksi ryhmän toiminnassa ei ole mukana yhtään pelkästään kotien valaistuk-
seen keskittynyttä yritystä. 

Jäsenyritykset ovat Ensto Electric Oy, Philips Oy, I-valo Oy,   •	
Helvar Oy Ab ja Teknoware Oy. 
Valaisinvalmistajat osallistuvat eurooppalaisen toimialajärjestön  •	
CELMAn työskentelyyn.

Lisätietoja: www.teknologiateollisuus.fi -> Toimialat

Hehkulamppu vai energiansäästölamppu? Valaisinvalmistajien 
mielestä pitäisi pikemminkin kysyä, kuinka vanha valaisin? 

paljon energiaa säästäviä toiminnallisia 
ratkaisuja kuten valon automaattista 
sammumista liiketunnistimen avulla, kun 
ihminen poistuu huoneesta. 

Katu- ja pihavalaistuksessa käyte-
tään usein vielä vuosikymmeniä vanhoja 
valaisimia, jotka ovat varsinaisia energia-
syöppöjä. Frostellin mukaan kunnan 
päättäjien pitäisi ryhtyä arvioimaan inves-
toinnin takaisinmaksuaikaa pienentyneen 
energialaskun kautta.  

”Lisäksi uusitut katulamput lisäävät 
merkittävästi liikenneturvallisuutta, kun 
uudet tehokkaammat lamput valaisevat 
tien entistä selvästi kirkkaammin”, hän 
jatkaa. 

 

edunvalvontaa  
monella tasolla

Teknologiateollisuuden valaisinvalmista-
jien toimialaryhmä pyrkii vaikuttamaan 
alan lainsäädäntöön sekä Euroopan että 
Suomen tasolla. Energiapalveludirektii-
vin mukaan vuoteen 2016 mennessä 
jokaisen jäsenmaan täytyy saavuttaa 
yhdeksän prosentin säästö energianku-
lutuksessa. Suomen strategia perustuu 
pitkälti vapaaehtoisiin toimiin. Asiaa 
seurataan väliraportein ja toimintaa te-
hostetaan tarvittaessa. Valaisinvalmistajat 
pyrkivät osaltaan vaikuttamaan siihen, 
millaisia ympäristövaatimuksia energi-
aa käyttävien tuotteiden suunnittelulle 
asetetaan sekä tuomaan esille uusien 
valaisimien energiaa säästävät ratkaisut. 
Energiapalveludirektiivin lisäksi sähkö- ja 
elektroniikkatuotteiden kierrätys on ollut 
valaisinvalmistajien työlistalla. 

Philipsillä on tukeva jalansija suomalaisista 
valaisinmarkkinoista ja ainutlaatuista osaamista 
lentokenttävalaisimissa.
TEKSTI Hanna Malmivaara  KuvaT Philips valaisimet Oy

P
Räätälöityjä 
valaisinratkaisuja 
suomalaisiin olosuhteisiin

V A L A I S I N V A L M I S T A J A T

hilips Oy Valaisimet on keskit-
tänyt tuotannon kahteen yk-
sikköön, jotka työllistävät yh-

teensä vajaa 300 henkilöä. Mäntsälän 
yksikkö valmistaa valaisimia toimisto- ja 
teollisuuskohteisiin sekä julkisiin tiloihin. 
Jonkin verran tuotannosta suuntautuu 
myös kotien keittiö- ja kylpyhuoneiden 
loisteputkivalaisimiin. Lentokenttävalai-
simien valmistus on sijoittunut Vantaalle 
lentokentän kupeeseen. Yksikön tuotan-
nosta yli 90 prosenttia menee vientiin. 

”Philipsille valaistus on ydinliiketoi-
mintaa. Iso maailmanlaajuinen konserni 
mahdollistaa sen, että tietoa ja osaamista 
voi vaihtaa eikä kaikkia komponentteja 
tarvitse tehdä itse”, tuotekehitysjohtaja 
Henri juslén kertoo. 

Tuotantoa ei kannata 
siirtää kiinaan

Valaisinmarkkinat ovat alueittain eriyty-
neitä, mikä johtuu erilaisista rakennus-
tavoista. Sen vuoksi paikallista osaamista 
ei ole järkevää siirtää kovin kauas rajojen 
ulkopuolelle isossakaan konsernissa. Esi-
merkiksi Pohjoismaat muodostavat oman 
kokonaisuutensa. Suomessa, Ruotsissa 
ja Norjassa rakennetaan elementeistä, 
kun taas Keski-Euroopassa suositaan 
paikallaan rakentamista. 

”Elementtirakentamisessa luontevin 
tapa kiinnittää valaisin on joko asentaa 
se pintaan tai ripustamalla. Keski-Euroo-
passa valaisimet pyritään upottamaan 
rakenteisiin. Lisäksi pohjoismaisissa toi-
mistoissa on yleistynyt epäsuoran va-
laistuksen käyttö, mitä harvoin tapaa 

muualla Euroopassa”, Juslén kertoo 
maakohtaisista eroista. 

Suurin osa Philipsin tuotannosta 
menee sähköalan tukkukauppiaille. 
Tuotteita valmistetaan myös vientiin. 
Ulkovalaistuksen osalta Philipsillä on 
puolet markkinoista ja julkisten tilojen 
sisävalaistuksesta noin neljännes tukeu-
tuu Philipsin ratkaisuihin. 

”Suomen markkinoiden erikoisuus 
on, että asiakkaat edellyttävät valaistus-
ratkaisujen räätälöintiä kohteen ehdoilla. 
Pystymme yleensä varioimaan erittäin 
laajasta, yhteensä yli 10 000 kappaleen 
mallistosta asiakkaalle sopivan vaihtoeh-
don, mutta vielä tämän lisäksi voimme 

tehdä asiakaskohtaisia sovelluksia. Tämä 
ei ole sarjatuotantoa, joten sen vuoksi 
valaisimien tuonti Kiinasta ei olisi järke-
vää”, Juslén kertoo.

Philips valmistaa valaisimia tilausten 
perusteella ja lupaa toimittaa standar-
divalaisimet viiden päivän sisään. Jos 
kysymyksessä on iso räätälöity tilaus, 
aikaa kuluu tietysti enemmän. 

Rakennusteollisuudella on Suomes-
sa mennyt lujaa viime vuodet. Juslénin 
mukaan se on heijastunut jonkin verran 
myös valaisinvalmistajiin. 

”Toimitusvarmuus on säilynyt kysyn-
nästä huolimatta hyvänä. Jonkin verran 
rakennusbuumi on nostanut joidenkin 
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Valaisimista löytyy jo älyä  
Helvarin osaaminen on valaistuksen ytimessä, 
kuristimissa ja valonohjaus järjestelmissä.

Philips Oy Valaisimet on Suomen perinteikkäimpiä valaistusalan yrityksiä, joka perustet-
tiin jo vuonna 1897. Aiemmin se tunnettiin Idman Oy:nä perustajansa karl Hjalmar 
idmanin mukaan. 

Philips osti Idmanin vuonna 1994 ja tänä päivänä yritys on osa kansainvälistä Philips-
konsernia ja on Philips Lightingin Pohjoismaiden valaistusosaamisen keskus. Philips Oy 
Valaisimet kehittää, valmistaa ja markkinoi valaisimia ja valaistusjärjestelmiä yksityiseen 
ja julkiseen rakentamiseen. Se on teknisten valaisimien markkinajohtaja Suomessa. 

Philipsin valaisinvalikoimassa on yli 200 tuoteperhettä, joista eri versioita, lisä-
tarvikkeita ja valonlähdevaihtoehtoja yhdistelemällä saadaan tuhansia eri malleja. 
Standardituotteista valmistetaan myös asiakaskohtaisia sovelluksia ja projektikohtaisia 
erikoismalleja. Tuotteisiin kuuluvat korkealaatuiset sisä- ja ulkovalaisimet, valaistuksen 
ohjausjärjestelmät ja valokuituvalaistus. 

Philips on keskittänyt lentokenttien valaistusjärjestelmien tuotannon Vantaalle. 
Lentokenttävalaistusosaston toimittamia valaistusjärjestelmiä on käytössä lähes 400 
lentokentällä yli 70 maassa. 

TEKSTI Hanna Malmivaara 
Kuva Helvar

J

Helvar valmistaa kuristimia ja valonohjauselektroniikkaa valaisinteollisuudelle ja muil-
le valaistukseen erikoistuneille asiakkaille. Tuotevalikoimaan kuuluvat magneettiset 
kuristimet, säädettävät ja vakioelektroniset liitäntälaitteet sekä valonohjaustuotteet. 
 Helvar perustettiin vuonna 1921, samaan aikaan kun radiot alkoivat levitä suoma-
laisten koteihin. Kun televisio yleistyi, Helvar laajensi televisiotuotantoon. Valaisimiin 
Helvar siirtyi, kun loisteputki keksittiin. Vuonna 1949 Helvarille perustettiin sähköosasto 
ja yhtiö aloitti loistelamppukuristimien valmistuksen. Nykyisin Helvar on Euroopan toi-
seksi suurin magneettisten kuristimien valmistaja ja merkittävä valonohjausjärjestelmien 
toimittaja. 

Helvarin pääkonttori sijaitsee Karkkilassa, missä valmistetaan magneettisia ku-
ristimia ja elektronisia liitäntälaitteita. Valaistuselektroniikka, liitäntälaitteiden oh-
jaimet ja säätimet moderneihin valonohjausjärjestelmiin valmistetaan Englannissa. 
 Helvarin myyntikonttorit sijaitsevat Karkkilassa, Lontoossa, Tukholmassa, Frank-
furtissa, Milanossa ja Budapestissa. Näiden lisäksi Helvarilla on edustajia useissa eri 
maissa. 

okainen suomalainen näkee 
paremmin Helvarin tuotteiden 
an siosta, vaikka ne ovatkin valaisi-

mien sisällä piilossa. Helvarin valmistamia 
valaisimien virranrajoittimina käytettäviä 
kuristimia ja elektronisia liitäntälaitteita 
löytyy toimistojen, tehtaiden ja katuvalai-
simien sisältä. Käytännössä kaikki muut 
valaisimissa käytettävät valonlähteet 
tarvitsevat liitäntälaitteen, paitsi kotona 
käytettävät hehkulamput. 

Helvar on tunnettu nimi kaikkien 
suurimpien eurooppalaisten valaisinval-
mistajien keskuudessa. Päämarkkinat 
ovat Keski-Euroopassa. Erittäin hyvän 
jalansijan Helvar on saanut myös Euroo-
pan reunavaltioista. Jonkin verran vientiä 
on myös Lähi-Itään, Afrikan maihin ja 
Kauko-Itään. Aivan oma asiakaskuntansa 
ovat risteilyalukset, joiden valonohjaus-
järjestelmien kehittämisestä Helvarilla on 
omaa erityisosaamista.

älykkäät ratkaisut 
yleistyvät

Valonohjausjärjestelmä on hyvä esimerk-
ki energiaa säästävän teknologian ke-
hittämisestä.  Ohjausjärjestelmän avulla 
säädellään valotehoa mahdollisimman 
optimaaliseksi. Kun päivänvalo on kirk-
kaimmillaan, valoteho himmenee auto-
maattisesti. Kun pilvet menevät auringon 
eteen, valotaso nousee. Näin työpistees-
sä on aina paras mahdollinen valotaso. 
Ohjausjärjestelmä hyödyntää myös läs-
näoloanturia ja sammuttaa esimerkiksi 
kokoushuoneesta valot, mikäli siellä ei 
ole liikettä. 

”Saavutettavat säästöt voivat olla 
merkittäviä. Läsnäoloanturi vähentää 
energiankulutusta tyypillisessä toimistos-
sa noin 20 prosenttia ja päivänvalotun-
nistin Suomen oloissa noin 10 prosenttia. 
Huimia säästöjä, parhaimmillaan jopa 80 
prosentin säästöjä syntyy, jos valaistus 
päästään suunnittelemaan uuteen päi-
vänvaloa optimaalisesti hyödyntävään 
rakennukseen”, Helvarin laadusta ja yh-
teistyösuhteista vastaava johtaja markku 
norhio kertoo.

Tulevaisuudessa erilaiset älykkäät 
valaisinratkaisut tulevat Norhion mukaan 
yleistymään ja niitä integroidaan muuhun 
talotekniikkaan. Valaistuksen ohjaus-
paneeliin voidaan ohjelmoida haluttu 
valaistustilanne, joka ottaa huomioon 
päivänvalon tai hyödyntää kellokytkimiä 
tai läsnäoloantureita. 

”Tuotekehitys etsii ratkaisuja, jolla 
päästäisiin turhasta valaistuksesta eroon. 
Jo nyt valo syttyy ja sammuu ihmisen 
mukana tämän liikkuessa esimerkiksi 
käytävällä”, Norhio kertoo. 

elinkaarimalli 
ohjaamaan 

valaisinvalintoja 

Valaistus on yleensä toimistorakennuk-
sen yksittäinen suurin energiankulut-
taja. Euroopan Unionin komissio ajaa 
voimakkaasti uudistuksia, joilla tuetaan 
entistä energiatehokkaamman valais-
tuksen hyödyntämistä. Jäsenmaat ovat 
muun muassa sitoutuneet säästämään 
energiaa prosentin vuosittain vuoteen 
2016 mennessä. 

”Toisaalta on muistettava, että va-
laisimien kohdalla energiankulutukses-
ta vähintään 95 prosenttia muodostuu 
niiden käyttämän energian muodossa. 
Älykkäämpi valaistuksenohjaus tuleekin 
tulevaisuudessa yleistymään. Oikea valai-
sin oikeaan paikkaan, oikealla valotasolla 
ja oikeaan aikaan on avain valaisinten 
käyttämän energian vähentämiseen”, 
Juslén sanoo. 

Juslén uskoo myös Millenium-palki-
tun ledivalaistuksen yleistymiseen. Kun 
ledi saavuttaa loisteputken valaistuste-
hokkuuden ja hinta saadaan kilpailu-
kykyiseksi, ledivalaistus tulee varmasti 
valtaamaan markkinoita. 

Philips Oy Valaisimet helvar Oy Ab

”Meiltä kuitenkin puuttuu vielä sään-
tely, joka asettaisi vaatimuksia energian 
tehokkuudelle tai laadulle. Eurooppalaiset 
valaisinvalmistajien kattojärjestöt ovat 
laatineet standardit, mutta niitä ei vielä 
velvoiteta käyttämään”, Norhio huomaut-
taa. Hän toimii eurooppalaisen valaisin-
valmistajien järjestön CELMA:n kuristin-
teollisuusjaoston puheenjohtajana sekä 
sähköalan kansainvälisen standardointi-
järjestön IEC:n valaisin- ja kuristintyöryh-
män jäsenenä. Norhio on myös Suomen 
toimialajärjestön puheenjohtaja. 

Energiaa säästävien, älykkäiden rat-
kaisujen yleistymistä hidastaa se, että 
valaistukseen liittyvät investoinnit tekee 
yleensä rakennuksen omistaja, joka tietys-
ti haluaa selvitä mahdollisimman edullisin 

kustannuksin. Rakennuksen käyttäjä, joka 
lopulta maksaa sähkölaskun, ei yleensä 
pääse vaikuttamaan valaistukseen. 

”Tällaisiin epäkohtiin voidaan puut-
tua vain sääntelyllä. Valaistuksen suun-
nittelussa pitäisi päästä koko elinkaaren 
kestävään malliin.”

Norhion mukaan valaisinvalmistajat 
hyötyvät energian säästämiseen tähtää-
västä lainsäädännöstä. Hän ei kuitenkaan 
kannata vanhojen teknologioiden, kuten 
esimerkiksi hehkulampun totaalikieltä-
mistä vaan korostaa sääntelyn ohjaavaa 
voimaa. 

”Vanhaakin teknologiaa voidaan 
kehittää ja parantaa. Kieltämisellä tukah-
dutetaan pahimmassa tapauksessa vain 
innovaatioita”, Norhio korostaa. 

l i g h t i n g  t h e  w a y  f o r w a r d

Minisensor2 User guide

F13 102 1D 05/06

raaka-aineiden, kuten esimerkiksi kuparin 
hintoja, mutta ala on sen verran kilpailtu, 
ettemme ole samassa määrin hyötyneet 
rakennusalan kasvusta.”

Ledivalaistus tulee

Philips haluaa korostaa ympäristömyö-
täisyyttään kaikessa toiminnassaan ja 
tavoitteena on päästä vihreydessä ylitse 
muiden. Tämä näkyy myös valaisimien 
tuotekehityksessä. Suunnittelua ohjaa 
ekodesign-prosessi, joka mittaa ekolo-
gisen suunnittelun tavoitteiden täytty-
mistä. Philipsin tavoitteena on valmistaa 
mahdollisimman energiatehokkaita valai-
simia mahdollisimman vähän ympäristöä 
kuormittaen.  
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Euroalueen teollisuus

T A L O U D e N  T I L A

M
Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Investointi- ja kulutushyödykkei-
den kasvava tarve on tuonut paljon tilauksia myös suomalaiselle 
teknologiateollisuudelle.  

Syksy alkoi maailmantaloudessa kuitenkin epävarmoissa ja 
ristiriitaisissa tunnelmissa. Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden 
jo kaksi vuotta jatkunut alamäki alkoi levittää vaikutuksiaan 
kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Pelot Yhdysvaltojen ajau-
tumisesta taantumaan lisääntyivät entisestään. Työttömyysaste 
kääntyi nousuun ja dollarin arvon heikkeneminen sai uutta 
vauhtia.     

Yhdysvalloissa pelätään entistä enemmän myös yksityisen 
kulutuksen ja palvelualojen kasvun tyrehtymistä. Asunto-, 
kulutus- ja yritysluottojen riskit hinnoitellaan nyt aiempaa 
tarkemmin. Velkavetoisuuteen perustunut talouskasvu on 
tullut tiensä päähän, ja mahdollisuus taantuman alkamiselle 
on korostetun suuri. 

Liikevaihto kasvussa  
myös loppuvuonna Suomessa

aailmantalous on kasvanut viime vuosina 
poikkeuksellisen vahvasti. Syinä ovat olleet 
investointien sekä yksityisen kulutuksen tun-
tuva lisääntyminen erityisesti kehittyvissä 
maissa, kuten Kiinassa, Intiassa sekä useissa 

Toistaiseksi on ennenaikaista arvioida tarkemmin, kuinka 
paljon Yhdysvaltain ongelmat vaikuttavat maailmantalouden 
kehittymiseen. Kasvu luonnollisesti hidastuu, mutta maail-
manlaajuista taantumaakaan ei voi sulkea pois. Tällaisessa 
murrosvaiheessa suhdanne-ennustajat tyypillisesti aliarvioivat 
muutosten suuruuden. Viimeksi näin kävi vuotta 2001 koskevien 
kasvuennusteiden kohdalla Yhdysvalloissa, Suomessa ja useissa 
muissa maissa. Tuolloin taantuma Yhdysvalloissa sai aikaan 
maailmanlaajuisen investointitaantuman, minkä vaikutukset 
yllättivät laajuudellaan.   

Vaikutukset 
teknologiateollisuuteen epäselvät

Suomalaisen teknologiateollisuuden tuotteiden ja palvelujen 
kysyntä riippuu siitä, miten investoinnit kehittyvät maailman-
laajuisesti. Viime vuosien globaalin investointibuumin jälkeen 
on selvää, että rahoitusmarkkinoiden ja muun epävarmuuden 
jatkuessa teknologiateollisuuden asiakkaat lykkäävät osan 
suunnittelemistaan investoinneista ja niihin liittyvistä uusista 
tilauksista tuonnemmaksi. 

Teollisuudessa kasvuodotukset ovatkin yleisesti heikentyneet 
viime kuukausina sekä Yhdysvalloissa että Länsi-Euroopassa. Sen 
sijaan useissa kehittyvissä maissa, erityisesti Kiinassa, kasvuodo-
tukset ovat ainakin toistaiseksi pysyneet vahvoina. 

Osassa teknologiateollisuutta tilauskannat ovat tällä hetkellä 
ajallisesti pitkät ja mahdollistavat sen takia suhteellisen vakaan 
liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen myös alkuvuonna 
2008. Osaan alan yrityksistä vaikuttavat nopeasti yksityisen 
kulutuksen tuleva kehitys sekä myyntihinnoissa tapahtuvat 
mahdolliset suuretkin vaihtelut.   

Tilauskanta ennätystasolla,  
mutta uusien tilausten kasvu  

taittui heinä–syyskuussa

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto oli Suomessa tam-
mi–heinäkuussa euromääräisesti 13 prosenttia suurempi kuin 
vuonna 2006 vastaavaan aikaan. Liikevaihdossa oli kasvua 
viimevuotisesta kaikilla päätoimialoilla: elektroniikka- ja sähkö-
teollisuudessa, kone- ja metallituoteteollisuudessa, metallien 
jalostuksessa sekä tietotekniikka-alalla. 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana 
olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä kone- ja me-
tallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia 
heinä-syyskuussa euromääräisesti kaikkiaan kolme prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2006 vastaavalla ajanjaksolla. Sen 
sijaan tämän vuoden huhti–kesäkuusta tilausten arvo pieneni 
14 prosenttia. Väheneminen on seurausta kone- ja metallituo-
teteollisuuden saamien tilausten supistumisesta.      

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa 17 prosenttia suu-
rempi kuin viime vuonna samaan aikaan ja kolme prosenttia 
suurempi kuin tämän vuoden kesäkuun lopussa. Tilauskannan 
arvoa on kasvattanut viime vuosina kone- ja metallituoteteol-
lisuuden vahva kehitys.  

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniik-
ka- ja sähköteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden 
yritysten yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan olevan myös 
loppuvuonna suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan.

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. Sitä oli syyskuun lopussa arviolta 273 000. Tämän lisäksi 
alan yrityksissä oli vuokratyövoimaa runsaat 10 000 henkilöä. 
Henkilöstön määrä on lisääntynyt tänä vuonna kone- ja metalli-
tuoteteollisuudessa sekä tietotekniikka-alalla. Se on supistunut 
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hieman elektroniikka- ja sähköte-
ollisuudessa ja pysynyt ennallaan 
metallien jalostuksessa. 

jukka palokangas, pääekonomisti, 
puh. (09) 192 3358, jukka.palokan-
gas@teknologiateollisuus.fi
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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


