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Miehistönvaihdos Teknologiateollisuuden johdossa • Työnjohtokoulutuksella osaamista

Kiinasta 
ICT:n 
supervalta

Ydinvoimapäätös: 

Pidetäänkö 
työ Suomessa?

Ympäristö-
osaamisesta 
kilpailuetu



Osaavia tekijöitä
Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan runsaat 250 000 henkilöä. 

Alan työllisyysvaikutus on Suomessa kokonaisuudessaan lähes 700 000 henkilöä.

Haasteista innostuva 
diplomi-insinööri
SAARA MARMO arvostaa työssään jatkuvaa muutosta. Kehitystehtävissä 
Enfo Oyj:ssä neljä ja puoli vuotta työskennelleen projektipäällikön työn 
ilo tulee siitä, että asioita tehdään uudella tavalla.

Projektityöt ja ongelmien ratkominen ovat aina motivoineet Marmoa. 
Nykyinen työ on tekijänsä näköinen; pohjoismaissa toimiva IT-palveluta-
lo Enfo on tarjonnut kiinnostavia töitä prosessien kehittämisestä uusien 
palvelujen tuotteistamiseen sekä laadun parantamiseen. Töihin tuli len-
tävä lähtö.

”Vastuuta annettiin ikään katsomatta. Vastasin jo pian valmistumiseni 
jälkeen kehityshankkeiden kokonaisuuksista ja toimin esimiestehtävissä”, 
Marmo sanoo tyytyväisenä.

Tähänastisen uran merkkihetkiä udeltaessa Marmo muistuttaa, että 
onnistuminen on kiinni useiden henkilöiden hyvästä työpanoksesta.  Kii-
tosta saa työpaikan nuorekas porukka.

”Olen päässyt näkemään, miten IT-palvelutalo menestyy ja pääsee 
harppaamaan pienistä ja keskisuurista asiakkuuksista isoihin ja keskisuu-
riin. Olemme saaneet asiakkailtamme hyvää palautetta toiminnan kehit-
tämisestä sekä innovatiivisuudesta.”

Marmo on päässyt työskentelemään monipuolisissa tehtävissä talon 
eri puolilla. Hän sanoo olevansa haasteista innostuva tyyppi. 

”Kehitystehtävissä haasteita riittää. Tärkeää onkin muistaa priorisoi-
da, eikä yrittää tehdä kaikkea kerralla. Hyvin suunniteltu on puoliksi teh-
ty ja yksi loppuun viety projekti on parempi kuin kolme keskeneräistä.”

TEKSTI TUIJA HOLTTINEN KUVA OUTI MONTONEN
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Saara Marmo viihtyy työssään Enfossa. ”Tulevaisuu-
dessa kiinnostaisi globaalimpi kehitystyöympäristö, 
eivätkä jatko-opinnotkaan ole poissuljettuja.”
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8 Kiinan markkinat
Kiina on muuttumassa ICT-tehdaskeskittymästä myös alan 
innovaatiokeskittymäksi.

12 Työympäristö
Työympäristön arviointikierrokseen osallistuneissa yrityksissä 
tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet 40 prosenttia.

14 Teknologiateollisuuden näkymät
”Osaaminen luo aina uusia businessideoita”, Teknologiateollisuuden 
toimitusjohtajana aloittanut Jorma Turunen muistuttaa.

16 ENERGIA JA TEOLLISUUS
Ydinvoimalapäätös näyttää Suomen suunnan.

20 Outokummun teräksellä pienin hiilijalanjälki

24 Sähkön hinta vinouttanut investointeja

30 Ympäristö
Ympäristölinjaus korostaa tulevaisuuteen varautumista 
sekä ympäristö- ja energiatehokkuutta.

32 Koulutus
Kone- ja metallialan työnjohtokoulutus antaa valmiuksia 
muuttuvaan toimintaympäristöön.

36 TRIO
Verkostoituminen, laatu ja muutoksen johtaminen 
painottuvat TRIO-toiminnassa.
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Pääkirjoitus
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Kerro mielipiteesi lehdestä tai tilaa Visio: 
palaute.visio@teknologiateollisuus.fi  

ETELÄISINTÄ Suomea myöten olemme saa-
neet pitkästä aikaa nauttia kunnon talvesta 
korkeine kinoksineen. Samalla olemme saa-
neet konkreettista arkipäivän tuntumaa koh-
tuuhintaisen ja varman sähkönsaannin tär-
keydestä.

Kylmimpinä päivinä sähkönkulutuksessa 
saavutettiin lähes 14 500 megawatin huippu-
teho. Hampaiden kalinaa helpotettiin käyn-
nistämällä tehoreservijärjestelmiin kuuluvaa 
sähköntuotantoa. 

Tämä on kallista. Suomen aluehinta nousi 
viime joulukuussa korkeimmillaan 1 400 eu-
roon megawattitunnilta. Joillekin yri-
tyksille tämä oli liikaa. Kannattavaan 
toimintaan ei tuolla kustannustasol-
la päästy ja tuotanto keskeytettiin.

Juuri korkeat markkinahinnat ja 
tehoreservien käyttö osoitta-
vat lisäinvestointien tarpeen.

Voidaan toki kritisoi-
da, että huippukulutuk-
sen mukaan ei pitäisi 
kapasiteettia mitoittaa. 
Vaikka tämä myönnet-
täisiinkin, pitäisi kapa-
siteetin riittää normaa-
leissa talviolosuhteissa. 
Nyt ei näin ole, vaan 
Suomi on vahvasti riip-
puvainen Venäjältä tuota-
vasta sähköstä.

Lisäksi vanhentuvaa fossiilisiin polttoainei-
siin perustuvaa tuotantokapasiteettia poistuu 
käytöstä vuoteen 2020 mennessä. Sähkön 
kysyntä puolestaan kasvaa, kun taantumasta 
toivutaan ja talous alkaa taas kasvaa. Myös 
tiukentuviin energiansäästö- ja ympäristövaa-
timuksiin vastaaminen lisää sähkönkulutus-
ta. Kouluesimerkkeinä ovat lämpöpumput 
ja sähköautot, joiden käyttöönoton myötä 
säästetään energiaa ja vähennetään päästöjä.

Eikö tässä ole riittävästi perusteluita ydin-
voimaluville?

Voimaloiden rakentaminen kestää vuosia. 
Poliittisen päätöksenteon pitäisi tukea Suo-

men menestymistä, eikä kahlita kasvua. 
Teollisuus voisi investoida Suomeen, jos 
sähkön saatavuudesta ja hinnasta on ny-

kyistä parempi varmuus. Siksi investoin-
neille pitää antaa mahdollisuus. 

Hankkeet eivät edellytä julkista 
rahoitusta, päinvastoin talou-
dellinen aktiviteetti lisää työlli-
syyttä ja tuo verotuloja.

Markku Alhonen
päätoimittaja
markku.alhonen@teknologia-
teollisuus.fi 

Kylmää kyytiä

VISIO 1 · 2010 5



6 VISIO 1 · 2010

Ajankohtaista

TALOUSPOLIITTINEN ministe-

rivaliokunta käsitteli 2.2.2010 

telakkateollisuuden tukemisek-

si tarvittavia valtion toimenpi-

teitä. Käsittelyn pohjana oli-

vat työ- ja elinkeinoministeriön 

asettaman Telakkateollisuustyö-

ryhmä 2009:n mietinnössä teh-

dyt esitykset.

Ministerivaliokunta puol-

si työ- ja elinkeinoministeriön 

esitystä, jossa valtiovallan toi-

menpitein pyritään saamaan 

Valtio valmis tukemaan telakoita 
STX Finland Oy:n Turun telakalle 

kevään 2010 aikana ensisijaisesti 

kotimaisiin alushankintoihin pe-

rustuvaa tilauskantaa noin 500 

miljoonan euron arvosta. Toi-

menpiteiden tarkempi sisältö 

ja mitoitus päätetään myöhem-

min. Toimenpiteistä päätettäes-

sä otetaan huomioon EU:n kil-

pailu- ja valtiontukisäännökset.

Telakoiden työllisyyden tur-

vaamiseksi hallitus myös kes-

kusteli, voitaisiinko valtion 

alustilauksia aikaistaa viime 

elokuun budjettiriihessä sovi-

tusta. Mikäli aikaistamiseen 

päädytään, tilauksista tehdään 

päätökset valtion ensimmäisen 

lisätalousarvion yhteydessä.

Talouspoliittiselle ministeri-

valiokunnalle esitetään vuoden 

2010 loppuun mennessä työ- ja 

elinkeinoministeriön johdol-

la valmistettu selvitys telakka-

teollisuuden tulevaisuuden toi-

mintaedellytyksistä Suomessa.

Talouspoliittinen ministeri-

valiokunta päätti käsitellä myö-

hemmin työ- ja elinkeinominis-

teriössä valmisteilla olevaa esi-

tystä meriteollisuuteen kohdis-

tuvaksi toimialakohtaiseksi ra-

kennemuutosohjelmaksi.
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Lisätiedot: 
http://www.tem.fi /fi -
les/25722/Telakkateolli-
suustyoryhma_2009_-_
mietinto.pdf
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Fakta

TEKNOLOGIATEOLLISUUS on 

mukana palkitsemassa oppi-

laitoksia aktiivisesta toimin-

nasta luonnontieteiden pa-

rissa. 

Varhaiskasvatuksessa ja pe-

rusopetuksessa vuoden 2009 

LUMA-koulu on Hämeenkylän 

koulu Vantaalta. Lukiot ja am-

matillinen koulutus -sarjassa 

palkitaan Oulun seudun am-

mattiopiston Myllytullin yksik-

kö. Lisäksi helsinkiläinen Viikin 

normaalikoulu ja Lappeenran-

Elorannasta 
puheenjohtaja, 
Turusesta 
toimitusjohtaja
TEKNOLOGIATEOLLISUUS ry:n

hallituksen puheenjohtajaksi on 

valittu Metso-konsernin toimi-

tusjohtaja, vuorineuvos Jorma 

Eloranta.

Jorma Elorannalla (s. 1951) 

on mittava ura suomalaisten 

yritysten johtotehtävissä. Hän 

on toiminut muun muassa Kvaerner Masa-Yards Oy:n sekä Pat-

rian Industries Oyj:n toimitusjohtajana. Elorannan luottamus-

toimia ovat mm. Elinkeinoelämän keskusliiton varapuheen-

johtajuus, Evan ja Etlan valtuuskuntien jäsenyydet sekä Gasum 

Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajuus. Koulutukseltaan 

Eloranta on diplomi-insinööri. 

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajaksi 4.3.2010 alkaen on 

nimitetty Jorma Turunen (s.1956) . Vuodesta 2000 toimitusjoh-

tajana toiminut Martti Mäenpää siirtyi erityistehtäviin omasta 

pyynnöstään. Koulutukseltaan Jorma Turunen on diplomi-

insinööri. Sen lisäksi hän on suorittanut executive MBA-tutkin-

non. Turunen on toiminut Finpron toimitusjohtajana neljä vuot-

ta. Sitä ennen hän on ollut mm. Stonesoft Oyj:n toimitusjohtaja-

na sekä Comptelin myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä.

Lisäksi Turunen on toiminut noin 20 yrityksen hallituksessa. 

Tällä hetkellä hän toimii Finex Oy:n hallituksen puheenjohtaja-

na ja jäsenenä mm. Digium Oy:n ja Fintran hallituksissa. Turu-

nen on Hallitusammattilaiset ry:n, Helsingin Pörssiklubi ry:n ja 

Mikkelin Klubi ry:n jäsen.

Jorma Elorannan Linjanveto sivulla 15.
Jorma Turusen näkemykset teknologiateollisuuden 
tulevaisuudesta sivulla 14.

Liikevaihto Suomessa 
pudonnut 30 prosenttia  
GLOBAALIN talouskriisin myötä liikevaihto teknologiateol-

lisuudessa on supistunut 30 prosenttia. Vuosien 2004–2008 

ajan 60 prosentin kasvu liikevaihdossa on lähes kokonaan 

menetetty vuodessa. 

Tämänkertainen taantuma on poikkeuksellinen. 1990-lu-

vun laman aikana alan liikevaihto supistui 16 prosenttia, mut-

ta kääntyi nopeasti kasvuun elektroniikkateollisuuden sekä 

muunkin viennin vetämänä. 2000-luvun alussa it-kuplan puh-

keaminen merkitsi alan liikevaihdossa kuuden prosentin su-

pistumista.

Tämänkertainen taantuma on kohdellut rajusti sekä elekt-

roniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuut-

ta että metallien jalostusta. Tietotekniikka-ala on selvinnyt 

toistaiseksi vähin vaurioin.
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Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
Mrd euroa, käyvin hinnoin

Teknologiateollisuus palkitsee kouluja
nan Lyseon lukio palkitaan Hy-

vät käytänteet- ideakilvassa. 

Vuoden LUMA-kouluiksi va-

littiin koulut, jotka ovat vuo-

den aikana yhteisöllisesti edis-

täneet eri tavoin luonnontie-

teiden, matematiikan ja tek-

nologian opetusta koulussaan 

sekä osallistuneet LUMA- ja 

teknologiaviikkoon. Hyvät käy-

tänteet -kilpailussa arvostettiin 

teknologiaviikon toteutuksen 

omaperäisyyttä, vuoden tee-

mojen soveltamista, yhteistyö-

tä toteutuksessa sekä oppimi-

sen ilon ja kiinnostuksen he-

rättämistä.

Vuoden LUMA-koulut saa-

vat kunniakirjan ja stipendin, 

jotka Teknologiateollisuus ja 

Kemianteollisuus lahjoittavat. 

Hyvät käytänteet -kilpailussa 

koulut palkitaan kunniakirjal-

la ja yritysvierailulla, jonka lah-

joittaa Taloudellinen tiedotus-

toimisto.

Palkinnot luovutetaan LU-

MAn tiede- ja teknologiapäi-

villä Helsingissä 15.–16.4.2010. 

LUMA-keskus  on Helsingin yli-

opiston matemaattis-luonnon-

tieteellisen tiedekunnan koor-

dinoima sateenvarjo-organi-

saatio koulujen, yliopistojen ja 

elinkeinoelämän yhteistyölle. 

Lisätietoja:
koordinaattori
Veera Kallunki, 
050 415 5373. 
http://www.helsinki.fi /luma/

Jorma Eloranta



 Kiinan 
seuraava 
 askel
Kiinan talous on loikkaamassa uuteen vaiheeseen 
maailmantaloudessa. Se haluaa jalostua globaalien 
markkinoiden tehdas- ja raaka-ainekeskittymästä kohti 
innovaatioiden ja palveluiden tuottamista. 
Tässä tavoitteessa tieto- ja viestintätekniikalla on keskeinen 
rooli. Se luo mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.
TEKSTI OLLI MANNINEN KUVAT JARI HÄRKÖNEN

iinan talouden viisivuotissuunnitelmien 
tähtäimessä on olla vuoteen 2020 men-

nessä maailman johtava innovaatiokeskitty-
mä tieteen ja teknologian alueella. Maa pa-

nostaa tällä hetkellä vahvasti kotimaisen 
teknologian ja tieteen innovaatiotoi-

mintaan, minkä kehittämiseen se ha-
kee tukea kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta.

”Teknologiayrityksillä on tässä kehityksessä 
keskeinen rooli. ICT-sektori on viimeiset 30 vuot-
ta ollut Kiinan talouden moottori ja kasvun tuki-
jalka”, sanoo konsultti Eric Cheng, joka työsken-
telee Finpron Hongkongin yksikössä.

Vaikka teknologiayritysten kasvunäkymät ovat 
länsimaissa edelleen nihkeät, on Kiinan markki-
noilla yhä imua. ICT-sektori on kasvanut Kiinassa 

20 prosentin vuosivauhdilla ja kolme kertaa maan 
bruttokansantuotetta nopeammin. Viime vuon-
na ICT-teollisuuden arvo oli 680 miljardia euroa.

”Kiinan teknologiakasvua kirittävät nyt nope-
asti kehittyvät 3G- ja laajakaistaverkot sekä niihin 
liittyvät palvelut”, Cheng sanoo.

Kiinan markkinoille kärkkyvien yritysten saat-
taa olla välillä vaikea ymmärtää alueen valtavaa 
laajuutta. Yli 700 miljoonalla kiinalaisella on käy-
tössään matkapuhelin noin 330 miljoonan lan-
kapuhelimen lisäksi. 3G-asiakkuudet yleistyvät 
miljoona vauhtia kuukausittain.

Kiinalaiset ovat nopeasti omaksuneet mobiilin 
internetin käytön. Puolet internetkäyttäjistä hyö-
dyntää joko 2G- tai 3G -verkkoa. Mobiiliverkko 
tavoittaa kiinalaiset tehokkaammin kuin laajakais-

K
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” Yli 700 miljoonalla kiinalaisella on 
käytössään matkapuhelin.”
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 A
asian alueella parisenkym-
mentä kotimaista ja pai-
kallista Finpron asiantun-
tijaa auttaa suomalaisyri-
tyksiä kansainvälistymään 

Kiinan ja sen lähialueiden markkinoil-
la. Kiinassa Finpro Aasialla on toimistot 
Beijingissä, Shanghaissa, Hongkongissa ja 
Guangzhoussa.

Beijingin toimiston johtaja Eija Tynk-
kynen sanoo, että Finpro voi tarjota mo-
nipuolista asiantuntijapalvelua yrityksille 
markkinoille tulossa ja markkinoilla kas-

taverkko. Mobiili-internetiä käyttää tällä 
hetkellä jo 155 miljoonaa kiinalaista.

”Älypuhelimien markkinat kasvavat 
myös nopeasti. Mobiilipalveluiden ja -so-
vellusten kysyntä ruokkii markkinoita uu-
sille palveluntarjoajille”, Cheng kertoo.

Pian Japanin ohi 
t&k-investoinneissa

Vuosittain yli 300 miljoonaa matkapu-
helinta, 70 miljoonaa tietokonetta ja 60 
miljoonaa televisiota valmistava Kiina on 
ICT-teollisuuden keskus, joka on asteittain 
muuntumassa tehdaskeskittymästä myös 
innovaatiokeskittymäksi. Kasvun nälkä nä-
kyy maan panostuksissa koulutukseen ja 
tuotekehitykseen.  Neljä miljoonaa kiina-
laista opiskelee yliopistossa.

”Kiinan vuotuiset tutkimus- ja tuoteke-
hityspanostukset ovat maailman suurim-
mat Yhdysvaltain ja Japanin jälkeen. On 
vain ajan kysymys, milloin Kiina ohittaa 
Japanin”, Cheng huomauttaa.

Vuonna 2008 Kiinan tutkimus- ja tuo-
tekehityspanostukset olivat vain noin mil-
jardi euroa vähemmän kuin Japanin 105 
miljardia euroa. USA:n panostukset olivat 
lähes 300 miljardia euroa. Kansainvälisiä 
pääomasijoittajia ja yrityksiä houkutel-
laan markkinoille aiempaa avoimemmilla 
yhteistyömahdollisuuksilla, kumppanuuk-
silla ja verohelpotuksilla. 

Kansainväliset yritykset ovat pitäneet 
kuitenkin yhtenä yhteistyön ja kumppa-
nuuden riskinä heikosti suojattuja teolli-
suusoikeuksia. Cheng arvioi, että IPR-oi-
keuksien suojaamisessa ollaan edistymässä 
parempaan suuntaan. Yhtenä suurimmista 
haasteista hän pitää edelleen länsimaiden 
ja kiinalaisten kulttuurieroja, jotka näkyvät 
vahvasti liiketoiminnassa. 

”Kiinassa rakennetaan aluksi ystävyys-
suhteita ja verkostoja. Kun luottamus on 
saavutettu, syntyy sen pohjalle myös lii-
ketoimintaa. Länsimaiset yritykset tulevat 
usein Kiinaan asenteella, että muutaman 
tapaamisen jälkeen ryhdytään tekemään 
bisnestä. Oikeiden kumppaneiden ja ver-
kostojen löytäminen on ratkaisevaa Kiinan 
markkinoilla”, Cheng muistuttaa.  

Verkostojen 
välittäjä

vussa, samoin verkostojen luomisessa.
”Verkostot ja korkean tason kontaktit 

ovat avaintekijöitä kiinalaisessa liiketoimin-
nassa. Kaupankäynnin edellytys on usein 
riittävän korkealle tasolle yltävät suhteet. 
Finpro on arvostettu toimija Kiinassa”, 
Tynkkynen sanoo.

Finpro tekee tiiviisti yhteistyötä suur-
lähetystön ja konsulaattien sekä muiden 
suomalaista toimijoiden kanssa.

”Se vahvistaa toimintamme luottamus-
ta kiinalaisiin viranomaisiin päin”, hän sa-
noo.

Finpron asiantuntijat Eric Cheng ja 
Eija Tynkkynen auttavat suomalaisia 
yrityksiä verkostoitumaan ja löytämään 
kasvun mahdollisuuksia mm. Beijingissä 
ja Hongkongissa.
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Kiinan 
markkinoiden 
SWOT-analyysi
Kiina on houkutteleva, laaja markki-
na-alue, joka tarjoaa kotimaiselle ICT, 
bioteknologia- ja CleanTech-teollisuu-
delle paljon kasvumahdollisuuksia, 
kun riskit osataan ennakoida.

Vahvuudet:
• Suomalaisen teknologian laatu 

ja hyvä maine
• Vahva edelläkävijyys ja tutkimus-

toiminta mm. ICT:n, bioteknolo-
gian ja vihreän teknologian alalla

• Vakiintunut innovaatiojärjestelmä
• Suomen ja Kiinan väliset hyvät 

suhteet

Heikkoudet:
• Kulttuurierot
• Kiinan markkinoille räätälöitävä 

uusi erillinen liiketoimintastrategia
• Teollisuusoikeuksien heikko suoja 

Kiinan markkinoilla
• Suomalaisyritysten pieni koko
• Markkinoiden sääntely joillakin 

toimialoilla
• Korkeat kustannukset

Mahdollisuudet:
• Valtavat markkinat
• Nopeasti kasvava ICT-teollisuus
• Mittavat osaajapoolit ja matalat 

työkustannukset
• Hallituksen kannustejärjestelmät 

korkean teknologian ja ohjelmis-
toteollisuuden yrityksille

• Vakaa talous
• Kustannustehokkaat 

ulkoistamismahdollisuudet
• Mobiili internet kasvaa 

räjähdysmäisesti
• Suomen asema ikkunana 

Euroopan markkinoille

Uhat:
• Hallitus kontrolloi markkinoita, 

mikä kahlitsee kehitystyötä ja 
ulkomaisten yritysten osallistu-
mista joillakin sektoreilla 
(esim. 3G lisenssit)

• Kova kilpailu
• Nopeasti kehittyvä paikallinen 

tutkimus- ja kehitystyö
• Valtavat markkinat vaativat 

runsaasti resursseja
• Nopeasti kasvavat yleiskustan-

nukset

Tynkkysen mukaan Finpro voi jakaa yri-
tyksille myös tärkeää tietoa markkinoiden 
bisnesmahdollisuuksista ja kasvunäkymis-
tä, sillä toimistojen asiantuntijat tuntevat 
hyvin niin suomalaiset yritykset kuin pai-
kalliset markkinatkin.

”Jokainen yritys tekee tietysti itse omat 
päätöksensä liiketoiminnan käynnistämi-
sestä markkinoilla, mutta voimme konsul-
tin roolissa arvioida liiketoiminnan menes-
tymisen edellytyksiä. Voimme myös antaa 
käytännön neuvoja, miten selviytyä kult-
tuurieroista johtuvista haasteista”, hän 
kertoo.

Tynkkynen pitää suomalaisyritysten 
kasvumahdollisuuksia ICT-vetoisilla Kiinan 
markkinoilla hyvinä, sillä alan suomalaisilla 
yrityksillä on hyvä maine ja tuotteet laa-
dukkaita. Innovaatioloikkaa tekevä Kiina 
hakee menestyäkseen nyt yhteistyökump-
paneita, joiden kanssa kehittää omaa tut-
kimus- ja tuotekehitystään. Suomalaisten 

yritysten pieni koko suhteutettuna Kiinan 
valtavin markkinoihin on kuitenkin usein 
haaste yhteistyölle.

”Vaikka tarjoaisi markkinoille niche-
osaamista, pitäisi se pystyä monistamaan 
samalla kertaa Kiinan mittakaavassa, mikä 
saattaa yllättää suomalaisen pk-yrittäjän”, 
Tynkkynen sanoo.

Hän kannustaa suomalaisyrityksiä en-
tistä avoimempaan vuoropuheluun jo ko-
timarkkinoilla ennen kuin lähtee valloit-
tamaan uusia markkinoita omin voimin. 
Pienet sooloilijat eivät suuressa Kiinassa 
välttämättä yksin pärjää, mutta pienten 
asiantuntijayritysten osaamisen yhdistävillä 
toimijoilla on mahdollisuudet aikaansaada 
menestystä Kiinan markkinoilla toimiville 
yrityksille.  

Lä
h
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HELENA KURKINEN löytää pätevän mo-
tiivin, miksi prosessi teollisuuden eristyksiin 
keskittyvä Kymppi-Eristys on panostanut 
työympäristön parantamiseen.

”Asiakkaamme ovat yhä paremmin val-
veutuneita työturvallisuusasioissa. Toisinaan 
työturvallisuusertifi ointi on edellytys jo tar-
jouskilpailuun osallistumiseen. Usein meiltä 
pyydetään myös erilaisia todistuksia siitä, 
että nämä asiat ovat kunnossa. Annamme 
asiakkaillemme aktiivisesti tietoa työturval-
lisuusasioista ja olemme heidän kanssaan 
mukana monissa asiaa käsittelevissä työryh-
missä”, Helena Kurkinen sanoo. 

Työturvallisuusasioiden kehitystyön sys-
temaattisuus ilmenee myös Helena Kurki-
sen käyntikortista, johon titteliksi on pai-
nettu: EHSQ-insinööri.

”Environment, health, safety, quality”, 
Kurkinen selventää. 

                   Systemaattista 

     parantamista
Kymppi-Eristyksen työtapaturmatilastot on saatu paremmiksi 
järjestelmällisellä toiminnalla. Yrityksen työmailla noudatetaan 
yhtenäisiä käytäntöjä.

”Kun tulin taloon reilu kolme vuot-
ta sitten, yrityksessä oltiin sertifioimas-
sa laatujärjestelmää. Sen jälkeen olem-
me saaneet työturvallisuusjärjestelmän 
sertifioitua ja nykyisin työturvallisuuteen 
liittyvät asiat vievät työajastani suurim-
man osan.” 

Hyvässä työpaikassa 
viihdytään

Kymppi-Eristyksen laaja toiminta-alue 
tuo omat haasteensa kehitystyöhön. Yri-
tyksen pääpaikka sijaitsee Oulussa, mutta 
toiminta-alueena on koko maa aina Kitti-
lästä eteläisimpään Suomeen asti. Viime 
vuosina työmaita on ollut myös Belgias-
sa, Ruotsissa, Norjassa sekä Uruguayssa 
Metsä-Botnian sellutehtaalla. Omaa hen-
kilökuntaa yrityksellä on noin 130, saman 

verran henkilöstöä tekee töitä alihankki-
joiden listoilla. 

Yritys on saanut tunnustusta työympä-
ristön parantamiseksi tehdystä työstä. Tek-
nologiateollisuuden työympäristönarvioin-
tikierroksen 2009 kunniakirjassa nostettiin 
esiin yrityksessä vallitseva työympäristön 
hyvä taso sekä alhaiset tapaturma- ja sai-
rauspoissaoloprosentit.

Henkilöstö mukaan 
kehittämiseen

Panostukset työturvallisuuteen näkyvät 
työntekijöiden arjessa esimerkiksi laaduk-
kaina suojavarusteina. Niiden valinnassa on 
hintaa enemmän painotettu käytettävyyttä 
ja myös työntekijöiden mielipiteitä hankin-
noista on kysytty. Turvallisuusasioissa on 
pidetty monin tavoin tiedotuksessa esil-

”Vaikka rakentamisessa 
onkin taantuman johdosta 
ollut hiljaisempaa, töitä 
työturvallisuuden parantamiseksi 
riittää”, Helena Kurkinen 
hymähtää. 

TEKSTI SAMI LAAKSO KUVA VESA RANTA
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Kaupallistaminen kuuluu 
koko organisaatiolle

Hyväkään idea tai ajatus ei tuo yrityksen kassaan rahaa, 

mikäli sitä ei pystytä muokkaamaan sellaiseen muotoon, 

että se saadaan myydyksi asiakkaille eli kaupallistettua.  

Kaupallistaminen tarkoittaa uuden tuotteen markkinoil-

le viemisen suunnittelua ja toteutusta. Se on idean muok-

kaamista sellaiseksi tuotteeksi, joka asiakkaan on helppo 

ostaa. Onnistuneen kaupallistamisen tuloksena syntyy 

menestyvä tuote.

Kirjan tavoitteena on luoda yleiskuva niistä keskeisistä 

toiminnoista, joita kaupallistamiseen liittyy. Toisin sanoen, 

mitä tarkoitetaan, kun puhutaan arvoajattelusta, tuot-

teesta, innovaatiosta, ideoinnista, tuotteistamisesta, 

brändäyksestä tai lanseerauksesta. Käytännönläheiset 

yritysesimerkit onnistuneista, mutta myös epäonnistuneis-

ta kaupallistamistapauksista havainnollistavat asiaa.

Kirjan kohderyhmää ovat myynti-, markkinointi- ja 

tuotehallintatehtävissä toimivat henkilöt. Erityisesti 

kirjaa voi suositella edellä mainittuihin tehtäviin ensim-

mäistä kertaa siirtyville, joilla ei ole kaupallista koulutus-

ta. Toivottua lukijakuntaa kirjalle ovat myös tekniikkaan, 

teknologiaan ja tuotantoon päätehtävinään keskittyvät 

henkilöt – kirjoittajien teesinä on, että kaupallistaminen 

ei kuulu pelkästään markkinoinnille ja myynnille, vaan 

koko organisaatiolle. 

Teknologiainfo Teknova Oy, Julkaisumyynti, puh. (09) 192 3381,
www.teknologiainfo.net

Kirjat

Tapaturmatilastot 
kaunistuivat
Syksyn 2009 aikana toteutettu työ-

ympäristön arviointikierros sai 118 

työpaikkaa keskittymään työympäris-

tönsä kehittämiseen. Panostaminen 

näkyy käytännössä, sillä näissä yrityk-

sissä työympäristöt ovat eri mittareil-

la mitattuna teknologiateollisuuden 

keskiarvoa parempia. Vuonna 2002 

alkaneiden arviointikierrosten aikana 

tulokset ovat olleet merkittäviä; 

tapaturmapoissaolot ovat vähen-

tyneet 40 prosenttia ja tapaturmat 

noin 25 prosenttia. Työympäristön 

arviointikierroksen toteuttamiseen 

ovat osallistuneet Teknologiateolli-

suuden lisäksi Metalliliitto, Työtur-

vallisuuskeskus, Toimihenkilöunioni 

sekä työsuojeluhallinto.

lä, ja Kurkisen mukaan työntekijät onkin 
saatu kehitystalkoisiin mukaan. Esimerkik-
si vaaratilanneilmoituksia sekä läheltä piti 
-ilmoituksia palautetaan aiempaa enem-
män. 

”Viime vuonna otimme uuden käytän-
nön. Kun henkilö lähettää ilmoituksen jos-
tain poikkeamasta, kiitämme palautteesta 
kirjeellä ja lupaamme tutkia asian ja viedä 
sen johtoryhmään. Lisäksi palautteen an-
taja on mukana palkinnon arvonnassa”.

Työympäristön parantamisesta myön-
netty huomionosoitus lämmittää Kurkisen 
mieltä, mutta kehitystyö jatkuu.  Viime ai-
koina häntä on työllistänyt muun muas-
sa Benelux-maissa sekä Saksassa käytös-
sä olevan SCC-turvallisuusjohtamisjärjes-
telmän rakentaminen (Safety, Health and 
Environment Checklist Contractors). 

”Kaikilla työmaalla työskentelevillä pi-
tää olla henkilökohtainen työturvallisuus-
koulutus, joka vastaa suomalaista työtur-
vallisuuskorttikoulutusta. Järjestelmää vie-
dään käytäntöön, parhaillaan sekä mei-
dän työnjohtomme että alihankkijamme 
läpikäyvät siihen liittyvää koulusta. Lisäksi 
olemme laatimassa järjestelmään liittyvää 
muistilistaa, jonka mukaisesti työntekijän 
pitäisi tehdä viimehetken riskien arviointi 
ennen uuden työvaiheen aloittamista.” 

Lisätietoja: Teknologiateollisuus, 
Aki Sundell, puh. 050 338 7916
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TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN toimitus-
johtajan paikka tuli täytettäväksi, kun vuo-
desta 2000 tehtävässä ollut Martti Mäen-
pää pyysi siitä vapautusta terveydellisistä 
syistä. Mäenpää jatkaa edelleen Teknologia-
teollisuuden palveluksessa erityisesti tiede- 
ja teknologiapolitiikkaan liittyvissä asioissa.

 Jorma Turunen siirtyi uuteen työhön-
sä Finprosta, jonka toimitusjohtajana myös 
teknologiateollisuuden yritysten haasteet 
tulivat tutuiksi.

”Katson, että työni Teknologiateolli-
suudessa on luonnollinen jatkumo Finpro-
uralleni. Molempien organisaatioiden mis-
sio liittyy suomalaisten yritysten menes-
tymisen varmistamiseen. Tähän asti tulo-
kulmani asiaan on ollut kansainvälistymi-
sen näkökulma. Teknologiateollisuudessa 
näkökulma laajenee merkittävästi”, Jorma 
Turunen sanoo.

Hän huomauttaa, että Finpron ja Tek-
nologiateollisuuden tehtäväkentät ja ta-

voitteet ovat tästä syystä yritysten kan-
sainvälistämisen osalta samankaltaiset. 
Vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukai-
sesti Teknologiateollisuuden kansainvälis-
tymistoimet on ulkoistettu Finpron hoi-
dettavaksi.

Isänmaan asialla

Teknologiateollisuuden tämän hetkises-
tä tilanteesta kysyttäessä, Turunen sanoo 
alan vaikeuksista kertovien uutisten hie-
man särähtäneen hänen korvaansa.  

”Olen hämmästellyt kuinka negatiivis-
sävytteisesti alasta kerrotaan mediassa. 
Ikään kuin oltaisi jo luovutettu. Itse näen, 
että alalla on hyvin paljon mahdollisuuk-
sia. Lama on nopeuttanut globalisaatio-
kehitystä, mutta toimintaympäristön 
muutos tarjoaa ketterille yrityksille mah-
dollisuuksia. Asia kastarpeet muuttuvat 
kun toiminta ympäristö muuttuu. Ne yri-

tykset pärjäävät, jotka ymmärtävät asia-
kastarpeiden muutoksen”, Turunen huo-
mauttaa ja myöntää olevansa luonteel-
taan optimisti.

”Osaaminen luo aina uusia business-
ideoita. Muutoksia alan sisällä varmasti ta-
pahtuu, mutta en usko teknologiateollisuu-
den painoarvon vähenemiseen”, hän lisää.

Finpron lisäksi Jorma Turusen työhisto-
riaan mahtuvat esimerkiksi Stonesoft Oyj:n 
toimitusjohtajuus sekä myynnin ja mark-
kinoinnin johtotehtävät Comptel Oyj:ssä. 
Uudesta tehtävästä hän sanoo olevansa 
innostunut.

”Minun arvomaailmaani lähellä on isän-
maan asioilla toimiminen. Näen, että Tek-
nologiateollisuuden toimitusjohtajuus on 
tässä mielessä yksi tämän maan tärkeim-
piä työpaikkoja. Tehtävässä motivoi myös 
siihen liittyvät huippuverkostot. Uudet 
asiat ovat aina mielenkiintoisia, ne tarjoa-
vat mahdollisuuden kehittää itseään.” 

” Missiona yritysten 
menestymiseen vaikuttaminen”
Maaliskuun alussa Teknologiateollisuuden toimitusjohtajana aloittanut Jorma Turunen 
uskoo ketterien yritysten löytävän menestymismahdollisuuksia vaikeinakin aikoina.
TEKSTI SAMI LAAKSO KUVA MATTI IMMONEN

”Toimintaympäristön 
muutos luo ketterille 
yrityksille mahdollisuuksia”, 
Jorma Turunen uskoo.
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Linjanveto

Tuottavuuspotentiaali käyttöön
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN helmikuun alussa julkistetut näkymät kertoivat, että 2010 on edelleen 

vaikea vuosi. Vaikka laman pohjakosketus on ehkä takanamme, elpyminen on hidasta ja globaalisti epä-

tasaista. Kasvua ei juuri ole näkyvissä esimerkiksi Euroopassa, jonne suurin osa Suomen teknologiateollisuu-

den viennistä menee. Samaan aikaan kilpailu maailmalla kiristyy. Tämä pakottaa yritykset kustannusten 

alentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. 

Olen varma, että suomalaiset kilpailukyvystään huolehtineet yritykset selviävät tästäkin lamasta. Vahvat 

yritykset ovat lamankin aikana ylläpitäneet tuotekehitystään ja innovaatiotoimintaansa – myös pitkän tähtäi-

men teknologiakehitystä. Fiksuimmat ovat jo hyvinä vuosina lähteneet uudistamaan liiketoimintamallejaan. 

Esimerkiksi koko toimitusketjun tehostamisella voidaan saada parhaimmillaan jopa kymmenien prosentti-

yksiköiden säästöjä liikevaihdosta. Uuden toimintamallin kehittäminen ja onnistunut sisäänajo vie kuitenkin 

vuosia. Operatiivisen tuottavuuden jatkuvalla parantamisellakin saavutetaan kilpailukyvyn kannalta tärkeitä 

tuloksia, mutta yllättävän harva yritys satsaa laman aikana tuoteparannuksiin, johtamisen työkaluihin tai 

laadun ja tuottavuuden määrätietoiseen kehittämiseen. 

Jokaisella yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa oman kilpailukykynsä kehittämiseen. Tämä vaatii kuitenkin 

rohkeutta ja hallittua riskinottoa.

Yksittäisten yritysten toimet eivät kansainvälisessä kilpailussa riitä, jos Suomessa erilaiset panoskustan-

nukset kuten raaka-aineet, työ ja energia on hinnoiteltu yli asiakkaiden sietokyvyn. Koska haluamme jat-

kossakin vientiyritystemme menestyvän ja kotimarkkinayritysten pärjäävän tänne työntyvää tuontia vastaan,  

työmarkkinaratkaisuissa suomalaista kustannustasoa ei saa nostaa.  Myös kohtuuhintaisen energian saata-

vuus on turvattava nyt ja pitkällä tähtäimellä. 

Yritysten ja suomalaisen yhteiskunnan toimintaedellytyksiin kuuluvat myös luotettavuus ja toiminta-

varmuus. Erilaisten pienryhmien laittomat lakot ja kohtuuttomat vaatimukset vievät pohjan pois pyrkimyk-

sistä rakentaa hyvinvointiamme sopimalla ja neuvotellen. Ajan oloon ne vaikuttavat jopa yritysten mahdolli-

suuksiin toimia Suomessa.

Valtion on pyrittävä kehittämään yritysverotusta kasvua tukevaksi ja lisättävä kannustimia koulutukselle 

sekä tutkimus- ja kehitystoiminnalle. Kannustimien tehtävä ei kuitenkaan ole ottaa kantaa, mikä teknologia 

on muita parempaa, sen ratkaiskoon vapaa markkinatalous. 

Kokonaisuudessa Suomen suurin tuottavuuspotentiaali on kuitenkin 

julkisen sektorin puolella. Verojen nostamisen sijaan myös siellä on toteutet-

tava jatkuvia tehostamisohjelmia, toimintamallien uudistamista ja innovaa-

tioita. 

Suomalaisten yritysten kilpailukykyyn vaikuttaa mitä suuremmassa 

määrin koko Suomen kilpailukyky ja julkisella  sektorilla tehtävät ratkaisut. 

Yhtälailla Suomen kilpailukyky on riippuvainen suomalaisista teknologia-

yrityksistä, onhan kansantaloutemme kehitys vahvasti sidoksissa vienti-

teollisuuden menestymiseen. 

Jorma Eloranta
Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja



OLEMME TÄNÄKIN TALVENA eläneet 
huolettomasti tuontisähkön varassa, kun 
pakkassää on hellinyt koko maata usei-
den viikkojen ajan. Esimerkiksi tammikuun 
lopussa sähkön kulutus kävi 14 465 me-
gawatissa, josta noin 2 700 megawattia 
katettiin tuonnilla. Käytännössä tämä tar-
koitti sitä, että täällä kulutettiin niin venä-
läisissä ydinvoimaloissa kuin hiilivoimalois-
sakin tuotettua energiaa.  

Oman perusvoiman riittämättömyys on 
nostanut sähkön hinnan pahimmillaan jo-
pa 1 400 euroon megawattitunnilta. Säh-
kön korkea hinta rapauttaa globaalissa 
kilpailussa olevien yritysten kilpailukykyä. 
Hintahuippujen aikaan monissa tehtaissa 
on tänä talvena jouduttu jopa pysäyttä-
mään tuotanto.

Eduskunta päättää ydinvoimaloiden rakennusluvista. 
Samalla se päättää siitä, mitkä ovat teollisuuden toimintaedellytykset 
huomisen Suomessa.

Ydinvoimalapäätös:

Pidetäänkö 
teollisuus 
Suomessa?

Sähköllä tehdään 
hyvinvointia

Taantuman kourissa olleen teollisuuden 
sähköntarve supistui viime vuonna 16 pro-
senttia. Samalla sen osuus Suomen säh-
könkulutuksesta putosi 45 prosenttiin. 
Energiavaltaisia teollisuuden aloja ovat 
metallien jalostus ja metsäteollisuus, joi-
den tuotannosta 80–90 prosenttia menee 
vientiin. Vientiin sitoutuu noin 40 prosent-
tia Suomen energian kulutuksesta. Suo-
messa tuotetaan 30 miljoonan ihmisen te-
räkset ja sadan miljoonan ihmisen paperit 
ja puutuotteet. 

Tuotteiden kulutus ei vähene, vaikka 
niitä ei täällä valmistettaisi. Se kuitenkin 
merkitsisi sitä, että tuotannon yhteiskun-
nan hyvinvointia kasvattava vaikutus pois-

tuisi ja vahvaa osaamista vaativat työt lop-
puisivat tuhansilta.

Teollisuus odottaa ratkaisua uusien 
ydinvoimaloiden rakentamisesta. Vasta sen 
jälkeen se voi tehdä päätöksensä omista 
investoinneistaan. Kolmella ydinvoimalalla 
voitaisiin korvata poistuva sähköntuotan-
tokapasiteetti, Suomi pääsisi irti sähkön 
tuontiriippuvuudesta ja samalla luotaisiin 
puitteet kehittyvälle teollisuudelle. Lisäksi 
ydinvoiman lisärakentaminen toisi talou-
teen suuren piristysruiskeen ilman, että sii-
hen tarvitsisi laittaa verorahoja.

TEKSTI SAMI LAAKSO KUVAT PLUGI
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Mikä on ydinvoimaratkaisun merkitys 
huoltovarmuuden kannalta?
Suomen energiahuollon haavoittuvuustekijä on alhainen omavaraisuus ja erityisesti kotimaisen sähköntuo-
tantokapasiteetin riittävyys. Nykyaikainen verkostoitunut, laajasti tietoteknologiaa hyödyntävä yhteiskunta on 
ratkaisevalla tavalla riippuvainen keskeytymättömästä sähkön saatavuudesta. Rakenteellinen riippuvuutemme 
tuontisähköstä on huoltovarmuusriski. Huoltovarmuuden turvaamiseksi oman tuotantokapasiteetin tulee 
pystyä kattamaan kotimainen kulutus kaikissa kysyntätilanteissa, myös mahdollisten tuontihäiriöiden aikana. 
Viimeaikainen sähkönkulutuksen kehitys vahvistaa käsityksiä uuden tuotantokapasiteetin tarpeesta.

Ydinvoimaratkaisu on maamme energiahuoltovarmuuden kannalta erittäin ajankohtainen asia. Se on 
tehokkain keino lisätä perusvoiman tuotantoa päästöttömällä tavalla tilanteessa, jossa sähkö kasvattaa osuut-
taan energian kokonaiskulutuksesta, vanhaa tuotantokapasiteettia poistuu merkittävästi ja uudet ilmasto- ja 
energiatavoitteet edellyttävät päästöjen vähentämistä. Lisäksi ydinvoimalaitoksilla polttoainehuolto on turvattu 

useiksi vuosiksi. Kotimaisiin, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuotannon kehittäminen 
ei yksin riitä. Ydinvoiman lisärakentamisen merkitys on myös kansantaloudellinen, sillä samalla 
turvataan maamme hyvinvoinnille välttämätöntä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tulevaisuu-
den toimintaedellytyksiä.

 
Ilkka Kananen 
Toimitusjohtaja, Huoltovarmuuskeskus

Onko ydinvoimapäätöksellä merkitystä 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta?
Paras keino hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on energiansäästäminen. Muita keinoja ovat ydinvoiman 
lisärakentaminen, bioenergia sekä tuuli- ja vesivoima.  Näyttää siltä, että ydinvoima on tässä tavoitteiden 
saavuttamispyrkimyksessä merkittävässä roolissa. Se, voidaanko ilmastotavoitteet saavuttaa ilman ydinvoimaa, 

riippuu pitkälti energiantarpeen kehityksestä. Taantumassa kulutus on ainakin tilapäisesti 
notkahtanut. Mutta jos ennen taloustaantumaa ollut energiankulutusskenaario pitää paik-
kaansa, energiatarpeen tyydyttäminen ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen on vaikeaa 
ilman lisäydinvoimaa.

Petteri Taalas
Pääjohtaja, Ilmatieteen laitos

Miksi Suomessa pitää panostaa 
sekä uusiutuvaan energiaan että ydinvoimaan? 
Ydinvoiman rinnalla tarvitaan yhä enemmän tuulivoimaa. Tuulivoiman ja ydinvoiman vastakkainasettelu on 
täysin turhaa. Ennemminkin tulisi puhua, miten nämä energiamuodot tukevat yhdessä Suomen energiantuotan-
non riippumattomuutta ja toimivuutta. Synergiaa on löydettävissä myös sähkönsiirron kantaverkon parannustar-
peissa.  Samat kantaverkkoinvestoinnit mahdollistavat sekä ydinvoiman että tuulivoiman lisäämisen. Tuulivoimalla 
tuotetun sähkön hintaa pidetään yleisesti kalliina, mutta tutkimusten mukaan tuulivoima alentaa sähkön hintaa 
muutamalla eurolla megawattitunnilta korvaamalla kalleimpia energiantuotantomuotoja, kuten lauhdevoimaa. 

Lisäksi tuulivoimaan panostamalla voidaan luoda kymmeniä tuhansia työpaikkoja teknologia-
teollisuuteen samanaikaisesti kun työpaikkakato kiihtyy perinteisiltä toimialoilta. 

Toni Kilpeläinen
Johtaja, Hollming Works
Puheenjohtaja, 
Teknologiateollisuuden tuulivoimatoimittajien toimialaryhmä
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Mikä merkitys ydinvoimapäätöksellä 
on suomalaiselle työlle?
Ydinvoimapäätöksen merkitys suomalaiselle työlle on hyvin ratkaiseva. Teollisuuden kilpailukyvyn ja toimintaedelly-
tysten turvaamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Vain tätä kautta pystymme pitämään työllisyyden riittävän 
korkealla tasolla. Talven pakkaskausi on ajoittain nostanut sähkön hinnan pilviin. Tämä on johtanut jopa tuotannon 

keskeytyksiin. Nämä ääritapaukset kuvastavat hyvin sitä merkitystä, mikä kohtuuhintaisella ja var-
muudella saatavilla olevalla energialla on työllisyydelle. Sähkö on teollisuudelle tuotantoväline, 
terästehtaalle se on lähinnä raaka-aine. Sähkön tuotannossa on päästävä omavaraisuuteen, jotta 
tuotantoa ja investointeja ei jouduta miettimään energian ehdoilla.

Riku Aalto
Puheenjohtaja, Metallityöväen Liitto
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Muu teollisuus 5 %
Metallin-
jalostus 8 %

Kemian-
teollisuus
8 %

Metsä-
teollisuus
24 %

Häviöt 4 %

Palvelut ja
rakentaminen 22 %

Asuminen ja 
maatalous 29 %

Teollisuus
yhteensä 
45 %

Muu kulutus
yhteensä 
51 %

Sähkön kokonaiskulutus 2009 80,8 TWh

Lähde: Energiateollisuus



Tehokkaasti 
ja ympäristövaikutukset 
minimoiden
Outokummun Tornion terästehdas on Suomen suurin yksittäinen 
sähkönkäyttäjä. Siellä tuotetun ruostumattoman teräksen 
ympäristörasitus on pienempi kuin missään muualla maailmassa.

 T
ornion terästehtaalla kaik-
ki on suurta. Tehtaan lukui-
sista rakennuksista yhteen 
mahtuisi 12 jalkapallokent-
tää, tehdasalueen koko on 

600 hehtaaria. Lähellä olevalta Kemin kai-
vokselta louhitaan miljoona tonnia mal-
mia vuodessa.

Terässulattoon toimitetaan vuodessa 
maksimikapasiteettitilanteessa 1,6 mil-
joonaa tonnia kierrätysterästä, ferrokro-
mia sekä muita raaka-aineita. Ruostumat-
toman teräksen vuosituotantokapasiteetti 
on 1,2 miljoonaa tonnia lopputuotteita ja 
ferrokromin 270 000 tonnia. Outokum-
multa leivän saa Torniossa 2 400 henkilöä.

Silmiä avaava 
sulattokierros 

Ruostumattomasta teräksestä valmiste-
tut tuotteet ovat jokaiselle tuttuja arjes-

sa, mutta useimmalle teräksen valmistus-
tapa lienee tuntematon. Tornion tehtaalla 
johtaja Mikko Korteniemi on useamman 
kerran esitellyt valmistusprosessia vieraili-
joille. Hän on diplomaattinen vastatessaan 
kysymykseen ihmisten tiedoista.

”Sitä on sellaisia paljon tietäviä ja sit-
ten on sellaisia vähemmän tietäviä”, Mik-
ko Korteniemi muotoilee.

Kierros tehtaalla avaa ainakin vähem-
män tietävän silmät. Työvaiheet ja -mene-
telmät herättävät kunnioitusta päätteen 
ääressä työskentelyyn tottuneessa. Kuu-
losuojaimista huolimatta korviin tunkee 
mahtava jyly; valokaariuunissa sulatetaan 
kierrätysterästä. 

”Sula kierrätysteräs ja ferrokromiteh-
taalta toimitettu ferrokromi laitetaan 
AOD-konvertteriin. Siellä cocktailista teh-
dään terästä puhaltamalla siihen proses-
sikaasuja, kuten happea, typpeä, argonia 
ja paineilmaa. Yksi satsi vie noin tunnin”, 

TEKSTI SAMI LAAKSO KUVAT MATTI IMMONEN
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Terästuotanto Suomessa 
on globaali ekoteko

RUOSTUMATTOMAN teräksen tuotantoa EU:ssa selvittäneen tutkimuksen 

mukaan Outo kummun tuotteilla on kaikkein pienin hiilijalanjälki. Se on 

keskimäärin noin 10–20 prosenttia pienempi kuin EU:n keskiarvo. 

”Outokumpu on Euroopan kärjessä, vielä suurempi ero tulee muual-

la tuotettuun teräkseen. Oleellinen tekijä tässä on se, millä sähkö on tuo-

tettu. Siksi ympäristönäkökulmankin vuoksi kannatamme ydinvoiman lisä-

rakentamista”, Outokummun ympäristöjohtaja Juha Ylimaunu sanoo.

Hiilijalanjälki on saatu pienemmäksi parantamalla tuotantoprosesseja, 

optimoimalla kierrätysteräksen käyttöä sekä suosimalla sähkön hankinnas-

sa vähähiilisiä energialähteitä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Outo-

kumpu on onnistunut vähentämään tuotettua terästonnia kohden lasket-

tuja suoria hiilidioksidipäästöjä neljänneksellä. 

”Hiilidioksidipäästöt ovat Tornion tehtaalla kolmasosa siitä, mitä ne 

olisivat ilman investointeja energiatehokkuuden parantamiseen. Ferro-

kromitehtaan uunitekniikan ansiosta energian käyttö on paljon alempi 

kuin muualla. Hyödynnämme ainoana maailmassa kromikonvertterin 

kemiallista energiaa. Ferrokromitehtaan häkäkaasu käytetään korvaa-

maan öljyä ja nestekaasua”, Ylimaunu listaa esimerkkejä.  
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vuoropäällikkö Mika Pajari kertoo. Hä-
nen lisäkseen vuorossa on 15 työntekijää.

Eri vaiheissa sulasta poistetaan epäpuh-
taudet, jotka sidotaan kalkkiin. Syntynyt 
kuona nousee kevyempänä pinnalle, jos-
ta se astiaa kääntämällä valutetaan pois. 
Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta mitta-
luokka on valtava ja lämpötilat korkeita.

Nosturilla konvertteriin siirrettävällä su-
lalla on painoa 85 tonnia ja kuljetusastia 
painaa saman verran – yhteensä se tarkoit-
taa 120 henkilöauton painoa. Konvertte-
rissa 1 700-asteista sulaa on 95 tonnia. 
Toisella linjalla on vielä suurempi, 150-ton-
ninen. 

Energiatehokas 
tuotantoprosessi

Toimiston rauhassa Mikko Korteniemi an-
taa selityksen tuotannon mittaluokalle.

”Koko tuo kustannustehokkuutta, sa-
ma vaikutus on integroidulla tuotannolla. 
Se tarkoittaa, että meillä ferrokromiteh-
das, terässulatto, kuuma- ja kylmävals-
saamo sekä leikkausyksiköt ovat samalla 

paikkakunnalla. Oma ferrokromituotanto 
on erikoisuus. Se tuo energiatehokkuutta, 
kun tehdas voi käyttää ainoana maailmas-
sa sulaa ferrokromia. Investointien ansios-
ta meillä on käytössä viimeisintä teknolo-
giaa”, Korteniemi sanoo.

Energiatehokkaasta prosessista huoli-
matta tehdas on Suomen suurin sähkön-
käyttäjä. Sen kulutus vuodessa on noin 2,5 
terawattituntia, mikä on noin 3 prosent-
tia koko maan sähkönkulutuksesta. Teh-
taalle tulee ainoana Suomessa yksittäisel-
le asiakkaalle vedetty 400 kilovoltin linja. 
Suurimmillaan tehdas käyttää sähköä 400 
megawattia, mikä vastaa puolta ydinvoi-
malan tuotannosta. Keskimääräinen ku-
lutus on noin 300 megawattia. Sähköä 
kuluu eniten ferrokromitehtaan kahdessa 
uunissa sekä terässulaton kahdessa valo-
kaariuunissa. 

Investointipäätös 
odottamassa
OMA kromikaivos on Tornion 

terästehtaan keskeinen kilpailu-

tekijä. Tällä hetkellä kromin tuo-

tanto ferrokromiksi riittää Tornion 

tehtaan tarpeisiin. Outokummul-

la on suunnitelmat kaksinkertais-

taa ferrokromin tuotanto, jolloin 

yhtiö tulisi sen suhteen omavarai-

seksi.

”Sähkö muodostaa ferrokro-

min tuotantokustannuksista yli 

30 prosenttia, joten investointi-

päätöksessä sähkön hinta on 

aivan ratkaiseva. Jos laajennam-

me tuotantoa, se työllistää suoraa 

sata ihmistä ja tukee Tornion pit-

käaikaista kilpailukykyä ja yli 2000 

työpaikan tulevaisuutta”, toimi-

tusjohtaja Juha Rantanen

sanoo.  

” Se tuo energiatehokkuutta, kun tehdas 
voi käyttää ainoana maailmassa sulaa 
ferrokromia. Investointien ansiosta meillä 
on käytössä viimeisintä teknologiaa”, 
Mikko Korteniemi sanoo.
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OUTOKUMMUN pääkonttorissa Espoos-
sa toimitusjohtaja Juha Rantanen sanoo, 
että Suomessa on saatu nauttia vuosikym-
menten kuluessa kilpailukykyisestä säh-
köstä. Monipuolisella tuotannolla sähkön 
hinta on saatu pysymään järkevänä verrat-
tuna moneen muuhun Euroopan maahan.

Olosuhteet ovat mahdollistaneet ener-
giaintensiivisen teollisuuden rakentamisen. 
Suomen talous ja maan hyvinvointi on vie-
lä tänä päivänäkin poikkeuksellisen riippu-
vainen teollisuuden menestymisestä.

”Meillä on ollut historiallisesti kilpailuetu 
ja sen varassa teollisuus on rohjennut inves-
toida Suomeen”, Rantanen sanoo. Tilanne 
on hänen mukaansa muuttunut viime vuo-
sina epäsuotuisammaksi, ja suunta näyttää 
päästökaupan johdosta jatkuvan samana. 

”Kun päästöoikeuksien saantia kiriste-
tään EU:n ympäristö- ja energiadirektiivin 
mukaisesti vuoden 2013 jälkeen, päästöoi-
keuden hinta oletettavasti nousee. Jos pääs-
töoikeuden hinta nousisi tämänhetkisestä 

Epävarmuus siirtää investointeja
15 eurosta tonnilta esimerkiksi 50 euroon, 
se nostaisi sähkön hintaa 40 euroa mega-
wattitunnilta. Se tarkoittaisi sähkön hinnan 
kaksinkertaistumista”, Rantanen laskee.

Skenaario on energiaintensiiviselle yri-
tykselle äärimmäisen hankala. 

”Kyse on hyvin vakavasta asiasta. Outo-
kummun sähkölasku on nykyisin 150–200 
miljoonaa euroa. Tilanne muuttuisi oleelli-
sesti, jos siihen tulee vielä saman verran li-
sää. Tämän takia teollisuus kannattaa ydin-
voiman lisärakentamista. Sen avulla tietäi-
simme, mikä sähkön hinta tulee olemaan 
useita vuosikymmeniä eteenpäin.”

Kehitä tai kuihdu

Epävarmuus sähkön hintakehityksestä hei-
jastuu teollisuuden investointipäätöksiin. 
Rantanen korostaa, että kilpailukykyä pa-
rantavien investointien pitää olla jatkuvia. 
Hän ottaa esimerkin terästeollisuuden syn-
tysijoilta Sheffi eldistä. 

”Se, mitä siellä on enää jäljellä, on 
pientä siihen verrattuna, millainen teolli-
suus siellä oli tai millainen se voisi olla. 
Se on myös Suomen kauhuskenaario. El-
lei meillä ole edellytyksiä investoida Suo-
meen, maasta tulee teollinen museo.” 

Rantanen jatkaa uudella esimerkil-
lä globaalista kilpailusta. Muutama vuo-
si sitten Tornion terästehdas oli maailman 
suurin yksittäinen tuotantoyksikkö. Tänä 
päivänä sitä suurempi on Kiinassa, joka 
ammentaa energiansa ympärillään olevista 
hiilikentistä. Energia tuotetaan tekniikalla, 
jota ei länsimaissa hyväksyttäisi.

Rantanen huomauttaa, että terästä tul-
laan jatkossakin käyttämään; kysymys on 
siitä, missä ja kuinka hyvin se tehdään. 

Ilmastonmuutosta ei voida ratkaista 
siirtämällä tuotantoa paikasta toiseen. Eu-
roopassa ja Suomessa teräksen tuotanto 
on tehokkaampaa kuin missään muualla. 
Ja kun tuotanto on lähellä markkinoita, 
vältytään lisäksi pitkiltä kuljetuksilta.” 
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RIIHIMÄELLÄ Sacotec Components Oy:n 
tiloissa kolme metallinhohtoisiin työasui-
hin pukeutunutta ammattilaista kaataa 
sulaa terästä keltaisena hehkuviin muot-
teihin. Tarkkuutta vaativan työvaiheen 
jälkeen miehet menevät jäähdyttelemään 
talviseen pakkasilmaan. Höyry nousee.

Toimitusjohtaja Antti Zitting seuraa 
tapahtumia vieressä ja kertoo tuotanto-
prosessista.

”Sula 1700-asteinen teräs kaadetaan 
1000-asteiseen muottiin. Kun lämpötila-
ero on vain 700 astetta, pystymme vala-
maan teräksestä tarvittaessa vaikka vain 
yhden millin paksuisia kappaleita. Se on 
uniikki juttu, johon ei pystytä millään 
muulla menetelmällä”, Zitting kertoo.

Sanomisiensa perusteella hän kuulos-
taa vankkumattomalta teräsmieheltä.

”Teräs on maailman yleisimmin käytet-

Sähkön hintaheilahtelut 
hämärtävät näkymiä 
Ilman järkevän hintaista sähköä ei tarkkuusvalimossa valmistu lukonkieliä, 
kirveenteriä, hengityslaitteiden osia tai mitään muutakaan sadoista 
ihmisten elämään kuuluvista teräsosista.

ty metallinen materiaali, eikä se tule kos-
kaan häviämään. Teräksen tutkimukseen 
on panostettu pisimpään, ja se on täysin 
kierrätettävissä”, metallurgian koulutuk-
sen saanut Zitting painottaa.

Investoinnit ohjautuvat 
epäedullisesti

Sacotecin vahvuutena on 55 vuoden ko-
kemus tarkkuusvaluista, tällä hetkellä töitä 
tehdään 62 ammattilaisen voimin. Tuotan-
nossa ei kuitenkaan tukeuduta liikaa histo-
riaan, vaan kehityksen kärjessä on pysytty 
muun muassa investointien avulla.

Antti Zitting harmittelee kuitenkin, että 
pelkästään tuotannon kannalta ajateltuna 
investointeja olisi voinut kohdistaa järke-
vämminkin. Nyt niitä on ohjannut energia-
kustannuksista johtuva pakko, tällä vuosi-

tuhannella yhtiö on muun muassa hank-
kinut uudet sulatusuunit. 

”Jos energian hinta ei olisi laukannut 
koettua tahtia, olisimme tehneet ihan 
toisenlaisia investointeja. Nyt ne on pi-
tänyt suunnata pakkorakoon, jota ilman 
toimintamme olisi loppunut, eikä strate-
gian mukaiseen tuottavuuden paranta-
miseen ja kilpailukyvyn rakentamiseen 
sitä kautta.”

Investointien ansiosta sähkön kulutus-
ta on Sacotecissa saatu selvästi alaspäin; 
sähkönkäytön huipputeho on pudonnut 
1,4 megawatista 0,8 megawattiin. 

”Kulutuksen vähenemisestä huolimat-
ta energiakustannuksemme on kolmin-
kertaistunut vuosikymmenessä. Se muo-
dostaa nykyisin jo kymmenen prosenttia 
valmistuskustannuksista. Sähkön hinnan 
nousu pitäisi siirtää hintoihin, mutta an-
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taako kilpailutilanne siihen mahdollisuu-
den, se onkin jo aivan toinen asia”, Zit-
ting sanoo.

Markkinatilanne ei juuri rohkaise hin-
nankorotuksiin. Taantuma on sulattanut 
yrityksen tilauksista 45 prosenttia. Silti yh-
tään työntekijää ei ole sanottu irti, vaan 
toiminnan sopeuttaminen on tehty lomau-
tuksilla. Vuonna 2009 työajasta leikattiin 
13 viikkoa, tällä hetkellä työntekijät teke-
vät nelipäiväistä työviikkoa. Siinä on pk-
yrityksen vastaus lamatalkoisiin.

”Me olemme hankkineet koneita kai-
kilta mantereilta ja myös kilpailijoillamme 
on vastaavat laitteet. Siksi kilpailukyvyssä 
tärkeiksi osatekijöiksi nousevat työvoiman 
osaaminen ja hinta sekä energian hinta.” 

Pysyvätkö yritykset Suomessa

Sähkön hinta on Antti Zittingin mielestä 
karannut käsistä ja kehityssuunnan arvaa-
mattomuus tuo epävarmuuden investoin-
tipäätöksiin.

”Todellisten tuotantokustannusten ja 
sähköstä perittävän hinnan välillä ei ole 
yhteyttä. 1990-luvulla yhteiskuntaan pe-
riytynyt ahneuden mantra on tartutettu 
sähkön hinnoittelupuolellekin. Sähköpörs-
sissä sähkön hintakehityksestä on tullut 
samanlaista kuin fi nanssikriisiä edeltä-

Tuotanto seis!
PAKKASTALVEN sähkön kulutushuiput 

saavat Antti Zittingin puistelemaan 

päätään.

”Hinnanvaihtelut ovat olleet aivan 

hirveitä. Ne vievät kokonaan ennus-

tettavuuden pois tästä toiminnasta”, 

hän sanoo.

”Olemme ajaneet sähkön hintapiikin 

takia jo aiemminkin tuotantoa alas. 

Talvikuukaudet ovat olleet mahdottomia 

energiaintensiiviselle tuotannolle ja ku-

vastavat perusenergian riittämättömyyt-

tä Suomessa.  Sähkön hinta nousi lop-

piaisen jälkeisenä perjantaina 20-kertai-

seksi. Sillä sähkönhinnalla pannaan pillit 

pussiin ja pysäytetään kaikki tekeminen 

Suomessa ja vieläpä tilanteessa, jossa 

edes kaikki varavoima ei ollut käytössä.”

Tarkkuusvalimon tuotantoprosessissa 

energialla on niin suuri merkitys. 

Puolet energiankäytöstä keskittyy sulat-

toon, jossa ovat sähköllä lämpiävät 

teräksen sulatusuunit sekä autoklaavi. 

Siinä 200 asteen kuumuudessa valumuo-

teista tehdään onttoja sulattamalla pois 

muotin sisältä tarkasti halutun kappaleen 

malliseksi tehty vaha. Muotit puolestaan 

kuumennetaan 1000-asteisiksi maakaa-

sulla lämmitettävässä sintrausuunissa. 

neessä pörssikurssien heilahtelusta. Kuin-
kas fi nanssimaailman kävi?”, Zitting kysyy 
ja huomauttaa puhuvansa kokemuksesta, 
sillä hän on ollut sähköpörssissä ostajana 
vuodesta 1997 asti.

”Hinta määräytyy satunnaisten tekijöi-
den ja kalleimman tuotantomuodon mu-
kaan. Perusvoiman hinta ratkaisee teol-
lisuuden investoinnit. Pk-sektori pyrkii 
pääsemään mukaan teollisuuden ydin-
voimahankkeisiin, jotta harvojen toimi-
joiden määräämästä hinnoittelusta sekä 
sähkön tarjontaan liittyvästä epävarmuu-
desta päästäisiin eroon – tai sitten täältä 
Suomesta on lähdettävä.”

Sähkön korkea hinta kirpaisee yrittäjää, 
mutta alihankintayrityksen toimitusjohta-
jana Zitting kantaa suurta huolta myös 
siitä, miten Suomessa toimivat veturiyri-
tykset reagoivat sähkömarkkinoiden epä-
varmuuteen. Jos ne päättävät investoida 
maailmalle ja siirtää tuotantoaan pois Suo-
mesta, täällä olevalle pienempien yritysten 
muodostamalle alihankintaverkostolle käy 
huonosti.

”Sellaisessa tilanteessa alihankintaver-
kosto yksinkertaisesti kuihtuisi pois. Se oli-
si koko maalle kohtalokasta, sillä kolme 
neljäsosaa uusista työpaikoista on laskettu 
syntyvät pk-yrityksiin.” 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



26 VISIO 1 · 2010

Maailmalla

Vierailumatka Kiinaan avasi suomalaisten yritysten edustajien silmiä 
ja poiki konkreettisia tekoja liiketoiminnan kehittämiseksi. 

”Kiinassa kaikki on mahdollista, mutta mikään ei ole helppoa.” 
Toteamus on helppo allekirjoittaa matkalla nähdyn ja kuullun perusteella.

 T
eknologiateollisuus ja Sitran 
koneteollisuuden kasvuoh-
jelma järjestivät tammikuus-
sa liiketoiminnan kehittämis-
matkan Kiinaan osana yhteis-

tä kehitysohjelmaansa. Sen teemoja olivat 
liiketoiminnan käynnistäminen, ihmisten 
johtaminen sekä asiakkuuksien ja toimit-
tajasuhteiden hallinta Kiinassa. Tutustumis-
kohteita olivat niin kiinalaiset, suomalaiset 
kuin muutkin koneteollisuusyritykset.

Kiinan vuosia jatkuneen vahvan kasvun 
takana on julkisen vallan johtama talouden 
kehitys, jossa strategisen ajattelun aikajän-
ne teollisuuden kehittämisessä on useita 
vuosikymmeniä. Valtionyhtiöt, yliopistot 
ja tutkimuslaitokset on kytketty tiukasti 
yhteen yksityisen sektorin ja sijoitusrahan 
kanssa uuden liiketoiminnan synnyttämi-
sessä. Ainutlaatuinen toimintamalli on pe-
rusta kiinalaisen teollisuuden kilpailuedulle.

Kiinalaisessa mallissa yhteiskunnan voi-
mavaroja suunnataan valituille teollisuu-
denaloille – usein sellaisille, joilla on vah-
vaa globaalia merkitystä. Niille hankitaan 
parasta toimialatietoa, jota kertyy muun 
muassa ulkomaisten kanssa muodostetuis-
ta yhteisyrityksistä ja lisenssivalmistussopi-
muksista. Sääntelyn ja kannustinten avul-
la ulkomaiset yritykset saadaan lokalisoi-
maan tuotantoaan. Suurten valtionyritys-
ten kautta voidaan organisoida teollista 

toimintaa tehokkaasti ja pitkäjänteisesti.
Valtio pystyy rahoittamaan tuotekehi-

tyksen ja suurtuotannon vaatimat inves-
toinnit. Myös rahoituslaitokset ovat muka-
na, ja kaikkien toimijoiden yhteispeli voi-
daan ”orkestroida” sangen nopeasti ja te-
hokkaasti. Lisäksi perustetaan yliopistol-
lisia yksiköitä ja muita tutkimuslaitoksia, 
jotka voivat tukea kehittyvää teollisuuden-
alaa. Valtavat kotimarkkinat tukevat teolli-
suuden kannattavaa kasvua alusta lähtien. 
Esimerkkejä onnistumisista on  vaikkapa 
auto- ja lentokoneteollisuudessa sekä sa-
tamalaitteiden, televerkkojen ja tuulivoi-
maloiden valmistuksessa. 

Jako kahteen

Kaupankäynnissä vallitsee yksinkertaistaen 
jako kahteen; länsimaiset yritykset käyvät 
helpoiten kauppaa keskenään ja kiinalaiset 
keskenään. Uusien kiinalaisten asiakkai-
den hankkimiseksi on ensin opittava tun-
temaan kiinalainen asiakas henkilökohtai-
sesti, siinä auttaa kiinalainen myyntimies.

Työtavat Kiinassa eroavat totutuista, ei-
kä suomalaista tuotantokonseptia kannata 
väkisin yrittää istuttaa kiinalaiseen teolli-
suusympäristöön. Kiinalainen työntekijä ei 
ota vastuuta oma-aloitteisesti tehtäviensä 
suorittamiseksi, vaan hänet pitää ohjeistaa 
hyvin selkeästi ja hänen tekemisiään pitää 

Kiinassa 
kaikki on mahdollista

Olemme lanseeranneet muutama 

vuosi sitten uudenlaisen konsep-

tin teollisen toiminnan muutta-

miseksi palveluliiketoiminnaksi. 

Meillä on ollut Kantonin alueel-

la asiakkuuksia ja nyt selvitimme 

minkälaista konepajateollisuutta 

Pekingin ja Shanghain seuduilta 

löytyy ja onko palvelullemme siel-

lä kysyntää. 

Insinööritoimistona siirrämme 

kiinalaisille sitä osaamista, mikä 

meille on täällä konepaja- ja me-

talliteollisuudesta kertynyt. Toi-

saalta luomme suomalaisille ja 

muille eurooppalaisille asiakkail-

lemme toimitusketjun hallintaa ja 

tuomme Kiinasta meidän osaami-

sellamme rakennettuja tuotteita 

Eurooppaan. Vierailu vahvisti, et-

tä business tapahtuu tällä hetkel-

lä Kiinassa. Meidän on oltava läs-

nä Kiinassa koko ajan, pelkät vie-

railut eivät riitä. 

Toimitusjohtaja Jari Kokkonen,
Sabriscan

” Kiinassa 
oltava läsnä”
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valvoa tarkemmin kuin mihin olemme tot-
tuneet. Länsimaisen teollisuusyrityksen on 
tultava Kiinaan sitoutuneena pitkäjäntei-
seen liiketoiminnan kehittämiseen ja riit-
tävin resurssein. 

Kiinalaisten on vaikeata ymmärtää 
tuottavuuden käsitettä. Tärkeintä on tuot-
taa lisää kappaleita tai tonneja – mietti-
mättä panoksia. Toisaalta, vaikka tuotta-
vuus on vain noin puolet suomalaisesta 
tasosta, kilpailuetu syntyy siitä, että kus-
tannukset ovat noin kymmenesosa suo-
malaisten vastaavista kustannuksista.

Kiinan viranomaiset ja lainsäädäntö 
asettavat paljon velvoitteita yrityksille esi-
merkiksi työsuojelussa ja ympäristönsuo-
jelussa. Näiden noudattamista ei aina val-
vota järjestelmällisesti. Sanktiot ovat kui-
tenkin kovat, jos jonkun havaitaan olleen 
noudattamatta näitä määräyksiä. 
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Kiinan mahdollisuudet 
hyödyksi

Mitä meidän pitäisi tehdä voidaksemme 
pitää oma teollisuutemme ja yhteiskun-
tamme kilpailukykyisinä? Ilmeinen keino 
on vahvistaa Kiinassa ja Kiinan avulla ta-
pahtuvaa liiketoimintaamme entisestään. 
Haasteiden kohtaaminen on helpompaa, 
jos kiinalaisille markkinoille menoa suun-
nittelevat osaisivat hyödyntää toisiaan tai 
jo maassa olevia suomalaisia ja heidän ko-
kemuksiaan.

On tärkeää panostaa myös Suomes-
sa olevaan tuotekehitykseen, suunnitte-
luun ja tuotannolliseen toimintaan. Kehi-
tys kohti toimivaa palveluyhteiskuntaa ei 
onnistu ilman palveluihin vahvasti kytkey-
tyviä teollisia tuotteita ja riittävään osaa-
miseen ja innovatiivisuuteen perustuvaa, 
strategisesti suunnattua tuotantoa Suo-
messa. Näin meillä on edellytykset tulevai-
suudessakin ylläpitää korkean jalostusar-

von teollisuutta ja rakentaa sellaisia tuot-
teita ja palveluita, joista asiakkaat Aasian 
ja erityisesti Kiinan valtavilla markkinoilla 
ovat valmiita maksamaan.

Päällimmäiseksi mielikuvaksi Kiinan 
matkasta jäi dynaaminen, jopa aggressii-
vinen, keskitetysti johdettu teollisuus ja ta-
lous. Sen toimenpiteitä ja muutoksia pitää 
seurata, jotta pystyy soveltamaan omaa 
toimintaansa Kiinastakin johtuvien muu-
tosten mukaisesti. 

Mauri Heikintalo
ohjelmajohtaja, 
Sitran koneteollisuuden kasvuohjelma

Juha Ritala
toimitusjohtaja Enmac Oy

Maailmalla

Ostotoiminnan kehittäminen on 

tärkein syy tutustua Kiinan markki-

noihin. Taantuma on havahduttanut 

huomaamaan, että meidän on löy-

dettävä halvempia osientekijöitä.

Vierailu avasi silmiä ja herätti 

kysymyksiä suomalaisen teollisuuden 

mahdollisuuksista kansainvälisessä 

kilpailussa. Vierailimme yrityksissä, 

joiden valmiudet vallata markkinoita 

ovat ilmeiset, kun laatu on kohdal-

laan ja hintataso merkittävästi alem-

pi kuin meillä. Suomalaisten yritys-

ten on pakko tehdä yhteistyötä 

tällaisten yritysten kanssa, muuten 

me emme tule pärjäämään.

Menemme keväällä pienemmällä 

ryhmällä uudestaan Kiinaan ja 

pyrimme rakentamaan hankintaver-

kostoa.  Kaikkea ei tarvitse tehdä 

yksin, vaan voimme tehdä asioita 

yhdessä suomalaisten yritysten kanssa 

ja hyödyntää valmiiksi rakennettuja 

toimintamalleja.
Toimitusjohtaja Juha Lahtinen,
Yrityskehä Oy

Meillä on ollut vuoden 2008 alusta 

Kiinassa valmistusyksikkö sekä kaup-

payksikkö hieman lyhyemmän ajan. 

Paikallisten asiakkaiden palvelemi-

sen lisäksi Kiinan toimintoja käyte-

tään hankintalähteenä, josta pyrim-

me saamaan komponentteja ja osa-

kokoonpanoja edullisesti. Toimin-

tamalli parantaa Fluidhousen kykyä 

palvella asiakkaita Suomessa. 

Yksinkertaistaen voi sanoa, että 

kun Suomessa toimitetaan niin hy-

vää laatua kuin pystytään, Kiinassa 

toimitetaan niin huonoa laatua kuin 

asiakas hyväksyy. Hyvää laatua saa, 

jos sitä vaatii, valvoo ja löytää oi-

keat toimittajat. Niiden löytäminen 

voi kyllä olla työn takana. 

Tällä kertaa olimme Kiinassa lä-

hinnä tutkimassa, keiden suoma-

laisyritysten kanssa pystyisimme ke-

hittämään yhteistyötä. Yhteistyön 

avulla hankintavolyymit nousisivat. 

Kumppanit voisivat hyödyntää val-

miita kanaviamme ja sitä kautta in-

vestoinnit tulisivat laajemmin hyö-

dynnettyä. Verkottumisen ansiosta 

jokaisen pienen suomalaisyrityksen 

ei tarvitse investoida Kiinaan omaa 

yksikköä.
Toimitusjohtaja Juha Kyllönen,
Fluidhouse Oy

” Hankintaverkoston 
rakentamista”

” Yhteistyötä 
suomalaisten kesken”
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Myytinmurtaja
PALSTALLA TARKASTELEMME
USKOMUSTEN TODENPERÄISYYTTÄ

Teollisuus aiheuttaa 
suomalaisten suuren 
hiilijalanjäljen 
– vai aiheuttaako?

TEOLLISUUS käyttää sähköstä Suomessa noin 45 prosent-

tia. Mikä on suomalaisten hiilijalanjälki, jos viennin ja 

tuonnin vaikutus huomioidaan laskelmissa, Suomen ym-

päristökeskuksen johtaja, professori Jyri Seppälä?

Usein hiilijalanjälkeä laskettaessa tarkastellaan koko 

kansantalouden aiheuttamia päästöjä. Tällaisessa tarkas-

telussa ei huomioida sitä, että vientituotteet kulutetaan 

jossain toisessa maassa, vaan niiden valmistumisesta 

aiheutuvat hiilidioksidipäästöt lasketaan valmistusmaan 

osalle. Lisäksi perinteiset tarkastelut eivät ota huomioon 

tuontinäkökohtia.

ENVIMAT-hankkeessa on selvitetty suomalaisen tuo-

tannon ja kulutuksen materiaalivirtojen elinkaariaikaisia 

ympäristövaikutuksia. Siinä tarkastellaan kotimaista lop-

pukäyttöä, eli laskentamallissa huomioidaan viennin ja 

tuonnin vaikutukset.

Vuonna 2005 mallin mukaan laskettuna kotitalouk-

sien yksityiset kulutusmenot kerryttivät suomalaisten hii-

lijalanjälkeä 9 tonnilla vuodessa. Sen lisäksi hiilijalanjäl-

keä kasvattavat yksilölliset julkiset kulutusmenot. Näillä 

tarkoitetaan suoraan yksityiseen kansalaiseen kohdis-

tuvia julkisia palveluja, kuten koulutusta ja terveyden-

huoltoa. Kun julkisiin kulutusmenoihin lisättiin vielä in-

vestointien osuus, saatiin Suomessa 3,8 tonnia hiilidiok-

sidipäästöjä henkeä kohti vuonna 2005. Yhteenlaskettu-

na suomalaisten kulutusperusteinen hiilijalanjälki oli siis 

12,8 tonnia vuodessa vuonna 2005. Tämä oli käytännössä 

sama kuin Suomen kokonaispäästöt maamme rajojen 

sisäpuolella.

Yleensä länsimaissa kulutuksen perusteella laskettu 

hiilijalanjälki on huomattavasti korkeampi kuin kansan-

talouden päästöjen perusteella henkilöä kohden laskettu 

hiilijalanjälki. Tämä johtuu siitä, että länsimaissa tuonti-

tuotteiden vaikutus hiilijalanjälkeen on sitä merkittävästi 

kasvattava. Suomessa tilanne on poikkeuksellinen mui-

hin länsimaihin verrattuna. 

ENVIMAT-raportti: www.ymparisto.fi 

Eikö jokin totuutena toistettu väittämä pidä 

mielestäsi paikkaansa? Ehdota aihetta: 

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi  



Wärtsilän kestävän 
kehityksen johtaja 
Marko Vainikka toimi 
Teknologiateollisuuden 
ympäristötyöryhmän 
puheenjohtajana vuosina 
2005 – 2009 ja on vetänyt 
ympäristölinjaushanket-
ta. Hänen seuraajakseen 
on nimitetty Markus 
Tervo Nokiasta.

Ekologisuus 
innovaatioiden 
ytimessä

WÄRTSILÄN liiketoiminnassa ympäristön 

huomioiminen on ollut jo vuosikymmeniä 

avainroolissa. Ekologiset ratkaisut 

tuotekehityksessä ovat samalla paranta-

neet valmistettujen moottoreiden ja 

voimaloiden ominaisuuksia.

”Päästöjen vähentäminen, moottorei-

den hyötysuhteen parantaminen tai jous-

tavat polttoaineratkaisut merkitsevät sekä 

energiatehokkaampia ratkaisuja että 

ympäristöä vähemmän kuormittavia inno-

vaatioita”, Marko Vainikka sanoo.

Wärtsilän noin 140 miljoonan euron 

vuotuisesta tutkimus- ja tuotekehitys-

budjetista peräti puolet kanavoituu tuot-

teiden ja ratkaisujen ympäristökysymyk-

siin. Tuoreimpana esimerkkinä on viime 

vuoden lopussa sertifi oitu merivesipesu-

ri laivojen rikkipäästöjen vähentämiseksi. 

Ympäristöasioita ei ole Wärtsilässä eriytet-

ty omaksi liiketoiminnakseen, mutta vuo-

si sitten perustettu Ecotech-yksikkö pyr-

kii kehittämään, valmistamaan ja tuotta-

maan ympäristöön liittyviä teknolo gioita 

päästöjen vähentämiseksi ja energiate-

hokkuuden parantamiseksi. Yksikkö 

työllistää noin sata asiantuntijaa Wärtsilä-

konsernista.

Myös Wärtsilän Services-liiketoimin-

tojen ympäristöpalveluiden tarjontaa on 

juuri laajennettu. 

”Ekologisuus on ollut tärkeä kilpailu-

tekijä jo pitkään jopa sellaisilla maantie-

teellisillä alueilla, joilla sitä ei ensimmäi-

seksi tulisi ajatelleeksi. Esimerkiksi kehi-

tysmaahan rakennettavan voimalaitoksen 

rahoittajat edellyttävät tarkkoja ympäris-

töselvityksiä ennen kuin rahahanat aukea-

vat”, Vainikka sanoo.  
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 E
ntä jos tulevaisuudessa yrityk-
siltä vaaditaan lähes päästöt-
tömiä tuotteita ja energiarat-
kaisuja? Miten silloin käy yri-
tyksille, jotka eivät ole mietti-

neet liiketoimintansa jatkuvuutta ympäristö-
vaatimusten näkökulmasta?”, kysyy Tekno-
logiateollisuuden ympäristötyöryhmän jäsen 
Marko Vainikka.

Ilmastonmuutoksen haasteet joudutta-
vat yrityksiä miettimään uudesta näkökul-
masta oman liiketoimintansa edellytyksiä. 
Uudistuva, tiukentuva ympäristölainsää-
däntö pakottaa yritykset olemaan entis-
tä valppaampina tuotteissa käytettävien 
raaka-aineiden, komponenttien tai pak-
kausratkaisujen suhteen. Puhumattakaan 
liiketoiminnan ympäristövaikutuksista, 
energiaratkaisuista tai sidosryhmien vaa-
timuksista.

”Nyt on hyvä hetki miettiä, miten yri-
tyksen tulevaisuuden liiketoiminnan jat-
kuvuus voidaan turvata ympäristöosaami-
sen avulla. Tarvitaan näkökulmamuutosta. 
Olisi ajateltava yksittäisten tuotteiden tai 
komponenttien sijasta liiketoiminnan ko-
ko elinkaaren vaikutuksia suunnittelusta 
tuotteiden poistumiseen markkinoilta.”

Teknologiateollisuuden jäsenyrityksil-
le suunnatun ympäristölinjauksen tavoit-
teena on tehdä ympäristöosaamisesta 
menestystekijä, viestiä ympäristöasioiden 
edelläkävijyydestä sekä aktivoida yhteis-
työkumppaneita yhteistoimintaan ympä-
ristökysymyksissä.

”Tavoitteenamme on tukea yrityksiä ja-
kamalla tietoa ja tukimateriaaleja ympäris-
tökäytännöistä sekä järjestää erilaisia ti-
laisuuksia ja luoda kanavia, joiden avulla 
yritykset voivat kertoa ympäristösaavutuk-
sistaan sidosryhmille.”

Linjaus jalkautuu teoiksi

Teknologiateollisuuden ympäristötyöryh-
män tavoista jalkauttaa ympäristölinja-
us yritysten arkeen on runsaasti käytän-
nön esimerkkejä: viime vuonna ilmesty-
nyt ”Ympäristöosaaminen kilpailukyvyk-
si – toimintamalli ja työkalut” -julkaisu, 
energiatehokkuussopimukset, hyvien 
käytäntöjen edistäminen sekä meneillään 
oleva kansallinen elinkaariarviointi-hanke 
(FINLCA).

Vainikan mukaan on vaikea arvioida, 
millä tasolla Teknologiateollisuuden jä-

senyritysten kokonaisvaltainen ympäris-
töosaaminen on tällä hetkellä.

”Terävin kärki edustaa maailman huip-
pua. Eroja on varmasti eri toimialojen vä-
lillä. Myös yritysten koko vaikuttaa siihen, 
millainen painoarvo ympäristöasioilla on. 
Joillakin toimialoilla ympäristökysymykset 
ovat erittäin tiukasti säädeltyjä, toisilla toi-
mialoilla on mahdollista tehdä ennakoivia, 
vapaaehtoisia ratkaisuja.”

Hän kannustaa yrityksissä miettimään, 
miten ympäristöosaamiseen liittyvät kysy-
mykset olisi liitettävissä osaksi yritysten tu-
levaisuuden menestymisen edellytyksiä.

”Kaikki toimenpiteet eivät ole saman-
laisia kaikille yrityksille. Ympäristökysymyk-
set tulisi kuitenkin nähdä osana strategista 
liiketoimintaa ja johtamista. Innovaatiotoi-
minnassa kannattaisi muistaa, ettei uuden 
kehittäminen saisi olla itseisarvo. On tärke-
ää osata hyödyntää tehokkaammin myös 
jo olemassa olevia teknologioita.” 

TEKSTI OLLI MANNINEN  KUVA JARI HÄRKÖNEN

Ympäristö-
 osaamisesta 
kilpailuetu
Teknologiateollisuuden uudistettu ympäristölinjaus korostaa 
liiketoiminnan tulevaisuuteen varautumista, ympäristötehokkuutta 
ja elinkaariajattelua. Ympäristöosaaminen ja -teknologiat ovat 
keinoja vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä 
tulevaisuudessa.
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www.teknologiateollisuus.fi  > 
Palvelut > Ympäristöasiat
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Uutta osaamista työnjohtoon
Tuotannon verkostoa ja resursseja ohjaavalta työnjohtajalta vaaditaan 
ammattiosaamisen lisäksi monia taitoja. Kone- ja metallialan työnjohtokoulutus antaa 
alan yrityksille kipeästi kaivattuja valmiuksia muuttuvaan toimintaympäristöön. 

”TEOLLISUUSYRITYSTEN työnjohtami-
nen on ollut kriisissä siitä lähtien, kun tek-
nikkokoulutus loppui. Nyt kaivataan uu-
denlaisia koulutusratkaisuja lisäämään 
työnjohtovalmiuksia. Tarvitsemme am-
mattiosaajia, jotka vievät johtamisellaan 
tuotantoa eteenpäin nykyajan haasteissa”, 
sanoo tamperelaisen Tasowheel Groupin 
toimitusjohtaja Kari Sorjonen. 

Sorjonen on mukana kone- ja metalli-
alan työnjohtokoulutuksen ohjausryhmäs-
sä. Hän vakuuttaa, että vaikka nyt eletään 
taantumaa, teollisuus ottaa koulutuksen 
tosissaan. 

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI  KUVAT HENRI SALENIUS

”Suomi ei säily kilpailukykyisenä, jos 
pk-teollisuus ei sitoudu vahvasti kotimai-
sen osaamisen kehittämiseen. Koulutusin-
vestointeja ei voi mitata euroissa. Ne ovat 
satsausta tulevaisuuteen.”

Työnjohtaja konttorin ja 
koneiden välissä

Globaalisti toimivan Tasowheel Groupin 
kolme tytäryhtiötä ovat erikoistuneet voi-
mansiirtoon ja tarkkuusmekaniikkaan. 
Jouni Masalin toimii työnjohtotehtävis-
sä Tasosystems Oy:ssä, joka suunnittelee ja 

valmistaa elektromekaanisia ja manuaalisia 
komponentteja ja äärimmäistä tarkkuutta 
vaativia osia. 

Tasosystemsissä tuotanto keskittyy yhä 
suurempiin kokonaisuuksiin. Siinä missä 
ennen valmistettiin hammaspyöriä ja akse-
leita, nyt mukaan tuodaan älykästä ohja-
usta. Yritys on yhä enemmän järjestelmä-
toimittaja, joka tarvitsee monia yhteistyö-
kumppaneita. Tuotannossa läpimenoajat 
lyhenevät, sarjakoot pienenevät ja asetus-
ten määrä kasvaa. 

”Uudet työt, tuotteet ja menettelytavat 
vaativat viilausta. Työnjohtamisessa tarvi-

”Suomi tarvitsee 
osaavia työntekijöitä 
huomennakin”, 
muistuttaa Tasowheel 
Groupin Kari Sorjonen.  
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taan uudenlaista osaamista. Työni on joka-
päiväistä kehittämistä ja erilaisten toimin-
tojen yhteensovittamista. Tuotanto pitää 
tuntea perin pohjin ja samalla on hallittava 
kokonaisnäkemys yrityksen toiminnasta”, 
Masalin määrittelee. 

”Työnjohtaja toimii ikään kuin välittäjä-
nä konttorin ja koneiden välillä. Hän ma-
daltaa insinööriosaamisen ja käytännön 
tuotannon välistä rajaa”, lisää Sorjonen. 

”Haluan saada uusia 
ajatuksia”

Masalin on työskennellyt Tasowheelillä 
koko aikuiselämänsä. Vankkaa ammat-
titaustaa kuvastaa muun muassa se, et-
tä hän hallitsee kaikki yrityksen monista 
kymmenistä koneista. Työnjohtokoulutus 
antaa hänelle uutta osaamista esimerkik-
si yrityksen strategisesta suunnittelusta, 
tunnusluvuista ja tuotannonohjausjärjes-
telmistä. 

”Aiemmin olen suorittanut koneistaja-
mestarin erikoisammattitutkinnon. Silloin 

ajattelin, että nyt saavat opiskelut riittää. 
Kun kuulin tästä koulutuksesta, syntyi taas 
halu oppia uutta ja saada uusia ajatuksia.”

Masalin opiskelee työnantajan tuella ja 
osittain omalla ajalla etäpäivillä kahdesti 
viikossa. Opinnot sisältävät niin työn tuot-
tavuuden kehittämistä ja projektinhallin-
taa kuin fysiikkaa, teknistä mekaniikkaa, 
sopimuskäytäntöjä ja paljon muuta. Lisäk-
si tehdään kotitehtäviä ja pienimuotoisia 
näytön luonteisia töitä. Itseoppineena tie-
totekniikkaeksperttinä Masalin on suun-
nittelemassa Tasosystemsille varastonhal-
lintajärjestelmää, jolla puolivalmisvaraston 
jatkuvasti kasvavien nimikkeiden määrä 
saadaan pidettyä hallinnassa.  

”Esimieheni, tuotantopäällikkö Lasse 
Hillman on myös tutorini. Häneltä saan 
apua työhön liittyvissä kotitehtävissä ja hä-
nen kanssaan keskustelen muutenkin siitä, 
miten opiskelu ja työ tukevat toisiaan.” 

Koulutusta 
täsmä-
tarpeeseen

Viime kevään ja syksyn aikana 

usealla paikkakunnalla alkanutta 

kone- ja metallialan työnjohtokou-

lutuskokeilua järjestää Tampereella 

Tampereen ammattiopisto, joka koor-

dinoi myös valtakunnallista hanketta. 

Mukana kouluttajana on Tampereen 

ammattikorkeakoulun (TAMK) 

täydennyskoulutus. 

”Yhteistyö tukee elinikäisen oppi-

misen ajatusta. Tärkeintä ei ole 

tutkintonimike, vaan koulutuksella 

saatu osaaminen. Ammattiopisto ja 

ammattikorkeakoulu tarjoavat 

yhdessä kokonaisuuden, joka vastaa 

yritysten tarpeisiin”, pohtii TAMKin 

täydennyskoulutuksen ja yrityspalve-

luiden johtaja Tuija Kontio.

Kun ammattikorkeakoulu oppii 

tuntemaan paremmin toisen asteen 

ammatillista koulutusta, myös am-

mattikorkeakoulun tutkinnot voidaan 

rakentaa niin, että ne ottavat huo-

mioon entistä paremmin mahdollis-

ten jatko-opiskelijoiden lähtötilan-

teen. 

”Olemassa olevan osaamisen 

tunnistaminen ja tunnustaminen ovat 

keskeisiä arvoja suomalaisessa aikuis-

koulutuksessa. Ne edellyttävät juu-

ri tämän tyyppistä yhteistyötä, joka 

avaa oppimiselle uusia mahdollisuuk-

sia. Käytännössä esimerkiksi työn-

johtokoulutuksessa suoritettavat 

ammattikorkeakoulun toteuttamat 

kurssit on suunniteltu niin, että ne 

voidaan helposti lukea hyväksi, jos 

opiskelijat jatkavat opintoja ammatti-

korkeakoulussa.”

Työnjohtokoulutuksen seuraavat
ryhmät aloittavat tänä keväänä. 
Lisätietoja: Teknologiateollisuus, 
Anne-Mari Tiilikka, puh. 050 590 4506

”Työnjohtajan osaaminen ja 
vastuullinen käyttäytyminen 
vaikuttavat tuotannon sujumi-
seen”, Jouni Masalin toteaa. 
Mervi Järvinen ja Sirkka Tanni 
kuuntelevat. 
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 Y
mpäristöalan monitieteisen 
sivuaineen (YMS) opetusta 
koordinoi Helsingin yliopis-
ton ympäristötutkimuk-
sen ja -opetuksen yksikkö 

HENVI. Sivuainekokonaisuuteen voi vali-
ta kursseja yli 70 vaihtoehdosta. Edustet-
tuina ovat yliopiston kaikki ympäristöalat 
ympäristökemiasta ympäristöfysiikkaan ja 
ympäristötalouteen sekä ympäristöestetii-
kasta ympäristöoikeuteen. 

Opintokokonaisuuteen sisältyy kaikille 
yhteinen aloituskurssi Johdatus monitie-
teisiin ympäristöopintoihin. Mukana on 
21 opettajaa 10 tiedekunnasta. Syksystä 
2006 lähtien johdantokurssin on suoritta-
nut jo 370 opiskelijaa. Vuosittain sivuaine-
kokonaisuuden suorittaa noin 90 opiske-
lijaa lääkäreistä juristeihin ja teologeista 
fyysikoihin. 

”Opiskelijat ovat usein valinneet sel-
laisia aineita, jotka ovat kaukana heidän 
omasta pääaineestaan. Lähellä työelä-
mään siirtymistä olevia opiskelijoita näyt-
tää kiinnostavan erityisesti ympäristölain-
säädäntö ja ympäristöpolitiikka”, kertoo 
ympäristöopetuksen koordinaattori Janna 
Pietikäinen HENVIstä. 

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI KUVA PLUGI 

Tieteidenvälistä 
ympäristö-
osaamista 

Globaaleilla markkinoilla toimivat suomalaisyritykset tarvitsevat ympäristöosaamista 
yhä useammassa tehtävässä.  Helsingin yliopiston ympäristöalan monitieteinen 
sivuaineopetus avaa laajan näkökulman ympäristöasioihin.

Ympäristöyhteistyöstä uusia 
ulottuvuuksia liiketoimintaan 

Sivuainekokonaisuus antaa laajan ympäris-
töön liittyvän osaamisperustan, jonka hyö-
dyt ulottuvat työelämään saakka. Opiskeli-
jat saavat hyvät valmiudet kokonaisvaltai-
seen ympäristön ymmärtämiseen ja ympä-
ristövastuulliseen toimintaan.

”Uskon, että monialainen ympäristö-
osaaminen voi avata työelämässä uusia 
mahdollisuuksia. Opiskelu eri tiedekun-
nista tulleiden opiskelijoiden kanssa on 
opettanut myös tekemään yhteistyötä eri 
aloja edustavien ihmisten kanssa”, kertoo 
matematiikkaa pääaineenaan opiskeleva 
Kaisa Korpela. 

Pietikäinen vahvistaa, että monitieteel-
liset opinnot opettavat, miten toimitaan 
oman alan asiantuntijana ja saadaan tu-
loksia aikaan yhdessä itselle vieraita aloja 
edustavien asiantuntijoiden kanssa. Kun 
ympäristöasioihin jo opiskeluaikana pereh-
tyneet juristit ja matemaatikot tai lääkärit 
ja taloustieteilijät kohtaavat työelämässä, 
ympäristö- ja energiakysymyksiin voi avau-
tua aivan uusia näkökulmia. Tuloksena voi 
olla innovaatioita, jotka auttavat entistä 

paremmin ratkaisemaan ympäristöongel-
mia ja tuovat samalla kilpailukykyä suo-
malaisyrityksille. 

”Toivomme, että saisimme paljon yri-
tyksiä mukaan projekteihimme. Yritykset 
voivat antaa opintoihin sellaista käytän-
nönläheistä, tulevan työelämän tarpeisiin 
valmistavaa näkökulmaa, jota me opetta-
jat emme osaa edes ajatella”, Pietikäinen 
toteaa. 

Yritykset voivat hyötyä monialaisesta 
ympäristöosaamisesta myös kouluttamal-
la omaa henkilöstöään HENVIn kursseilla. 
Huhtikuussa alkaa työelämään ja alumneil-
le suunnattu kurssi kestävästä kehitykses-
tä talouden ja yhteiskunnan murroksessa. 
Yrityksiä on mukana sen toteutuksessa. 
Muun muassa Nokian ja Metson edustajat 
kertovat ympäristöosaamisen merkitykses-
tä yritystensä liiketoiminnassa.  

 

Lisätietoja: 
www.helsinki.fi /henvi/
tutkimus/sustainability.htm
Teknologiateollisuus ry: 
mervi.karikorpi@
teknologiateollisuus.fi



Kolumni

Kohti tiiviimpää yhteistyötä 

OSAAMINEN, sivistys ja koulutus ovat olleet Suomen menestystekijöitä globalisoituvassa maailmassa. 

Niihin panostaminen on parasta tulevaisuuspolitiikkaa. 

Ensitöikseen sinivihreä hallitus käynnisti historiallisen yliopistouudistuksen. Uudistuksessa yliopistot siirtyivät 

valtion budjettitalouden ulkopuolelle tämän vuoden alusta ja niiden taloudellista ja hallinnollista autonomiaa 

kasvatettiin. Yliopistojen oikeudellinen asema muuttui itsenäisiksi oikeushenkilöiksi.

Yliopistouudistuksen tavoitteena on antaa kaikille yliopistoille modernit toimintamahdollisuudet. 

Haluamme vahvistaa korkeakoulujen koulutuksen ja tutkimuksen laatua sekä kehittää uudenlaisia toiminta-

rakenteita tiiviimmälle vuorovaikutukselle ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Uusi laki on osa meneillään olevaa 

laajempaa korkeakoulureformia. 

Yliopistolain uudistus on osoittanut, että yliopistojen toiminta kiinnostaa työelämää, alueita ja yhteiskuntaa 

ja ne ovat valmiita panostamaan yliopistojen toimintaan. Valtion rahoituksen rinnalla onkin tärkeää kannustaa 

yrityksiä ja yhteisöjä mukaan. Kun yliopistot eivät enää ole valtion virastoja, ne voivat ottaa vastaan lahjoituksia 

myös omaan pääomaansa, ja käyttää sen tuottoja opetuksen ja tutkimuksen hyväksi.

Aalto-yliopisto on hyvä esimerkki hyvästä yhteistyöstä eri rahoittajien kesken. Sen säätiöpääoma tulee 

koostumaan yhtäältä valtion 500 miljoonan euron ja toisaalta elinkeinoelämän 200 miljoonan 

euron sijoituksista. Aalto-yliopiston perustaminen on merkittävä strateginen päätös, jolla 

osaltaan turvataan suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehitykselle ja kilpailukyvylle 

keskeisten alojen osaaminen.

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välinen suhde on muuttumassa. Jyrkkä raja käytännön 

toiminnan sekä teorian ja korkeimman tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen välillä on 

madaltunut. Osaavan työvoiman tuottaminen on edelleenkin korkeakoulujen laaja-

alaisin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen muoto. Laajassa sidosryhmäyhteistyössä 

tehtävällä ennakoinnilla pyritään tuottamaan korkeakoulutuksen määrällinen ja 

laadullinen kohtaanto elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Työelämän ja korkeakoulujen vuorovaikutuksen vahvistaminen opetuksessa on 

keskeinen, osin tehostamista vaativa, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteis-

työmuoto. Työelämän asiantuntijat voivat tuoda osaamistaan korkeakouluihin 

esimerkiksi luennoitsijoina. Toisaalta varsinkin ammattikorkeakouluissa opettajien 

työelämäjaksot luovat edellytyksiä opetussisältöjen kehittämiselle. 

Myös opiskelijoiden työharjoittelun kehittämisessä ja opinnäytetöiden tekemisessä 

työelämän aiheista on vielä tehtävää. Tässä asiassa elinkeinoelämä voisi olla nykyistä 

aktiivisemmin yhteydessä korkeakouluihin. 

Osaamisen näkökulmasta korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä 

tulisi edelleen tiivistää tutkijanuran ja -koulutuksen kehittämisessä – merkittävä osa 

maamme tutkimustoiminnastahan tehdään yrityksissä. 

Henna Virkkunen

Opetusministeri
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TRIO

 Suhdannetaantuma kolhii tek-
nologiateollisuuden yrityk-
siä kovalla kädellä ja yritykset 
ovat historiansa pahimmassa 

taitekohdassa. TRIO-ohjelman painotuk-
set ovat edelleen ajankohtaisia, vaikka itse 
ohjelma päättyi vuodenvaihteessa. 

TRIOn käynnistämä aktivointityö on yhä 
yksi Teknologiateollisuuden vahvoista pai-
nopisteistä. Yhteistyöverkostoa ja uuden-
laista rahoituskokonaisuutta kootaan muun 
muassa Teknologiakeskusten Liiton Tekelin 
ja tervehdyttämiskonsulttien kanssa. 

”Verkostoituminen, laatu ja uudenlai-
nen muutoksen johtaminen painottuvat 
TRIO-toiminnassa seuraavien kolmen vuo-
den ajan”, kertoo ryhmäpäällikkö Harri 
Jokinen Teknologiateollisuudesta. 

TRIOn pääteemat ovat jatkossakin lii-

ketoimintaosaamisen, teknologian ja kan-
sainvälistymisen kehittäminen. 

Suhdannetaantuman vuoksi palveluva-
likoimaan on otettu myös yritysten terveh-
dyttämispalvelut.

Yhteistyö tuo kauppaa ja 
automaatio tehoa

Harri Jokinen korostaa viestien suuntau-
tuvan nyt erityisesti arvoketjun alku- ja 
loppupäähän. Uutta luovaan liiketoimin-
taan on tarjolla hyviä mahdollisuuksia, kun 
maailman kokonaismarkkinat jälleen kas-
vavat. Vahvasta valmistusosaamisesta ei 
pidä luopua, vaan sitä pitää uudistaa. 

Arvoketjun keskellä toimivien järjestel-
mätoimittajien iskukyvyn kehittäminen on 
Jokisen mukaan jatkossakin tärkeää Suo-

men teknologiateollisuudelle. Mutta se ei 
yksin riitä. Niiden rinnalle yritysaktivoinnin 
ja -kehitystyön keskiöön nousee kaksi uut-
ta yritysryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä 
ovat pienet ja keskisuuret päähankkijat, 
joiden keskinäinen yhteistyö mahdollis-
taa niiden pääsyn kasvaville kansainväli-
sille markkinoille. 

Toinen avainryhmä ovat komponentti-
toimittajat, joiden tuotannollinen toiminta 
Suomessa edellyttää joustavan automaa-
tion merkittävää lisäämistä. Avainsana 
tuotannollisten työpaikkojen säilyttämisel-
le Suomessa on erikoistuminen, jota ilman 
tuotantoautomaatio ei ole mahdollista. 

Jokinen painottaa, että komponenttitoi-
mittajat voivat menestyä investoimalla par-
haaseen tuotantoteknologiaan, mutta lisäk-
si tarvitaan erikoistumisasteen nostamista. 

Muutos 
on yrityksille 
elinehto
TRIO-toiminta jatkuu vuosina 2010–2012. 
Avainasia tuotannollisten työpaikkojen säilyttämiselle 
Suomessa on erikoistuminen. 

TEKSTI JAAKKO LIIKANEN KUVA MATTI IMMONEN
Harri Jokinen
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Rohkeuttakin vaaditaan, sillä valintojen 
yhteydessä yritys joutuu usein luopumaan 
osasta nykyisiä töitään ja asiakkaitaan. 

”Ja toisaalta on paljon myös niitä, jotka 
investoivat, mutta eivät erikoistu. Näin ne 
pysyvät yleiskonepajoina, eikä niiden ase-
ma ole helppo suhdannetaantumassa, jos-
sa samanlaista konekapasiteettia on paljon 
vapaana”, Jokinen toteaa.

Verkostossa yhdessä 
enemmän

Verkostoja voidaan synnyttää paitsi yh-
den päähankkijan vetämänä, myös pien-
ten ja keskisuurten lopputuotevalmista-
jien yhteistyöllä. Yhdessä syntyy laajem-
pi tuotannollinen ja palvelullinen tarjoo-
ma. Parhaimmillaan se ratkaisee asiakasta 
vaivaavan ongelman ja yhdessä yrityksil-
lä on enemmän voimavaroja myös kan-
sainvälistyä. 

Esimerkiksi toimivasta verkostosta so-
pii TRIO-ohjelmasta muutama vuosi sitten 
alkanut PiNo-hanke. Siinä Normet, Logset 
ja Junttan aloittivat päähankkijoina keski-
näisen verkostoyhteistyön, josta jokainen 
on hyötynyt, kun parhaita käytäntöjä on 
jaettu. Toinen merkittävä hyöty tuli toimit-
tajayritysten kehittymisen myötä. 

Oman arvoketjun ja siihen kuuluvan 
hankintatoimen tehostamisen merkitystä 
ei voi Jokisen mukaan koskaan korostaa 
liikaa, sillä monet yritykset ostavat oman 
talon ulkopuolelta jopa 70 prosenttia 
myynnistään. 

Valmistettavuuden 
osaajat 

Yksi uusi menestymisen malli ovat proto-
pajat. Ne kasvattavat asiantuntemustaan 
valmistettavuudessa, valmistusjärjestelmi-
en suunnittelussa ja tuotannon käynnis-
tämisessä. 

”Päähankkijat tarvitsevat valmistamisen 
ja valmistettavuuden asiantuntijoita, koska 
ovat oman osavalmistuksesta luopumisen 
myötä menettäneet tämän osaamisen.”

TRIOn kehitystoimet tarkoittavat muun 
muassa armotonta jalkatyötä. Tavoitteena 
on kontaktoida kolmen vuoden aikana 600 
Teknologiateollisuuden jäsenyritystä. Jatko-
toimista sovitaan vasta yritysten kanssa teh-
tävän tilannekartoituksen jälkeen.

Tilannekartoituksen työkaluna on Prizz-
wayn Progress-työkalu, jota Teknologia-
teollisuuden valmentamat yrityskehittäjät 
käyttävät. 

”Yrityksissä tarvitaan sekä pitkien että 
lyhyiden valojen toimenpiteitä. Osa käyn-
neistä johtaa yritystoiminnan tervehdyt-
tämiseen suhdannetaantuman oloissa, ne 
kuuluvat “lyhyiden valojen” alueeseen. 
“Pitkillä valoilla” taas keskitytään yrityksen 
pidemmän aikavälin menestyksen ja kilpai-
luedun kasvattamiseen”, Jokinen kuvailee.

Kehitettävää 
riittää

Kasvun edellytyksiä Suomen teknologia-
teollisuudelle rakentanut kuuden vuoden 

TRIO-ohjelma päättyi viime vuonna. 
Yhteensä ohjelmaan osallistui suo-

raan lähes 900 yritystä ja ohjelman tee-
maa sivuaviin hankkeisiin tämä lisäksi 
1200 yritystä eli määrällinen tavoite yli-
tettiin. Ohjelman aikana syntyi 16 kan-
sainväliseen toimintaan pystyvää järjes-
telmätoimittajayritystä. 68 yritystä kas-
voi ja kehittyi päämiestensä strategisiksi 
partnereiksi. Lisäksi noin 800 pienempää 
yritystä kehitti toimintaansa komponent-
titoimittajina. 

Yksi alunperin asetetuista tavoitteista 
oli kehittää Suomeen 20 uutta kansain-
välisesti kilpailukykyistä järjestelmätoimit-
tajaa. 

”Tulos oli kohtuullinen, mutta ei riittä-
vä”, Jokinen toteaa. TRIO kuitenkin auttoi 
poistamaan toimialan pullonkauloja, joita 
on ollut, koska valmistus- ja suunnittelu-
toiminta on hajautunut suureen joukkoon 
pieniä yrityksiä. 

”Yhä on paljon tehtävää, että suurille 
suomalaisille päähankkijoille olisi tarjolla 
niiden kanssa kansainvälisille markkinoil-
le pystyviä järjestelmätoimittajia. Nyt uu-
sina haasteina ovat isoja päähankkijoita 
pienempien yritysten kansainvälistyvät ver-
kostot ja toisaalta valmistuksen pitäminen 
Suomessa.”  

www.teknologiateollisuus.fi  > 
Palvelut > Innovaatiotoiminta
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TEKNOLOGIATEOLLISUUDELLE vuosi 
2009 merkitsi liikevaihdon tuntuvaa su-
pistumista Suomessa. Liikevaihto putosi 
kaikkiaan 30 prosenttia edellisvuoden 78 
miljardista 55 miljardiin euroon. Liikevaih-
to väheni eniten metallien jalostuksessa ja 
vähiten tietotekniikka-alalla. 

Teknologiateollisuuden tilauskehitys 
jatkui heikolla tasolla myös vuoden 2009 
lopulla erityisesti, kun uusia tilauksia ver-
rataan kriisiä edeltävään aikaan. Alan yri-

Epävarmuus 
jatkuu maailman-
taloudessa  
Uudet tilaukset 40 prosenttia alle kriisiä edeltävän tason.

tykset Suomessa saivat uusia tilauksia lo-
ka–joulukuussa euromääräisesti 6 pro-
senttia enemmän kuin edellisvuonna vas-
taavaan aikaan ja 5 prosenttia enemmän 
kuin edeltävällä vuosineljänneksellä hei-
nä–syyskuussa. Tilausten lisääntyminen 
kertoo markkinatilanteen vakautumises-
ta, joskin useissa yrityksissä nämä tilaukset 
ovat pituudeltaan lyhytaikaisia. On kuiten-
kin merkittävää, että uudet tilaukset olivat 
loka–joulukuussa 40 prosenttia alemmal-

la tasolla kuin ennen kriisiä, heinä–syys-
kuussa 2008. 

Tilauskannan arvo oli joulukuun lo-
pussa 29 prosenttia pienempi kuin vuot-
ta aiemmin samaan aikaan ja 12 prosent-
tia pienempi kuin syyskuun lopussa. Syys-
kuun tilanteeseen verrattuna yrityksistä 47 
prosenttia raportoi tilauskantansa supistu-
neen ja 43 prosenttia lisääntyneen. 

Viime kuukausien tilauskehityksen sekä 
vaikeana jatkuvan markkinatilanteen seu-
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                                                IV,2009/IV,2008          IV,2009/III,2009
Muutos (vientiin):  +7 %  -2 %
Muutos (kotimaahan):   +3 %  +29 %   
Muutos (yhteensä):  +6 %  +5 %  

*) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana II/2007 alkaen. 
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Talouden tila

rauksena teknologiateollisuuden yritysten 
liikevaihto pysyy alkuvuonna erittäin ma-
talalla tasolla.   

Liikevaihdon merkittävän supistumisen 
seurauksena teknologiateollisuuden henki-
löstön sopeutustoimet Suomessa jatkuvat. 
Henkilöstö väheni viime vuonna kaikkiaan 
lähes 10 prosenttia eli 24 000:lla ja oli 255 
000 joulukuun lopussa. Joulukuussa henki-
löstöstä runsas viidennes eli runsaat 55 000 
oli lomautusjärjestelyjen piirissä. 

Maailma nousee 
epäyhtenäisesti

Maailmantalous on kääntynyt kasvuun vii-
mevuotisen supistumisen jälkeen. Kasvu 
jakautuu kuitenkin epäyhtenäisesti. Kii-
nan, Intian ja muiden kehittyvien talouk-
sien merkitys nousussa on suuri. Sen si-
jaan Euroopan, Yhdysvaltain ja Japanin 
talouden kehitys on edelleen epävakaa-

ta ja massiivisen julkisen velkaelvytyksen 
tukemaa. 

Suomessa sijaitsevan teknologiateol-
lisuuden myynnistä 70 prosenttia päätyy 
Eurooppaan. Euroopan taloudessa pohja-
kosketus on takanapäin, mutta nousu vai-
valloista. EU-maiden bruttokansantuote li-
sääntyi loka–joulukuussa vain 0,1 prosent-
tia verrattuna edeltävään vuosineljännek-
seen. Alueen teollisuustuotanto on kasva-
nut niin ikään vain hieman viime kuukau-
sina ja on edelleen viidenneksen alemmal-
la tasolla kuin ennen kriisiä alkuvuonna 
2008. Vastaavasti teollisuuden saamat uu-
det tilaukset Euroopassa ovat neljännek-
sen alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. 
Euroopan nousun esteenä on suuri vajaa-
työllisyys sekä investointien heikko kehitys. 
Tämä vaikuttaa pitkään Suomen nousu-
mahdollisuuksiin, koska teknologiateolli-
suus valmistaa täällä erityisesti investoin-
tihyödykkeitä.  

Valtioiden velkakierre 
huolestuttava

Euroopan talouskehitystä varjostaa myös 
kasvava epävarmuus valtioiden velkakier-
teestä. Vaikeimmassa asemassa ovat täl-
lä hetkellä Kreikka, Iso-Britannia, Espanja, 
Portugali ja Irlanti. Tilanne vaikeutuu kai-
ken aikaa myös muissa Euroopan mais-
sa. Velkakierrettä aiheuttavat verotulojen 
putoaminen, vajaatyöllisyys sekä poikke-
uksellisen suuret fi nanssipoliittiset elvytys-
toimet.   

Velkakierre on huolestuttava myös Yh-
dysvalloissa. Maan bruttokansantuottees-
ta yksityinen kulutus vastaa 70 prosenttia. 
Kroonisena ongelmana on kotitalouksien 
sekä rahoituslaitosten suuri velkaantu-
neisuus. Näiden sektoreiden sekä muun 
elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vel-
kamäärä vastaa 350 prosenttia suhteessa 
maan bruttokansantuotteeseen. Vastaa-
vanlainen tilanne, joskin nykyistä lievem-
pi, oli viimeksi 1930-luvun laman alkaessa. 
Velkaongelman sekä kiinteistöjen hintojen 
laskun takia Yhdysvaltain asuntomarkki-
nat sekä kuluttajien luottamus ovat py-
syneet heikolla tasolla viime kuukausina. 
Yksityisessä kulutuksessa ei ole odotetta-
vissa ainakaan merkittävää kasvua pitkään 
aikaan. 

Maailmantalouden epätasapaino ja 
alhaiset korot synnyttävät toisaalla riskin 
hintakuplien syntymisestä ja niiden puh-
keamisesta. Viimeaikainen varallisuus-
arvojen, kuten kiinteistöjen arvonnousu 
esimerkiksi Kiinassa on vaarassa puhjeta. 
Kiinan valtion elvytystoimet pankkijärjes-
telmälle ovat olleet keskeinen syy kuplan 
syntymiselle.  

Jukka Palokangas
Pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi 

Teknologiateollisuuden* tilauskanta jatkanut supistumistaan

Milj. euroa, käyvin hinnoin

     2000         2001        2002         2003        2004         2005         2006        2007         2008        2009

Yhteensä

19 000
18 000
17 000
16 000
15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

0

Vientiin
Kotimaahan

                                                31.12.2009 / 31.12. 2008         31.12.2009 / 30.9.2009
Muutos (vientiin):  -33 %  -15 %
Muutos (kotimaahan):   -7 %  +2 %   
Muutos (yhteensä):  -29 %  -12 %  

*) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana 31.3.2007 alkaen. 
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Metallien lämpökäsittelyä tarvitaan niin kauan kun maailmassa on koneita. 
Sama logiikka sopii tietyin osin myös taontaan. 

Molempien alojen näkymille Suomessa on olennaista se, missä päin 
maailmaa koneita ja niiden osia tulevaisuudessa valmistetaan.  

Karkaisten 
ja takoen 
TEKSTI JAAKKO LIIKANEN KUVAT JARI HÄRKÖNEN 

Bodycoten karkaisimopäällikkö 
Kari Helander (vasemmalla) ja toimitus-
johtaja Erik Saviranta luottavat 
yhtiön lämpökäsittely kapasiteetin 
kilpailukykyyn.



SUOMEN suurimman kaupallisen 
lämpökäsittelijän, Bodycote Lämpö-
käsittely Oy:n uusi karkaisimo avattiin 
Tampereella viime keväänä. Vuosi-
kausia alalla oli ollut tarve investoida 
suuriin ja uudenaikaisiin laitteistoihin. 
Konepajojen tahti oli kuitenkin hii-
punut jo ennen investoinnin valmis-
tumista, eikä toivottua kasvua juuri 
tullutkaan. Taantuma näkyi muuta-
man kuukauden viipeellä teollisuu-
delle metalleja lujittavia alihankin-
tapalveluja tarjoavan yhtiön arjessa.  

”Nyt voi sanoa, ettei investoinnin 
ajoitus ollut paras mahdollinen. Mut-
ta kannattaa muistaa, että investoin-
nilla katsotaankin kauemmas tulevai-
suuteen ja nyt Tampereen tarjonta on 
saatu maailmanluokan tasolle”, toi-
mitusjohtaja Erik Saviranta sanoo. 

Hän kuitenkin lisää, että lisäänty-
neen tuotantokapasiteetin ansiosta 
maailmalta on jo saatu töitä takai-
sinkin.

”Voimansiirtokomponenttien kar-
kaisuja on jo kotiutettu, siinä mieles-
sä investointi on vaikuttanut jo aivan 
suunnitellulla tavalla.” 

Myös muun muassa USA:sta asti 
on tullut Tampereelle lämpökäsitel-
tävää, sillä laitoksen suurimman kar-
kaisu-uunin kokoisia ei maailmassa 
montaa ole. 

Bodycote toimii Vantaalla, Piek-
sämäellä, Tampereella ja Vaasassa. 
Yhtiön taustalla on kansainvälinen 
Bodycote plc -konserni. Karkaisimo-
päällikkö Kari Helanderin mukaan 
Bodycotella kustannustehokas tuo-
tantoautomaatio on viety hyvin pit-
källe. Tarjontaan kuuluu suuri mää-
rä erilaisia lämpökäsittelymenetelmiä 
nuorrutuksesta kaasutypetykseen ja 
hiiletys-, alipaine- sekä induktiokar-
kaisuun. 

”Käytössämme on yleisimpien me-
netelmien lisäksi muun muassa plas-
matypetys Vantaalla. Vastaavaa ei ole 
muualla Suomessa tarjolla”, Helander 
huomauttaa. 

Lähellä asiakasta 

Lähtökohta lämpökäsittelybisnekses-
sä on se, että asiakaskunta on lähellä. 
Jalostuksen tulee olla nopeaa ja teho-

kasta, raskaita koneenosia ei lähete-
tä karkaisuun kauas tuotantopaikas-
ta, mikäli kapasiteettia läheltä löytyy. 
Siksi kone- ja metallituoteteollisuu-
den suurten toimijoiden tuotannol-
liset ulkoistukset ulkomaille olisivat 
lämpökäsittelijöillekin haasteellisia. 
Bodycoten asiakaskunnasta noin 90 
prosenttia sijaitsee alle parin tunnin 
ajomatkan päässä jostakin yhtiön toi-
mipisteestä. 

Kone- ja metallituoteteollisuuden 
päähankkijoiden pyrkimys ja tarve vä-
hentää yhteistyöverkostoissaan toimi-
vien kumppaneiden määrää ei suo-
ranaisesti kosketa lämpökäsittelijää.

”Emme ole hankkeissa veturiyri-
tyksenä. Roolimme metallin lujittaja-
na on tärkeä, mutta jalostuskustan-
nus on pieni. Olemme siis mukana 
yhteistyöverkostoissa, mutta emme 
tarkoin määritellyissä tuotannollisis-
sa ketjuissa. Joten Suomessa saatam-
me hävitä kaupan, mutta vasta ulko-
maille menetämme sen”, Saviranta 
sanoo. 

Lämmöllä käsiteltyjä osia  

VISIO 1 · 2010 41



Toimiala

42 VISIO 1 · 2010

FISKARS Brands Finlandissa toteutetut ir-
tisanomiset kohdistuivat Billnäsissä tako-
moon.  

”Vaihdoimme vajaa vuosi sitten tuotan-
non kolmesta vuorosta kahteen. Nyt vai-
kuttaa siltä, että muutos riitti ja näin voi-
daan mennä jatkossakin”, takomon laatu-
vastaava Thomas Öhman sanoo. 

Billnäsin takomo takoo päätuotteenaan 
kirveenteriä omalle konsernille. Lisäksi teh-
dään takomistuotteita eli takeita Fiskarsin 
metsätyökaluihin. Oman konsernin takeet 
myös lämpökäsitellään Billnäsissä. 

Alihankintana Fiskars takoo osia esi-
merkiksi metsä- ja autoteollisuudelle. Yh-
tiö tarjoaa mahdollisuuksien mukaan myös 
lämpökäsittelyä alihankintatöilleen.  

Kilpailu harvojen suomalaistakomoiden 
kesken on vähäistä, samoin on yhteistyö. 

Asiantila johtuu Öhmanin mukaan pitkäl-
ti siitä, että takomot ovat erilaisia niin ko-
nekannoiltaan kuin takeiltaankin. Fiskars 
keskittyy selkeästi pieniin takeisiin. Keski-
kokoisia takeita toimittaa erityisesti Memar 
ja raskaita Komas Malira. 

Thomas Öhman listaa Billnäsin vah-
vuuksiin toimitusnopeuden ja -varmuu-
den sekä laadun ja joustavuuden. 

Joustavuus ja nopea reagointi kuulu-
vatkin suomalaistakomoiden keinovali-
koimaan, sillä Suomen takomoteollisuus 
on Euroopan mittakaavassa varsin pientä. 
Kilpailuvalteiksi jää tuotannollinen osaa-
minen suhteellisen pienissä sarjoissa, sillä 
Suomesta puuttuvat suurten tuotantovo-
lyymien tuotteet kone- ja metallituoteteol-
lisuuden rakenteesta johtuvista syistä. Isoi-
hin koneisiin menee vähemmän taottuja 

osia kuin vaikkapa suurten valmistusmää-
rien autoteollisuudelle. 

Öhman toivoo vielä, että taonnan mah-
dollisuudet leviäisivät entistä paremmin 
potentiaalisen asiakaskunnan joukkoon. 
Osin näin on jo käynytkin – tiettyjä, aiem-
min sorvattuja tuotteita tilataan Billnäsistä 
nykyisin takeina. 

”Takomalla saadaan esimerkiksi luja ja 
kestävä ruuvi, johon tehdään vain kierteet 
muualla. Ne ovat tuotteina meillä pieninä 
sarjoina yleistyneet, sillä tuotantokustan-
nuksissa saadaan selkeitä säästöjä.” 

Taonnan mahdollisuudet ovat monille 
silti yhä hämärän peitossa. 

”Ei ole tavatonta, että messuilla takei-
tamme katseleva sanoo, että onpas hieno 
valu”, Öhman naurahtaa. 

Takomisen paikka

Lämpökäsittely 
ja takomot 
-toimialaryhmä
Lämpökäsittely ja takomot -toimiala-

ryhmä perustettiin Teknologiateollisuu-

teen vuonna 2008. Alat olivat kuitenkin 

toimineet omina ryhminään jo 1970-

luvulta alkaen.  

Toimialaryhmässä on 31 jäsenyritys-

tä. Ryhmän suurimmat jäsenet ovat ns. 

in-house lämpökäsittelijöitä. Esimerkik-

si Metso Minerals, Sandvik Mining and 

Construction sekä Ovako Bar lämpökä-

sittelevät tuotteitaan itse.

Bodycote on Suomen suurin kaupal-

linen lämpökäsittelijä. Sen läheinen kil-

pailija on Stén & Co, jolla on Muuramessa 

moderni lämpökäsittelylaitos, menetelmi-

nä mm. hiiletykset, typetykset ja vakuumi-

lämpökäsittelyt. 

Takomoteollisuuden edustajia ryhmäs-

sä ovat mm. Fiskars Brands Finland, 

Memar ja Komas Malira. 

Ryhmässä on mukana myös alan lai-

te- ja materiaalitoimittajia, konsultteja ja 

opetus- ja tutkimuslaitoksia. 

LÄMPÖKÄSITTELY JA TAKOMOT
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Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknil-
linen korkeakoulu yhdistyivät 1.1.2010 Aalto-yliopistoksi. Uudelle 
yliopistolle luodaan taloudelliset edellytykset nousta tutkimuksen 
ja opetuksen maailmanluokkaan.

Tule 
mukaan 

rakentamaan 
Aalto-yliopistoa

Tukesi on verovähennyskelpoista!

Elinkeinoelämän keskusliitto EK koordinoi Aalto-yliopiston säätiöpääoman keräämistä siten, että pääomaan saadaan 200 
miljoonaa euroa vuoden 2010 loppuun mennessä. Valtio sijoittaa säätiöpääomaan 2,5 kertaa EK:n keräämän summan.

Incognito Oy on mukana tukemassa merkittävää hanketta tarjoamalla ilmoituksen suunnittelun.

Nyt on juuri oikea aika tukea suomalaista osaamista ja kilpailukykyä. 
Yksityishenkilöiden Aalto-yliopistolle tekemät vähintään 850 euron 
ja enintään 250 000 euron suuruiset rahalahjoitukset ovat vuonna 
2010 vähennyskelpoisia ansiotuloverotuksessa. Lisäksi valtiovalta 
2,5-kertaistaa lahjoittamasi summan. Toisin sanoen lahjoituksesi 
vaikutus Aalto-yliopiston säätiöpääomaan voi verovähennys huomi-
oon ottaen olla jopa seitsenkertainen.

Tue tulevaisuutta osoitteessa varainhankinta.aalto.fi 

Lisätietoja: Jyri Tawast (Aalto-yliopisto) 044 261 0242, 
jyri.tawast@aaltouniversity.fi  ja Marcus Nybergh (EK) 
09 4202 3241, marcus.nybergh@ek.fi .

www.ek.fi /aalto

www.aalto.fi 

”Emme enää pärjää pelkäs-
tään kotikonstein kansain-
välisessä kilpailussa, 
maailmanluokan osaaminen, opetus ja tutkimus syntyvät 
entistä useammin kansainvälisellä yhteistyöllä”
- Jorma Ollila

”Innostava, uuteen ajatteluun 
kan nustava ilmapiiri on välttä-

mätön kasvualusta innovaatioille, 
jotka vievät meitä kansainväliselle huipulle.”

- Antti Herlin



Han on

Tekknkknk oololologoggggogiaiaateteololololllililillilllisususussus ududddududududeeeeneene  yrityksksisissäsä tttttararrrarrraararrrvivvvvvvvv tataanan oosaajia• 
Konneneee- jajajajaja m m mmm tetetetet llalalalallililiilililililittetteeeeteteknknknkknk iiiiiiiiiiiikkakakakkkak n ammamattttikkkououluluuulululuutututtttttut s s vavarmr isistataa a a momomoninipupuolllolisisisisisenenenen o oosasassaasaamamamamammisisenen e irilalaisisiiiiiin n nnn töihin•
Teknnnnnnololologogogiaiaaiateteteteololoollililiisususuuduududdddenenenneen yyyrirr tyt ksksisissäsä o on n tut leleleleeevavavavvavavavavvavvv isisuuu dessa kiinnoststavaviaiaiaia t töiöiöiöitätätä aaaaasisisisisiisiakakakakkaka asasasassspappapapp lvlvl elusussasas , , huh ollossaaa a jaja • 
myyyyynynninissssä ä tatai tuotteteteeiddddeneeenenene  jja aa pap lvlvelluiuiideden n n valmmmmmmisisisisisisisi tutut ksksessa

wwwwww. opiskelijaboxi.fi 


