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Toni BLomsTer on kokoonpanija Metso Automationin Helsingin 

Roihupellon tehtaalla – ja harvinainen sellainen. Siinä missä julkisuudessa 

nostetaan hanakasti esiin työelämän negatiivisia puolia ja väitettyä työ-

elämän kurjistumista, Blomster vaikuttaa työhönsä sangen tyytyväiseltä.  

Hän on myös ollut halukas kertomaan työnsä hyvistä puolista muillekin.

Blomster on ollut mukana Merkittävä tekijä -hankkeessa, joka on 

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen Liiton yhteinen hanke kone- 

ja metallitekniikan ammattikoulutuksen houkuttelevuuden kasvatta-

miseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi teknologiateollisuuden monista 

mahdollisuuksista. Blomster on kiertänyt puhumassa nuorille.

”Teknologiateollisuuteen tarvitaan lisää tekijöitä. Olen yrittänyt 

innostaa nuoria, jotta he lähtisivät opiskelemaan teknologia-alojen 

ammattikoulutukseen. Alasta on paljon väärinkäsityksiä. Monet kuvit-

televat, että tämä on likaista työtä pimeässä pajassa, mutta eihän tämä 

ole sellaista. Teknologiateollisuudessa on tarjolla hyvin monenlaisia 

töitä”, Blomster kertoo.

Merkittävä tekijä -hankkeen tilaisuuksien lisäksi Blomsterin keikka-

kalenteriin on mahtunut myös tiedon jakamista Next Step -messuilla, 

sielläkin yhdessä Teknologiateollisuuden kanssa. Blomster on mukana 

myös ay-toiminnassa. Hän toimii työpaikallaan luottamusmiehenä ja on 

Metalliliiton nuorisotoimikunnan jäsen. Mikä innostaa aktiivisuuteen?

”Haluan vaikuttaa sekä jakaa tietoa alasta. Onhan se myös vaihte-

lua, kun tapaa erilaisia ihmisiä ja pääsee puhumaan heidän kanssaan.”

Työurien pidentäminen on noussut tämän ajan kuumaksi puheen-

aiheeksi; nuoret halutaan nopeammin työelämään.  Toni Blomster käy 

tässä asiassa esimerkiksi. Ikää miehellä on vasta kolmekymmentä, mutta 

takana hänellä on jo yksitoista vuotta teknologiateollisuuden ammatti-

laisena. Alku uralle oli lentävä.

”Torstaina pääsin armeijasta ja maanantaina olin jo täällä Metsolla 

haalarit päällä hommissa.”

Alun perin Blomsterilla oli harkinnassa myös lukio, mutta valinta 

kohdistui kuitenkin ammattikoulun koneenasentajalinjaan.

”Parempi vaihtoehto se minulle oli, olen aina tykännyt tehdä käsillä. 

Koneenasentajan hommat vaikuttivat mielenkiintoiselta, ja työ on 

vastannut varsin hyvin ennakkokäsitystä.”

Työssään Blomster sanoo arvostavansa mahdollisuutta vaikuttaa 

omaan työhönsä. Hänen kättensä kautta syntyy teollisuusventtiilejä 

etupäässä prosessiteollisuuteen. Pidät osaltasi Suomea pystyssä?

”Se on se idea tässä työssä”, Blomster naurahtaa.

Voiko sanoa, että olet ylpeä ammatistasi?

”Kyllä. Voin sanoa, että olen metallimies ja ylpeä siitä.”

TEKSTI Sami LaakSo KUvA outi törmäLä

Ammatistaan  
ylpeä duunari

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 290 000 henkilöä. 
Alan työllistämisvaikutus on Suomessa kokonaisuudessaan runsaat 700 000 henkilöä.

Osaavia tekijöitä



toni Blomsterin toiminta 
niin luottamusmiehenä kuin 

teknologiateolli suuden positii-
visten puolien esiintuojanakin 

on huomattu ja huomioitu.  
Hänelle myönnettiin Sak:n 

vuoden Duunari-palkinto.
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Pääkirjoitus

Kerro mielipiteesi lehdestä tai tilaa visio:  
palaute.visio@teknologiateollisuus.fi 

vaaLiT LähesTyväT ja huutoäänestys 
siitä, mihin palveluihin julkisia pelimerkkejä 
sijoitetaan käy kuumana. Tämän sijaan pitäisi 
keskittyä siihen, kuinka korkea palvelutasom-
me voidaan yleensä rahoittaa. Ponnistelut on 
suunnattava toimintaympäristön, työn ja yritys-
ten kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseen.

Kakku on ensin leivottava, ennen kuin sen 
voi jakaa.

Tällä hetkellä olemme vaarallisella tiellä. 
Meillä on kuitenkin lukuisia omissa käsissäm-
me olevia ratkaisuja, joiden kautta myönteinen 
kehitys voidaan saada käyntiin. Näiden mah-
dollisuuksien hyödyntämiseen tulisi vaalikes-
kustelussakin keskittyä.

Tärkeintä on luoda kilpailukykyinen 
toimintaympäristö yrityksille. Sellaisessa 
ympäristössä yritykset voivat uudistua, 
kasvaa ja työllistää. ja näin luoda mak-
supohjaa hyvinvointipalveluille. 

Ainakaan omaan, kansal-
liseen päätöksentekoomme 
kuuluvilla päätöksillä ei kilpai-
lukykyämme pidä heikentää.  

Laajaa kannatusta saa kil-
pailijamaissamme jo käytös-
sä oleva t&k-verokannustin. 
Sen kautta voitaisiin edistää 
yhä laajemman yritysjoukon 
investointeja innovaatioihin ja 
tuotekehitykseen. Tämän avulla 

suuremmalle joukolle pk-yrityksiä kehittyisi 
uutta osaamista ja uusia tuotteita, mikä edistää 
myös niiden suoraa omaa vientiä. 

Energiaverotus ajaa suomalaisen teollisuu-
den ahtaalle. Tilanne on nopeasti korjattava ja 
energiaintensiiviselle teollisuudelle on luotava 
energiaveroleikkuri, jolla kilpailukykymme pa-
lautetaan. Teollisuuden energiavero on alen-
nettava EU:n sallimalle minimitasolle. 

EU:sta tuleva sääntely vaikuttaa yhä mer-
kittävämmin suoraan ja välillisesti suomalaisiin 
yrityksiin. Tuntuu välillä siltä, että EU haluaa 
näyttää esimerkkiä muulle maailmalle vähät vä-
littäen Euroopan kilpailukyvystä. Suhteellinen 

kilpailukykymme pikemminkin heikkenee 
kuin paranee tätä kautta. 

Ei voida riittävästi korostaa tulevan 
hallituksen ohjelman merkitystä Suomen 

menestymiselle. Hyviä ehdotuksia riit-
tää, niistä pitää nyt poimia kakun 
leivontaan sopivat ainekset. In-
vestointeihin ja kasvuun kan-
nustavassa toimintaympäristössä 
leipureita kyllä riittää.

markku alhonen
päätoimittaja
markku.alhonen@ 
teknologiateollisuus.fi

Suomesta investointeihin ja kasvuun 
kannustava toimintaympäristö
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Ajankohtaista

eLinkeinominisTeri mauri Pekkarisen 

asettama työryhmä on arvioinut työ- ja 

elinkeinoministeriön suuryrityksille 

myöntämiä yritystukia. Raportissaan 

työryhmä päätyi johtopäätökseen, että 

suuryrityksille maksettavilla tuilla on 

laajasti elinkeinoelämää ja yhteiskun-

taa hyödyttävä vaikutus, joka ulottuu 

huomattavasti tuen saanutta yritystä 

laajemmalle. 

 Suomessa yritystukia myönnetään 

hieman eurooppalaista keskiarvoa 

vähemmän. Työryhmän mukaan tukien 

vähentämisellä olisi merkittäviä haitta-

vaikutuksia, joista kärsisivät erityisesti 

suuryrityksen kanssa yhteistyötä tekevät 

yritykset ja tutkimusorganisaatiot.   

 ”Suuryrityksille myönnettävät 

valtiontuet kanavoituvat yhteistyökump-

paneille kuten pk-yrityksille, korkeakou-

luille ja tutkimusorganisaatioille. Näiden 

yhteistyöverkostojen tukeminen on 

Suomen talouskasvun kannalta erittäin 

tärkeää”, painottaa työryhmän jäsenenä 

toiminut johtaja Juha Ylä-Jääski Tekno-

logiateollisuudesta.

 Yritysten uusiutuminen on talouskas-

vun aikaansaamisen kannalta keskeistä, 

ja julkinen t&k-tuki edistää tehokkaasti 

yritysten uusiutumista. 

 ”T&k-tuen määrän reaalikasvu on 

turvattava, ja tuki on suunnattava 

yritysten kehittämiseen ja rakenteen 

uudistamiseen elinkeinoelämän tarpei-

den mukaisesti”, Ylä-Jääski korostaa.

 Suorien yritystukien rinnalle Tekno-

logiateollisuus esittää uutta t&k-vero-

kannustinta, jonka avulla edistettäisiin 

yritysten investointeja innovaatioihin ja 

tuotekehitykseen.

julkinen tuki auttaa yrityksiä uusiutumaan

©
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Lisätietoja 

Johtaja Juha Ylä-Jääski,  
puh. 040 903 0606

juha.yla-jaaski@
teknologiateollisuus.fi
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teknologiateollisuuden nousu 1990-luvun laman, 
2000-luvun alun it-taantuman ja 2009 kriisin jälkeen
Teknologiateollisuuden tilauskanta Suomessa, käyvin hinnoin (indeksi)
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TeknoLogiaTeoLLisuuden nousu tuoreesta talous-

kriisistä on tilauskannalla mitattuna epävarmalla pohjalla. 

Alan yritysten yhteenlaskettu tilauskanta Suomessa ei ole 

kääntynyt vielä kasvuun ja on tällä hetkellä euromääräisesti 

jopa 47 prosenttia alle kriisiä edeltävän tason. Sen sijaan 

uudet tilaukset ovat lisääntyneet jonkin verran alimmalta 

tasoltaan. Liikevaihto on tällä hetkellä noin viidenneksen 

pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 2008.    

Aiempien taantumien jälkeen teknologiateollisuuden 

uusien tilausten kasvua on seurannut varsin ripeästi myös 

tilauskannan vahvistuminen. Tällä kertaa tilauskannassa 

ei välttämättä tulla näkemään ainakaan nopeaa nousua. 

1990-luvun laman sekä 2000-luvun alussa tapahtuneen it-

taantuman jälkeen tilauskanta parani voimakkaasti. Miksi 

tämänkertainen tilanne poikkeaa edellisistä nousuista?

Osassa yrityksiä tilauskannat ovat parantuneet, mutta 

toisissa yrityksissä ne ovat edelleen alentuneet tai pysäh-

tyneet matalalle tasolle. Tilauskannat ovat myös ajallisesti 

lyhentyneet kriisin seurauksena. 

Yritysten epäyhtenäinen kehitys kertoo globaalista 

rakennemuutoksesta sekä läntisten teollisuusmaiden 

velkakriisistä. Suomalaisten hyvinvoinnin kannalta mikään 

ei ole nyt merkittävämpää kuin vientikilpailukyvyn paran-

taminen.

TuoTanTo- ja PaLveLuverkosToT -klusteri 

käynnistettiin lokakuussa pidetyllä Menestyksen 

eväät -seminaarilla. Klusterin johtoryhmä työsti 

stra tegiaa ja toiminnan tavoitteita toukokuusta 

aina tuohon seminaariin asti. Toimintasuunni-

telma kirjoitettiin johtoryhmän työn pohjalta. 

Toiminnan taustaa ja toimialan tilannekuvaa 

on julkaisussa esitelty varsin laveasti, jotta yhtei-

nen näkemys toiminnasta ja sen tavoitteista olisi 

mahdollisimman selkeä. 

vienTiTeoLLisuuden arvion mukaan kevään 

2011 eduskuntavaaliteemoiksi nousevat pitkälti 

arvoihin liittyvät kysymykset. Vientiteollisuuden 

näkökulmasta on riskinä, että talouteen, työlli-

syyteen ja talouskasvun varmistamiseen liittyvät 

kysymykset jäävät sivurooliin.

Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden 

yhteiskampanjan tavoitteena on nostaa vaali-

teemaksi teollisuuden kilpailukyvyn ja viennin 

merkitys talouskasvun mahdollistajana sekä 

työpaikkojen ja suomalaisen hyvinvoinnin raken-

tajana. Lisäksi konkretisoidaan vientiteollisuuden 

toimintaympäristön kehitystarpeita erityisesti 

kilpailukykyisen energiapolitiikan ja jatkuvasti 

nousevien kuljetuskustannusten näkökulmasta. 

Yhteiskampanjointia varten on laadittu viisi 

erilaista ilmoitusta. Kolme ilmoituksista on 

tehty sanomalehtiin otsikolla ”Mitä jos Suomen 

hyvinvoinnista puuttuisi puolet?”. Kampanjan 

aloitus oli näyttävä: Helsingin Sanomien etusivun 

ilmoitus sunnuntaina 13.2.2011. 

Tämän jälkeen ilmoitukset julkaistiin maakun-

talehdissä viikoilla 7, 8 ja 9. Sanomalehti-ilmoitus-

ten kanssa osin yhtä aikaa julkaistiin aikakausleh-

tien ilmoitukset. Ilmoitus on myös tämän Vision 

takakannessa sekä ay-yhteistyökumppaneidemme 

julkaisuissa. Tavoitteet ovat siis yhteiset.

Suomen nousu 
talouskriisistä on 
epävarmalla pohjalla

tuotanto- ja palvelu verkostot  
-klusterille toimintasuunnitelma

teknologiateollisuus mukana 
vientiteollisuuden yhteiskampanjassa

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu

Fakta

Lisätietoja

Veli Matti Kuisma, puh. (09) 1923309 
veli-matti.kuisma@teknologiateollisuus.fi

www.teknologiateollisuus.fi/ 
tuotanto-ja-palveluverkostot

Lisätietoja

www.hyvinvoivasuomi.fi
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tuo
vietai

kilpailukykyä

Hankintatoimi

”Valppaat yritykset arvioivat, mitkä hankintatoimeen liittyvät tekijät ovat 
niiden kilpailukyvyn kannalta olennaisia, mitkä puolestaan voidaan rutiini-
investointeina ulkoistaa”, sanoo prosessijohtamisen professori Carlos Cordon.

Carlos Cordon sanoo, 
että hankinnat ovat 
avainasemassa, kun  
mietitään yritysten 
tulevaisuuden liike-
toiminnan ja kilpailu-
kyvyn edellytyksiä.
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Teksti olli manninen Kuvat Jari Härkönen

A
rvostetun IMD Business 
Schoolin professori Carlos 
Cordon uskoo, että tule-
vaisuudessa kansainväli-
sessä kilpailussa menesty-

vät sellaiset yritykset, joissa ymmärretään 
hankintatoimeen liittyvät monipuoliset sy-
nergiahyödyt.

”jos hankintatoimen tuomaa lisäarvoa 
ei oivalla, on kuin rahoittaisi niitä kilpaili-
joita, jotka ymmärtävät toimitusverkoston 
yhteistyössä kaikkia osapuolia vahvistavan 
strategisen kilpailuedun”, Cordon sanoo.

Mitä strategisia hyötyjä yritykset voivat 
sitten saavuttaa hankintatoimen avulla? 
Cordonin mukaan tällaisia lisäarvotekijöitä 
ovat esimerkiksi raaka-aineiden saatavuu-
den varmistaminen ja luotettava toimi-
tusketju, liiketoiminnan tehokkuus sekä 
innovaatiotoiminnan monipuolistuminen.

”Yritysten hankintojen osuus niiden 
liikevaihdosta saattaa olla jopa 60–80 
prosenttia. Se on erittäin merkittävä te-
kijä yritysten kilpailukyvyn kannalta. Han-
kinnat eivät merkitse enää pelkästään 
tavaroiden, palveluiden, komponenttien 
tai raaka-aineiden ostamista, vaan ne ovat 
avainasemassa mietittäessä yritysten tule-
vaisuuden liiketoiminnan ja kilpailukyvyn 
edellytyksiä”, Cordon huomauttaa.

aLiHaNkkiJat aVaiNaSemaSSa 
iNNoVaatiotYöSSä

verkottuvassa taloudessa innovaatiot syn-
tyvät yhä useammin yhteistyössä verkos-
ton eri toimijoiden kesken. Alihankkijoille 
on kerääntynyt paljon strategista osaamis-
ta, jota kannattaa hyödyntää.

”Kun entistä suurempi osuus yritysten 
rahavirroista menee hankintaan, yritykset 
ovat entistä riippuvaisempia toimittajis-
taan. Tämä riippuvuus voidaan jalostaa 
myönteiseksi yhteistyöksi. Se turvaa yrityk-
selle strategisesti tärkeiden raaka-aineiden 
saatavuuden, mutta tuo myös uusia ideoi-
ta tuotekehitykseen ja innovaatiotoimin-
taan”, Cordon sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä auton-
valmistaja BMW:n, jonka innovaatio-
toiminnasta jopa 90 prosenttia syntyy 
yhteistyössä eri alihankkijoiden kans-
sa. Lääketeollisuudessa on puolestaan 
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hankinnaT ovaT avainasemassa mieTiTTäessä 
yriTysTen TuLevaisuuden LiikeToiminnan ja 
kiLPaiLukyvyn edeLLyTyksiä.

onko yrityksesi  
hankintatoimi  
ajan tasalla?

Ostojen osuus liiketoiminnan koko-

naisvolyymista on etenkin tekno-

logiateollisuudessa erittäin suuri. 

Yritysten kilpailukyky on sidoksissa 

sen käyttämien toimitusketjujen 

ja toimittajaverkostojen kilpailu-

kykyyn. Hankintatoimi on näiden 

ulkoisten resurssien hallintaa.

Hankintatoimi on nyt alettu 

ymmärtää laajemmin kuin vain 

omaa tuotantoa palvelevaksi 

passiiviseksi ostotoiminnaksi, jossa 

hinnalla on ratkaiseva merkitys 

yhteistyön syntymiseen. Hankinta-

toimeen ollaan valmiita panosta-

maan, sillä hankintatoimen paran-

nuksilla on selvä vaikutus yritysten 

liiketoiminnan tulokseen. Aiemmin 

keskitetyllä hankintastrategialla 

saavutettiin parempi hankintahinta, 

mikä paransi tulosta tuotanto-

kustannuksissa.

Nyt edelläkävijäyritykset haluavat 

hankintatoimelta enemmän. Koko-

naisvaltainen ja tasapainoinen han-

kintastrategia korostaa hintatekijän 

ohella myös toimitusvarmuuteen ja 

yhteistyöhön liittyviä pitkän aika-

välin näkökulmia. Yhteisin voimin 

syntyvän innovaatiotoiminnan 

kannalta tällainen pitkäjänteisyys on 

keskeinen lähtökohta.
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esimerkkejä virtuaaliyrityksistä, joissa tut-
kimus- ja tuotekehitys sekä markkinointi 
ostetaan ulkopuolisilta kumppaneilta.

Globaalitalouden rakenteenmuutos 
haastaa yritysten nykyiset liiketoiminta-
mallit, mutta luo samalla uusia mahdolli-
suuksia kehittää arvoketjun yhteistyötä ja 
ansaintalogiikoita. Cordon on perehtynyt 
useiden kansainvälisten yritysten toimitus-
ketjuihin ja hankintatoimiin sekä toiminut 
neuvonantajana lukuisissa elektroniikan, 
elintarvike-, lääke- ja kemikaaliteollisuu-
den yrityksissä.

”Nyt etenkin Euroopan markkinoilla 
kaivattaisiin rohkeita uusia ja joustavia 
yhteistyöavauksia, kun globaali kilpailu 
kiristyy entisestään.”

HYVä HaNkiNtaStrategia 
HaLLiNNoi riSkeJä

Kansainvälisen talouden nopean raken-
nemuutoksen myötä hankintojen rooli 
yrityksissä on suuressa murroksessa. Ul-
koistamisaalto ja raaka-aineiden saata-
vuuteen liittyvät riskit pakottavat yritykset 
miettimään, miten hankintatoimi tukee ja 
edistää niiden liiketoiminnan strategiaa ja 
auttaa eliminoimaan ostoprosesseihin liit-
tyviä riskejä.

”Liiketoimintaan liittyvien riskien mer-
kitys korostuu nyt yritysten miettiessä 
omia hankintastrategioitaan. Kysyntä ha-
lutuista komponenteista on esimerkiksi 

elektroniikkateollisuudessa vahvistanut 
tavarantoimittajien asemaa. Ne voivat 
halutessaan priorisoida, mille asiakkaille 
ne ovat uskollisimpia.”

Hankintatoimesta puhuttaessa kes-
kitytään Cordonin mielestä liian usein 
pelkästään hinnoitteluun, toimintaketjun 
tehokkuuteen tai logistiikan kehittämiseen 
liittyviin näkökohtiin, kun vähintään yhtä 
paljon pitäisi kiinnittää huomiota myös 
henkilösuhteisiin ja pitkäjänteisen yhteis-
työn tuomaan lisäarvoon.

”Liiketoiminnan luottamus lähtee hy-
vistä vuorovaikutussuhteista. Niitä ei kan-
nata aliarvioida. Kiinteä ja pitkäjänteinen 
yhteistyösuhde on hyvä kasvualusta myös 
yhteiselle innovaatiotoiminnalle. Henki-
lösuhteiden merkitys korostuu erityisesti 
aasialaisissa kulttuureissa, joissa yhteistyö 
ja kaupankäynti perustuu hyviin ja luotta-
muksellisiin kumppanuussuhteisiin.”

JouStaVuutta Ja  
roHkeutta YHteiStYöHöN

Cordonin mukaan hankinnat eivät ole 
koskaan neutraali tapahtuma, vaan niillä 
on aina joko myönteisiä tai kielteisiä vai-
kutuksia yritysten liiketoimintaan.

”Hankintoja tekevä yritys voi hyötyä 
monella tavoin toimitusketjunsa yhteistyö-
kumppaneista, jos se ymmärtää hankin-
tatoimen merkityksen monipuolisemmin 
kuin vain ostotapahtumana.”

Cordon on viime aikoina tutustunut 
erityisesti Aasian ja Etelä-Amerikan mark-
kinoihin ja pannut merkille, että sikäläi-
sissä kulttuureissa yritykset ovat valmiita 
tekemään hyvinkin radikaaleja yhteistyö-
aloitteita.

”Aasiassa ja Etelä-Amerikassa talous 
kasvaa ripeästi, mikä mahdollistaa uu-
denlaiset yhteistyökuviot. He eivät ole 
välttämättä meitä avoimempia tai inno-
vatiivisempia, mutta kasvavien talouksien 
kulttuureissa ollaan valmiimpia riskinot-
toon. Euroopan ja USA:n markkinoiden 
ongelmana on tällä hetkellä hitaasti elpy-
vä talous. Riskinottohalukkuus on matala, 
sillä pienikin epäonnistuminen merkitsee 
usein huomattavia taloudellisia tappioita.”

Cordonin mukaan Aasian ja Etelä-
Amerikan markkinoilla yrityksen ja sen 
alihankkijoiden välille voi syntyä moni-
mutkaisia yhteistyökuvioita, ja jopa kilpai-
levat yritykset ovat valmiita yhteistyöhön. 
Hän painottaa, että liiketoimintamallien 
uudistaminen ja hankintatoimen strate-
gisen roolin oivaltaminen ovat yritysten 
kannalta vaativia ja pitkäjänteisiä osaa-
mishaasteita.

”jo yhden yrityksen muuttaminen on 
iso prosessi, joka vie paljon aikaa ja vaatii 
kärsivällisyyttä. Kun kaksi tai useampaa 
yhteistyötään kehittävää yritystä lähtee 
muuttamaan toimintojaan, edellyttää se 
joustavuutta kaikilta osapuolilta.” 

Hankintatoimen linjauksia mietittäessä yritykset joutuvat 

pohtimaan, mikä on niiden liiketoiminnan tuottavinta 

ydintä, mitä osa-alueita puolestaan voidaan ulkoistaa. 

Carlos Cordonin mielestä jaottelu liiketoiminnan ytimeen 

ja ulkoistettaviin osiin ei ole välttämättä mielekästä, sillä 

asiat ovat harvoin näin mustavalkoisia.

”Ei ole loppujen lopuksi oikeaa vastausta siihen, miten 

paljon yritys voi ulkoistaa toimintojaan. Olennaisempaa 

on miettiä, millainen liiketoimintamalli on yrityksen tai 

sen edustaman toimialan kannalta järkevin ja liiketalou-

dellisesti tuottavin. Liiketoiminnan murroksessa yritysten 

on mietittävä yhä uudelleen, mistä niiden liiketoiminnan 

lisäarvo syntyy, miten tämä lisäarvo käännetään taloudel-

liseksi tulokseksi ja millaisia strategisia riippuvuussuhteita 

tämän tuloksen toteuttaminen edellyttää.”

Cordon muistuttaa, että hankintatoimi liittyy kiinteästi 

myös yrityksen maineeseen.

”Yritykset eivät voi koskaan piiloutua alihankinta- tai 

kumppanuusverkostonsa taakse virheiden paljastuessa. 

Yritykset ovat vastuussa käyttämistään alihankkijoista 

ja yhteistyökumppaneista sekä maksavat maineellaan 

yhteistyön toimivuudesta tai virheistä”, hän sanoo ja ottaa 

esimerkiksi Toyotan taannoiset ongelmat uusien autojen 

valmistuksessa ja British Petroleumin öljykatastrofin.

Hankintatoimi on myös maineenhallintaa
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S
tX Finlandin Helsingin telakka näyttää vuoden vaihteessa 
hiljaiselta. Vain yhdessä hallissa tehdään aluksen laajennus-
ta, mutta muuten työmaa ammottaa tyhjyyttään.taantuman 
synkkä yö on kuitenkin vaihtumassa valoisammaksi päiväk-
si toimitusjohtaja juha heikinheimon mukaan. Venäjän 

valtion omistaman telakkayhtiön united Shipping Corporationin kanssa 
tehty yrityskauppa tuo jo uusia töitä telakalle.

StX Finland oyn ja uSC:in tasaosuuksin omistama yhteisyritys arctech 
Helsinki Shipyard oy erikoistuu arktiseen laivanrakennusteknologiaan 
yhdistäen samalla Suomen ja Venäjän meriteollisuusklusterit.

arktinen teknologia yhdistettynä ympäristö- ja 
energiaosaamiseen sekä laadukas ennakkosuunnittelu, 
asiakaslähtöisyys ja projektien hallinta ovat avainsanoja 
meriteollisuuden tulevaisuuden kilpailukyvylle. 

kasvuun
ARKTINEN TEKNOLOGIA – AvAIN

Teksti olli manninen Kuvat StX europe
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koillisväylän avautuminen meren-
kululle muokkaa maailman logisti-
sia reittejä ja avaa uusia näkymiä 
suomalaiselle osaamiselle.
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venäjän suurin varustamoyritys Sov-
comflot on jo tilannut uudelta yritykseltä 
kaksi uutta monitoimista jäätä murtavaa 
huoltoalusta. 200 miljoonan dollarin ar-
voinen tilaus merkitsee noin tuhatta mies-
työvuotta.

”Tuotanto käynnistyy ensi kesänä, 
mutta jo nyt pitää kiirettä uuden yrityksen 
organisoinnin sekä projektien suunnittelu- 
ja hankintatöiden kanssa”, Heikinheimo 
sanoo.

Erikoisalusten valmistamisessa merkit-
tävintä kotimaista osaamista ovat suun-
nittelu- ja insinöörityö sekä hankintatoimi.

”Näissä osaamisalueissa voimme tar-
jota lisäarvoa ja kustannustehokkuutta. 
Toisaalta raudan hitsaamisessa, taivutta-

misessa tai yhteenkokoamisessa emme 
välttämättä ole muita parempia”, Heikin-
heimo sanoo.Hänen mukaansa Suomen 
meriteollisuuden vahvuus on sen kyvyssä 
loikata arvoketjussa askel ylemmäs.

VeNäJä tarVitSee  
SatoJa erikoiSaLukSia

Sovcomflotin tilaamien huoltoalusten on 
määrä valmistua keväällä 2013, jolloin ne 
pääsevät tositoimiin Sakhalinin alueelle, 
Arkutun Dagin öljy- ja kaasukentille pal-
velemaan Exxon Neftegas Limitedin tar-
peita. Alukset on suunniteltu toimimaan 
äärimmäisissä ympäristöoloissa, joissa 
voimakkaat merivirrat aiheuttavat jääkent-
tien liikkumista ja lämpötila voi laskea 35 

pakkasasteeseen. Alusten päätehtävänä 
on huolehtia tuotantolautan huolto- ja 
miehistökuljetuksista sekä suojella laut-
taa jäämassojen aiheuttamilta vaurioilta.

Heikinheimo uskoo, että erikoistumi-
nen arktisen teknologian osaamiseen on 
Suomen meriteollisuudelle merkittävä 
kilpailuetu.

”Ymmärrämme kylmien olosuhteiden 
asettamat vaatimukset. Meillä on yliver-
taista osaamista energia- ja ympäristöasi-
oissa. Kun nämä yhdistetään asiakkaiden 
tarpeiden ymmärtämiseen, voidaan luoda 
innovaatioita, joille löytyy kysyntää maail-
manmarkkinoilta”, Heikinheimo sanoo.

Kysyntää onkin luvassa, sillä esimerkiksi 
pelkästään venäjän valtio sekä venäläiset 

”meiLLä on yLiverTaisTa osaamisTa energia- ja 
ymPärisTöasioisTa. voimme Luoda innovaaTioiTa, 
joiLLe on kysynTää maaiLmanmarkkinoiLLa.”
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Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen eri-

koistutkija Yrjö myllylän mukaan Venäjän geopoliittisen 

painopisteen siirtyminen pohjoiseen, arktisen alueen runsaat 

raaka-ainevarat, maailmantalouden kasvu ja raaka-aineiden 

hintojen nousu sekä Koillisväylän avautuminen merenkululle 

muokkaavat lähivuosikymmeninä uusiksi maailman logistisia 

prosesseja. 

Myllylä uskoo, että Suomi voisi olla strategisessa roolissa 

arktisen alueen teknologiaratkaisujen ja uusien kulkuyhteyk-

sien kehittämisessä.

”Arktisen alueen mahdollisuudet kiinnostavat aivan 

uudella tavalla. Koillisväylän liikennöitävyys luo jännittäviä 

uusia väylävaihtoehtoja rahtiliikenteeseen”, Myllylä sanoo.

Esimerkiksi vuonna 2010 Koillisväylää käytti Euroopan ja 

Aasian välisessä liikenteessä 8 alusta. Ennen tammikuun 2011 

loppua tilauksia oli jo yli 20 aluksen lastille. 

”Myös tulevaisuudessa vaativat ilmasto- ja jääolot edel-

lyttävät kykyä luoda kustannuksia säästäviä, innovatiivisia ja 

kestäviä teknologiaratkaisuja. Meillä on näyttöä tällaisesta 

arktisen teknologian osaamisesta.”

Konkreettisia näyttöjä ovat esimerkiksi STX Finlandin 

tytäryhtiön Aker Arcticin suunnittelema Varandein öljyn-

kuljetusjärjestelmä sukkula-aluksineen. Alukset tuovat öljyn 

jäiden keskeltä Euroopan koillisosasta Petšoranmereltä 

Koillisväylää pitkin Murmanskiin jälleenlastattavaksi ja 

edelleen muun muassa Kiinaan kuljetettavaksi. Järjestelmä 

on maailman ensimmäinen jäiden keskellä toimiva öljynkulje-

tusjärjestelmä.

”Sekä meri-, öljy-, kaasu- että kaivosteollisuus voivat 

hyötyä tulevaisuuden suomalaisesta osaamisesta. Meidän 

pitäisi panostaa voimakkaammin arktiseen kuljetus-, energia- 

ja ympäristöteknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen. 

Tällä hetkellä meiltä puuttuu selkeä arktisen alueen ja 

arktisen teknologian teollisuuspoliittinen strategia.”

Myllylän mielestä Suomen pitäisi olla myös aktiivisemmin 

mukana EU:n teknologiahankkeissa, esimerkiksi arktiseen 

tutkimustoimintaan erikoistuvan Aurora Borealis -aluksen 

kehittämisessä.

”Kyseessä on 600–700 miljoonan euron monitoimialus eli 

suuren risteilyaluksen veroinen kauppa. Suomalaiset ovat 

osallistuneet laivan suunnitteluun tekemällä laivan jääko-

keita ja olemalla mukana ryhmän toiminnassa, mutta Suomi 

ei ole sitoutunut vielä itse hankkeeseen.”

Hänen mukaansa olisi tärkeää, että Suomi olisi täysi-

määräisesti mukana Aurora Borealis -hankkeessa ja pyrkisi 

saamaan aluksen valmistettavaksi Suomen telakoille.

”Vastaavia tutkimusaluskaavailuja on myös Kiinassa. Niitä 

voitaisiin toteuttaa myös suomalaisella teknologiaosaamisella.”

Myllylän mielestä arktisen alueen mahdollisuuksia ei ole 

kartoitettu riittävän monipuolisesti kotimaisissa keskuste-

luissa. Meriliikenteen lisäksi ratkaisevia logistisia kysymyksiä 

ovat myös rautatie- ja maantieliikenneyhteydet Jäämereltä.

”Viranomaisilta puuttuu tällä hetkellä näkemys Pohjois-

Suomen infran kehittämisestä. Yhteyksien kehittäminen 

palvelisi myös Pohjois-Suomen kaivosteollisuutta”, Myllylä 

huomauttaa.

öljy- ja kaasujätit arvioivat tarvitsevansa 
vuoteen 2030 mennessä jopa 2000 uutta 
alusta: esimerkiksi reilut 45 jäänmurtajaa, 
yli 90 hybridialusta, 140 huoltoalusta ja 
noin 40 tutkimusalusta.

”Muutama 100 miljoonan euron kaup-
pa vuodessa takaisi riittävän jatkuvuuden 
telakkatoiminnalle Helsingissä”, Heikin-
heimo arvioi.

Hän kuitenkin toppuuttelee, että venä-
läisomistuksen myötä Helsingin telakalle 
olisi luvassa automaattisesti uusia hank-
keita kuin manulle illallisia.

”Kilpailu on tiukkaa ja jokainen sopi-
mus on ansaittava osaamisella. Uusi yh-
teisyritys on kuitenkin molempien kannal-
ta aito win-win-tilanne. venäläiset saavat 

investointiensa vastineeksi pääsyn arktisen 
teknologian huippuosaamiseen ja STX Fin-
land pääsyn venäjän markkinoille, minne 
on vaikea murtautua ilman paikallisen 
omistajan tukea”, Heikinheimo sanoo.

turuN teLakaLLe  
SaataVa LiSää tiLaukSia

STX:n Helsingin telakan tulevaisuus näyt-
tää tällä hetkellä hyvältä, samoin Rauman 
telakan, jossa ovat työn alla matkustaja-
autolautta P&O-varustamolle Englannin 
kanaalin liikenteeseen sekä antarktinen 
huolto- ja tutkimuslaiva Etelä-Afrikan 
valtiolle. Suuriin risteilyaluksiin erikoistu-
neen Turun telakan tulevaisuus on kysy-
mysmerkki.

”Uusista risteilytilauksista käydään 
kovaa kisaa ja tilanne on todella vaikea.  
Tällä hetkellä Turussa suunnitellaan viking 
Linen uutta risteilyautolauttaa Turun ja 
Tukholman välille. Lautan rakentaminen 
alkaa kesän jälkeen, jolloin selviää myös 
sisarlaivan tilaus. Turun telakka on eu-
rooppalaisessa mittakaavassa iso telakka 
ja kuormaa pitäisi olla paljon, jotta se olisi 
kannattava”, Heikinheimo sanoo. 

Hän ei ota kantaa siihen, onko STX:llä 
liikaa telakoita tai kapasiteettia Suomessa.

”On paljon laivanrakennustoiminnan 
kaltaista muuta teollisuutta, jota voitaisiin 
myös tehdä Turussa”, hän arvioi. 

Suomi on strategisessa roolissa
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Telakka- ja meriteollisuus työllistää 

tällä hetkellä noin 14 000 henkilöä 

noin 900 yrityksessä, joissa syntyy jopa 

80 prosenttia laivojen arvosta. Moni 

alihankkija on erittäin riippuvainen 

telakoiden suhdanteista. Jatkuvan 

tilauskannan aikana alihankkijat eivät 

ehtineet riittävästi monipuolistaa 

toimintansa kilpailukykyä ja elinvoi-

maisuutta, ja nyt taantuma kohtelee 

niitä kovalla kädellä.

Vaikka Turun telakalle tulisi tilauk-

sia tässä ja nyt, tulevat seuraavat pari 

vuotta olemaan hyvin vaikeaa aikaa 

telakan toiminnasta riippuvaisille 

alihankintayrityksille. Alusten valmis-

taminen eri työvaiheineen suunnitte-

lusta viimeistelijöiden työpanokseen 

kestää 1-2 vuotta, joten loppuvai-

heiden tekijät joutuvat odottamaan 

pitkään omaa osuuttaan. Työ- ja 

elinkeinoministeriön kehitysjohtaja 

Jukka mäkitalo ennakoi kevääksi 

lisääntyvää työttömyyttä telakoiden 

alihankintaverkostoille.

Valtioneuvostossa ja TEM:issä on 

aloitettu tukitoimenpiteitä, joiden 

tavoitteena on turvata telakoiden ali-

hankintaverkostojen toiminta siirty-

mävaiheiden aikana. Valtioneuvosto 

nimesi joulukuussa 2010 meriteolli-

suuden äkillisen rakennemuutoksen 

toimialaksi vuoteen 2012 asti.

”Alalle suunnataan rahoitusta 

rakennemuutosongelmien hoita-

miseen ja korvaavien työpaikkojen 

luomiseen”, Mäkitalo sanoo.

Rakennemuutoksen hoitamista 

varten valtion lisäbudjetissa on 

varattu 2,5 miljoonaa euroa Varsi-

nais-Suomen meriteollisuuden 

uusiutumista edistävien hankkeiden 

rahoitukseen ja uusien työpaikkojen 

luomiseen. Tänä vuonna toimenpitei-

siin voidaan käyttää budjetista myös 

äkillisen rakennemuutosten hoitoon 

kiintiöityä määrärahaa, muutosturva-

rahoitusta, EAKR- ja ESR-rahoitusta  

sekä tarvittaessa myös Tekesin, 

Finnveran ja Teollisuussijoituksen 

rahoitusta.

”Tavoitteena on kehittää toimi-

alan yhteistyötä ja verkottumista. 

Telakka- ja meriteollisuuden ohella 

verkostoille voisi löytyä yhteistyötä 

esimerkiksi arktisen teknologian ja 

ydinvoimateollisuuden puolelta”, 

Mäkitalo sanoo.

TEM kokoontuu yhdessä telakka- ja 

meriteollisuuden sidosryhmien kanssa 

kartoittamaan toimialan kehittämis-

tarpeita.

”Arktinen yhteistyö erityisesti 

Venäjän kanssa avaa kiinnostavia 

mahdollisuuksia. Uuden toimintamal-

lin tavoitteena on löytää joustavasti 

ja nopeasti toisiaan tukevia uusia ava-

uksia meriteollisuuden tulevaisuuden 

turvaamiseksi”, Mäkitalo sanoo.

Verkostojen jatkuvuus turvattava
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S
uuret yhtiöt sekä ICT-sek-
torin toimijat ovat eturinta-
massa suomalaisten yritys-
ten sosiaalisten medioiden 
hyödyntämisessä. vaikka 

kiinnostus on kasvussa, elää valtaosa pk-
yrityksistä vielä tiedonhankintavaihetta. 

”verkossa pk-yrityksen ei tarvitse olla 
pieni. Siellä se pystyy myymään itseään ja 
palveluitaan siinä missä isommatkin toi-
mijat”, kertoo konsultti Harri Lakkala 
Intosomesta.  

Suomi tulee sosiaalisten medioiden ja 
muiden yhteisöllisten työkalujen käytössä 
jälkijunassa. Lakkalan mukaan maastam-

me löytyy harmittavan vähän hyviä case-
esimerkkejä, joiden avulla suomalaiset 
yritykset saataisiin innostumaan uuden 
median mahdollisuuksista. valveutuneita 
ihmisiä löytyy yleensä yritysten ruohonjuu-
ritasolta. Hyvätkin aloitteet kompastuvat 
useimmiten keskijohdon vastarintaan, joka 
selittyy sukupolvien välisellä kuilulla.

”Niin sanottuun telkkarisukupolveen 
kuuluvan johdon rajapinta sosiaalisiin me-
dioihin rajoittuu heidän omiin teini-ikäisiin 
lapsiinsa, jotka pyörivät Facebookissa. Net-
tisukupolven työntekijöillä on enemmän 
tietoa asiasta sekä halu kehittää uuden-
laista johtamista”, Lakkala sanoo.

markkiNoiNti  
mietittäVä uuSikSi

Sosiaalisten medioiden käyttö on ylei-
sempää business-to-consumer puolella. 
Business-to-business sektorilla ollaan van-
hoillisempia, vaikka Yhdysvalloissa tehdyn 
tutkimuksen mukaan 69 prosenttia b-to-b 
ostajista hakee taustatietoa ostopäätök-
siinsä verkosta. Toisaalta Suomesta löytyy 
joukko sosiaalisten medioiden hyödyn-
tämisen edelläkävijöitä, joihin lukeutuu 
muun muassa ICT-sektorin born global 
-yrityksiä. Niiden ensisijaiset markkinat 
löytyvät Suomen ulkopuolelta. Tämän-
tyyppinen kulttuurimuutos uudistaa kuvaa 

Sosiaaliset mediat 
edellyttävät yrityksiltä

Teksti ari rytsy Kuvitukset Vesa Lehtimäki

Facebook, Youtube ja twitter ovat nousseet nuorten huvituksista 
yritysten työkaluiksi. uuden median välineet vaativat käyttäjiltään 
muutosherkkyyttä sekä kykyä uudenlaiseen johtamiseen.

aitoa läsnäoloa

vISIo 1 · 2011 17



pohjoisesta insinöörikansasta, joka keksii 
hyviä tuotteita ja myy niitä vasta pakon 
edessä.  

”Sosiaalisissa medioissa pitää tarjota 
asiakasta kiinnostavaa sisältöä. Sitä kautta 
profiloidutaan asiantuntijaksi ja päästään 
lopulta hankintalistalle. Pelkillä palveluiden 
ja tuotteiden nettityrkyttämisellä ei enää 
pärjää. Kyse on isosta ajattelutavan muu-
toksesta”, Lakkala muistuttaa.

BLogiSSa oma PerSooNa PeLiiN

Sosiaalisia medioita voidaan hyödyntää 
myös yrityksen sisäisessä toiminnassa. 
Parhaimmillaan sisäiset uutispalvelut, 
asiantuntija- ja johtajablogit sekä tuote-
kehityksen projektikohtaiset wikit tehosta-
vat toimintaa uudistamalla yrityksen koko 
viestintäkulttuurin.

”Sähköposti on hautausmaa, minne 
tieto menee kuolemaan. Sieltä sitä eivät 
voi muut osapuolet löytää tai hakea. Esi-
merkiksi tiimin sisäinen wiki-sivusto on 
parempi tapa välittää informaatiota”, 
Lakkala sanoo. 

Hän korostaa sosiaalisten medioiden 

käyttämistä myös johdon työkaluna. 
Niiden avulla henkilöstö on helpommin 
aktivoitavissa ajatustenvaihtoon sekä pa-
lautteen antamiseen. Yhteisillä foorumeilla 
käytävää keskustelua voidaan johdattaa 
alusta asti rakentavaan suuntaan. vasta-
vuoroisesti sosiaaliset mediat edellyttävät 
johtajilta oman persoonan likoon laitta-
mista. Esimerkiksi johtajan blogissa kir-
joittajan on tuotava esiin ajatuksia omalla 
äänellään, ei tiedotteiden lehdistökielellä. 
Tiedonvaihdon pitää olla suoraa ja sen tu-
lee tapahtua ilman välikäsiä. 

”Markkinoille on tullut palveluyrityksiä, 
joille yhtiöt ulkoistavat oman sosiaalisen 
mediansa ylläpidon. Avoimuutta ja etiik-
kaa vaativassa yhteiskunnassa voi kysyä, 
onko se autenttinen tapa olla läsnä ver-
kossa”, Lakkala pohtii.

Tällä hetkellä maailmalla on kasvussa 
social business design, jonka voi kääntää 
yhteisölliseksi yrityssuunnitteluksi. Siinä 
yritykset tähtäävät sosiaalisten medioi-
den ja muiden yhteisöllisten tekijöiden 
hyödyntämiseen organisaation kaikessa 
toiminnassa. 

Rautaruukissa sosiaalisten medioiden 

käyttö on levinnyt yrityksen sisäisten 

blogien, wikien ja pikaviestien myötä 

myös pörssiyhtiön ulkoiseen viestintään.  

Rautaruukin panostukset sosiaali-

seen mediaan saivat alkunsa yrityksen 

intranet-uudistuksesta, joka poiki 

sisäiseen käyttöön suunnattuja yhteisöl-

lisiä foorumeita. Niiden avulla Rauta-

ruukki pyrki tehostamaan toimintaansa 

vähentämällä muun muassa kokouksien 

määrää sekä matkustamisen tarvetta. 

Vuonna 2010 tapahtunut laajentumi-

nen ulkoisia sidosryhmiä palveleviin 

verkkoyhteisöihin kuten Facebookiin, 

YouTubeen, LinkedIniin ja Twitteriin oli 

seurausta Rautaruukin omien verkko-

sivujen kautta tehdyn asiakaskyselyn 

tuloksista. 

”Sen avulla saimme selville, mitä 

sosiaalisen median palveluita Rauta-

ruukin asiakkaat käyttävät. Haluamme 

olla läsnä siellä, missä hekin. Perin-

teisten asiakkaiden lisäksi pyrimme 

tavoittamaan myös potentiaalisia  

työnhakijoita sekä yhteistyökumppa-

neita”, kertoo Rautaruukin Digital 

Communications Manager Petri 

kyrönviita.

Perinteisiin medioihin verrattuna 

hän luonnehtii verkossa tapahtuvaa 

sosiaalista viestintää asiakkaan näkökul-

masta helpommaksi. Lähtökohtaisesti 

vanhoissa viestimissä odotetaan, että 

asiakas hakeutuu itsenäisesti niiden pii-

riin. Sosiaalisten medioiden avulla viesti 

voidaan siirtää suoraan sinne, missä 

asiakas jo valmiiksi on. Uudet kanavat 

myös lisäävät interaktiivista kanssakäy-

mistä eri osapuolten välillä. 

Rautaruukki saavuttaa konkreettista 

hyötyä sosiaalisissa medioissa esiintyvien 

linkkiensä avulla, sillä ne tuovat lisää 

nettiliikennettä yrityksen omaan verkko-

palveluun. Samalla Rautaruukin kotisivut 

nousevat ylemmäs hakukoneiden tuloslis-

tauksissa. Vuonna 2010 uudistunut www.

ruukki.com toimiikin tärkeänä kotipesänä 

sosiaalisen median eri muodoille. 

”Tämäntyyppisen toiminnan kehit-

täminen on meille vielä uutta, joten 

lopullisia näyttöjä sosiaalisten medioiden 

toimivuudesta tai toimimattomuudesta 

voidaan odottaa aikaisintaan loppu-

vuodesta. Tähän mennessä kaikki on 

kuitenkin edennyt toivotulla tavalla”, 

Kyrönviita sanoo.

teräsvalmistaja löytyy twitteristä

”sähköPosTi on hauTausmaa,  
minne TieTo menee kuoLemaan”
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vaaLikauden 2011–2015 hallitusohjelma valmistellaan tilanteessa, jossa talouden, markkinoiden ja työ-
ikäisen väestön kasvu painottuu kehittyviin maihin. Ne haastavat perinteiset teollisuusmaat myös osaamisessa. 
Kiinassa on jo nyt enemmän tutkijoita kuin Yhdysvalloissa.    

Globaalin rakennemuutoksen paineessa kestävää kasvua hakevan yrityksen kilpailukyky voi perustua vain 
ylivoimaiseen osaamiseen. vaatimus ei ole vähäinen, sillä menestyvimmät yritykset ovat edelläkävijöitä asia-
kastarpeiden ymmärtämisessä sekä uusien teknologioiden, liiketoimintakonseptien ja työtapojen kehittämises-
sä ja hyödyntämisessä. 

Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat, että tarvittavan osaamisen taso tulee edelleen nousemaan kaikis-
sa tehtävissä. Koko koulutusjärjestelmän on sen vuoksi oltava hyvässä kunnossa. 

Aivan erityisen tärkeää Suomelle ja teknologiateollisuudelle on, että yliopisto- ja ammattikorkeakouluver-
kostomme toiminta on laadukasta, tehokasta ja vaikuttavaa. Tavoitteena tulee olla, että vuonna 2020 Suo-
messa on 6–8 kansainvälisesti kilpailukykyistä yliopistoa ja 12–14 työelämälähtöistä ammattikorkeakoulua. 
Tämä edellyttää yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta ennen muuta erikoistumista, kansainvälistymistä, kes-
kinäisen työnjaon ja profiilin selkiyttämistä edelleen ja uudenlaisten johtamiskäytäntöjen ennakkoluulotonta 
tarkastelua ja käyttöönottoa.  

Yliopistouudistuksessa tavoitetaso on pidettävä korkealla niin opetusta, perustutkimusta kuin yliopistojen 
ja elinkeinoelämän yhteistyötä koskevien tavoitteiden osalta. vuoteen 2020 mennessä vähintään kahden 
suomalaisen yliopiston tulisi kuulua valitsemillaan fokusalueilla maailman kärkitason yliopistojen joukkoon. 
Aalto-yliopistolla on kansallinen erityistehtävä. Sen mukaisesti on varmistettava, että 100 miljoonan vuotuinen 
lisärahoitus valtiolta Aalto-yliopiston toimintamenoihin on yliopiston käytössä täysimääräisesti ainakin vuosina 
2012–2017. Yliopistolakimuutos on vietävä rohkeasti loppuun myös siltä osin, että riippumattoman hallituk-
sen periaate säätiöyliopistoissa vahvistetaan.   

Ammattikorkeakoulut eivät ole onnistuneet täyttämään kaikilta 
osin niille asetettuja odotuksia alueidensa elinkeinoelämän piristäjinä 
ja kehittäjinä. Alueen ja sen yritysten kilpailukyvyn kannalta oleel-
lisinta ei ole ammattikorkeakoulun toimipisteen sijainti. Ratkaisevaa 
on korkeakoulun toiminnan laatu ja sen kyky integroitua alueen 
elinkeino elämään sekä yhteistyön tuoma lisäarvo. Esimerkiksi pk-
yrityksissä insinöörikoulutus halutaan nykyistä lähemmäksi yritysten 
arkea ja kehittämistarpeita.

Ammattikorkeakoulujen kustannusperusteinen rahoitusmalli tu-
leekin uudistaa pikaisesti siten, että perusrahoitus tulee kokonaan 
valtiolta ja vähintään puolet perusrahoituksesta perustuu toiminnan 
laatua ja vaikuttavuutta mittaaviin indikaattoreihin. Yhteistyötä eri-
tyisesti pk-yritysten kanssa tulee lisätä, minkä olisi myös oltava yksi 
tuloksellisuusmittareista. 

vahva yhteys ja yhteinen näkemys tiekartasta tulevaisuuden 
osaamis- ja innovaatiokärkien luomiseksi rakentuu vain, jos elin-
keinoelämän asiantuntemus on vahvasti edustettuna myös ammatti-
korkeakoulun hallituksessa. Aidosti kilpailukykyinen ja alueen 
elinkeinoelämään vahvasti integroitunut ammattikorkeakoulu luo 
paikkakunnalle positiivisen kierteen, jossa kaikki voittavat.

mervi karikorpi

johtaja, Teknologiateollisuus ry

Korkeakouluilta laatua, 
tehoa ja vaikuttavuutta

Linjanveto
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kasvu, uudistuminen, innovaatiot ja toimintaedellytysten luominen ovat 
iskusanoja, jotka teknologiateollisuuden puheenjohtaja Pekka Lundmark 
haluaisi nostaa keskustelun kärkeen.

suuntaviivat
TULEvAISUUDEN

vedetään nyt

”Verojen korotus on hyvin 
lyhytnäköinen tie. Se voi tuntua 
hyvältä vähän aikaa, mutta mitä 
suurempi talouden veroaste on, 
sitä vähemmän sellaiseen talou-
teen suuntautuu investointeja ja 
uudistumista”, Pekka Lundmark 
painottaa.

Teksti Sami Laakso Kuvat matti immonen

Investoinnit ja kasvu
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evät näyttää tulleen monelle teknologiateollisuuden yri-
tykselle. Niiden tulosnumerot ovat kylmän kauden jälkeen 

vahvasti plusmerkkisiä ja tilauskannat ovat kääntyneet 
selvään kasvuun. Kasvun reippaus on kuitenkin osit-

tain näennäistä; kun pohjalta ponnistaa, pienem-
pikin parannus saa aikaan suuria lukuja. Taan-

tumaa edeltäneisiin tuotantomääriin riittää 
vielä kiinni kurottavaa.

Pekka Lundmark tarkastelee talous-
suhdanteiden muutoksia sekä Konecranesin toimitusjohtajana 
että Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtajana. 

Hänen mielestään useissa yrityksissä on perusteita varovai-
seen optimismiin. Samaan hengenvetoon hän painottaa, että erot 
yritysten välillä ovat suuria ja toipuminen taantumasta on vielä 
haurasta. Menestys on pitkälti riippuvaista maailmantalouden 
kehityksestä. Positiivisen vireen jatkumisesta ei ole takeita, kun 
uusia koko maailmaa ravisuttavia kansainvälisiä talouskriisejä voi 
tulla yllättäen nurkan takaa. 

toimiNtaYmPäriStöN LuotaVa eDeLLYtYkSet

Taantuman jäljiltä Suomen julkinen talous on vahvasti alijäämäi-
nen. Tietoisuus tilanteesta heijastuu vaalinaluskeskusteluissa, jois-
sa laajalla rintamalla pohditaan, mistä valtion menoista pitäisi 
leikata ja mitä veroja olisi korotettava. Lisäksi vaalikeskusteluissa 
kuuluu demokratiaan lähes sisäänrakennettu vinoutuma, jonka 
mukaisesti monen puolueen ja ehdokkaan silmissä varmin tie 
maksimoida äänisaalis on luvata omalle äänestäjäkunnalle etui-
suuksia. 

Pekka Lundmark toivoo, että veronkiristysten ja yhteisen kakun 
jakamisen sijaan nyt pohdinnoissa keskityttäisiin siihen, millaisessa 
toimintaympäristössä Suomessa saataisiin aikaan talouskasvua, 
jonka avulla julkisen talouden velkaantuminen saataisiin pysäy-
tettyä ja hyvinvointipalvelut voitaisiin rahoittaa.

Hän muistuttaa, että viime vuosien taantumasta huolimatta 
Suomen ja sen teollisuuden tarina on ollut menestystarina. Riskien 
ja uhkakuvien sijaan nyt pitäisi puhua enemmän tulevaisuuden 
mahdollisuuksista.

”Meillä on Suomessa vahva teollinen perusta. Emme selviä 
ilman teollisuutta, mutta tietyntyyppinen valmistus on jo men-
nyt ja lisää tulee menemään halvemman kustannustason maihin. 
Sille me emme voi mitään, mutta tilannetta ei kannata jäädä 
ruikuttamaan. Me voimme rakentaa uutta teknologiaa sekä uusia 
innovaatioita ja palveluita sen osaamisen varaan, mitä tekno-
logiateollisuuden yritykset ja monen muun alan yritykset ovat 
kehittäneet. Meillä on vaikka kuinka paljon mahdollisuuksia uusiin 

innovaatioihin, jos toimintaympäristö on sellainen, että se luo 
edellytykset uusiutumiseen ja kasvuun”, Lundmark painottaa.

tYöNteko raHoittaa PaLVeLut

Lundmarkin mukaan Suomessa eletään parhaillaan yritysten toi-
mintaolosuhteiden rakentamisen kannalta vedenjakajalla. vaalien 
jälkeinen hallitus joutuu julkisen talouden vajeen ja eläköitymisen 
paineessa tekemään ratkaisuja, joilla on suuri merkitys yritysten 
kilpailukykyyn.

Hän korostaa, että haasteiden edessä ei pitäisi rakentaa vas-
takkainasettelua yhteiskunnan eri osapuolten välille. Hänen mu-
kaansa kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että hyvinvointiyhteiskunnan 
rahoitus on turvattava. Sen sijaan rahoituksen hankkimisen kei-
noista mielipiteet eroavat. Lundmark hakee oman näkemyksen-
sä perusteeksi numerofaktaa ja etenee sen perusteella diplomi- 
insinöörin loogisuudella eteenpäin. 

Hän ottaa esiin McKinsey&Companyn tutkimuksen Työtä, te-
kijöitä, tuottavuutta: Suomen prioriteetit seuraavalle vuosikym-
menelle 2010. Sen mukaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspoh-
jaan turvaamiseksi Suomeen pitää vuoteen 2020 mennessä luoda 
150 000–200 000 uutta yksityisrahoitteisen sektorin työpaikkaa.

”Oleellista ei ole kiistellä tarkasta määrästä. jos uusien työ-
paikkojen synnyttämisen välttämättömyys hyväksytään tosiasi-
aksi, politiikan keskeisimpänä tavoitteena pitää olla sellaisen 
toimintaympäristön luominen, että näin suuri määrä työpaik-
koja voi Suomeen syntyä ja että niille löytyy tekijät. Myös vaa-
likeskustelussa pitäisi nousta esiin, minkälaisissa olosuhteissa 
työpaikkoja voi syntyä ja kasvua sekä uudistumista tapahtua”, 
Lundmark painottaa. 

Verot VoiVat kuriStaa kaSVuN

Lundmark näkee vaarana olevan, että kasvuedellytysten raken-
tamisen sijaan lähdemme negatiivisen kehityksen tielle. Näin käy 
jos alijäämäistä julkista taloutta paikataan veroja korottamalla. Se 
voi tukahduttaa talouskasvun, eikä uusia työpaikkoja synny, mikä 
puolestaan johtaa entistä suurempaan alijäämään. 

veronkorotusten kannattajista ei olekaan ollut pulaa. vaalieh-
dokkaiden vaatimuslistalla on toistunut esimerkiksi ympäristöve-
rojen korottaminen, mikä on monien korvissa kuulostanut kan-
natettavalta. Ehdotusten tekijät eivät kuitenkaan ole useinkaan 
valaisseet kuulijoitaan siitä, mitä heijastusvaikutuksia muutoksilla 
olisi kokonaistalouteen. Ajatusketju ei ole ylettynyt siihen asti, 
kenen maksettavaksi ympäristöverot lopulta lankeavat ja mitä 
veronkorotusten aiheuttaman kustannusten nousu tarkoittaisi 
suomalaisten yritysten kilpailukyvylle ja sitä kautta työllisyydelle.

”ei TeoLLisuus haLua 
TuLoeroja, me haLuamme 

TyöPaikkoja.”
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”Julkinen velkaantumisen 
kierre on katkaistava ja yhteis-
kunnan tarjoamat palvelut on 

sopeutettava yhteiskunnan 
kantokyvyn mukaan. kanto-
kyvyn ratkaisee se, paljonko 
meillä on yksityisrahoitteisia 

työpaikkoja.”

Investoinnit ja kasvu
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Lundmark pitää julkisen vallan pyrkimyksiä kasvattaa vero-
tulojen määrää oikeutettuna, mutta turhan usein hyvinvoin-
tivaltion rahoittamisen ja korkean veroasteen välille vedetään 
yhtäsuuruusmerkki. Hän muistuttaa, kuinka autoverojen alennus 
nosti lisääntyneen kaupan ansiosta autoveroilla kerättyä pottia.

”voisiko olla niin, että työn kevyempi verottaminen ohjai-
si Suomeen niin paljon töitä, että tuloveron tuotto kasvaisi?”, 
Lundmark kysyy.

Hän jatkaa, että uusien työpaikkojen luomisen kannalta olisi 
järkevämpää siirtää painopistettä työn ja investointien verotuk-
sesta kulutuksen verottamiseen.

”verotuksen ykköstavoitteina pitää olla ihmisten kannustami-
nen työntekoon ja uusien investointien houkutteleminen. Tätä 
kautta syntyy hyvinvointia.”

Lundmark tietää, että hänen esittämiänsä näkemyksiä työn 
kevyemmästä verottamisesta yritetään ampua alas erilaisilla väit-
teillä. Perusteluna voidaan käyttää vaikka tuloerojen kaventami-
sen tarpeellisuutta.

”Ei teollisuus halua tuloeroja, me haluamme työpaikkoja. jos 
niitä ei Suomeen synny, palvelumme heikkenevät. verotuksen 
rakenteiden on kannustettava kasvuun ja työpaikkojen luomi-
seen. Siksi verotus ei saa tasapäistää liikaa. Se ei kannustaisi 
yrittämiseen eikä palkitsisi menestymisestä.”

PieNet YritYkSet iNNoVoimaaN

Kun palkkaverotuksen pitäisi kannustaa ihmisiä työntekoon, yri-
tyksiä verorakenteen pitäisi kannustaa kasvuun, innovaatioihin 
ja tuotekehitykseen. Lundmark korostaa, ettei yrityksen kasvusta 
pitäisi koitua negatiivisia veroseuraamuksia. Hän painottaa inno-
voinnin merkitystä yritysten kilpailukyvyssä. Siksi olisi tärkeä saada 
myös nykyistä useampi alihankkijayritys tekemään aidosti omaa 
tuotekehitystä. Siihen kannustaisi Teknologiateollisuuden vaati-
muslistalla pitkään ollut tuotekehitystoiminnan verokannustin.

”Suomessa pienet yritykset vievät huomattavan vähän tuottei-
ta ulkomaille. verokannustimen aikaansaamalla tuotekehityksellä 
tilannetta voitaisiin parantaa”, Lundmark uskoo.

Toiseenkin suuntaan on paineita, sillä vaalien alla monien esiin 
nostamia säästämiskohteita ovat yritystuet. Lundmark muistuttaa, 
että Suomessa yritystuet ovat alle EU-keskitason. 

”Olisi typerää, jos lähtisimme omilla päätöksillämme huonon-
tamaan asemaamme kilpailijamaihin nähden. Teknologiateollisuu-

den näkemyksen mukaan painopistettä voisi kuitenkin siirtää suo-
rista tuista enemmän verokannustimien suuntaan. Lisäksi tukiin 
liittyviä rakenteita ja hallintomekanismeja pitäisi yksinkertaistaa, 
sillä yrityksissä erilaisten tukimuotojen ja niitä myöntävien tahojen 
viidakko koetaan hankalaksi.”

tYöurieN PiDeNtämiNeN VäLttämätöNtä

jos 200 000 uutta työpaikkaa onnistuttaisiin luomaan veroraken-
teen muutoksilla ja muilla toimintaympäristöä kehittävillä toimil-
la, kuten kasvua tukevalla energiapolitiikalla, yritysten olisi vielä 
uskallettava palkata niihin työntekijät. Lundmarkin mukaan työ-
paikkoja syntyy parhaiten joustavilla työmarkkinoilla, jossa sekä 
työvoiman lisääminen että vähentäminen on mahdollisimman 
helppoa. Silloin yritykset eivät pelkäisi työllistää, vaikka tulevai-
suudesta ei olisi täyttä varmuutta.

”Ei ole kenenkään – ei työntekijöiden eikä myöskään ammatti-
yhdistysliikkeen – etu, jos yritykset jättävät luomatta työpaikkoja 
pelätessään kankeita rakenteita, mikäli suhdanne kääntyisikin 
alaspäin. Työmarkkinoiden on oltava mahdollisimman joustavat 
sekä talouden mennessä ylös- että alaspäin.”

joka tapauksessa tarvittavien yksityisen sektorin työpaikko-
jen täyttäminen on vaikeaa, kun eläköitymisen myötä työvoima 
vähenee merkittävästi ja samanaikaisesti kasvava vanhuusväestö 
tarvitsee hoitajansa.

Lundmarkin mielestä julkisen sektorin tuottavuuden on yksin-
kertaisesti pakko parantua. jatkossa ei ole mahdollista kasvattaa 
julkisen sektorin työpaikkojen määrää, vaikka palvelujen tarve 
kasvaa. Hän kuitenkin näkee runsaasti mahdollisuuksia tuotta-
vuuden parantamiseen esimerkiksi tietotekniikan paremmalla 
hyödyntämisellä.

Tällaisessa tilanteessa Lundmark ei ymmärrä kinastelua työ-
peräisen maahanmuuton ja eläkeiän noston tarpeellisuudesta. Hä-
nen mukaansa Suomessa tarvitaan kaikki keinot, jotta työt saadaan 
tehdyksi. Lundmark viittaa McKinsey’n laskelmiin, joiden mukaan 
200 000 uuden työpaikan täyttämiseen tarvitaan väestörakenteen 
muutosvaikutusten johdosta jopa 320 000 uutta työntekijää.

”Se on niin hurja määrä, että työuria on pidennettävä alusta, 
keskeltä ja lopusta. Opiskelijat on saatava aikaisemmin töihin. 
Taloutemme on kyettävä synnyttämään nykyistä huomattavasti 
enemmän myös sellaisia työpaikkoja, joihin ei vaadita korkeaa 
koulutusta. On todella pelottavaa, että jopa neljäsosa nuorista 
ikäluokista on syrjäytymässä työmarkkinoiden ulkopuolelle, siihen 
meillä ei todellakaan ole varaa. Työhyvinvointia on kehitettävä 
niin, että sairauspoissaolot vähenevät ja ihmiset ovat motivoitu-
neempia tekemään töitä. Lisäksi työssäjaksamista on kehitettävä, 
jotta ihmiset jaksavat ja haluavat tehdä töitä pidempään. Uskon, 
että eläkeikää on myös mekaanisesti korotettava.” 

”Voisiko olla niin, että työn kevyempi 
verottaminen ohjaisi Suomeen niin paljon 
töitä, että tuloveron tuotto kasvaisi?”

Työtä, tekijöitä, tuottavuutta: suomen prioriteetit 
seuraavalle vuosikymmenelle 2010 -tutkimus on 
luettavissa osoitteessa

www.mckinsey.fi
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t
yö synnyttää hyvinvointia ja yritys-
ten menestys heijastuu koko yh-
teiskuntaan. viestintäjohtaja mika 
Nykänen sanoo, että Teknologiate-

ollisuudella on isänmaallinen velvollisuus kertoa, 
millä keinoin yritysten kilpailukykyä voidaan ke-
hittää ja ylläpitää. vaalien alla aktiivista viestintää 
kohdistetaan päättäjille, valmistelijoille ja kansan-
edustajaehdokkaille.

Yksi ydinviesteistä on, kuinka hyvinvointi-
valtion palvelujen turvaamiseksi Suomeen on 
luotava kasvuun, investointeihin, osaamiseen 
ja omistamiseen kannustava toimintaympäris-
tö. Päättäjille halutaan myös tuoda esiin faktoja 
teknologiateollisuuden merkityksestä.

”Hyvinvointi tulee vain työnteon ja menesty-
vien yritysten kautta”, Nykänen kiteyttää. Hän 
uskoo, että asioiden taustoittaminen auttaa 
poliitikkoja tekemään järkeviä päätöksiä. 

”Tiedämme, että päättäjät ovat monenlais-
ten toiveiden ristipaineessa. On tärkeää, että he 
ymmärtävät viestiemme taustat. Me tarjoamme 
päättäjille välineitä, jotta he voivat tehdä Suo-
men kannalta hyviä päätöksiä”, Nykänen sanoo.

VerotukSeN oLtaVa kaNNuStaVaa

Nykäsen mukaan maailman mittakaavamuutos-
ten myötä suomalaisille yrityksille ja työnteki-
jöille koituneita haasteita ei täysin ymmärretä. 
Ilman määrätietoisia kansallisia päätöksiä tilanne 
heikkenee. Suomi tarvitsee uutta teollisuuspoli-
tiikkaa rakentamaan kilpailukykyä.

”Huolestuttavinta on, jos asioita pidetään itses-
täänselvyytenä. Kilpailukyvyn heikkenemisen haas-
teeseen pitää herätä ajoissa – se hetki on nyt.”

Näköpiirissä on useita yritysten kilpailukykyä 
rapauttavia tekijöitä. Esimerkeistä on runsauden 

pulaa: rikkidirektiivi, päästökauppa, teollisuuden 
päästödirektiivi ja energian hinnannousu.

”Seuraavalla vaalikaudella voimavarat on 
laitettava siihen, että yhteiskunnan rakenteet 
tervehdytetään ja kansainvälisessä kilpailussa 
olevien yritysten kilpailukykyä parannetaan. 
Tämä on kohtalonkysymys”, Nykänen sanoo.

Keskeisenä tekijänä on veropolitiikka. Nykä-
nen painottaa, että kaikki verotuksen kiristämi-
nen vie lopulta työtä Suomesta. 

”verotuksen pitää kannustaa työntekoon ja 
suomalaiseen omistajuuteen. On mietittävä, mi-
ten maasta voisi tulla hyvä ympäristö yrityksille 
investoida ja kasvaa. Teollisuuden sähköveron 
alentaminen on tästä tärkeä esimerkki.”

YHteiNeN VieSti

Huoli suomalaisesta kilpailukyvystä on laaja. 
Teknologiateollisuus on rakentanut omia nä-
kemyksiään yhdessä jäsenyritystensä kanssa ja 
myös järjestön työryhmät ovat olleet tärkeitä 
näkökantojen esiintuojia. 

Teknologiateollisuus on mukana Kemian-
teollisuuden ja Metsäteollisuuden kanssa to-
teutettavassa kampanjassa. Siinä muistutetaan, 
että vientiteollisuus tuo puolet Suomen hyvin-
voinnista. Kampanjan allekirjoittajina on myös 
työntekijäjärjestöjä.

Teknologiateollisuudella on myös käynnissä 
yhdessä Metallityöväen Liiton kanssa kiertue, 
jolla järjestöt kertovat eri puolueiden kansan-
edustajaehdokkaille näkemyksiään seuraavalle 
vaalikaudelle. 

heikkeneminen
kilpailukyvyn

on pysäytettävä

Suomen hyvinvoinnilla ja yritysten menestyksellä on 
kohtalonyhteys – tätä viestiä teknologiateollisuus pyrkii 
tuomaan vahvasti esiin vaalien alla.
Teksti Sami Laakso
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Ideoita
nokian

myllystä

Sata uutta työpaikkaa, rahoitusta 29 idean eteen päinviemiseen, 
yli 10 miljoonan euron edestä tekes-hankkeita – Nokia technopolis 
innovation mill on rakentanut poikkeuksellisen toimintamallin 
uusien yritysten, tuotteiden ja palveluiden synnyttämiseksi. 

t
oukokuussa 2009 perustetun 
kolmivuotisen Nokia Techno-
polis Innovation Mill -hank-
keen perusajatuksena on hyö-
dyntää Nokian käyttämättö-

miä ideoita ja immateriaalioikeuksia muut-
tamalla ne uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. 
Käytännössä tavoitetta kohti on edetty niin, 
että Nokia on siirtänyt noin 3 000 idean 
pankista yksittäisten ideoiden oikeuksia yri-
tysten käyttöön.

 Yrityksille hankkeessa kyse on sekä 
idean hyödyntämisestä että rahoituksen 
saamisesta idean eteenpäin viemiseksi. 
Technopolis on toiminut yritysten ja ide-
oiden yhteensaattajana. Se on myös aut-
tanut yrityksiä rahoitushakemusten teke-
misessä Tekesiin, jossa rahoituspäätösten 
tekijänä on toiminut teknologia-asiantun-
tija Juha tanskanen. Rahoituspäätökset 
on tehty nopeimmillaan jo viikon kuluttua 
hakemuksen jättämisestä. 

Teksti Sami Laakso Kuvitus Vesa Lehtimäki
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”Päätöksenteon nopeus ja hankkeiden 
eteenpäinviemisen sykli on poikkeukselli-
nen Tekesin toiminnassa. Yritysten palaute 
uudesta käytännöstä on ollut hyvin posi-
tiivista”, Tanskanen kertoo. 

oSaamiSta LaaJaLLa riNtamaLLa

Osittain Technopoliksen vahvan pohjatyön 
ansiosta hakemusten läpimenoprosentti 
on ollut korkea. Positiivisia rahoituspää-
töksiä on tehty 29 ja hylkääviä päätöksiä 
ainoastaan muutama. Rahoitusta saanei-
den yritysten kokoluokka on vaihdellut 
muutamasta työntekijästä muutamaan 
kymmeneen, yrityksistä 19 on uusia. 

Yhteensä rahaa on käytetty 3,2 miljoo-
naa euroa, josta 60 prosenttia julkista ja 
40 prosenttia yritysten omaa rahaa. Tekes 
on panostanut 960 000 euroa, yritysten 
kotikaupungit ovat osallistuneet samalla 
summalla ja loppuosa rahoituksesta on 
tullut yrityksiltä itseltään. Hankkeet ovat 
olleet 100 000–150 000 euron suuruisia.

”Käytetty rahoitusmalli edellyttää, että 
yritys on myös itse valmis ottamaan riskin. 
Monissa tapauksissa idean jatkokehitys 
jäisi ilman julkista rahoitusta tekemättä 
kokonaan”, Tanskanen uskoo.

Innovation Mill -hankkeessa eteenpäin 
vietyjen businessideoiden kirjo on laaja. 
Nokia Sports Tracker on kännykkään ladat-
tava ohjelma, jolla omaa urheilusuoritusta 
voi seurata ja tietoja voi jakaa internetissä. 
There Corporation on kehittänyt koteihin 
langatonta ympäristöä, jossa järjestelmään 
voidaan liittää esimerkiksi kulunvalvonta, 
ilmastointi ja lämmitys. Powerkiss on puo-
lestaan kehittänyt kännyköiden langaton-
ta latausta. Chleon Automotive pyrkii tuo-
maan internetin autoon.

Yhtenä tavoitteena hankkeessa on ollut 
tuotteistaa suomalaisia ideoita kansainväli-
sille markkinoille. juha Tanskasen mukaan 

hankkeisiin onkin lähes poikkeuksetta 
liittynyt kansainvälinen aspekti.  Tämä 
näkyy myös siinä, että yritykset katsovat 
tarvitsevansa lisärahoitusta kansainvälisty-
miseen, markkinoille pääsyyn sekä kasvun 
varmistamiseksi.

meNeStYkSeN kaSVuaLuSta

Miltä yritysten esittämät ideat ovat kuu-
lostaneet kokeneesta rahoituspäätösten 
tekijästä ja yritysten liiketoimintasuunni-
telmien läpikäyjästä?

”joissakin ideoissa on suurta poten-
tiaalia. Osa ideoista on sen sijaan ollut 
sellaisia, joihin en kovin vahvasti usko, 
enkä niihin ehkä laittaisi omia rahojani”, 
Tanskanen sanoo.

Miksi kuitenkin olet puoltanut Tekes-
rahoitusta niille hankkeille, jotka eivät ole 
saaneet sinua täysin vakuuttuneiksi?

”Yrityksille pitää antaa tilaisuus onnistua 
ja Innovation Mill on mahdollistanut niille 
uusien avausten löytymisen. Näitä avauksia 
on tehtävä paljon eri alueille, jotta joukosta 
löytyisi menestyksiä. Ehkä tämä on myös 
osaltaan vastaus siihen kritiikkiin, jonka 
mukaan Tekesiä leimaa liian pieni riskinot-
tokyky”, Tanskanen perustelee.

Kolmivuotisessa Innovation Mill -hank-
keessa on vielä vuosi aikaa jäljellä, mut-
ta sen käytännöt voivat olla muutosten 
edessä. Technopolisen kantamasta roolista 
järjestetään avoin kilpailu. 

”Tämän tyyppiselle rahoitukselle on 
selvä tarve. Tässä oikeastaan vasta val-
mistellaan laajempaa tuotekehityshan-
ketta, jotta myöhemmässä vaiheessa 
uskalletaan ottaa riskiä laajemman ko-
konaisuuden toteuttamiseksi. Nyt luotua 
toimintamallia ollaan myös laajentamassa 
cleantech- alueelle. Siinä useampi yritys on 
antamassa ideoitaan hyödynnettäväksi”, 
Tanskanen kertoo. 

uusi avoimen  
innovaation malli
usein yritysten ajatellaan toi-

mivan puhtaasti omaa etuaan 

maksimoiden. Nokia on tehnyt 

suuria panostuksia ideoiden 

synnyttämiseksi. miksi yhtiö 

luovuttaa ideoita muiden yritys-

ten käyttöön, Senior manager 

(technology out-Licensing) 

marko moilanen?

Ideana ja hankkeena Nokia 

Technopolis Innovation Mill 

on niin ainutlaatuinen, että 

haluamme olla mukana luomassa 

uutta avoimen innovaation mal-

lia ja tapaa toimia. Jos ideoiden 

luovuttaminen saa aikaan uutta 

kannattavaa liiketoimintaa ja 

uusia innovatiivisia yrityksiä, niin 

meidän kannattaa olla mukana. 

Lopulta mekin hyödymme, kun 

uusissa innovaatioissa on jonkin-

lainen yhteys Nokiaan.

onko Nokia technopolis inno-

vation mill -hanke vastannut 

tähän mennessä sille asetettuja 

tavoitteita?

Hanke on vastannut ja jopa 

ylittänyt sille alun perin asetetut 

tavoitteet. Hanke on osoit-

tautunut erittäin ketteräksi ja 

nopeaksi tavaksi saada päätöksiä 

ja tuloksia aikaan.

onko kyseessä ainutkertainen 

hanke vai antaako Nokia jatkos-

sakin ideoitaan muiden yritysten 

käytettäväksi?

Nokia Technopolis Innovation 

Mill on sinällään ainutkertainen 

hanke, siis projekti, jolla on alku 

ja loppu. Tämä hanke on vasta 

puolivälissä, joten jatkosuunni-

telmia ei ole vielä Nokian osalta 

tehty. Teemme toki koko ajan 

yhteistyötä useiden yritysten 

kanssa ja olemme käyneet kes-

kusteluja vastaavanlaisen mallin 

viemisestä myös muihin maihin.

 

innovation mill on antanut yrityksille 
mahdollisuuden onnistumiseen.

Investoinnit ja kasvu
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Autotallista maailmalle

teemu Yli-Hollon 
(takana) yrittäjyys-
taival on saanut 
vetoapua mikko 
kuusen luotsaamalta 
aalto entrepreneur-
ship Societyltä.
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Autotallista maailmalle

idean synnystä oman alansa johtavaksi yritykseksi 
maailmassa muutamassa vuodessa – audioDraft ei 
jarruttele pyrkimyksissään.

t
eknillisen korkeakoulun 
mediatekniikan laitok-
sen konseptointikurssilla  
teemu Yli-Hollolle syn-
tyi idea palvelusta, jonka 

avulla yritys voisi ulkoistaa äänituotan-
tonsa kilpailuttamalla musiikintekijöitä 
maailmanlaajuisesti internetissä. Aihee-
seen Yli-Hollolla oli kotikenttäetu, sil-
lä miehen käyntikortissa lukee räppäri. 
Toinen titteli käyntikortissa on toimi-
tusjohtaja. Se kertoo, että idean ympä-
rille on perustettu AudioDraft Oy.

Käytännössä idea toimii niin, että 
kun yritys tarvitsee musiikkia esimer-
kiksi mainokseen, mobiilipeliin tai koti-
sivuilleen, se laittaa tarpeestaan avoi-
men kilpailun crowdsourcing-palveluun 
ja määrittelee voittajalle maksettavan 

palkkiosumman. Yhteisön jäsenet voi-
vat osallistua kilpailuun tarjoamalla 
musiikiksi omia ehdotuksiaan. Niistä 
yritys valitsee itselleen sopivimman ja 
sen tekijä saa palkkiosumman. Audio-
Draft perii kilpailun perustajalta palve-
lusta listautumismaksun ja komission 
palkkiosummasta.

Idea toteuttaminen sai lisäpotkua, 
kun AudioDraft pääsi mukaan Aalto-
yliopiston Venture Garagen ensimmäi-
selle kasvuyrittäjyysleirille. Siellä start 
up -yritykset kehittivät ja testasivat 
liiketoimintamallejaan kokeneiden 
yrittäjien ja rahoittajien kanssa kah-
den viikon ajan. Lupaavimmat leirille 
osallistujat pääsivät tutustumaan Pii-
laakson yrittämisilmapiiriin ja markki-
noihin – AudioDraft oli tässä joukossa.

Investoinnit ja kasvu

Teksti Sami Laakso Kuvat matti immonen
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uuden aallon yrittäjyyttä

Aalto Entrepreneurship Society:n synty on oma tarinansa, 

joka alkaa siitä, kun joukko Aallon opiskelijoita lähti 

matkalle Yhdysvaltoihin. Matkan rahoituksen ehtona oli 

raportti yhdysvaltalaisten yliopistojen luomista puitteista 

yrittäjyydelle. Opiskelijat tapasivat MIT:ssä Bengt Holmströ-

min, joka on myös Aalto-yliopiston hallituksessa. Holm-

ström raivostui, että taas keskitytään raportin kirjoittami-

seen, eikä yrittäjyyden edistämiseksi tehdä konkreettisesti 

mitään. Tällä kertaa tekoja kuitenkin seurasi; matkasta 

inspiroituneet opiskelijat perustivat Aalto Entrepreneur-

ship Society:n.

Yhteisön puheenjohtaja mikko kuusi kertoo, että 

Aalto Entrepreneurship Society perustettiin synnyttämään 

Suomeen uudenlaista yrittämisen kulttuuria ja tarjoamaan 

konkreettisia puitteita kasvuyrittäjyyteen pyrkiville.

”Täällä on ollut huono ilmapiiri start-up-yrityksen 

perustamiselle; onnistuminen ei ole ollut sallittua, mutta ei 

myöskään epäonnistuminen. Tekemiselle ei ollut kulttuuria 

ja kasvuyrittäjiltä ovat puuttuneet roolimallit. Olemme 

halunneet muuttaa tilannetta ja nostaa kasvuyrittäjyyden 

esiin yhtenä varteenotettavana tulevaisuuden vaihtoeh-

tona opiskelijoille”, Kuusi sanoo.

Hänen mukaansa kulttuurin muutos Suomessa on parin 

vuoden aikana ollut merkittävä. Näkemyksensä tueksi 

Kuusi mainitsee ideoita, joista on jo kasvanut kansainväli-

sesti merkittävää liiketoimintaa.

”Angry Birds on kaikkien aikojen myydyin mobiili-

sovellus. Angry Birds ja suomalainen alan Wake listattiin 

Timesissa kahdeksi parhaaksi peliksi vuodelta 2010. Habbo 

Hotel taas on yksi maailman suosituimmista sosiaalisista 

peleistä”, hän listaa suomalaisia maailmanvalloittajia.

”Esimerkit kannustavat muita start-up-yrittäjiä näke-

mään, että he voivat muuttaa maailmaa ja eteneminen voi 

olla todella nopeaa. Sarjayrittäjät ovat myös näyttäneet, 

ettei yhden idean kanssa epäonnistuminen tarkoita sitä, 

ettei seuraava tai sitä seuraava idea voisi onnistua.” 

Konkreettisesti uuden ajan voi nähdä Aalto Venture 

Garagella, joka on erityisesti hakkereille, koodareille ja 

yrittäjille tarkoitettu työtila. Se tuo ihmiset yhteen ja 

tarjota heille hyödyllisiä kontakteja sekä synnyttää start-

up-yrityksiä. Garagessa opiskelijoita ja kasvuyrittäjiä käy 

tapaamassa kansainvälisesti menestyneitä kasvuyrittäjiä. 

Kuusen mukaan Aallon ympärille on rakentunut yksi 

Euroopan johtavista yrittäjyyskulttuureista.

Aalto Venture Garage järjestää kaksi kertaa vuodessa 

Startup Sauna -kasvuyrittäjyysohjelman, jossa Suomesta ja 

Itämeren alueelta mukaan valitut start-up-yritykset kehit-

tävät ja testaavat liiketoimintamallejaan.  

”Leirin valmentajat ovat kokeneita sarjayrittäjiä. He 

ovat perustaneet firmoja, ottaneet turpaan ja keränneet 

kokemuksia Suomen ulkopuolella”, Kuusi listaa ominai-

suuksia, joista kaikkia ei ole totuttu pitämään meriitteinä.

”Matka toi inspiraatiota ja toimi silmien avaajana. Piilaak-
sossa start-up-kulttuuri on aivan toisella tasolla kuin täällä. 
Siellä start-upin avulla on esimerkiksi mahdollista päästä 
keskustelemaan asioista isojen firmojen johtotason ihmisten 
kanssa. Meille oli tärkeää saada heti aikaisessa vaiheessa 
markkinoilta palautetta ideamme toimivuudesta. vierailu 
myös vahvisti näkemystämme, että meidän pitää pyrkiä 
saman tien kansainväliseksi palveluksi”, Yli-Hollo kertoo. 

markkiNaJoHtaJuuS taVoitteeNa

Maailmalle menon kanssa AudioDraft on tosissaan, yhtiön 
tarjoamaa palvelua tehdään kiivaaseen tahtiin tunnetuksi 
artisteille ja asiakkaille. Yli-Hollon kalenteriin on merkitty 
keväälle matkat Barcelonaan, Piilaaksoon, Austiniin sekä 
Lontooseen. 

Tukikohtanaan AudioDraft pitää Otaniemessä sijaitsevaa 
Aalto venture Garage esikiihdyttämöä. Yli-Hollo sanoo, että 
paikalla on ollut suuri merkitys yrityksen alkutaipaleella. Hän 
kehuu sen tarjoamaa kontaktiverkostoa.

”Täällä on kokeneita ihmisiä lähettyvillä ja koko ajan 
tietoa saatavilla. Sillä vältetään monta virhettä.” 

AudioDraftin suunta on selvillä, entä määränpää?
”Haluamme olla maailman paras musiikin crowdsourc-

ing-palvelu ja kansainvälinen markkinajohtaja. Tämän vuo-
den tavoitteiksi on asetettu, että AudioDraftin läpi menee 
1 500 kilpailua ja liikevaihdoksi tulee 500 000 dollaria. Ensi 
vuoden tavoite on voitollinen tulos ja asema verkon suu-
rimpana crowdsourcing- ja musiikintuotantopalveluna.” 
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uhka
MERELLÄ

t eknologiateollisuuden asiantuntija matti Spoladerilla on karua ker-
rottavaa Euroopan unioniin kaavaillusta rikkidirektiivistä. Tapahtumien 
kulku ihmetyttää.

Kansainvälinen merenkulkuorganisaatio IMO teki vuonna 2008 päätöksen, 
jonka mukaan laivojen polttoaineen rikkipitoisuutta pudotetaan globaalisti 
hiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Tiukimmat rajat maailman meristä asetettiin 
niin kutsutulle seca-alueelle, johon kuuluvat Englannin kanaali, Pohjan meri 
sekä Itämeri. Tällä seca-alueella säännösten on kaavailtu astuvan voimaan 
vuonna 2015. Muilla merialueilla tahti on määritelty huomattavasti hitaam-
maksi ja rikkipitoisuuden pudottaminen on jätetty ehdolliseksi. 

”IMO:ssa oltiin aluksi ajamassa kaikille merialueille laivojen polttoaineen 
rikkipitoisuuden rajaksi 0,5 prosenttia. Myöhemmin seca-alueella raja päätettiin 
kuitenkin laskea 0,1 prosentin tasolle, vaikka kaikki vaikutusanalyysit oli tehty 
0,5 prosentin tasolle”, Spolander hämmästelee. 

Maallikosta prosentin kymmenysten ero voi tuntua pieneltä, mutta lukujen 
vaikutusten ero on todella suuri. Herää epäilys, ovatko kaikki päätöksentekoon 

eu:n rikkidirektiivin voimaantulo voi syödä vientiyritysten 
kilpailukykyä jopa miljardin euron edestä.

Investoinnit ja kasvu

Teksti Sami Laakso Kuva Plugi
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osallistuneet ymmärtäneet sen kustannus-
vaikutuksia. 

”Tässä valitettavasti pätee se 10–90 
-sääntö, jonka mukaan haitasta viimeisen 
10 prosentin poisto tuo 90 prosenttia kus-
tannuksista”, Spolander sanoo.

Erityisen pahasti uudet polttoainemää-
räykset iskisivät Suomen vientiteollisuuteen, 
sillä tunnetusti maantieteelle me emme 
voi mitään. Suomi on käytännössä saari, 
ja vienti on riippuvaista merikuljetuksista. 

Polttoaineen rikkipitoisuuden alen-
tamisesta aiheutuva lisäkustannus Suo-
men ulkomaankaupan merikuljetuksille 
on arvioitu olevan 200 miljoonasta jopa 
1,2 miljardiin euroon. Se vastaa 4 000– 
24 000 henkilötyövuoden kustannuksia. 
Liikenne- ja viestintäministeriö on laskel-
missaan päätynyt arvioon puolen miljardin 
euron lisäkustannuksista.

Kustannusvaikutuksia voi nostaa se, 
että EU:n selvityksen mukaan Euroopan 
jalostamokapasiteetti ei tällä hetkellä rii-
tä tuottamaan vähärikkistä polttoainetta 
laivaliikenteen tarvitsemaa määrää. Poh-
jois-Amerikasta sopivaa polttoainetta on 
näillä näkymin saatavilla. Siellä sen kysyntä 
kuitenkin kasvaa, kun lähellä rannikkoa 
olevien laivakuljetusten polttoaineelle tu-
lee tiukennetut rikkirajat. ja kun kysyntä 
kasvaa, silloin hinnat tapaavat nousta. 

rikkiDirektiiVi VaLmiSteiLLa

Globaaleilla markkinoilla kilpailevat yrityk-
set eivät voi siirtää näitä lisäkustannuksia 
hintoihin. Nykyisen kilpailukykynsä säilyt-
tääkseen niiden olisi nipistettävä kustan-
nusnousua vastaavat säästöt jostain muis-
ta kuluista. Liikenne- ja viestintäministeriö 
on laskelmissaan päätynyt siihen, että 
metallien jalostuksen osalta kustannukset 
kasvaisivat noin 62 miljoonaa euroa. Se 
vastaa 1 200 henkilötyövuotta. 

Suomi on jättänyt varauman IMO:n 
päätöksen ratifioinnin suhteen. Ratifi-
oimatta jättäminen ei olisi ennenkuu-
lumatonta, sillä venäjä ei ole ottanut 
Kansainvälisen merenkulkuorganisaation 
määräyksiä käyttöön.

”Kun venäläiset laivat ajavat maailman 
meriltä venäläiseen satamaan, ne voivat 
ajaa suurempirikkisellä polttoaineella. 
Mutta jos ne pysähtyvät Itämerellä EU-
maan satamassa, silloin niiltä vaaditaan 
vähärikkisen polttoaineen käyttöä”, Spo-
lander selventää.

IMO:n päätöstä suurempi haaste tulee 
kuitenkin siitä, että Euroopan unioni on 
valmistelemassa rikkidirektiivin uudista-
mista. Siitä on määrä tulla esitys tämän 
kevään aikana. Tähän mennessä EU on 
ottanut IMO:n yksimieliset suositukset 
sellaisenaan omiin direktiiveihinsä. 

Spolander huomauttaa, että Euroopan 
unionin yhteydessä on puhuttu yhtenäi-
sistä sisämarkkinoista. Nyt hallinnollisella 
päätöksellä ollaan kuitenkin tekemässä 
EU:n alueelle erilaisia markkina-alueita ja 
saattamassa maat eriarvoiseen asemaan.

kiLPaiLuLLe oLtaVa 
YHDeNVertaiSet eDeLLYtYkSet

Teknologiateollisuus on tehnyt työtä, jotta 
rikkidirektiivin merkitys teollisuuden kilpai-
lukykyyn tulisi laajaan tietoisuuteen. jär-
jestö on yhdessä EK:n ja yritysten kanssa 
ollut yhteydessä poliittisiin päätöksente-
kijöihin ja viestiä on viety myös EU:hun.

”Kyse ei ole tiedonpuutteesta”, Spo-
lander vakuuttaa.

Teknologiateollisuus esittää hallitus-
ohjelmatavoitteissaan, että suomalais-
yrityksille on turvattava logistisesti yhden-
vertaiset kilpailun edellytykset suhteessa 
muissa EU-maissa toimiviin yrityksiin. 
Tämä edellyttää valmisteilla olevan EU:n 
rikkidirektiivin hyväksymistä vain sellaises-
sa muodossa, jossa suomalaiselle vienti-
teollisuudelle ei aiheudu lisäkustannuksia. 
Mahdolliset kustannukset on kompensoi-
tava yrityksille. 

”Suomessa näkemyksillemme on osoi-
tettu ymmärrystä. Suurin haaste on ollut 
seca-alueen hallitukset, niiltä tuen saanti 
näkemyksillemme on ollut paljon vaike-
ampaa. Tilanteeseen voi vaikuttaa se, että 
monilla mailla on vaihtoehtoja Itämeren 
merikuljetuksille. Suomella ei ole.” 

tuhannet  
työpaikat vaarassa
Yrityksissä ollaan tyrmistyneitä 

EU:n rikkidirektiiviehdotuksesta. 

Outokummun ympäristöjohtaja 

Juha Ylimaunu kyseenalaistaa myös 

päätöksen perustelut.

”Suomelle ja Outokummulle 

rikki direktiivin vaikutus on merkit-

tävä. Kemi-Tornion tuotantoket-

jumme toimii pitkälti merikuljetus-

ten varassa ja laskelmamme osoitta-

vat, että rikkirajoitusten kustannus 

ei pysähdy miljooniin euroihin 

vuodessa vaan on suurempi. Lisäkus-

tannukset vaarantavat terästehtaan 

kilpailukykyä ja sitä kautta työpaik-

koja, sillä kilpailijoillemme tällaista 

rasitetta ei tule. Emme usko, että 

siirtyisimme pois merikuljetuksista, 

mutta jostakin tulisi löytää lisä-

tehokkuutta selviytyäksemme.

On käsittämätöntä, että tällainen 

epälooginen säädös on tulossa – 

varsinkin kun EU-alueen suurin 

kustannus kohdistuu Suomelle, 

ja ilman ympäristöhyötyjä. Suomi 

on vientimaa ja meriliikenteestä 

riippuvainen paljon enemmän kuin 

muut EU-maat, joten merenkulun 

lisäkustannus on yhteiskunnallemme 

strateginen kysymys.

EU:n rikkidirektiiviehdotuksen 

pohjalla oleva IMO:n päätös on 

kouluesimerkki puutteellisin tiedoin 

valmistellusta päätöksestä. Sillä 

sahataan kansantaloutemme selkä-

rankaa ilman syytä. Edes realistista 

vaikutuslaskelmaa Suomelle tai 

vesialueellemme ei ole. Itämeri 

on myös tulkittu väärin perustein 

häiriöherkäksi rikin suhteen. 

Lisäksi tällainen alueellinen 

säätely on aina sairas globaaleilla 

markkinoilla. Nyt vaarannetaan 

pitkällä aikavälillä tuhansia vienti-

teollisuutemme työpaikkoja, jos 

meriliikenteen rahtikustannukset 

nousevat rikkipäätöksen ja mahdol-

lisen merenkulun CO2-päästökaupan 

seurauksena. Tällaisissa asioissa vain 

globaali ja tasapuolinen säätely on 

oikea – sekä ihmisten, talouden että 

ympäristön näkökulmasta.”

”PääTökseLLä sahaTaan 
kansanTaLouTemme 
seLkärankaa iLman syyTä.”
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tehoa
työajoistaLiukuva työaika ja jousto-

tuntijärjestelmä lyötiin 
konecranesin Hyvinkään 
tehtaalla samaan pakettiin. 
Lopputulokseen ovat 
tyytyväisiä sekä työnantaja 
että henkilöstö.

Teksti mari Vehmanen Kuvat Jari Härkönen

k
onecranesin Hyvinkään tehtaalla 
ovat historiaa ne ajat, jolloin väki 
parveili kellokorttijonossa päivän 
alkaessa ja päättyessä. Nykyisin 

henkilöstö saapuu ja lähtee liukuvasti oman 
harkintansa ja työtilanteen mukaan. Päivit-
täisen liukuman lisäksi käytössä on jous-
totuntijärjestelmä, jossa jokainen kerryttää 
henkilökohtaista tuntisaldoaan.

”Tavoitteena on ollut, että työaika 
jakautuisi kaikkien osapuolten kannalta 
mahdollisimman järkevästi. Työnantaja 
saa juuri tarvitsemansa työpanoksen ja 
pystyy vastaamaan tilauskannan vaihte-
luihin. Henkilöstö taas voi sovittaa entistä 
paremmin yhteen työn ja muun elämän: 
lastenhoidon, harrastukset ja pakolliset 
asioinnit”, tuotantojohtaja Juha anttila 
kertoo.

Nykyistä työaikamallia hiottiin pitkään. 
Sen suunnitteluun osallistuivat myös hen-
kilökunnan edustajat.

”Ensiksi kokeiltiin tunnin päivittäistä 
liukumaa, mikä tuntuu nyt aika vähäiseltä. 
Eikä paluu vanhaan jäykkään systeemiin 
varmasti muutenkaan houkuttele juuri 

ketään”, tehtaan pääluottamusmies Pasi 
karttunen toteaa.

aamuVirkut koNkarit

Päivittäinen liukuma on työntekijän itsensä 
säädeltävissä. Esimerkiksi päivätyötä teke-
vät voivat saapua kello 5.30−8.30 ja läh-
teä 13.30−18. vuorotöissä voimassa ovat 
vastaavanlaiset tuntihaarukat.

Hyvinkäällä on huomattu eri ikäpolvi-
en käyttävän liukumaa hieman erilaisin 
tavoin.

”Keskimäärin töihin tullaan sitä ai-
kaisemmin, mitä kokeneemmista kon-
kareista on kyse. jotkut olisivat valmiita 
aloittamaan päivän vieläkin varhaisemmin, 
mutta aamuneljältä töihin kömpiminen ei 
olisi enää kovin järkevää”, Anttila sanoo.

Moni nuorimmista työntekijöistä puo-
lestaan viihtyy iltaisin netissä, joten heidän 
vuorokausirytmiinsä sopii vähän myöhäi-
sempi aloitus.

”joukossa on myös aktiiviurheilijoita, 
jotka käyvät tekemässä päivän ensimmäi-
sen treenin jo ennen töihin saapumista”, 
Karttunen lisää.
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juha Anttilan mukaan samassa tiimis-
sä työskentelevien päivät muotoutuvat 
kuin itsekseen toistensa kaltaisiksi. Mo-
nenkaan mielestä ei ole houkuttelevaa 
jäädä hommiin, kun kavereiden päivä 
on jo pulkassa.

”Näin fiksu porukka osaa kyllä muu-
tenkin keskustella tarvittavista asioista. 
Esimerkiksi samalla koneella päivä- ja il-
tavuoroa tekevät saavat yleensä sovittua 
vuoronvaihdosta aivan ongelmitta”, Ant-
tila kertoo.

SaLDot PLuSSaLLa

joustotuntijärjestelmä tarkoittaa sitä, 
että viikoittainen säännöllinen työaika voi 
vaihdella 20 ja 55 tunnin välillä. Päivän ja 
viikon pituutta säädetään ennen kaikkea 
tehtaan tilauskannan mukaan.

”voidaan siis esimerkiksi esittää väelle 
toivomus, että nyt olisi suotavaa tehdä 
hetkellisesti 9 tai jopa 11 tunnin päivää. 
vastaavasti hiljaisena aikana päivää voi-
daan lyhentää”, juha Anttila kertoo.

joustotuntijärjestelmässä palkka juok-
see säännöllisen 8-tuntisen päivän mu-
kaan. Kunkin työntekijän henkilökohtai-
nen työaikasaldo kuitenkin elää ja voi 
vaihdella 80 miinustunnin ja 100 plus-
tunnin välillä.

Lyhyitä ylitöitä ei pääsääntöisesti mak-
seta rahana, vaan ne menevät saldoon. 
Kertyneet plustunnit jokainen voi pitää 
vapaana sopivana hetkenä − erikseen so-
vittaessa myös kokonaisina vapaapäivinä.

Sopimuksessa on takaportti siltä varal-
ta, etteivät yhdessä vapaaehtoisesti sovitut 
joustot riitä. Tällöin työnantajalla on oi-
keus laatia väliaikainen työtuntijärjestel-
mä, jossa päivien pituudet on määritelty.

”Siihen mahdollisuuteen ei kuitenkaan 
ole tarvinnut turvautua kertaakaan. Meil-
lä on täällä aidosti sellainen henki, että 
olemme samassa veneessä”, Anttila kiit-
tää.

Tehtaalla on huomattu, että useim-
pien työntekijöiden saldot näyttävät lievää  
plussaa.

”Mutta totta kai joukkoon mahtuu 
poikkeuksia kumpaankin suuntaan”, Pasi 
Karttunen huomauttaa.

juha Anttilan mielestä saldon miinuk-
selle meneminen on joillekin turhan suuri 
peikko, jota vältellään viimeiseen asti.

”Työnantajalle ei haluta olla velkaa”, 
pääluottamusmies Karttunen perustelee.

PoiSSaoLot VäHeNiVät

Millaisia seurauksia uudella työaikajärjes-
telmällä sitten on ollut?

”Sitä on mahdotonta eritellä tarkasti 
euroina tai prosentteina. Selvää kuitenkin 
on, että vaikutus tuottavuuteen ja kilpai-
lukykyyn on positiivinen”, Anttila vastaa.

Työsuojeluvaltuutettu urpo töyrälä 
on havainnut erään konkreettisen muu-
toksen: Tapaturmat ja poissaolot ovat 
vähentyneet.

Pasi Karttunen arvioi yleisen työtyyty-
väisyyden ja -ilmapiirin parantuneen.

”väki arvostaa mahdollisuutta vaikut-
taa omaan vapaa-aikaansa ja sitä, ettei 

Pasi karttunen

Juha anttila

urpo töyrälä
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Myytinmurtaja

Suomessa on runsaasti energiavaltaista 
teollisuutta. energian saatavuus ja hinta 
ovat ohjanneet tuotantorakenteen 
muotoutumista ja tukeneet 
vientiyritysten menestymistä 
kansainvälisillä markkinoilla. tukeeko 
energian hinta edelleen suomalaisten 
yritysten kilpailukykyä etlan tutkija 
Paavo suni?

suomessa sähkön hinTa on aiemmin ollut halpa, 

mutta viime vuosina se on kallistunut selvästi. Kehitys 

heikentää yritysten kilpailukykyä. Sähkön kallistuminen 

on aiheutunut monesta syystä. Sähkön markkinahinta on 

Suomessa noussut merkittävästi, ja joskus se on ollut jopa 

korkeampi kuin Saksassa. Yleinen trendi on, että sähkön 

siirtokapasiteetin kasvaessa hinnat yhdenmukaistuvat 

maiden välillä. 

Oleellista kilpailukyvyssä on se, miten kehitytään suh-

teessa kilpailijamaihin. Suomessa yritysten kilpailukykyä 

syö se, että täällä energian verotus on kiristynyt selvästi. 

Nimellisesti sähkövero on useissa maissa edelleen Suomea 

korkeampi, mutta silti yritykset maksavat niissä usein veroa 

suomalaisia kilpailijoitaan vähemmän. Tämä johtuu siitä, 

että Suomessa teollisuudelle myönnetyt energiaverokeven-

nykset ovat suhteellisen pienet.

Yritysten kannalta huolestuttavaa on Euroopan 

päästökaupasta aiheutuva kehitys, joka saattaa nostaa 

sähkön hintaa vielä olennaisesti. Taantuman vallitessa 

päästökauppa ei aiheuttanut yrityksille ongelmia, mutta 

vahvan kasvun aikana se ohjaa kovemman hinnan kautta 

energian vähäisempään käyttöön. Haaste on kova erityisesti 

sähköä runsaasti käyttävälle teollisuudelle. Etlan laskelmat 

osoittavat, että päästäksemme päästötavoitteisiin suotuisan 

talouskasvun aikana, päästökaupan täytyy leikata Suomen 

talouskasvua merkittävästi. Päästöjä ja energian kulutusta 

saadaan vähennettyä tuotantoa pienentämällä. Tällaisessa 

tilanteessa päästökaupan johdosta aiheutuva energian 

kallistuminen heikentää suomalaisyritysten kilpailukykyä 

Euroopan ulkopuolella toimiviin yrityksiin verrattuna.”

Energian hinta tukee 
yritysten kilpailukykyä 
– vai tukeeko?

työnantajalle tarvitse tehdä tiliä jokaisesta hen-
kilökohtaisesta menosta ja lääkärikäynnistä.”

Kyse on myös selvästä rekrytointi- ja sitout-
tamisvaltista.

”varsinkin nuori porukka on herkkää vaihta-
maan paikkaa, jos työnantaja tuntuu sanelevan 
yksipuolisesti kaiken”, Karttunen sanoo.

”Luottamuksestahan tässä on pohjimmil-
taan kyse. Meillä vastuuta omasta työstä py-
ritään valuttamaan aina lattiatasolle saakka”, 
Anttila toteaa.

Myös tehdashallin puolella työaikasopimus 
kirvoittaa kehuja. Koneistaja Jari karttunen 
ei keksi järjestelmästä oikeastaan mitään kor-
jattavaa.

”Kieltämättä aluksi oli ennakkoluuloja − että 
näinkö meidät velvoitetaan tekemään ylipitkää 
päivää. Mutta kaikki on mennyt hienosti.”

Karttunen kasvattaa itse mielellään plus-
saldoa maltillisesti silloin, kun tekemistä on 
paljon.

”Suunnittelen ottavani tunnit takaisin tou-
kokuussa, kun lähdemme kaveriporukalla lät-
kän MM-kisoihin Slovakiaan.” 

opas työaikojen suunnitteluun

Teknologiateollisuus ry ja 
Metallityöväen Liitto ry 
ovat julkaisseet yhdessä 
Toimivat työaikajärjestelyt - 
Teknologiateollisuuden työaikamalleja 
-oppaan. Julkaisu kertoo työajan 
suunnittelun tärkeydestä ja 
antaa käytännön esimerkkejä 
työaikaratkaisuista, jotka vastaavat 
sekä työnantajan että työntekijöiden 
erilaisiin tarpeisiin.

Julkaisu on ladattavissa 
maksutta Teknologiateollisuus 
ry:n verkkosivuilla www.
teknologiateollisuus.fi -> 
Työmarkkina-asiat -> Työsuhdeasiain 
ohjeistus -> Koulutusaineistot ja 
julkaisut
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Sekakonepajojen

aika on ohi
metallialan yrityksistä koostuva mesera on valinnut selviämispolkunsa.  
Sen uudet teesit ovat erikoistuminen, automaatio sekä kansainvälistyminen.

sitran koneteollisuuden 
kasvuohjelma 2008–2011

TAVOITTEET:

• Mahdollistaa sijoittajana ja 
aktiivisena omistajana 3–5 
kansainvälisen järjestelmätoimittajan 
syntyminen.

• Uuden konkreettisen tiedon 
tuottaminen tulevaisuuden 
toimintamalleista asiakas- ja 
toimittajayritysten välillä sekä 
teknologioiden kehityksestä 
globaaleilla markkinoilla. 

• Alan kotimaisten ja kansainvälisten 
toimijoiden aidon yhteistyön 
lisääminen.

Helsingin Ruoholahdessa Sitran ala-aulaan astuu vakuut-
tavan näköinen miesjoukko. Meseran hallituksen jäsenet 
lähtevät omille teilleen ja toimitusjohtaja Pasi Poranen pa-

laa neuvotteluhuoneeseen. Takana on puoli päivää kestänyt hal-
lituksen kokous.

Muutos niin kokouksen pitopaikkaan, hallituksen kokoonpa-
noon kuin yhtiön toimintaan yleisemminkin juontuu Meseran 
pääsystä Sitran Koneteollisuuden kasvuohjelmaan. Sen myötä 
yhtiö sai Sitran sekä pääomasijoittajaksi että myös henkisen pää-
oman tuojaksi yhtiöön. Strategian reivaus oli kuitenkin aloitettu 
jo aiemmin.

”Yhtiön pääomistaja mikko Lindén havahtui siihen, millaiset 
elinmahdollisuudet ovat puhtaasti alihankkijana tai järjestelmä-
toimittajana. Yrityksissä alkoivat pohdinnat, miten riippuvuuksia 
päämiehistä voidaan vähentää ja omaa selviämispolkua kehittää”, 
Pasi Poranen kertoo.

SeLViämiSPoLuSta PuHumiNeN  
kuuLoStaa DramaattiSeLta?

”Sitähän se on. Konepajateollisuudessa volyymit putosivat vuon-
na 2009 puoleen. Kasvusta huolimatta entistä tasoa ei ole vielä-
kään saavutettu, ja edelleen monessa yrityksessä ollaan kriittisten 
volyymien alapuolella. Niin ei voi jatkua pitkään.”

Ennen kuin Sitra tuli pääomasijoittajaksi Meseraan, se tut-
kaili, onko yritys muutoksen kanssa tosissaan. Poranen kutsuu 

vaihetta ”pitkän kihlauksen menetelmäksi”. Sitra on ilmoittanut 
panostavansa Koneteollisuuden kasvuohjelmassa yrityksiin, joilla 
on halua ja rohkeutta toimia esimerkkinä koko alalle. Meseraan 
se päätti panostaa, miltä lause kuulostaa?

”Aika hurjalta”, Poranen hymähtää.
”Sitra haluaa johtaa esimerkeillä. Emme kuitenkaan ole otta-

neet itsellemme esitaistelijan roolia. Yritys on pitämässä huolta 
omistajiensa, asiakkaidensa ja sidosryhmiensä eduista”, Poranen 
linjaa.

erikoiStumiNeN kumoaa etäiSYYDeN

Mesera-konserni koostuu nosturi-, paperi- ja sellu- sekä koneen-
rakennusaloilla toimivista metallialan yrityksistä. Uudessa strate-
giassa noin 400 ammattilaista työllistävän Meseran teesit ovat 
erikoistuminen, automaatio sekä kansainvälistyminen. 

”Mitä erikoistuneempi yritys, sitä vähemmän merkitystä  
sen logistisella sijainnilla on ja sitä laajempia yrityksen markki-
noiden on oltava”, Poranen selventää selviämispolun kiinto-
pisteitä.

Fokusoiminen kohti oman osaamisen ydintä on Meserassa 
johtanut useiden yhtiöiden ja liiketoimintojen myyntiin. Porasen 
mukaan syy on selkeä.

”Sekakonepajojen aika on ohi. Niiden kilpailuvaltiksi ei ole 
tarjolla kuin hinta. Aina löytyy joku, joka tekee halvemmalla. jos 
ei erikoistu, silloin on aina pihalla.”

Teksti Sami Laakso Kuvat mesera
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Kirja

myynTi on liiketoiminnan perusedellytys! Suomalaisten 

yritysten myyntiosaamisesta on keskusteltu paljon ja 

todettu siinä olevan parantamisen tarvetta. Fyysisten tuot-

teiden myynnistä ollaan siirtymässä kokonaisratkaisujen ja 

lisäarvon myyntiin. Tämä tuo muutoshaasteita myynnille 

ja koko yritykselle. Onnistunut myyntitoiminta on koko 

yrityksen asia strategisista päätöksistä jokaiseen kohtaami-

seen asiakasrajapinnassa.

Kirjaan on koottu yritysesimerkkejä viidestä ajankohtai-

sesta myynnin johtamisen teemasta:

• myyntiprosessin hallinta ja kehittäminen

• jakelukanavien strateginen valinta

• ratkaisujen myynti

• asiakkuuksien johtaminen

• lisäarvomyynti ja lisäarvon määrittäminen.

Kunkin esimerkkiyrityksen kehittämistarve kuvataan 

laajasti. Tarpeen ratkaisemiseksi esitetään teoreettinen 

ratkaisu ja analysoidaan sen toimivuutta käytännössä. Kirja 

tarjoaakin analyyttisiä viitekehyksiä erilaisiin tilanteisiin ja 

tunnettujen yritysten kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

Englanninkielinen kirja on tarkoitettu myynti- ja myyn-

nin johtotehtävissä oleville ja kaikille yrityksen myyntipro-

sessiin osallistuville. Opetuskäyttöä ajatellen yritysesimerk-

keihin on liitetty kysymyssarja ”Learning Questions”.

Juha Mattsson,  

Petri Parvinen

teknologiainfo teknova oy
Julkaisumyynti 
Puh. (09) 1923 381 
www.teknologiainfo.net
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Being successful in sales is a precondition 
– and perhaps the best guarantee –  

for a successful business

A motivation for writing this book is the recent transformation of many Western economies 

(including Finland’s) from manufacturing and industrialism towards services and other 

outputs based on intellectual work. Nearly all Finnish industrial companies are presently 

at some stage of a transformation from a product and manufacturing business towards 

service-based business. Such shifts necessitate large-scale transformations in organization, 

process, and organizational culture. Adopting a completely new approach to sales is at the 

center of such corporate-wide transformations and is found at the heart of the new service-

based business models. The recently popularized adoption of solution selling techniques 

exemplifies such transformations, where the selling concept indeed drives the design of the 

rest of the organization and process.

The Sales Cases chosen for this book represent five topical themes in sales management:

 • Sales Process Management

 • Channel Management

 • Solution Selling

 • Account Management

 • Value-based Selling and Customer Business Cases

The cases are enhanced with relevant theory, which is integrated in the analyses. At best, the 

reader gains both (i) analytical frameworks helpful in whatever settings they will work in, as 

well as (ii) rich descriptions of relevant practical settings, critical patterns and events, and 

best practices. 

The book is intended to be a rich, in-depth source of best practices in sales for both students 

and practitioners, ranging from management through sales managers to any individual 

involved with or interested in sales and selling. 
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Uusi kurssi on näkynyt nopeasti Meseran tunnus-
luvuissa. vuonna 2009 suora vienti oli viisi prosenttia, 
viime vuonna se oli jo 30 prosenttia. 

Harppauksen takana on liiketoimintakauppa: 
Loglift-metsäkonenostureiden tuotanto siirtyi vuon-
na 2009 Meseralle. Kaupassa yhtiö sai samalla kertaa 
itselleen tuotteiston sekä henkilöstöä ja asiakaskon-
takteja. Lisäpotkua vientiin on tullut myös erikoistumi-
sesta, kun Mesera on alkanut tuotteistaa paperiteolli-
suudelle laiteratkaisuja, jossa on sen oma teknologia. 
Kansainväliset markkinat edellyttävät uudenlaista 
osaamista.

”Teknologinen osaaminen on perusedellytys. Mutta 
tärkeää on myös muun muassa myynnin ja kansain-
välisen busineksen osaaminen. Niiden kasvattamiseksi 
pitää rekrytoida hyviä henkilöitä”, Poranen sanoo ja 
kertoo yrityksen ensisijaisen rekrytointikanavan ole-
vaan puskaradio.

Poranen sanoo, että Mesera pyrkii kehittymään 
hyppäyksenomaisesti. Kansainvälistymisessä yhtiö 
onkin päättänyt ottaa uuden loikan, sillä se rakentaa 
Puolaan nosturikomponentteja valmistavan yksikön. 
Panostus on yhtiölle kova sekä rahallisesti että hen-
kisesti.

”Emme lähde yksinomaan matalampien yksikkö-
kustannusten perään. Puolan yksikössä valmistettavi-
en tuotteiden suurimmat markkina-alueet ovat Skan-
dinavian ohella saksankielisessä Euroopassa. valmistus 
markkinoiden lähellä tuo yhtiölle uskottavuutta asiak-
kaiden silmissä”, Poranen uskoo.

oma tuotaNto Ja SoPimuS- 
VaLmiStuS SoPuSoiNNuSSa

Uusi strategia ei kuitenkaan tarkoita kaikesta vanhasta 
luopumista. Porasen mukaan parhaimmillaan Meseral-
la on sekä omaa tuotantoa että sopimusvalmistusta, 
sillä se tuo kapasiteetin kuormitusastetta. Oma tuo-
tanto tuo puolestaan kehitysresursseja sekä laajempaa 
osaamista. Yhtiön omassa verkostossa sen kumppanit 
valmistavat oman erityisosaamisensa avulla Meseran 
tarvitsemia tuotteita.

Mesera on asettanut vuoteen 2015 asti ylettyvälle 
strategiakaudelle tavoitteekseen tuplata liikevaihtonsa. 
Tavoitteessa on eritelty paljonko liikevaihdosta syntyy 
omista tuotteista ja paljonko kansainvälisestä mark-
kinasta. Laadullisena tavoitteena on se, että yhtiö on 
selkeästi fokusoinut tiettyihin liiketoiminta-alueisiin. 

Muutos oli Porasen mukaan Meseralle välttämät-
tömyys. Entä olisiko Meseralla ollut vaihtoehtoa nyt 
tehdylle suunnalle?

”Kyllä varmaankin. vaihtoehtona olisi ollut raskas 
kulujen leikkaus ja jatkaa puhtaasti sopimusvalmistus-
ta ja järjestelmätoimitusta mahdollisimman matalalla 
kustannusrakenteella. Niillä markkinoilla ei merkitse 
juuri mikään muu kuin hinta. Sillä tiellä olisi ollut hen-
kilöstövaikutteita välittömästi ja yksiköiden sulkemisia 
olisi jouduttu miettimään.” 
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Maailmalla

TŠekkiLäiseT eiväT oLe 
uLosPäinsuunTauTuneiTa, 

muTTa PiTäväT LuPauksensa.  
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Welcome to the Czech Republic” lukee Prahan lento-
kentällä. ja helppohan tänne on eurooppalaisena tul-
la, sillä maa on ollut vuodesta 2004 osa EU:ta.

Monet tuntevat Prahan kauniin kaupungin hyvin, siellä käy 
vuosittain pari miljoonaa turistia. Prahan linna, Kaarlen silta ja 
vanhan kaupungin tori ovat varmasti monen mielessä hyvin elä-
västi. Praha on kansainvälinen kaupunki, mutta edustaako se 
koko tšekkiläistä mielenmaisemaa? Mielestäni ei aivan.

Olen työskennellyt kaksi vuotta Tiedon maajohtajana Tšekeissä 
ja toimipaikkani on maan itäosassa sijaitseva Ostrava. Prahalaisilta 
kuulen jatkuvasti ihmettelyjä, kuinka ihmeessä voin viihtyä ja asua 
tuossa syrjäisessä teollisuuskaupungissa. vastaan, ”ihan hyvin”. 

Kaupungissa on runsaat 300 000 asukasta ja koko Suur-Ostra-
van alueella elää yli miljoona asukasta. Hyvien liikenneyhteyksien 
päästä löytyvät Praha (350 km), Wien (310 km) ja varsova (390 
km). Toimistoni ikkunasta katselen ostoskeskusta, jonka seinällä 
loistavat muun muassa Tescon, vodafonen ja Intersportin valo-
mainokset. Elämä on siis hyvin samanlaista kuin missä tahansa 
eurooppalaisessa kaupungissa.

 
metaLLi Sai SeurakSeeN moDerNit PaLVeLut

Ostrava on edelleen yksi Tšekin raskaan teollisuuden kaupun-
geista. Suurin työnantaja on ArcelorMittalin terästehdas, joka 
työllistää 6 000 henkilöä. 

On ihailtavaa nähdä, millä innolla ja tarmokkuudella kaupunki 
on muuttumassa vanhasta kaivos- ja teollisuuskaupungista mo-
derniksi palveluja tuottavaksi yhteisöksi. Kun kaivokset 1990-lu-
vun alkupuolella suljettiin, kaupungin isillä ja äideillä oli edessä 
iso pulma; kuinka tästä eteenpäin. voimakkaan kehitysohjelman 
avulla Ostravaan on houkuteltu uutta teollisuutta ja palveluja. 
Infrastruktuuria on parannettu, kiinteistöjä rakennettu ja kan-
sainvälisiä kouluja perustettu. Korkeakouluopiskelijoita täällä on 
37 000.

Tieto perusti Ostravaan globaalin osaamiskeskuksen vuonna 
2004. Nyt meitä on täällä liki 2 000 it-ammattilaista. Kaupungille 
olemme mieluisa tulija. Työllistämme korkeasti koulutettua työ-
voimaa, emme tuota saasteita emmekä aseta suuria vaatimuksia 

kuvat Toni Talvenheimo ja Getty Images

 – Itä-Euroopasta  
keskelle Eurooppaa
tšekki pyrkii muuttumaan edullisten 
tuotantokustannusten maasta 
korkeamman lisäarvon tuottajaksi.

tšekki

Teksti

Eeva-Liisa Mauno, Tieto Oyj  
Tšekin maajohtaja
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infrastruktuurille. Olemme siis malliesi-
merkki halutuista uusista tulokkaista.

Toiminta tšekkiläisten kanssa on san-
gen mutkatonta. He muistuttavat suures-
ti suomalaisia eli eivät ole kovin ulospäin 
suuntautuneita, mutta pitävät lupauksen-
sa. Yrityskulttuuri ei ole niin demokraatti-
nen mihin olemme Suomessa tottuneet. 
johtajat päättävät ja titteleillä on tärkeä 
merkitys. 

eu – ei Ja Juu

Tšekkiläisten suhtautuminen EU:hun on 
kaksijakoinen. Suurena EU-vastustajana 
tunnettu presidentti Václav klaus piti 
mielenosoituksellisesti vapaapäivän, kun 
maa liittyi yhteisöön. Tšekin omasta valuu-
tasta piti luopua aivan lähitulevaisuudessa, 
mutta euroalueen vaikeuksien jälkeen pu-
heet euroon liittymisestä on hiljaisuudessa 
siirretty hamaan tulevaisuuteen.

Toisaalta tšekit ovat oivaltaneet erittäin 
hyvin EU:n rahoittajaroolin. Tilastojen mu-
kaan Tšekille on varattu yli 25 miljardia 
euroa EU:n rakennerahastoista kaudelle 
2007–2013 ja tämä on maan kokoon 
suhteutettuna CEE-alueen korkein mää-
rä. Kyseisiä rahavaroja on sitten osittain 
edelleen jaettu kasvaville yrityksille tu-
kemaan niiden kasvua ja etabloitumista 
tähän maahan. 

kaSVu käYNNiStYi

Tšekin taloudellinen tilanne on suhteelli-
sen vakaalla pohjalla. Taantuman jälkeen 
kasvu on jälleen käynnistynyt. Erityisesti 
vientialat vetävät kasvua. Renessanssin 
kokenut Skoda Auto teki viime vuonna 
tuotantoennätyksen. Tätä siivitti muun 
muassa Saksassa vanhoista autoista mak-
settu romutusraha. Talouskasvu oli loppu-
vuodesta 2010 selvästi ennustettua pa-
rempi eli koko viime vuoden kasvu lienee 
yli kaksi prosenttia. Myös vuodelle 2011 

ostrava on edelleen raskaan 
teollisuuden kaupunki, mutta 
se on muuttumassa palveluja 
tuottavaksi yhteisöksi.

arvioitu noin kahden prosentin kasvu-
ennuste saattaa olla alakanttiin.

valtion talouden vakauttaminen on 
kuitenkin suuri päänvaiva hallitukselle. 
valtion menoihin on tulossa suuria leik-
kauksia. Esimerkiksi julkisen sektorin 
työntekijöiden palkkoja aiotaan alentaa 
10 prosenttia, jonka seurauksena muun 
muassa lääkärikunta toteutti joukkoirtisa-
noutumisen.

korruPtiota kitketääN 

Toinen hallitusta työllistävä asia on harmaa 
talous ja korruptio. viime kevään vaaleissa 
voittaneiden puolueiden vaaliteemana oli 
korruption kitkeminen julkisista hankin-
noista. Tällä hetkellä Tšekki on Transpa-

rency Internationalin listalla sijalla 53, kun 
Suomi on sijalla 4 ja naapurimaa Puola 
sijalla 41. 

Pohjoismaalaisten yritysten maine puh-
taina kaupantekijöinä näkyy siinä, että 
emme kohtaa ehkä niin usein tämä lajin 
ehdotuksia kuin paikalliset. viimeaikaiset 
korruptioskandaalit ja aiheen näkyvyys 
mediassa ovat kuitenkin myönteisiä merk-
kejä, sillä ilman julkista keskustelua ei voi 
olettaa asioiden itsestään hiljaisuudessa 
paranevan.

Tšekin sijainti keskellä Eurooppaa an-
taa sille hyvän kilpailuaseman. Tšekeillä 
on voimakas tahto menestyä ja löytää 
paikkansa kansainvälisessä yhteisössä. 
Tulevaisuus näyttää, miten Tšekki pystyy 
muuttumaan ja selviämään edullisten tuo-
tantokustannusten maasta korkeamman 
lisäarvon tuottajaksi. Tšekillä on tarve luo-
da uusia innovaatiota ja talouden vetureita 
siinä missä kotoisella Suomellakin. Ehkä 
avain yhteisen haasteen ratkaisuun on 
tiiviimpi kanssakäyminen ja vahvuuksien 
yhdistäminen. 

Tšekin tasavalta

Praha

ostrava

Brno

• Väkiluku: 10 200 000

• Pääkaupunki: Praha 1 170 000 asukasta

• muita kaupunkeja: 
Brno 370 000 asukasta 
Ostrava 310 000 asukasta

• Bkt (2009):
254 Miljardia USD (sija 44)  
26 950 USD / asukas

• elinkeinorakenne (osuus Bkt:sta): 
palvelut 60,5 % 
teollisuus 37,2 % 
maatalous 2,3 %

• Aiemmin rautaesiripun takana ollut 
Tšekki kuuluu nykyisin Euroopan 
unioniin, Schengen-alueeseen sekä 
NATOon.

• teknologiateollisuuden tuoNti 
tšekeistä Suomeen 459 miljoonaa 
euroa (2010)
- metallien jalostus 40 miljoonaa 
- kone- ja metallituoteteollisuus  
 244 miljoonaa 
- elektroniikka- ja sähköteollisuus  
 175 miljoonaa

• teknologiateollisuuden VieNti 
Suomesta tšekkeihin 139 miljoonaa 
euroa (2010)
- metallien jalostus 38 miljoonaa  
- kone- ja metallituoteteollisuus  
 34 miljoonaa 
- elektroniikka- ja sähköteollisuus  
 67 miljoonaa

Lähde:Tullihallitus
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maaiLmanTaLoudessa on meneillään ”toinen suuri eriytymi-
nen”. Sen lisäksi, että tavaroiden tuotanto ja kulutus pari sataa vuotta 
sitten eriytyivät toisistaan, myös yritysten eri toiminnot ja työtehtävät 
ovat hajautumassa eri puolille maailmaa. Niin tavaroiden kuin pal-
veluidenkin tuotannosta yhä suurempi osa on siirtynyt globaalisti 
toimiviin tuotantoverkostoihin ja arvoketjuihin. 

Maat ja alueet eivät enää erikoistu tiettyihin toimialoihin tai tuo-
teryhmiin, vaan tuotanto- ja arvoketjun eri osiin ja viime kädessä 
eri työtehtäviin. Kun aikaisemmin globalisaatio jakoi toimialoja ja 
yrityksiä voittajiin ja häviäjiin, nyt jakolinjat kulkevat toimialojen, yri-
tysten ja eri tuotantovaiheiden sisällä. Tässä maailmassa työtehtävät 
kilpailevat keskenään. 

Kyse on globalisaation seurauksena syvenevästä kansainvälisestä 
työnjaosta sekä teknologisesta muutoksesta, jotka mahdollistavat 
toimintojen hajauttamisen sinne, missä se kunkin toiminnon kannalta 
on edullisinta toteuttaa. 

Teollisen tuotannon maantieteessä onkin tapahtunut mittava 
siirtymä: Aasia – Kiinan vetämänä – siirtyi 1990-luvulla maailman 
ylivoimaisesti suurimmaksi teollisuustuotteiden tuottajaksi. jo noin 
puolet maailman kaikesta teollisuustuotannosta tehdään Aasiassa. 
Euroopan ja Pohjois-Amerikan yhteenlaskettukin osuus on Aasiaa 
pienempi. Trendi näyttää jatkuvan. 

Tässä muutoksessa suomalaiset yritykset ovat olleet jo pitkään. 
Merkittävä osa perinteisistä teollisuusyrityksistä on kuin varkain muut-
tunut merkittäviksi palveluiden tuottajiksi, ja samalla ne ovat ulkoista-
neet valmistustaan joko kotimaahan tai entistä useammin ulkomaille. 

Raja teollisen toiminnan ja palvelutuotannon välillä on joko hä-
märtynyt tai kokonaan kadonnut. 

Kyse on kahdenlaisista palveluista: yrityksen sisäisistä, omaa toi-
mintaa varten tuotetuista palveluista sekä markkinoille tuotetuista 
palveluista – tyypillisesti huolto- ja ylläpitopalveluista. Teollisuustuot-
teissa on niin suuri palvelusisältö, että on enää vaikea erottaa, missä 
palvelu alkaa tai teollisuus loppuu – tuote on kokonaisuus. 

Suomen ja suomalaisten yritysten rooli globaaleissa arvoketjuissa 
on keskittyä korkean jalostusarvon osiin ja hyvää koulutusta vaativiin 
tehtäviin. Näin on pitkälti tapahtunutkin. 

Made in China vaikkapa Nokian Pekingin tehtaalta lähtevässä 
älypuhelimessa merkitsee sitä, että Kiinaan jää korvauksena tuotteen 
loppukokoonpanosta muutama prosentti tuotteen arvosta. Suomen 
osuus on noin 40 prosenttia, joka on korvausta tutkimus- ja tuote-
kehityspanoksesta, markkinoinnista, muista asiantuntijapalveluista 
ja erilaisista aineettomista panoksista. Perinteinen teollisuuden ase-
telma onkin suuressa osassa teollisuutta kääntynyt ympäri. jos t&k, 
johtaminen, rahoitus ja muut asiantuntijatehtävät olivat aikaisemmin 
tuotantoa tukeva ja selvästi sitä pienempi osa yrityksen toiminnoista, 
nyt ne ovat pääosassa. Arvo syntyy yhä useammin asiantuntijatyöstä 
ja jää globaalin arvoketjun portinvartijayrityksille. 

Pekka Ylä-anttila 

Tutkimusjohtaja, ETLA

Missä arvo syntyy – ja kenelle se jää?
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Talouden tila

maaiLmanTaLouden arvioidaan kas-
vavan tänä vuonna runsaat neljä prosent-
tia, kun viime vuonna kasvua kertyi viisi 
prosenttia. Tämänvuotisesta kasvusta pe-
räti 70 prosenttia syntyy kehittyvissä mais-
sa ja erityisesti Kiinassa, Intiassa ja muissa 
Aasian maissa. Kehittyneiden maiden, lä-
hinnä Pohjois-Amerikan, Länsi-Euroopan 
ja japanin, osuus kasvusta on loput 30 
prosenttia. Euroalueen ennakoidaan kas-
vavan ainoastaan 1,5 prosenttia. Kasvun 
hitauteen vaikuttavat erityisesti eteläisen 
Euroopan maat, joissa kasvunäkymät ovat 
edelleen vaisut.  

Talouden kehityksen epäyhtenäisyys 
kärjistää entisestään eri maanosien ja 
maiden välisiä eroja talouden vakau-

dessa. vaihtotaseen ja julkisen talouden 
alijäämät ja kasvava julkinen velka rasitta-
vat useimpia kehittyneitä maita. Toisaalta 
kasvun voimakkuus monissa kehittyvissä 
maissa on merkinnyt ulkomaisten sijoi-
tusten lisääntymistä ja inflaation kiih-
tymistä. Myös raaka-aineiden voimakas 
kysyntä on saanut niiden hinnat nousu-
kierteeseen maailmanlaajuisesti. Näissä 
oloissa edellytykset uusien talouskuplien 
syntymiselle ovat otolliset ja riski uudelle 
globaalille taloustaantumalle mahdolli-
nen.   

Euroopan velkakriisistä uhkaa tulla 
pitkäkestoinen, ja edessä on velkojen 
uudelleenjärjestelyjä. Suomen kannalta 
on oleellisen tärkeää, että valtion ja kun-

tien velkaantumiskierre saadaan nopeasti 
hallintaan. 

Yhdysvallat ja japani eivät ole Eu-
rooppaa paremmassa tilanteessa. On 
merkittävää, että asuntomarkkinat Yh-
dysvalloissa eivät ole elpyneet lainkaan 
vuonna 2006 alkaneen romahduksen jäl-
keen. Työttömyys on jäänyt korkealle ta-
solle, ja kuluttajien ostoaikomukset ovat 
pysyneet varovaisina. Liittovaltion ja osa-
valtioiden velkaantuminen on Euroopan 
maiden tavoin rakenteellinen ongelma. 
vastaavasti japanissa kuluttajahinnat ovat 
jatkaneet alenemistaan viime kuukausina, 
ja valtionvelan määrä suhteessa brutto-
kansantuotteeseen on ennätystasolla 
myös kansainvälisesti vertailtuna. 

velkaongelmat 
varjostavat 
talouden nousua
Yritysten epäyhtenäinen kehitys 
jarruttaa liikevaihdon kasvua

teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on 
edelleen noin 20 % alle kriisiä edeltävän tason

*) Pl. telakat. 

Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, 
viimeinen havainto 11/2010. Osuudet yritysten 
liikevaihdosta 2009: kone- ja metallituoteteollisuus 
40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 32 %, 
tietotekniikka-ala 11 %, metallien jalostus 9 %, 
suunnittelu- ja konsultointiala 8 %. 

Metallien jalostus 
-45 % | +53 %

Tietotekniikka-ala 
-3 % | +4 %

Kone- ja metallituoteteollisuus* 
-24 % | +3 %

Elektroniikka- ja sähköteollisuus 
-33 % | +2 %

Suunnittelu- ja konsultointiala 
-12 % | -4 %

2000,1=100 Muutos: 2009/2008, % | 1–11, 2010 / 1–11, 2009, %

Lähde: Tilastokeskus

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

42 vISIo 1 · 2011



LiikeVaiHto ViiDeNNekSeN 
PieNemPi kuiN eNNeN kriiSiä   

Teknologiateollisuudelle vuosi 2010 
merkitsi talouskriisin pahimman vaiheen 
ohittamista. Liikevaihto koko alalla kasvoi 
arviolta kuusi prosenttia verrattuna vuo-
teen 2009. Liikevaihto ylsi runsaaseen 67 
miljardiin euroon. vuonna 2008 alan liike-
vaihto oli 83 miljardia euroa. 

Tilanne yrityksissä vaihtelee merkittä-
västi. Osa yrityksistä on kokenut jo kes-
tävämpää kysynnän vahvistumista, toiset 
yritykset eivät ole päässeet nousuun juuri 
lainkaan mukaan. On myös yrityksiä, jois-
sa liikevaihto laskee edelleen. Koko alan 
kannalta tyypillistä on ennustehorisontin 
lyhyys ja epävarmuus loppuvuoden kehi-
tyksestä. Ennustaminen on yhtä vaikeaa 
sekä suurissa että pienemmissä yrityksis-
sä. Epävarmuuden takana ovat velkaon-
gelmat useissa kehittyneissä maissa sekä 
voimakas globaali rakennemuutos.

Teknologiateollisuuden tilauskanta-
tiedustelussa mukana olevat yritykset 
Suomessa saivat uusia tilauksia loka–jou-
lukuussa euromääräisesti 13 prosenttia 
enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla 
vuonna 2009 ja 23 prosenttia enemmän 
kuin edeltävällä vuosineljänneksellä hei-
nä–syyskuussa. Kun verrataan tilannetta 
talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 

2008, uudet tilaukset olivat loka–joulu-
kuussa 30 prosenttia alemmalla tasolla.  

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopus-
sa 12 prosenttia pienempi kuin samaan 
aikaan vuonna 2009 ja 10 prosenttia pie-
nempi kuin syyskuun lopussa. verrattuna 
talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 
2008, tilauskanta oli joulukuun lopussa 
47 prosenttia alemmalla tasolla. 

viime kuukausien tilauskehityksen pe-
rusteella teknologiateollisuuden yritysten 
liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuu-
kausina suurempi kuin viime vuonna 
samaan aikaan, mutta edelleen merkit-
tävästi pienempi kuin ennen talouskriisiä 
syksyllä 2008. 

Teknologiateollisuuden yritysten hen-
kilöstö Suomessa väheni viime vuonna 
kaikkiaan runsaat kolme prosenttia eli 
10 000:lla ja oli 291 000 joulukuun lo-
pussa. vuoden 2008 jälkeen henkilöstö 
on vähentynyt 34 000:lla. Lomautusjär-
jestelyjen piirissä oli joulukuun lopussa 
henkilöstöstä runsaat 10 000, kun viime 
vuoden alussa määrä oli lähes 60 000.

  
Suomi SaataVa  
tukeVaaN kaSVuuN

Teknologiateollisuuden saamien uusien 
tilausten lisääntyminen loka–joulukuus-
sa antaa toivoa siitä, että vientiteollisuus 

voisi päästä tukevampaan kasvuun. Epä-
varmana jatkuvassa maailmantalouden 
tilanteessa tämä edellyttää kuitenkin jat-
kuvia ponnisteluja sekä yritysten että koko 
Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Ti-
lauskannan supistuminen loppuvuonna 
muistuttaa tästä. Paluu kriisiä edeltävään 
liikevaihtoon Suomessa ei ole itsestään 
selvää. 

julkisen sektorin velkaantumiskier-
rettä Suomessa ei saada hallintaan, ellei 
vientiä saada vahvaan kasvuun. On syytä 
palauttaa mieliin, että 1990-luvun alussa 
toteutuneen laman aikana tehdyt vero- ja 
innovaatiopolitiikan linjaukset olivat me-
nestyksellisiä ja tukivat tuolloin merkittä-
vässä määrin viennin kasvua. 

verotusta on uudistettava siten, että 
se kannustaa paremmin työntekoon, kas-
vuun, omistajuuteen ja investointeihin 
Suomessa. 

Jukka Palokangas
Pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi

teknologiateollisuuden yritykset kehittyneet  
epäyhtenäisesti talouskriisin seurauksena

Tilauskannan muutos yrityksittäin Suomessa: 31.12.2010 / 30.9.2008

Yritykset satunnaisjärjestyksessä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu

Mediaani: -28 %

Tilauskannan  
keskiarvo: -47 %
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www.teknologiateollisuus.fi 
> Palvelut > Suhdanteet ja tilastot
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Toimiala | SUUNNITTELU

Suunnittelualan piristyminen 
on näkynyt insinööritoimisto 
olof granlundin liiketoimin-
nassa viime kesästä lähtien.
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Teksti ari rytsy Kuvat outi törmälä

suunnittelu- ja 
konsulttitoimistojen liitto  
skoL ry 

Suunnittelu- ja 
konsulttitoimistojen liitto SKOL 
ry on perustettu vuonna 1967. 
Sen jäsenet ovat kauppa-, 
teollisuus- ja urakointi-intresseistä 
riippumattomia insinööri-, 
arkkitehti- ja konsulttitoimistoja. 

Liittoon kuuluu noin 220 
yritystä, jotka työllistävät 
yhteensä noin 14 000 henkeä. 
Näistä noin 5 000 työskentelee 
talonrakennussektorilla, noin 
3 500 infrasektorilla ja noin  
6 000 teollisuuden suunnittelu-  
ja asiantuntijapalveluissa. 

www.skolry.fi 

S
uunnittelu- ja konsulttitoimis-
tojen liitto SKOL ry:n tietojen 
mukaan talosektorin kotimais-
ten suunnittelutöiden lisäänty-

minen on nostanut toimialan tilauskannan 
lähelle taantumaa edeltänyttä tasoa. Töi-
den hankinnassa ovat menestyneet erityi-
sesti rakennesuunnittelijat sekä talotekniik-
katoimistot, jotka hyötyvät lukuisista kor-
jaushankkeista. 

Alan kokonaistilauskannan kasvusta 
huolimatta toimialakohtaiset erot ovat 
merkittäviä. Esimerkiksi infra-alan tilaus-
kannan lasku johtuu osittain elvytyshank-
keiden suunnittelutöiden valmistumisesta. 
Käytettävissä olevat varat suunnataan nyt 
niiden rakennustöiden totuttamiseen. Iso-
ja suunnitteluhankkeita ei myöskään ole 
näköpiirissä teollisuuden puolella, missä 
kapasiteetti on vajaakäytössä ja kotimaiset 
investoinnit matalalla tasolla. 

”julkisella sektorilla hankkeiden vähyys 
johtuu puhtaasti säästösyistä. Talouden 
aaltoliike heiluttaa usein suunnittelu- ja 
konsultointialaa asiakasyrityksiä kovem-
min. Osalla niistä on omaa insinöörityö-
tä, jota tehdään talon sisällä. On selvää, 
että vaikeassa taloustilanteessa yritykset 
vähentävät ensimmäiseksi ulkopuolisen 
työn määrää. Tämän asian kanssa suunnit-
telu- ja konsulttitoimistot ovat tottuneet 
elämään”, kertoo SKOL ry:n toimitusjoh-
taja timo myllys. 

julkinen puoli on hänen mukaansa 
muutenkin haasteellinen. Siellä suunnit-
telun hinta on usein lakisääteisen kilpai-
lutuksen olennaisin valintaperuste. Näissä 
tapauksissa suunnittelu- ja konsulttitoimis-
tojen on vaikea löytää muita kilpailukei-
noja, mikä puolestaan saattaa vaikuttaa 
työn laatuun. 

Suunnittelu- ja konsultointiala on pääsemässä 
kasvu-uralle pari vuotta kestäneen laskun jälkeen. 
Positiivinen vire näkyy erityisesti kotimaan 
talosuunnittelussa.  

Suunnitteluala tähyää

kasvuun
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Insinööritoimisto Olof Granlund Oy 

on Suomen johtava talotekniikan 

konsulttiyritys, jonka päätoimialoja 

ovat talotekninen suunnittelu, 

kiinteistönpidon konsultointi, 

ympäristökonsultointi sekä suun-

nittelun ja ylläpidon ohjelmistojen 

kehitys ja myynti. Suunnittelualan 

piristyminen on näkynyt yrityksen 

liiketoiminnassa viime kesästä 

lähtien. 

”Tilanne on menossa selvästi 

parempaan päin. Meidän kohdal-

lamme siihen vaikuttaa myös se, 

että talotekniikka on muutenkin 

monia muita toimialoja vakaampi”, 

kertoo Granlundin toimitusjohtaja 

Pekka metsi. 

Alan veturina toimii tällä het-

kellä sairaalasektori, joka investoi 

ahkerasti ikääntyneen keskussairaa-

laverkoston peruskorjaukseen ja 

laajentamiseen. Samaan aikaan 

panostuksiaan ovat lisänneet mark-

kinaosuuksista kilpailevat kaupan 

keskusliikkeet sekä viime aikoina 

jopa high tech -sektorin toimijat. 

”Investointien kannalta korkoti-

lanne on hyvä. Nyt keväällä näkyy 

jonkinlainen kysynnän piikki, mutta 

sen jälkeen tilanne palautunee 

vähitellen normaalille tasolle”, 

Metsi arvioi. Hän kertoo, että 

Granlund on mukana projektivien-

nissä etupäässä globaalien yritysten 

investointiprojektien puitteissa. 

Yritykseltä löytyy myös pitkään 

jatkunutta kansainvälistä kehitys-

yhteistyötä esimerkiksi energiasi-

mulointien ja rakennusprosessin 

tiedonhallinnan saralla. 

kauppa ja sairaala-
sektori vauhdittavat 
taloteknistä 
suunnittelua

”Suomesta löytyy paljon esimerkkejä, 
joissa isoja hankkeita on jouduttu myy-
mään limbohinnoilla. Siitä huolimatta ra-
kennelmat ovat pysyneet pystyssä, mikä 
kertoo suunnittelijoiden vastuun kannosta 
ja hyvästä ammattitaidosta”, Myllys toteaa.

toimiStot LuoViNeet LäPi 
taLouSkurimukSeN

vuoden 2011 alussa Teknologiateollisuu-
teen liittyneen SKOLin jäsenyritykset edus-
tavat laajasti teollisuuden, talonrakentami-
sen ja infrarakentamisen eri osa-alueiden 
suunnittelu- ja asiantuntijaosaamista sekä 
volyymiä. Niiden asiantuntijapalveluita 
hyödynnetään muun muassa teollisuu-
den prosessien, koneiden ja laitteiden sekä 
tuotantolaitosten suunnittelussa sekä ym-
päristö- ja yhdyskuntasektorin erilaisissa 
hankkeissa. 

”juuri nyt alalla on kapasiteettia jonkin 
verran kysyntää enemmän. jotkut yritykset 
ovat joutuneet turvautumaan lomautuk-
siin. Talouden heikkenemisestä huolimat-
ta konkursseilta on toistaiseksi vältytty”, 
Myllys sanoo. 

SKOL tähtää toiminnassaan jäsenyritys-
ten liiketoiminnan edellytysten sekä koko 
toimialan jatkuvaan parantamiseen.

”Tällä hetkellä olemme mukana kehit-
tämässä yhteisiä pelisääntöjä vuosi sitten 
perustetun Liikenneviraston kanssa. Ha-
luamme, että alan yritykset pystyvät pal-
velemaan uuden organisaation tarpeita 
mahdollisimman hyvin”, Myllys toteaa. 

Nuoria kiiNNoStaa  
LuomiSeN VaPauS

SKOLin liittyminen Teknologiateollisuuteen 
on ollut Myllyksen mielestä luonnollinen 
ratkaisu, sillä puolet sen jäsenyritysten toi-
minnasta kohdistuu teollisuuteen. 

”Olemme samoilla linjoilla esimerkiksi 
elinkeinopolitiikan tavoitteiden suhteen. 
Myös SKOL korostaa toiminnassaan kou-
lutusta, osaamista ja innovaatiopolitiikkaa. 
Ne ovat edellytyksenä sille, että suunnit-
telu- ja konsultointiala pystyy tarjoamaan 
asiakkailleen jatkossa jotain uutta. Yhdis-
tymisellä on merkitystä pienen alan ima-
golle, jonka on kyettävä houkuttelemaan 
uusia opiskelijoita.”

Työvoiman saatavuuden kannalta suun-
nittelu- ja konsultointialan tilanne näyttää 
hyvältä. Työntekijöiden keski-ikä on 42 
vuotta eli alalla eläköitymisen vaaraa ei ole 
näköpiirissä. joukosta löytyy entistä enem-
män naisia, joita on suunnitteluinsinööreis-
tä jo lähes 20 prosenttia. Korkeakouluissa 
ja ammattikorkeakouluissa alan työmah-
dollisuuksista osataan kertoa aikaisempaa 
laajemmin. Myös oppilaitosten lisääntynyt 
yritys- ja järjestöyhteistyö on helpottanut 
tiedon saantia. 

”Tällä alalla pääsee luomaan alusta asti 
jotain isoa ja näyttävää. Yli puolet suunnit-
telu- ja konsultointialalla työskentelevistä 
ihmisistä tekee itsenäistä suunnittelua il-
man esimiesasemaa”, listaa Myllys nuor-
ten kiinnostusten kohteita. 

insinööritoimisto olof granlund oy:n toimitusjohtaja Pekka 
metsi kertoo, että talotekniikan kysyntä on virkistynyt.
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”Vientiteollisuuden  
ja Suomen menestys 
edellyttää  
valituilla alueilla 
ylivoimaista osaamista.  
Suomeen mahtuu  
6–8 yliopistoa ja  
12–14 työelämälähtöistä 
ammattikorkeakoulua.”

Jorma Turunen
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Turusen
pyssystä
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Hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitäminen maksetaan  
valtion ja kuntien tuloista, joista peräti puolet tulee 
vientiteollisuudelta. 

Viime vuonna tuo puolikas oli jotakuinkin 40 miljardia  
euroa. Jos sitä rahaa ei olisi ollut, olisi melkoisen  
moni silta, kirjasto, pallokenttä ja muu mukava asia 
jäänyt rakentamatta.

Pidetään siis visusti puolikkaastamme kiinni.

Kun teollisuutemme kilpailukyky on kunnossa, vienti  
vetää. Se luo työtä, mikä synnyttää työpaikkoja, mikä  
täyttää valtion ja kuntien kassan, millä pidämme  
hyvinvointivaltiomme hyvinvoivana, mikä varmistaa 
meille kaikille mukavat olot. 

Niin yksinkertaista se on. Joten eiköhän haasteta  
päättäjät kertomaan, mitä konkreettista he aikovat 
tehdä teollisuutemme kilpailukyvyn edistämiseksi.

Mitä jos 
Suomen hyvinvoinnista 
puuttuisi puolet?


