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Verkostoveturit kehitystyössä • Kannusteita innovointiin • Tuloeroihin löytyy peruste

Tuulivoimabuumi 
puhaltaa 

Euroopassa

Päivi Castrén:

TEM paransi 
reagointi-
kykyään

Koulutus on etu



Osaavia tekijöitä
Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan runsaat 250 000 henkilöä. 

Alan työllisyysvaikutus on Suomessa kokonaisuudessaan lähes 700 000 henkilöä.
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Kasvun paikka

”OLIVAT IHMEISSÄÄN, kun kerroin mitä pystyn tietokoneiden kans-
sa tekemään”, Joona Pohjonen nauraa muistellessaan peruskoulun 
kahdeksannella luokalla järjestettyä työelämään tutustumista. Nyt jak-
sosta on pari vuotta, mutta kokemus on pysynyt Joonan mielessä. Ja 
niin se on pysynyt myös Logstoren toimitusjohtaja Rauno Mattisella.

”Nuorimieshän on nero”, Mattinen kertoo monen ihmetelleen sil-
loin 15-vuotiaan Joonan taitoja. 

”Paitsi että hän oli taitava it-asioissa, hän pärjäsi myös sosiaalises-
ti”, Mattinen huomauttaa ja kertoo Joonan tehnee yritystä hyödyttä-
neen cad-sovelluksen ja päässeen tutustumaan yrityksen arkeen laa-
jemminkin. Kaukolämpö- ja kaukokylmäputkia valmistavan Logstoren 
Saarijärven tehdas on vuosien varrella avannut ovensa monille nuorille.

”Viimeisin rekrytointimmekin on ollut meillä neljänä kesänä töissä. 
Kyllä näillä jaksoilla katsotaan, olisiko kaveri sellainen, että hän sopisi 
meidän porukkaamme. Lisäksi nuoret tuovat yritykseen raikkaita aja-
tuksia”, Mattinen sanoo.

Joona Pohjonen sanoo olevansa kiitollinen omasta työelämään tu-
tustumisjaksostaan. 

”Muiden usko osaamiseeni antoi itseluottamusta ja motivoi”, hän 
kertoo. Hyviksi todetuille tietoteknisille kyvyille onkin ollut kysyntää 
useammassa yrityksessä, joiden projekteihin Joona on osallistunut. Yk-
si töistä on ollut teollisuusrobotin konenäkösovellus, jolla Joona myös 
voitti nuorille tarkoitetun Tiede ja tekniikka -kilpailun. Tulevaisuuteen 
nuorimies katsoo luottavaisena. 

”Jotakin tietotekniikkaan liittyvää siihen kuuluu. Lukion jälkeen 
suuntaan tekniseen yliopistoon. Se vaikuttaa, että hommia on jo nyt 
niin paljon kuin vain kerkiää tehdä.”

TEKSTI SAMI LAAKSO KUVA TOMMI ANTTONEN
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Logstore oli Joona Pohjosen 
ensimmäinen kosketus työelä-
mään. Toimitusjohtaja Rauno 
Mattinen muistelee Joonan 
hämmästyttäneen taidoillaan.
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Pääkirjoitus
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Kerro mielipiteesi lehdestä tai tilaa Visio: 
palaute.visio@teknologiateollisuus.fi

OTSIKON mukaiselta polulta pitäisi menes-
tyksen löytyä. Huhtikuisessa SHOK Summit 
-esityksessään Nokian Anssi Vanjoki totesi, 
että pohjalla pitää olla vahva visio siitä, mihin 
pyritään. Kunnianhimoinen visio synnyttää in-
non, josta innovaatiot kumpuavat.

Usein vision synnyttämiseen tarvitaan pa-
lavasieluinen ja kunnianhimoinen idealinko. 
Yksilösuorittaminen ei kuitenkaan kanna pit-
källe. Jatkon kannalta on olennaista, että saa-
daan innostettua sosiaalisesti taitavat, mutta 
silti alansa huippua edustavat henkilöt puhal-
tamaan samaan hiileen. 

Avoimessa taloudessa tämä merkitsee 
suomalaisten nykyistä laajempaa siir-
tymistä ulkomaille ja ulkomaalaisten 
houkuttelua Suomeen sekä tämän 
vaihdon jatkuvuutta.

Avoimuus on myös strategisen 
huippuosaamisen keskitty-
mien ominaispiirre. Osallis-
tuminen ei edellytä omis-
tajuutta SHOK-yhtiöissä 
– intoa ja valmiutta tie-
don jakamiseen kyllä-
kin. Kaikki, jotka halu-
avat ja pystyvät teke-
mään t&k-yhteistyötä 
valituilla alueilla, ovat 
tervetulleita mukaan. 

Yrityksiä kannuste-
taan aktiivisuuteen. Muka-
na on paljon pk-yrityksiä ja 

ne ovat usein suurimpia hyötyjiä. Esimerkiksi 
FIMECCissä lähes puolet yritysosallistujista eli 
yli 40 yritystä edustaa pk-sektoria.

SHOKeilla on myös tärkeä isänmaallinen 
tehtävä: kehittää ja lisätä yritysten t&k-toi-
mintaa Suomessa. 

Aluksi pelättiin, että IPR-sopimukset, 
suunnitelmien valmistelu, suurten konsorti-
oiden yhteisen näkemyksen löytäminen tai 
yksityisen pääoman sijoitukset muodostaisi-
vat esteitä innovaatiotoiminnalle. Näin ei ole 
käynyt. Keskeinen rajoite näyttää olevan julki-
sen rahoituksen kanavointi ja muodot.

Tekesiltä toivotaankin avoimempaa asen-
netta SHOKeja kohtaan. Vaikuttaa siltä, 

että yritysten into on yllättänyt Tekesin 
ja rahoituspäätökset laahaavat jäljessä. 
Myös mekanismien tulisi kehittyä uusiin 

toimintatapoihin soveltuviksi.
SHOKit tuottavat jo tuloksia 

ja tämä tapahtuu työn aloitus-
ajankohtaan nähden yllättävän-
kin nopeasti. Toisaalta, tuloksia 
ei voida odottaa 5 –10 vuotta, 
vaan jatkuvasti on kyettävä 
osoittamaan, että välitavoit-
teita saavutetaan.

Markku Alhonen
päätoimittaja
markku.alhonen@
teknologiateollisuus.fi
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Ajankohtaista

UUSIEN teknologioiden käyttö 

on paras tapa pienentää 

energian kulutusta ja korvata 

ongelmallisia energialähteitä. 

EU:n komission, neuvoston ja 

parlamentin neuvonantajana 

toimivan Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean (ETSK) 

mukaan lähivuosina on inves-

toitava reippaasti energia-alan 

tutkimukseen ja energiatekno-

logian kehittämiseen. 

ETSK:n lausunnon mukaan 

EU:n ja sen jäsenvaltioiden 

on investoitava nykyistä 

enemmän puhtaiden tek-

nologioiden kehittämiseen, 

tutkimiseen ja innovointiin. 

Euroopan olisi hyödynnettävä 

edelläkävijän mahdollisuudet 

ilmastonmuutoksen torjun-

taan ja uusiutuviin energia-

lähteisiin liittyvissä teknologi-

oissa. Japani on jo EU:n edellä 

hybridi- ja sähköautojen 

kehittämisessä. Lisäksi Kiina 

saattaa pian ohittaa EU:n 

tuulivoimateknologioiden 

ja Yhdysvallat aurinkoener-

giateknologioiden alalla. 

Lausunnossa muistutetaan, 

että ilmasto- ja energiapoli-

tiikalla voidaan tukea uusien 

työpaikkojen syntymistä ja 

talouskasvua. Energian toimi-

tusvarmuutta on lisättävä ja 

energialähteitä monipuolis-

tettava sekä siirryttävä kohti 

vähähiilisiä vaihtoehtoja, 

kuten uusiutuvaa energiaa ja 

ydinvoimaa. EU:n talousar-

viosta on osoitettava varoja 

tähän tarkoitukseen. 

ETSK:n lausunnon esitteli-

jänä toiminut Ulla Sirkeinen

painottaa teknologian mer-

kitystä ilmastonmuutoksen 

vastaisessa taistelussa.

”On tärkeää, että ilmas-

tonmuutoksen torjumiseksi 

tehdään toimenpiteitä, jotka 

ovat muutenkin hyödyllisiä. 

Esimerkiksi energiatehok-

kuuden lisääminen, energian 

säästäminen ja uuteen tekno-

logiaan panostaminen ovat 

järkeviä toimia joka tapauk-

sessa”, Elinkeinoelämän 

keskusliitossa työskentelevä 

Sirkeinen toteaa. 

Komitean mukaan vapaan 

markkinatalouden hintasig-

naalit eivät yksin saa aikaan 

riittävää muutosta kansalais-

ten ja yritysten käyttäytymi-

sessä, joillakin aloilla tarvitaan 

myös sääntelyä ja toisilla 

tukea. Hyödyllistä teknolo-

giaa, kuten neljännen suku-

polven fi ssioteknologiaa tai 

fuusiovoimalaa olisi kehitet-

tävä pitkäjänteisesti. Uusiutu-

van energian teknologioita ei 

pitäisi tuoda markkinoille liian 

aikaisin tukien tai keinotekois-

ten ostohintojen turvin, vaan 

vasta kun teknologiat ovat 

kypsiä. Tukivarat olisi suunnat-

tava ennen kaikkea tutkimi-

seen ja kehittämiseen.

Energiateknologialla talous kasvuun 
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www.plootufennica.com

Fakta

Stipendejä ylioppilaille ja opettajille 
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 100-vuotissäätiö jakoi jäl-

leen 1000 euron stipendejä ylioppilaskirjoitusten pitkässä 

matematiikassa erinomaisesti menestyneille. Tänä keväänä 

ennätysmäiset 53 ylioppilasta sai täydet 66 pistettä. Stipendi 

myönnettiin myös 63– 65 pistettä saaneille, joita oli 117. 

Lisäksi 25 ansioitunutta matemaattisten aineiden opetta-

jaa ja yksi työpari sai 5 000 euron palkinnon.

Yritysten tilauskannoissa 
merkittäviä eroja 
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN yrityksissä Suomessa tilauskan-

nat olivat maaliskuun 2010 lopussa keskimäärin 42 prosent-

tia alemmalla tasolla kuin ennen talouskriisiin syöksymistä 

syksyllä 2008. 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun perusteella 

yritysten välillä on merkittäviä eroja. Alalla on runsaasti yri-

tyksiä, joissa tilauskannat ovat pudonneet selvästi enemmän 

kuin 40 prosenttia tämän kriisin aikana. Toisaalta joissakin yri-

tyksissä pudotus on ollut keskiarvoa pienempi. Lisäksi eräissä 

yrityksissä tilauskannat ovat jopa kasvaneet kriisin aikana. 

Tilauskantojen supistumista tai kasvamista on tapahtunut 

kaikilla toimialoilla ja riippumatta yritysten koosta. 

Kaikissa tulevissa työmarkkinaratkaisuissa on otettava 

vakavasti se tosiasia, että ei ole löydettävissä keskimääräistä 

palkantarkistusmallia, jolla varmistettaisiin työn jatkuminen 

heikommin pärjänneissä yrityksissä. Tämän takia yrityskohtaisia 

ratkaisuja on mahdollistettava kaikin käytettävissä olevin 

keinoin. 

Teknologiateollisuuden tilauskannan muutos 
talouskriisin seurauksena 
Muutosten hajonta yrityksittäin: 31.3.2010 / 30.9.2008 (18 kk)

Palkantarkistusneuvottelut jatkuvat elokuussa

Compusteel Oy:n toimitus-
johtaja Timo Juutilainen 
kehuu ohutlevytuotteiden 
soveltuvan hyvin automa-
tisoitaviksi, joten niiden 
tuotantoa ei tarvitse siirtää 
halvempien kustannusten 
maihin.

Lisätietoja: Asiamies Mervi Sibakov, Puh. (09) 192 3326

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Risto Alanko, puh. 040 502 6411

TEKNOLOGIATEOLLISUUS ja 

sen neuvottelukumppanit 

Metallityöväen Liitto, Säh-

köliitto, Toimihenkilöunioni 

ja Ylemmät Toimihenkilöt 

YTN ovat sopineet jatkavansa 

syksyn 2010 palkantarkis-

tuksia koskevia neuvotteluja 

elokuussa. Tietotekniikan 

palvelualan osalta neuvotte-

lut siirtyvät syyskuulle.

Neuvottelujen perustana 

ovat olleet arviot talous- ja 

työllisyystilanteen kehityk-

sestä. Epävarmuustekijät, 

erityisesti Euroopan osalta, 

ovat vaikeuttaneet arvioiden 

tekoa. Toistaiseksi teknolo-

giateollisuuden elpyminen 

lamasta on ollut hidasta ja 

epäyhtenäistä. Kokonai-

suudessaan tilauskanta on 

edelleen pienentynyt. 

Teknologiateollisuuden 

kolmivuotiset työehtoso-

pimukset ovat voimassa 

30.9.2012 saakka. Sopimuksiin 

sisältyy lähtökohtaisesti 

vuosittain huhti–toukokuussa 

käytävät neuvottelut seu-

raavaa syksyä koskevista 

palkantarkistuksista. Nyt 

näitä neuvotteluja on sovittu 

jatkettavan elokuussa.

Palkinnon arvoinen laitekaappi 
COMPUSTEEL OY:N IT-laitekaappi on valittu Vuoden ohut-

levytuotteeksi. Teollisuussarjassa kilpaillut laitekaappi valit-

tiin myös parhaaksi ohutlevyinnovaatioksi joka toinen vuosi 

pidettävässä Plootu Fennica -kilpailussa. Kilpailun järjestää 

Teknologiateollisuuden ohutlevytuotteet-toimialaryhmä. 

Palkitussa IT-laitekaapissa yhdistyvät kennotekniikat ja 

miehittämätön tuotanto. Perinteisistä elektroniikkakaapeista 

poiketen kaapissa on itsekantava kori.

Plootu Fennica -kilpailun muotoilusarjan voitti Lassila & 

Tikanojan Ellipse-roska-astia. Oppilaitossarjan voitto meni 

Kouvolaan Kymenlaakson 

ammattikorkeakouluun.



Eurooppa elää tuulivoimaboomia. Jo lähes 190 000 
eurooppalaista työllistyy tuulivoimateollisuudesta 
tai sitä tukevista toimialoista. Myös Suomessa 
tuulivoimateollisuus voi olla tulevaisuudessa merkittävä 
työllistäjä, mutta se edellyttää päättäjiltä ripeitä 
ratkaisuja syöttötariffi en ja luvitusmenettelyjen osalta.

TEKSTI OLLI MANNINEN KUVAT JARI HÄRKÖNEN JA SHUTTERSTOCK
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S
uomessa on jo nyt koko joukko tuulivoimaan erikoistuneita yri-
tyksiä, joiden tuotannosta pääosa menee kuitenkin tällä het-
kellä vientiin.

”Toimivat kotimarkkinat ovat välttämätön edellytys tuuli-
voimateollisuuden kasvulle ja tulevaisuuden kehitykselle”, sa-

noo Euroopan tuulivoimayhdistyksen EWEA:n asiantuntija Jacopo Moccia.
Nopeimmin Euroopan tuulivoimateollisuus on kehittynyt Saksassa, Tans-

kassa ja Espanjassa. Näissä maissa tuulivoiman kysyntä kotimarkkinoilla on 
ollut voimakasta.

”Saksa, Tanska ja Espanja lähtivät aktiivisesti kehittämään omaa tuulivoi-
mateollisuuttaan jo 2000-luvun alussa, jolloin ne tuottivat jopa 90 prosenttia 
kaikesta Euroopassa tuotetusta tuulivoimaenergiasta. Viimeisen viiden vuo-
den aikana myös muut EU-maat ovat lähteneet ripeästi kehittämään tuuli-
voimateollisuutta, ja Euroopasta on kokonaisuutena kasvanut merkittävä 
tuulivoimateknologian edelläkävijämarkkina”, Moccia sanoo.

Kansainvälisessä vertailussa Kiina on suurin tuulivoimamarkkina. Sen osuus 
globaaleista 38 000 megawatin markkinoista oli 36 prosenttia vuonna 2009. 
Euroopan ja USA:n osuus kokonaismarkkinoista oli 26 prosenttia.

Suomi on tähän asti ollut tuulivoiman tuottajana tuulivoimateollisuuden 
kehitysmaa, vaikka alan osaamista meiltä löytyykin. Viime vuonna Suomessa 
rakennettiin 4 megawattia tuulivoimaa, mikä merkitsee vain vaatimatonta 
0,04 prosentin siivua Euroopassa rakennetusta kapasiteetista.



”Viime vuonna Suomen 
osuus oli 0,04 prosent-
tia Euroopassa raken-

netusta tuulivoima-
kapasiteetista.”
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Tuulivoimapuistot 
käyntiin nopeasti

EU:n uusiutuvan energian tavoitteiden 
mukaan Suomen tulisi lisätä uusiutuvien 
energialähteiden tuotantoa kymmenellä 
prosenttiyksiköllä nykytasosta vuoteen 
2020 mennessä eli 38 prosenttiin koko-
naisenergian tuotannosta. Se edellyttäisi 
vähintään 700 uuden tuulivoimalan ra-
kentamista 10 vuoden aikana. Moccia ei 
pidä tavoitetta mahdottomana.

”Tuulivoimapuistot voidaan rakentaa 
ja käynnistää hyvinkin lyhyessä ajassa”, 
Moccia sanoo.

”Uusien ydinvoimaloiden rakentami-
nen ja käynnistäminen vie oman aikansa. 
Tässä mielessä tuulivoima tai muut uu-
siutuvat energialähteet, kuten biomassa, 
ovat kilpailukykyisiä ratkaisuja, vaikken 
haluakaan lähteä asettamaan eri ener-
giamuotoja toisiaan vastaan”, hän lisää.

Moccia uskoo uusiutuviin energia-
lähteisiin perustuvien energia-

muotojen tukevan toisiaan 
2020-luvulla, eikä pidä 

todennäköisenä että tuulivoima tai bio-
voimalat kilpailisivat keskenään samoista 
markkinoista.

Hän korostaa myös, että tuulivoima 
on teollisuutena vahvasti paikallista, mi-
kä synnyttää väistämättä uusia työpaik-
koja ja edellyttää menestyäkseen vahvoja 
kotimarkkinoita.

”Huoltomiehiä ei voi lennättää Kiinas-
ta vaan tuulivoiman erikoisosaajat pitää 
löytyä paikan päältä”, hän sanoo.

Syöttötariffi  ja luvitus-
menettelyt hidasteina

Suomalaisen tuulivoimateollisuuden ke-
hittymistä on hidastanut päättämättö-
myys syöttötariffi sta ja monimutkaiset 
luvitusmenettelyt. Keskustelu syöttötarif-
feista on vellonut pitkään, eikä konkreet-
tista ratkaisua ole tähän mennessä löyty-
nyt. Tuulivoima puistojen luvitusmenette-
lyä ovat hidastaneet maakaavoihin liitty-
vät useat erilaiset tulkinnanvaraisuudet. 

Syöttötariffi järjestelmän yleisiin toimin-
taperiaatteisiin kuuluu, että sähköntuot-

tajille maksetaan tukea tuotetusta säh-
köstä. Sähkönkäyttäjät maksavat järjes-
telmän kustannukset. Syöttötariffi t rahoi-
tetaan valtion budjetista.

Moccian mukaan vastaavanlainen 
syöttötariffi keskustelu kuin Suomessa 
käytiin aikanaan myös muissa EU-maissa 
ja EU:nkin tasolla, minkä seurauksena eri 
maihin on syntynyt hyvin erilaisia ratkai-
suja syöttötariffi n suhteen. 

”Yhtenäistä eurooppalaista standardia 
ei ole, vaan käytännöt vaihtelevat. Toimi-
va syöttötariffi  on vakaa, ennakoitava, lä-
pinäkyvä ja investointeihin kannustava”, 
Moccia sanoo.

Hän uskookin, että Suomen tuulivoi-
mateollisuus saa toimintaansa kaivattua 
virettä, kun EU-maiden on kesällä jätet-
tävä omat kansalliset toimintasuunnitel-
mansa EU:n komissiolle uusiutuvien ener-
giaratkaisujen suhteen. Mikäli Suomes-
sa tuotettaisiin tavoitteen mukaisesti 38 
prosenttia energiasta uusiutuvilla energia-
muodoilla, se merkitsisi tuulivoiman osuu-
deksi 6 terawattitunnin tuotantoa kym-
menen vuoden kuluttua.
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Toimitusjohtaja Jorma Putkonen, 
Mervento Oy
Energiapaketti on tärkeä tekijä maalle ja rannikolle 

rakennettavien tuulivoimahankkeiden käynnistymisen 

ja toteutumisen kannalta. Energiapaketti mahdollistaa 

osaltaan suomalaisen tuulivoimaosaamisen ja tuulivoi-

maan liittyvän teknologian edelleen kehittämisen. Tie-

tyillä teknologisilla alueilla meillä täytyy olla tavoitteena saavuttaa johtava asema 

maailmassa. Energiapaketin mahdollistama tuulivoimaprojektien käynnistyminen 

lisää merkittävästi alan työllisyyttä Suomessa. Viranomaisten on varmistettava, että 

energiantuottajat voivat olla varmoja syöttötariffi en toimivuudesta.

Projektikoordinaattori Anna Koskinen, 
wpd Finland Oy
Hankekehittäjän näkökulmasta energiapaketin 

sisältämä takuuhinta tuulisähkön tuottajalle on alan 

kasvun ja toiminnan kannattavuuden edellytys. Jotta 

valtion asettamat tavoitteet tuulivoiman lisäämiseksi 

saavutetaan, ei energiapaketin lupaama takuuhinta 

kuitenkaan yksin riitä, vaan on kiinnitettävä huomiota myös kaavoitus- ja lupapro-

sessien virtaviivaistamiseen, jotta hankkeet toteutuisivat vuoteen 2020 mennessä.

Toimitusjohtaja Sampsa Hario, Lumituuli Oy
Tuulivoima on kotimainen, ehtymätön energianlähde. 

Syöttötariffi paketti nostaa vihdoin Suomen edes 

samalle tasolle muun Euroopan kanssa. Olemme 

häpeällisesti jäljessä ja kotimarkkinoiden puute 

on haitannut suomalaista alan teollisuutta. Meille 

pienille tuottajille on tärkeää, ettei tariffi a jaeta ns. 

huutokauppamenettelyllä, jossa ainoastaan suurimmilla yhtiöillä on resursseja 

tehdä tarjouksia tuulipuistojen rakentamisesta. Merituulipuistojen rakentamiseen 

julkistettu takuuhintataso vaikuttaa matalalta.

Myyntipäällikkö Saila Lehtomäki, 
Stalatube Cleantech Sales
Tuulivoimatariffi sta päättäminen selkeyttää tuulivoi-

mateollisuuden lähitulevaisuuden toimintaympäristöä. 

Investointilaskelmien tekeminen helpottuu ja kynnys 

hankkeiden eteenpäin viemiseksi madaltuu. Hallitus 

on nyt antanut signaalin siitä, että tuulivoimasta 

ollaan vakavasti tekemässä merkittävää energian lähdettä Suomelle. Urakka on joka 

tapauksessa melkoinen, ennen kuin saavutamme tuulivoiman osuudelle asetetut 

tavoitteet. Tarvitsemme lujaa uskoa, vankkaa yhteistyötä ja tiukkaa sitoutumista 

matkallamme merkittäväksi tuulivoiman tuottajaksi.

Toimitusjohtaja Lauri Luopajärvi, 
Pohjolan Voima
Energiapaketin ansiosta tuulivoimasta tulee voi-

mayhtiöiden kannalta mielenkiintoisempi energi-

antuotantovaihtoehto ja kiinnostus investointeihin 

lisääntyy. Näin se mahdollistaa  aikaisempaa paremmin 

tuulivoimarakentamisen lisäämisen Suomessa ja tuo 

suomalaiselle teollisuudelle mahdollisuuksia saada tärkeitä kotimaisia referenssejä. 

Edellytyksenä on, että paketti saadaan käytännössä toimivaksi ja luotettavaksi.

Mitä nyt päätetty energiapaketti merkitsee 
suomalaiselle tuulivoimateollisuudelle?

”2020-luvulla Euroopan tarvitsemasta 
energiasta noin 14–17 prosenttia tuote-
taan tuulivoimalla ja 131 miljoonaa eu-
rooppalaista kotitaloutta on tuulivoiman 
vaikutuspiirissä”, Moccia arvioi.

Ensi vuosikymmenelle tultaessa tuuli-
voimateollisuus on myös hyvin merkittävä 
työllistäjä, sillä noin neljännesmiljoona eu-
rooppalaista saa elantonsa tuulivoimate-
ollisuudesta tai sitä tukevista toimialoista.

”Euroopassa on todellakin käynnissä 
kuuma tuulivoimabuumi”, hän hehkuttaa.

Monipuolinen
työllistäjä

Mitä tuulivoima merkitsee sitten kotimai-
sen teollisuuden kehittymisen, työllisyyden 
tai talouden kannalta? Teknologiateolli-
suuden toimitusjohtaja Jorma Turunen
arvioi, että tuulivoimaloiden, projektien ja 
infrastruktuurien rakentamisen sekä tek-
nologian käyttöönoton markkinoissa pu-
hutaan globaalilla tasolla noin 130 miljar-
din euron kokonaisuudesta.

”Varovaisen arvion mukaan Suomen 
osuus kokonaiskakusta voisi olla noin kol-
me miljardia euroa. Optimistisemman kas-
vuennusteen mukaan Suomen osuus voisi 
kaksinkertaistua seitsemään prosenttiin, 
mikä merkitsisi 12 miljardin euron vien-
tituloja ja 30 000 työpaikkaa teknologia-
teollisuuteen”, hän sanoo.

Optimistisempi skenaario edellyttäi-
si, että Suomessa olisi 2020-luvulla tuu-
livoimateknologiakehityksen kansainvä-
lisessä kärjessä valituissa osaamisissa ja 
teknologioissa. Suomalainen tuulivoima-
osaaminen olisi tuulivoimateknologian ja 
palveluiden valmistamista ja vientiä, mikä 
komponenttien ja materiaaliviennin lisäk-
si käsittäisi myös suunnittelutöitä, laajoja 
projekteja sekä järjestelmien kokonaistoi-
mituksia sekä kansainvälisille markkinoille 
että kasvaville kotimarkkinoille.

EU27-maissa tuulivoima ja sen oheis-
toimialat työllistäisivät 2020-luvun alussa 
jopa 330 000 henkilöä.

”Tuulivoimateollisuuden työpaikat syn-
tyvät niihin maihin, joissa tuulivoimaa ra-
kennetaan. Nyt tulisi tehdä päätöksiä, jot-
ka tukevat visiota tuulivoimateollisuudesta 
teknologiateollisuuden monipuolistajana”, 
Turunen sanoo. 

VISIO 2 · 2010 11
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L
iike-elämän puheenvuoroissa vilah-
televa innovaatio on perinteisesti 
mielletty teknologiseksi läpimur-
roksi, joka rikkoo rajoja ja luo alal-

le jotain uutta. Todellisuudessa innovaatiot 
voivat syntyä fyysisten tuotteiden ohella esi-
merkiksi palveluiden, prosessien tai asiakas-
rajapinnan toimintatapojen parissa. 

Organisaation näkökulmasta on tär-
keää tunnistaa ne toiminnan sektorit, mis-
sä parhaat innovaatiomahdollisuudet piile-
vät. Innovoinnin vaikeus ei liity pelkästään 
oikeiden kehityssuuntien paikantamiseen, 
vaan miten innovaatioiden parissa ope-
roidaan. Kyse on riskialttiista toiminnas-
ta, jossa puhutaan noin 50– 80 prosentin 
epäonnistumiskertoimesta. 

Vanhojen innovatiivisten yritysten 
johtamisesta tohtoriksi väitellyt Torkel 

Innovaatiosta on tullut 
markkinatalouden hoetuin mantra, 
jonka realisoiminen vaatii organisaation 
vakiintuneen mukavuusympyrän 
rikkomista. Sen näkijöiltä ja 
tekijöiltä edellytetään kokemusta, 
ennakkoluulottomuutta sekä riittävää 
osaamisarvovaltaa.

TEKSTI ARI RYTSY PIIRROSKUVITUS VESA LEHTIMÄKI

Tallqvist näkee yhtenä innovoinnin haas-
teena nykyjohtajien vauhdikkaan urakier-
ron. Heiltä puuttuu organisaatiosta tar-
vittava pitkän aikajänteen näkemys. Yhä 
useamman yrityksen innovaatioguru on-
kin asiantuntijatehtävissä toimiva osaaja. 

”Innovaatiot syntyvät monen vuoden 
aikana karttuneen kokemuksen tulokse-
na. Usein ensimmäisissä hankkeissa on 
epäonnistuttu, niistä on opittu ja jatkettu 
sitkeästi eteenpäin”, Tallqvist täydentää.

Onnistuakseen innovaatioguru tarvit-
see rinnalleen myös hierarkkista ja talou-
dellista valtaa käyttävän power promoto-
rin sekä sisäisen verkostoijan, joka on mu-
kana innovaation teollistamisessa. Nämä 
kolme roolia eivät muodostu nimeämällä, 
vaan organisaation sisäisen kunnioituksen 
kautta. 

”Yleensä uudet johtajat tuovat muka-
naan oman porukkansa, jolloin organisaa-
tiossa menee niin sanotusti lapsi pesuve-
den mukana”, toteaa Tallqvist. 

Talkoohenki vie 
kehitystä eteenpäin

Innovaatioiden kehittäminen tulisi nähdä 
projektisarjana, joka poikii matkan varrella 
uusia johdannaisia. Yksittäisen läpimurron 
saavuttamisella saattaa pärjätä vuoden tai 
pari, mutta voimakkaasti kilpailluilla mark-
kinoilla muut toimijat menevät jossain vai-
heessa eittämättä ohi. Innovaatiot kaipaa-
vat maaperäkseen tietyntasoista järjestäy-
tymättömyyttä, joka ei istu helposti nume-
rokulttuurista ammentavaan, formaaliseen 
organisaatioon. 

innovaatioita
ruokkivat

Epävarmat
ajat
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Lean-taskukirjassa kuvataan lyhyesti keskeiset Lean 

management -toimintaperiaatteet, käsitteet sekä 

työkalut. Se on tarkoitettu oppaaksi näitä toiminta-

periaatteita soveltavan yrityksen koko henkilöstölle. 

Lean management mielletään usein kokoelmaksi 

oudolta kuulostavia toimintaperiaatteita ja kehitys-

työkaluja. Niiden lopullisena tavoitteena on kuitenkin 

kehittää yrityksen ja sen henkilöstön osaaminen 

maailman parhaalle tasolle. Henkilöstön osallistu-

minen ja yrityskulttuuri vaikuttavat merkittävästi 

Lean-toimintamallin sisäistämiseen sekä osaamisen 

kehittymiseen.

Oppaan tavoitteena on tukea Lean-toimintamallin 

jalkautumista suomalaisiin yrityksiin eri toimialoilla, 

edistää suomalaisen kilpailukyvyn kehittämistä sekä 

nostaa yritysten ja niiden henkilöstön tuotanto-osaa-

minen uudelle tasolle. Toimintamallissa kehitetään toi-

mintaa siellä, missä kädet liataan ja asiakkaan saama 

arvo todellisuudessa syntyy. Yksinkertaisuudessaan 

Lean management -toimintamallilla pyritään luomaan 

toimintaan tarkoituksenmukaisuutta, järkevyyttä ja 

täsmällisyyttä asiakasnäkökulmasta.

Toimintamalli on kehitetty Japanissa Toyotan 

tuotantoperiaatteiden pohjalta. Autoteollisuudesta 

se on levinnyt lähes kaikille toimialoille tuotannon 

kehittämisen periaatteeksi. 

Teknologiainfo Teknova Oy, Julkaisumyynti, Puh. (09) 1923 381
www.teknologiainfo.net

Kirjat

”Innovatiivisten yritysten menestyksen 
takana on monesti johtajien kyky tiedos-
taa ja tunnistaa epäformaalin organisaati-
on toiminta. Tähän liittyy ihmisten välinen 
vuorovaikutus esimerkiksi kahvipöydässä, 
ruokalassa tai tupakkapaikalla. Tällaisissa 
yrityksissä asiat hoituvat yhdellä puhelin-
soitolla, eivät erilaisten työryhmien kaut-
ta”, Tallqvist sanoo. 

Joskus yrityksen innovaatiotoiminta voi 
hyötyä yhtiöittämisestä, joka luo kehitys-
työlle sopivat puitteet. Monet innovaatiot 
ovat edelleen seurausta teknisestä muu-
toksesta, mutta yhtä useammin uudistus-
ten taustalla ovat sosiaaliset, demografi -
set tai lainsäädännölliset tekijät. Teknisen 
ylivertaisuuden ohella parhaat innovaatiot 
herättävät kohderyhmässään yhteenkuu-
luvuutta ja sosiaalista intohimoa. 

”Innovaation painotukset muuttuvat 
projektin edetessä. Sen päävaiheet voi-
daan jakaa ulkoisen ilmapiirin tunnista-
miseen, ihmisten tahdon johtamiseen ja 
asioiden systematisointiin”, Tallqvist listaa.

Hänen tutkimuksensa mukaan hyvät 
innovoijat ovat henkilöitä, jotka kääntä-
vät pelon eteenpäin työntäväksi voimaksi. 
Siinä mielessä myös taloudellinen epävar-
muus on laukaissut liikkeelle useita uusia 
innovaatiohankkeita.

”Maakunnissa toimivissa yrityksissä in-
novointi on lähes sisäänrakennettu omi-
naisuus. Siellä on pakko uusiutua, sillä 
muuten töiden pelätään siirtyvän Helsin-
kiin ja tuotannon Kiinaan.” 

Yrityksen osaaminen 
parhaalle tasolle 

”Taloudellinen 
epävarmuus
on laukaissut 
liikkeelle uusia 
innovaatiohankkeita.”



Vientirahoitukselle 
parempi kilpailukyky

SUOMALAISTA vientirahoitusjärjestelmää tulee pa-
rantaa nykyisestä merkittävästi ja vientitakuissa tar-
vitaan uutta ajattelutapaa, joka lähtee viennin edis-
tämisestä ja kansallisesta edusta. Pienet parannukset 
eivät riitä, koska myös kilpailijamaat ovat viime aikoi-
na terävöittäneet vientirahoitusjärjestelmäänsä. On 
kansallinen etu, että suomalaisille vientiyrityksille on 
tarjolla vientitakuita ja -luottoja vähintään yhtä hyvin 
ehdoin, mitä kilpailijamaiden yrityksillä on käytettävä-
nään. Kansallinen etu syntyy siitä, että näin pystytään 
kustannustehokkaasti säilyttämään arvokkaita työ-
paikkoja Suomessa. 

Suomen talous on vientivetoista. Vaikka maail-
massa on esillä talouden elpymisen orastavia 
merkkejä, vain tämän varaan ei voida laskea. 
Tammi–maaliskuussa teknologiateollisuuden jäsen-
yritysten uudet tilaukset laskivat 18 prosenttia vuo-
den vaihteesta. Vasta viennin kasvu vetää talouden 
ja työllisyyden kestävään nousuun. Julkisessa vien-
tirahoituksessa suomalaiset viejät ovat usein muissa 
maissa toimivia kilpailijoita huonommassa asemassa. 
Miksi kansainvälisten säännösten suomia mahdolli-
suuksia ei hyödynnetä? Vientirahoituksemme kaipaa 
aggressiivisempaa otetta.

Finanssikriisin ja sitä seuranneen taloudellisen 
taantuman aikana monet maat sekä EU-alueella et-
tä sen ulkopuolella ovat entistä aktiivisemmin käyttä-
neet julkista vientirahoitusjärjestelmää teollisuuspoli-
tiikan osana, jonka tavoitteena on viennin edistämi-
nen ja sitä kautta oman maansa työllisyyden turvaa-
minen. 

Julkisen vientirahoitusjärjestelmän käyttäminen 
viennin edistämiseen on kustannustehokasta elvyt-
tämistä. Kun kilpailukykyisen rahoituksen avulla saa-
daan 100 miljoonan euron vientikauppa suomalaisel-
le kone- ja metallituotealan yritykselle, pidetään Suo-
messa yllä yli 1000 työpaikkaa.

Keinoja on monia, mutta tärkeintä on hyväksyä 
uusi ajattelutapa, joka lähtee viennin edistämisestä 
ja kansallisesta edusta sekä kohtuullisten tappioiden 
hyväksymisestä. Osana ajattelutavan muutosta Finn-
veran riskinottoprofi ilia tulee muuttaa niin, että ris-
kinottohalukkuus ja hinnoittelu ovat sekä maa- että 
kaupallisten riskien osalta kilpailukykyiset kilpailija-
maiden vientitakuujärjestelmien kanssa. Finnvera tuo 
vientirahoitukselle lisäarvoa vain, jos se on riskien 
harkinnassaan yksityisiä luottovakuuttajia ja rahoitta-
via pankkeja rohkeampi ja toimii katalyyttisesti.

Teknologiateollisuuden 
toimialayhdistykseksi

SKOL 
Synergiaedut kannustivat Suunnittelu- 
ja konsulttitoimistojen liiton liittymään 
Teknologiateollisuus ry:n toimiala-
yhdistykseksi vuoden 2011 alusta.
TEKSTI SAMI LAAKSO

SUUNNITTELU- ja konsulttiyritysten edunvalvojaksi perustet-
tu SKOL oli vuonna 2008 yllättävien tehtävien edessä.

”YTN:n lakon myötä huomasimme, että meistä olikin tul-
lut työmarkkinaetujärjestö. Pienelle liitolle ei ole järkevää kas-
vattaa työmarkkinaorganisaatiota, joten lähdimme etsimään 
työmarkkina-asioiden hoitamiseen kumppania”, SKOLin halli-
tuksen puheenjohtaja Heikki Hornborg kertoo.

Eri vaihtoehtoja kartoitettaessa kävi ilmi, että Teknologia-
teollisuudella on lähes yhtenevä strategia SKOLin kanssa. Kun 
yhteistä löytyi muutenkin, liittyminen toimialayhdistyksesi il-
meni järkevimmäksi vaihtoehdoksi. 

”Jäsenyritystemme päivittäinen tarve liittyy lähes poikkeuk-
setta työmarkkinakysymyksiin. Jatkossa meillä on käytettävissä 
Teknologiateollisuuden kautta Suomen paras osaaminen tältä 
alueelta. SKOL voi Teknologiateollisuuden toimialayhdistykse-
nä keskittyä enemmän esimerkiksi alan imagon nostamiseen ja 
kansainvälistymisen aiheuttamiin haasteisiin”, Hornborg sanoo.

Asiantuntijayritysten edustaja 

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen toi-
vottaa uudet jäsenyritykset lämpimästi tervetulleiksi teknologia-
teollisuusperheeseen. Hän sanoo, että vaikka liittyminen tapah-
tui SKOLin aloitteesta, eikä Teknologiateollisuudella ole paineita 
haalia uutta jäsenistöä, kehitys tuo merkittäviä synergiaetuja. 

Se muun muassa lisää teknologiateollisuuden ja asiantun-
tijayritysten yhteistyömahdollisuuksia kehityshankkeissa ja pa-
rantaa molempien alojen asemia kansainvälisessä kilpailussa. 
Myös Teknologiateollisuuden rooli asiantuntijayritysten edus-
tajana vahvistuu. Liittymisen jälkeen Teknologiateollisuuden 
yritykset edustavat noin 35 000 toimihenkilöä ja yli 60 000 
ylempää toimihenkilöä.

”Liittyminen tuo 240 uutta yritysjäsentä ja saamme vah-
vistusta erityisesti arvoketjun alkupäähän. Monilla SKOLin jä-
senillä on asiakkaina Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä, ja 
voimme lisätä yhteistyötä luomalla uudenlaisia verkostomaisia 
aktiviteettejä”, Turunen sanoo. 
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Linjanveto

 Vientitakuiden kysyntä lisääntyy niiden ehtojen pa-
rantuessa, joten vientitakuiden kokonaisvastuukattoa 
täytynee nostaa vastaamaan kysyntää. Esimerkiksi Ruot-
sissa vastuukatto on Finnveraan verrattuna kolminkertai-
nen ja sitä on ehdotettu vielä nostettavaksi tänä vuonna 
kolmanneksella. Lisäksi Ruotsin vientitakuujärjestelmässä 
on riskinottopuskuria moninkertaisesti Suomen vastaa-
vaan verrattuna.

Suomen kilpailijamaissa yrityksillä on käytettävänään 
vientinsä tukemiseksi julkisesti tuettuja vientiluottoja jo-
ko suorina luottoina tai korontasauksena. Meillä Suo-
men Vientiluotto tarjoaa korontasausjärjestelmällä mah-
dollisuuksia OECD-ehtoisiin vientiluottoihin.

Suomen korontasausjärjestelmä toimii pankkien va-
rainhankintamahdollisuuksien ollessa kunnossa, mutta 
se ei mahdollista kansainvälisesti kilpailukykyistä rahoi-
tusta, kun pankkien pitkäaikainen varainhankintakus-
tannus on tavanomaista korkeampi.  Vaikka akuuteim-
masta fi nanssikriisistä ollaan päästy ohitse, niin monille 
pankeille pitkäaikainen varainhankinta on edelleen kallis-
ta ja suunnitteilla olevat uudet pankkien vakavaraisuus-
säännökset aiheuttanevat sen, että tämä tilanne ei tule 
muuttumaan. 

Vuoden 2009 alusta otettiin fi nanssikriisin takia väliai-
kaisesti käyttöön ns. viennin jälleenrahoitusmalli. Malli ei 
ole kuitenkaan toiminut odotetusti ja sen ehtoja on jou-
duttu korjaamaan, mutta ne ovat edelleen epäedulliset 
verrattuna siihen, mitä kilpailijamaiden yrityksillä on tar-
jolla omien järjestelmiensä kautta. 

Sen vuoksi suomalaisille viejille tulee tarjota pysyvä 
mahdollisuus koroltaan ja muilta ehdoiltaan kilpailuky-
kyisiin vientiluottoihin. Tämä voidaan toteuttaa vakinais-
tamalla vuoden 2010 loppuun saakka voimassa oleva 
viennin jälleenrahoitusmalli ja kehittämällä sen ehdot kil-
pailukykyisiksi. Olennaista on päästä koroissa OECD-eh-
tojen mukaiselle tasolle ja saada jälleenrahoitus käytän-
nössä toimimaan joustavasti. 

Nämä ovat keinoja, jotka pitäisi laittaa täytäntöön 
mahdollisimman pian, jotta saisimme nopeasti turvattua 
vientiteollisuuden toimintakykyä ja sitä kautta myös työl-
lisyyttä Suomessa. 

Petri Castrén
Teknologiateollisuus ry:n 
rahoitustyöryhmän puheenjohtaja
Head of Corporate Finance 
Nokia Siemens Networks Oy
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Osaajan opintie on pitkä. Tämän päivän ekaluokkalainen valmistuu 
yliopistosta kenties vuonna 2030. Koulutusjärjestelmän pitää 
samanaikaisesti vastata sekä nykyisiin että tuleviin osaamistarpeisiin.

TEKSTI SAMI LAAKSO KUVAT PLUGI JA JARI HÄRKÖNEN

M
aailman muutokset ovat 
nopeita. Harva voi esi-
merkiksi väittää näh-
neensä tarkasti Suo-
men nykyisen elinkei-

norakenteen vuosituhannen vaihteessa, 
jolloin paperin vienti veti ja maassa van-
nottiin yleisesti elektroniikkateollisuuden 
kasvun nimiin. 

Muutosvauhdista huolimatta tulevai-
suuden osaamistarpeiden pohdinnassa 
perspektiivi on etäällä, eivätkä koulutuk-
sen isojen linjausten käännökset voi olla 
äkkinäisiä eikä harjoitettu politiikka tem-
poilevaa. 

Wärtsilän henkilöstöjohtaja Päivi 
Castrén on osallistunut työhön, jossa on 
kartoitettu teknologiateollisuuden tulevai-
suuden osaamistarpeita ja pohdittu, mitä 
ne tarkoittavat koulutusorganisaatioille, 
oppimissisällöille ja oppimisympäristöille.

”Koulutussisältöjen ja -rakenteiden ra-
kentaminen on pitkäjänteistä työtä, johon 
osallistuu monia osapuolia. Jos tänään 
asetetaan tavoite esimerkiksi opisto- tai 
korkeakoulutasolle, se on todellisuutta 
koulutuksesta valmistuvien määrässä vas-
ta pitkän ajan kuluttua”, Castrén sanoo.

Hän huomauttaa, että vaikka nyt muo-
dostettu kuva esimerkiksi vuoden 2020 
osaamistarpeesta ei olisikaan täydellisesti 
osuva, ison kuvan sisällä asioita voidaan 
hienosäätää. Siksi on tärkeää rakentaa 

koulutusorganisaatioihin ketteryyksiä, jot-
ta muuttuneisiin tilanteisiin voidaan rea-
goida joustavasti. 

Voimavaroja 
kohdennettava

Kun Castrénia pyytää kurkistamaan tule-
vaan, hän kertoo uskovansa siihen, että 
jatkossakin kattava koulutusjärjestelmä 
luo edellytyksiä Suomelle ja suomalaisille 
yrityksille, jotta ne pystyvät kilpailemaan 
korkeatasoisella osaamisella. 

Castrén muistuttaa pysyvistä tosiasi-
oista. Olemme viiden miljoonan ihmisen 
kansa, ja se edellyttää kouluttamisen koh-
dentamista ja rajallista määrää toimialoja, 
joilla Suomi kilpailee. Hänen mukaansa on 
vaikea nähdä, että Suomen vahvuusala-
na olisi työvoimavaltaista perustuotantoa. 
Tulevaisuudessa tietotyön ja palveluliike-
toiminnan merkitys korostuu entisestään.

”Menestyminen ei perustu henkilöi-
den määrään vaan osaamisen ja tekemi-
sen laatuun. Lisäarvon tuottamiseen muu-
alla kuin arvoketjun alkupäässä”, hän sel-
ventää.

Resurssien rajallisuudesta johtuen voi-
mavaroja pitää kohdentaa ja koulutusjär-
jestelmän sisälläkin on tehtävä työnjakoa. 

”Jos esimerkiksi kaikki korkeakoulut ja 
yliopistot yrittävät tehdä samaa, jokaiselle 
ei riitä opiskelijoita, eikä kaikkien yksiköi-

den ole mahdollista antaa korkeatasois-
ta koulutusta resurssien sirpaloituessa.”

Yhdessä kartoitettuja tarpeita

Castrén on Wärtsilän palkkalistoilla ja poh-
tii koulutustarpeita Teknologiateollisuuden 
ja Elinkeinoelämän keskusliiton elimissä. 
Päätökset koulutusjärjestelmän ylläpidosta 
ja rakenteista ovat kuitenkin viimekädes-
sä julkisen vallan käsissä. Hän pitää tär-
keänä, että tulevaisuuden koulutuksellisia 
tarpeita pohditaan yhdessä, jotta rajallisia 
resursseja ei tuhlata koulutukseen aloilla, 
joilla ei synny työpaikkoja. 

Osapuolten kanssakäyminen näkyy 
myös käytännön toimissa työpaikoilla ja 
oppilaitoksissa. 

”Esimerkiksi opettajien työskentely yri-
tyksissä palvelee kaikkia osapuolia. Kun 
opettajilla on tieto mitä yrityksissä tapah-
tuu, se auttaa heitä opetustyössä ja samal-
la myös tieto uudistuu. Välillä viimeisintä 
asiaa tehdään yrityksissä, välillä taas tutki-
mustoiminnan kautta yliopistoissa ja muis-
sa koulutusorganisaatioissa.”

Castrén peräänkuuluttaa muutenkin 
laaja-alaista katsontakantaa. Hän muistut-
taa, että koulun, ylipiston tai muun oppi-
laitoksen penkillä tiedon kerääminen on 
kuitenkin vain osa osaamisen kartuttamis-
ta. Suuri osa ammatillisesta kehityksestä 
tapahtuu yrityksissä ja työssä oppimalla.

rakennetaan
Huominen

tänään
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”Rajallisia resursseja ei saa 
tuhlata koulutukseen aloilla, 
joilla ei synny työpaikkoja.”



”Koulutus luo valmiuksia ja mahdol-
lisuuksia tehdä työtä. Työn spesifi t asiat 
opitaan usein sekä työtä tekemällä et-
tä työnantajan järjestämän koulutuksen 
avulla.”

Castrén ei näe tällä hetkellä suurta kui-
lua koulutusjärjestelmän antamien val-
miuksien ja työelämän vaatimusten välillä. 
Hänen mukaansa koulutuksen on tarjot-
tava yleisiä työelämätaitoja. Vaatimuksena 
kielitaito on lähes itsestäänselvyys, ja eng-
lannin kielen rinnalle tarvitaan myös mui-
den kielten osaamista. Tärkeää olisi myös 
kasvaa ”poikkitieteellisyyteen”, eli saada 
valmiuksia nähdä asioita oman osaamis-
alueen ulkopuolelta.

Päivi Castrén on koulutukseltaan psy-
kologian maisteri ja liekö sillä vaikutus-
ta, että hän muistuttaa organisaatioiden 
muodostuvan yksilöistä.

”On tärkeää, että ihmiset osaavat teh-
dä töitä yhdessä. Kanssakäymisessä ko-
rostuvat sosiaaliset taidot sekä kommu-
nikaatio- ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi 
kansainvälistyminen edellyttää kykyä toi-
mia erilaisissa kulttuureissa ja eritaustais-
ten ihmisten kanssa. Koululla on tässä kas-
vatustehtävässä oma roolinsa.”

Koulutus on etu

Vaikka taantuman myötä aiemmin vahvas-
ti esillä olleet puheet tulevaisuuden työ-
voimapulasta ovatkin suurelta osin vaien-
neet, iso kokonaiskuva ei ole muuttunut. 
Kilpailu parhaista osaajista jatkuu. Wärt-
silän henkilöstöjohtajana Castrén seuraa 
kilpailua aitiopaikalta.

”Vaikka Wärtsilän kotipesä on Suomes-
sa, meillä on toimintaa yli 70 maassa erilai-

sissa yksiköissä. Jokaisessa maanosassa on 
samanlainen haaste siitä, mistä löydetään 
parhaat osaajat. Heistä ei käydä kisaa vain 
kilpailijoidemme kanssa vaan ylipäätään 
kaikkien rekrytoivien yritysten kanssa. Sik-
si Wärtsilän on oltava houkutteleva työnan-
taja, joka tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä.”

Castrén painottaa, että Wärtsilä ei ole 
haalimassa massoittain ulkomaisia osaa-
jia Suomeen, vaikka yrityksen palveluk-
sessa olevia sekä tulee Suomeen että läh-
tee täältä ulkomaille. Talon sisällä wärtsi-
läläisten osaamisen kehittäminen jatkuu. 
Castrén peräänkuuluttaa työntekijöiltä ha-
lua oppia uutta ja valmiutta ottaa käyt-
töön uusia toimintatapoja.

”Yritysten tarjoama koulutus on työn-
tekijälle etu, sen pääoman työntekijä saa 
itselleen. Koulutuksesta hyötyy sekä yritys 
että työntekijä.” 

”On tärkeää, että ihmiset 
osaavat tehdä töitä yhdessä.”

Wärtsilän henkilöstöjohtaja 
Päivi Castrén on Elinkeinoelä-
män keskus liitossa Teknologia-
teollisuuden edustajana koulu-
tus- ja työvoima valiokunnassa, 
ja toimii sen puheenjohtajana.
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Perusopetuksessa

Mikä on tämän hetken tärkein muutostarve?

Korkeakoulutuksessa

Ammatillisessa koulutuksessa

Perusopetuksen keskeinen 

muutostavoite lähivuosina on 

sivistystehtävän syventäminen 

ja uudistaminen. Perinteisesti 

yleissivistävässä koulutuksessa 

on keskeistä ollut tieto eri tie-

donaloilta, mutta sen rinnalla on 

hankittu myös osaamista. Meidän 

on nyt tunnistettava ja tunnustet-

tava tiedon määrän jatkuva kasvu, 

joka aiheuttaa pahimmillaan 

informaatioähkyä. Tietojen osalta on pohdittava, mitkä 

ovat olennaisia tavoitteita ja sisältöjä sekä pyrittävä raken-

tamaan liittymäkohtia eri oppiaineiden välille. Keskeisellä 

tiedolla tulee olemaan tulevaisuudessakin tärkeä merkitys 

osana suomalaista sivistystä, mutta muutoksena tiedon rin-

nalle on nostettava vahvemmin tulevaisuuden yhteiskunnan 

edellyttämä osaaminen, jota tarvitaan niin jatko-opinnoissa 

kuin työelämässäkin. Tällöin sivistystä voidaan ajatella 

kokonaisuutena, jossa tiedot, taidot ja asenteet sekä kyky 

soveltaa opittua yhdistyvät. Lähitulevaisuuden haaste on 

kyetä määrittelemään näitä avaintaitoja tai kompetensseja 

suomalaiseen peruskouluun sopiviksi.

Edellä mainittuja kompetensseja voitaisiin nimittää 

tulevaisuudessa esimerkiksi kansalaisen taidoiksi, jotka 

määriteltäisiin ja jotka tukisivat jokaisen oppilaan oman 

identiteetin rakentumista ja kypsymistä sekä suuntaisivat 

tulevaisuuteen. Kansalaisen taitoihin voisivat kuulua 

ajattelun taidot, työskentely- ja vuorovaikutustaidot 

sisältäen tieto- ja viestintätekniikan ja muun teknologian 

käyttötaidon, käden ja ilmaisun taidot, osallistumisen ja 

vaikuttamisen taidot sekä itsetuntemuksen ja vastuullisuu-

den taidot. Nämä esimerkkeinä miten kansalaisen taitoja 

voisi määritellä, mutta tärkeää olisi tietenkin määritellä ne 

perusopetuksen yhteisiksi tavoitteiksi, jotka sitten konkreti-

soituisivat opetussuunnitelman perusteissa sekä paikallisissa 

opetussuunnitelmissa.

Jorma Kauppinen

Johtaja, Opetushallitus

Tärkeimmät kehittymisalueet kor-

keakoulutuksessa liittyvät mielestäni 

kansainvälistymiseen ja yrittäjyyteen. 

Oppilasvaihtoa tulisi lisätä – erityisesti 

USA:han, jonka osuus ulkomailla 

opiskelevista suomalaisnuorista on 

varsin vaatimaton. USA on edelleen 

kiinnostava vientimarkkina etenkin 

korkean teknologian yrityksille. USA 

tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden 

yrittäjyyden kehittämiseen kulttuuri-

vaihdon kautta. Opiskelijavaihtoa tulisi kehittää myös uusien 

kasvavien markkinoiden kanssa. Ulkomaalaisia opiskelijoita 

tulisi saada lisää suomalaisiin korkeakouluihin ja meidän pitäisi 

tehdä suomalaisista korkeakouluista houkuttelevia ulkomaalai-

sille huippuprofessoreille. Yrittäjyys on noussut viime aikoina 

voimakkaasti opiskelijoiden keskuudessa. Nyt olisi loistava 

tilaisuus lisätä yrittäjyyskoulutusta.

Mika Okkola

Johtaja, Microsoft Oy

OSAAMINEN

Aikuiskoulutuksen puolella olisi 

käynnistettävä kehittämishanke 

näyttötutkintojärjestelmän uudis-

tamiseksi. Sen tärkeänä osana tulisi 

olla työntekijän huippuosaamiseen 

valmentava, uudistettu erikoisam-

mattitutkintojen ja tutkintojen osien 

järjestelmä. Toivoisin näkyvämpää 

tunnustusta sille, että tuottavuuden 

ja työn laadun kohottaminen ei ole 

vain korkeakoulujen asia. Nuorten 

koulutuksen osalta tärkein ja ehkä haastavin kysymys on 

työssäoppimisen kehittäminen ja sen joustava laajentaminen 

tutkinnon osana. 

Markku Liljeström

Kehittämispäällikkö, SAK ry
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Innovointi-innostusta kouluihin
Kun Teknologiateollisuuden Tämä toimii! -teknologiakilpailun materiaalipaketti 
saapuu kouluille, lasten mielissä alkaa hurja ideoiden hyörinä.

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI KUVAT MATTI IMMONEN

V
altakunnallinen Tämä toi-
mii! -teknologiakilpailu on 
suunnattu perusopetuk-
sen 1.– 6. luokille. Perus-
opetuksen opetussuunni-

telman perusteisiin kuuluu aihekokonai-
suus ”Ihminen ja teknologia”. Oman 
toimivan ja liikkuvan lelun toteuttami-
nen Tämä toimii! -prosessissa tukee 

hyvin aihekokonaisuutta. Samalla kilpailu 
innostaa lapsia arkielämän teknologisten 
haasteiden luovaan ratkaisemiseen. 

Innostavaa opiskelua

”Me tutkimme sitä pakettia ja ajattelim-
me, että tehtäisiinkö joku karuselli. Sitten 
keksimme, että tehdään matikkakarusel-
li. Minä sahasin ja liimasin. Maalaamisesta 
meinasi tulla kinaa, kun Onni ja minä ja 

tytöt olimme kaikki niin innokkaita. Sitten 
arvottiin, että Jenna ja Sanna maalaa-
vat”, kertoo kakkosluokkalainen Tomas.

Ryhmän matikkakaruselli valittiin Tuu-
sulan Ruotsinkylän koulun edustusryh-
mäksi, joka pääsi alueelliseen Tämä toi-
mii! -tapahtumaan ja jatkoi sieltä vielä lop-
puhuipentumaan, joka järjestettiin Aalto-
yliopistolla.

”Koko koulu on mukana. Jo syksyllä 
Tämä toimii! laitetaan vuoden työsuun-
nitelmaan, ja opettajat varaavat oppitun-
neista aikaa prosessin toteuttamiseen. Op-
piminen tapahtuu huomaamatta omia Tä-
mä toimii! -tuotoksia tehdessä ja toisten 
valmiisiin töihin tutustuttaessa”, kertoo 
rehtori Jukka Moisio.

Projekti tukee monien oppiaineiden 
opetusta. Äidinkieltä tarvitaan työpäivä-
kirjan pitämisessä ja esiteltäessä työtä tuo-
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”Nyt täytyy istua”, Vaisalan henkilöstöjohtaja Marja 

Happonen kertoo nuoren todenneen puhelimessa, kun 

oli kuullut valinnastaan kenties koko työuran kannalta 

merkittävälle Giant Leap -jaksolle.

Vaisalan Giant Leap -ohjelma on korkeakouluopiske-

lijoille tarkoitettu kolmen kuukauden pituinen harjoit-

teluohjelma, joka tarjoaa opiskelijoille työkokemusta ja 

mahdollisuuden tutustua yhtiön toimintaan. Halukkaita 

on riittänyt; tänä kesänä kolmatta kertaa järjestettävään 

ohjelmaan oli hakijoita 735, joista 23 pääsi harjoitteli-

jaksi.

Marja Happonen kertoo, että Giant Leap -ohjelman 

järjestämiseen on monta motiivia. Sen avulla Vaisalaa 

voidaan tehdä tunnetuksi opiskelijoiden joukossa ja ker-

toa yhtiön tarjoamista mielenkiintoisista työtehtävistä.

”Giant Leap sopii hyvin Vaisalan kulttuuriin, jossa 

korostetaan osaamista ja kehittämishalua. Ohjelmassa 

toteutuu myös yrityksen arvona oleva ’personal 

growth’”, Happonen huomauttaa.

Siinä missä joissakin yrityksissä taantumassa karsitaan 

kehittämiskuluja, Vaisala on lisännyt tuotekehityspa-

nostuksia. Eikä toimitusjohtaja Kjell Forsén näe mitään 

syytä, miksei yritys jatkaisi myös Giant Leapia. 

”Ohjelma antaa meille selvästi lisäarvoa. Harjoitteli-

jat eivät tee turhaa työtä vaan ihan oikeita projekteja, 

joiden lopputulokset hyödynnetään liiketoiminnassa. 

Taloon tulevat nuoret huippukyvyt tuovat mukanaan 

energiaa ja uutta ajattelua. Sitä tarvitaan koko ajan”, 

Forsén sanoo.

Hän muistuttaa, että huipputeknologiayrityksenä 

Vaisalan menestys on täysin riippuvaista kompetens-

seista, joten sen on saatava rekrytoitua osaajia. 

”Giant Leap on osoittautunut erittäin hyväksi malliksi 

sille, miten saamme meille relevanteilta aloilta seulot-

tua parhaat osaajat. Emme kuitenkaan ole vain saava 

osapuoli, vaan meillä on myös annettavaa harjoitteli-

joille. Tämä on hyvää yrityskansalaisuutta. Toivon, että 

harjoittelijat oppivat täällä ollessaan paljon ja että heille 

jää hyvä mielikuva Vaisalasta.”

Jonna Toivanen osallistui viime vuoden harjoittelu-

jaksolle. Ohjelman nimi on Giant Leap, tuntuuko, että 

jakso on ollut sinulle iso harppaus?

”Kyllä se on ollut merkittävä askel oman oppimisen 

ja uran kannalta. Se on motivoivaa, että täällä on pääs-

syt työssä käsiksi niihin asioihin, joista on koulunpenkillä 

lukenut teorioita”, Jonna Toivanen sanoo.

Lue laajempi artikkeli internetistä: 
www.teknologiateollisuus.fi /fi /visio

Iso harppaus työelämään
maristolle. Kuvaamataidon tunneilla voi-
daan tehdä omien lelujen mainosjulisteita. 
Käsityö, matematiikka, luonnontieteet ja 
ylemmillä luokilla fysiikka ja kemia tule-
vat mukaan itse lelua suunniteltaessa ja 
valmistettaessa. 

Ehtymätön ideatulva

Koululaiset työskentelevät neljän oppilaan 
ryhminä, joissa on mukana tyttöjä ja poi-
kia. Opettajan tehtävänä on antaa raa-
mit työskentelylle ja vinkkejä esimerkiksi 
työskentelytavoista. Oppilaat itse ideoivat, 
päättävät ja tekevät omat työnsä. 

”Ihmettelen usein, mistä oppilaat oi-
kein keksivät upeat ideansa. Toisilta nii-
tä suorastaan tulvii, toiset pohtivat ehkä 
enemmän mielessään. Ideat piirretään pa-
perille ja oppilaat miettivät yhdessä niiden 
toteutuskelpoisuutta ryhmissä”, kertoo 
kolmannen luokan opettaja Anri Halkola.

”Vaikka olemme olleet mukana jo mo-
nena vuonna, hämmästyn aina uudelleen 
oppilaiden innostusta”, Moisio paljastaa. 

Tämä toimii! -prosessi harjoittaa myös 
sosiaalisia taitoja. Halkola kertoo, että op-
pilaat jakavat ryhmässä luontevasti vas-
tuuta keskenään omien vahvuuksiensa 
mukaan. Projektissa päästään harjoitte-
lemaan myös pitkäjänteisyyttä ja ongel-
manratkaisua.

”Myös yrittäjyyskasvatus on vahvasti 
mukana. Oppilaathan joutuvat itse suun-
nittelemaan, tekemään, mainostamaan ja 
ikään kuin myymään tuomaristolle lelun-
sa”, Moisio lisää. 

”Ideat vain tulevat päähän. 
Vängersin jotain muovailu-
vahasta ja ajattelin, että 
karuselliin voisi tehdä 
hepat, mutta teinkin tytöt”, 
Jenna paljastaa.
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Työ opettaa 
opiskelijaa
The Switch Drive Systemsin Vaasan 
tehtaan konvertterilinjan tuotantoa hoitaa 
Vaasan ammattiopiston 16 viimeisen 
vuoden sähköautomaatio-opiskelijaa.

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI KUVAT KATJA LÖSÖNEN

K
aikki teollisuusyritykset kantavat 
yhteistä vastuuta tulevaisuuden 
työvoiman turvaamisesta. Mei-
dän on huolehdittava siitä, et-

tä alan opiskelijat pääsevät kouluttautu-
maan todelliseen työelämään”, sanoo The 
Switchin Vaasan tehtaan tuotantopäällikkö 
Seppo Heinonen.

Kun Vaasan ammattiopiston sähkö-
automaation lehtori Olli Karppi ehdot-
ti yhteistyötä The Switchille, Heinonen ei 
epäröinyt. Hän on aikoinaan ollut itsekin 
vastaavassa tilanteessa: koulussa opiskeli-
jat saavat kyllä työkalut työelämää varten, 
mutta työkalujen käytön voi oppia vasta 
työpaikalla tositoimissa. 

”The Switchissä haluamme olla suun-
nannäyttäjiä. Osa sitä on näiden nuorten 
opiskelijoiden opastaminen toimintaam-

”Oikea työ tuotantolinjalla on 
mielenkiintoista ja monipuolista, sillä 
vaihdamme usein työpisteitä. Saamme 
ottaa itse vastuuta. Opettajamme on 
ollut perehdyttämässä meitä alusta 
saakka”, Anniina Fors kertoo.

me. He ovat hiomattomia timantteja, joilla 
on jo hallussaan perusosaaminen sekä pal-
jon tahtoa ja hyviä näkemyksiä. Haluam-
me kanavoida heidän osaamisensa meidän 
tuotantoomme”, Heinonen kertoo.

Tuulivoimaloiden sähköjärjestelmiä val-
mistavan The Switchin tuotanto Vaasas-
sa keskittyy suurien generaattoreiden ja 
konvertterijärjestelmien tuotekehitykseen, 
suunnitteluun ja valmistukseen. 

”Emme tee pelkästään tuotantoa, vaan 
kokonaisten tuotantoprosessien suunnit-
telua niin, että tuotantolinjat ovat helposti 
siirrettävissä esimerkiksi verkostoyrityksiin. 
Työ tuotantolinjoillamme Vaasassa on sa-
malla itse prosessien ja linjatyöskentelyn 
kehittämistä, johon työntekijät koko ajan 
osallistuvat. Tämänkin vuoksi on tärkeää, 
että työtekijöillämme on tuoreita ja inno-



Turun ammattikorkeakoulussa toimiva 

Education Support Centre Finland (ESCfi ) 

on Microsoft Finlandin kanssa perustettu 

opiskelijoiden pyörittämä yrityksen 

kaltainen oppimisympäristö. Sen tarjoaa 

Microsoft-tukea pääosin oppilaitoksille 

ja korkeakouluille. 

Samalla, kun ESCfi :ssä työskentelevät 

opiskelijat saavat erinomaista työkoke-

musta Microsoftin sertifi oimina asian-

tuntijoina, he saavat myös ainutlaatuisen 

mahdollisuuden tutustua työelämään.

”Siirtyminen opiskelijan roolista 

työelämään on suuri muutos jokaiselle. 

ESCfi :n kautta olen saanut tärkeää 

työkokemusta, joka varmasti parantaa 

myöhempiä työllistymisen mahdolli-

suuksia. Ulkomaalaiselle mahdollisuus 

tutustua opiskeluvaiheessa suomalaiseen 

työelämään on tavallistakin arvokkaam-

paa. Se helpottaa työelämään siirtymistä 

ja suomalaisen työelämän tapoihin 

sopeutumista”, totee ESCfi :ssä työsken-

televä maltalainen sovellusasiantuntija 

Christopher Scicluna.

vatiivisia ajatuksia ja he ovat valmiita ke-
hittymään rinta rinnan työn kanssa”, Hei-
nonen korostaa. 

Aitoa vastuuta

Toisen asteen kaikkiin ammatillisiin perus-
tutkintoihin kuuluu ammatillisia opintoja 
tukevaa työssäoppimista. Olli Karppi pitää 
tärkeänä, että opettajilla on tiiviit suhteet 
paikalliseen yritysmaailmaan. Se on ainoa 
tapa luoda nuorille mahdollisuuksia työs-
säoppimiseen. 

”Yhteistyön yritysten kanssa on oltava 
pitkäjänteistä. Opettajalta se vaatii koko-
naisnäkemystä sekä yritysten tarpeista ja 
tuotannon prosesseista että opiskelijoiden 
kyvyistä ja motivaatiosta”, Karppi linjaa. 

”Samalla opetukseen tulee aivan uusi 
ulottuvuus, kun mukaan voidaan linkittää 
työelämän tarpeita. Opettaja, joka tuntee 
opiskelijansa, varmistaa, että opiskelijan 
kyvyt ja työtehtävien haasteet osuvat koh-
dalleen. Yritys sitoutuu ohjaamaan opiske-
lijoita työssä ja integroimaan heidät työ-
yhteisöön.” 

The Switchin sitoutuminen opiskelijoi-
hin on esimerkillistä. Kaikki työntekijät, 
olivatpa he opiskelijoita tai omaa väkeä, 
ovat samassa asemassa. Heillä on saman-
lainen työvaatetus ja heitä kohdellaan sa-
malla tavoin. 

”Jos haluamme saada opiskelijoista 
todellista hyötyä, emme voi laittaa heitä 

lattioita lakaisemaan. Heille on annetta-
va vastuuta sitä mukaa, kun he kykenevät 
sitä ottamaan. Vaikka opiskelijoiden oh-
jaamisessa tarvitaan oman ajan jakamista, 
aktiivisuutta, seurantaa, kuuntelemista ja 
välillä kärsivällisyyttäkin, se on silti ainoa 
oikea tapa ottaa heidät mukaan yrityksen 
toimintaan”, Heinonen painottaa. 

Katse kauemmas 
tulevaisuuteen

Vaasan ammattiopiston ja The Switchin 
yhteistyö alkoi puolisentoista vuotta sitten 
tilanteessa, jossa The Switchillä oli suuri 
työntekijöiden tarve. Silloin ammattiopis-
to tuli nopeasti apuun ja tarjosi mahdolli-
suutta työssäoppimisyhteistyöhön.

Tällä hetkellä Suomi elää taantumas-
sa, mutta siitä huolimatta The Switch 
jatkaa määrätietoisesti oppilaitosyhteis-
työtä. Yleisestä taantumasta riippumat-
ta The Switchin liikevaihto on kasvanut 
vuosi vuodelta ja viime vuosien kasvukäy-
rä nousee jopa varsin jyrkästi.

”Yhteistyö on sujunut niin hyvin, et-
tei ole mitään syytä keskeyttää sitä. Kun 
pidämme pienet purot virtaamassa koko 
ajan, niistä on helppo kasvattaa nopeas-
ti suuri virta sitten, kun rekrytointitarpeet 
kasvavat entisestään. Toivottavasti mah-
dollisimman moni näistäkin opiskelijois-
ta jää meille kesätöihin”, Heinonen sum-
maa.

ESCfi  auttaa integroitumaan työelämään
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Osaaminen 
kehittyy jakamalla
GE Healthcare Finland toimii alalla, jossa edellytetään 
erikoisosaamista ja erityisen korkeaa laatua. Osaamisen 
kehittämisen ja siirtämisen takeita ovat vankka yrityksen 
sisäinen verkostoituminen ja ihmisten vahva motivaatio.

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI KUVAT MATTI IMMONEN JA GE HEALTHCARE

Tukena on myös kliinistä koulutusta, mut-
ta viime kädessä vasta itse työ voi opettaa 
varsinaiseksi alan ammattilaiseksi”, sanoo 
henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

Vahvuutena verkostot

Ulkoisen rekrytoinnin rinnalla yrityksen si-
säinen osaamisen siirtäminen on tärkeä 
tapa varmistaa riittävä ammattitaito. Kun 
toiminta on tarkkaan dokumentoitua, voi-

si olettaa, että osaamisen siirtäminen van-
hemmilta osaajilta nuoremmille on lähinnä 
vain rutiinia. 

”Kaikki se, mikä liittyy itse substanssiin 
eli laitteisiimme ja tuotteisiimme, on do-
kumentoitu. Mutta silti on paljon tietoa, 
jota syntyy vain kokemuksen kautta ja jota 
voi saada vain vanhemmilta kollegoilta”, 
pohtii Hannu Lounento.

”Niin sanottua hiljaista tietoa on muun 
muassa se, että tietää, keneltä kannattaa 
kysyä lisää, jos ei itse tiedä. Esimerkiksi 
suunnittelupäätösten ratkaisut näkyvät 
kyllä koodista ja dokumenteista, mutta 
usein vain ihmisillä on tieto siitä, miksi jo-
tain on tehty juuri näin. Laajoissa järjes-
telmissä kaikkea ei ole käytännöllistä do-
kumentoida”, selittää Lounennon esimies 
Pauli Savolainen.

G
E Healthcare Finlandin palve-
luksessa toimii Suomessa noin 
850 ihmistä. He kehittävät ja 
valmistavat muun muassa hoi-

to- ja potilasvaltontalaitteita, kliinisiä tieto-
järjestelmiä ja kuvantavia laitteita. Lääke-
tieteen tekniikan parissa toimittaessa laa-
tusääntely on huipussaan ja toiminta on 
tarkkaan dokumentoitua. Työssä tarvitaan 
vahvaa it-osaamista, mutta myös kliininen 
osaaminen on tarpeellista. 

”Rekrytointi on haastavaa, sillä val-
miita meidän alaamme tuntevia ihmisiä 
on vaikea löytää. Otamme mielellämme 
nuoria lääketieteellisen tekniikan ja infor-
maatioteknologian osaajia harjoittelijoik-
si ja diplomityöntekijöiksi. Sitä kautta he 
pääsevät perehtymään toimintaamme ja 
voivat kasvaa työhön ja organisaatioon. 
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Lounento on työskennellyt kuusi vuot-
ta potilasmonitoroinnin tuotekehityksen 
parissa. Hän on koulutukseltaan tietotek-
niikan diplomi-insinööri. 

”Vanhemman ohjelmistokehittäjän ja-
lanjäljissä opin lisää tuotteistamme ja pää-
sin pian vastaamaan ohjelmistomme käyt-
töliittymän kehittämisestä. Vähitellen aloin 
neuvoa myös muita, ja sitä kautta olen it-
sekin kokenut oppivani jatkuvasti uutta. 
Nyt olen alkanut itse ohjata nuorempaa 
gradun tekijää”, Lounento kertoo. 

”Erittäin tärkeää osaamisen kehittä-
misessä on oma mielenkiinto, kyky oppia 
uutta ja halu siirtää opittua myös toisille. 
Myös esimies tai pidempään talossa ollut 
asiantuntija pystyy pitämään omaa osaa-
mistaan yllä nuorempaa ohjaamalla”, Sa-
volainen vahvistaa. 

Vahva sisäinen verkostoituminen mo-
nella tasolla on tyypillistä GE Healthcarel-
le, ja yrityksen toimintatapa tukee tiedon 
jakamista talon sisällä. Kun yksi käy kou-
lutuksessa, hän jakaa oppimaansa tietoa 
talon sisällä myös muille. 

”Useissa tiimeissä tiedon siirtäminen 
on otettu mukaan myös viikoittaisiin ru-
tiineihin. Viikkopalaveri on tilaisuus, jossa 
uutta tietoa on helppo jakaa toisille”, Sa-
volainen kertoo. 

Talon sisällä järjestetään runsaasti myös 
omaa ammatillista koulutusta. Omat am-
mattilaiset huolehtivat oman vahvan alu-
eensa kouluttamisesta toisille. 

Esimiestyötä ja vertaistukea

GE Healthcaren henkilöstön kehittämisen 
prosesseissa esimiestyön kehittäminen on 
keskeisellä sijalla, sillä hyvä esimiestyö on 
keino saada aikaan myös tehokasta tie-
don siirtoa. Savolaisen ja Lounennon esi-
mies-alainen -suhdetta leimaa etenkin joh-

tamistaitojen kehittäminen. Vanhemman 
osaajan esimerkki vie myös nuorempaa 
eteenpäin. 

”Yhteistyö on sekä mentorointi-tyylistä 
opastusta että coaching-tyyppistä uusiin 
ratkaisuihin ohjaamista. Vuosittainen ke-
hityskeskustelu on tärkeä työkalu, jonka 
puitteissa sekä esimies että henkilö itse 
arvioivat suorituksia, vahvuuksia ja kehi-
tystarpeita”, Savolainen selittää. 

”GE Healthcaren HR-prosessit ovat vah-
vaa maailmanluokan tasoa. Suorituksen 
johtamisessa pyritään läpinäkyvyyteen ja 
palautteen merkitystä korostetaan. Hen-
kilöstön tukena on vahva vertaistuki ku-
ten esimerkiksi esimiehille kuukausittain 
järjestettävä manager-foorumi. Myös työ-
parien yhteistyö tukee jatkuvaa osaamisen 
kehittämistä”, Jankola-Väntär luonnehtii. 

Omassa tiimissään Savolainen on otta-
nut käyttöön kirjallisesti määritellyt osaa-
misen kehittämisen tavoitteet. Sen sijaan, 
että mietittäisiin pelkästään omia kehitys-
tarpeita, tavoitteita pyritään määrittele-
mään myös positiivisesti omista vahvuuk-
sista lähtien. Niitä kehittämällä oma ura 
voi mennä eteenpäin ja koko työyhteisö 
voi oppia uutta. 

”Esimiestyöltä vaaditaan proaktiivi-
suutta. Esimiehen on rohkaistava 
alaisiaan ja järjestettävä puit-
teet niin, että kehitystä tapah-
tuu omaehtoisesti. Vaikka ta-
loudellisesti elettäisiin tiukkoja 
aikoja, henkilöstön kehitystä on 
pidettävä koko ajan yllä”, Savolai-
nen korostaa. 

Hiljaista tietoa on muun muassa se, 
että tietää keneltä kannattaa kysyä, 
jos ei itse tiedä”, Pauli Savolainen 
muistuttaa.

OSAAMINEN
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Innovaatiotoiminta
kaipaa verokannustimia
Etenkin kasvuyritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminta kaipaa uusia verokannustimia. 
Työ- ja elinkeinoministeriön t&k-menojen verovähennysjärjestelmää selvittäneen 
työryhmän ehdotukset ovat valtiovarainministeriön verotyöryhmän arvioitavana.

TEKSTI OLLI MANNINEN KUVITUSKUVA VESA LEHTIMÄKI

Innovaatiotoimintaan 
kannustaminen verohelpotuksin 

on yleistä OECD:n ja EU:n 
jäsenmaissa.

tinjärjestelmä. Jos esimerkiksi kansainvä-
liset rahoittajat investoisivat suomalaisyri-
tysten innovaatiotoimintaan, tulisi niiden 
saada vastineeksi verohelpotuksia. Tällai-
nen käytäntö on kansainvälisesti yleinen. 
Myös meillä kannattaisi kokeilla tällaista 
vaihtoehtoa”, Sibakov sanoo.

Hyötyä koko yhteiskunnalle

Teknologiateollisuus on erittäin tuotekehi-
tysintensiivinen toimiala ja tarvitsee nykyi-
sessä taloustaantumassa kaikki mahdolli-
set eväät kasvun ja viennin edistämiseksi.

”TEM:in työryhmän mukaan myös tut-
kimus- ja tuotekehitystoimintaan investoi-
vien yritysten tulisi saada verohelpotuksia, 
mikä kannustaisi niitä kehittämään liike-
toimintaansa investoimalla voimakkaam-
min t&k-toimintaan ja mahdollistamaan 
näin tulevaisuuden kasvuedellytykset”, Si-
bakov sanoo.

Verokannusteen perusteena tulisi olla 
tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tai in-
novaatiotoiminnan työvoimakustannukset 
ja verovähennysjärjestelmän kohteena en-
sisijaisesti pk-yritykset.

”Jonkinlainen kontrollijärjestelmä olisi 
kehitettävä arvioimaan, että yritysten in-
novatiivisuuteen liittyvistä menoista saa-
tava verohyvitys täyttäisi ennalta määri-
tellyt innovatiivisuuden edellytykset”, Si-
bakov sanoo.

Oikein kohdennettuna innovaatiotoi-
minnan erilaisilla kannusteilla saavutettai-
siin suurin mahdollinen pitkän aikavälin 
hyöty kansantaloudelle ja yhteiskunnalle 
sekä vahvistettaisiin myös Suomen hou-
kuttelevuutta kansainvälisten sijoittajien 
näkökulmasta.

T
yö- ja elinkeinoministeriön 
(TEM) työryhmä jätti jo viime 
vuoden kesäkuussa ehdotuk-
sensa ratkaisuista, joilla voi-
taisiin laventaa innovaatio-

politiikan vaikuttavuutta yhä suurempaan 
määrään suomalaisia yrityksiä sekä luoda 
edellytyksiä innovatiivisille kasvuyrityksille 
ja lisätä Suomen houkuttelevuutta tulevai-

suudessa t&k- ja innovaatiotoiminnan si-
jaintipaikkana.

Työryhmässä mukana ollut Teknolo-
giateollisuuden 100-vuotissäätiön asia-
mies Mervi Sibakov sanoo, että monet 
pk-yritykset kokevat nykyisen innovaatio-
rahoitusjärjestelmän monimutkaisena.

”Tekesin rinnalle olisi hyvä kehittää 
vaihtoehtoinen, kevyempi verokannus-
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Myytinmurtaja
PALSTALLA TARKASTELEMME
USKOMUSTEN TODENPERÄISYYTTÄ

Tuloerojen kasvu 
on aina haitallista 
– vai onko?

Tuloerojen kasvu uutisoidaan lähes poikkeuksetta 

negatiivisena kehityksenä. Voiko tuloerojen kasvu olla 

kuitenkin perusteltua ETLAn tutkimusjohtaja, professori 

Mika Maliranta?

Suomessa taloustieteilijät ovat yhtä mieltä siitä, että 

tuloeroja tarvitaan. Sen sijaan käsitykset tuloerojen 

optimaalisesta tasosta vaihtelevat. Tuloerojen pitäisi 

perustua työn tuottavuuseroihin. Kansantalouden 

kannalta on tärkeää, että tuloerot kannustavat jokaista 

etsimään tehtävää, jossa hän on tuottavampi kuin muissa 

tehtävissä. 

On kuitenkin myös huomioitava, että ihmisillä on 

käsitys oikeudenmukaisuudesta. Siksi tuloerot voivat olla 

haitallisia talouskasvulle, jos ne koetaan epäoikeuden-

mukaisiksi.

Kansainvälisesti tuloerot ovat kasvaneet lähes 

kaikkialla. Kehitys johtuu ainakin osittain teknologisen 

kehityksen luonteesta. Suomesta on tullut pienten 

tuloerojen maa, kun vielä 1980-luvun puolivälissä Suomi 

oli erittäin pienten tuloerojen maa. Nykyisin erittäin 

pienten tuloerojen maana voidaan pitää enää Ruotsia 

ja Tanskaa. Kehityksestä huolimatta Suomessa pienitu-

loisten tulot on kasvaneet nopeammin kuin Ruotsissa ja 

selvästi nopeammin kuin Tanskassa. Hyvää tulokehitystä 

selittää Suomen tuottavuuden kehitys, joka on ollut 

kansainvälisesti vertaillen mainiota.

Tuloerojen optimaalinen taso vaihtelee erilaisissa 

kehitysvaiheissa. Tuloerojen kehitys heijastelee olen-

naiselta osilta teknologisen kehityksen käänteitä, jotka 

puolestaan määräävät talouskasvun pitkällä aikavälillä. 

Tuloerot ovat osa talouden sopeutumismekanismia ja 

kannustavat ihmisiä löytämään uusia tuottavampia 

tehtäviä muuttuneessa ympäristössä. Pitää varoa, ettei 

tuloerojen muutoksiin reagoimalla aiheuteta ainakaan 

liiallista haittaa tälle sopeutumiselle. Tuloerojen kasvu 

ei siten ole aina pahasta, ja todennäköisemmin se ei ole 

pahasta, kun kasvu tapahtuu teknologisen murroksen 

aikana.

Eikö jokin totuutena toistettu väittämä pidä 

mielestäsi paikkaansa? Ehdota aihe seuraavaan lehteen: 

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi

Verokannustimet 
ovat arkea 
OECD-maissa
Yli 70 prosentilla OECD:n jäsen-

maista ja yli puolella EU:n jäsen-

maista on innovaatioita ja t&k-

toimintaa tukevia verojärjestelmän 

elementtejä, jotka on ensisijaisesti 

luotu lisäämään kasvua ja innova-

tiivisuutta maan sisällä.

Suomen ohella Ruotsi, Saksa, 

Islanti, Sveitsi, Luxemburg ja 

Slovakia eivät toistaiseksi ole 

hyödyntäneet näitä verokannusti-

mia, mutta Suomen lisäksi ainakin 

Ruotsissa ja Saksassa harkitaan 

niiden käyttöönottoa. Lähes kaikki 

verokannustimia käyttöön ottaneet 

maat ovat säilyttäneet myös suo-

rien tukien järjestelmänsä osana 

maiden innovaatiopolitiikkaa.

Voimakkaimmin t&k-verokan-

nustimia hyödyntävät Espanja, 

Kiina ja Kanada.

Pohjoismaista Norja on aktii-

visimmin tukenut yritystensä 

innovaatiotoimintaa tarjoamalla 

niille erilaisia verokannustimia. 

Norjassa SkatteFUNN-järjestelmän 

kannustin suunnattiin aluksi vain 

pk-yrityksille, mutta on nyttemmin 

laajennettu koskemaan kaikkia 

yrityksiä. Norjassa yritysten on mah-

dollista saada suora t&k-verotuki 

esimerkiksi koneista, laitteista tai 

tutkimus- ja tuotekehityshenkilös-

tön palkoista aiheutuviin kuluihin.
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Maailmalla

Barentsin alueella on useita miljardiluokan hankkeita, joiden 
liikkeellelähtöä odotellaan innolla myös Suomessa. 

TEKSTI PETRI LEINO KUVAT ARJA KOSKI JA LEHTIKUVA

B
arentsin alueen hankkeista 
merkittävin on Shtokmanin 
kaasukenttähanke ja siihen 
liittyvä logistiikan ja infra-
struktuurin rakentaminen. 

Paljon odotuksia luovat myös uudet ydin-
voimala-, konttiterminaali-, öljynjalostamo-, 
rautatie- ja kaivoshankkeet, joiden yhteis-
arvoksi on laskettu yli 100 miljardia euroa. 
Ongelmana on tällä hetkellä selkeiden ai-
kataulujen puute ja hankkeiden epäselvä 
rahoitustilanne.

Shtokmanin kaasukenttähankkeen lo-
pullinen investointipäätös tehdään näillä 
näkymin noin vuoden kuluttua. Tekniset 
ratkaisut ovat jo pääosin selvillä ja hank-
keen kannalta suurin kysymysmerkki on 
kaasun, ja erityisesti nesteytetyn kaasun, 
hintakehitys. 

Liuskekaasun markkinoille tulon vaiku-
tus erityisesti Yhdysvalloissa tuo hinnan 
osalta uusia riskejä. Kaasukenttähankkeen 
ulkomaiset osakkaat, Total ja Statoil, ovat 
toistuvasti korostaneet kannattavuuden 
merkitystä hankkeen etenemisen edelly-
tyksenä. 

Öljyn hinnan nousu helpottanee lopul-
lisen investointipäätöksen tekoa. Muutok-
sena aiempiin suunnitelmiin on rakentami-

sen vähentäminen Teriberkassa, jossa kaa-
suputket tulevat maihin ja jossa noin 50 
prosenttia kaasusta on tarkoitus nesteyt-
tää. Merellä hanke etenee suunnitellusti. 

Kaivosteollisuus
kiinnostaa kaasun lisäksi

Suomalaisen vientiteollisuuden kannalta 
mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoaa 
myös kaivosteollisuus, joka on perintei-
sesti ollut kalateollisuuden ohella Kuolan 
niemimaan teollisuuden peruspilari. Sen 
osuus on noin 24 prosenttia alueen brut-
tokansantuotteesta. 

Viime vuosi oli monille pienille kaivok-
sille vaikea, mutta suurimmat yritykset, Se-
verstal ja Norilsk Nickel, pärjäsivät kohtuul-
lisesti. Paljon sähköä käyttävät kaivokset 
tuskailevat voimakkaasti nousseen sähkön 
hinnan kanssa, ja ne ovat erittäin kiinnos-
tuneita kaikista energiansäästömahdolli-
suuksista. Kaivokset joutuvat ostamaan 
osan sähköstään markkinahintaan, joka 
voi hetkittäin olla jopa moninkertainen 
sähkön perushintaan nähden. 

Kaivosyhtiöt ovat talouskriisin seurauk-
sena joutuneet siirtämään mittavimpia 
uusinvestointejaan tuonnemmaksi, mut-

ta korkeat, jopa seitsemän prosentin mal-
mipitoisuudet takaavat sen, että kaivosala 
tulee jatkamaan investointejaan myös tu-
levaisuudessa. 

Telakkateollisuudella 
vahva poliittinen tuki

Telakkateollisuus on keskittynyt vahvasti 
Luoteis-Venäjälle erityisesti Pietarin seu-
dulle. Kuolan-alueen merkittävimmät te-
lakat ovat Arkangelin kaupungin ulkopuo-
lella Severodvinskissä sijaitsevat Sevmash 
ja Zvezdotska.

Sevmash on perinteisesti keskittynyt 
sukellusveneiden rakentamiseen sekä ai-
van vieressä sijaitseva Zvezdotska lähin-
nä laivojen ja sukellusveneiden huolto- ja 
korjaustöihin. Murmanskin alueella toi-
mii lisäksi Nerpan korjaustelakka, jonka 
erikoisosaamista ovat titaanihitsaukset. 
Perinteisesti pääasiassa sotateollisuuteen 
keskittyneet pohjoisen telakat suuntaavat 
tuotantoaan nyt vahvasti myös pohjoisten 
energiahankkeiden laiterakentamisen vaa-
timusten täyttämiseen. 

Murmanskin suurista infrastruktuuri-
hankkeista ensimmäisinä lähtevät liikkeel-
le asiantuntijan arvion mukaan pohjois-

– suurten odotusten ja mahdollisuuksien alue
Barents

© SHUTTERSTOCK



Megahankkeiden 
rinnalla paljon 
pieniä projekteja

etelä-suuntaisen sähkönsiir-
tokantaverkon parantaminen 
ja Murmanskin radan rinnak-
kaisraiteen rakentaminen. 

Energiankäyttöä
 tehostetaan

Venäjä on asettanut tavoitteekseen te-
hostaa energiankäyttöä 40 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä, mikä luonnolli-
sesti lisäisi energian vientimahdollisuuksia 
ilman tuotannon lisäyksiä. Etenkin poh-
joisilla alueilla lämmityksen ja lämmön-
käytön tehostamisessa on paljon paran-
nettavaa.

Toistaiseksi sähkön ja kaasun hinnan 
nousu ei ole näkynyt konkreettisina inves-
tointeina. Kiinteistöjen lämmityslaskujen 
noustessa voimakkaasti omistajilla toden-
näköisesti tulee intressi tehostaa energi-
an käyttöään. 

Toistaiseksi näin ei ole käynyt, vaan 
kunnallisesti tuettua lämmitysenergiaa 
käytetään tuhlailevasti. Murmanskissa 
asuinhuoneistoista yli 80 prosenttia on 
kaupungin omistuksessa, mikä vähentää 
asukkaiden kiinnostusta energiankäytön 
tehostamiseen.
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Venäjän 
pohjoiset telakat ovat 
perinteisesti keskittyneet 
sotateollisuuteen. Nykyisin 
ne suuntaavat tuotantoaan 
myös energiahankkeiden 
laiterakentamiseen. 

Lisätietoja Barents-hankkeista antavat Finpron toimialajohtaja Matti Rasimus ja 
Murmanskissa työskentelevä seniorikonsultti Petri Leino, puh. 0204 6951.

Murmanskin kalasataman 

kylmälaitteiden, laitu-

reiden ja kalanjalostus-

laitosten modernisointi 

ovat esimerkkejä alueella 

toteutettavista pienem-

mistä hankkeista. Kala-

teollisuuden merkityksestä 

kertoo jotain sekin, että 

myös pääministeri Putin

osallistuu Murmanskissa 

kalastukseen 

liittyvän infra-

struktuurin paran-

tamista käsittele-

vään seminaariin.

Venäjällä 

keskushallinnon 

merkitys on voi-

mistunut viime 

aikoina. Merkittä-

vien investointien 

liikkeellelähtö on 

pitkälti riippuvaista 

keskushallinnon 

päätöksistä ja rahoi-

tuksen järjestämisestä. 

Prioriteettilistalla 

korkeimmalla ovat 

pohjoisten energiavarojen 

hyödyntäminen sekä niitä 

tukeva logistiikka ja raken-

taminen.

Finpron tehtävänä 

Barentsin alueella on 

edistää suomalaisyritysten 

liiketoimintaa sekä ylläpi-

tää yhteyksiä paikallisiin 

päätöksentekijöihin. Lisäksi 

Finpro kerää tietoa käyn-

nistyvistä investointihank-

keista ja muista avautuvista 

liiketoimintamahdollisuuk-

sista.

© LEHTIKUVA / OAO GAZPROM

© ARJA KOSKI
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ICT-investoinnit
tukemaan kasvua

Koneteollisuusyrityksillä on paljon kehitettävää ICT-
valmiuksissaan. ICT:n merkitys kilpailukyvyn kannalta 
on erityisen suuri järjestelmätoimittajien keskuudessa.

TEKSTI JAAKKO LIIKANEN KUVA PLUGI

ICT:n eli informaatio- ja kommunikaatio-
teknologian hyödyntämistä koneteol li-
suusyritysten tuottavuuden parantami-

sessa sekä liiketoimintamallien muutokses-
sa on tarkasteltu TransICT-projektissa. 

Projekti tehtiin Teknologiateollisuu-
den toimeksiannosta ja sen toteuttajana 
toimi Market-Visio Oy. Tutkimuksen pää-
kohteeksi valittiin päähankkijoiden ja ali-
hankkijoiden välissä toimivat järjestelmä-
toimittajat. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 
suomalaiset yritykset eivät hyödynnä riit-
tävästi tietotekniikan mahdollisuuksia ja 
luo niistä kilpailuetuja. Kehityksen kärjestä 
putoaminen ilmenee konkreettisesti lukui-
na; kilpailijamaiden valmistavan teollisuu-
den yritykset investoivat lähes kaksi kertaa 
enemmän tietotekniikkaan kuin suomalai-
set yritykset. ICT-budjetti on suomalaisis-
sa alan yrityksissä prosentti liikevaihdosta. 

Tulevaisuuden menestystä rakennetta-
essa Suomessa ei jäädä jälkeen vain ICT-
panostusten määrässä, vaan myös niiden 
kohdentamisessa. Täällä investoinneilla on 
vähemmän strateginen rooli kuin kilpaili-
jamaissa.

Suomessa valmistavan teollisuuden ICT-
kustannuksista kuluu noin 79 prosent-
tia nykyisten palveluiden tuottamiseen, 
13 prosenttia toiminnan kasvattamiseen 
ja 8 prosenttia muutoksen aikaansaami-
seen. Kilpailijamaiden yrityksissä palvelu-
jen tuottamisen osuus on 70 prosenttia, 
toiminnan kasvattamisen 18 prosenttia ja 
muutosten aikaansaamisen 12 prosenttia.

Projektin loppuraportissa kehotetaan 
suoraan, että rakennemuutoksen edessä 
olevassa Suomen kone- ja metallituote-
teollisuudessa ICT-investointeja pitäisi koh-
dentaa nykyisten palvelujen tuottamisen 
sijasta enemmän strategista muutosta tu-
keviin kohteisiin.

Market-Visio Oy:n liiketoimintajohtaja 
Tero Lausala summaa TransICT-projektin 
tuloksia. Hänen mukaansa yritysten olisi 
inventoitava nykyiset järjestelmänsä inf-
rastruktuureineen sekä sovellusratkaisui-
neen ja mietittävä uudelleen niiden arkki-
tehtuuri. Tällaisen strategisen tarkastelun 
kautta yrityksissä voidaan tehdä valintoja 
muun muassa siitä, mitä järjestelmiä kor-
vataan uusilla, mitä ulkoistetaan ja mitkä 
ovat keskeiset investointikohteet. 

Teknologiateollisuus haluaa 

uuden kasvun lähteen älyteol-

lisuudesta, jonka palvelut sekä 

laajamittainen digitalisointi voi 

palauttaa Suomen kilpailukyvyn. 

 ”Suomalainen ICT löytää paik-

kansa globaalien muutosvoimien, 

omien vahvuusalueiden sekä 

uusien investointikohteiden leik-

kauskohdissa”, sanoo Digitaalinen 

Suomi 2020 -julkaisun toimittanut 

ja päätutkijana toiminut Etlatieto 

Oy:n tutkimusjohtaja Hannu 

Hernesniemi.

”Muutosvoimat kuten väestön 

ikääntyminen, kaupungistuminen 

sekä ympäristö- ja energia-asioi-

den korostuminen luovat kysyntää 

alueilla, joilla suomalaisilla on 

vahvaa osaamista. Yritysten 

menestyminen edellyttää hakeu-

tumista strategiseen asemaan 

kansainvälisissä ekosysteemeissä, 

joissa näitä asioita tutkitaan, pilo-

toidaan ja viedään markkinoille.” 

Myös julkishallinnon on alet-

tava hyödyntää toiminnassaan 

digitalisaatiota tuottavuuden, 

paremman palvelun ja vaikutus-

mahdollisuuksien vuoksi. Avoimiin 

alustoihin perustuvat uudistukset 

tarjoaisivat liiketoimintamahdolli-

suuksia palvelun tarjoajille. 

”Digitaaliset palvelut voivat 

muodostaa Suomelle merkittävän 

kasvumahdollisuuden. Tämä 

kuitenkin edellyttää digitaalisten 

palveluiden sisämarkkinoiden 

luontia EU:hun. Siten voitaisiin 

saavuttaa jopa 4 prosentin bkt:n 

kasvu,” toteaa tutkimushankkeen 

ohjausryhmän puheenjohtaja 

Nokia Oyj:n strategian sisällöstä 

ja kehittämisestä vastaava johtaja 

Tommi Juusela.

Aiheesta lisää Vision numerossa 3/2010
www.teknologiainfo.net

Älyteollisuudesta 
kasvun lähde

ICT koneteollisuuden tukena -raportti osoitteissa: 
www.teknologiateollisuus.fi  > Ryhmät- ja yhdistykset > Toimialaryhmät > Tietotekniikka
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Tietotekniikka 
– se ihmisläheisin toimiala

UUSI TUTKIMUS 10–17-vuotiaiden tyttöjen ja heidän opettajiensa keskuudessa kertoo, että tytöt tun-

tevat heikosti tietotekniikka-alaa ja sen työtehtäviä. Tyttöihin vetoaisivat luovat ja ihmisläheiset ammatit, 

ja sellaisiksi tietotekniikka-alan tehtäviä ei koeta. Kaikenikäiset tytöt katsovat, että tietotekniikka-ala 

sopii yhtä hyvin naisille kuin miehille, mutta ”ei minulle kuitenkaan”. Päätös tehdään siis tunteella ja 

perustellaan järjellä. Teknologiateollisuuden teettämä tutkimus onkin otsikoitu osuvasti ”Mieluummin 

jotain ihmisläheistä”.

Kaikille tietotekniikkayrityksille ja erityisesti ohjelmistoyrityksille ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus 

on tutkimuksen ja tuotekehityksen – itse asiassa kaikkien tehtävien – keskiössä. Ihminen on aina käyttä-

nyt erilaisia työvälineitä muun muassa hankkiakseen ruokansa, suojellakseen lähipiiriään tai liikkuakseen 

paikasta toiseen. Luolamies teki välineensä itse, mutta nykyihminen on ulkoistanut sen ammattilaisille. 

Tämän päivän haasteemme onkin saada välineiden käyttäjät ja välineitä kehittävät ammattilaiset 

saman pöydän ääreen. Tässä tietotekniikka-ala kaipaisi kovasti naisenergiaa ja naisen näkökulmaa.

Tosiasia on, että tietotekniikka kiinnostaa tällä hetkellä vain harvoja tyttöjä, vaikka tieto- ja viestintä-

tekniikan käyttäminen on heille arkipäivää ja alan yritykset ja sovellukset varsin tuttuja. 

Tutkimuksen perusteella nämä nuoret ”diginatiivit” eivät sittenkään automaattisesti 

omaksu tietotekniikan hyötykäyttöä ilman opastusta. Emmekä tulosten perusteella 

voi olettaa, että edes lukioikäiset tytöt tietäisivät millaisia tietotekniikka-alan 

työtehtävät oikeasti ovat. 

Alakoululaisista tytöistä noin puolelle ei tule mitään mieleen sanoista IT 

tai ICT, tosin toinen puoli mieltää niiden liittyvän tietokoneisiin ja tietotek-

niikkaan. Yläkoululaisista ja lukiolaisista jo yli 70 prosenttia mieltää sano-

jen liittyvän tietotekniikkaan ja tietokoneisiin ja vain noin 15 prosentille 

ne eivät kerro mitään.

Hälyttävämpää on se, etteivät useimmat opettajat tunne tietotek-

niikka-alaa eivätkä sen työtehtäviä. Silloin on käytännössä mahdotonta 

antaa toimialasta oppilaille selkeää tai ainakaan todenmukaista kuvaa. 

Opettajien mielestä yritykset eivät ole kiinnostuneita yhteistyöstä koulujen 

kanssa, vaikka kiinnostus teknologiaa kohtaan herätetään viimeistään 

yläkoulutasolla. Tässä meillä teknologiayrityksillä on näytön paikka osoittaa, 

että kaikkein kiinnostavimmat työpaikat löytyvät nimenomaan teknologian 

parista.

On lähinnä akateeminen kysymys kumpi tarvitsee toistaan enem-

män: tietotekniikka-ala tyttöjä vai tytöt tietotekniikka-alaa. 

Kummallakin olisi paljon toisilleen annettavaa.

Ari Rahkonen

Toimitusjohtaja

Microsoft Oy
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Ripeämpiä
toimia yritysten auttamiseksi

TEM ei ole jäänyt passiiviseksi sivustakatsojaksi suhdanne- 
ja rakennemuutosten kurimuksessa. Se on koonnut 
kone- ja metallituoteteollisuuden verkoston tilannekuvan 
muodostamiseksi. Verkoston tehtävänä on ehdottaa konkreettisia 
toimenpiteitä yritysten ja työpaikkojen säilyttämiseksi.

TEKSTI SAMI LAAAKSO KUVAT JARI HÄRKÖNEN

E
lämme taloushistoriallisia 
aikoja. Teknologiateolli-
suuden liikevaihto Suo-
messa supistui viime vuon-
na 30 prosenttia 78 miljar-

dista eurosta 55 miljardiin euroon. Edes 
sota-aikana tilanne ei alan tunnusluku-
jen osalta ollut yhtä paha, näin voima-
kas liikevaihdon pudotus on tapahtu-
nut viimeksi vuonna 1918.

Viennin romahdus Suomessa on ol-
lut euromaiden rajuin, ja se on tapah-
tunut etenkin metallien jalostuksessa 
sekä koneiden ja laitteiden valmistuk-
sessa. Rumat lukemat eivät tietenkään 
jää tähän, vaan tuotannon vähenty-
essä myös työpanosten tarve on pie-
nentynyt jyrkästi. Henkilöstön määrä 
on vähentynyt noin 27 000:lla. Maalis-
kuussa henkilöstöstä oli lomautusten 
piirissä 37 000, nyt uhkana on lomau-
tusten vaihtuminen irtisanomisiksi.

Teknologiateollisuuden asia on Suo-
men asia. Yhtäläisyysmerkit nähdään 
myös työ- ja elinkeinoministeriössä, ja 
ministeri Mauri Pekkarinen kertaa, 

kuinka alan vientitulojen vähenemi-
nen on merkityksellistä kansantalou-
delle. Samaan hengenvetoon hän kui-
tenkin muistuttaa talouden lainalai-
suuksista.

”Suomen tuotannon rakenne on 
tällainen, että me tuotamme sellaisia 
investointi- ja kulutushyödykkeitä, joi-
den kysyntälogiikka noudattelee erit-
täin vahvasti talouden yleistä kehitys-
kulkua. Kun maailmassa talous kasvaa, 
silloin kalliilla investointihyödykkeillä 
on kova kysyntä, ja laman aikana ka-
pasiteetin kasvuun ei satsata”, Pekka-
rinen toteaa.

Rakennemuutos ravistelee

Pekkarinen uskoo kansainvälisen taan-
tuman taloutta kuristavan otteen ole-
van pikku hiljaa höltymässä, ja kasvun 
sitä myöten käynnistyvän Suomessa-
kin. Pekkarinen kuitenkin näkee, että 
teknologiateollisuuden alamäessä on 
taloussuhdanteista johtuvien syiden li-
säksi kyse myös rakennemuutoksesta,
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Mauri Pekkarinen 
on ollut ministerinä 
suomalaisen yhteiskunnan 
avainpaikalla yhtäjaksoisesti 
yli seitsemän vuotta. 
Teknologiateollisuuden 
nykyisissä vaikeuksissa 
ei hänen mukaansa ole 
kyse vain tavanomaisista 
suhdannevaihteluista.
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joka heilauttelee kansainvälistä työnjakoa. 
Rakennemuutos on käynnissä konepaja-
teollisuudessa, jossa isojen päämiesten 
tuotannon siirtyminen entistä enemmän 
pois Suomesta on heijastunut alihankki-
jaketjuun.

”Se ei pysty enää siinä mitassa hoita-
maan täältä käsin asiakkuuksiaan. Monet 
alihankkijat ovat myös olleet hyvin riippu-
vaisia yhdestä päämiehestä. Tämä raken-
nemuutos tuntuu nyt. Lisäksi konepaja-
puolella huonoa kehitystä on syventynyt 
laivanrakennuksen 90 prosentin suurui-
nen kysynnän supistuminen”, Pekkari-
nen listaa.

 Rakenteellinen muutos on kohdannut 
myös ICT-sektoria.

”Lähes kaikki muu paitsi sen ydin – 
knowledge – hakeutuu entistä hanakam-
min halvempiin maihin. Lyhyen ajan sisäl-
lä alalta on lähtenyt 4 000 – 5 000 työpaik-
kaa.”

Pekkarinen ei kuitenkaan halua maa-
lata tulevaisuudenkuvaa pelkillä synkillä 
sävyillä. Hän näkee positiivisia merkkejä 
siinä, että myös uusia oman alansa erityis-
osaajayrityksiä on noussut esiin. 

”Teknologinen edelläkävijyys näyttää 
synnyttävän uutta menestystä. Selvänä 
esimerkkinä on cleantech-alue, jolla on 
koko ajan tapahtunut kasvua. Myös kai-

Verkosto hahmottaa 
tilannekuvaa
Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut kone- ja 

metallituoteteollisuuden verkoston tukemaan 

elinkeinopolitiikan koordinointityötä. Verkostoon 

kuuluu ministeriön henkilöstön lisäksi edustajia 

mm. Sitrasta, Tekesistä, Finprosta sekä yliopistosta. 

Teknologiateollisuutta verkostossa edustavat Antti 

Zitting, Ilkka Niemelä ja Matti Spolander.

Verkoston näkemyksen mukaan Suomen kes-

keisimmillä vientiteollisuuden aloilla kysymys ei ole 

siitä, miten pian toivutaan suhdannekehityksessä 

vaan laman nopeuttamasta rakennemuutoksesta. 

Sen hoitamiseen eivät riitä suhdannetoimet, vaan 

tarvitaan rakennemuutoksen edellyttämiä toimia. 

Lisätietoja: Johtaja Ilkka Niemelä, puh. (09) 192 3288
ilkka.niemela@teknologiateollisuus.fi

TRIOplus käynnistyy
Teknologiateollisuus ry, Suomen Teknologiakeskusten Liitto 

TEKEL ry ja TMA Finland käynnistävät kumppaneidensa kanssa 

kesälomien jälkeen yritysaktivointi- ja yrityskehityshankeen, 

TRIOplussan. Se kohdistuu sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen 

kykeneviin teknologiateollisuuden pkt-yrityksiin että muuten 

terveisiin mutta taantuman takia vaikeuksiin joutuneisiin pk-

yrityksiin. Hankkeen kesto on kolme vuotta.

 Tavoitteena on varmistaa, että toimialan edessä olevassa 

muutostilanteessa taantumasta huolimatta mahdollisimman 

suuri joukko yrityksiä näkee toimintaympäristön ja toimialan 

muutoksen myös omalta kohdaltaan. Samoin tavoitteena on, 

että yritykset uudistavat visionsa, strategiansa ja toimintamal-

linsa tavalla, joka turvaa yrityksen toiminnan jatkumisen ja 

mahdollistaa sen kasvun.

 Hanke jalkautuu käynnistyttyään nopeasti satoihin teknolo-

giateollisuuden yrityksiin. Hankkeella on kolme yrityksiä palve-

levaa toimintalinjaa (1) analyy seihin perustuva kehitystoiminta, 

(2) tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja (3) terveyttäminen. 

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Harri Jokinen, puh. 050 563 5034
harri.jokinen@teknologiateollisuus.fi

vostoimiala on vahvassa kasvussa. Minis-
teriön arvion mukaan louhinnan määrät 
nousevat vuoden 2008 tasosta kymme-
nessä vuodessa 10–14-kertaisiksi”, Pek-
karinen listaa esimerkkejä.

Näkemystä elinkeinon sisältä

Kansainvälisten suhdanteiden tempoessa 
teknologiateollisuutta kaksin käsin alas-
päin, TEMissä ei ole alistuttu passiivisuu-
teen. 

Ministeriö on koonnut kone- ja metal-
lituoteteollisuuden verkoston alan tilanne-
kuvan muodostamiseksi. Kun tilanneku-
va näyttää vaativan erityisiä toimenpiteitä, 
verkoston tehtävänä on ehdottaa konk-
reettisia toimenpiteitä yritysten ja työpaik-
kojen säilyttämiseksi. 

”Olemme ottaneet viranomaistoimi-
joiden lisäksi verkostoon mukaan elinkei-
non sisältä edustajia, joilla on kykyä, nä-
kemystä, kokemusta ja osaamista. Näiden 
kesken pyrimme luomaan proaktiivisen ti-
lannekuvahallinnan. Tällä menettelyllä me 
emme voi estää kaikkia ongelmia, mutta 
me pyrimme luomaan edellytykset reagoi-
da mahdollisimman aikaisin”, Pekkarinen 
selventää.

Hänen mukaansa viime vuoden lopulla 
käynnistetystä kone- ja metallituoteteolli-

suuden verkostosta on jo ollut suurta apua. 
 ”Me emme voi istua ministeriössä ja 

kuvitella, että me osaamme yksin kaiken. 
Tarvitsemme tiivistä kumppanuutta elin-
keinon kanssa ja tällaisella verkostolla sitä 
rakennetaan”, Pekkarinen sanoo ja luon-
nehtii yhteistyötä ministeriön ja elinkeinon 
välillä erittäin hyväksi.

Perusfundamentit kunnossa

Vaikka viime ajat eivät ole teknologiateolli-
suudelle olleet aurinkoisia, Pekkarinen us-
koo paistettakin riittävän. Hän viittaa eri-
laisiin kansainvälisiin arvioihin, joissa Suo-
men innovaatioympäristö ja kilpailukykyi-
syys on rankattu aivan maailman kärkeen. 

”Perusfundamentit ovat kunnossa. Ja 
nyt lisäksi energiaratkaisu tuo suomalaisel-
le teknologiateollisuudelle sen tarvitseman 
suhteellisen kilpailuedun. Hallitus haluaa 
ratkaisulla kertoa teknologiateollisuudelle, 
että Suomeen kannatta investoida. Ener-
gia ei tule olemaan menestymisen pullon-
kaula”, Pekkarinen painottaa. 

Onko teknologiateollisuuden tulevai-
suus siis sen näköinen, että nuorten kan-
nattaa alalle suuntautua?

”Kyllä kannattaa. Oma tyttärenikin 
opiskelee diplomi-insinööriksi”, Mauri 
Pekkarinen hymyilee. 



”Teknologinen 
edelläkävijyys
synnyttää uutta 
menestystä.  Selvänä 
esimerkkinä on 
cleantech-ala, jolla on 
koko ajan tapahtunut 
kasvua. Myös 
kaivostoimiala on 
vahvassa
kasvussa.”
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TRIOplus

Länsi-Suomen Vahdolla sijaitseva Ehox Tuote 
Oy kehittää alihankintaverkostoaan ja tutkii 
kasvumahdollisuuksia. Apuna kehitystyössä on 
Verkostoveturi-menetelmä.

TEKSTI SAMI LAAKSO

KUVAT VESA-MATTI VÄÄRÄ JA PLUGI

Toimitusjohtaja Mika 
Sairanen (oik.) ja konsultti 
Olli Lecklin ovat pohtineet 
tiiviisti Ehoxin kehittämistä.

Alihankintaverkoston

VETURI
E

hox Tuote Oy:n päätuote on 
savukaasupesurit, joita käy-
tetään kiinteää polttoainetta 
käyttävän energialaitoksen 
yhteydessä. Savukaasupesu-

reilla voidaan hoitaa ilmansuojelu tehok-
kaasti ja samalla hyödyntää lauhdutuksesta 
saatava energia, jolloin laitoksen hyötysuh-
de paranee 15–20 prosentilla. Investoinnin 
takaisinmaksuaika on energiankäytön te-
hostumisen ansiosta 3–5 vuotta. 

Ehoxin projektihallinta työllistää neljä 
henkilöä ja yhden henkilön työpanos tarvi-
taan taloushallintoon. Laitoksiin tarvittavat 
osat teetetään alihankintana. Länsi-Suo-
messa toimiva yritys on toimittanut ratkai-
suja eri puolille Suomea, jatkossa kasvua 
halutaan etsiä myös ulkomailta. 

”Olemme toimittaneet nelisenkymmen-
tä laitetta, eli keskimäärin neljä vuodes-
sa. Viime vuosina yrityksen liikevaihto on 
toimitusten ajoituksista riippuen vaihdel-
lut yhden ja neljän miljoonan euron vä-
lillä. Tämän hetken tarjouskanta on iso, 
mutta tilauskanta on suhteellisen pieni. 
Markkinoilla odotellaan, miten hallituk-
sen päätökset biopolttoaineiden tukemi-
sesta vaikuttavat”, toimitusjohtaja Mika 
Sairanen sanoo.

Yrityksen toimintamallit ovat kymmen-
vuotisen historian aikana muotoutuneet 
ja alihankkijaverkoston kanssa on totuttu 
toimimaan. Mutta kasvu edellyttää jotain 
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Konsultteja yritysten avuksi
Verkostoveturi on työväline verkostojen 

kehittämistä suunnitteleville teknolo-

giateollisuuden yrityksille. Se soveltuu 

erityisesti verkostoille, joissa on tunnis-

tettavissa selkeä verkoston toimintaa 

johtava veturiyritys. Kehityshankkeessa 

Verkostoveturi-menetelmää käytetään 

yrityksen oman toiminnan ja verkoston 

yhteistoiminnan kehittämiseen. Hanke 

auttaa yrityksiä selviytymään kehityshaas-

teissa ja esimerkiksi löytämään oikeat 

kehitystoimintaa tukevat tahot.

Verkostoitumisen etuna nähdään 

nopeampi kasvu, kansainvälistymisen 

kynnyksen madaltuminen sekä osaamisen 

kertyminen verkostoon. Verkostoveturi-

hankkeeseen on koulutettu konsultteja 

yritysten avuksi.

muuta. Verkostoveturi-hanke on kannusta-
nut kehittämään verkostoa siihen suuntaan, 
että yrityskumppanit saisivat toisistaan sy-
nergiaa ja kaikille kertyisi lisää liikevaihtoa.

Lupaavat kasvunäkymät

Ehox Tuote Oy päätyi kehittämään toimi-
tusverkostoaan Verkostoveturi-konseptin 
mukaisesti osittain yhteensattumien seu-
rauksena. Yritykselle toimintajärjestelmää 
tehnyt Consulting Union Ltd:in konsultti 
Olli Lecklin on yksi Verkostoveturi-han-
ketta jalkauttavista konsulteista, ja hän 
huomasi konseptin sopivan yrityksen ke-
hityshaasteisiin.

”Tässähän on juuri sellainen verkos-
to, jota Verkostoveturi-hankkeessa hae-
taan. Ehoxilla on oma hyvä tuote, jota se 
markkinoi, myy ja käyttöönottaa, mutta 
jonka valmistus teetetään alihankintana. 
Normaalisti verkoston veturi on iso yritys 
ja alihankkijat ovat pienempiä, mutta nyt 
asia on päinvastoin”, Lecklin sanoo.

Hän näkee Ehoxissa paljon potentiaa-
lia. Hän sanoo, että jos asiat saadaan kun-
toon, yhtiölle on maailma avoinna. 

”Yritys toimii energia- ja ympäristöalal-
la, joilla on vahva tulevaisuus. Mahdolli-
suudet kehittyä, kasvaa ja kansainvälistyä 
ovat hyvät.”

Sairanen nyökyttelee vieressä, mutta 
huomauttaa, ettei esimerkiksi kansainvä-

listyminen ole aivan yksinkertaista pienel-
le yritykselle.

”Meidän on löydettävä toimiva tapa 
kansainvälistyä, sillä resurssimme ovat 
hyvin rajalliset. Verkostoveturi-hankkeen 
myötä olemme selvittäneet erilaisia teitä 
kansainvälistymiseen”, hän kertoo.

Seitsemän yrityksen verkosto

Verkostoveturi-kehityshankkeen ensim-
mäinen vaihe kesti puolisen vuotta ja TE-
keskus tuki sen toteutusta maksamalla 
70 prosenttia kustannuksista. Tavoittee-
na oli kustannustehokkuuden parantami-
nen ja toimitusaikojen virtaviivaistaminen. 
Oleellista oli kehittää verkostolle yhtenäi-
nen toimintamalli ja laatukriteerit sekä pa-
rantaa tiedonkulkua. Aluksi verkoston jä-
senten välillä käytiin neuvotteluita. Niiden 
perusteella kiteytettiin, mitä verkoston jä-
senet tekevät yhteistyössä ja laadittiin ver-
koston liiketoimintasuunnitelma.

”Määrittelimme yhteistyösopimuk-
sen kuuden alihankintayrityksen kanssa, 
laadimme liiketoimintasuunnitelman ko-
ko verkostolle sekä teimme kansainvälis-
tymisen perusselvityksen”, Lecklin listaa.

”Valitsimme monista yhteistyökumppa-
neistamme Ehoxin kannalta keskeisimmät 
komponenttien valmistajat, joista näemme 
olevan hyötyä kaikille, ja jotka eivät kilpai-
le keskenään”, Sairanen lisää.

Alihankkijoille järjestettiin kaksipäiväi-
nen aloitusseminaari. Siinä käytiin läpi, 
mitä Ehox on hakemassa verkoston ke-
hittämisellä. 

”On tärkeää, että kumppanit näkevät 
prosessikokonaisuuden. Aiemmin he ovat 
toimineet puhtaasti alihankkijoina, mutta 
nyt he ymmärtävät roolinsa kokonaisuu-
dessa ja sen, mihin kaikkeen heidän toi-
mintansa vaikuttaa. Kun he tietävät pro-
sessista enemmän, he voivat tuoda koko-
naisuutta parantavia näkemyksiä”, Saira-
nen summaa.

Pitkäjänteistä kehittämistä

Verkostoveturi-menetelmällä on saavutet-
tu jo ensi vaiheessa merkittäviä hyötyjä ja 
verkoston kehittäminen jatkuu. Vuosien 
2010–2011 toteuttamissuunnitelmassa 
Ehoxilla on neljä pääkohtaa: tuotekehitys, 
vienti ja kansainvälistyminen, markkinointi 
sekä verkoston kehittäminen. Verkon jä-
senille pidetään säännöllisiä tapaamisia, 
jotka tuovat avoimuutta yritysten välille 
ja luottamusta siihen, että asiat sujuvat.

”Tuon vaiheen jälkeen pitäisi olla pää 
auki kansainvälisillä markkinoilla ja valikoi-
missa uusia tuotteita, eikö niin Mika?,” 
Lecklin kysyy.

”Niin pitäisi, tavoitteet on asetettu kor-
kealle”, Sairanen myöntää. 

Lista konsulteista sekä lisä tietoa Verkostoveturi-konseptista 
löytyy internetistä: www.verkostoveturi.fi
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VUOSI 2010 alkoi maailmantaloudessa 
viimevuotista valoisammissa merkeissä. 
Kasvu oli nopeutumassa erityisesti Aasi-
an vetämänä. Pörssikurssit ja raaka-ainei-
den hinnat nousivat maailmanlaajuisesti. 
Valtioiden velkaongelmat jäivät taka-alalle, 
kun positiiviset odotukset talouden nou-
susta olivat hallitsevia. Kansainvälinen va-
luuttarahasto IMF korotti huhtikuussa en-
nustettaan maailmantalouden kasvusta tä-
nä vuonna runsaaseen neljään prosenttiin. 
Tiedossa oli kuitenkin, että historiallisen 

Hauras elpyminen 
vaarassa 
pysähtyä
Heikko tilauskehitys jatkui tammi–maaliskuussa

syvän pudotuksen jälkeistä nousua varjos-
tavat läntisten teollisuusmaiden ylivelkaan-
tuneisuus, maailmanlaajuinen tuotannon 
ylikapasiteetti, investointien vähäisyys, va-
jaatyöllisyys sekä näiden seurauksena li-
sääntynyt protektionismi. 

Toukokuussa epävarmuus lisääntyi uu-
delleen. Valtioiden kykyä selviytyä velka-
ongelmistaan alettiin vahvasti epäillä. Ris-
kilisät rahoitusmarkkinoilla kääntyivät taas 
kasvuun, ja epäluottamus eurovaluuttaa 
kohtaan voimistui. Euron arvo alkoi nope-

asti heikentyä Kreikan ohella myös Espan-
jan, Portugalin, Italian ja Irlannin kasvavien 
velkaongelmien takia. Euroopan keskus-
pankki otti käyttöön poikkeuksellisia toi-
menpiteitä ja ryhtyi ostamaan euroalueen 
valtioiden velkapapereita. 

Kevään markkinamyllerrys on vaka-
va muistutus siitä, että kansakuntien vel-
kaantumisella on rajansa eikä sen avulla 
voida loputtomiin ylläpitää talouskasvua. 
Tämä ongelma koskee laaja-alaisesti lä-
hes kaikkia Euroopan maita sekä Yhdys-

Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, 
viimeinen havainto 2/2010

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 
pysynyt alkuvuonna erittäin matalalla tasolla
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Talouden tila
valtoja ja julkisen talouden osalta myös 
Japania. Viime vuoden puolivälissä alka-
nut hauras elpyminen onkin nyt vaarassa 
pysähtyä uudelleen.

Euroopan nousu epävarminta

IMF:n huhtikuun ennuste sekä tammi–
maaliskuussa toteutunut talouden kehi-
tys osoittavat, kuinka epäyhtenäisesti eri 
maat ja talouden sektorit nousevat syväs-
tä pudotuksestaan. Synkin arvio koskee 
tällä hetkellä EU-maita, joille ennustetaan 
ainoastaan yhden prosentin kasvua vuo-
delle 2010. 

Talouden kehitys on ollut viime kuukau-
sina vahvaa erityisesti Kiinassa, Intiassa ja 
useissa muissa kehittyvissä maissa. Kiinas-
sa bruttokansantuote kasvoi tammi–maa-
liskuussa peräti 12 prosenttia verrattuna 
viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Te-
ollisuustuotanto ja vähittäiskauppa lisään-
tyivät lähes viidenneksen sekä investoinnit 
neljänneksen. Suuresta kasvupotentiaalis-
ta huolimatta Kiinan kehitys ei ole riskitön. 
Riski piilee kiinteistöhinnoissa, jotka ovat 
nousseet vuoden aikana runsaat 10 pro-
senttia kaksinkertaistuneen luotonannon 
seurauksena. 

Yhdysvalloissa bruttokansantuote kas-
voi tammi–maaliskuussa 2,5 prosenttia 

verrattuna vastaavaan aikaan vuosi sitten. 
Verrattuna edeltävään vuosineljännekseen 
talous kasvoi 0,8 prosenttia, kun loka–jou-
lukuussa kasvua oli 1,4 prosenttia. Kehitys 
on ollut kuitenkin epäyhtenäistä talouden 
eri sektorien välillä. Teollisuustuotanto on 
ollut loivassa kasvussa noin vuoden ajan ja 
teollisuuden odotukset kasvun jatkumisel-
le ovat tälläkin hetkellä positiiviset. Yksityi-
nen kulutus sekä yritysten tietoliikennelai-
teinvestoinnit ovat lisääntyneet niin ikään. 
Työpaikkojen väheneminen on pysähtynyt, 
mutta vajaatyöllisyys on edelleen korkealla 
tasolla. Asunto- ja muut kiinteistömarkki-
nat eivät ole elpyneet juuri lainkaan. Kiin-
teistöjen hintakehityksellä ja rakentami-
sen kehityksellä on merkittävä negatiivi-
nen vaikutus yksityisen kulutuksen ja koko 
maan talouden nousuvauhtiin. 

EU-maissa bruttokansantuote kasvoi 
tammi–maaliskuussa ainoastaan 0,3 pro-
senttia verrattuna viime vuoden samaan 
ajanjaksoon. Verrattuna edeltävään vuo-
sineljännekseen kasvua oli 0,2 prosenttia. 
Myös EU-maissa teollisuustuotanto on ol-
lut kasvussa viime kuukausina. Teollisuu-
den saamien uusien tilausten kehitys tä-
män vuoden alussa ennakoi hitaan kas-
vun jatkumista kesällä. Kokonaisuudes-
saan EU-maiden elpyminen on hidasta ja 
kehitys maiden välillä epäyhtenäistä, mikä 

on teknologiateollisuuden viennin kannal-
ta suuri ongelma. 

Liikevaihto matalalla tasolla

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suo-
messa supistui viime vuonna lähes 30 pro-
senttia 78 miljardista eurosta 55 miljar-
diin euroon. Näin voimakasta liikevaihdon 
pudotusta ei ole tapahtunut sitten vuo-
sien 1914 ja 1918. Liikevaihto on pysy-
nyt matalalla tasolla myös tänä vuonna. 
Varsinaisesta elpymisestä ei voida puhua 
juuri lainkaan. 

Yritysten tilauskehitys jatkui heikolla 
myös tammi–maaliskuussa. Yritykset sai-
vat uusia tilauksia euromääräisesti hieman 
enemmän kuin viime vuonna vastaaval-
la ajanjaksolla, mutta lähes viidenneksen 
vähemmän kuin edeltävällä vuosineljän-
neksellä loka–joulukuussa. Kun verrataan 
tilannetta talouskriisiä edeltävään aikaan 
heinä–syyskuuhun 2008, uudet tilaukset 
olivat tammi–maaliskuussa lähes 50 pro-
senttia alemmalla tasolla. Tilauskannan ar-
vo oli maaliskuun lopussa vajaan neljän-
neksen pienempi kuin viime vuonna sa-
maan aikaan ja 4 prosenttia pienempi kuin 
joulukuun lopussa.

Liikevaihdon merkittävän supistumisen 
seurauksena teknologiateollisuuden hen-
kilöstön sopeutustoimet Suomessa jatku-
vat. Henkilöstö on vähentynyt kriisin ai-
kana tähän mennessä kaikkiaan noin 10 
prosenttia eli 27 000:lla ja oli 251 000 
maaliskuun lopussa. Maaliskuussa henki-
löstöstä 15 prosenttia eli 37 000 oli lo-
mautusjärjestelyjen piirissä. 

Rajusti kiristynyt kilpailu niukoista tila-
uksista pakottaa yritykset kustannusten 
alentamiseen ja tuottavuuden paranta-
miseen. Samanaikaisesti teknologiateol-
lisuutta ravisteleva globaali rakennemuu-
tos jatkuu voimakkaana. Teknologiate-
ollisuus työllistää ulkomailla jo selvästi 
enemmän kuin Suomessa. Nyt menetet-
tävät työpaikat uhkaavat hävitä Suomes-
ta pysyvästi. 

Jukka Palokangas
Pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi

www.teknologiateollisuus.fi  > 
Palvelut > Suhdanteet ja tilastot
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METALLIEN JALOSTUS

Toimiala

Metallien jalostuksen osuus Suomen viennistä on lähes kymmenen 
prosenttia. Taantuma on supistanut jyrkästi alan tuotteiden kysyntää. 
Elpyminen on alkanut, mutta riskinä on kasvun hitaus.

TEKSTI SAMI LAAKSO KUVAT OUTOKUMPU, RUUKKI JA OUTOTEC

Kasvua muuttuneessa 
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V
ahvasti sykliselle metal-
lien jalostukselle lasku-
suhdanne on ollut ni-
mensä mukaista me-
noa vuoden 2008 jäl-
kimäiseltä puoliskolta 

lähtien. Metallinjalostajat ry:n puheenjoh-
taja, Outokummun toimitusjohtaja Juha
Rantanen ottaa oman yrityksensä esimer-
kiksi alan yleisemmästä kehityksestä. 

”Viime vuosi oli Outokummulle erittäin 
vaikea, toimitukset laskivat yli 30 prosent-
tia. Kysyntä kerta kaikkiaan tyssäsi”, Ran-
tanen kiteyttää. Hän listaa tapahtunee-
seen vaikuttaneita tekijöitä kuten fi nans-
simyllerrykset, investointien lykkäämisen, 
varastojen purkamisen ja kuluttajien epä-
varmuuden. 

Vuosi 2010 on alkanut selkeästi valoi-
sampana. Outokummun ensimmäisen vuo-
sineljänneksen toimitukset olivat 20 pro-
senttia paremmat kuin viime vuoden vii-
meisen neljänneksen ja noin 30 prosenttia 
paremmat kuin vuotta aikaisemmin.

”Kysyntä on selkeästi elpymässä, mutta 
emme kuitenkaan ole vielä ennen kriisiä 
olleilla volyymitasoilla. On riski, että kysyn-
nän kasvu on hidasta”, Rantanen sanoo.

Muutosten vauhti 
kiihtynyt

Juha Rantasen mukaan tällä hetkellä me-
tallien jalostuksessa ei eletä vain yhtä ”ta-
vanomaista” suhdannejaksoa. Kun aiem-
min muutokset suhdanteissa olivat hitaita 
ja kohtuullisesti ennustettavia, nyt ala elää 
toimintaympäristössä, jossa muutokset ovat 
nopeita ja vaikeasti ennustettavia. Globaa-
lin talouden osatekijöiden riippuvuussuh-
teet ovat voimistuneet ja häiriöt välittyvät 
nopeasti ympäri maailmaa eri toimialoille. 

”Metallien hinnat eivät välttämättä 
seuraa enää kysyntää ja tarjontaa, vaan 
niiden taustalla on merkittävästi fi nanssi-
spekulaatiot. Muutos on tapahtunut 
myös koko maailmantalouden rakentees-
sa; länsimaat ovat selkeästi hitaammassa 

kasvussa ja lähes kaikki kasvu tapahtuu 
Kiinassa, Intiassa ja muissa uusissa talo-
uksissa. Raaka-aineiden hintojen nousu 
johtuukin pitkälti uusien talouksien kas-
vusta. Me maksamme kuitenkin saman 
hinnan raaka-aineista, vaikka talous ei 
täällä kasva.” 

Muutosvauhdin kasvusta huolimatta 
yrityksissä olisi kyettävä hahmottamaan 
kehityksen iso kuva, jotta toimintaa voisi 
suunnitella pitkäjänteisesti ja investointi-
panostukset kohdistaa järkevällä tavalla. 
Rantanen antaa kiitosta energiaratkaisulle, 
joka paitsi turvaa kohtuuhintaisen energi-
an saannin tuo lisäksi vakautta ja ennus-
tettavuutta.

Osaamisen kehittämistä 
ja innovointia

Eteenpäin katsoessaan Rantanen näkee 
mahdollisuuksia. Näkemys pohjautuu sii-
hen, että alan tuottamille materiaaleille on 
vakaa kysyntäpohja.
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 toimintaympäristössä

Metallien jalostajat valmistavat ja 

jatkojalostavat teräs- ja kuparituotteita, 

jaloterästä, sinkkiä ja nikkeliä. Metalleja 

tuotetaan Suomessa 500 000 kiloa joka 

tunti ympäri vuoden.

 Ala kehittää tuotantoaan yhä 

korkeammalle jalostettuihin erikoistuot-

teisiin ja niihin liittyvän asiakaspalvelun 

suuntaan. Toiminnassa korostuu osaa-

minen sekä tietotekniikan, automaation 

ja uusimpien teknologioiden tehokas 

hyödyntäminen. Suomessa metallien 

jalostus on energian ja raaka-aineiden 

käytössään tehokasta. 

Alan yrityksiä ovat Boliden, Luvata, 

Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, 

Ovako ja Rautaruukki. Yritysten liike-

vaihto vuonna 2009 oli noin 20 miljardia 

euroa. Yritykset työllistivät Suomessa 

12 000 ja kaikkiaan 126 000 henkilöä. 

Alan osuus Suomen viennistä oli noin 

yhdeksän prosenttia.

”Esimerkiksi energia- tai ilmastohaas-
teisiin haettavat ratkaisut perustuvat ta-
valla tai toisella metallinjalostajien tuotta-
mien materiaalien käytölle. Suomalaisilla 
yrityksillä on kilpailukykyinen tuotantora-
kenne ja osaaminen on korkealla tasol-
la. Innovoinnin pitää olla jatkuvaa niin 
teknisen kuin kaupallisenkin toiminnan 
osalta, jotta globaalissa kilpailussa me-
nestytään.” 

Vaikka ilmastonmuutoksen vastaiset 
toimet tuovatkin tuotteille kysyntää, sa-
malla ne voivat muodostaa varjon alan 
yrityksille. 

”Metallinjalostajien kannalta olisi tär-
keää, ettei alaa rasitettaisi energia- ja ym-
päristöpolitiikan toimilla kilpailevia alueita 
enempää.”

Rantanen katsoo, että myös yliopisto-
uudistus on luonut pohjaa tulevaisuuden 

menestymismahdollisuuksille ja kertoo, et-
tä metallien jalostajien ja korkeakoulujen 
kanssakäymistä on lisätty. Lisää töitä on 
tehtävä nuorten houkuttelemiseksi alalle.

”Emme ole kyenneet viestimään riittä-
västi, millainen metallinjalostusala on tä-
nä päivänä ja millaisia työmahdollisuuksia 
se tarjoaa eri alojen osaajille. Tätä viestiä 
olemme terävöittämässä.” 

Metallinjalostajat ry

www.teknologiateollisuus.fi  > 
Ryhmät ja yhdistykset > Toimiala-
yhdistykset > Metallinjalostajat
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talouden 
megadraivereista
Outotec Oyj:n kaivos- ja 
metalliteollisuudelle tarjoamat 
teknologiaratkaisut tukevat 
kestävää kehitystä.

O
utotecin toimitusjohta-
ja Pertti Korhonen on 
tuore kasvo metallinjalos-
tusalalla. Hänellä on taka-
naan merkittävä ura Noki-

an ja Elektrobitin haastavissa tehtävissä. 
Miehen perustelut alan vaihdosta kuulos-
tavat mielenkiintoisilta. 

”ICT on kypsä business. Outotecin ve-
täjänä saan olla mukana tekemässä sellais-
ta businesta, jossa on tulevaisuutta. Tämä 
on kasvuala”, Korhonen painottaa.

Hän jatkaa innostuneena, kuinka Ou-
totec on mukana liiketoiminnassa, jossa 
se voi teknologiayhtiönä tuottaa ratkai-
suja luonnonvarojen kestävään käyttöön. 
Käytännössä se tarkoittaa, että ratkaisuis-
sa huomioidaan päästöt, energiankulutus 
ja raaka-aineiden mahdollisimman tarkka 
hyödyntäminen. Vuonna 2009 Outotecin 
saamista tilauksista 76 prosenttia luokitel-
laan OECD:n kriteerien mukaan ympäris-
tötuotteiksi ja palveluiksi.

”Kestävä kehitys tulee olemaan yk-
si globaalin talouden megadraivereista”, 
Korhonen vakuuttaa.

Hän sanoo maailman olevan täynnä 
mahdollisuuksia Outotecin näkökulmas-
ta; metallien kulutus maailmassa kasvaa, 
samanaikaisesti malmien pitoisuudet pie-
nenevät ja materiaalien kombinaatiot tu-
levat yhä monimutkaisemmiksi. Lisäksi 
energiatehokkuuden merkitys korostuu. 
Myös öljylle vaihtoehtoisten energialäh-
teiden hyödyntäminen kasvattaa Outote-

OUTOTEC on maailman johtava teknologioiden ja palvelujen tarjoaja 

kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Yhtiö toimittaa rikastamoja 

ja metallurgisia laitoksia, laitteistoja ja palveluja perustuen pääasi-

assa omaan tuotekehitykseen perustuviin teknologioihin. Outotec 

työllistää noin 3100 ammattilaista, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2009 

oli noin 880 miljoonaa euroa.

cin ratkaisujen kysyntää samoin kuin ko-
ko ajan paheneva pula puhtaasta vedestä.

Kasvua kehittyviltä 
alueilta

Toiseksi megadraiveriksi Korhonen nostaa 
Kiinan urbanisoitumisen. Hänen mukaansa 
kansainvälinen talouskriisi on nopeuttanut 
polarisaatiota nopeasti kehittyvän ja me-
nestyvän idän sekä velaksi elävän ja hitaan 
lännen välillä. Muutos näyttää pysyvältä.

Kehitys ei haittaa Outotecin tulevaisuu-
dennäkymiä, niin suomalainen yhtiö kuin 
se onkin. Yhtiön suurin markkina-alue on 
Aasia, seuraavaksi merkittävin on Etelä-
Amerikka. Euroopassa Itä-Euroopan ja IVY-
maiden merkitys on korostunut. 

Korhonen näkee, että jos Outotec on-
nistuu kasvamaan kannattavasti globaa-
listi, sen on mahdollista säilyttää nykyinen 
tekemisen taso Euroopassa.

”Outotec aikoo pysyä suomalaisena 
yrityksenä, mutta olemme mukana niillä 

markkinoilla ja liiketoiminta-alueilla, missä 
kasvu tapahtuu. Olemme olympiakisoissa 
joka päivä. Menestyksemme perustuu jat-
kossakin siihen, että olemme toimittamis-
samme teknologioissa maailman kärjessä.” 

Kannattavaa kasvua yhtiö hakee myös 
palveluliiketoiminnasta, jonka osuus liike-
vaihdosta on noin neljännes. Lisää yritys-
ostojakin voi olla luvassa viimeisen puo-
len vuoden aikana ostettujen neljän yh-
tiön lisäksi.

”Tässä teollisuudessa tuotekehitysajat 
ovat aivan liian pitkiä ennen kuin uudet 
innovaatiot saadaan markkinoille. Outo-
tecin kannalta oma kehittäminen on mo-
nessa tapauksessa liian hidasta, ja yritysos-
to voi olla järkevä liike uuden teknologian 
hankkimiseksi”, Korhonen sanoo, mutta 
muistuttaa, että yhtiö tekee koko ajan tut-
kimus- ja tuotekehitysyhteistyötä yliopis-
tojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten 
kanssa eri puolilla maailmaa. Teknologia-
yhtiönä se aikoo kasvattaa panostustaan 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. 

Vauhtia



”Suomen on käytettävä 

omissa käsissään ole-

vat keinot kilpailuky-

kynsä parantamiseksi. 

Myönteisen energia-

päätöksen lisäksi on 

panostettava t&k-toi-

mintaan ja vientira-

hoitusjärjestelmän

kilpailukykyyn.”
Jorma Turunen
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Turusen
pyssystä



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

Tule 
mukaan 

rakentamaan 
Aalto-yliopistoa

Tukesi on verovähennyskelpoista!

Elinkeinoelämän keskusliitto EK koordinoi Aalto-yliopiston säätiöpääoman keräämistä siten, että pääomaan saadaan 200 
miljoonaa euroa vuoden 2010 loppuun mennessä. Valtio sijoittaa säätiöpääomaan 2,5 kertaa EK:n keräämän summan.
Incognito Oy on mukana tukemassa merkittävää hanketta tarjoamalla ilmoituksen suunnittelun.

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

Tue tulevaisuutta osoitteessa varainhankinta.aalto.fi 

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

www.ek.fi /aalto

www.aalto.fi 

”Emme enää pärjää pelkästään koti- 
konstein kansainvälisessä kilpailussa, 
maailmanluokan osaaminen, opetus ja tutkimus syntyvät 
entistä useammin kansainvälisellä yhteistyöllä”
- Jorma Ollila

”Innostava, uuteen ajatteluun 
kannustava ilmapiiri on välttä-

mätön kasvualusta innovaatioille, 
jotka vievät meitä kansainväliselle huipulle.”

- Antti Herlin


