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TEKSTI SAMI LAAKSO KUVA OUTI TÖRMÄLÄ

Maailman rakentaja

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

Osaavia tekijöitä

WSP FINLAND LTD:N varatoimitus-

johtaja Kirsi Hautalan tapaamisessa on 

omat mutkansa. Sähköpostiviesti hänen 

ohjelmastaan kuulostaa hengästyttä-

vältä: 

”Laskeudun kentälle perjantaina klo 

08:00 ja paluulento lähtee 17:00. Tulen 

Helsinkiin taas maanantaiaamuna ja 

käväisen tiistaina Münchenissä Saksan 

yhtiömme hallituksessa. Keskiviikkona 

olen taas Helsingissä.” 

Aika ja paikka saadaan sovittua. Ja 

kun istumme aamuvarhaisella kotoaan 

Oulusta startanneen Hautalan kanssa 

Helsingissä sijaitsevan WSP Finlandin 

pääkonttorin neuvotteluhuoneessa, 

hopun tunnetta ei ole. Hyvä niin, sillä 

hänen työuransa kertaamiseen voisi 

käyttää helposti enemmänkin aikaa.

Lama pysäytti Suomen 1990-luvulla, 

mutta sinkautti Kirsi Hautalan uran 



Mikä motivoi kovaan vauhtiin työelämässä?
”Kaipaan haasteita ja haluan kehittää asioita 
eteenpäin. Ehkä olen luonteeltani sen verran 
dynaaminen ja kaikesta innostuva, että teh-
täviä kasaantuu”, Kirsi Hautala hymähtää. 

vauhtiin. Huonon työllisyystilanteen 

johdosta rakentamistekniikan diplomi-

insinööriksi kouluttautunut Hautala 

lähti Saksaan. Siellä hän väitteli tek-

niikan tohtoriksi, pääsi teollisuuteen 

töihin ja osallistumaan ydinvoimalan 

rakentamiseen Brasiliassa. Vuonna 2002 

Hautalan työpaikaksi vaihtui tutkimusta, 

suunnittelua ja konsultointia harjoittava 

WSP-konserni.  Hautalan määritelmän 

mukaan se tekee ”kaikkea puistonpen-

kistä ydinvoimalaan ja pilvenpiirtäjään”. 

Asemapaikkoina seurasivat Helsinki, 

Unkari ja Viro. 

Viime vuosikymmenen puolivälissä 

Hautala sai johdettavakseen 9 000 

työntekijän konsernin eri maiden opera-

tiivisia yksiköitä yhdistävän WSP Industry 

-verkoston. Sen tehtävänä on hankkia 

isoja teollisuuskohteita eri puolilta 

maailmaa. Isosta hankkeesta puhuessaan 

Hautala ei suurentele.

”Öljy- ja kaasuhankkeet voivat olla yli 

puoli miljoonaa työtuntia”, hän kertoo.

Kolme vuotta sitten Hautala aloitti 

uudessa tehtävässä WSP Finlandin vara-

toimitusjohtajana sekä sektorijohtajana, 

jonka myötä hänen vastuualueelleen 

kuuluvat talo- ja teollisuusrakentami-

nen, pohja- ja kalliorakentaminen sekä 

energia- ja ympäristökonsultointi. 

”WSP:n monialaisuus tekee tehtävä-

kuvastani valtavan haastavan. Sekin lisää 

työn värikkyyttä, että työntekijöinä on 

muun muassa insinöörejä, arkkitehteja, 

teollisia muotoilijoita, fi losofi an mais-

tereita ja onpa yksi kuvanveistäjäkin”, 

Hautala listaa. 

WSP:ssä kootaan projekteihin eri 

maista sopivin kokoonpano.  Tällä 

hetkellä hankkeita on menossa Euroo-

pan lisäksi Etelä-Amerikassa, Intiassa ja 

Vietnamissa.  Erottuvatko suomalaiset 

jotenkin konsernissa?

”Suomi on tunnettu erityisesti 

sillanrakennuksesta. Suomalaisilla on 

kunnianhimoa ja ammattiylpeyttä, rima 

pidetään korkealla.” 
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Pääkirjoitus

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

TALOUSKEHITYKSESSÄ on näkyvissä heik-
koja kasvun merkkejä. Valoisin tilanne on yri-
tyksissä, jotka ovat kiinni kehittyvien maiden 
keskimääräistä voimakkaammin kasvavilla 
markkinoilla. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat 
yrityksittäin. Heikoimmin menee yhteen tai 
vain muutamaan päähankkijaan tukeutuvilla 
alihankkijoilla, joilla ei ole omaa tuotetta ja 
siten omaa vientiä.

Niilläkin, joilla liikevaihto on noussut, kan-
nattavuuskehitys on jäänyt heikoksi. Raaka-
aineiden, energian ja logistiikan kustannukset 
ovat nousseet voimakkaasti. Näitä kustannuk-
sia ei ole voitu täysimääräisesti siirtää loppu-
tuotteiden hintoihin. Teknologiateollisuuden 
keväisessä kyselyssä vain joka viides alihankki-
jayritys piti kannattavuuttaan hyvänä.

Yritysten näkökulmasta globaalin kilpai-
lukyvyn rakentaminen onkin vaikeaa, kun 
näköpiirissä näyttää olevan vain kustannus-
tasoa edelleen nostavia kehityspolkuja. 
Räikein esimerkki tästä on rikkidi-
rektiivi, jolla Itämeren merikulje-
tusten hinnat nousevat sadoilla 
miljoonilla euroilla vuodessa. 

Rikkidirektiivi on siinäkin 
mielessä erikoinen, että sii-
nä EU:n jäsenmaat asetetaan 
eriarvoiseen asemaan. Rikki-
direktiivi ei koske Välimerta. 

Keskeisiä tulevaisuuden 
kysymyksiä on, miten pienet 
ja keskisuuret yritykset saadaan 
kansainvälistymään ja sitä kautta 

kasvamaan. Suomessa vienti on harvojen suur-
ten yritysten harteilla. Näiden alihankkijoiksi ai-
kaisemmin tyytyneitä pitäisi kannustaa kehittä-
mään omia tuotteita ja avaamaan näille vientiä. 

Pieni koko tekee kansainvälistymisen vai-
keaksi. Pieni koko vaikeuttaa myös Suomessa 
toimivien päähankkijoiden palvelemista, sillä 
ne tarvitsevat nyt suuriin toimituskokonai-
suuksiin pystyviä kumppaneita. Sopimuksiin 
ja omistukseen perustuvia pienten yritysten 
yhteistyöjärjestelyjä tarvitaan.

Suuria mahdollisuuksia nähdään ympäristö- 
ja energialiiketoiminnan kansainvälisillä mark-
kinoilla. Erityisesti Kiinan nopeasti kasvavat 
markkinat tarjoavat paljon mahdollisuuksia. 
Suomalaista osaamista on jo vahvasti mukana 

Kiinan ekokaupunkihankkeissa.
Tietotekniikka on vielä heikosti hyödyn-

netty tuottavuuden lähde niin yrityksissä 
kuin julkisessa taloudessa. Kun väestö 

ikääntyy, työntekijäpula uhkaa ja julki-
nen talous on vahvasti miinuksella, 
olisi korkea aika ottaa kaikki irti 
tietotekniikasta. Digitalisoidaan ja 
mobilisoidaan kaikki mahdollinen 
tieto ja toiminta, ja nostetaan 
Suomi tieto- ja viestintätekno-
logian hyödyntämisen huippu-
maaksi maailmassa!

Markku Alhonen
päätoimittaja
markku.alhonen@
teknologiateollisuus.fi 

Globaalia kilpailukykyä rakentamaan
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Ajankohtaista

SUOMI ON HIEMAN PARANTANUT 

asemiaan maiden kilpailukyisyyttä mit-

taavassa IMD:n tutkimuksessa (Institute 

for Management Development). Suomen 

sijoitus on 59 tutkitun maan joukossa 15. 

Vuodessa nousua on tapahtunut neljä 

sijaa. 

Maailman kilpailukykyisimmät maat 

ovat tutkimuksen mukaan Hong Kong ja 

USA. Seuraavilla sijoilla ovat Singapore 

ja Ruotsi.

IMD:n mukaan kaksi sijaa nousseen 

USA:n kilpailukykyisyyden paranemisen 

takana on rahoitusmarkkinoiden toipu-

minen. Saksa nousi peräti kuusi sijaa ja 

ylsi kymmenenneksi. Harppauksen pon-

timena pidetään aiempaa joustavampia 

työmarkkinoita sekä viennin vetoa. 

Suomen parantunut sijoitus johtuu 

pitkälti vuoden 2009 taantumakuopasta 

toipumisesta. 

IMD:n mukaan kilpailukyky analysoi 

sitä, miten maat ja yritykset kokonaisuu-

tena hyödyntävät kykyjään vaurauden 

tai voittojen saavuttamiseksi.

Indeksi lasketaan tilastoista kootun 

aineiston sekä yritysjohtajakyselyn 

perusteella. Suomen osalta IMD:n 

kyselyyn vastasi 63 yritysten ylimmän ja 

keskijohdon edustajaa.

Suomi on 15. kilpailukykyisin maa
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Kilpailukykyisimmät maat

   2011 2010

1. Hong Kong 1 2
1. USA  1 3
3. Singapore 3 1
4. Ruotsi  4 6
5. Sveitsi  5 4
6. Taiwan  6 8
7. Kanada  7 7
8. Qatar  8 15
9. Australia  9 5
10. Saksa  10 16
…….

15. Suomi  15 19

Lähde: IMD World Competitiveness 

Yearbook 2011Lisätietoja: 
www.imd.org/wcy11
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Teknologiateollisuuden henkilöstö 
tytäryrityksissä ulkomailla maittain vuonna 2010

Muut maat 
75 000

Meksiko 
6 700

Venäjä 
6 900

Italia
7 300
Ranska
7 600

Unkari
9 200

Iso-Britannia
9 300

Puola
9 400

Brasilia
18 000 Ruotsi

18 000

Yhdysvallat
19 700

Saksa
21 300

Intia
37 300

Kiina
58 800

Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset lisäsivät hen-

kilöstöään ulkomailla seitsemän prosenttia eli 20 000:lla 

vuonna 2010. Henkilöstöä oli tytäryrityksissä ulkomailla 

kaikkiaan 305 000 vuoden lopussa. Sen sijaan Suomessa 

henkilöstö väheni kolme prosenttia eli 10 000:lla ja oli 

kaikkiaan 290 000. 

Ulkomailla sijaitsevien tytäryritysten henkilöstöstä run-

saat 60 prosenttia sijaitsee kehittyvissä maissa Aasiassa, 

Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Latinalaisessa Amerikassa. 

Näissä maissa henkilöstö on kasvanut kuluneen runsaan 

10 vuoden aikana peräti 160 000:lla. 

Tytäryritysten henkilöstömäärältään suurimmat 

sijainti maat viime vuonna suuruusjärjestyksessä olivat 

Kiina, Intia, Saksa, Yhdysvallat, Ruotsi, Brasilia, Puola, 

Iso-Britannia, Unkari, Ranska, Italia, Venäjä ja Meksiko.  

SUOMEN PARHAAT teknologia-alojen taitajat 

valittiin 5.5.2011 Kuopiossa pidetyissä valta-

kunnallisissa Taitaja-kilpailuissa. Teknologia-

teollisuus tuki näyttävästi kilpailuja.

Ammattitaidon suomenmestaruuskilpailuissa 

oli mukana kaikkiaan yli 400 ammatillisten 

oppilaitosten osaajaa. He kilpailivat 41 lajissa. 

Voittajat löytyvät kilpailujen nettisivuilta 

www.taitaja2011.fi 

TEKNOLOGIATEOLLISUUS järjestää maksuttomia 

työympäristöjen arviointeja yhdessä sopimuskump-

paniensa, työsuojeluviranomaisen ja Työturval-

lisuuskeskuksen kanssa. Arvioinnit toteutetaan 

syys–lokakuun aikana ja ilmoittautuminen on auki 

15.8.2011 saakka.

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat teke-

vät arvioinnit työympäristön tilasta. Arvioinneissa 

käytetään Elmeri+-menetelmää, joka on kehitetty 

työympäristön ja työtapojen turvallisuuden arvioin-

tiin. Lisäksi Teknologiateollisuus kysyy tapaturma- ja 

tuntitietoja erillisellä kyselyllä. Kokonaistulos 

lasketaan Elmeri+-indeksin ja tapaturmatietojen 

perusteella. Yritykset voivat myös halutessaan kil-

pailla työympäristönsä tuloksilla. Parhaat kilpailuun 

osallistuneet työpaikat palkitaan kunniakirjoilla. 

Työpaikkojen tuloksia ei luovuteta tunnistettavina 

Teknologiateollisuuden ulkopuolelle.

Työympäristön arviointeja on järjestetty vuodesta 

2002 alkaen. Tämänvuotinen kierros järjestetään 

osana teknologiateollisuuden työhyvinvointi-

hanketta Hyvä työ – Pidempi työura. Kierroksille 

on osallistunut yhteensä 340 työpaikkaa. Kaikissa 

kierroksilla mukana olleissa työpaikoissa tapaturma-

poissaolojen määrä on laskenut lähes 50 prosentilla. 

Henkilöstö ulkomailla 
kasvaa nopeasti

Taitaja2011-kilpailut Kuopiossa 

Yritykset kehittämään 
työhyvinvointia ja tuottavuutta

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu

Fakta

Lisätietoja:

Marja-Terttu Tanttinen, 
puh. (09) 1923 349
marja-terttu.tanttinen@
teknologiateollisuus.fi 

Lisätietoja ja tarkemmat 
ilmoittautumisohjeet: 

Aki Sundell, puh. (09) 1923373
aki.sundell@teknologiateollisuus.fi 

Teknologiateollisuuden ”Hyvä työ – 
Pidempi työura” -hankkeen internetsivut: 
www.tyohyvinvointi.info

24,6 %

12,2 %

6,5 %

5,9 %

3,0 %

2,4 %

2,3 %

2,2 %

5,9 %

2,5 %

3,1 %

3,1 %

19,3 %

7,0 %

Lisätietoja: 
Jukka Palokangas
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi 
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Halpa työkone onriski
Markkinoille tulee entistä enemmän etenkin Aasiassa 
valmistettuja halpoja työkoneita, jotka eivät vastaa EU:n 
vaatimuksia tai niissä on tekaistu CE-merkintä. 

Teksti Olli Manninen kuvitukset Vesa Lehtimäki
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M
itä halvempi tuote, sitä to-
dennäköisempää, etteivät 
tuoteturvallisuusasiat ole 
kunnossa”, kiteyttää Tek-

nologiateollisuuden Rakennuskonevalmis-
tajat-toimialaryhmän jäsen Hinrich Kress.

Kress vastaa Sandvik Mining Construc-
tionin tuotevastuukysymyksistä ja kertoo, 
että rakennusteollisuuden laitteiden ja 
maansiirtokoneiden markkinoilla puut-
teelliset tuotteet ovat kasvava ongelma.

”Markkinoille on tullut enemmän aasia-
laisia halpatuotteita. Toinen ongelmaryhmä 
ovat eurooppalaisista huutokaupoista oste-
tut käytetyt tuotteet”, Kress sanoo.

Periaatteessa EU:n lainsäädäntö on sel-
keä. Valmistaja vastaa tuotteistaan. Niiden 
tulee täyttää unionin asettamat turvalli-
suutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajan-
suojaa koskevat vaatimukset. Lainsäätäjä 
säätää lait ja yritykset noudattavat niitä.

Kressin mukaan markkinavalvonta on 
keskittynyt kuitenkin enemmän kuluttaja-
tuotteisiin, kun taas teollisuudessa käytet-
tävien laitteiden valvonta on satunnaisem-

paa ja reaktiivista. Ongelmat tulevat esille 
vasta työtapaturmien tai kilpailijoiden il-
miantojen yhteydessä. Rakennustyökonei-
den markkinavalvonnan puutteellisuus on 
vakava ongelma, sillä rakennustyömailla 
tapahtuu myös eniten työtapaturmia.

”Kun direktiivien seuranta hajoaa use-
alle eri ministeriölle, vähäisten resurssi-
en vuoksi koordinointi on haasteellista. 
Suomessa tilanne on kohtuullinen, mutta 
lieveilmiöt ovat pahimmat Italiassa, Rans-
kassa ja Espanjassa, jonne maansiirto-
koneiden markkinat ovat keskittyneet”, 
Kress sanoo.

PUUTTEET ESILLE KANSAIN-
VÄLISILLÄ MESSUILLA

Suomessa työssä käytettäväksi tarkoitettu-
jen koneiden, henkilösuojainten ja muiden 
työvälineiden tuoteturvallisuutta valvoo 
sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelu-
osasto sekä ministeriön tulosohjaamat viisi 
aluehallintovirastoa.

”Markkinavalvontaa toteutetaan muun 
muassa vuosittaisilla valtakunnallisilla hank-
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keilla, työpaikkatarkastuksilla sekä eri mes-
sujen ja näyttelyiden tarkastusten yhtey-
dessä. Koneiden osalta on tyypillistä, että 
havaintoja tehdään usein vasta sen jälkeen, 
kun kone on jo otettu käyttöön työpaikalla. 
Koneet toimitetaan usein tilauksina suo-
raan työpaikoille ilman että viranomaisella 
olisi mitään mahdollisuutta tehdä markki-
navalvontaa ennen toimitusajankohtaa”, 
sanoo STM:n tuoteturvallisuusryhmän ve-
täjä Riitta Järvenpää-Kirkkola.

Aluehallintovirastot käsittelivät viime 
vuonna 115 markkinavalvontatapausta, 
jotka koskivat koneita ja henkilösuojaimia. 
Ministeriössä käsiteltiin 33 tapausta, joista 
yhdeksässä kiellettiin tuotteen luovuttami-
nen markkinoille.

Teknologiateollisuuden Rakennusko-
nevalmistajat-toimialaryhmä tekee tiivistä 
yhteistyötä eurooppalaisen rakennuskone-
valmistajien kattojärjestön CECE:n kanssa. 
CECE on tehnyt tarkastuksia kansainväli-
sillä teollisuusmessuilla tuodakseen esiin 
markkinavalvonnan puutteita.

”Pariisin messuilla kaksi kolmasosaa 
iskuvasaroista ei täyttänyt vaatimuksia, 
Zaragozan messuilla vain joka kolman-
nen iskuvasaravalmistajan asiat olivat kun-
nossa”, Kress kertoo tilanteen karuuden.

CECE peräänkuuluttaa markkinaval-
vonnan proaktiivisuutta: kiinteämpää 

yhteistyötä valmistajien ja tullilaitosten 
kanssa.

”Tullilaitosten niukat resurssit ja rajal-
linen ammattitaito tuovat yhteistyöhön 
omat haasteensa”, Kress arvioi.

VALVOJIEN JA SIDOSRYHMIEN 
YHTEISTYÖTÄ KEHITETTÄVÄ

CECE:n julkaisemien esitteiden avulla ko-
neiden tilaaja voi tunnistaa laitteet, jotka 
eivät vastaa vaatimuksia. Esitteistä on tehty 
useita kieliversioita. STM julkaisi puolestaan 
viime vuonna koneiden markkinavalvonta-
oppaan työsuojelutarkastajien työn tueksi. 
Vastaavat oppaat henkilösuojainten ja ke-
mikaalien valvonnasta ovat työn alla.

Laittomien koneiden tunnistaminen on 
vaikeaa, mutta yhtenä nyrkkisääntönä voi 
pitää hintaa ja valmistajan tunnettuutta.

”Huokeahintaisessa tuotteessa on 
usein säästetty tuotekehitys- ja valvonta-
kustannuksissa. Vaatimuksenmukaisuus- 
ja turvallisuusnäkökohdat ovat arviolta 
jopa 30 prosenttia tuotekehityskustan-
nuksista, mikä näkyy myös tuotteen lop-
puhinnassa”, Kress sanoo. 

Hänen mukaansa myös EU-komission ja 
jäsenvaltioiden yhteistyötä tulisi kehittää 
toimivammaksi.

”EU-komissio säätää lakeja, mutta 
sysää vastuun toimeenpanosta toisaalle 

eli jäsenvaltioille. Tämä näkyy esimerkiksi 
laitemeludirektiivien soveltamisessa. Lai-
temelutiedot tulisi ilmoittaa viranomaisille 
julkiseen tietokantaan, mutta tätä käytän-
töä noudatetaan laiskasti.”

Riitta Järvenpää-Kirkkolan mukaan 
markkinavalvonnan kehittäminen on 
erittäin tärkeää ja edellyttää kaikkien EU-
jäsenmaiden yhteistyötä. 

”Yhteistyötä varten on jo yli 15 vuot-
ta toiminut aktiivisesti eurooppalaisten 
viranomaisten verkostoja. Kansallisesti 
kehittämisen kärki on aluehallinnossa ja 
tarkastajien osaamisen kehittämisessä. 
Työsuojeluhallinnossa on muodostettu 
aluehallintovirastojen ja ministeriön kesken 
koneiden, henkilösuojainten ja kemikaalien 
valvontaa varten omat markkinavalvonta-
koneistot”, Järvenpää-Kirkkola toteaa.

Hänen mukaansa tänä vuonna jatkuu 
eurooppalainen koneiden melutietoihin 
kohdistunut markkinavalvontahanke. 
Valtakunnallisesti valvontaa kohdistetaan 
pylväsporakoneisiin.

Molemmat hankkeet on käynnistetty 
käytännön valvonnassa tehtyjen havainto-
jen perusteella. Tänä vuonna toteutetaan 
Suomessa myös ensimmäinen konepuolen 
markkinavalvontahanke, jossa työsuojelu-
viranomaiset toimivat yhteistyössä tullin 
kanssa. 

PARIISIN MESSUILLA KAKSI 
KOLMASOSAA ISKUVASAROISTA 
EI TÄYTTÄNYT VAATIMUKSIA.
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Markkinavalvonta 
on kaikkien etu

Sisämarkkinoiden toimivuus edellyttää toimivaa markki-

navalvontaa. Tehokkaalla markkinavalvonnalla voidaan 

estää epäreilu kilpailu markkinoilla. Säädöksiä noudat-

tavan teollisuuden etu on toimiva markkinavalvonta. 

Työnantajalla on yleinen velvollisuus antaa työntekijöi-

den käyttöön vain vaatimukset täyttäviä työvälineitä. 

Sekä kotimainen valmistava  teollisuus että työnantajat 

hyötyvät markkinavalvonnasta.

EU:n uusi lainsäädäntömenettely, New Legislative 

Framework (NLF), korostaa markkinavalvonnan merki-

tystä kaikissa tulevissa säädöksissään. Nykyisin voimassa 

olevat säädökset uusitaan tältä osin.

Kolmansien maiden tuotteiden valvonta on keskeistä 

tasapuolisen kilpailutilanteen aikaansaamiseksi. Siinä 

korostuu erityisesti tullin rooli.

NLF-asetuksen mukaan markkinavalvonta on viran-

omaistoimintaa, mutta myös muut toimijat voivat valvoa 

markkinoilla olevien tuotteiden vaatimuksenmukai-

suutta. Euroopassa on yleistä, että yritykset ilmoittavat 

viranomaisille havaitsemistaan puutteista kilpailijoidensa 

tuotteissa. Vaatimuksenvastaisista tuotteista ilmoitta-

minen on jokaisen vastuulla, sillä vaatimustenvastaisten 

tuotteiden markkinoillaolo on turvallisuusriski.

Havainnot vaatimustenvastaisista tuotteista voi 

ilmoittaa koneiden osalta markkinavalvontaa suorittaviin 

aluehallintovirastoihin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Puh: 020 636 1040

tyosuojelu.etela@avi.fi 

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Puh: 020 636 1030

tyosuojelu.ita@avi.fi 

Lounas-Suomen aluehallintovirasto

Puh: 020 636 1050

kirjaamo.lounais@avi.fi 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Puh: 020 636 1060

tyosuojelu.lansi@avi.fi 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Puh: 020 636 1020

tyosuojelu.pohjoinen@avi.fi 

Lisätietoja 

Teollisuuden sähkölaitteiden ja painelaitteiden 
vaatimustenmukaisuusepäilyt voi ilmoittaa Turval-
lisuus- ja Kemikaaliviraston TUKESin nettisivujen 
kautta osoitteessa www.tukes.fi  > ajankohtaista > 
vaarallisesta tuotteesta. Kuluttajakäyttöön tarkoi-
tetut koneet ja henkilönsuojaimet kuuluvat myös 
Tukesin valvottaviin tuotteisiin. Ilmoitus ohjautuu 
vastaavalle viranomaiselle.

Kirja

MENESTYKSELLINEN yhdistäminen 

on aina haaste, on sitten kysymyk-

sessä yrityskaupalla hankittu uusi 

yksikkö, fuusio, yrityksen eri osastojen 

uudelleen organisointi tai syvällisen 

kumppanuuden rakentaminen. Sellaisen 

toiminnallisen tason luominen, jolla 

yhdistämiseen liittyvät strategiset tavoit-

teet saavutetaan, vie yleensä pitkän 

ajan – usein suunniteltuakin pidemmän 

ajan. Haasteena on myös pitää yrityksen 

normaali liiketoiminta käynnissä samalla kun yhdistämisvaihetta 

viedään läpi. 

Yhdistämisvaiheen projektointi ja selkeä vaiheistus on 

välttämätöntä. Vaiheistus auttaa johtoa kohdistamaan viestit 

ja vuorovaikutuksen oikein ja muuttamaan strategiset Merger 

& Acquisition -tavoitteet toimenpiteiksi. Yhdistämisvaihe on 

tosiasioiden ja tunteiden tasapainottamista. Yhdistämisvaiheessa 

on aina suuri määrä asioita – isoja ja pieniä, jotka pitää päättää 

ja hoitaa. Samanaikaisesti yhdistämisen kohteena olevien 

organisaatioiden henkilöstöllä on suuria odotuksia tai pelkoja 

tulevaisuudesta.

Englanninkielinen M&A Coach – Value from Integration -kirja 

nostaa esiin kysymyksiä ja lähestymistapoja yhdistämisen eri 

vaiheisiin. Sen tarkoituksena ei ole tarjota valmiita ratkaisuja, 

vaan nostaa esiin asioita, jotka tulee hoitaa.

Suomen- ja englanninkielinen M&A1.0 Yritysten yhdistämisen 

työkirja julkaistiin 2005. M&A Coach esittelee sen jälkeen ilmes-

tynyttä tutkimustietoa ja käytännön sovelluksia unohtamatta 

käytännöllisiä toimintokohtaisia tsekkilistoja. Kirjan painotus 

on yhdistämisen selkeiden tavoitteiden määrittelyssä ja niiden 

saavuttamisessa.

Kirja on tarkoitettu yhdistämisvaiheessa mukana oleville 

henkilöille ja tiimeille. Kirjan tsekkilistat muistuttavat aikaisem-

min integraatioissa olleita tehtävistä, joita tällä kertaa pitää 

tehdä. Ensimmäistä kertaa mukana oleville kirja tarjoaa apua 

integraatioprojektin ja omien tsekkilistojen suunnitteluun. 

Muille aiheesta kiinnostuneille kirja antaa kokonaiskuvan M&A 

yhdistämisvaiheesta.

Kaija Katariina Erkkilä – 

Anneli Valpola

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

M&A Coach 
– Value from Integration

KAIJA KATARIINA ERKKILÄ  • ANNELI VALPOLA

M&A
COACH
VALUE FROM INTEGRATION
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T
yö- ja elinkeinoministeriö 
julkaisi hiljattain ensimmäi-
sen Kasvuyrityskatsauksen, 
jonka mukaan Suomessa ti-
lastoitiin 691 kasvuyritystä 

vuosina 2006–2009. Etlan tutkimusjohta-
ja Petri Rouvinen toteaa Kasvuyrityskat-
sauksen olevan hyvä alku, mutta toivoo tut-
kimukselle jatkossa laajempaa näkökulmaa.

”Liikevaihdon kasvu ja työpaikkojen 
synnyttäminen ovat tietysti tärkeitä perus-
mittareita, kun mietitään kasvuyritysten 
merkitystä kansantaloudelle. TEMin ra-
portti keskittyy kuitenkin lähinnä yritysten 
toteutuneeseen kasvuun, kun tutkimuksen 
fokuksen pitäisi pikemminkin olla yritysten 
kasvuhakuisuuden ja kasvun toimintaedel-
lytysten pohdinnassa”, Rouvinen sanoo.

Työpaikkojen lisäyksen ohella kasvu-
hakuiset yritykset vaikuttavat epäsuorasti 
koko talouden kilpailukyvyn ja tuottavuu-
den kehitykseen.

”Kasvuyritykset eivät välttämättä aina 
perustu uuteen tekniseen innovaatioon, 
joka edellyttää merkittäviä tuote- ja kehi-
tyspanostuksia. Innovaatio voi olla myös 
tuottavampi ja tehokkaampi liiketoimin-
tamalli, joka haastaa perinteiset toimijat 
markkinoilla. Lidl sähköisti kilpailua vähit-
täistavarakaupassa ja Igglo myllersi aika-
naan kiinteistövälitysmarkkinan. Kasvu-
yritykset luovat uusia toimialoja, mutta 
haastavat myös perinteiset toimialat pa-
rantamaan tuottavuuttaan.”

SUOMI JÄÄ MUISTA

Kasvuyrityskatsaus määrittelee kasvu-
yritykseksi OECD:n kriteerien mukaan 
vähintään 10 henkilöä työllistävät yrityk-
set, jotka kasvavat seuraavana kolmena 
vuonna vähintään 20 prosenttia vuodessa. 
Räjähtävän kasvun yrityksissä työllisyyden 
kasvu on vähintään 100 prosenttia vuo-

dessa. Suomen 691 kasvuyrityksestä vain 
23 edustaa räjähtävän kasvun yrityksiä.

”Pohjoismaisessa vertailussa Suomen 
luvut ovat vaatimattomia. Ruotsissa syntyy 
kolminkertainen ja Norjassa kaksinkertai-
nen määrä räjähtävän kasvun yrityksiä 
Suomeen verrattuna. Eroa ei voi perus-
tella hyvinvointivaltion tai työttömyys-
turvan kustannusten perusteella, sillä 
Pohjoismaat ovat tässä suhteessa hyvin 
samankaltaisia”, Rouvinen arvioi ja pohtii, 
johtuvatko erot yrittäjämentaliteetista tai 
elinkeinopolitiikan toimivuudesta.

”Meillä on vasta viime vuosina alettu 
arvostaa yrittäjyyttä. Positiivisesti ahneita, 
kasvuhakuisia yrittäjiä on pidetty liki ros-
voina, vaikka heihinhän pitäisi suhtautua 
kansantalouden sankareina. Kun perinteiset 
yritykset ylläpitävät toimintaansa tai hiipu-
vat asteittain kohti elinkaarensa loppupäätä, 
kasvuyritykset ovat taloutta uudistavia haas-
tajia ja uusien työpaikkojen luojia.”

Rouvisen mielestä julkinen keskustelu 
yritystoiminnan kehittämisestä ja toimin-
taedellytysten parantamisesta on tällä 
hetkellä ristiriitaista. Suomalaisen elinkei-
nopolitiikan ja yrittäjien käsitykset inno-
vatiivisen kilpailuympäristön edellytyksistä 
poikkeavat olennaisesti toisistaan.

Yrittäjät arvostavat eniten kannustavaa 
yritys- ja päämaverotusta, kun taas poliitti-
set päättäjät uskovat yhteiskunnan rahal-
lisen tuen ja julkisen sektorin neuvonnan 
olevan tärkeimpiä tekijöitä yritystoiminnan 
kehittämisessä.

KANNUSTINLOUKUT KANGISTAVAT

Rouvinen arvioi, että suomalaisten vä-
häinen halu yrittäjyyteen johtuu osittain 
useista kannustinloukuista, joita nykyinen 
hyvinvointivaltiomalli tarjoaa.

”Miksi esimerkiksi työttömyyskor-
vaus on suurempi kuin starttiraha? Miksi 

sellaisen ihmisen, joka haluaa työllistää 
itsensä, pitää olla lähtökohtaisesti huo-
nommassa asemassa kuin sellaisen, joka 
ei tee mitään?”

Rouvisen mielestä starttirahajärjestel-
mää olisi hyvä kehittää niin, että se kan-
nustaisi mikroyrittäjyyden ohella myös 
useampia yrittäjiä perustamaan yhdessä 
esimerkiksi osakeyhtiöitä.

”Suomessa on valtavasti yhden– 
kahden hengen yrityksiä, mutta yli 10 
hengen, aitoon kasvuun tähtääviä yrityk-
siä tarvittaisiin huomattavasti enemmän.”

Akateemisten opiskelijoiden piirissä yrit-
täjyys on hiljalleen yleistymässä. Valmistuvia 
akateemisen loppututkinnon suorittaneita 
voitaisiin Rouvisen mukaan kannustaa esi-
merkiksi ”yrittäjävouchereilla”.

”Jokaisella uudella sukupolvella pitäisi 
olla halu jättää merkkinsä myös talous-
elämään. Oma yritys voi olla ratkaisu, jos 
nuoret ovat tyytymättömiä nykyiseen työ-
elämään. Googlet, facebookit, f-securet 
tai microsoftit ovat aikanaan syntyneet 
modernien visiönäärien unelmista tehdä 
asiat eri tavalla. Samaa asennetta tarvit-
taisiin meillä nyt lisää, halua toteuttaa 
unelmiaan”, Rouvinen sanoo. 

Talouden uudistuminen ja elinvoimaisuus lepäävät kasvuyritysten 
varassa. Ne tuottavat uusia innovaatioita sekä toimintamalleja, 
synnyttävät uusia työpaikkoja ja sähköistävät kilpailua markkinoilla. 

Kasvuhakuinen yrittäjä 
on kansantalouden sankari

Teksti Olli Manninen Kuva Rodeo, Erkki Oksanen

Petri Rouvinen
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MISTÄ SUOMEEN LÖYTYY 
KASVU YRITTÄJIÄ? RUOTSISSA 
SYNTYY KOLMINKERTAINEN JA 
NORJASSA KAKSINKERTAINEN 
MÄÄRÄ RÄJÄHTÄVÄN KAS-
VUN YRITYKSIÄ SUOMEEN 
VERRATTUNA.
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Kasvuyrityksen 
resepti

Miten räjähtävän kasvun yrityksiä 

synnytetään? Petri Rouvisen 

mukaan perustavaa laatua oleva 

ero suomalaisten ja amerikkalaisten 

yritysten synnyttämisessä on näke-

mys toiminnan skaalautuvuudesta.

”Kun Piilaaksossa perustetaan 

start-uppeja, on tavoitteena tehdä 

niistä heti lähtökohtaisesti isoja, 

vähintään 300 henkilön fi rmoja. 

Toimitusjohtajaksi haetaan osaaja, 

joka selviää yhtä hyvin 30 kuin 

300 henkilön johtamisesta. Meillä 

fokus on liiaksi alkutaipaleessa, 

että saadaan fi rma jollain tavalla 

käyntiin.”

Menestyvä kasvuyritys on Rou-

visen mukaan toimintamalliltaan 

sellainen, että se voi tarjota kan-

sainvälisesti jotain kilpailukyvyltään 

muista erottuvaa osaamista, joka on 

myös helposti monistettavissa.

”Erottuvuus osaamisella luo ase-

man kansainvälisillä markkinoilla. 

Osaamisen skaalattavuus mahdollis-

taa tuoton, joka on avain tehokkaa-

seen liiketoiminnan kasvuun.”

Kasvuyrityksiä löytyy moneen 

lähtöön, eikä niillä ole yhtä tai 

muutamaa tyypillistä ominaisuutta. 

Joitain yhtäläisyyksiä katsauksen 

perusteella voidaan löytää:

NUOREMPIA. Yli puolet kasvu-

yrityksistä on alle 10 vuoden ikäisiä. 

Alle kymmenesosa niistä on yli 

25-vuotiaita.

PIENEMPIÄ. Lähes 60 prosenttia 

kasvuyrityksistä on lähtökohtaisesti 

alle 20 työntekijää työllistäviä. 

Koska myös vastaavassa yrityskan-

nassa on enemmän pienempien 

kokoluokkien yrityksiä, pk-yritysten 

osalta kasvuyritysten osuudet ovat 

samankaltaisia eri kokoluokissa. 

Vähintään 250 henkilön suuryritys-

ten luokassa kasvuyritysten osuus on 

selvästi alhaisempi.

KESKITTYVÄT PALVELUIHIN. Noin 

70 prosenttia kasvuyrityksistä toimii 

palvelualoilla. Suhteessa kunkin toi-

mialan yrityskantaan, kasvuyritysten 

osuus on korkein tietointensiivisissä 

palveluissa ja alhaisin keskitason 

matalamman teknologian teollisuus-

toimialoilla.

YMPÄRI SUOMEA. Lähes puolet 

kasvuyrityksistä ja noin kolmasosa 

vastaavasta yrityskannasta sijaitsee 

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. 

Suhteessa paikalliseen yrityskantaan 

myös Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Savo, 

Keski-Suomi ja Kainuu ovat kasvu-

yritysintensiivisiä alueita.

VÄHEMMÄN KANSAINVÄLISIÄ. 
Kasvuyrityksistä kuudesosa ja muista 

yrityksistä neljäsosa harjoittaa 

vientiä. Kasvuyrityksillä on myös 

todennäköisesti vähemmän ulko-

maantoimintaa. Toisaalta kasvuyritys 

on muita yrityksiä todennäköisem-

min ulkomaalaisomisteinen.

OSAAMISINTENSIIVISIÄ. Kasvu-

yritysten henkilöt ovat keskimäärin 

pitkälle koulutettuja, vaikka niillä 

on vähemmän teknisesti suuntau-

tuneita henkilöitä ja esimerkiksi 

haettuja patentteja. Sekä kasvu- 

että muista yrityksistä noin joka 

kymmenes harjoittaa t&k-toimintaa.

JULKISESTI TUETTUJA. Noin puolet 

kasvuyrityksistä on saanut jotain jul-

kista tukea kolmen vuoden tarkaste-

luajanjaksolla. Kasvuyritykset saavat 

julkista tukea jonkin verran muita 

yrityksiä todennäköisemmin.

RISKIPÄÄOMASIJOITUSTEN 
KOHTEITA. Kasvuyritykset ovat 

saaneet pääomasijoituksia muita yri-

tyksiä todennäköisemmin. Pääoma-

sijoituksia saaneiden kasvuyritysten 

Suomen työllisyyden kasvu on ollut 

hienoisesti nopeampaa kuin muiden 

kasvuyritysten.

Kasvuyrittäjyyden monet kasvot

TEMin Kasvuyrityskatsaus 2011 
verkossa 
http://www.tem.fi /fi les/29659/
TEM_Kasvuyrityskatsaus_2011.pdf

TEMin Kasvuyrityskatsauksen mukaan suomalaiset kasvuyritykset 
ovat harvinaisia mutta merkittäviä. Suomessa oli 691 kasvuyritystä 
vuosina 2006–2009, mikä oli 4,8 prosenttia toimintaansa jatka-
neista vähintään 10 hengen yrityksistä. Räjähdysmäisesti kasvoi 23 
yritystä, alle 0,2 prosenttia. Talouskriisi laski kasvuyritysten määrää.

Keskimääräisen kasvuyrityksen työllisyys kasvoi 74 hengellä 
vuosina 2006–2009, räjähdysmäisesti kasvaneilla 469 hengellä. 
Yhteensä ne loivat 51 164 työpaikkaa, mikä vastasi lähes puolta 

työllisyyden lisäyksestä. Räjähdysmäisesti kasvaneet 23 yritystä 
vastasivat yhteensä kymmenesosasta työllisyyden kasvusta. Myös 
liikevaihdon ja jalostusarvon suhteen tarkasteltaessa kasvuyrityk-
set ovat samankaltaisessa keskeisessä roolissa.

Kasvuyritysten lukumäärä ja osuus yrityskannasta vaihtelee 
suhdanteiden mukaan. Matalimmillaan niiden osuus yrityskannas-
ta oli 2 prosenttia vuonna 1993 ja korkeimmillaan yli 8 prosenttia 
vuosituhannen vaihteessa.

Millaisia kasvuyritykset ovat?
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SUOMEN TAVARAVIENTI on harvojen suurten yritysten vastuulla. Suuret yritykset tuovat lähes 90 prosent-
tia Suomen vientieuroista, ja pienien yritysten vastuulle jää siis vain runsaat kymmenen prosenttia viennistä. 
Kilpailijamaissamme pk-yritysten osuus viennistä on selvästi suurempi.

Pienet yritykset toimivat tyypillisesti alihankkijoina. Siinä roolissa on pärjännyt hyvin, kun isot yritykset ovat 
kasvaneet Suomessa ja lisänneet ostoja myös suhteessa liikevaihtoonsa. Tilanne muuttuu kovaa vauhtia.

Suuret yrityksemme investoivat nyt voimakkaasti nopeasti kasvaville markkinoille, erityisesti Aasiaan. Sa-
malla ne rakentavat näillä markkinoilla omia alueellisia toimitusketjujaan ja vahvistavat globaalia hankintaa 
myös Suomen yksiköissään. Pk-yritysten tie maailmalle vaikeutuu vientivetureidemme toiminnan muuttuessa. 

Pk-yritykset tarvitsevat uusia lääkkeitä, koska alihankinnan kysyntä ei enää tulevaisuudessa vedä samalla 
tavalla kuin ennen isoa romahdusta syksyllä 2008. Lääkkeitä on kahdenlaisia, mutta molempiin liittyy yksi yh-
teinen yrityksiltä vaadittava ominaisuus ja se on nykyistä selvästi suurempi koko. 

Ensimmäinen lääkkeistä on kasvaa toimittajana siihen kokoon, että voi olla ison vientiveturin kumppani. 
Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtaja ja Konecranesin toimitusjohtaja Pekka Lundmark puki 
asian selkokielelle: ”Konecranesin verkostossa oli pari vuotta sitten noin 30 000 toimittajayritystä, kun pal-
veluyritykset laskettiin mukaan. Nyt meillä on 20 000 toimittajayritystä. Pärjäisimme maailmanlaajuisesti 
500–1000 yrityksen verkostolla, jos kumppanimme olisivat oikeanlaisia.” 

Lundmarkin ”toivekumppani olisi 100–500 miljoonan euron yritys, jolla olisi omia tuotteita”.
Kuulen usein väitteitä, että isojen yritysten johtajat puhuvat kumppanuuden puolesta, mutta yritysten 

ostajat operoivat vastakkaisella tavalla eli käyttävät markkinaehtoista kilpailutusta. Havainto on varmaankin 
oikea, mutta silloin unohtuu, että isoilla yrityksillä ei voi olla 20 000 kumppania. Vain harva pieni yritys voi olla 
kumppani. Meiltä puuttuu isoja kumppaneita, ratkaisutoimittajia.

Vain sellaiset yhteistyökumppanit, jotka synnyttävät lisäarvoa, voivat menestyä. Silti vielä tänä päivänäkin 
alihankkija voi perustaa markkinointinsa siihen, että lähettää päähankkijalle listan konekannastaan ja toivoo 
tarjouspyyntöä tämän perusteella. Suomen kustannustasolla ei tällaisella hintaan perustuvalla konseptilla pär-
jätä. Pelkkää konekapasiteettia löytyy Suomea halvemmalla maailmalta.

Toinen lääkkeistä on mennä arvoketjussa eteenpäin ja tulla itse päähankkijaksi omilla tuotteilla ja palve-
luilla. Tässä palvelut ovat vasta toisella sijalla. Teknologiateollisuuden 
yritysten iso potentiaali on palveluiden vienti, mutta harvoin ilman 
fyysisiä tuotteita. Tarvitaan siis uusia innovatiivisia tuotteita sekä 
kykyä ja halua kansainvälistyä.

Tärkein tekijä kohti omia tuotteita ja kansainvälistymistä on 
kuitenkin yrityskoko. Ilman riittäviä henkisiä ja aineellisia resursseja 
tuotteita ei synny eikä maailmalle päästä. Koko saadaan aikaan sy-
vällä yritysten välisellä yhteistyöllä tai omistuksellisilla järjestelyillä. 

Kone- ja metallituoteteollisuudessa lähes puolet pk-yrityksistä tu-
lee sukupolvenvaihdostilanteeseen muutaman vuoden sisällä. Näistä 
yrityksistä puolet ei tiedä, miten vaihdos hoidetaan, kun omasta 
takaa ei löydy jatkajaa. Yrityskaupat eivät näytä lähtevän liikkeel-
le. Isoksi voisi tulla nyt yritysfuusiolla osakevaihdon kautta. Miksei 
esimerkiksi kolmesta toimialan rakennemuutoksesta kärsivästä pk-
yrityksestä voisi tulla yksi iso yritys, joka kokonsa puolesta ottaisi 
muutoksesta syntyvät hyödyt?

Harri Jokinen

Ryhmäpäällikkö, Liiketoiminta ja teknologia, Teknologiateollisuus ry

Yrityskoko ratkaisee 
rakennemuutoksessa

Linjanveto
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
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Arvio teknologiateollisuuden henkilöstön vuotui-
sesta rekrytointitarpeesta Suomessa 2010–2013

Elektroniikka- ja sähköteollisuus 
ja tietotekniikka-ala

Kone- ja metallituoteteollisuus 
ja metallien jalostus

Henkilöstön määrän arvioitu kasvu yhteensä 2 % aikavälillä 2010–2013

Rekrytointitarve yhteensä: n. 6 800 henkilöä, joista elektroniikka- 
ja sähköteollisuuteen ja tietotekniikka-alalle n. 2 000. Kone- ja 
metallituoteteollisuuteen ja metallien jalostukseen n. 4 800.

henkilöä

kiristyy
Taantuma on vaimentanut puheita Suomea uhkaavasta osaajapulasta. 
Hiljaisuuteen on kuitenkin turha tuudittautua, sillä väestön ikärakenteeseen 
taloussuhdanteet eivät vaikuta; nuoret, työmarkkinoille tulevat ikäluokat 
ovat jo nyt selkeästi pienempiä kuin työelämästä eläkkeelle siirtyvät 
ikäluokat. Sama kehitys jatkuu vuosien ajan.

T
yövoiman poistuma on kasvanut voimakkaasti. Vuoteen 
2012 mennessä saavutetaan jo 70 000 henkilön vuo-
tuinen taso, jolloin poistuvan työntekijöiden määrä on 
kaksinkertaistunut 10 vuodessa.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työmarkkinoil-
le tulevien mediaani-ikä – eli ikä, jolloin puolet nuoresta väestöstä 
on keskimäärin työvoimassa – on noin 19,5 vuotta. Viimeisen 
vuosikymmenen aikana näin määritelty työmarkkinoille tuloikä 
on pysynyt samana. 

Työuran toisessa päässä puolet 61,5-vuotiaista on poistunut työ-
markkinoilta. Vuonna 2000 kyseinen mediaani oli 59,5 vuotta eli 
työelämässä ollaan nykyisin keskimäärin kaksi vuotta pidempään.

Yritykset toimivat tilastojen kuvaamassa todellisuudessa. Ne 
joutuvat tuhansia kertoja vuodessa ratkaisemaan, kuinka eläk-
keelle lähteneen työntekijän tilalle saadaan rekrytoitua uusi 
työntekijä. Parhaassa tapauksessa yritysten haasteet vielä kasva-
vat sen johdosta, että kasvava liiketoiminta tarvitsee enemmän 
tekijöitä.  

Kilpailu osaajista

Teksti Sami Laakso Kuvat Mediakeskus Valo
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MILTÄ OSAAJIEN SAAMINEN NÄYTTÄÄ YRITYKSENNE KANNALTA 
JA MITÄ MIELTÄ OLETTE TÄMÄNKALTAISISTA TILAISUUKSISTA?

Sakari Tamminen, toimitusjohtaja 

Rautaruukki Oyj

Rautaruukin kannalta osaajien saaminen näyttää hyvältä. 

Tänä vuonna saimme 600 hakemusta Young professionals 

-ohjelmaamme, jonne otamme kaksikymmentä juuri 

valmistunutta nuorta.  Kaikki kontaktit, mitä saamme yri-

tyksestä suoraan opiskelijoihin, ovat äärettömän tärkeitä. 

Toivon, että Metallinjalostajien tilaisuuksiin tulisi mahdollisimman laajasti 

opiskelijoita eri opinahjoista.

Ari Jokilaakso, henkilöstöjohtaja 

Outotec Oyj 

Suomessa osaajien saanti on hallinnassa, mutta esimer-

kiksi Australiassa, Saksassa ja Etelä-Amerikassa yritykset 

käyvät osaajista todella kovaa kilpailua. Suomessa 

palkkakilpailu ei ole niin veristä kuin kaivosmaissa, joissa 

yhtiöt pystyvät maksamaan haluamilleen osaajille todella 

kovia palkkoja.  Saksassa osaajat eivät helposti hakeudu töihin tytäryri-

tykseen, joten Outotecille kilpailu tunnettujen yritysten pääkonttoreiden 

kanssa on vaikeaa. Suomessa Outotec on tunnettu ja pärjäämme osaaja-

kilpailussa paremmin.

Tilaisuuksia, joissa yritykset ja nuoret kohtaavat, pitäisi olla enemmän. 

Erityisesti tarvittaisiin lisää kontakteja nuoriin, jotka ovat yläasteen loppu-

vaiheessa ja lukiossa, koska siinä vaiheessa he tekevät valintoja. 

Mika Seitovirta, toimitusjohtaja

Outokumpu Oyj

Huippuosaajista on pulaa eri aloilla. Outokummun 

tarpeet ovat moninaiset, tarvitsemme osaajia esimerkiksi 

tuotannossa, tuotekehityksessä ja myynnissä. Lisäksi 

kysyntää on entistä enemmän hyville esimiestaidoille.

Opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa on hieno 

nähdä, että opiskelijat ovat aktiivisia ja osaavia.  Yritykset tarvitsevat 

tällaista vuorovaikutusta. Outokummulla on myös tarve tuoda itseään 

esille ja kertoa, mitä me teemme ja millainen yhtiö on työnantajana.

Toimitusjohtajat tentissä
Metallinjalostajat ry tekee systemaattista työtä alan tunnettuuden lisäämiseksi. Keväällä järjestetyssä 
tilaisuudessa metallinjalostusyritysten johtajat kertoivat eri puolilta Suomea tulleille yliopisto-opiskelijoille 
yritystensä tarjoamista mahdollisuuksista ja toivat esiin millaisia osaajia yrityksiin tarvitaan.

MILLAINEN KUVA JÄI 
METALLINJALOSTAJISTA?

Tiina Riskilä 

Prosessitekniikka 

Oulun yliopisto

Tilaisuus vahvisti positii-

vista käsitystäni metal-

linjalostuksesta ja lujitti 

uskoa alan tulevaisuuteen. 

Minulla opintojen suuntautumiseen on 

vaikuttanut se, että olen tiennyt tekniikan 

alalla olevan työpaikkoja myös tulevaisuu-

dessa. Tällaisessa tilaisuudessa on virkistävää 

nähdä yritykset ja niiden johtajat samassa 

rivissä. On mielenkiintoista päästä kysymään 

peruskysymyksiä esimerkiksi johtajuudesta 

ja saada vinkkejä siitä, mihin kannattaa 

tulevaisuudessa tähdätä.

Heikki Koponen 

Tuotantotalous

Aalto-yliopisto 

Tilaisuus tarjosi metallin-

jalostuksesta mielenkiin-

toisen kuvan. Minulle 

oli yllätys, että metallin-

jalostus on merkittävä kasvunala. Itselläni oli 

aiemmin käsitys, että se on laskevan aurin-

gon ala. Tilaisuuden perusteella uskon, että 

oman potentiaalisen työllistymisen kannalta 

metallinjalostus on mielenkiintoinen vaihto-

ehto, jonne hakeutumista voin harkita. On 

hienoa saada kokeneilta yritysten edustajilta 

näkemyksiä, miten opiskelussa kannattaa 

asioida tehdä. Yliopistossa kontaktit yritys-

maailmaan ovat tärkeitä. Niiden avulla saa-

daan kuulla tämän päivän osaamis tarpeista. 
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Risto Siilasmaa iloitsee yrittäjyysilmapiirin vahvistumisesta. Hän perää 
poliittisilta päättäjiltä puheiden mukaisia tekoja, jotka kannustavat 
kansainväliseen kasvuyrittäjyyteen.

Punaisena 
lankana 
Suomen etu

YRITTÄJÄ, BISNESENKELI, VAIKUTTAJA

Helsingin Sanomien selvityksen mukaan Risto Siilasmaalla 
on ollut Suomessa toiseksi eniten valtaa pörssiyhtiöiden 
hallituksissa. Miltä tällaiset valtarankkaukset kuulostavat? 
”Se on naiivi ja populistinen tapa ajatella. Valta on muihin 
vaikuttamista ja enää harvoin sitä, että joku yksin tekee 
päätöksiä.  Vallankäytön vertaaminen on todella vaikeata. 
Voi olla viihdyttävää tehdä hallituspaikkavertailuja, mutta 
ei se mitään muuta ole.”

Teksti Sami Laakso Kuvat Matti Immonen
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Globaalin kilpailukyvyn rakentaminen

H
aastattelupäivänä rävähti se iso uutinen, 
jota kaikki taloutta seuraavat olivat odot-
taneet ja monet pelänneet. Matkapuhe-
linjätti Nokia ilmoitti mittavista henkilös-
töleikkauksista. Yhtiö aikoo vähentää 
työntekijöidensä määrää maailmanlaa-
juisesti 7 000 hengellä. Heistä nelisen-
tuhatta voi tulla irtisanotuiksi, Suomessa 
lopputilin voi saada 1 400 työntekijää. 

Tiedotusvälineiden pauhatessa asiasta F-Securen tiloissa Hel-
singin Ruoholahdessa vallitsi rauhallinen tunnelma. Yhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja ja pääomistaja Risto Siilasmaa on myös 
Nokian hallituksen jäsen, joten hänen näkemystään uutisen mer-
kittävyydestä on lähes pakko kysyä. Jääkö päivä suomalaiseen 
taloushistoriaan?

”Tuskinpa, sillä uutiset eivät ole niin rajuja kuin ennakko-odo-
tukset olivat. Jos päivä jää historiaan, niin toivottavasti se ei jää 
negatiivisena vaan uuden alun päivänä”, Siilasmaa sanoo.

Siilasmaa perustelee näkemystään sillä, että hän uskoo Suomen 
olevan jo valmis kasvuyrittäjämäisempään rakenteeseen. Sellaisissa 
olosuhteissa teknisten osaajien tulo markkinoille Nokiasta voisi 
koitua maalle eduksi. Mitä tästä uudesta alusta voi kehittyä?

”Siitä voi kehittyä kymmeniä tällaisia F-Securen kaltaisia yh-
tiöitä. Ei tietenkään pelkästään ex-nokialaisista, mutta osittain 
heistäkin”, Siilasmaa uskoo.
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Siilasmaan uskoa vahvistaa se, että hänen mukaansa suoma-
laisessa yrittäjyysilmapiirissä on ollut positiivista kehitystä viimei-
set kaksikymmentä vuotta. Erityisesti kehitystä on tapahtunut 
teknologiapohjaisen kansainvälisen kasvuyrittäjyyden suhteen. 
Esimerkiksi Angry Birdsin menestys osoittaa, että jos tuote on 
todella hyvä, suomalainen lähtökohta maailmanvalloitukseen ei 
ole huono. Menestys ei ole piilaaksolaisten yritysten yksinoikeus.

Yrittäjyyden ilmapiirin nousemisesta Siilasmaalla on antaa esi-
merkki. Finlandia-talolla järjestetty Hyvinvoinnin jälkeen -tilaisuu-
teen ilmoittautui 2 700 osallistujaa. Kasvuyrittäjyydestä tuli kes-
kustelemaan bussilasteittain osallistujia yliopistopaikkakunnilta. 

”Yliopisto-opiskelijoista on sanottu, että 95 prosenttia heistä 
haluaa mennä töihin joko suuryritykseen tai valtiolle. Tämä kult-
tuuri on muuttumassa. Se luo uskoa, että meillä on mahdollisuus 
siirtyä kasvuyrittäjävetoisempaan yhteiskunnalliseen vaiheeseen.”

KANNUSTIMIA YRITTÄJYYTEEN

Kasvuyrittäjyys ei lähde kukoistukseen pelkällä innolla.  Siilasmaan 
mukaan kehityksen yksi suurimmista jarruista on suomalainen 
innovaatiojärjestelmä.  Hän osallistui Teknologiateollisuuden työ-
ryhmään, joka esitteli joukon toimenpiteitä tilanteen parantami-
seksi. Työryhmän näkemyksen mukaan koulutukseen tarvitaan 
lisää laatua ja Suomen yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkostoa 
on syytä karsia, VTT:n toimintaa on fokusoitava ja julkisen sektorin 
yrityspalveluja pitää selkiyttää ja yksinkertaistaa. Lisäksi yritysten 
t&k-toimintaan kaivataan verokannustimia. 

Siilasmaa nostaa keinovalikoimaan vielä asymmetrisen rahas-
ton. Hän perustelee asiaa sillä, että suomalaiset kasvuyritykset 
tarvitsevat osaavia enkeli- ja pääomasijoittajia. Rahan ohella tar-
vitaan aidosti näkemyksellistä ja globaalisti verkottunutta osaa-
mista, joka mieluiten pohjautuu vieläpä omaan kokemukseen eikä 
vain kirjatietoon ja kuulopuheeseen. Nuoriin yrityksiin keskittyviä 
ammattimaisia pääomasijoittajia on maassamme vain muutama, 
ja pääomia näissä rahastoissa murto-osa tarvittavasta määrästä.

”Paras tapa synnyttää yksityisiä osaavia toimijoita alalle olisi 
varmistaa rahastopääomien saatavuus luomalla valtion toimesta 
asymmetrinen rahoitusmalli. Tällaisessa mallissa valtio sijoittaa 
pääomarahastoon ehdoilla, jotka antavat yksityiselle rahastoon 
sijoittavalle mahdollisuuden valtiota parempaan tuottoon. Sijoi-
tusehdot eivät siis ole symmetriset.”

Siilasmaa uskoo, että asymmetrisillä sijoitusmalleilla voidaan 
aktivoida yksityisiä sijoittajia kuten eläkerahastoja sijoittamaan 
varhaisen vaiheen yrityksiin keskittyviin rahastoihin ja näin pois-

taa suurin yksittäinen syy siihen, että maassamme ei ole kuin 
muutama harva aktiivinen riskisijoitusrahasto. Hän muistuttaa 
kasvuyritysten tuovan verotuloja, joten valtion panostama raha 
ei olisi kulu vaan investointi.

Siilasmaa nostaa esimerkiksi asiakaskyselyitä tekevän Digiumin. 
Sijoittajat tulivat mukaan yhtiöön 2006, ja viidessä vuodessa yh-
tiön liikevaihto 2,5-kertaistui. Samana aikana yhtiö teki kumula-
tiivisesti 16 miljoonaa liikevaihtoa, josta valtiolle maksettiin vero-
luonteisina maksuina yrityksen tai omistajien toimesta yhdeksän 
miljoonaa.  

”Jos valtio olisi sijoittanut rahaston kautta tämän tyyppiseen 
yhtiöön, se olisi saanut omat rahansa pois hyvällä korolla sekä 
vielä yhdeksän miljoonaa euroa verotuloina.”

Laskelmat kuulostavat järkeenkäyviltä. Mutta vaikuttaako jär-
kipuhe, kun kateus tuntuu jälleen nostaneen päätään ja rikastu-
misesta on tehty synti?

”Suomessa epäonnistuminen ei ole sallittua, eikä myöskään 
onnistuminen ole sallittua. On hyväksyttävää, jos et erotu jou-
kosta. Jos tällainen asenne vahvistuu, meille käy kansantaloutena 
huonosti, jonka jälkeen meille käy yhteiskuntana huonosti. Silloin 
tuloerot kasvaisivat, syrjäytyminen lisääntyisi ja yhteiskunnassa 
tapahtuisi kahtiajakautumista”, Siilasmaa sanoo ja ilmoittautuu 
samalla tuloerojen kasvattamisen vastustajaksi.

Hän sanoo kuitenkin olevansa vielä varsin luottavaisin mie-
lin, koska suurimmat puolueet korostavat uusien työpaikkojen, 
osaamisen, innovaatioiden ja yrittäjyyden merkitystä. Puolueil-
la on kuitenkin ainakin puheissa eriäviä mielipiteitä siitä, millä 
toimin yrittäjyyteen voitaisiin kannustaa.  Siilasmaa listaa oman 
näkemyksensä. Hän uskoo, että yhteisöveron tasoa enemmän on 
merkitystä palkkaverotuksella ja sillä, että kaikilla on kannustin 
tehdä töitä. 

”Kaikkein eniten vaikuttaa kuitenkin pääomaveron taso. Kor-
kea pääomatulon veroaste viestii välillisesti, että menestyminen ei 
ole hyvä asia. Suomessa pitäisi löytää oikea tapa kommunikoida 
siitä, että menestyminen on hyvä asia, vaikka sitä rankasti vero-
tetaankin”, hän sanoo ja pitää verotusta sinänsä oikeudenmu-
kaisena, koska sen avulla yhteiskunta pysyy pystyssä.

MAA TARVITSEE KANSAINVÄLISIÄ 
KASVUYRITYKSIÄ

Teknologiateollisuus on ajanut jo pidemmän aikaa, että enkeli-
sijoittamisen kannustimet saataisiin paremmiksi. Siilasmaa 
huomauttaa, että valtion verotulojen kannalta sillä ei olisi edes 

”POLIITIKOT PUHUVAT, ETTÄ YRITTÄJYYS ON TÄRKEÄ 
ASIA JA SIIHEN PITÄÄ KANNUSTAA. HE OVAT 
KUITENKIN TÄYSIN KYKENEMÄTTÖMIÄ TEKEMÄÄN 
MITÄÄN, MIKÄ SIIHEN KANNUSTAISI.”
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Risto Siilasmaalla on monta roolia: F-Securen 
hallituksen puheenjohtajuus, hallitusjäsenyydet 

yrityksissä, bisnesenkelinä toimiminen, yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen… Miten aika riittää?
”Se on kieltämättä haaste. Jaan ajankäyttöni 

kolmeen osaan: pörssiyhtiöt, pienet yhtiöt ja muut 
yhteiskunnalliset harrastukset kuten luottamus-

toimet. Ne ovat kaikki mielenkiintoisia asioita, ja 
niissä kaikissa on punaisena lankana Suomen etu.”

Globaalin kilpailukyvyn rakentaminen
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negatiivisia vaikutuksia. Päinvastoin, yritysten menestymisen myö-
tä saataisiin lisää verotuloja.

”Samanaikaisesti kun poliitikot puhuvat, että yrittäjyys on tär-
keä asia ja siihen pitää kannustaa, he ovat täysin kykenemättömiä 
tekemään mitään, joka siihen kannustaisi.”

Siilasmaa itse ei ole parempia kannustimia kaivannut. Hän on 
bisnesenkelinä yli kahdessakymmenessä yrityksessä, joille hän tuo 
pääomien lisäksi kokemusta, osaamista ja verkostoja.  Hän sanoo 
kokevansa enkelitoiminnan lähes velvollisuudekseen. 

”Enkelitoiminta on tehokkain tapa yksilölle auttaa Suomea 
kehittymään. Väestön ikääntymisen johdosta meidän on pakko 
saada aikaan merkittäviä muutoksia julkisen talouden rahoitus-
pohjaan ja sen tuottavuuteen.  Molempiin näihin kansainvälisen 
kasvuyrittäjyyden lisääntyminen voi vaikuttaa myönteisesti.” 

Yhdistävänä tekijänä näissä Siilasmaan enkelöimissä yrityksissä 
on niiden kansainvälisyys. Hän perustelee kriteeriä sillä, että ko-
timarkkinakeskeinen toiminta on useimmiten nollasummapeliä; 
menestyvän yrityksen menestys on yleensä pois joltakin toiselta 
kotimaiselta yritykseltä.

”Nettohyöty kansainvälisesti menestyvästä yhtiöstä on Suomel-
le paljon suurempi. Tänne syntyy uusia työpaikkoja, ja suuri osa 

”MINUA KIEHTOO OLLA 
MUUTTAMASSA MAAILMAA.”

yritykseen tulevasta rahasta on peräisin ulkomailta sekä asiakkailta 
että pääomasijoittajilta.”

Kansainvälisyyden lisäksi yhtiöt ovat kaikki teknologiayhtiöitä.  
”Minua kiehtoo olla mukana muuttamassa maailmaa. Yhtiöi-

den tuotteiden avulla ihmisille syntyy jokin uusi mahdollisuus, 
heidän elämänsä muuttuu jollain tavalla. Se on äärimmäisen 
motivoivaa”, Siilasmaa kuvailee.

SUOMI KAMMETTAVA TIETOYHTEISKUNNAKSI

Palataan taaksepäin vuoteen 1988. Millaisen näkemyksen va-
rassa F-Secure perustettiin, oliko silloinkin tarkoitus muuttaa 
maailmaa?

”Minulla on ollut jo 13-vuotiaasta läh tien unelma, että olisin 
mukana tekemässä tuotetta, jota käytettäisiin maailmanlaajui-
sesti. Halusin tehdä jotain niin arvokasta, että ihmiset maailman 
toisella puolella haluavat sitä käyttää. F-Securea perustettaessa 
minulla ei kuitenkaan ollut vielä mitään käsitystä siitä, miten se 
tehdään”, Siilasmaa muistelee.

Tietoturvaratkaisuja tarjoava F-Secure on kasvanut 130 miljoo-
nan euron liikevaihdon kansainväliseksi yritykseksi. Risto Siilasmaa 
oli yksi niistä pioneereista, jotka rakensivat Suomesta maailman 
tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaan. Asiasta hypetys on jäänyt 
kauas taakse, kärkisija on vaihtunut pikemminkin takapajulaksi. 

”Meihin iski usko omaan kaikkivoipaisuuteen. Ettei enää 
tarvitsisi juosta eteenpäin. Kun muut jatkoivat juoksua, jäimme 
kärjestä aika kauas.”

Siilasmaa johti pari vuotta sitten EVAn työryhmää, joka esitti 
toimenpiteitä kärjen uudelleen saavuttamiseksi.  Yksi keskeisim-
mistä epäkohdista on konserniohjauksen puute julkisella sekto-
rilla. Sen johdosta tuhlataan valtavasti aikaa ja rahaa tekemällä 
päällekkäistä ja osittain myös turhaa työtä.

”Julkissektorin tietohallintobudjetti on noin 2,1 miljardia eu-
roa. Siitä valtion tietohallintojohtajan, jota voi pitää keskeise-
nä julkisen hallinnon koordinaattorina, alla on suoraan noin 40 
miljoonaa euroa. Ei voi kuvitella yhtäkään menestyvää yksityistä 
yhtiötä, jossa tietohallintojohtajalla olisi suora budjettiohjaus vain 
kahteen prosenttiin budjetista.” 

Asialle pitäisi viimeinkin uskaltaa tehdä jotain. Väestön ikään-
tyessä hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukselle välttämätön talou-
den kasvu voi jatkossa pohjautua yksinomaan työn tuottavuuden 
parantumiseen. Risto Siilasmaa uskoo teknologiaan maailmaa 
eteenpäin vievänä voimana. Hän on vakuuttunut, että työn tuot-
tavuutta voidaan nostaa vain hyödyntämällä tietotekniikkaa to-
tuttujen rakenteiden ja toimintamallien muuttamiseen. 
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Tietotekniikan tuottavuuden parantaminen etenee hitaasti, eikä 
projektien katsota saavuttavan odotusten mukaisia hyötyjä. Ongelmana 
ovat yritysten sisäiset kommunikaatiovaikeudet sekä tietotekniikan 
liiketoimintalähtöisten tavoitteiden puute.

kaipaa tehostamista
Tietotekniikan tuottavuus 

T
ietotekniikka kytkeytyy monin 
tavoin yritysten tuotteisiin, pal-
veluihin sekä toimintaprosessei-
hin. Ei siis ihme, että tietoteknis-

ten ratkaisujen hyväksikäytön lisääminen 
on merkittävä taloudellisen kasvun lähde. 
Tuoreimpien tutkimusten mukaan suuri osa 
IT-projekteista kuitenkin epäonnistuu kes-
keisissä tavoitteissaan. Ongelman taustalta 
löytyy yleensä liikkeenjohdon ja tietohallin-
non välinen kommunikaatiokuilu. Yhteisen 
kielen puuttuminen luo helposti tilanteen, 
jossa tietohallinnon projektit jätetään pel-
kästään IT-asiantuntijoiden vastuulle. Tä-
män seurauksena tietohallinto alkaa hel-
posti elää omaa elämäänsä. 

”Tietohallintojohdon ja asiantunti-
joiden on tultava esiin arvoituksellisen 
terminologian takaa. Hankkeista pitää 

pystyä puhumaan selvällä, yritysjohdon 
käyttämällä kielellä”, sanoo IT Governan-
ce Partners IGP:n toimitusjohtaja Pertti 
Järvenpää. 

TEHTÄVÄVAIHTELUT 
AVARTAVAT NÄKEMYKSIÄ

Vastuu IT:n tuottavuusvaikutusten tehos-
tamisesta ei lepää yksin tietohallinnon 
harteilla. Liiketoimintajohdon on kyettävä 
ymmärtämään ja priorisoimaan tietoteknii-
kan rooli, sisältö ja kehittäminen, vaikka 
oma ura onkin luotu aivan muilla alueilla. 

”Yrityksen johdolla on harvemmin ta-
kanaan omakohtaista taustaa tietoteknii-
kasta.  Kyse on vaikeista ja teknisistä asi-
oista, joista puhutaan hankalilla lyhenteillä 
ja termeillä. Myös alan tarjonta muuttuu 
jatkuvasti”, Järvenpää selittää.

Hänen mukaansa nykytilanne ei para-
ne valittamalla. Yhteisen kielen löytämi-
sen lisäksi tietotekniikan hyväksikäytön 
tehostaminen vaatii liiketoimintajohdolta 
aitoa kiinnostusta sen kehittämiseen. Yksi 
askel tähän suuntaan voi olla esimerkiksi 
tietohallintojohtajan ottaminen mukaan 
johtoryhmään, erillisen IT-johtoryhmän or-
ganisointi tai henkilöstön kierrättäminen 
yrityksen sisällä. Tällä tavalla tietohallinto-
johtaja pääsee tutustumaan markkinoin-
tiin ja myyntijohtaja tietotekniikkaan.

”Tietotekniikka on ollut mukana ku-
viossa jo suhteellisen kauan. Siksi on 
hämmästyttävää huomata, että siihen 
suhtaudutaan pelkkänä kustannusten ai-
heuttajana, ei liiketoiminnan arvon tuot-
tajana”, Järvenpää harmittelee. 

Teksti Ari Rytsy Kuva Rodeo
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Liikevaihtoon nähden merkittävän suuri kauppa ja sen tiukka 
toimitusaikataulu sai Fastemsin kokoamaan toimituksen taakse 
suorituskykyisen verkoston suomalaisosaajia.

Tuotanto- ja palveluverkostot

Kone- ja metallituoteteollisuuden 
tuotantoa palvelevat toimialaryhmät ovat 
käynnistäneet Tuotanto- ja palveluverkostot 
-yhteistyön, jossa on tavoitteena kehittää 
suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden 
kansainvälistä kilpailukykyä. Klusterissa 
on mukana lähes 300 yritystä. Niiden 
yhteenlaskettu liikevaihto on 3,5 miljardia 
euroa ja henkilöstöä yrityksissä on 24 000.

www.teknologiateollisuus.fi  
> toimialat > tuotanto-ja-palveluverkostot

Verkostoitumalla

isompaan
sarjaan

Teksti Sami Laakso Kuva Rodeo
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F
astems Oy:n Tampereen toi-
mitiloissa miesjoukko jutus-
telee leppoisasti. Hyvään 
tunnelmaan syy löytyy yh-
teisestä projektista, joka ta-

paamishetkellä on jo vahvasti voittopuo-
lella. Johtaja Jari Saaranen kertaa lähtö-
tilanteen.

”Yhtiö oli hieronut pitemmän aikaa 
suurta ohutlevyosien valmistukseen käy-
tettävien työvälineiden kauppaa ajoneuvo-
teollisuudelle. Viime syksynä kaupat 
syntyivät, mutta siihen sisältyi ehto: toi-
mitusajasta oli nipistettävä 30 prosenttia.” 

Vaikka Fastems on Suomen suurin työ-
kaluvalmistaja, sillä ei Saarasen mukaan 
ollut mitään mahdollisuuksia suoriutua 
asetetusta ehdosta yksin. Kaupan saami-
seen oli kuitenkin kova halu, sillä taantu-
ma oli pitänyt kysynnän hiljaisena. Tilaus 
toisi 25 prosenttia lisää työvälineiden val-
mistuksen vuosiliikevaihtoon. 

Kehitysjohtaja Petri Aatinen kertoo, 
että kaupan neuvotteluvaiheessa käytiin 
läpi mahdolliset ratkaisumallit ison toimi-
tuksen toteuttamiseksi.

”Vaihtoehtoina oli kasvattaa omia re-
sursseja, käyttää vuokratyövoimaa tai toi-
mia yhteistyöverkoston kautta. Aikataulun 
kiristys ratkaisi asian verkoston eduksi”, 
Aatinen kertoo.

VERKOSTO PERUSTUU 
LUOTTAMUKSELLE

Yhtiö alkoi rankata mahdollisia yhteistyö-
kumppaneita niiden soveltuvuuden mu-
kaan ja tiedustella yritysten kiinnostusta 
projektiin osallistumiseen. Aatisen mukaan 
potentiaalisia yhteistyökumppaneita ei ol-
lut ylen määrin tarjolla. Lisäksi joitakin yri-
tyksiä piti jättää kilpailutilanteen johdosta 
pois ja jotkut jäivät itse omista syistään 
syrjään. 

Verkostossa päätettiin toteuttaa kahta 
toimintamallia. Mukaan tulleilla Oitti Tool-
silla, CNC-tekniikalla sekä Ruskotoolsilla 
oli sekä suunnittelua että valmistusta. 
Toisessa ryhmässä suunnittelutoimistot ja 
valmistavat yritykset muodostivat pareja. 
Tähän joukkoon kuuluivat  esimerkiksi 

Hefmec Engineering Oy:n ja Porin Me-
tallisorvaamo Nurmilo Oy. Aatinen toimi 
hankkeessa projektipäällikkönä, ja ohjasi 
suunnittelua haluttuun suuntaan.

”Saimme Suomen merkittävät työväli-
nevalmistajat verkostoon mukaan. Suun-
nittelukapasiteettiä olisi pitänyt olla enem-
män. Sitä ei kuitenkaan ollut kotimaasta 
saatavissa ja ulkomaisen yhteistyön aloit-
taminen ei ollut tässä aikataulussa mah-
dollista”, Aatinen sanoo.

Aikapula pakotti muutenkin nopeaan 
toimintaan, eikä yritysten välisiä sopi-
muksia jääty hieromaan. Salassapidosta 
sovittiin yleisellä tasolla, muuten toimit-
tiin paljolti herrasmiessopimuksen turvin.

”Yhteistyökumppaniin on pakko luot-
taa. Jos verkostossa vallitsee epäluotta-
mus, silloin lopputulos ei ole hyvä. Tietys-
ti on riski, että joku käyttää luottamusta 
väärin, mutta mitään siihen viittaavaa ei 
ole ollut”, Aatinen kertoo.

YHTENÄINEN TOIMINTAMALLI

Oitti Toolsille oli toimitusjohtaja Timo 
Torikan mukaan alusta lähtien selvää, 
että se lähtee verkostoon mukaan. Projekti 
merkitsi sille noin 15 prosenttia lisäystä 
liikevaihtoon. Verkostossa toimiminen ei 
arveluttanut, päinvastoin.

”Jos Suomeen onnistutaan kalasta-
maan iso projekti, yksikään työkaluvalmis-
taja ei pysty sitä yksin hoitamaan. Verkos-
toituminen on elinehto”, Torikka sanoo.

Hän huomauttaa, että verkostomai-
nen toimintatapa on monesti kuivunut 
kokoon. Syynä on ollut paitsi töiden niuk-
kuus, mutta myös se, että verkostossa on 
pyritty laittamaan katetta katteen päälle. 
Sillä metodilla ei kauppoja synny.

”Me teimme tämän eri tavalla”, Aati-
nen sanoo väliin.

”Kerroimme verkostoon osallistujille 
avoimesti, millä hinnalla olimme toimi-
tuksen asiakkaalle tarjonneet. Ilmoitimme 
paljonko me saamme, paljonko suunnitte-
luun ja valmistukseen on laskettu tunteja 
ja mikä on materiaalien osuus. Esittämäm-
me open book -malli kelpasi jokaiselle yri-
tykselle”, hän jatkaa.

Oitti Toolsin tuotantopäällikkö Tuomas 
Laitila kehuu toimintamallia.

”Oli hienoa, että suunnittelussa saim-
me valmiita toimittajasopimuksia ja hinnat 
oli neuvoteltu selviksi. Niitä ei enää tarvin-
nut lähteä kilpailuttamaan.”

Hän kehaisee, että hyvin johdetussa 
projektissa oli helppo toimia. Projektille 
oli laadittu toimintaohjeet, yhtenäisellä 
toimintamallilla haluttiin varmistaa laatu 
ja aikataulun pitävyys. Laitilan mukaan 
toimintaohjeet mahdollistivat sen, että 
verkoston jäsenyritykset tekivät myös kes-
kenään yhteistyötä. Palaverejakin tarvittiin, 
Aatinen laskee olleensa mukana yli sadas-
sa. Nettipalavereina ne eivät kuitenkaan 
vieneet kohtuuttomasti aikaa.

SUUNNITTELU 
SÄÄSTÄÄ TYÖTÄ

Projektista kuivin jaloin suoriutuminen 
antaa verkostoon osallistujille uskoa, että 
jatkossa Suomessa voidaan kilpailla isoista 
kansainvälisistä kaupoista. Pakkokin on, 
sillä asiakkaat ovat menneet kauemmaksi 
ja samalla kauppojen koko on kasvanut. 

Mitä projekti on opettanut?
”Sen, että verkostossa toimimalla 

isojen projektien toteuttaminen on mah-
dollista. Projekti opetti myös sen, että 
suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä 
saadaan vähennettyä loppupään kiireitä. 
Voi olla, että jatkossa tarvitsisimme mu-
kaan myös ulkomaalaisia suunnittelijoita”, 
Aatinen summaa.

Saaranen sanoo projektin osoittaneen 
myös sen, että tasavertaiset – ja joissakin 
tilanteissa myös kilpailijoina toimivat – 
yritykset kykenevät kaikkia hyödyttävään 
yhteistyöhön. Niin pitääkin, sillä Aatisen 
mielestä verkostoituminen on ainoa tapa 
pitää Suomessa työvälinevalmistusta. 

”Verkoston avulla on mahdollista 
päästä isompiin pöytiin neuvottelemaan 
suurista kaupoista. Jos poimimme vain 
muilta ylijääviä pullanmuruja, olemme 
vaikeuksissa. Verkostoja voi olla monen-
laisia. Fastemsin ei tarvitse olla aina vetu-
rina, voimme olla verkostossa myös yksi 
tekijöistä.” 
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pelissäYrittäjällä on paljon 

Yrittäjä Kari Teräsnis-
kan (oik) ja TechVillan 
kehitysjohtaja Jarkko 
Toivosen yli vuosi-
kymmenen kestänyt 
tuttavuus auttaa katso-
maan asioita samalta 
puolelta pelikenttää.
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Kasvu ja kansainvälistyminen ovat 
monelle pienelle yritykselle se iso 
kysymys – niin myös Improlitylle. I

mprolity Oy:n toimitusjohtaja ja suurin omistaja Kari Te-
räsniska tiedostaa, että hän on yrityksensä kehittämisessä 
joko moottori tai jarru. Yrittäjä punnitsee rehellisenkuu-
loisesti, kuinka harppaus kymmenen työntekijän yritykses-
tä astetta suuremmaksi vaatii häneltä asennemuutosta. 

Improlity on Hyvinkäällä päätoimipaikkaansa pitävä ohjel-
mistotalo, joka tarjoaa yrityksille laatujohtamisen ja prosessien 
kehittämisen työkaluja. Yrityksen ensimmäiset seitsemän vuot-
ta Teräsniska on halunnut pitää yrityksen kaikki asiat tiukasti 

Teksti Sami Laakso Kuvat Jari Härkönen
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omissa käsissään. Mikäli yritys kasvaa, tä-
hän tulee muutos. 

”Miten siitä pääsisi irti, että minun 
pitää ymmärtää kaikki asiat? Jarruttaako 
riskinottokyvyttömyyteni yrityksen kehit-
tymistä?”, Teräsniska kysyy itsekriittisesti.

”Tällä hetkellä meillä on monitaitoi-
sia työntekijöitä, isommassa yrityksessä 
työntekijöiden työnkuva kapenee. Meillä 
ei ole vielä sitä kulttuuria, että palkkai-
simme valmiita ammattilaisia. Olen ollut 
henkilökehittäjä ja valmentaja näille am-
mattikorkeakouluista tulleille nuorille. En 
kuitenkaan kykene kasvattamaan fi rmaa 
merkittävästi, jos jatkan samalla tavalla. 
Minun on jatkossa henkilöiden kehittä-
misen sijaan luotava malli organisaation 
jatkuvalle kehittämiselle ja saatava siihen 

mukaan kaikki työntekijät”, Teräsniska 
pohtii.

PIENUUS ON HIDASTE

Ääneen aprikoinnin jälkeen Teräsniska 
sanoo, että päätös on tehty. Tavoitteena 
on kasvattaa yrityksen työntekijämäärä no-
pealla aikataululla 25:een. Tähän asti yritys 
on kasvanut parisenkymmentä prosenttia 
vuodessa ja pysynyt voitollisena. Panokset 
on pantu tuotteen rakentamiseen, kehitys-
tukea on tullut myös Tekesistä.

Teräsniskan puheessa yhtiön asiakas-
kunnasta vilahtelee suomalaisia globaa-
leja yrityksiä kuten Kone, Konecranes ja 
Metso. Niiden saaminen Improlityn asi-
akkaiksi on antanut uskoa yrityksen tuot-
teen laadukkuudesta ja soveltuvuudesta 

myös kansainvälisille markkinoille. Uskoa 
vahvistaa myös asiakasorganisaatioiden 
toimialojen kattavuus. Nopeaan kasvuun 
kannustaa myös se, että yrityksen koko on 
jo ollut este isoille kaupoille.

”Tuotteen ja työntekijöidemme ky-
vykkyys olisi riittänyt kauppoihin, mutta 
asiakas ei ollut valmis ostamaan tämän 
kokoiselta yritykseltä konsernitasoista 
esimerkiksi 200 000 euron ostosta. Pieni 
koko on estänyt meiltä pääsyn suuriin ker-
takauppoihin, mutta nyt tuokin tilanne on 
muuttumasta”, Teräsniska kertoo.

Yrittäjä on usein ongelmiensa kanssa 
yksin, mutta Kari Teräsniska on pystynyt 
peilaamaan ajatuksiaan Jarkko Toivosen 
kanssa. Toivonen on kehitysjohtajana 
Tekno logiakeskus TechVillassa, joka tarjoaa 

Jarkko Toivonen on tottunut antamaan näkemyksiään 
Kari Teräsniskan esiin tuomiin yrittämisen haasteisiin.
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teknologia teollisuuden parissa toimiville 
pk-yrityksille apua kannattavan yritystoi-
minnan luomiseen, kasvuun ja kansain-
välistymiseen. Lisäksi sieltä saa neuvoja 
rahoitukseen sekä rahoitushakemusten 
valmisteluun, ja se myös auttaa yhteyden-
pidossa rahoittajiin ja viranomaisiin. 

Toivonen on kuunnellut Teräsniskan 
puhetta. Hän vahvistaa Improlityn vahvan 
personoitumisen Teräsniskaan. Toivonen 
kuitenkin muistuttaa, että tilanne on lä-
hes poikkeuksetta samanlainen jokaisessa 
yrityksessä niiden alkuvaiheessa.

”Muutenkin yritysten haasteet ovat 
pitkälti samat. Resurssipula sekä henkilös-
tön että rahoituksen osalta on arkipäivää 
ja useiden yritysten alkuvaihetta leimaa 
myös kassakriisi. On tärkeää, että yrittäjällä 
on keskustelukumppani, jonka kanssa hän 
pystyy testaamaan ajatuksiaan ja saa toisen-
kin näkemyksen asioihin”, Toivonen pohtii.

Teräsniska on samaa mieltä ja hän ar-
vostaa Toivosen laajaa kokemusta muista 
yrityksistä.

”Hän voi peilata minun tilannettani nii-
hin. Ovatko esimerkiksi tavoitteeni oikean 
kokoisia? Hän antaa myös kannustusta ja 
rohkaisua. Jatkuva palaute on ollut iso 
apu. Keskustelumahdollisuus on var-
maankin yksi syy siihen, ettei Improlityllä 
ole johtoryhmätyöskentelyä.”

KANSAINVÄLISTYMINEN 
VAATII ROHKEUTTA 

Teräsniska ja Toivonen ovat tunteneet 
toisensa jo reilun vuosikymmenen, ja se 
myös kuuluu heidän huumorin sävyttä-
mässä keskustelussaan. Viime aikoina 

miehillä on ollut tapaamisia TRIOplussan 
puitteissa, joka on antanut työkaluja kan-
sainvälistymiseen.

Toivosen mielestä Suomen markkinat 
ovat Improlityn tuotteille turhan pienet. 
Hän on kannustanut Teräsniskaa suuntaa-
maan katseensa rohkeammin kansainvä-
lisille markkinoille ja luonut uskoa kerto-
malla esimerkeistä, kuinka voimakas kasvu 
on mahdollista. Pari vuotta sitten yritys otti 
ensiaskeleita ulkomaille. Nykyisin sillä on 
Bristolissa tytäryritys tekemässä myyntiä 
ja toimituksia sekä hoitamassa muutamaa 
isoa englantilaista asiakasta.

Harppaus Suomen rajojen ulkopuo-
lelle edellyttää kuitenkin merkittävästi 
vahvempaa panostusta kansainväliseen 
myyntiin. Teräsniska puntaroi muutaman 
vaihtoehdon välillä. Tällä hetkellä parhaal-
ta vaihtoehdolta tuntuu seniorimarkki-
nointiosaajista koostuva kansainvälinen 
konsulttiverkosto. Sitä ennen Teräsniska 
haluaa kuitenkin varmistaa, että tuote 
on varmasti partnerikykyinen. Sillä hän 
tarkoittaa, että partneri osaa tunnistaa 
ja löytää kohdemaasta tuotteelle sopivia 
asiakasyrityksiä. 

”Ettei tule myytyä kokonaan vääriä 
asioi ta tai ei tule myytyä ollenkaan”, Teräs-
niska tarkentaa ja jatkaa.

”Jos tuote osoittautuu partnerikykyi-
seksi, johon itse uskon vakaasti, alamme 
myydä sitä isommalla porukalla.” 

TRIOplus 
aktivoi yrityksiä

Teknologiateollisuus vauh-

dittaa toimialansa yritysten 

kasvua ja kansainvälisty-

mistä TRIOplus-hankkeen 

avulla.  

Ensimmäisen puolen 

vuoden aikana noin 350 

yritystä oli tarttunut TRIO-

plus-hankkeen tarjoamaan 

alkukartoitukseen yrityksen 

kehittämistoimista. Näissä 

yritysten ja yrityskehittäjien 

tapaamisissa tunnistettiin 

valtakunnallisesti yli 900 

erilaista kehittämis- ja 

palvelutarvetta, joista useat 

ovat jo konkretisoituneet 

toimenpiteiksi.

Eniten on tehty TRIOplus-

san kasvun ja kehittämisen 

toimintalinjan mukaisia 

analyyseja. ELY-keskusten 

tuotteistetuissa palveluissa 

suurin kiinnostus on kohdis-

tunut kansainvälistymiseen, 

liiketoiminnan kehittämi-

seen ja myyntiin. 

Lisätietoja

www.teknologiateollisuus.fi /fi /
palvelut/trioplus.html

”OVATKO YRITYKSENI 
TAVOITTEET OIKEAN KOKOISIA?”
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Maailmalla

IRAK ON TÄLLÄ HETKELLÄ EHKÄ 
POLIITTISESTI STABIILEIN LÄHI-
IDÄN MAISTA.
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K
auppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen teki huh-
tikuun alussa hieman poikkeavan vienninedistämis-
matkan Irakiin. Matkaa valmisteltiin turvajärjestelyjen 
osalta huolella siten, että siellä käytiin tiedustelemas-
sa maaperää ennen matkaa. Turvamiehiä lähetettiin 

myös päivää ennen matkaa Bagdadiin etujoukkona.
Mukana olivat Nokia Siemens Networksin, Sampo-Rosenlewin, 

Elematicin, Vaisalan, EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n edustajat.
Vastaanotto oli erittäin positiivinen. Ministeri Väyrysen de-

legaatio tapasi yhteensä 10 ministeriä ja kävi näiden kanssa 
konkreettisia keskusteluja kunkin hallinnonalan tarpeista Irakin 
jälleenrakentamisessa. Irakilaiset ministerit vakuuttivat poista-
vansa mahdollisia kaupanesteitä, joita muutamat delegaation 
jäsenet toivatkin esille.

Irak on tällä hetkellä poliittisesti ehkä stabiilein Lähi-idän mais-
ta. Turvallisuustilanne on parantunut. Sen ei enää voi katsoa ole-
van tekosyy sille, ettei maassa harjoiteta liiketoimintaa, varsinkin, 
kun näissä maissa kannattaa aina toimia vahvasti paikallisia oloja 
tuntevan kumppanin avulla. Irakin 32 miljoonan asukkaan väestö 
muodostaa hyvän potentiaalin myös suomalaiselle liiketoiminnalle 
tilanteessa, jossa sodat ovat tuhonneet käytännössä kaiken 2003 
mennessä rakennetun. Irak on hyvin valtiojohtoinen maa, jonka 
öljyvarat ovat 12 prosenttia koko maailman öljy varoista. Öljyn-

Kuvat Getty Images

jälleenrakentamisessa 
paljon potentiaalia 
teknologiateollisuudelle
Irakin turvallisuustilanne on parantunut. 
Paikallisen kumppanin löytäminen 
on kuitenkin elinehto menestyvän 
liiketoiminnan käynnistämiselle.

Irakin 

Teksti

Jorma Turunen, toimitusjohtaja 
Teknologiateollisuus ry
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tuotantoa ollaan voimakkaasti lisäämässä, 
jolloin maksuvalmius on oleellisesti kohe-
nemassa muutaman vuoden tähtäimellä.

TURVALLISUUSTILANNE 
ON PARANTUNUT

Edellisestä terrori-iskusta oli kulunut kuu-
kausi ennen tehtyä ministerimatkaa. Ter-
rori-iskujen kohteena ovat joko paikalliset 
tai ulkomaalaisista amerikkalaiset ja britit. 
Jännitteet liittyvät edelleen vallan vaihtu-
miseen sunnimuslimeilta shiamuslimeille 
Saddamin kukistuksen yhteydessä. Turva-
tilanteen parantuminen liittyy siihen, että 
Irakin Al-Qaida on käytännössä tuhottu. 
Siviilikoneita ei enää yritetä ampua.

Hallinnon stabiloitumisessa on auttanut 
se, että avainpaikkoja on aiempaa tasai-
semmin jaettu valtaväestöä shioja edus-
tavien lisäksi myös sunneille ja kurdeille. 
Mieleeni jäi erityisesti tapaaminen ulkomi-
nisteri Hoshyar Zebarin (kurdi) kanssa. 
Hän arvioi arabimaiden tämänhetkisiä le-
vottomuuksia viisaasti ja osin itsekriittisesti 
kommentoimalla, että ongelmien syy on 
”governmental failure”.

Mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille 
Irakissa on lukuisia liittyen ainakin kou-
lutusjärjestelmän, telekommunikaation, 
terveydenhuoltojärjestelmän, teollisuuden, 
maatalouden ja logistiikan sekä asunto-
tuotannon uudistamiseen. Turkki on Ira-
kille tärkeä kumppani, ja yksi mahdollisuus 
myös suomalaisille on toimia turkkilaisen 
yrityksen kautta Irakissa. Suomalaiset 
yritykset toimivat usein myös muista ara-

Siviileihin kohdistuneet terrori-
iskut ovat harventuneet.

Al-Qaida on kytännössä tuhottu, siviilikohteita ei enää yritetä ampua.

bimaista, kuten Arabiemiraateista käsin 
Irakin markkinoilla. Joka tapauksessa pai-
kallisen kumppanin löytäminen on elin-
ehto menestyvän liiketoiminnan käynnis-
tämiselle Irakissa.

Irakiin meneminen vaatii uskallusta, 
mutta markkinat ovat nyt jaossa. 

Irak
• Väkiluku: 29 672 000

• Pinta-ala: 430 000 neliökilometriä

• Pääkaupunki: Bagdad (6 milj. as)

• Muita kaupunkeja: 
Basra (3,8 milj. as) 
Mosul (1,7 milj. as) 

• Väestö: Väestö jakautuu pääosin 
kolmeen ryhmään kielen ja 
uskonnon perusteella: kaksi 
kolmannesta väestöstä on arabeja, 
loput kurdeja. Suurin osa arabeista 
on shiamuslimeja, sunnimuslimeja 
on noin kolmannes koko väestöstä. 

• Irak on maailman tärkeimpiä 
öljyntuottajamaita 

• Irak on Transparency Internationalin 
mukaan maailman kolmanneksi 
korruptoitunein maa

• Yhdysvaltain viimeiset 
taistelujoukot jättivät Irakin 
elokuussa 2010. Maahan jäi 
vielä 56 000 miestä neuvonta- ja 
avustusjoukkoihin.

kuvat Shutterstock

Bagdad

Mosul

Basra
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Kolumni

HUHTIKUUSSA järjestetyssä Shanghain kansainvälisessä auto-
näyttelyssä esiteltiin joukko uusia malleja, kuten autonäyttelyissä 
on tapana. Yhteen esittelyyn liittyi poikkeuksellista symboliikkaa. 
General Motors toi julkisuuteen mallin, joka on suunniteltu Kii-
nassa maailmanmarkkinoita varten. Buick Envision -konseptiauton 
esittely haastaa totunnaiset käsitykset kansainvälisestä työnjaosta. 
Jos olemme ajatelleet, että Kiinalle on varattu maailmantaloudes-
sa vain edullisen sopimusvalmistajan rooli, olemme ehkä olleet 
väärässä.

Alhaiset työvoimakustannukset ovat toki vielä Kiinalle tär-
keämpi kilpailuetu kuin suunnitteluosaaminen. Toisaalta työvoi-
makustannukset nousevat maassa nopeasti. Kiinan kaupungeissa 
teollisuuden työntekijöiden palkat kohosivat viime vuosikymme-
nellä toistakymmentä prosenttia vuodessa ja vauhti kiihtyi vuo-
sikymmenen loppua kohti.

Jos palkkojen nousu jatkuu samaa tahtia kuin vuosina 2007–
2008, kuluvan vuosikymmenen lopulla teollisuuden työntekijöi-
den nimellispalkat ovat Kiinan kaupungeissa kutakuinkin samalla 
tasolla kuin Suomessa nyt. Kyse on tietenkin laskelmasta eikä 
ennusteesta, mutta ei sen toteutuminen mahdotontakaan ole. 
Kaikkialla muualla teollistumiseen on liittynyt elintason nousu ja 
palkkojen kohoaminen. Miksi ei siis Kiinassa?

Jos jonkun mielestä Suomessa ei ole enää järkevää valmistaa 
mitään, kannattaa katsoa vähän pitemmälle. Maailma muuttuu ja 
muutos tarjoaa jo nyt mahdollisuuksia, jos niitä osaa hyödyntää. 
Palkkojen nousu ei voi Kiinassakaan toteutua ilman tuottavuu-
den paranemista. Se ei taas onnistu ilman investointeja uusiin 
ja parempiin koneisiin ja laitteisiin. Saksassa tämä on ilmeisesti 
havaittu: maasta viedään Kiinaan paljon enemmän koneita ja 
laitteita kuin niitä tuodaan sieltä.

Jos valmistus kannattaa Saksassa, se kannattaa kaiketi Suo-
messakin, jos niin halutaan ja kaikki asianosaiset – yritykset, työn-
tekijät ja valtio – kantavat kortensa kekoon.

Maailma muuttuu, pysymmekö perässä?

Yritykset voivat organisoida toimintansa tehokkaammin, 
tarvittaessa yritysjärjestelyjen kautta, ja parantaa tuottavuutta 
investoinneilla, muun muassa hyödyntämällä tuotannossa mah-
dollisuuksien mukaan automaatiota. Myös markkinointipanos-
tuksilla on suuri merkitys.

Kannattava yritys tarjoaa varmimmat työpaikat. Siksi työnte-
kijöiden on järkevää suhteuttaa palkkatavoitteet yritysten kan-
nattavuuteen. Tämä on helpointa, jos palkoista voidaan sopia 
yrityksissä ja paikallisella tasolla.

Valtion tehtävänä on pitää pelikenttä tasaisena. Yritysvero-
tuksen taso on syytä korjata kilpailukykyiseksi – OECD-maiden 
keskimääräinen veroaste ei sitä ole. Energian hintaa tai kulje-
tuskustannuksia ei pidä nostaa veroilla tai vaatimuksilla, jotka 
rasittavat tuotantoa Suomessa enemmän kuin muualla. Valtiolle 
kertyy enemmän veroja, kun tuotanto ja työpaikat ovat Suo-
messa, ja monipuolinen elinkeinorakenne on muutenkin koko 
yhteiskunnan etu.

Timo Nikinmaa

Projektijohtaja, ETLA
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Lisätietoja

• Tutkimusraportti Näyttö 
ratkaisee? on luettavissa: 
www.teknologiateollisuus.fi 

• Lisätietoja Minna Jokinen, 
Teknologiateollisuus ry,
(09) 192 3354
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Teksti Mari Vehmanen kuvat Tommi Anttonen, Jukka Heikkilä

Näyttötutkinto 
kannattaa

Näyttötutkinnoilla on selkeitä myön-
teisiä vaikutuksia teknologiateol-
lisuudessa, osoittaa tuore Näyttö 

ratkaisee? -tutkimus. Yritysten edustajat 
antoivat tutkimuksessa näyttötutkinnoista 
hyvin positiivisia arvioita. Tutkinnon suorit-
taminen on monipuolistanut työntekijöiden 
taitoja, minkä ansiosta heille on voitu antaa 
entistä laajempia tehtäviä. Myös siirtyminen 
tehtävästä toiseen on tullut aiempaa hel-
pommaksi ja joustavammaksi.

Lähes kaikki työnantajat olivat huo-
manneet näyttötutkintojen kasvattaneen 
työntekijöiden motivaatiota. Tutkinnon lä-
päiseminen on myös sytyttänyt monessa 
kiinnostuksen opiskella lisää. Yleisen luot-

tamuksen ilmapiirin työyhteisöissä koettiin 
kasvaneen.

Näyttötutkinnon suorittaneiden työn-
tekijöiden vastaukset olivat hyvin saman-
suuntaisia. Itsetunto ja usko omiin kykyi-
hin olivat parantuneet ja halu kehittää 
omaa osaamista lisääntynyt. Asennoitu-
minen työhön oli muuttunut entistä po-
sitiivisemmaksi.

POSITIIVINEN VAIKUTUS 
TYÖLLISTYMISEEN

Myönteiset vaikutukset eivät tutkimuksen 
perusteella rajoitu vain työnantajien ja -te-
kijöiden mielipiteisiin. Laaja tilastoaineisto 
vahvistaa, että kansallisella tasolla näyttö-

Tuore tutkimus osoittaa, että näyttötutkinnon 
suorittamisesta on etua sekä työnantajalle että 
työntekijälle. Tutkinto kasvattaa niin ammattitaitoa, 
motivaatiota kuin itseluottamustakin.

Työnantajakysely: Näkemys näyttötutkintojen suorittamisen 
vaikutuksista työntekijän työtehtäviin ja työssä suoriutumiseen 
Vähintään ”jonkin verran” -vastanneiden osuus, %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lähde: Palkansaajien tutkimuslaitos

Työntekijät ovat motivoituneempia

Monitaitoisuus lisääntynyt,  työnkuva helpommin muutettavissa

Ymmärtävät paremmin yrityksen toimintaa kokonaisuutena

Pysyvät yrityksessä pidempään

Työtapaturmat ovat vähentyneet

Voidaan antaa vaativampia ja vastuullisempia tehtäviä

Osoittavat enemmän kiinnostusta koulutukseen

Tuottavuus lisääntynyt

Työkenttää on voitu laajentaa

Siirretty vaativampiin tehtäviin

Virheet ovat vähentyneet

Työsuhteet muuttuneet pysyvämmiksi

”Tekniikka kehittyy huimaa 
vauhtia. Tekee hyvää päi-
vittää osaamistaan”, Mauri 
Tellikka sanoo.

VISIO 2 · 2011 35



Rautaruukki Oyj:ssä näyttötutkintoja hyödynnetään erityi-

sesti rekrytoivassa koulutuksessa.

”Uudet työntekijät tulevat usein aluksi puoleksitoista 

vuodeksi Teollisuusoppilaitoksen oppilaiksi ja suorittavat 

näyttötutkinnon”, henkilöstön kehittämispäällikkö, 

Ruukki Teollisuusoppilaitoksen rehtori Hanna Salovaara 

kertoo.

Rautaruukin Raahen ja Hämeenlinnan tehtaille on 

näyttötutkintojen avulla koulutettu jo satoja metallin-

jalostuksen, kunnossapidon, koneistuksen ja levytekniikan 

ammattilaisia.

”Meidät tunnetaan työnantajana nimenomaan hyvistä 

kouluttautumismahdollisuuksista. Maineesta kertoo esi-

merkiksi se, että hakijoita on jatkuvasti moninkertainen 

määrä verrattuna oppilaspaikkoihin”, Hanna Salovaara 

mainitsee.

Hänen mukaansa näyttötutkinnosta on selkeää etua 

sekä organisaatiolle että työntekijälle.

”Rautaruukki saa työvoimaa, jolla on tarvittavaa 

yrityskohtaista osaamista. Yksittäinen henkilö taas saa 

taskuunsa tutkintotodistuksen, josta on hänelle hyötyä 

myös jatkossa. Näyttötutkinnolla on siis selkeitä vahvuuk-

sia tavanomaisen ammatillisen henkilöstökoulutuksen 

täydentäjänä ja vaihtoehtona.”

Rautaruukki rekrytoi näyttötutkintojen avulla

tutkinto parantaa teknologiateollisuu-
dessa työskentelevien työllisyyttä ja 
edistää ansiokehitystä. Kaikkein eniten 
näyttävät hyötyneen ne, joille näyttötut-
kinto on oman alan ensimmäinen amma-
tillinen tutkinto.

Kiistattomista eduista huolimatta näyt-
tötutkintoja suoritetaan teknologiateolli-
suudessa vähemmän kuin useilla muilla 
aloilla. Samaan aikaan työmarkkinoiden 
kehittyminen korostaa entisestään am-
matillisen osaamisen ja elinikäisen oppi-
misen tarvetta. Näyttötutkintojärjestelmää 
voitaisiinkin hioa esimerkiksi tiivistämällä 
yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä.

ESIMIEHEN KANNUSTUS TÄRKEÄÄ

Metso Paperin Jyväskylän-tehtaalla työs-
kentelevä Mauri Tellikka, 59, allekirjoittaa 
tuoreen Näyttö ratkaisee? -tutkimuksen tu-
lokset. Hän itse innostui vielä kypsässä iässä 
suorittamaan näyttökokeissa koneistuksen 
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

”Olen ollut talossa yli 40 vuotta − 
siis koko työurani. Työnantajan ehdotus 
näyttötutkinnosta herätti kiinnostuksen 
haastaa itseä ja kokeilla, kuinka hyvin 
hommat todella ovat hanskassa. Myös 
lähin esimies suhtautui asiaan erittäin 

kannustavasti, mikä olikin tärkeää”, 
Mauri Tellikka kertoo.

Hänen mielestään näyttökokeeseen 
ei välttämättä kannata suunnata pelkän 
työkokemuksen pohjalta, vaikka työvuosia 
olisi takana runsaasti. Tellikka itse suoritti 
teoriaopintoja ennen kumpaakin näyttöä.

”Tekniikka kehittyy huimaa vauhtia. Te-
kee siis ihan hyvää päivittää osaamistaan”, 
hän huomauttaa.

”Kieltämättä aluksi jännitti, miltä kou-
lunpenkissä istuminen tuntuu vuosikym-
menien tauon jälkeen. Eikä se aivan help-
poa ollutkaan. Nuorempien opiskelutaidot 
kävivät vähän kateeksi. Mutta into kasvoi, 
kun tietoa alkoi jäädä korvien väliin.”

Varsinaisessa näyttötilanteessa vuosi-
kymmenien työkokemuksesta sen sijaan 
oli etua.

”Koe oli minulle se helpoin osuus. Ei 
hermostuttanut ollenkaan”, Mauri Tellikka 
kertoo.

Hänen mielestään työntekijöiden kan-
nattaa suorittaa näyttötutkintoja ikään 
katsomatta.

”Itselläni palkka nousi hieman. Mut-
ta vielä enemmän mieltä lämmitti, kun 
työnantaja onnitteli urheiluliikkeen lahja-
kortilla.” 

Hanna Salovaara 
painottaa, että 

näyttötutkinosta 
on etua sekä 

organi saatiolle 
että työntekijälle.

NÄYTTÖTUTKIN-
NOT OVAT KAS-
VATTANEET TYÖN-
TEKIJÖIDEN 
MOTIVAATIOTA.
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Opettajankoulutuslaitokset ovat ottaneet Tämä toimii! -tek-
nologiakilpailun aluetapahtumat omakseen. Teknologia-
teollisuus ry:n ja Opetushallituksen kehittämä valtakun-

nallinen kilpailu innostaa 1.−6.-luokkalaisia ratkomaan arkielämän 
teknologisia haasteita.

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos esimerkiksi on 
jo kahtena vuonna huolehtinut oman seutunsa Tämä toimii! 
-aluetapahtumasta.

”Lähdimme mukaan, koska toimintamalli tukee omia tavoit-
teitamme. Se tarjoaa tuleville luokanopettajille hyvän, konkreet-
tisen esimerkin siitä, miten teknologiakasvatusta voi toteuttaa 
käytännössä”, koulutuspäällikkö Pasi Ikonen kertoo.

Tämä toimii! -päivän järjestelyt on Jyväskylässä annettu ryh-
mälle, joka muodostuu pääosin kolmannen vuoden opiskelijoista. 
Pasi Ikosen mukaan heillä on jo valmiudet vastata itsenäisesti 
tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta.

Opiskelijoiden tehtävänä on muun muassa ollut organisoida 
alakoululaisille hauskaa teknologia-aiheista tekemistä siksi aikaa, 
kun nämä odottavat Tämä toimii! -tuotostensa tuomarointia.

”Opiskelijoiden palaute on ollut oikein positiivista. He arvos-

tavat mahdollisuutta päästä harjoittelemaan tositoimissa lasten 
parissa”, Ikonen sanoo.

OSAKSI PYSYVÄÄ TOIMINTAA

Jyväskylässä on tavoitteena integroida Tämä toimii! -konsepti 
pysyväksi osaksi tulevien luokanopettajien koulutusta.

”Jatkossa paikalliset yritykset voitaisiin ottaa mukaan yhä kiin-
teämmin”, Ikonen pohtii.

Asiantuntija Birgitta Ruuti Teknologiateollisuus ry:stä arvioi, 
että yhteistyö opettajankoulutuslaitosten kanssa sopii erinomai-
sesti Tämä toimii! -periaatteisiin. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki 
osapuolet.

”Opettajiksi valmistuvat tutustuvat konkreettiseen toiminta-
malliin, jonka avulla voidaan tehdä innovaatioprosessia tutuksi 
alakoululaisille. Opiskelijat näkevät, että kaikki oppiaineet ovat 
yhdistettävissä käytäntöön ja että ihminen ja teknologia -aihe-
kokonaisuus voidaan toteuttaa näin.”

Birgitta Ruuti huomauttaa, että Tämä toimii! -aluetapahtumien 
järjestäminen voi myös olla hyvä avaus opettajankoulutuslaitosten 
ja yritysten entistä tiiviimmälle yhteistyölle. 

Teksti Mari Vehmanen kuvat Teknologiateollisuus ry

Opettajankoulutuslaitokset 
innostuivat Tämä toimii! -konseptista
Tulevat opettajat ovat lähteneet toteuttamaan Tämä toimii! -aluetapahtumia.

Tämä Toimii! -teknologiakilpailu motivoi 1.–6.-luokkalaisia ratkomaan teknologisia haasteita. 

Tapahtuma innostaa lapsia ja heidän keksimänsä laitteet ovat mielikuvituksellisia.
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Komas Oy:n Kuopion yksikkö on ottanut hyödyn irti taantumasta. 
Lomautusaikana päivitetään henkilöstön osaamista, jotta kasvun hetkellä 
ollaan täydessä iskussa. Yhteistyö Savon koulutuskuntayhtymän kanssa on 
tuonut Komasiin opiskelijoita myös muista yrityksistä.  

kasvuun
Komas valmistautuu
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E
sa Martikainen näppäilee 
Mazakin sorvauskeskuksen 
ohjauspaneelia. Nyt työstet-
tävänä on vielä harjoittelu-
kappale, mutta ennen pit-

kää Martikaisen suunnitelmissa on päästä 
käyttämään uutta osaamistaan Komasin 
oikeassa tuotannossa. Lomautusaikanaan 
hän osallistuu ELY-keskuksen ja Komasin 
yhdessä järjestämään työvoimapoliittiseen 
koulutukseen. 

”Opiskelijaksi ryhtyminen ei tunnu 
hullummalta. Olen aiemmin työskennellyt 
vastaavalla vanhemmalla koneella. Nyt lo-
mautuksen aikana on hyvä päivittää osaa-
mista. Saan tuntumaa uusiin koneisiin ja 
automaattisorvaukseen”, Martikainen 
kuvailee. 

Heidi Karinkanta puolestaan ha-
keutui omaehtoisesti ELY-keskuksen tu-
kemaan koulutukseen, kun ei mahtunut 
mukaan työvoimapoliittiseen koulutuk-

Timo Karhunen (vas.), Heidi 
Karinkanta ja Esa Martikainen 

Komasin Kuopion yksiköstä 
uskovat koulutuksen voimaan 
tulevan kasvun varmistajana. 

Teksti Virpi Hopeasaari Kuvat Sami Tirkkonen ja Komas
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seen. Tavoitteena Karinkannalla on oppia 
uudenlaisia hitsaustaitoja. 

”Suoritan hitsaajan ammattitutkinnon. 
Koulutuksen sisältö räätälöitiin tarpeisiini, 
ja pääsin itse valitsemaan muun muassa 
erikoistumisvaihtoehtoni. Hitsaajan työssä 
riittää haasteita, jos vain haluaa ottaa niitä 
vastaan. Koulutuksen myötä pystyn vas-
taamaan haasteisiin entistä paremmin”, 
Karinkanta pohtii. 

JULKISTA TUKEA JA 
OMIA SATSAUKSIA

Martikaisen ja Karinkannan opiskelu ta-
pahtuu oman työnantajan Komasin tiloissa 
Savon koulutuskuntayhtymän omistamilla 
koneilla.

”Kun opetus tapahtuu koulun sijasta 
oikeassa yrityksessä, hankalissa kohdis-
sa neuvoa voi kysyä toisilta työntekijöil-
tä. Heillä on sellaista käytännön tuomaa 

osaamista, jota opettajilla ei välttämättä 
ole. Minulla on kaiken lisäksi erinomainen 
kotikenttäetu, kun voin kysyä tarvittaessa 
neuvoa omilta työkavereilta”, Martikainen 
kiittelee. 

Komasin tiloissa tapahtuva koulutus on 
sikäli ainutlaatuista, että se ei rajoitu vain 
Komasin omaan henkilöstöön. Mukana on 
myös muiden yritysten edustajia. 

”Eturistiriitaa ei synny, sillä emme kil-
paile keskenämme. Päinvastoin uskon, 
että myös oma tietotaitomme parantuu, 
kun mukaan tulee erilaista ulkopuolista 
näkemystä”, sanoo tuotantopäällikkö 
Timo Karhunen. 

Yhteisen oppimisympäristön toteut-
taminen on Karhusen mielestä vaatinut 
ennen kaikkea avointa mieltä ja uskallus-
ta. Kun oppilaitos alkaa toimia yrityksen 
sisällä, käytävillä liikkuu muutakin kuin 
omaa väkeä. Komasissa siitä ei ole tullut 

UUSI OPPI ON 
NÄKYNYT 
KONKREETTISESTI 
LAADUN 
PARANEMISENA.

ongelmaa, sillä toimintatapa on ollut sel-
villä alusta lähtien. Opiskelijoiden ja oman 
väen palaute on ollut hyvää. 

”Olennaista on se, että saamme lo-
mautusajan hyödynnettyä tehokkaasti 
osaamisen kehittämiseen. Opiskelijoiden 
kautta vanhat kokeneet konkaritkin voivat 
oppia uutta ja löytää uusia näkökulmia”, 
Karhunen painottaa. 

Koulutukseen satsaamista on tukenut 
se, että Komasin lomautukset on toteu-
tettu vuorolomautuksina. Komas on so-
pinut paikallisesti tavallista lyhyemmästä 
lomautusten ilmoitusajasta, mikä tuo jous-
tavuutta lyhyellä tilauskannalla toimivaan 
tuotantoon ja mahdollistaa työnteon ja 
koulutuksen vuorottelun. 

”Tilauskannan kasvaessa olemme 
keskeyttäneet koulutuksen hetkellisesti. 
Jo siinä vaiheessa töihin tulleiden saama 
uusi oppi on näkynyt konkreettisesti työ-
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Myytinmurtaja

Puolueet ovat halukkaasti leikkaamassa 
yritystukia. Suurelle yleisölle ja ehkä 
myös poliitikoille itselleen on syntynyt 
mielikuva, että yritystukia maksetaan 
Suomessa valtavasti. Käyttääkö Suomi 
huomattavan paljon rahaa yritys-
tukiin ja voiko niitä vähentää ilman 
haitallisia vaikutuksia, Tekesin 
pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara? 

KESKUSTELUSSA on täysin unohtunut se, mistä talous-

kasvu syntyy. Suomen vuotuinen talouskasvu oli ennen 

lamaa vuosikymmenen ajan keskimäärin 3,8 prosenttia. 

Siitä yli puolet tuli tuottavuuden kasvusta. Tulevaisuudessa 

olemme entistä enemmän tuottavuuden kasvun varassa, 

joka tulee melkein kokonaan aineettomista investoinneista. 

Eurostatin tilaston mukaan Suomessa maksetaan suoria 

yritystukia 2,1 miljardia euroa vuodessa. Maataloustukien 

jälkeen teollisuuden ja palveluiden saamien yritystukien 

osuudeksi jää 800 miljoonaa euroa. Se on alle 0,5 prosenttia 

BKT:stä ja selvästi vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin.

Yritystukia on kahdenlaisia: säilyttäviä ja uudistavia. 

Uudistavien yritystukien – jolloin puhutaan lähinnä tutki-

mus- ja kehitystoiminnan tuista – osuus Suomen BKT:stä on 

0,07 prosenttia. Ruotsissa osuus on noin kaksinkertainen ja 

USA:ssa noin kolminkertainen.

Jos Suomessa yritys saa t&k-toimintaansa julkista rahoi-

tusta, yritys lisää omia t&k-kustannuksiaan kaksinkertaisen 

määrän. Eli yhteiskunnan panostus ei ole tuki, vaan se 

kannustaa yritystä muuttamaan omaa käyttäytymistään. Me 

tarvitsemme kaikki mahdolliset kannusteet aineettomien 

investointien lisäämiseksi, koska talouskasvu on niistä riip-

puvaista. Olisi hyvin lyhytnäköistä säästöä, jos leikkaukset 

kohdistuisivat näihin uudistaviin tukiin. Jos niin tapahtuu, 

elinkeinoelämä on todellisissa ongelmissa 5–10 vuoden 

kuluttua.

Tekes kannattaa t&k-verokannustimen käyttöönottoa. 

Verokannustimella saadaan vaikutus mahdollisimman 

suureen yritysjoukkoon ilman merkittäviä panostuksia 

hallintoon. Silloin Tekes voisi lisätä riskinottoa ja keskittyä 

todellisiin edelläkävijöihin sekä kaikkein haasteellisimpiin 

hankkeisiin, joista todennäköisimmin taloudelle koituu 

kaikkein suurin hyöty.”

Suomessa maksetaan 
paljon yritystukia 
– vai maksetaanko?

tuloksessa, esimerkiksi hitsaussaumojen laadussa”, 
Karhunen kiittää. 

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN 
ON HANKITTAVA TÄNÄÄN  

Komas-konserni on konepajateollisuuden järjestel-
mätoimittaja, jolla on useita toimipisteitä ympäri 
Suomea. Kuopiossa Komas valmistaa muun muassa 
työkoneiden runkorakenteita ja vaativia osakoko-
naisuuksia. Vaikka nyt lama vielä painaa, Karhunen 
uskoo tulevaan kasvuun. Koko konsernin liikevaihto 
on ollut kasvusuunnassa jo vuodesta 2008 lähtien. 
Uuteen nousuun vastaaminen edellyttää Komasilta 
kuitenkin jatkuvaa osaamisen kehittämistä. 

”Tulevaisuudessa tarvitsemme sekä käytännön 
koneistus- ja hitsausosaamista että työnjohto-
osaamista. Haasteena on vastata entistä vaativam-
piin tehtäviin. Kansainvälisessä kilpailussa kaikkein 
yksinkertaisin työ tuskin jää Suomeen. Meidän on 
pystyttävä tekemään entistä korkeampaa osaamista 
vaativaa työtä.”

Lisähaastetta kasvuun tuo se, että tulevien kym-
menen vuoden sisällä suuri osa Komasin Kuopion 
yksikön vanhoista konkareista jää eläkkeelle. Vaikka 
tilalle on jo palkattu paljon nuorta väkeä, korvaavan 
osaamisen varmistaminen vaatii systemaattista työ-
tä. Tulevat osaamistarpeet onkin huomioitu muun 
muassa opiskelijoiden henkilökohtaisissa opinto-
suunnitelmissa. Myös konkareiden kautta katoavan 
hiljaisen tiedon säilyminen pyritään varmistamaan.

”Olemme muodostaneet mestari–kisälli-työ-
pareja. Nuoremmat tekevät työtä vanhempien kans-
sa. Näin he pääsevät omaksumaan asiakkaiden toi-
mintatapoihin ja tuotteisiin liittyvää hiljaista tietoa, 
jota on vaikea siirtää esimerkiksi millään kirjallisella 
tavalla”, Karhunen selittää. 
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Talouden tila

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN liikevaih-
dossa ohitettiin talouskriisin synkin vaihe 
vuoden 2010 alussa. Sen jälkeen liikevaihto 
on asteittain elpynyt. Liikevaihto koko alal-
la kasvoi arviolta kuusi prosenttia vuonna 
2010. Liikevaihto oli runsaat 67 miljardia 
euroa. Vuonna 2008 alan liikevaihto oli 83 
miljardia euroa. Tämän vuoden alkupuolella 
teknologiateollisuuden liikevaihto on ollut 
noin viidenneksen pienempi kuin ennen 
talouskriisiä syksyllä 2008. 

Viimeaikaisesta kysynnän paranemises-
ta huolimatta Suomessa sijaitsevien tek-
nologiateollisuuden yritysten ennusteho-
risontti on varsin lyhyt. Yrityksillä on myös 
vaikeuksia siirtää nopeasti kohonneita 
kustannuksia lopputuotteidensa hintoihin. 

Tilastokeskuksen laskelmien mukaan 
esimerkiksi metallituoteteollisuudessa 
kustannukset olivat maaliskuussa nous-
seet 8,9 prosenttia viimevuotisesta, 
mutta myyntihinnat vain 4,6 prosenttia. 
Raaka-aineiden hinnat nousivat vuoden 
aikana 15,3 prosenttia, energian hinta 
9,4 prosenttia ja kuljetukset 6,2 prosent-
tia. Muissa kuluissa vuosinousu oli noin 
3 prosenttia.   

Teknologiateollisuuden tilauskanta-
tiedustelussa mukana olevat yritykset Suo-
messa saivat uusia tilauksia tammi–maa-
liskuussa euromääräisesti 34 prosenttia 
enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla 
vuonna 2010 ja saman verran kuin edel-
tävällä vuosineljänneksellä loka–joulukuus-

sa. Kun verrataan tilannetta talouskriisiä 
edeltävään aikaan syksyllä 2008, uudet 
tilaukset olivat tammi–maaliskuussa 30 
prosenttia alemmalla tasolla.  

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lo-
pussa 3 prosenttia pienempi kuin samaan 
aikaan vuonna 2010, mutta 4 prosenttia 
suurempi kuin joulukuun lopussa. Ver-
rattuna talouskriisiä edeltävään aikaan 
tilauskanta oli maaliskuun lopussa noin 
40 prosenttia alemmalla tasolla.  

Viime kuukausien tilauskehityksen pe-
rusteella teknologiateollisuuden yritysten 
liikevaihdon arvioidaan kasvavan myös 
lähikuukausina, mutta se on edelleen 
merkittävästi pienempi kuin ennen talous-
kriisiä syksyllä 2008. 

huolena heikko 
kannattavuuskehitys
Julkisen talouden velkaantuminen on 
vakava riski talouden elpymiselle.

Suomen viennin ja verotulojen kohtalonyhteys
Suomen viennistä puuttuu vuositasolla 22–30 miljardia euroa 

Tavara- ja palvelu-
vienti, mrd. euroa, 
käyvin hinnoin

Valtion verotulot, 
mrd. euroa

Viimeinen havainto tammi-maaliskuu 
2011 (ennakkotieto). 
Lähde: Tilastokeskus, Valtiokonttori, 
Teknologiateollisuus ry
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Yrityksissä epäyhtenäistä kehitystä, 
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Teknologiateollisuuden yritysten hen-
kilöstö Suomessa jatkoi lievää supistumis-
taan tammi–maaliskuun aikana. Henkilös-
tö on vähentynyt vuoden 2008 jälkeen 
kaikkiaan 11 prosenttia eli 35 000:lla ja 
oli 290 000 maaliskuun lopussa. Henki-
löstöstä lähes 14 000 oli maaliskuussa 
lomautusjärjestelyjen piirissä. 

Sen sijaan tytäryrityksissä ulkomailla 
suomalaiset teknologiateollisuuden yri-
tykset lisäsivät henkilöstöään viime vuon-
na peräti seitsemän prosenttia eli lähes 
20 000:lla. Henkilöstö kasvoi erityisesti 
Aasiassa ja sitä oli ulkomailla kaikkiaan 
305 000 vuoden 2010 lopussa. 

VIENTIIN JA INVESTOINTEIHIN 
SAATAVA LISÄÄ VAUHTIA   

Suomen tavara- ja palveluvienti oli viime 
vuonna kaikkiaan 70 miljardia euroa. Krii-
siä edeltävänä vuonna 2008 vienti oli 87 
miljardia euroa. Jos otamme huomioon 
viennin kasvun viime vuoden lopulla, ta-
vara- ja palveluviennin arvo on vuosita-
solla edelleen runsaat 20 miljardia euroa 
pienempi kuin ennen talouskriisiä. Jos 
vertailutasoksi otetaan pidemmän ajan 
trendikasvun mukainen viennin arvo, Suo-
men viennistä puuttuu vuositasolla jopa 
30 miljardia euroa. 

Vienti tuo Suomen bruttokansantuot-
teesta noin puolet. Siksi yritysten ja koko 
kansantalouden kilpailukyvyn paranta-
minen on ensiarvoisen tärkeää. Ilman 
puuttuvia vientituloja myöskään valtion 
ja kuntien velkaantumiskierrettä ei ole 
mahdollista saada hallintaan. 

Uudella hallituksella on tärkeä tehtävä. 
Suomen ja suomalaisen teollisuuden kil-
pailukyvyn parantaminen on hyvinvoinnin 
elinehto. Työpaikat Suomessa voivat säi-
lyä vain kilpailukykyisissä yrityksissä. Ve-
rotuksen tärkein tehtävä on nyt kasvun 
aikaansaaminen. On kiinnitettävä erityistä 
huomiota teollisuuden uudistumiseen ja 
investointien lisäämiseen.

 
VELKAKIERRE VOI JOHTAA 
UUTEEN TAANTUMAAN 

Maailmantalous on kasvanut alkuvuonna 
odotetusti. Kansainvälinen valuuttarahas-
to IMF arvioi huhtikuussa, että talous kas-
vaa tänä vuonna runsaat neljä prosenttia. 
Kehittyvien maiden ripeä kasvu peittää al-
leen ne kasvavat huolet, jotka liittyvät jul-
kisen talouden nopeaan velkaantumiseen 
Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. 
Julkisen velan määrä suhteessa bruttokan-
santuotteeseen ylittää tänä vuonna 100 
prosenttia Belgiassa, Irlannissa, Islannissa, 
Italiassa, Japanissa, Kreikassa, Portugalis-

sa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Lähes 
kaikissa muissakin läntisissä OECD-maissa 
velan määrä kasvaa. 

Suomessa julkisen velan osuus bkt:stä 
ylittää tänä vuonna 60 prosenttia. Kehitys 
on huolestuttava, koska valtion ja kunti-
en velka vastaa jo sitä osuutta, mikä Suo-
messa oli pahimmillaan 1990-luvun laman 
jälkeen. 

Valtioiden ja muun julkisen talouden 
luottoluokitusten aleneminen sekä kor-
kojen nousu merkitsevät velkojen uudel-
leenjärjestelytarvetta ja luottotappioita 
rahoituslaitoksille ja toisille valtioille. On 
todennäköistä, että rahoitusmarkkinoilla 
epävarmuus lisääntyy vielä merkittävästi, 
ja pankkien luotonanto myös yrityksille 
kiristyy. Taloudessa viime aikoina koettu 
elpyminen uhkaa pysähtyä. Myös uuden 
taantuman riski on todellinen. 

Jukka Palokangas
Pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi 

Julkinen velka kasvaa ennätysvauhtia
Suomessa saavutetaan pian 1990-luvun korkein taso

Lähde: OECD

www.teknologiateollisuus.fi  
> Palvelut > Suhdanteet ja tilastot
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Toimiala | Kojeistovalmistajat

EU-direktiivin myötä poistunut ennakkotarkastus on vähentänyt 
sähkökeskusten ja kojeistojen testausta. Niitä tuottavat suomalaisyritykset 
ovat ryhtyneet puhumaan rohkeasti paremman laadun puolesta.

Kojeistovalmistajat kaipaavat 

uutta virtaa markkinoille

44 VISIO 2 · 2011



Teksti Ari Rytsy Kuvat Sami Tirkkonen

Kojeistovalmistajat-
toimialaryhmä

Kojeistovalmistajien uusi 
toimialaryhmä perustettiin 
vuoden 2011 alussa. Sen 
tarkoituksena on nostaa 
kojeistojen turvallisuustasoa 
Suomessa. Ryhmään kuuluvat 
Elkamo, Ensto, E-Avenue, 
Oulun Kojeistotarvike, Satmatic, 
SK-Kojeistot, UTU Elec ja Vaasa 
Kojeistot. Ne ovat alan keskeisiä 
yrityksiä. 

www.teknologiateollisuus.
fi  > ryhmät ja yhdistykset > 
toimialaryhmät > kojeistot

T
eknologiateollisuuden uute-
na toimialaryhmänä aloitta-
nut kojeistovalmistajat pitää 
sisällään hyvin erityyppisiä yri-
tyksiä. Osa on keskittynyt ura-

koitsijahenkiseen toimintaan, kun taas ket-
jun toisessa päässä olevat toimijat valmis-
tavat itse omat tuotteensa. Pääartikkeleita 
ovat muun muassa asuntojen vakiokeskuk-
set, kiinteistöjen pää- ja jakokeskukset, säh-
kölaitosten muuntamokeskukset, katujako-
kaapit, kiskosillat, puistomuuntamot sekä 
teollisuuden kojeistot ja keskukset. 

Kojeistovalmistajien määrittämistä vai-
keuttaa se, että samaan toimialaluokkaan 
lasketaan myös muita sähkö- ja mittaus-
alan yrityksiä. Kojeistovalmistuksen koko-
naisliikevaihdon arvioiminen on hankalaa, 
sillä se on harvoin yksittäisen yhtiön ainoa 
toimiala. Lokeroinnin vaikeudesta huoli-
matta tiedetään, että vuonna 1994 ta-
pahtunut ennakkotarkastusvaatimuksen 
poistaminen on lisännyt räjähdysmäisesti 
pienten valmistajien määrää. 

EU-direktiivin myötä tapahtunut va-
pautuminen ei kuitenkaan ole laskenut 
sähkökeskuslaitteistojen vaatimustasoa. 
Yritykset ovat reagoineet ennakkotarkis-
tusvaatimuksen poistumiseen kahdella 
tavalla. Toiset ovat ryhtyneet tekemään 
tuotetestauksia oma-aloitteisesti. Toiset 
ovat taas tyytyneet tuottamaan markki-
noille tarkistamattomia laitteistoja. Tuo-
tevelvoitteista huolehtiminen on kärsinyt 
myös talousnotkahduksen myötä. 

”Vuosina 2008–2009 alan liikevaihto 
putosi noin 20 prosenttia. Ala on jälkisykli-
nen, joten vuoden 2010 ennakkotiedot ei-
vät lupaa merkittävää parannusta”, kertoo 
Oy Elkamo Ab:n hallituksen puheenjohtaja 
Jouko Pihlajamaa. 

TESTIPAIKKOJEN PUUTE 
VAIKEUTTAA TUOTEKEHITYSTÄ 

Huoli alan tulevaisuudesta on yksi syy ko-
jeistovalmistajien toimialaryhmän perusta-
miseen. Tällä hetkellä pienten keskusten 
kilpailuvalttina toimii lähes yksinomaan 
hinta. Tätä kehitystä on vauhdittanut va-
kiokeskusten käyttö, joka on vähentänyt 
tuotteiden räätälöintiä. Samaan aikaan 
merkittävät innovaatiot ovat keskittyneet 

Kojeistovalmistajat 
toimivat jälkisyklisellä 
alalla, joten kysynnän 
kasvu seuraa muun 
talouden nousua. 
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Noin 150 henkilöä työllistävä 

E-Avenue Oy on Suomen suurimpia 

alle 1000V:n sähköjakokeskuksien 

valmistajia.  Yrityksellä on toimin-

taa Iisalmessa, Ikaalisissa, Keravalla 

ja Kuopiossa. Jokainen toimipaikka 

on erikoistunut omalle valmistus-

sektorilleen.  Yrityksen toimitus-

johtaja Esa Kauppinen myöntää, 

että hajautettua toimintamallia on 

saanut selitellä useaan otteeseen.

”Meidän kohdallamme paikal-

lisuus on havaittu hyväksi jutuksi. 

Olemme saavuttaneet Suomen 

osalta suhteellisen kattavan maan-

tieteellisen peiton. Työnjako on 

siinäkin mielessä looginen, että 

hyvin erikokoiset tuotteet eivät 

välttämättä valmistuisi sujuvasti 

yhdeltä tuotantolinjalta.”

E-Avenuen liikevaihto putosi 

taantuman yhteydessä merkittä-

västi. Laskua tuli pahimmillaan yli 

25 prosenttia, mutta viime syksystä 

lähtien suunta on ollut ylöspäin. 

Edellisvuoteen verrattuna vuoden 

2011 ensimmäinen neljännes on 

tuonut kasvua yli 50 prosenttia. 

Kauppinen myöntää, että hyvästä 

liikevaihdosta huolimatta hinnat 

laahaavat edelleen normaalitason 

alapuolella.

”Välillistä vientiä on jo ihan 

mukavasti, mutta suomalainen 

teollisuus ei näytä vielä lämpenevän 

investoinneille. Kynnys kojeisto-

alalle tulemiseen on tätä nykyä 

varsin matala, joten myös ylikapasi-

teettia riittää”, Kauppinen sanoo.

Haasteista huolimatta E-Avenue 

pyrkii olemaan tuotekehityksen 

edelläkävijä. Puhtaasti uusia ja 

alaa mullistavia teknisiä keksintöjä 

on harvassa, joten panostuksia on 

tehty esimerkiksi palvelukonseptien 

kehittämiseen. 

”Parikymmentä vuotta sitten 

sanottiin, että perinteiset sulakkeet 

häviävät pois. Asiassa kävi kuitenkin 

vähän niin kuin paperittoman 

konttorin kohdalla. Toimistoissa 

käsitellään edelleen paperia. Aivan 

kuten sulakkeitakin käytetään 

edelleen.”

E-Avenue luottaa 
paikallisuuteen

yhdistelmäkeskuksiin, jotka sisältävät tar-
vittavat laite- ja kytkentätilat sekä valmiiksi 
asennetut, älykkäät ohjausratkaisut. 

Teollisuus on puolestaan siirtymässä 
entistä enemmän laitteiden ostamisesta 
kokonaisvaltaisten palveluiden hankkimi-
seen. Myös suurien kojeistojen ja sähkö-
verkon komponenttien hinnoittelua on 
tehty julkiseksi osana verkkotoiminnan 
säätelyä. 

”Uuden toimialaryhmän myötä Tek-
nologiateollisuuden jäseniksi on liittynyt 
sellaisia yrityksiä, jotka haluavat päästä 
mukaan meidän toimintaamme. Tämä 
on kaikin puolin hieno asia, sillä haluam-
me kehittää alan valmiuksia kojeistotuot-
teiden kotimaiseen valmistukseen sekä 
laitteiden asianmukaiseen testaukseen”, 
Pihlajamaa sanoo. 

Tuotekehityksen osalta ala koki takais-
kun kun ABB:n Vaasan yksikön ulkopuo-
lisille tarjoamat testauspalvelut loppuivat. 
Tätä nykyä valtaosa kojeistojen oikosul-
ku- ja valokaaritestauksista joudutaan 
tekemään Norjassa ja Keski-Euroopassa. 
Pienten volyymien yrityksille kyseessä on 
kova paikka.

”Toimialaryhmän päällimmäisenä mur-
heena on huoli kojeistojen kotimaisen 
valmistuksen loppumisesta. Valmistamme 
tuotteita myös Suomen vientiteollisuudel-
le, jonka kautta niitä menee ympäri maa-
ilmaa. Kaikki tämä on vaarassa, jos alan 
kilpailukykyä ei saada vietyä paremmalle 
tasolle”, Pihlajamaa muistuttaa.

VETOAPUA ENERGIA-
TEHOKKAISTA RATKAISUISTA

Kojeistovalmistajien ponnistelut alan 
tervehdyttämiseksi ovat tärkeitä myös 

turvallisuuden kannalta. Testaamattomat 
tai puutteelliset sähkökeskukset ovat riski 
erityisesti rakennuksissa, joissa talon val-
mistumisesta tai viimeisestä remontista 
on kulunut useita vuosia. Kun kuormitus 
lisääntyy, tuotteen huonot ominaisuudet 
paljastuvat. 

Turvatekniikan keskuksen selvityksen 
mukaan Suomessa syttyy vuosittain noin 
2 000 sähköpaloa, joista vajaa viidennes 
liittyy sähkölaitteistoihin. Niistä puolet 
saa alkunsa sähkökeskuksista. Parem-
man turvallisuuden puolesta liputtavalla 
Katso kaappiin -kampanjalla onkin pyritty 
yhdenmukaistamaan alan ohjeistusta sekä 
luomaan sille sisäisiä standardeja. 

Tulevaisuuden näkymiä luotaavan 
konsulttitutkimuksen mukaan haasteina 
tulevat jatkossa olemaan kaikkein yksin-
kertaisimpien ratkaisujen hintaeroosio 
sekä tuotannon osittainen siirtyminen 
halvemman tuotannon maihin. Toisaalta 
energiaa säästävien ratkaisujen lisäänty-
minen sekä tuulivoiman lisärakentaminen 
luovat paljon kasvupotentiaalia. Myös 
ohjausjärjestelmä- sekä pien- ja keskijän-
nitekojeistopuolella uskotaan toiminnan 
myönteiseen kehitykseen. 

”Huono kannattavuus tulee väistämät-
tä heijastumaan tuotekehitykseen, johon 
emme saa rahoitusta muualta. Esimerkik-
si Tekes-luokituksessa kojeistovalmistus 
luokitellaan perinteiseksi teollisuudeksi. 
Sähkötekniikan tuotekehitystä ei pidetä 
innovaatioiden kannalta yhtä tärkeä-
nä kuin elektroniikkasektoria. Kyse on 
kuitenkin infrarakentamisen kannalta 
välttämättömistä tuotteista, jotka edel-
lyttävät tiuhaa kehitystahtia”, Pihlajamaa 
painottaa. 

Toimitusjohtaja Esa Kauppinen (oik.) kertoo, että taantuma vei neljänneksen 
E-Avenuen liikevaihdosta. Viime syksystä lähtien suunta on ollut ylöspäin. 
Työn touhussa kojeistoasentaja Markus Kuittinen.
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Alihankkijayrityksistä 
vain joka viides pitää 
kannattavuuttaan hyvänä.

Jorma Turunen
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Turusen
pyssystä
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Oletko seuraava?

ohutlevytuote
2012V EU TO OD UE TN Y O VEH U LT

Suunnittele tuote tai osa ohutlevystä 
ja osallistu kilpailuun!

Kilpailuaika on tammikuun loppuun 2012. 
Näkyvyyden lisäksi jaossa on raha- ja muita palkintoja 

noin 10 000 euron arvosta.

Lisätietoja: Arto Kivirinta, 040 544 1574
arto.kivirinta@teknologiateollisuus.fi


