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

Osaavia tekijöitä



Tomi Rantanen sanoo, että 
lisäkoulutuksesta on hyötyä 

erityisesti henkilöstön 
kanssa toimiessa.

TEKSTI Sami LaakSo KUvA oTTo VääTäinen

Opintiellä vahvistettua osaamista
etukäteen ei voi aina tietää, koska avaa uudestaan 

oven koulutukseen. Tomi Rantanen oli tehnyt asennus-

töitä ympäristöhuoltokoneita valmistavalla Vilakoneella 

13 vuotta. Kolme vuotta sitten hänestä tuli parinkymme-

nen hengen asentajaporukan tiiminvastaava.

Rantanen oli ehtinyt uudessa tehtävässään vastata 

tiimin tuotannonohjauksesta vuoden verran, kun tuotan-

topäällikkö ehdotti työn ohessa tapahtuvaa koulutusta. 

Se oli tarjous, josta ei kannattanut kieltäytyä.

”Olin kyllä ajatellut omien opintoaikojen jääneen 

taakse, kun kone- ja metallipuolen ammattikouluopin-

noistani oli jo ehtinyt kulua sen verran pitkä aika. Mutta 

kun asiaa ehdotettiin, tuli lähdettyä. Halusin kehittää 

osaamistani ja saada koulutukseni ajantasalle”, Rantanen 

sanoo ja huomauttaa, että työn ohessa kouluttautumi-

nen oli hänelle ainut vaihtoehto siinä elämäntilanteessa.

Puolitoista vuotta kestävä työnjohtokoulutus järjes-

tettiin Turun ammattikorkeakoulun teknologiakeskuk-

sessa. Koulutusta oli kahdesta kolmeen kertaa viikossa 

iltapäivisin kello kahdesta kuuteen. Vilakoneelta samaan 

koulutukseen osallistui kaksi muutakin työntekijää. 

”Teimme paljon opintoja ryhmätöinä. Ja kun opiske-

lupaikalle tulee matkaa täältä Loimaalta 70 kilometriä, 

matkat oli mukava tehdä yhdessä”, Rantanen sanoo. 

Turussa annetun lähiopetuksen lisäksi opintoihin 

sisältyviä projektitöitä tehtiin työpaikalla. Esimerkiksi 

asennusosaston kehittämisessä pohdittiin miten työt 

saatiin tehtyä nopeammin ja tuottavammin. 

Käytännönläheisyys oli Rantasen mielestä plussaa. 

Kouluttajista osa oli hankkinut kannuksensa työelä-

mässä, heidän osaamisensa teki opiskelijoihin vaikutuk-

sen. Esimerkiksi kunnossapidon ohjausta antoi Neste 

Oilin jalostamon kunnossapitoinsinööri.

”Vierailimme hänen työpaikallaan. Opitun käytän-

töön siirtäminen on helpompaa, kun on opettaja, joka 

on tehnyt myös muita kuin opettajan töitä ja osaa antaa 

käytännönläheisiä neuvoja.”

Rantanen lukee saamastaan todistuksesta esimerkkejä 

opintojen sisällöstä: työnjohdollinen toiminta, työn 

tuottavuuden kehittäminen, toiminnan ohjaus ja val-

vonta, kunnossapidon ohjaus ja valvonta, lasertekniikka, 

tuotantoautomaatio. Lisäksi oli matematiikkaa, englan-

tia ja atk:ta.

Hänen mukaansa kaikki opiskeltavat aineet tuntuivat 

hyödyllisiltä. Kun Rantaselta kysyy tiimivastaavan työn 

haastavimpia puolia, hän nostaa esiin muutostilanteessa 

ihmisten johtamisen. Siihenkin opinnoissa kiinnitettiin 

huomiota. 

”Tuntuu, että työssäni on opinnoista hyötyä kautta 

linjan, mutta etenkin juuri toimimisessa henkilöstön 

kanssa. Opitut asiat parantavat käytännön valmiuksia ja 

antavat selkänojaa työtilanteissa toimimiseen”, Ranta-

nen pohtii. 

Tuotantopäällikkö Timo knuutila on yhtä mieltä 

koulutuksen osuvuudesta.

”Koulutus näkyy ilman muuta kaikkien siihen osallis-

tuneiden otteissa. Etenkin heidän tiimityötaitonsa ovat 

parantuneet”, Knuutila vahvistaa. 

”Ei opintoja ihan suoraan voi viedä työhön, mutta 

soveltaen kyllä. Opitut asiat ovat oikeastaan koko ajan 

takaraivossa”, Rantanen lisää. 

Tuntuuko, että kaipaisit vielä lisäopintoja?

”Tällä hetkellä ei tunnu olevan tarvetta pidemmälle 

opiskelujaksolle, mutta esimerkiksi esimiehen työkalu-

pakki -intensiivikurssi voisi vielä olla sopiva koulutusjakso 

minulle.”
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Pääkirjoitus

441 428
PAINOTUOTE

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

teknologiateollisuuden jatkuvan neuvottelun 
periaate on vakiintunut. Samalla työnantajan ja työnte-
kijöiden välinen keskustelukulttuuri on kehittynyt. vaikka 
viime syksyn palkkaratkaisuissa otettiin taka-askeleita ja 
toki muutoinkin on vielä paljon kehitettävää, suunta pit-
källä tähtäimellä on ollut oikea ja välttämätön.

Sopijaosapuolia kannustetaan työpaikoilla tarkastele-
maan yhdessä kyseisen työpaikan talous-, tilauskanta- ja 
työllisyystilannetta sekä sopimaan niiden perusteella työ-
paikan tilannetta ja tarpeita vastaavat palkankorotukset. 
jokainen yritys on omanlaisessaan tilanteessa, ja niistä ei 
voi olla muualla parempaa tietoa.

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen Liiton teke-
mien selvitysten perusteella yli 80 prosenttia yrityksistä 
ilmoitti neuvotelleensa syksyllä 2011 palkankorotusten 
suuruudesta, toteuttamistavasta tai ajankohdasta. Pohja-
työtä paikallisen sopimisen eteen tehtiin siis hyvin.

On tärkeää, että työpaikoilla keskustellaan yrityksen 
taloudellisesta tilanteesta ja näkymistä sekä palkkauksen 
toimivuudesta, kannustavuudesta ja oikeudenmukaisuu-
desta. Näin rakennetaan luottamusta.

valtaosa teknologiateollisuuden yrityksistä toteutti 
syksyn 2011 palkankorotukset 2,4 prosentin suuruise-
na yleiskorotuksena. Noin viidennes yrityksistä toteutti 
korotuksen paikallisesti sopien joko kokonaan tai osittain 
muulla tavalla kuin yleiskorotuksena. Paikallisen palkka-
ratkaisun tehneiden osuus vaihteli henkilöstöryhmittäin 
10–35 prosentin välillä. 

Hyvin tehty pohjatyö ei siis realisoitunut sopimuksiin. 
Tässä on paljon kehitettävää.

Raamisopimuksen korotusmalli sekä syksyn työtaiste-

lut eivät tukeneet työpaikkakohtaisten palkkaratkaisu-
jen syntymistä. vuonna 2010 joka toinen alan yrityksistä 
toteutti palkankorotukset muulla tavoin kuin pelkkänä 
yleiskorotuksena. Paikallisessa sopimisessa otettiin siis 
takapakkia syksyllä 2011.

Nyt tulisi katsoa eteenpäin ja yhteistyössä miettiä, mi-
ten voisimme tukea työpaikkoja kehittämään palkkaus ta 
ja työpaikkakohtaista sopimista. Sopimukseen on kirjat-
tu, että paikallisesti käydään aktiivista keskustelua pal-
kankorotusten kohdentamisesta. Tähän voidaan 
liitoilta pyytää konsulttiapua.

Työpaikkakohtaisten palkkaratkaisujen tulee 
edistää osaamisen kehittämistä ja vastuunot-
tamista työpaikoilla sekä palkita hyvistä työtu-
loksista – lähellä ihmisiä, jotka työn 
tekevät. 

Seuraavan kerran palkkoja 
tarkastellaan teknologiateolli-
suudessa työehtosopimuksen 
mukaisesti marraskuussa 2012. 
Sekä työpaikoilla että työmark-
kinaosapuolilla on nyt mah-
dollisuus ja velvollisuus toimia 
siten, että paikallisessa sopi-
misessa onnistutaan selvästi 
viime syksyä paremmin.

markku alhonen
päätoimittaja
markku.alhonen@ 
teknologiateollisuus.fi
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Ajankohtaista

teollista muotoilua ja tuote-

suunnittelua esittelevän Plootu 

Fennica 2012 -ohutlevytuotekilpai-

lun voittajat palkittiin 17.4. FinnTec-

messuilla. Teknologiateollisuus ry:n 

Ohutlevytuotteet-toimialaryhmän 

järjestämässä kilpailussa etsittiin 

uudenlaisia tuotteita, joissa 

ohutlevyllä on olennainen osa 

muotoilussa, valmistustekniikassa, 

rakenteessa tai innovatiivisuudessa.

Teollisuussarjan voitti Aurubis 

Finland Oy:n kuparijulkisivuun 

arkkitehtonisesti integroidut aurinko-

lämpökeräimet. Ne ovat ulospäin 

täysin näkymättömiä ja sulautuvat 

muuhun kuparijulkisivuun. Ideana on 

antaa arkkitehdille ja rakennuttajalle 

vapaat kädet aurinkolämmön hyö-

dyntämiseen osana valittua kupari-

julkisivua. Tuote on ensimmäisenä 

maailmassa suunniteltu ja toteutettu 

Porin uimahallin julkisivuissa. 

Tuomaristo valitsi teollisuus-

sarjan voittajan myös koko kilpailun 

parhaaksi tuotteeksi eli vuoden 

ohutlevytuotteeksi. 

Muotoilusarjan kärkeen nousi 

Relicomp Oy:n Dpi-kaivoslaitteen 

konepeitto ja oppilaitossarjan voit-

toon Aalto-yliopiston Taideteollisen 

korkeakoulun opiskelijan noora 

Liesimaan Korento-seinävalaisin. 

Parhaat ohutlevy- 
tuotteet palkittiin

lisätietoja:  
www.plootufennica.com

FimeCC oy on ensimmäisen kerran selvittänyt osakasyrityksiltään FIMECC-toiminnasta 

odotetun liiketoimintapotentiaalin. Vuoden 2011 lukuihin perustuen osakkaat rapor-

toivat odottavansa FIMECCin ohjelmissa tehtävän työn johtavan yhteensä noin kolmen 

miljardin euron laajuiseen liiketoimintaan. 

Liiketoimintapotentiaali raportoitiin täysin uuden liiketoiminnan syntymisen sekä 

nykyliiketoiminnan kasvun ja tehostumisen kautta. On syytä olettaa FIMECCin ohjel-

mien kautta tulevina vuosina realisoituvan liiketoimintapotentiaalin olevan nyt rapor-

toitua suurempi, koska FIMECCin ohjelmissa toimii keskimäärin kolme ei-osakasyritystä 

jokaista osakasyritystä kohti. Raportoinnissa jää lisäksi arvioimatta tutkimuslaitoksiin 

syntyneen uuden osaamisen arvo, jolla on väistämättä laaja liiketoimintapotentiaali.

”Näin suuri yritysosakkaiden liiketoimintapotentiaaliarvio osoittaa, että FIMECCissä 

tehdään yritysten näkökulmasta olennaisia ja tärkeitä asioita”, toteaa johtaja Juha 

Ylä-Jääski Teknologiateollisuus ry:stä. 

FIMECC Oy on vuodesta 2008 alkaen tehostanut merkittävällä tavalla kone- ja metalli-

teollisuuden uusiutumista. FIMECCin perustamisen jälkeen kone- ja metalliteollisuuden 

t&k-panostus laskettuna liikevaihdosta on noussut 1,2 prosentista 1,5 prosenttiin. 

”Olemme luoneet yksityisen ja julkisen sektorin intressit yhdistävän kehitysalustan. 

Avoimen innovaation toteutus on lisännyt vuorovaikutteisuutta. Koneteollisuus uskal-

taa tutkia. Seuraavaksi digitalisoimme kone- ja metalliteollisuutta tulevassa MANU-

ohjelmassamme”, visioi tulevaisuutta toimitusjohtaja Harri kulmala.

FIMECC-hankkeet ovat tyypillisesti panostusta innovaatioprosessin alkupäähän, 

joka pohjustaa yritysten tuotekehitysprojekteja. FIMECCin tavoite on toimintatapojen 

kehittäminen ja erityisesti läpimenoajan lyhentäminen tuotekehitys- ja toimitusprojek-

teissa. Tuotekehitysprojektien laatu ja vaikuttavuus kehittyvät ottamalla tuotekehitys-

prosesseissa käyttöön FIMECC-hankkeissa luotua osaamista ja menetelmiä.

FIMECC on saanut 240 M€ ohjelmakantaansa keskimäärin vajaat 60 prosenttia jul-

kista rahoitusta Suomen valtion eri rahoituslähteistä, pääosin Tekesistä. Valtion rahoitus-

sitoumukset ovat noin 135 M€. Toimintaa rahoittamassa on 112 yksityistä yritystä.

FIMECC-toiminnassa yli kolmen 
miljardin liiketoimintapotentiaali

lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Harri Kulmala, FIMECC Oy,  
puh. 040 840 6380, harri.kulmala@fimecc.com

Johtaja Juha Ylä-Jääski, Teknologiateollisuus ry, 
puh. 040 903 0606, juha.yla-jaaski@teknologiateollisuus.fi

aurubis Finland oy:n kuparijulki-
sivuun arkkitehtonisesti integroidut 
aurinkolämpökeräimet.
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luvanvaraisten aineiden käytön kiristyminen, tiukat 

kemikaaliasetukset ja lupien hinta vaikeuttavat suomalaisten 

pk-yritysten toimintaa ja uhkaavat jopa siirtää työpaikkoja 

maihin, joissa valvontaa on vähemmän. Ajankohtainen 

esimerkki on kromitrioksidin luvanvaraisuus, joka vaikuttaisi 

pintakäsittely-yritysten toimintaedellytyksiin.

”Erilaisten aineiden käsittely on jo nyt Suomessa ja 

EU:ssa selvästi turvallisempaa ja paremmin valvottua kuin 

kansainvälisesti keskimäärin. Erityisen vaikeaa luvanvaraisuus 

on niiden aineiden osalta, joiden käyttöä ei voida korvata”, 

sanoo REACH-asetuksen seurannasta vastaava asiantuntija 

mia nores-korkeamäki Teknologiateollisuudesta. 

”Kromitrioksidille ei ole löydetty kovakromaukseen sopi-

vaa korvaavaa ainetta. Jos sen käyttö tulee luvanvaraiseksi, 

on mahdollista, että pintakäsittelyprosesseja siirtyy Euroo-

pan ulkopuolelle. Samalla kasvaa riski, että tuotantoketjun 

aiempi vaihe siirtyy mukana, jolloin kaikki raaka-aineetkin 

hankitaan muualta.”

Euroopan kemikaalivirasto on suosittanut 13 erityistä 

huolta aiheuttavaa, niin sanottua SVCH-ainetta luvanvarai-

siksi. Yksi niistä on kromitrioksidi. Luvanvaraista ainetta ei 

saa käyttää eikä saattaa markkinoille ilman erikseen haettua 

ja saatua lupaa. Pelkkä lupahakemus maksaa kymmeniä 

tuhansia euroja, ja lupa on määräaikainen. Nores-Korkea-

mäen mukaan kustannus on pk-yrityksille niin suuri, että se 

saattaa jopa vaarantaa yrityksen toiminnan.

Euroopan komissio tekee syksyllä Euroopan kemikaalivi-

raston suosituksen pohjalta oman ehdotuksensa lupamenet-

telyä vaativiksi aineiksi. Nykyisin kromitrioksidin turvallista 

käyttöä valvotaan Suomessa muun muassa ympäristölupien 

kautta.

diplomi-insinööri matti mannonen on valittu 

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL 

ry:n toimitusjohtajaksi ja Teknologiateollisuus ry:n 

suunnittelu- ja konsulttialan johtajaksi. Hän aloittaa 

toimessaan 1.9.2012. Nykyinen toimitusjohtaja Timo 

myllys jatkaa työtään liittojen palveluksessa osa-

aikaisena. 

Matti Mannosella on erittäin vahva kokemus suun-

nittelu- ja konsulttialalta. Hän on toiminut viimeiset 

15 vuotta toimitusjohtajana eri konsultti toimistoissa. 

Hän on ollut vahvasti vaikuttamassa SKOL ry:n toimin-

taan jo vuosia, viimeksi neljä vuotta liiton hallituk-

sessa, joista kaksi vuotta varapuheenjohtajana. 

SKOLilla ja sen jäsenyrityksillä on monia haasteita 

edessään. Lähimpänä ovat talouden epävarmuudesta 

johtuvat tekijät, uuden strategian linjaaminen sekä 

Teknologiateollisuus-yhteistyön ja verkostojen hyö-

dyntäminen ja kehittäminen tavoitteena suomalaisen 

osaamisen globaalin kilpailukyvyn parantaminen. 

pekka suomela aloitti Kaivannaisteollisuus ry:n 

toiminnanjohtajana 16.4. Suomela siirtyi tehtävään 

työ- ja elinkeinoministeriön kaivosylitarkastajan 

virasta. Suomelan tehtäviin ministeriössä kuuluivat 

muun muassa mineraalipolitiikkaan ja kaivoslainsää-

däntöön liittyvät asiat. Aikaisemmin hän toimi minis-

teriön kaivosviranomaistyön päällikkönä. Suomelalla 

on laaja toimialan tuntemus ja hyvät kontaktit Poh-

joismaihin ja EU:hun.

Pekka Suomela raportoi Teknologiateollisuuden 

metallien jalostus -päätoimialan johtajalle mika 

nykäselle.

Kaivannaisteollisuus ry sai myös uuden hallituk-

sen: puheenjohtajaksi valittiin antti Pihko Outo-

kumpu Chrome Oy:stä ja jäseniksi ari Bergström 

YIT Infra Oy:stä, kimmo Luukkonen Pyhäsalmi Mine 

Oy:stä, Tarmo Tuominen Nordkalk Oy Ab:stä, krister 

Söderholm Nordic Mines Oy:sta ja eeva Ruokonen 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:stä.

FirmaroCkiin on jälleen 

osallistunut monia bändejä 

teknologiateollisuuden yrityk-

sistä. Jatkoon pääsyn ovat jo 

varmistaneet mm. Metso Paper 

Järvenpää, Bilot, Vahanen, Suo-

men Talokeskus ja Microsoft. 

Kuvassa Teknologia teollisuuden 

EnWireMetal-bändi.

Tiukat kemikaaliasetukset 
vaarantavat työpaikkoja

mannonen SkoLin toimitusjohtajaksi

ei teknoa vaan rockia!

kaivannaisteollisuus ry:lle 
uusi toiminnanjohtaja

lisätietoja:  
Asiantuntija Mia Nores-Korkeamäki 
puh. 044 330 0928 
mia.nores-korkeamaki@teknologiateollisuus.fi

lisätietoja: 
Pekka Suomela, puh. 040 533 2848 
Johtaja Mika Nykänen, puh. 040 825 7329, 
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

lisätietoja: 
Kimmo Fischer,  puheenjohtaja, SKOL ry, 
puh. 020 747 6001  
Jorma Turunen, toimitusjohtaja, 
Teknologiateollisuus ry, puh. 09 192 3310
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Teksti mari Vehmanen Kuva Laura Vesa

antti Ronimus ja metallityö Hildén löysivät toisensa 
teknologiateollisuuden mestari-kisällikoulutuksen ansiosta. 
kisälli sai paikan ja yritys motivoituneen työntekijän.

t amperelaisella antti Ronimuksel-
la, 26, on hymy herkässä. Esikois-
lapsen pitäisi syntyä aivan näinä 

päivinä, ja vakituisesta työpaikasta on nyt 
vihdoin tullut totta, kun kone- ja metalli-
alan perustutkinnon suorittamisesta on eh-
tinyt vierähtää jo useampi vuosi.

”Töiden löytäminen on tuntunut välil-
lä lähes mahdottomalta”, Antti Ronimus 
kertoo.

Tänä vuonna tilanne viimein muuttui 
Pirkanmaan Ely-keskuksen hankkimassa 
Tampereen ammattiopiston teknologiate-
ollisuuden mestari-kisällikoulutuksessa.  Ro-
nimuksesta tuli Nokialla toimivan Metalli työ 
Hildén Oy:n kisälli. Mestarikseen hän sai 
toimitusjohtaja Jorma Hildénin.

”Tämä on erittäin hyvä keino tutustua 
puolin ja toisin − kokeilla, miten homma 
toimii. Itse asiassa tämä on yksi parhaista 
työvoimahallinnon palveluista, johon olen 
törmännyt. vaikka olemme kyllä olleet tyy-
tyväisiä myös esimerkiksi oppisopimuskou-
lutukseen”, jorma hildén arvioi.

Muutaman hengen työllistävässä ali-
hankintayrityksessä on hänen mukaansa 
oikeastaan koko ajan haku päällä sopivista 
alan tekijöistä.

”Tilanteet ja työvoiman tarvehan vaih-
televat tällä alalla nopeasti.”

RiiTTäVäSTi oHJauSTa

Kisällit suorittavat ensin Tampereen am-
mattiopistossa muutaman viikon teoria-

jakson. Sen aikana palautellaan mieliin 
muun muassa työturvallisuus- ja laatu-
asioita sekä piirustusten lukua. Tämän 
jälkeen onkin jo aika siirtyä yrityksiin 
mestareiden oppiin. Myös mestareille on 
muutaman päivän perehdytyskoulutus 
tehtäväänsä.

”Kisällin ohjaamiseen täytyy varata var-
sinkin alussa runsaasti aikaa. Töitä käy-
dään yhdessä läpi hyvinkin yksityiskohtai-
sesti”, Hildén sanoo.

Hänen mukaansa muutaman kuukau-
den kisällijakson aikana kävi selväksi, että 
Ronimuksessa on ainesta yrityksen työn-
tekijäksi.

”Hän on nopea oppimaan, ja motivaa-
tio tuntuu olevan kohdallaan. Etukäteen 

KiSällijaKSo avaSi työEläMän

ovet
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ei voi ikinä tietää, kenellä on oikeanlainen 
asenne”, Hildén toteaa.

Ennen nimen kirjoittamista työsopi-
mukseen kisälli suoritti vielä hitsausluokat 
TAKK:ssa työvoimakoulutuksessa.

”Kyllä työpaikan saaminen kieltämättä 
varsin mukavalta tuntuu. jollekin muulle 
alalle hakeutuminen ehti jo käydä välillä 
mielessä”, Ronimus sanoo.

ei Vain HaRJoiTukSen VuokSi

Koulutuspäällikkö Vesa kalliomäki Tam-
pereen ammattiopistosta kertoo, että 
nimenomaan työsuhteen syntyminen on 
mestari-kisällikoulutuksen päämäärä.

”Mukaan pyritään ottamaan yrityksiä, 
joissa on todellinen tarve rekrytoida. Tar-

koitus ei siis ole harjoitella vain harjoitte-
lemisen vuoksi. Ronimuksen tapauksessa 
tavoite on onnistunut täydellisesti.”

Kisälleiksi haetaan työttömiä tai työttö-
myysuhan alla olevia, kone- ja metallialan 
perustutkinnon suorittaneita nuoria. Kisäl-
lit hakeutuvat mukaan työ- ja elinkeinotoi-
miston kautta.

”Yhtenä ajatuksena on estää valmistu-
neita nuoria suuntaamasta muille aloille, 
ellei paikkaa teknologiateollisuudesta ala 
heti löytyä. Tässä onnistuminen on paitsi 
nuorten itsensä myös yhteiskunnan etu”, 
Kalliomäki toteaa.

Työvoimaneuvoja Leena-maria Surak-
ka Keski-Pirkanmaan tE-toimistosta ker-
too mestari-kisällikoulutusten onnistumis-

prosentin olleen erittäin korkea. valtaosa 
kisälleistä on työllistynyt yrityksiin pysy-
västi.

”Tämä on yritykselle erinomainen keino 
rekrytoida hyvä tyyppi, jonka osaaminen 
on hiottu juuri omia tarpeita vastaavaksi. 
Yritys on myös mukana valinnoissa.”

Surakka korostaa, että kyse on varsin 
nopeasta prosessista, mikä on sekä työn-
antajan että koulutettavan etu. Koulutus 
kestää kokonaisuudessaan alle puoli vuot-
ta.

”Kisällin voi sitä paitsi palkata jo kesken 
koulutuksen − ja osa yrityksistä onkin näin 
tehnyt. Tarjolla on ikään kuin oppisopimus-
koulutuksen parhaat puolet huomattavasti 
kompaktimmassa paketissa.” 

teknologiateollisuuden mestari-kisällikoulutus

•	Pirkanmaan ELY-keskuksen hankkima työvoimakoulutus. Alun perin 
koulutus on luotu Pirkanmaan ELY-keskuksen ”Muutosturvaa ja 
huomisen osaajia” -ESR-projektissa.

•	Kohderyhmänä kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaneet alle 
29-vuotiaat, jotka ovat työttöminä tai työttömyysuhan alla.

•	Koulutuksen sisältö: 20 teoriapäivää oppilaitoksessa, 20 päivää 
mestarin henkilökohtaista ohjausta työpaikalla, 60 päivää 
työssäoppimista.

•	Mestareille on tarjolla oma perehdytys. Yritykset saavat tietyn 
korvauksen mestarin käyttämästä työajasta.

•	Seuraava mestari-kisällikoulutus alkaa syksyllä. 

lisätietoja:  
Leena-Maria Surakka 050 395 5213, leena-maria.surakka@te-toimisto.fi, 
Vesa Kalliomäki 040 800 4627, vesa.kalliomaki@tampere.fi

mestari Jorma Hildén 
(oik.) ja kisälli antti 

Ronimus löysivät 
yhteisen sävelen.

VISIO 2 • 2012 9



kilpailukyky, kaivokset ja kiina
MEtalliEn jaloStuKSEn KolME KySyMySMErKKiä:

metallien jalostus vastaa 14 prosentista Suomen tavaraviennistä. metallien 
jalostuksen ja kaivosalan muodostamalla tuotantoketjulla on potentiaalia 
nousta kansalliseksi kasvuklusteriksi, mutta yhtälö ei ole aivan yksinkertainen.

Teksti Sini kaukonen Kuva norilsk nickel 

Metallien jalostus -klusterin kasvu-
potentiaali syntyy ennen kaikkea 
korkeatasoisesta osaamisesta, 

energiatehokkuuteen panostamisesta ja 
kaivannaisteollisuuden kasvusta.  

Myös tuotteiden kysynnän oletetaan 
kehittyvän positiivisesti; erityisesti Aasian 
kasvavat taloudet tarvitsevat sekä raaka-
metalleja että jalosteita teollisuustuotan-
tonsa ruokkimiseksi. Myös venäjän to-
teutumassa oleva WTO-jäsenyys luonee 
suomalaisille metallienjalostusyrityksille 
uusia vientimahdollisuuksia.

Metallien jalostuksen menestys on tii-
viisti sidoksissa kaivosalan kehittymiseen. 
Kansallinen hyöty on sitä suurempi, mitä 
isompi osa tuotantoketjusta on maan ra-
jojen sisällä. Suomi on noussut kaivosalan 
kärkikastiin ja kuuluu kymmenen maail-
man keskeisimmän kaivosalan kehityskes-

kuksen piiriin, ainoana Amerikan mante-
reen ulkopuolisena maana Ruotsin kanssa. 

eneRgiaTeHokkuuS Ja YmPäRiSTö-
oSaaminen kiLPaiLuVaLTTeina

Kasvun tiellä on kuitenkin monia kysy-
mysmerkkejä. Metallienjalostusyrityksissä 
viennin osuus myynnistä on jopa 80 pro-
senttia, jolloin kansainvälisen kilpailukyvyn 
merkitys korostuu entisestään. 

”Suomen hallituksen olisi nyt syytä 
käyttää kaikki keinot viennin tukemisek-
si, eikä kehitellä alalle ylimääräisiä kustan-
nuksia”, Metallinjalostajat ry:n toimitus-
johtaja mika nykänen toivoo. 

Metallienjalostusyritykset ovat hyvin 
yksimielisiä siitä, mitä kilpailukykyinen 
toiminta edellyttää suomalaiselta toimin-
taympäristöltä: korkeatasoista osaamista 
ja osaajien saatavuutta, huippututkimuk-

sen ylläpitämistä sekä kohtuuhintaista 
ener giaa ja logistiikkaa. Kansainvälisessä 
kilpailussa pärjäämisen kannalta olen-
naista on, että lähtökohdat ovat kaikille 
samat. 

”On nurinkurista, että maailman eko-
tehokkainta suomalaista metallintuotan-
toa rokotetaan erilaisilla ympäristö- ja 
energiamaksuilla niin, että niiden asema 
heikkenee huomattavasti kilpailijoihin 
verrattuna”, Nykänen sanoi viitaten niin 
kaivosteollisuudelle esitettyyn louhinta-
veroon kuin päästökaupan ja energian 
nouseviin kustannuksiin. Myös rikkidirek-
tiivin mahdollisesti aiheuttama logistinen 
kilpailuvääristymä huolettaa.

Suomessa on panostettu energiatehok-
kuuteen ja ympäristövastuuseen, jotka ovat 
kansainvälisesti vertailtuna huippuluokkaa. 
Rajallisia raakamateriaaleja hyödyntävällä 

lisätietoja:  
www.teknologiateollisuus.fi > Toimialat > 
Metallien jalostus
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Kirja

palvelumuotoilu on 

ensimmäinen palvelumuotoilun 

perusteet esittelevä kirja Suo-

messa. Siinä käsitellään kolmea 

palvelumuotoilun kannalta 

keskeistä kokonaisuutta: 

asiakasymmärryksen luominen. 

”Palvelumuotoilun prosessi 

alkaa asiakkaan tarpeiden, unel-

mien ja toiveiden ymmärtämi-

sestä. Asiakkaan ymmärtäminen ja käyttäjätiedon hankinta 

auttaa löytämään uusia kaupallistamisen mahdollisuuksia.”

Palvelun konseptointi. ”Palvelukonseptissa on tärkeää 

kuvata, miten palvelu tuottaa yritykselle lisäarvoa ja vastaa 

käyttäjien tarpeisiin.”

Palvelun prototypointi. ”Muotoilussa ideat eivät roiku 

kauan aineettomalla ideatasolla, vaan ne pyritään konk-

retisoimaan mallien ja prototypoinnin avulla. Palveluiden 

prototypoinnissa on tärkeää, että virheet ja ongelmat 

havaitaan ajoissa, jotta ne eivät käy kalliiksi yritykselle 

kehitysprojektin edetessä.”

Kirjassa esitellään palvelumuotoilun prosessi, siihen liittyvät 

käsitteet ja joukko palvelujen kehittämiseen liittyviä B2B-

yritysesimerkkejä. Kirja etenee palvelumuotoilun prosessin 

mukaan. Jokainen osio esittelee käyttäjälähtöisen kehit-

tämistoiminnan menetelmiä ja lähteitä, joista löytää lisää 

aiheeseen liittyvää luettavaa. 

Kirja toimii oppikirjana aihetta opiskeleville sekä työkalu-

pakettina palvelujen kehittämisessä ja käyttäjälähtöisessä 

innovaatiotoiminnassa mukana oleville kehittäjille.

Satu Miettinen (toim.)

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

Palvelumuotoilu – uusia me-
netelmiä käyttäjätiedon han-
kintaan ja hyödyntämiseen

kylteri kiinnostui  
metallien jalostuksesta 

”Palvelumuotoilu 
– uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan 
ja hyödyntämiseen” esittelee uuden tavan kehittää 
käyttäjälähtöisiä palveluja. Se on ensimmäinen 
palvelumuotoilun perusteet esittelevä kirja Suomessa. 

Kirjassa käsitellään kolmea palvelumuotoilun kannalta 
keskeistä kokonaisuutta: asiakasymmärryksen luomista, 
palvelun konseptointia ja palvelun prototypointia. 
Kirjassa esitellään palvelumuotoilun prosessi ja 
siihen liittyvät keskeiset käsitteet. Kirjassa on esitelty 
käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä ja siinä on 
runsaasti lisätiedon lähteitä aiheesta. Yritysesimerkkien 
avulla havainnollistetaan palvelumuotoilua käytännössä. 

Kirja sopii oppikirjaksi aihetta opiskeleville sekä 
työkalupaketiksi palvelujen kehittämisessä ja 
käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa mukana 
oleville kehittäjille. 

Osallistu keskusteluun ja jaa kokemuksiasi kirjasta 
sosiaalisessa mediassa http://twitter.com/
palvelumuotoilu.

Kirja on työryhmän ideoinnin tulosta. Työryhmässä 
ovat olleet mukana kirjan toimittaja, professori 
Satu Miettinen, palvelumuotoilija Mikko Koivisto 
Konseptointitoimisto Yattasta, matkailun 
kehitysjohtaja Miikka Raulo Jyväskylä Innovationista 
ja projektipäällikkö Juha Ruuska Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun Lutakko Living Labistä. Kirjan 
taustalla on kehittäjien suuri tarve palvelumuotoilun 
menetelmätiedolle.

PALVELUSAFARI

LEGO SERIOUS PLAY™ 

Palvelusafarin avulla opit 
analysoimaan olemassa olevia 
palveluita ja hyödyntämään 
tietoa palveluiden hyvistä ja 
huonoista puolista. Palvelusafarin 
tarkoituksena on myös herättää 
keskustelua palvelukulttuurista ja sen 
vaikutuksista käyttäjien kokemukseen. 
Palvelusafarin avulla voit käyttää 
hyödyksi kerättyä tietoa, kun 
kehität parempia palveluun liittyviä 
käyttäjäkokemuksia.

Lego Serious Play™ on mainio luovan työskentelyn 
menetelmä. Se mahdollistaa tiimin yhteisen kokeellisen 
ja innovatiivisen työskentelyn. Lego Serious Play™ 
-menetelmän taustalla on ajatus siitä, että yksilöt 
rakentavat ajatusmalleja maailmasta ymmärtääkseen 
sitä paremmin. Legojen avulla tiimi pystyy rakentamaan 
kuvauksia organisaation toiminnasta tai käsittelemään 
organisaation teemoja vertauskuvien avulla. Menetelmän 
taustalla on ajatus leikistä ohjattuna ja vapaaehtoisena 
tekemisenä. Lego Serious Play™ aktivoi mielikuvitusta 
haastamalla ajattelua, kuvamaalla ja luomalla asioita.

Lisää aiheesta:
http://seriousplaypro.com/
http://strategicplayroom.ning.com/
http://www.seriousplay.com/
http://www.rasmussen-and-associates.com/downloads/science_of_LSP.pdf

http://www.livework.co.uk/our-work/baltic-customer-experience-project

ISBN 978-952-238-077-7  
ISBN 978-952-238-078-4 (PDF)  
ISBN 978-952-238-079-1 (ePub) 
ISSN xxxx-xxxx ( Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun sarjan nimi; lisätään 
sulkuihin numeron jälkeen) 
ISSN 1238-4666 (Taitemia 35)

Satu Miettinen (toim.)

Satu M
iettinen (toim

.)

MATKAILUN JA 
ELÄMYSTUOTANNON 
KLUSTERIOHJELMA

teollisuudenalalla kierrätys, uudelleenkäyttö ja ener-
giatehokkuus ovat olennainen osa menestystä. Metal-
limateriaaleilla on tärkeä rooli myös kestävissä tekno-
logisissa ratkaisuissa, joiden kysyntä kasvaa jatkuvasti.

kiina, kiina Ja kiina

viennistä elävän alan tulevaisuudennäkymät ovat tiu-
kasti sidoksissa maailmantalouden liikkeisiin. Metallis-
ten raaka-aineiden kysyntä on suoraan verrannollinen 
teollisuustuotannon kehittymiseen. 

Tällä hetkellä metallien maailmanmarkkinoilla 
paljon pelkistyy yhteen sanaan: Kiina. jopa niin, että 
värimetallien maailmanmarkkinahinnat määrittyvät 
käytännössä Kiinan kysynnän mukaan. 

Tämä näkyi selkeästi vuosien 2008–2009 taantu-
man aikana, jolloin maan teollisuustuotannon sukellus 
veti metallien hinnat väliaikaisesti alas. Pidemmällä 
aikavälillä Kiina-tekijä on nostanut metallisten raaka-
aineiden hinnat moninkertaisiksi. Rautamalmin hinta 
on nyt 5,5-kertainen vuoteen 2000 verrattuna. 

”Hintatason muutos on todennäköisesti pidempi-
aikainen, jos maailmantaloudessa ei tapahdu suuria 
mullistuksia”, Metallienjalostuspäivillä esitelmöinyt 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan Paavo Suni 
ennakoi.

”Odotamme, että Kiinan kasvu jatkuu, joskin hi-
taampana kuin aiemmin”, Suni sanoo. ”Kiinan teolli-
suustuotanto on hyvin metalli-intensiivistä.” 

Joka toinen vuosi järjestettävät Metallien-

jalostuspäivät ovat yritys- yliopisto- ja 

tutkimusmaailman verkottumistapahtuma. 

Tämän vuoden teemapäivillä Porissa ja Har-

javallassa pohdittiin myös, miten noin 17 000 

henkilöä Suomessa työllistävän alan houkut-

televuutta voisi lisätä nuorten silmissä. 

Kauppatieteilijä aku-Jaakko Saukkonen 

epäilee, että opiskelijoiden kiinnostus alan 

yrityksiä kohtaan kasvaisi, jos he vain tuntisi-

vat alan paremmin.

”Metallien jalostus on alana niin spesifi, 

ettei siitä tiedä juuri mitään, jos ei tule itse 

ottaneeksi selvää. Ehkä lobbausta tarvit-

taisiin lisää muiden kuin teknisten alojen 

opiskelijoiden keskuudessa”, Saukkonen 

pohtii. 

”Seminaarissa tuli selväksi, että alalla 

kaivataan myös kauppatieteellistä osaamista. 

Voisin hyvinkin kuvitella olevani metallin-

jalostusyrityksessä tulevaisuudessa töissä.” 
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tuKEEKo ylioPiStouudiStuS 

innovointia?
Pelkistetyn kaavan mukaan yritykset menestyvät, 
jos ne osaavat suunnitella, valmistaa ja myydä omia 
tuotteitaan. näiden osa-alueiden osaamisen kasvat-
tamiseen ja niiden välisen yhteistyön kehittämiseen 
on tähdätty myös yliopistouudistuksella. kysyimme 
aalto-yliopiston rehtori tuula teeriltä ja Teknologia-
teollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma turuselta miten 
hyvin yliopistouudistus vastaa osaamistarpeisiin ja 
kasvattaako se valmiutta innovointiin?

Teksti Sami Laakso Kuvat Jari Härkönen

”instituutiot eivät 
tee mitään, ihmiset 
TekeväT.”
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”miT:llä on viisi kertaa enem-
män rahaa, kolme kertaa 

enemmän professoreita, mutta 
vähemmän opiskelijoita kuin 
aalto-yliopistolla. Jotta näillä 

paljon pienemmillä resursseilla 
kyettäisiin kilpailemaan, meidän 

on rajattava toimintaamme 
harvemmille aloille kuin miT”, 

Tuula Teeri sanoo.
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TuuLa TeeRi:

Ensitöiksemme selvitimme, minkälainen Aalto-ylipisto on 

nyt. Se oli pohjatyönä pohtiessamme, minkälaista yliopistoa 

lähdemme rakentamaan. Tutkimuksen arvioinnin perusteella 

meille syntyi selkeä kuva omista vahvuusalueistamme ja siitä, 

millä alueilla meillä on selvästi potentiaalia nousta maailman-

luokkaan.

Instituutiot eivät tee mitään, ihmiset tekevät. Siksi meillä on 

oltava sellaiset urajärjestelmät ja infrastruktuuri, että saamme 

maailman parhaita tutkijoita tänne töihin eri puolilta maail-

maa.

Yksi keskeisimmistä uudistuksista Aallossa on uuden 

vakinaistamispolun käyttöönotto. Se tarkoittaa käytännössä 

sitä, että voimme palkata hyvinkin nuoria tutkijoita urapolun 

alkupäähän pätevöitymään. Muutaman vuoden määräajan 

kuluttua heidät asetetaan arvioinnin kohteeksi, ja siinä hyvin 

suoriutuvat saavat vakinaisen professuurin. 

Hakijamäärät professorintoimiin ovat uuden urajärjestel-

män käyttöönoton myötä kauttaaltaan noin kaksinkertaistu-

neet. Vanhassa systeemissä virkahaku tuotti parhaimmillaankin 

25–40 hakijaa, joista pääosa Suomesta ja jonkin verran myös 

Pohjoismaista. Nyt parhaassa haussa on ollut 162 hakijaa, joista 

kaksi kolmasosaa ulkomaisia ja heistä puolet amerikkalaisia. 

Olemme avanneet myös rinnakkaisia urajärjestelmiä, joissa 

meille voi tulla määräaikaisesti opettajia akateemisen maail-

man ulkopuolelta; yritysjohtaja voi tulla opettamaan johta-

mista tai yrittäjä kertomaan kuinka asiat käytännössä menevät.

Parhaillaan uudistamme myös kandidaattiohjelmien raken-

teita ja sisältöjä. Haluamme luoda laaja-alaisempia kokonai-

suuksia. Uudistuksen jälkeen opiskelijat näkevät jo opintojensa 

varhaisessa vaiheessa, minkälaisia aloja täällä voi opiskella, 

ja vaikka heistä tulisikin esimerkiksi insinöörejä, heille tulee 

taide- ja kauppasuihkua opiskeluaikana.

Yliopiston kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Ensim-

mäiset uudet opiskelijat otetaan uusiin kandidaattiohjelmiin 

vuonna 2013, ja koulutus maisterivaihe mukaan luettuna kes-

tää vähintään 5 vuotta. Tällaisen kehitystyön tulokset alkavat 

näkyä vasta kun nämä opiskelijat alkavat käydä töissä, joten 

hieman kärsivällisyyttä tarvitaan opetuksen uudistamisessa.

JoRma TuRunen:

Suomi elää globaaleilla markkinoilla sellaisilla erikoistuneilla 

tuotteilla, jotka edellyttävät markkinoiden ja asiakkaiden 

tarpeiden tuntemista. Tuotteissa on usein monen eri teknolo-

gian yhdistelmällä saatu aikaiseksi jotain aivan uutta.  Sellaisen 

aikaansaamiseksi vaaditaan korkeaa osaamista.

Samaan päämäärään tähtäävät myös yliopistouudistuksen 

päätavoitteet: aikaansaada tasokkaampaa tutkimusta ja 

opetusta sekä lisätä kansainvälistymistä. Yliopistojen toimin-

nassa tavoitteet sekä niiden saavuttamista mittaavat mittarit 

ovat äärimmäisen tärkeitä. Opetuksen ja tutkimuksen laatua ja 

vaikuttavuutta kuvaavia mittareita pitää kehittää edelleen.

Viennistämme pk-yritysten omien tuotteiden osuus on 

noin 15 prosenttia, joten niillä on kova paine uusiutua ja 

kehittää innovointikykyään. Tätä voidaan auttaa koulutuksen 

ja tutkimuksen kehittämisellä. Olemme teknologiateollisuu-

dessa huolissamme insinööri- ja diplomi-insinöörikoulutuksen 

laadusta – siitä, miten suomalainen insinööriosaaminen pärjää 

kansainvälisessä kilpailussa. Ammattikorkeakoulujen ja yliopis-

tojen tuottaman osaamisen pitää olla entistä relevantimpaa, 

sen on vastattava yritysten tarpeisiin. 

On tärkeää, että yritysten ja yliopistojen välinen yhteistyö 

on aitoa ja tapahtuu molempien lähtökohdista. Yliopistojen on 

syytä käydä keskustelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa siitä, 

mihin keskitytään. Myös riippumattomalla tutkimuksella pitää 

olla jokin tarkoitus, kun resurssit ovat rajalliset.

Osaltaan osaamista ja tutkimusta pyritään saamaan tasok-

kaammaksi yliopistojen hallinnon uudistamisella ja virtavii-

vaistamisella. Olemme halunneet tuoda yliopistojohtamiseen 

ajatusta, että yliopistojen hallitukset olisivat riippumattomia 

operatiivisesta organisaatiosta, itsenäisiä strategiaan keskitty-

viä elimiä. Hallituksen ja johtoryhmän selkeä työnjako auttaa 

uudistusten läpivientiä. Säätiöyliopistot ovat olleet tässä 

keihäänkärkenä. 

minkäLaiSiin muuTok-
Siin aaLTo-YLioPiSToSSa 
on PanoS TeTTu Ja miTä 
TeknoLogiaTeoLLiSuuS 

odoTTaa YLioPiSTo-
uudiSTukSeLTa? 

1
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TuuLa TeeRi:

Esimerkiksi konerakennusinsinöörien koulutuksessa on jo 

kymmenen vuotta sitten lähdetty hyvin käytännönläheiseen 

tapaan. kalevi ekmanin perustama kurssi antoi potkun Design 

Factoryn perustamiselle. Siinä diplomityötä valmistelevat insi-

nöörioppilaat tekevät töitä konkreettisissa hankkeissa, joihin 

ideat tulevat yrityksiltä. Rahan sijasta toivomme yrityksiltä 

jonkun heidän tutkijansa työpanoksen tiimiin. Näin syntyy aito 

yhteistyö, jossa teknologian tarvitsija ja tilaaja toimivat yhdessä 

professorin ja opiskelijoiden kanssa. 

Käsillä käytännön työn tekeminen ja oikeiden asioiden ja 

ongelmien ratkaiseminen innostaa opiskelijoita, siitä he oppi-

vat kaikkein parhaiten. Tämä on juuri sitä, mitä he jatkossa 

tekevät työpaikoilla ilman professoria. Tätä konseptia kopioi-

daan eri puolille maailmaa.

Yritykset toivovat meiltä pitkäjänteistä, strategista yhteis-

työtä tutkimuksensa ja tuotekehityksensä tueksi. Yliopiston 

tehtävä on olla uuden osaamisen ja teknologian edelläkävijä 

ja syöttää uusia ideoita innovaatiosysteemiin. Parhaimmillaan 

tutkijat liikkuvat joustavasti perustutkimuksen ja soveltavan 

tutkimuksen välillä, heillä on sekä syväosaamista että kykyä 

soveltaa tuloksiaan käytäntöön. 

Suomi käy jopa yliopistojen yritysyhteistyön mallimaaksi. 

Tekesin perustaminen ja silloin luodut kannusteet ovat toimi-

neet hyvin, yhteistyö yliopistojen ja yritysten välillä on luonte-

vaa ja molempia osapuolia rikastavaa.  Jossain määrin olemme 

kuitenkin ehkä ajautuneet hieman liian lähelle yritysten tämä 

päivän ongelmia, jolloin tulevaisuuden ratkaisujen ideoiminen 

uhkaa jäädä taka-alalle.  Lisäarvo syntyy siitä että teemme 

yliopistossa eturintaman teknologista tutkimusta joka täyden-

tää yritysten omaa osaamista. 

 

JoRma TuRunen:

Yritysten ja yliopistojen välisen yhteistyön tiivistäminen on 

tärkeässä asemassa. Yliopistolaitosten neuvottelukunnat, joissa 

on myös yritysten edustajia keskustelemassa laitosten asioista, 

ovat merkittäviä. Myös alumnitoiminta on tärkeää.

Yliopistojen liike-elämän tietojen hankintaan tähtäävä busi-

ness intelligence on hyvä trendi, sillä sen avulla yliopisto pyrkii 

saamaan tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta tutkimuksensa 

pohjaksi. Globaali kilpailu asettaa uusia kilpailukykyvaatimuk-

sia ensin yrityksille ja sitä kautta ne heijastuvat yliopistoille. 

Asioita pitää tehdä nopeammin, tehokkaammin ja joustavam-

min. Myös yliopistojen on pystyttävä nopeampiin muutoksiin.

Koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuuden osalta on 

menty eteenpäin. Koko Aalto-yliopisto on erinomainen esi-

merkki yhteisestä oppimisympäristöstä. Sieltä voi erikseen nos-

taa esiin vaikkapa ACE:n (Aalto Center for Entrepreneurship), 

joka on hyvin toimiva innovaatioekosysteemi. Kansallisina 

instrumentteina tärkeitä ovat strategisen huippuosaamisen 

keskittymät. 

Yksi hyvä käytäntö on Aallossa järjestettävät toimitus-

johtajat tentissä -tapahtumat, joissa yritysten edustajat ovat 

vastaamassa opiskelijoiden kysymyksiin työelämän asioista. 

Tilaisuuksissa käydyt keskustelut ja yritysjohtajien näkökan-

tojen esiintulo antaa opiskelijoille laajan kuvan työelämästä 

ja auttaa uravalinnassa. Toinen käytäntö olisi, jos meillä olisi 

vielä systemaattisempi tapa saada oman alan kesätyöpaikkoja 

ja oppimisprojekteja opiskelijoille. Tutkintojen uudistaminen 

avaa tällaiselle yhteistyölle uusia mahdollisuuksia. Osa tekno-

logiateollisuuden yrityksistä on esimerkiksi räätälöinyt korkea-

kouluopiskelijoille omia Talent-ohjelmia. Työharjoittelussa ja 

kesäharjoittelussa on erityisesti amk-insinööriopiskelijoiden ja 

pk-yritysten välisessä yhteistyössä paljon potentiaalia.

miTen kouLuTukSen Ja 
TuTkimukSen VaikuTTaVuuTTa 

eLinkeinoeLämän Ja 
YHTeiSkunnan näkö-
kuLmaSTa Voidaan 

VaHViSTaa?

2

”Yliopistojen on syytä käydä 
keskusteluja ympäröivän 

yhteiskunnan kanssa siitä, 
mihin keskitytään”, Jorma 

Turunen painottaa.
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4

Voiko innoVoinTia 
oPeTTaa?

TuuLa TeeRi:

Muotoilijoiden ja taiteen liittyminen Aallon 

kokonaisuuteen on tärkeä asia. Tarvitsemme 

ajattelutapaa siitä, mitä ihminen haluaa tai 

tarvitsee ja miten jotain asiaa pystytään käyt-

tämään. Hyvä muotoilija yhdessä loistavan 

tekniikan kanssa voi saada paljon enemmän 

aikaan kuin pelkkä insinööri tai pelkkä muo-

toilija. Kun siihen vielä lisätään se, että joku 

ymmärtää miten tuote voidaan kaupallistaa, 

siinä se Aallon konsepti on. Tulen koko ajan 

vakuuttuneemmaksi siitä, että tämä konsepti 

onnistuu. 

Yhteistyö yli perinteisten rajojen näkyy 

opiskelijoille käytännössä. Meillä on kaksi 

monialaista kansainvälistä maisteriohjelmaa, 

jotka ovat olleet tämän uudistuksen lippu-

laivoja. Lisäksi meillä on ollut 50 mobiliteet-

tikurssia eri korkeakouluissa, jotka avattiin 

toistenkin korkeakoulujen opiskelijoille. Siinä 

on kuitenkin käynyt niin, että opiskelijoiden 

on ollut vaikea ottaa kursseja, koska ne eivät 

mahdu heidän tutkintoihinsa. Kandiuudistuk-

sella luomme tilaa opiskelijoiden valinnoille.

Opiskelijat ovat itsekin keksineet keinoja 

lisätä monialaisuutta. Shanghain maailman-

näyttelyn aikaan he vuokrasivat junan, jolla 

menivät Siperian halki Shanghaihin ja suorit-

tivat samalla kursseja sekä tenttejä. Siitä tuli 

käsittämättömän hieno oppimiskokemus. Siellä 

oli monitieteellisiä teemoja ja matkalla luotiin 

rajoja ylittäviä ystävyyssuhteita. Tämä stimuloi 

myös sen, että meille tuli vastavuoroisesti 

seuraavana kesänä Kiinasta sata opiskelijaa. 

JoRma TuRunen:

Uutta syntyy, kun erilaiset ihmiset kohtaavat. 

Kliseen mukaan suomalaiset ovat insinööri-

kansaa ja suomalainen myyntimies on liikaa 

insinööri. Aallossa yritetään tätä hälventää 

ja ymmärtää koko tuotteen tai palvelun 

elinkaari. Viime kädessä asiat lähtevät opis-

kelijoista itsestään. Ei opintoihin voi väkisin 

pakottaa aineopintoja ”toisilta” aloilta. 

Siihen pitää kuitenkin tarjota mahdollisuus, 

jotta opiskelijat voivat valita aineita, joihin 

heillä on luontaista kiinnostusta.

Olen optimistinen sen suhteen, että 

opintojen monipuolistumisen kautta nuoret 

auttavat jatkossa elinkeinoelämää ja ovat 

valmiimpia työskentelemään kansainvälisessä 

kilpailussa toimivissa yrityksissä. 

mikSi TeekkaReiden, TaikiLaiS-
Ten Ja kauPPaTieTeiLiJöiden 
PiTäiSi oPiSkeLLa YHdeSSä? 

TaRViTaanko innoVaa-
Tioon eRi aLoJen 
aSian TunTiJoiTa? 

TuuLa TeeRi:

Innovatiojärjestelmän kehittämistä 

kannattaa pohtia. Hyvä esimerkki tästä 

oli yhdysvaltalaisen sarjayrittäjä ja profes-

sori Steve Blankin vierailu Aallossa viime 

vuonna. Hän keskusteli yliopiston johdon 

ja sidosryhmien, poliitikkojen ja Venture 

Garagessa suomalaisia yrittäjiä auttavien 

coachien sekä yritysjohtajien kanssa 

siitä, mitä kasvuyrittäjyys voisi Suomelle 

tarkoittaa. Innovoinnin opettaminen tai 

tilaaminen on kyllä aika vaikeaa, teoriat 

harvoin toimivat, mutta esikuvien toimin-

taa seuraamalla voi saada ajatuksia miten 

havainnoista ja keksinnöistä voi jalostaa 

innovaatioita. Tämä tapahtuu parhaiten 

hyvin toimivissa ekosysteemeissä, joissa 

monenlaiset osaamiset kohtaavat. Kai-

kenlaiset törmäykset erilaisten ihmisten 

välillä luovat edellytyksillä innovoinnille. 

Meidän pitää saada parhaat aivot 

miettimään näitä asioita. Huipputut-

kijoilla pitää olla elävä yhteys siihen, 

minkälaisia ongelmia maailmassa on. 

Joskus ongelma ja ratkaisu kohtaavat toi-

sensa ja siitä syntyy innovaatio, kun joku 

kaupallistaa sen. Kaupallistaja ei yleensä 

ole yliopisto, vaan siihen tarvitaan joko 

yritys tai yrittäjä. Yliopistolähtöisten yri-

tysten perustajat ovat usein opiskelijoita, 

harvemmin yliopistojen professoreita.  

JoRma TuRunen:

Innovaatio tarkoittaa yksinkertaistaen 

sitä, että pystytään tekemään kaupal-

listettavia tuotteita. Uskon, että sitä voi 

opettaa. Varsinkin Aalto-yliopisto tarjoaa 

hyvän ympäristön innovointiin. Oivallus 

tulee erityyppisten ja eritaustaisten ihmis-

ten kohtaamisesta, se on hyvin pitkälle 

yhdessä tekemistä. Innovointia varten 

täytyy luoda ensin poikkitieteellinen 

oppimisympäristö, mihin Aalto-yliopiston 

koko ideakin perustuu.

Aalto Design Factory ja siellä oleva 

product development -kurssi on hyvä 

esimerkki innovoinnin opettamisesta. 

Kurssilla on tavoitteena kumppaniyritys-

ten toiminnan tehostaminen ja kilpailu-

edun parantaminen lisäämällä ja kehittä-

mällä tuotekehitysosaamista ja antamalla 

opiskelijatiimeille ja yritysedustajille 

sovellettavaksi uusinta tutkimustietoa. 

ACE on puolestaan hyvä esimerkki siitä, 

kuinka spinoffeja lähdetään viemään 

eteenpäin.
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5
TuuLa TeeRi:

Palveluliiketoiminta on kuin uusi ala, 

jossa osaaminen syntyy tutkimuksen, 

käytännön tekemisen ja yritysyhteistyön 

kautta. Palveluliiketoimintaa eivät 

yrityksetkään vielä välttämättä osaa, 

yliopisto voi olla mukana kehittämässä 

sitä.

Kun ei ole valmiita prosesseja ja 

malleja, niitä voidaan kehittää yhdessä 

opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat 

esimerkiksi olleet mukana kehittämässä 

kaupungeille ihmisläheisiä prosesseja 

ja suunnittelemassa neuvolapalveluita 

kehitysmaihin yhdessä opettajien ja 

paikallisten toimijoiden kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

JoRma TuRunen:

Palveluliiketoiminnassa on paljon uutta 

ansaintapotentiaalia, se on yksi tekno-

logiateollisuuden pelastajista. Yrityksille 

pullonkaulana palveluliiketoimintaan 

siirtymisessä on osaamisen kehittä-

minen. Opinto-ohjelmissa pitää ottaa 

huomioon, että palveluliiketoiminnassa 

menestyminen edellyttää vielä tuotelii-

ketoimintaakin syvällisempää asiakastar-

peiden ja markkinoiden ymmärtämistä. 

Tähän liittyy esimerkiksi se, että 

perinteisten toimialojen uudet liike-

toimintamallit perustuvat pitkälti ict:n 

parempaan hyödyntämiseen. Kehitys 

korostaa myös kansainvälistymisen 

merkitystä ja sen huomioimista opin-

noissa. Palveluliiketoiminnan myyntityö 

vaatii monipuolista osaamista. Uskon, 

että Aallon tapa tarjota esimerkiksi 

insinööriopiskelijoille kaupallisia opin-

toja parantaa tulevien myyntimiesten 

valmiuksia selkeästi. 

Erinomaisena esimerkkinä on Aallossa 

käynnistynyt ratkaisu- ja palvelumyyntiä 

koskeva opetus ja tutkimus.

PaLVeLuLiikeToiminnan 
meRkiTYS kaSVaa Ja Se 

VaikuTTaa TuLeVaiSuuden 
oSaamiSTaRPeiSiin gLoBaaLiSTi 

ToimiViSSa VeRkoSToiSSa. 
miTä Tämä edeLLYTTää 

oPeTukSeLTa? 
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”nautin, kun saan nähdä tällaista 
innostuneisuutta. Lapset osaavat 

sen, mutta miten innon saisi 
säilytettyä asiantuntijaorgani-

saation aikuisiin?” Turunen kysyy 
tutustuessaan Tämä Toimii! 

-kilpailutöihin.

uudempi aalto
Innovoinnin

Innovointi-ajatteluun halutaan innostaa yliopisto-opiskeli-

joiden lisäksi myös peruskoululaiset. Tämä toimii! -teknolo-

giakilpailussa prosessi alkaa liikkuvan lelun suunnittelusta, 

jatkuu testaamisella ja rakentamisella ja päättyy tuotosten 

markkinointiin.

”Viien aikoihin aamulla”, Rantakylän koulun viitosluok-

kalainen kiia kostet kertoo, milloin matka Limingasta kohti 

Espoon Otaniemessä järjestettäviä Tämä toimii! -loppuhui-

pennusta alkoi. Harmittiko aikainen herätys?

”Ei”, vastaus tulee empimättä.

Koulun opettaja Sari Sipola vahvistaa Kiian sanat.

”Taksi lähti 5.20 koulun pihalta. Lapset ovat todella innok-

kaita. Tämä on kohokohta koko alakoulussa”, Sipola sanoo.

Rantakylän koulun viiden oppilaan ryhmä on päässyt 

esittelemään tekemäänsä peliä Tämä toimii! -loppuhuipentu-

maan. Kiia osaa selittää asiantuntevasti pelin juonen.

”Pelissä on kaksi pellaajaa. Molemmat saavat kolme 

palloa, jotka he laukaisevat mäen päältä ruiskuilla. Pallot 

valluu alas mäkeä, jossa on reikiä, joihin pallot voivat jäädä 

kiinni. Jos pallot pääsevät alas asti, pisteitä saa eri verran sen 

mukaan, mistä välistä ne menevät. Se jälkeen pallot valuvat 

kourua pitkin autoon, joka liikkuu ilmapallon avulla eteen-

päin. Siitä pallot siirreettään hihnaa pitkin takaisin ylös.”

Kuka teistä keksi pelissä toteutetut ideat?

”Vähän kaikki”, Kiia jakaa kunniaa myös muille.

Sipola kertoo, että ihan yhtä säveltä ei ryhmän työ aina 

ollut, vaan se sujui vaihtelevasti.

”Se onneksi poikikin hyvää. Kun eteen on tullut ongelma, 

se on ratkaistu kehittämällä leluun lisäosa. Siksi tässä koko-

naisuudessa on niin monta osaa”, hän hymähtää.

Mitä projekti antaa opetukseen?

”Oppilaat voivat hyödyntää monipuolisesti eri oppi-

aineissa saatuja taitoja. On hieno nähdä ryhmän kasvu 

prosessin aikana. Aluksi oli jopa kaaos, kun materiaalipaketti 

avattiin, silti lopputulos on näin hieno”, Sipola iloitsee.

lisätietoja: 
www.tamatoimii.fi
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teknologiateollisuuden yritykset ja työpaikat ovat aidossa ja globaalissa kilpailussa. Menestyminen 
edellyttää jatkuvia ponnisteluja yritysten ja koko Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. Suomen kilpailukyvystä 
vastaa hallitus ja eduskunta, yritykset vastaavat omastaan.

Suomen menestymisen kannalta on keskeistä, että yrityksiä kannustetaan kasvuun, investointeihin ja uudis-
tumiseen – ja nimenomaan Suomessa. Miten hallitusohjelma ja maaliskuisen kehysriihen päätökset tukevat näitä 
tavoitteita?

Kun hyväksyy sen, ettei kaikkea voi saada, näyttäytyy kehysriihen lopputulos teknologiateollisuuden silmin 
myönteisenä. Riihestä saatiin ulos oikeantuntuisia elementtejä.

Kehyspäätöksessä kasvulle ja uudistumiselle osoitettiin 300 miljoonaa euroa. tämä jakautuu usealle kohteelle 
muun muassa teknologiateollisuudelle tärkeälle t&k-verokannustimelle, kasvuyrittäjyyden ja patentoinnin kannus-
timelle sekä poisto-oikeuden korotukselle. 

Teknologiateollisuuden ykköstavoite oli t&k-verokannustin ja sen toteutumisesta olemme tyytyväisiä. Kannus-
timen avulla voidaan edistää yhä laajemman yritysjoukon investointeja innovaatioihin ja tuotekehitykseen. Näin 
suuremmalle joukolle pk-yrityksiä kehittyy uutta osaamista ja uusia tuotteita, mikä edistää myös niiden suoraa 
omaa vientiä. ja lisää pidemmällä ajanjaksolla myös verotuloja.

Toinen Teknologiateollisuuden tavoitteen mukainen päätös oli uusi aloittaviin yrityksiin sijoittamisen verokan-
nuste. Tämä auttaa kasvuyrityksiä nousemaan uusiksi menestystarinoiksi.  

Yksityiskohtien rinnalla on hyvä pitää mielessä suuri kuva. Hallitusohjelmaan kirjattu neljän prosentin t&k-
menotavoite bkt:stä on tärkeä. Se osoittaa henkisen sitoutumisen suunnan.

Suomen menestyminen perustuu osaamiseen. Tätä valintaa pitää tukea systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.
Teknologiateollisuus ja sen 100-vuotissäätiö sekä toimialan yritykset ovat lahjoittaneet Aalto-yliopiston ja Tam-

pereen teknillisen yliopiston varainhankintaan noin 140 miljoonaa euroa. Teknologiateollisuus on sitoutunut pit-
käjänteiseen yhteistyöhön yliopistojen kanssa. Sitoutumista odotetaan myös valtiolta, jotta lupaukset yliopistojen 
voimavarojen vahvistamisesta toteutuvat. 

Myös ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisessä pitää päästä eteenpäin. Tavoitteena on työelämän 
osaamistarpeiden näkökulmasta selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus. Osaavien opettajien riittävyyden varmis-
taminen, oppilaitosten ja yritysten yhteistyön vahvistaminen sekä laadun ja tehokkuuden mittareiden painoarvon 
korostaminen ammatillisen koulutuksen rahoitusmallissa ovat Teknologiateollisuuden mielestä avaintavoitteita.

Kaiken hyvän keskellä haasteitakin riittää. Tuntuu siltä, ettei EU muista aina pitää mielessään yhtä keskeistä 
tavoitettaan: huolehtia Euroopan kilpailukyvystä. Erityisen herkästi tämä unohtuu 
ympäristölainsäädännön valmistelusta. 

EU-maissa ja erityisesti Suomessa on käytössä maailman puhtain teknologia. 
Täällä valmistaminen on siis globaali ekoteko. Yksipuolisella ympäristölainsäädän-
nön kiristämisellä valmistusta kuitenkin ajetaan EU:n ulkopuolelle. Sekä EU että 
ympäristö häviävät.

Huonoja päätöksiä seuraavat paikkaustoimet. Kustannusten kompensaatiotar-
vetta liittyy rikkidirektiivin aiheuttamiin korkeisiin kuljetuskustannuksiin. Kustan-
nuksia alentavan uuden teknologian käyttöönoton edistämiseksi myönnettävät 
valtiontuet on saatava kansallisesti käyttöön täydessä määrässään.

Toinen kompensaatiotarve liittyy päästökaupan epäsuoriin kustannuksiin. 
Yritystoiminnan harjoittamisen suhteen on pyrittävä siihen, ettei se Suomessa 

saa olla kalliimpaa kuin kilpailijamaissamme. Tämä pitää jatkossa pitää kirkkaam-
min mielessä. 

mika nykänen

Johtaja, vaikuttaminen ja viestintä, Teknologiateollisuus ry

Suomi menestyy osaamisella

Linjanveto
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Lahden muotoiluinsti-
tuutin koulutuksesta 
sekä yhteistyöstä yri-
tysten kanssa kerrotaan 
sivulla 32.
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aalto-maljakoita, ajattoman klassisia huonekaluja, huippuhinnoiteltuja 
valaisimia – monien käsitys designista on rajoittunut stereotypioihin. 
muotoilu on toki kaikkea tuota, mutta se on hyvin paljon muutakin.

kilpailuvaltiksi
MUOTOILU

sivut 20–35
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Teksti Sami Laakso Kuvat matti immonen

”muotoilu on käyttäjän tarpeiden tuomista teolliseen tavara- 
tai palvelutuotantoon. Sen tavoitteena on parantaa tuotteen 

käyttäjän kokemusta. Liiketoiminnan näkökulmasta muotoilun 
avulla tuotteita tai palveluita myydään paremmin”, teollinen 

muotoilija Hannu kähönen kiteyttää.

H
elsinki on tänä vuonna maailman design-pääkaupun-
ki. Merkkivuoden WDC 2012 -tapahtumien avulla 
muotoilu on nostettu erityisesti esiin, mutta oikeas-
ti se on arjessamme läsnä kaikkialla, oli vuosi mikä 
hyvänsä. Siitä todistaa myös Helsingin Hietalahdessa 

sijaitsevan Creadesignin neuvotteluhuone, jonka seinillä valokuvat 
kertovat yhtiön töistä yli kolmekymmenvuotisen matkan varrelta.

jokaisen työn erityspiirteistä toimitusjohtaja Hannu kähösellä 
riittäisi puhuttavaa pitkäksi ajaksi, mutta napataan kiinni vain 
muutamaan esimerkkiin. Hän kertoo, kuinka kaupunkiliikenteessä 
olevissa busseissa on pikalukoilla irrotettavat kulmaosat, jotta 
törmäyksen sattuessa ne voidaan vaihtaa nopeasti paikanpäällä. 
Näin elinkaarikustannus saadaan merkittävästi pienemmäksi, sillä 
busseille sattuu satoja peltikolareita vuodessa.

Muotoilu kilpailutekijäksi

rohkeutta
LISÄÄ

EROTTAUTUMISEEN
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Hannu kähönen aloittaa osa-aikaisesti 
syksyllä muotoilun professorina kiinassa 
guangdong university of Technolo-
gyssa. ”Se on meidän etu, että siellä 
opetetaan muotoilua. Sen ansiosta he 
alkavat tehdä omia tuotteita eivätkä 
vain kopioi. Hyvä muotoilu ei ole kenel-
täkään pois, se vie kehitystä eteenpäin.”
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”Muotoilulla pyritään siihen, että se tuottaa käytettävyyden 
ja ulkonäön lisäksi myös jonkun ylläpitoa helpottavan tai kustan-
nuksia alentavan asian”, Kähönen selittää.

Creadesignin suunnitellessa 1980-luvulla Ergo-suksisauvan 
kahvan Exelille, se havaitsi, kuinka vanhoissa kahvoissa käden 
puristusvoima söi paljon energiaa. Uuden suksisauvan muotoi-
lussa pyrittiin minimoimaan puristusvoiman tarve, jotta energiaa 
riittäisi enemmän etenemiseen. Kähönen korostaa, että aluksi on 
aina pyrittävä löytämään ongelma, johon haluaa löytää ratkaisun.

”jos löytää ongelman, ratkaisu on jo aika lähellä.”
Tulikiven uunien kehitysprojektissa suunnittelun lähtökohtana 

olivat vientimaissa vallitsevat ostajien tarpeet. Samanaikaisesti 
Tulikivi tutki parempaa polttotekniikkaa, ja projektin lopputulok-
sena valmistettiin yhtiölle kokonaan uusi tehdas. Se alkoi tuottaa 
uuneja uudenkokoisista kiviosista, joiden koko oli optimoitu 
kustannusedun saamiseksi.

TuoTTeeT VieSTiVäT

Esimerkkien skaala kertoo, kuinka 
muotoilulla voidaan tavoitella erita-
soista vaikuttavuutta. Ensimmäi-
nen taso on pinnassa tapahtu-
vat asiat, kuten vaikuttaminen 
väriin ja materiaalivalintoihin. 
Astetta pidemmälle meneväs-
sä vaikuttamisessa paranne-
taan käyttöominaisuuksia. 
Kolmas aste on tuotteen uusi 
konseptointi, jolloin tuotetta 
mietitään käyttäjälähtöisesti 
ja huomioidaan esimerkiksi 
kuluttajien arvomaailma ja vallit-
seva kilpailutilanne. Neljäs taso on 
strateginen muotoilu, jossa muotoilu 
viedään osaksi yrityksen pitkäjänteistä 
tuotekehityspolitiikkaa ja mietitään, miten 
siitä saadaan parhaiten hyöty irti.

Tänä päivänä muotoilussa otetaan lähes auto-
maattisesti huomioon ympäristönäkökulmat, esimerkiksi mate-
riaalivalinnoissa. Suuri muutos aikaisempaan on Kähösen mukaan 
tapahtunut siinä, että yhden tuotteen sijaan muotoilussa ajatel-
laan laajempia kokonaisuuksia kuten tuoteperhettä ja yritysku-
vaa. Käyttäjälähtöisyys on kuitenkin kaiken lähtökohtana.

Muotoilu-käsitteen käyttö on laajentunut myös aineettomiin 
palveluihin. Kähönen määrittelee, että muotoilu tarkoittaa niitä 
asioita, missä tuote tai palvelu kohtaa käyttäjän. ja sitten hän 
vetää heti hieman takaisinpäin.

”Esimerkiksi joitakin koneiston osia ei ole välttämättä nähtä-
vissä kuin korkeintaan messuilla.  Siinä tapauksessa tuote viestii 
muotoilun avulla teknologian korkeata tasoa ja yrityskuvaa.”

helppo uskoa, kun muistaa keväisen uutisväläyksen Pohjois-
Korean ohjuskokeesta. Siinä näytettiin kuvaa pohjoiskorealaisesta 
valvomosta, jonka ankeat rivistöt alkeellisia ja kulmikkaita tieto-
koneita olivat kuin ensimmäisistä james Bond -elokuvista, luotta-
musta ne eivät herättäneet – ilmankos ohjus syöksyikin mereen.

muoToiLu mukaan enSiaSkeLeiLLa

Kähösen mukaan muotoilun asema on muuttunut. Aikaisemmin 
tehtiin ensin tuote, ja vasta sen jälkeen sitä alettiin muokata esteet-
tisin keinoin paremman näköiseksi ja käyttöön soveltuvammaksi. 
Nyt puhutaan design-ajattelusta. Siinä muotoiluun liittyvät asiat 

pyritään huomioimaan jo alkuvaiheessa yhteistyössä kaikkien 
tuotteen suunnitteluun ja kehittämiseen osallistu-

vien kanssa. Kähönen painottaa, että mitä 
varhemmin muotoiluajattelun pystyy vie-

mään tuotteen suunnitteluprosessiin, 
sitä varmemmin lopputulos on hyvä.

”Näin toimimalla muotoilu on 
mukana määrittelemässä sitä 
mitä tullaan tekemään. Par-
haimmillaan muotoilu ei erotu 
tekniikasta tai materiaalista. 
Muotoilu on yleensä hyvää 
silloin kun sitä ei huomaa.”

Applen Steve Jobs oli 
samoilla linjoilla. Hän mää-
ritteli, että muotoilussa ei ole 

kyse pelkästään siitä, miltä asiat 
näyttävät tai tuntuvat. Muotoilu 

saa asiat toimimaan.
Kähösen mukaan muotoilijan ei 

ole mahdollista toimia, jollei hänellä ole 
perustuvaa laatua oleva tuntemus valmis-

tustekniikoista ja materiaaleista.  jo ennen sitä 
on tutkittava käyttäjien ominaisuuksia, vaatimuksia 

ja arvoja. Hän uskoo, että muotoilusta tulee kovassa kilpailussa 
entistä tärkeämpi erottautumistekijä. 

”Aika harvassa yrityksessä kuitenkaan muotoilu on vielä integ-
roitu yrityksen kehittämiseen, puhumattakaan siitä että se olisi 
hallitustasolla määräämässä suuntaviivoja.”

RoHkeaT eRoTTuVaT

Kähönen väittää, että muotoilu on edullinen tapa parantaa 
tuotteiden laatua, sillä tuote valmistetaan muotoilun ansiosta 

”Jos löytää ongelman,  
rATkAiSu on lähellä.”
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Harva tietää, miten ilmatärvin on muotoiltu.

Helsingin Kaapelitehdas täyttyy tänä kesänä suo-

malaisen teollisen muotoilun valioista. HI Design 2012 

-näyttelyssä suuren Merikaapelihallin valtaavat lento-

koneen ilmatärvimen eli ilmaohjaimen lisäksi muun 

muassa panssariajoneuvo, moottorikelkka, ohjaamo, 

taajuusmuuttaja ja hissi.

”Näyttelyn tarkoitus on tuoda esiin suomalaisten 

yritysten tuotteita, joissa yhdistyy korkealaatui-

nen teknologia ja design. High tech kohtaa high 

designin”,näyttelyn projektipäällikkö Juha Forsblom 

Pentagon Designista kiteyttää ja tulee samalla paljasta-

neeksi HI Design 2012 -nimen taustan.

Näyttelyssä pääsevät huomion keskipisteeksi sekä 

arkipäiväiset tuotteet että sellaiset tuotteet, mitä 

ihmiset tavallisesti ei edes näe. Näyttelyssä kerrotaan 

niiden muotoilusta sekä niitä valmistavista yrityksistä. 

Tuotteiden valmistukseen on sekä muotoilun että 

teknologian osalta vaadittu parasta ammattitaitoa. Fors-

blom vakuuttaa silti, että näyttelystä voi nauttia myös 

ilman muotoilijan tai diplomi-insinöörin koulutusta.

”Näyttely on suunnattu kaikille, olemme raken-

taneet siitä kokemuksellisen. Haluamme tuoda esille 

laajalle yleisölle, että kuluttajille tuttujen tuotteiden 

lisäksi design on myös tämäntyyppistä teollista muo-

toilua. Yritykset ovat merkittäviä designin käyttäjiä. 

Niiden valmistamilla tuotteilla on suuri merkitys 

suomalaiselle kansantaloudelle. Haluamme tuoda esiin 

vahvan suomalaisen osaamisen.”

Muotoilu kilpailutekijäksi

paremmaksi niillä samoilla elementeillä, jotka joka tapauksessa 
tarvittaisiin tuotteen tai palvelun valmistamiseen.

Mitä yritys voi antaa suunnittelijalle?
”Kysymys on yhteistyöstä. On iso haaste löytää yhteistyön muoto, 
jossa yrityksen tiedot saadaan alkuvaiheessa muotoiluprosessiin 
mukaan. Tiedon määrää ei ole koskaan liikaa. Kaikki asiakas- ja 
tuotantotuntemukseen sekä teknologiaan liittyvät tiedot autta-
vat. Yhteistyömuodon kehittäminen yritysten ja muotoilijoiden 
välillä olisi tärkeää.”

Ehkä kehitystä on luvassa. Creadesign osallistuu uudistetun 
muotoilupoliittisen ohjelman laatimiseen. Siinä etsitään keinoja 

ja välineitä muotoilun parempaan hyödyntämiseen kilpailukyvyn 
kannalta. vaikka muotoilun asema kilpailutekijänä nähdäänkin 
varsin yleisesti, silti Kähösen mukaan monessa yrityksessä pelko 
uuden tekemisestä on suuri.

”Täytyisi saada rohkeutta tehdä tuotteita uusista näkökulmista. 
Tuotantoa ja teknologiaakin saa ostettua mistä päin maailmaa ta-
hansa, siihen löytyy aina halvempi vaihtoehto. jos se on ainoa kilpai-
lukeino, silloin ollaan tosi heikoilla. Suomessa on pakko tehdä jotain, 
kun tällä kustannustehokkuudella ei enää pärjätä eikä tuotannon 
tehostamisella. On tuotettava lisäarvoa, jolla ostaja saadaan ihastu-
maan tuotteeseen ja jolla oma tuote erottuu muista tuotteista.”  

aBB
BRP
ed design
ensto
HkL
kemppi
kone

konecranes
Link design
nokia
Patria 
Planmeca ja Planmed
RaY
Rocla

aVoinna YLeiSöLLe ToRSTaiSTa SunnunTaiHin  
kLo 10–18. 

osallistujat:

HI DESIGN 2012 -NÄYTTELY 
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HI Design 2012
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Muotoilu kilpailutekijäksi

Valokeilassa hammas-
hoitoyksikkö. Sen yksi-
tyiskohdista kertoavat  
kari malmén ja Tero 
Pihlajamäki.
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u
seimmat meistä tunnistavat 
tilanteen: pora kirskuu uh-
kaavasti jo odotushuonee-
seen saakka, ilman täyttää 
steriili haju. Hermostuttaa. 

Montakohan reikää tällä kertaa löytyy?
Hammaslääkärissä käynnin miellyttä-

vyyteen vaikuttaa moni asia. Yksi niistä on 
laadukas hoitovälineistö, joka on ajanta-
saista ja edesauttaa hyvää hoitotulosta. 

Helsingin Herttoniemessä päämajaan-
sa pitävä Planmeca oy tunnetaan alansa 
edelläkävijänä digitaalisessa kuvantamises-
sa sekä tietokoneintegroitujen hammas-
hoitoratkaisujen kehittämisessä. Yrityksen 
tuorein hammashoitoyksikkö Sovereign on 
hoitotuolien parhaimmistoa. Sen suun-
nittelussa on huomioitu käyttäjäkokemus 
niin hoitohenkilökunnan kuin potilaiden-
kin kannalta.

”Hammashoitoyksiköllä tarkoitetaan 
hoitotuolia ja siihen liittyvää tekniikkaa, 
kuten instrumenttikonsolia”, muotoilu-
päällikkö kari malmén täsmentää.

”Yksikön suunnittelussa tulee huomi-
oida monta eri käyttäjäryhmää hammas-
lääkäreistä ja -hoitajista aina potilaisiin ja 
huoltohenkilöstöön saakka. Meidän suun-
nittelussamme ensisijainen kohderyhmä 
on hoitohenkilökunta, sillä kyseessä on 
heille suunnattu ammattityökalu, jonka 
palvelusikä on jopa yli kymmenen vuotta. 
Se on heille myös merkittävä investointi, 
jonka arvo monipuolisimmissa yksiköissä 
pyörii noin 60 000 euron paikkeilla, riip-
puen oheislaitteistoista.”  

HYVä TYöeRgonomia 
aRVoSSaan

Hammaslääkärit kärsivät usein huonojen 
työasentojen aiheuttamista kroonisista 
niska- ja hartiakivuista, jotka voivat alkaa 
jo opiskeluvaiheessa. 

”Työergonomiaan on kiinnitetty paljon 
huomiota Sovereign-yksikön suunnittelus-
sa. Kaikenlainen kurkottelu on karsittu 
pois, jotta hartianseutu voisi pysyä ren-
tona. Tuoli kääntyy tarvittaessa vaivatta 
vasemmalta oikealle”, kertoo käytettä-
vyyssuunnittelija Tero Pihlajamäki. 

”Muotoilijoiden ja suunnittelijoiden 
tulee olla hyvin perillä siitä, miten hoito-
tapahtuma etenee. Käyttäjäpalaute on 
tietysti myös kullanarvoista.”

Korkean hygieniatason mahdollistami-
nen näkyy myös hoitoyksikön suunnitte-
lussa. 

”Kaikki turhat saumat, napit ja ompe-
leet on karsittu, jotta yksikön puhdistus 
on mahdollisimman helppoa. Erilaiset 
komennot ovat toteutettavissa myös jal-
kaohjaimen kautta, sillä kerran potilaan 
suuhun kajottuaan hammaslääkärin kädet 
eivät enää ole steriilit”, Malmén valottaa. 

YkSiLöLLiSeT eRoT Huomioiden

Tiesitkö, että valtaosa hammaslääkäreistä 
on naispuolisia? Toinen mielenkiintoinen 
kuriositeetti on se, että hammaslääkärei-
den joukossa on useampia vasenkätisiä 
kuin väestössä keskimäärin. 

”vasenkätisiä on pitkään väheksytty 
myös hammashoitoyksiköiden suunnit-
teluratkaisuissa. Sovereign on puhtaasti 

symmetrinen, eli se toimii täydellisesti 
kumman tahansa kätisyyden mukaan”, 
Pihlajamäki sanoo. 

Muitakin yksilöllisiä ja kulttuurisia eroja 
on huomioitu mahdollisuuksien mukaan. 

”Työskentelytavat ovat hyvin erilai-
set esimerkiksi Suomessa, japanissa tai 
Yhdysvalloissa. Meillä hammaslääkäri is-
tuu ongelmitta polvet lomittain hoitajan 
kanssa, kun USA:ssa siitä tulisi varmaan 
ahdistelusyyte. Lisäksi on eroja siinä, mi-
hin instrumentit sijoitetaan. Suomessa ne 
tuodaan asiakkaan rinnan yläpuolelle, kun 
taas vaikkapa japanissa hoitolaitteiden 
tulee olla piilossa asiakkaan näkymättö-
missä. Hoitoyksikön täytyy mukautua kaik-
kiin näihin pieniin sävyeroihin”, Malmén 
kertoo. 

Potilaan olotila halutaan myös tehdä 
mahdollisimman mukavaksi. 

”Selkänoja on säädettävissä sähköisesti 
erikokoisille henkilöille. Tuolin pehmuste 
on lämpömuovautuvaa materiaalia, joka 
muokkautuu vartalon mukaan. Kaikki 
mahdollinen tekniikka on piilotettu niin, 
että laite ei näyttäisi pelottavalta”, Mal-
mén luettelee. 

”verhoiluvärilläkin voi olla psykologi-
nen vaikutus. Esimerkiksi raikkaan vihreä 
ja sininen ovat suosittuja värejä. Mieliku-
villa on suuri merkitys; jos hammaslääkärin 
työkalut mahdollistavat sujuvan ja tehok-
kaan työnkulun, ei hoitotapahtumakaan 
vaikuta säheltämiseltä. Se lisää potilaan 
luottamusta, jolloin ehkä hänenkin niska-
hartiaseutunsa rentoutuu hieman”, Mal-
mén hymyilee. 

käyttäjäkokemus
Suvereenisti paras

Teksti marikka nevamäki Kuva matti immonen

Planmeca oy:n suunnittelemassa Sovereign-hammashoitoyksikössä rentoutuvat 
niin hoitohenkilökunta kuin hermoilevat potilaatkin.
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Teksti olli manninen Kuva matti immonen

muotoilija Piritta Winqvist on mieltynyt suunnittelemaan työkäyttöön 
tarkoitettujen järeiden investointihyödykkeiden ohjaamoja. Roclan Humanic-
työntömastotrukin ohjaamon suunnittelu oli hänelle mieluisa projekti, sillä sen 
suunnittelussa sitouduttiin aidosti käytettävyyteen.

spesialistiOhjaamo-

Piritta Winqvistin 
hahmottelemat 
ajatukset ovat 
saaneet konkreet-
tisen muodon.
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Muotoilutoimisto Link Designin osakas Piritta Winqvist 
on yksi kolmesta muotoilijasta, jotka saivat tehtäväkseen 
uudistaa roclan työntömastotrukin, jota käytetään ta-

varoiden siirtoon korkeissa 10–11 metrin varastoissa. roclan muo-
toilupäällikkö Petteri masalin vastasi laitteen muotoilusta, kero 
uusitalo mallinnuksesta ja muotoilutyöstä, kun taas Winqvistin 
vastuulla oli käytettävyys, ergonomia ja käyttäjäyhteistyö.

”Suunnittelutyö aloitettiin vuonna 2004 laajalla käyttäjä-

tutkimuksella, jossa olin mukana haastattelemassa kuljettajia, 
seuraamassa eri työvaiheita sekä määrittämässä ja kehittämässä 
tuoteominaisuuksia. Tavoitteena oli luoda käytettävyyden ja ergo-
nomian kautta roclan trukille kilpailuvaltti, joka lisää tuottavuutta 
ja tehokkuutta.”

Winqvistin mukaan hänen suunnittelutyönsä neljä keskeistä 
tavoitetta liittyivät ohjaamon ergonomiaan, turvallisuuteen, nä-
kyvyyteen ja laitteen arvostettavuuteen.

Muotoilu kilpailutekijäksi

LoPPuTuLoS Ja PaLauTe
Vuoden 2004 alusta alkaneen Humanic-

työntömaastotrukin suunnittelu johti 

ensimmäiseen konseptiin toukokuussa 

2004. Suunnittelu johti tuotantoon vasta 

vuonna 2006. matka konseptista lopulliseen 

tuotteeseen oli pitkä, mutta palkitseva. 

Palaute käyttäjien keskuudesta on ollut 

positiivista. Laitteen myynti on kolminker-

taistunut ja avannut Roclalle uusia kansain-

välisiä kumppanuuksia. 

LaiTTeen aRVoSTeTTaVuuS
kaikki ymmärtävät elektronisiin kulutustavaroihin liit-
tämämme mieltymykset, mutta työkoneissa nämä usein 
unohdetaan. Rocla halusi uudistaa trukkia niin, että se 
viestii käyttäjälleen, että hänet on huomioitu ja hänen toi-
veensa on toteutettu. kun työkonetta arvostaa, siitä pitää 
paremmin huolta. myös työmotivaatio on parempi, mikä 
lisää työn tuottavuutta ja mielekkyyttä – ja vähentää myös 
sairauspoissaoloja. Winqvist oli ilahtunut, että Roclassa 
suhtauduttiin vakavasti trukin uudistusvaatimuksiin ja sitou-
duttiin myös toteuttamaan ne. uusi työntömastotrukki on 
helppokäyttöinen ja vaivattomasti säädettävissä eri kokois-
ten ihmisten optimaaliseen työergonomiaan.

näkYVYYden PaRanTaminen
aiempi trukki oli muodoiltaan pyöreä-
kulmainen, mikä itse asiassa vaikeutti 
sen hallittavuutta. uuden mallin 
kantikkaammat ja terävämmät kulmat 
auttavat ajettaessa paremmin hahmot-
tamaan trukin varastotilassa. näkyvyys-
tutkimusten perusteella muokattiin 
kojelautaa siten, että ajonäkyvyys 
parani ja trukin hallintalaitteet olivat 
helpommin käsiteltävissä.

oHJaamon TuRVaLLiSuuS
Tavallisimmat trukkionnettomuudet syn-
tyvät noustessa trukkiin tai poistuttaessa 
siitä, lentelevistä esineistä tai ohitustilan-
teissa tapahtuvista käsiin kohdistuvista 
havereista.
 Trukkiin kulkemista helpottamaan 
suunniteltiin uudenlainen askelma, 
joka helpottaa nousemista trukkiin ja 
poistumista siitä. irtonaisille esineille 
luotiin säilytystilat, jonne tavarat voi 
kätevästi sijoittaa. Tämä lisäsi myös työn 
tehokkuutta, kun tavarat löytyvät heti. 
kuljettajilla kuluu eniten aikaa etsiessään 
takkinsa alta kelmurullaa tai saksia. 
Lastaustilanteissa purkit saattavat pudota 
trukin katolle ja osua lopulta kuljetta-
jaan. aiemman avonaisemman katon 
tilalle kehitettiin umpikatto, joka suojaa 
kuljettajaa.

oHJaamon eRgonomia
Trukkeja on viime vuosina kavennettu, jotta varas-

totilaa voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin. 

kun ohjaamon työtila on pieni, oli löydettävä 

ratkaisu, miten ohjaamoergonomia saadaan palvele-

maan parhaiten eripituisia kuljettajia.

 Roclassa kehitetyn uuden palkkirakenteisen 

mastoinnovaation säästämä 10 senttimetrin lisä-

tila käytettiin kuljettajatilan hyödyksi. Ratkaisuna 

saatiin pidemmälle kuljettajalle enemmän jalkatilaa 

penkkiä nostamalla kun yleensä penkkiä on alen-

nettu. Lisäksi käsinojan säädöllä kuljettajan ajoasen-

toa voitiin parantaa. käsien ajoasentoa parannettiin 

myös muokkaamalla ratin ja hallintalaitteiden 

asettelua.
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designin merkitys korostuu kempin 
kompakteissa, liikuteltavissa hit-
sauslaitteissa. kannettavat hit-
sauslaitteet muistuttavat ulkoisesti 
kulutuselektro niikan laitteita.

käytettävyydestä
kilpailuetua

Teksti olli manninen Kuva matti immonen

Hitsauslaitteita valmistava kemppi erottuu kilpailijoistaan näyttävästi 
muotoilluilla laitteilla. ulkomuodon lisäksi design merkitsee kempin 
tuotteissa myös käytettävyyttä, ergonomisuutta ja turvallisuutta.

Muotoilu kilpailutekijäksi
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t
avoitteenamme on tehdä hit-
saajille sellaisia laitteita, jotka 
ovat helppokäyttöisiä ja lisää-
vät työn tehokkuutta ja tuot-
tavuutta”, sanoo Kempin ke-

hitys- ja innovaatiojohtaja mikko Veikko-
lainen.

Käytettävyys on noussut viimeisten 
kymmenen vuoden aikana hitsauslaittei-
den kilpailuvaltiksi, kun alan teknologiassa 
ja puolijohteissa ei tapahdu enää saman-
laista edistystä kuin aiemmin.

”Ensimmäiset 50 vuotta hitsauslaitteet 
kehittyivät teknologiaa parantamalla. Nyt 
käytettävyyteen liittyvät ratkaisut ohjaavat 
tuotekehitystä”, sanoo Kempin muotoilu-
päällikkö Jari kettunen.

Kempissä sähkötekniikan, elektronii-
kan, mekaniikan, valmistustekniikan, teol-
lisen muotoilun ja ohjelmistokehityksen 
osaamiskeskuksista kootaan projektitiimit 

kehittämään uusia tuotteita. Kempin tuo-
telaboratorio testaa laitteet niiden eri val-
mistusvaiheissa useita kertoja, ennen kuin 
lopullinen tuote on valmis markkinoille.

”Kannettavia laitteita käyttää usein hit-
sauksen puoliammattilainen, joka hitsaa 
muun työn ohessa. Laitteen käytön help-
pous, selkeys, turvallisuus ja liikuteltavuus 
ovat keskeisiä elementtejä. Laitteista on 
tullut entistä älykkäämpiä, ja ne opastavat 
hitsaajaa tekemään oikeita valintoja. De-
sign on tärkeä lisäarvo”, Kettunen sanoo.

veikkolainen ja Kettunen arvioivat, että 
käytettävyyden rinnalla alan tulevaisuuden 
mahdollisuutena on tarjota asiakkailla en-
tistä laajempia palvelukokonaisuuksia.

”Haluamme ymmärtää, mitä hitsaaja ja 
asiakas haluavat. Emme myy enää pelkäs-
tään yksittäisiä hitsauslaitteita, vaan hitsa-
uksen hallintajärjestelmiä, jotka tehostavat 
asiakkaan työtä ja työn seurantaa.”

Lahdessa sijaitsevalla Kempillä on taka-
naan jo parinkymmenen vuoden yhteistyö 
Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu-
instituutin kanssa. Yhteistyö alkoi luonte-
vasti samoihin aikoihin, kun Kempin tuo-
tekehityksessä alettiin oivaltaa designin 
merkitys kilpailuetuna myös hitsauslait-
teissa.

”Kemppi on tehnyt Lahden Muotoilu-
instituutin opiskelijoiden kanssa erilaisten 
tuotekonseptien kehitystyötä sekä opiske-
lijoiden opinnäytetöitä. Yhteistyön avulla 
saamme näppärästi tuoreita ideoita oman 
tuotekehityksemme tueksi. Yhteistyö toi-
mii myös hyvänä rekrytointikanavana. Yri-
tyksemme tulee tutuksi opiskelijoille, joista 
moni on löytänyt työpaikkansa meiltä”, 
veikkolainen kertoo. Usein työpaikka on 
Kempin teettämän opinnäytetyön seu-
rausta. 

Muotoilija Juho Huotari on tuoreimpia Kemppiin työl-

listyneitä Lahden Muotoiluinstituutin kasvatteja. Hänen 

merkittävimpiin taidonnäytteisiinsä tähän mennessä 

kuuluu Kempact-hitsauslaitteen uudistustyö.

Nykyaikaisten hitsaustyöpajojen tarpeisiin suunniteltu 

Kempact RA edustaa tyylikästä ja käytännöllistä muotoi-

lua, jonka ominaisuuksissa painottuvat laatu sekä käyttä-

jähyödyt. Hitsaustyö on tuottavaa, tarkkaa ja tehokasta.

Huotarin mukaan Kempact-hitsauslaitteen uudista-

minen oli kunnianhimoinen projekti, sillä sen edeltävä 

versio oli laadukas menestystuote.

”Sen käytettävyys ei ollut kuitenkaan kaikilta osin 

optimaalinen, joten aloimme ennakkoluulottomasti miet-

tiä, miten saisimme aikaan merkittävän hypyn laitteen 

käytettävyydessä.”

Uudessa mallissa hitsaukseen tarvittava hitsauspullo ja 

laite on voitu yhdistää.

”Usein jopa satakiloinen pullo on nyt helppo pyörittää 

paikoilleen. Ennen se piti nostaa hyllyltä, mikä aiheutti 

turvallisuusriskejä, jos pullon venttiili rikkoutuu tai pullo 

kaatuu”, Huotari kuvailee.

Toinen haaste oli laitteen kapeus. Uusi laite on aiem-

paa hieman leveämpi, mutta samalla laitteen käytettä-

vyys on voitu keskittää yhdelle puolelle.

”Lankakelan säätö tai langanvaihto onnistuu laitteen 

etupuolelta. LED-teknologian ansiosta laitteessa on 

riittävä valaistus, jolloin työskentely on helpompaa 

pimeässäkin työtilassa. Hitsauspistoolin kaapeli kulkee 

luontevasti. Käyttöliittymä on iso, selkeä ja suojattu.”

Uudistuksilla on tähdätty helppokäyttöisyyteen, mikä 

lisää hitsaajan työn tuottavuutta ja laatua.

Pari vuotta kestänyttä tuotekehitysprojektia Huotari 

kuvailee kiinnostavaksi hankkeeksi, jossa sai ja ehti tehdä 

paljon. 

”Keskustelimme tiimissä asioista niin kauan, että 

oikeat ratkaisut löytyivät. Tuotekehitys on lopulta aina 

iso kompromissi. Miten hyvin sen tekee, siinä on se 

pointti”, Huotari sanoo.

kempactin kasvojenkohotus
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Muotoiluinstituutin yliopettaja ari 
känkänen kertoo, että oppilai-
toksella on pitkät ja kiinteät suh-

teet design-intensiivisiin yrityksiin, joiden 
kanssa syntyy aidoista lähtökohdista käyt-
täjälähtöisiä tuotteita markkinoille.

”Muotoiluinstituutti on suosittu opiske-
lukohde, sillä täältä opiskelijat työllistyvät 
hyvin. Opiskelijat kerryttävät osaamistaan 
opintojensa ohessa, ja useilla on valmis-
tuessaan jo hyvät referenssit yhteistyöstä 
alan keskeisten yritysten kanssa.”

Muotoiluinstituutille luonnollisin tapa 
on työskennellä yritysten kanssa tuote-
kehityksen alun konseptointivaiheessa. 
Yritykset haluavat opiskelijoilta tuoreita, 
ennakkoluulottomia ideoita.

LAMK:in koulutus kattaa 10 erilaista 
muotoilun koulutusohjelmaa, joista teol-
liseen muotoiluun otetaan vuosittain noin 
12 uutta opiskelijaa. Teollisen muotoilun 

opetuksessa korostuvat tuotteen käytettä-
vyyteen, valmistettavuuteen, elinkaareen, 
markkinoitavuuteen ja ulkonäköön liitty-
vät tekijät.

Lahden Muotoiluinstituutin yhteistyö 
yritysmaailman kanssa käsittää projekti-
maisten konseptien kehittämisen lisäksi 
myös opiskelujen loppunäytetöitä tai 
kursseja, joiden sisällöissä yritykset voi-
vat olla aktiivisesti mukana. Opintoihin 
kuuluu työharjoittelu alan yrityksissä tai 
muotoilutoimistoissa. Lisäksi kyseessä voi 
olla asiantuntijavaihto, jolloin molemmat 
osapuolet voivat päivittää tuoreinta alan 
tietoa keskenään.

”Opiskelijat verkostoituvat tehokkaas-
ti ja palaavat usein valmistumisen jälkeen 
yhteistyöhön muotoiluinstituutin kanssa, 
kun he edustavat jotakin yhteistyöyritys-
tä. Instituutin entisillä opiskelijoilla onkin 
tärkeä rooli yhteistyön edistämisessä.” 

Ei mitään hörhöilyä

Teksti olli manninen Kuvat matti immonen

Tasavallan presidentin 
edustusvene, lääke- 
elektroniikan tuotteita, 
polkupyöräkypärä, lento-
kentän puhdistusajoneuvot 
tai japanilaisen kynäfir-
man toimistotarvikkeet. 
kaikki nämä tuotteet ovat 
saaneet alkunsa Lahden 
ammatti korkeakoulun 
muotoiluinstituutista.
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Teksti Sami Laakso Kuvat matti immonen ja Finn-Power oy

Voiko tehokkuus ja tuottavuus mahtua samaan yhtälöön kestävän 
kehityksen mukaisen toiminnan kanssa? ohutlevykoneita valmis-
tavassa Finn-Power oy:ssä vakuutetaan että voi.

linja 

OHUTLEvYvALMISTUKSEN 

vihreämpi 

Muotoilu kilpailutekijäksi

”käyttämällä meidän 
koneitamme, asiakkait-
temme tuotanto on 
astetta ympäristöystäväl-
lisempää”, Juha mäkitalo 
vakuuttaa.
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M
ikäpä yritys ei haluai-
si sanoa, että se toimii 
ympäristöystävällises-
ti ja kestävän kehityk-
sen mukaisesti? Tässä 

joukossa on varmasti myös sellaisia, joilla 
isojen sanojen tueksi ei löydy tosielämästä 
katetta. Ne luovat epäilyksen varjon kaikki-
en muidenkin ylle. Finn-Power oy:n toimi-
tusjohtaja Juha mäkitalo tietää tilanteen.

”Mietimme sitä itsekin. On varsin vai-
kea saada ymmärrettävästi ja uskottavasti 
esitettyä, mitä vastuullisuuden ja kestävän 
kehityksen argumentit ovat ohutlevyjä työs-
tävissä koneissa. voimme kuitenkin sanoa 
lukemattomia seikkoja, jotka tukevat kestä-
vää kehitystä valmistamissamme koneissa”, 
Mäkitalo listaa Finntec-messujen ihmisvili-
nässä, jossa yritykset pyrkivät vieri vieressä 
erottautumaan edukseen ostajien silmissä.

Sanoman saamiseksi kuuluviin on otet-
tu käyttöön Green means -slogan. 

”viestimme sillä, että käyttämällä mei-
dän koneitamme, asiakkaittemme tuotan-
to on astetta ympäristöystävällisempää 
kuin muiden koneilla valmistettu. On iso 
imagollinen arvo, että yritys on sekä tek-
nologiassa että ympäristömyönteisyydessä 
etunenässä”, Mäkitalo uskoo.

keSTäVään keHiTYkSen 
aSkeLmeRkiT 

Mäkitalon mukaan Green means -sloga-
niin kiteytyy pitkäjänteisen kehitystyön ja 

yksityiskohtiin asti pureutuvan suunnit-
telun tulokset. Tehdyn työn ansiosta on 
syntynyt teknologiaa, joka täyttää samalla 
kertaa sekä tuotantotalouden että kestä-
vän kehityksen vaatimukset.

Hän pelkistää, kuinka yritys tekee 
ohutlevyä työstäviä koneita, sen asiak-
kaat käyttävät koneita, ja niiden asiakkaat 
puolestaan käyttävät koneilla valmistettuja 
tuotteita. Tässä ketjussa halutaan erityises-
ti auttaa omia asiakkaita, jotta ne voivat 
tehdä oman tuotantonsa tehokkaasti ja 
kestävän kehityksen mukaisesti.

”Kun me valmistamme ohutlevy-
koneen, työ vie noin pari viikkoa. Asiak-
kaamme käyttää sitä jopa kolmekymmentä 
vuotta”, Mäkitalo perustelee painotusta.

SäHköä TYöSTökone-
maRkkinoiLLe

Iso askel kestävän kehityksen tiellä oli, 
kun ensimmäinen Finn-Powerin sähkö-
servotekniikkaa hyödyntävä levytyökes-
kus tuli hydrauliikkakoneiden hallitsemille 
markkinoille 14 vuotta sitten. Sen jälkeen 
askelia on otettu monia, sillä nykyisin 
yh tiön tuotannosta jo 95 prosenttia on 
sähkö servokoneita.

Näin kerrottuna tuotannon siirto hyd-
rauliikkakoneista sähköservokoneisiin tun-
tuu sel keältä. Mäkitalo kuitenkin myöntää, 
että polku ei ole ollut ennalta selvä.

”Kehittämisessä on ollut käytännössä 
monta vaikeaa asiaa ratkaistavana. Olem-

me joutuneet miettimään aivan fysiikan 
peruslakejakin; miten pystymme tekemään 
koneesta nopean sekä tuotannollisesti te-
hokkaan samaan aikaan kun se on ener-
giatehokas.”

Mäkitalon tausta tuotekehityksessä 
pääsee oikeuksiinsa, kun hän selittää niitä 
haasteita joita kohdattiin, kun sähköservo-
koneiden suorituskykyä lähdettiin paran-
tamaan. Hän sanoo suoraan epäilleensä, 
voiko niistä saada kunnon bisneksen.

”Hydraulisella pystyy tekemään nope-
asti ison energiatiheyden ja siirtämään sen 
nopeasti mihin haluaa. Mutta jotta se on 
nopea, on tuotettava iso määrä energiaa 
tasaisesti, jotta se olisi käytössä sinä pie-

Muotoilu kilpailutekijäksi

Yli 70 maahan myytävien Prima Power -koneiden pyöreä muoto on peruja Tekesin 
muoto 2005-teknologiaohjelman aikaisista toimenpiteistä. ”Siinä ei ajateltu pelkää 
ulkomuotoa, vaan kiinnitimme huomiota myös esimerkiksi koneen lastauksen 
ergonomiaan sekä koneen huollettavuuteen”, Juha mäkitalo kertoo.
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nemmällä kytkentäteholla, ei tarvita niin 
raskasta infrastruktuuria. Myös se säästää 
ympäristöä.”

Energiansäästön lisäksi Mäkitalo lis-
taa sähkökäyttöisten koneiden käytölle 
muitakin etuja. Uudenaikaiset koneet 
ovat parempia ja turvallisempia käyttää. 
Pienempi melutaso heijastuu parempana 
tuottavuutena. 

”Sähköservokoneet tarvitsevat vähem-
män huoltoa kuin hydrauliset koneet, ja 
huoltoratkaisut lisäävät koneen käyttöas-
tetta ja -ikää. Pelkästään hydrauliöljyistä 
luopuminen on ollut iso askel vihreäm-
pään suuntaan.”

oHJeLmiSToJen meRkiTYS kaSVaa

Green means -käsitteen alle mahtuu 
paljon muutakin kuin Prima Power -säh-
köservokoneiden tuoma energiansäästö. 
Mäkitalo muistuttaa, kuinka vähemmällä 
saadaan enemmän. Koneen suorituskyky 

vaikuttaa siihen, kuinka paljon sijoitetulla 
pääomalla, koneen valmistuksessa käyte-
tyillä raaka-aineilla ja energialla saadaan 
tuotteita aikaan. ja kun työkone tekee 
enemmän työvaiheita, sekin säästää. Mä-
kitalo antaa esimerkin, kuinka yhdellä au-
tomaattisella ratkaisulla on saatu sääste-
tyksi puolet aiemmin tarvittavasta reilusta 
sadasta neliöstä.

”Tarvitaan vähemmän lämmitettävää 
hallitilaa tai samaan tilaan saadaan enem-
män tuotantoa.”

Lisäksi yhtiön kehittämillä ohjelmistoilla 
säästetään materiaalissa, kun levynkäyt-
tösuhde eli nestaus saadaan tehokkaam-
maksi. Konetta pystytään myös hyvien 
ohjelmistojen avulla kuormittamaan pa-
remmalla tasolla, mikä vähentää tuotan-
toseisokkeja. ja jos koneet toimivat luotet-
tavasti, silloin myös kaikki valmistettavat 
osat saadaan hyötykäyttöön, eikä sutta 
synny tuotannossa. 

”olemme Joutuneet miettimään 
AivAn fySiikAn peruSlAkejAkin.”

nenä hetkenä, kun energiaa tarvitaan. Eli 
energiaa tuotetaan iso määrä myös silloin, 
kun sitä ei tarvita”, Mäkitalo pelkistää 
hydraulisen tekniikan miinuspuolia.

”Sähköservoratkaisussa haasteeksi tuli 
sen energiankäytön vähentäminen, kun 
isoja massoja kiihdytetään ja jarrutetaan 
koko ajan. Onnistuimme tekemään muu-
taman keksinnön, joilla pystymme vähen-
tämään merkittävästi energian kulutusta.”

Tulosta syntyi. Uusimmat sähköservo-
koneet käyttävät 75–80 prosenttia vähem-
män energiaa kuin perinteiset hydrauliset 
koneet. Mäkitalo huomauttaa, että juuri 
se ero voi olla yritykselle tuotannosta jäävä 
kate. Samalla hän laajentaa katsontakan-
taa energiansäästön vaikutuksiin. 

”jos energiaa tarvitaan vähemmän, 
myös energiantuotantoa tarvitaan vähem-
män. Lisäksi kun kone tulee toimeen pie-
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Maailmalla

Manhattanin tukikohdasta käsin 
pienet suoMalaisyritykset voivat 
jalkautua kasvaMaan suuriksi.

lisätietoja

Nest New York  
www.nestnewyork.com

Nordberg Capital Partners 
www.nordbergcapital.com

Alexander Stubb avasi 
Nasdaq-kaupankäynnin  
New Yorkissa   
http://www.youtube.com/
watch?v=d89gPmslc-Q

Games for Learning Institute 
www.g4li.org

New York Cityn kehitysyhtiö 
www.nycedc.com
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N
est new york on teknolo-
giateollisuuden, Tekesin, 
Finnish Mobile associatio-
nin ja Finpron yhteishanke, 
joka tarjoaa ”born global” 

-yrityksille turvallisen kotipesän Amerikan 
mantereelle laskeutumiseen. 

Nest palveluineen toimii avaimet kä-
teen -periaatteella yrityskiihdyttämönä ja 
työskentelytilana nopeaa kansainvälistä 
kasvua hakeville yrityksille, markkinahin-
taan muillekin kuin suomalaisille. Tyypilli-
sesti siellä viivytään 3–6 kuukautta, joiden 
aikana yrityksen on tarkoitus löytää itsel-
leen asiakkaita, kumppaneita, rahoittajia 
tai ainakin julkista mainetta ja kunniaa. 
Nest auttaa kaikessa tässä muutaman 
sadan dollarin kuukausimaksua vastaan.

vain harva amerikkalainen pääoma-
sijoittaja haluaa sijoittaa Yhdysvaltain 
ulkopuolisiin yrityksiin, joten suoma-
laisyrittäjien on tultava lähelle sijoittajia 
ja näytettävä naamatusten olevansa to-
sissaan. Teknologinen osaaminen, tutki-
mus ja tuotekehitys voidaan sen sijaan 
juurruttaa Suomeen.

iTäRannikoLLa  
digioSaaJien maRkkinaT

new yorkia ei valittu kiihdyttämön koti-
paikaksi sattumalta: Yhdysvaltain itäranni-
kolla on pulaa teknologisesta osaamisesta. 
Siellä on maailman suurin mediayhtiöiden 

ja mainostoimistojen keskittymä, paljon 
mobiilipalvelujen hyödyntäjiä sekä aktii-
visesti toimiva bisnesenkeliverkosto.

Samaan aikaan insinööriosaamisesta 
kuulussa Suomessa eletään startup-yrit-
täjyyden nousukautta, jonka keskeisenä 
airueena toimii Aalto-yliopiston opiskeli-
jayhteisö Aaltoes ry. Digitaalinen media ja 
mobiilipalvelut ovat startup-markkinoiden 
nopeimmin kasvava segmentti, ja Yhdys-
vallat maailman kehittynein markkina-alue 
ja sulatusuuni, jossa internet, mobiilirat-
kaisut ja digitaalinen media yhtyvät perin-
teisempiin teollisuuden aloihin.

Manhattanille haluttiin perustaa tu-
kikohta, josta käsin pienet suomalais-
yritykset voivat jalkautua kasvamaan 
suuriksi. Alkutahdit ovat olleet lupaavia: 
ensimmäisten kuukausien aikana Nestin 
palveluja ovat käyttäneet muun muassa 
Campalyst, Kiosked, Mobile Brain Bank, 
PlayMySong, Steam republic ja Wantlet. 
Tällä hetkellä kolmisenkymmentä yritystä 
harkitsee asettumista Nestiin.

Yhteistyöstä on sovittu myös muun 
muassa Aaltoes:n Startup Sauna -valmen-
nusohjelman, KoppiCatch-kiihdyttämön 
sekä sijoitusrahasto vision+:n kanssa. 

PeRäHuoneeSTa  
PaRRaSVaLoiHin

Ensimmäiset kuukaudet syksyllä 2011 syn-
nytetty Nest on toiminut pääomasijoittaja 

Kuvat Thinkstock

”go west, young man”, kehotti jo 1930-luvun 
amerikkalainen elokuva. Länsi on nykyään ehkä 
vähemmän villi, mutta halu vuolla kultaa ei ole lakastunut. 
nyt länteen pyrkivät muuttolinnut ovat saaneet oman 
sinivalkoisen pesän keskelle new Yorkin manhattania.

teksti

Jukka Viitasaari

maailman katolle
Teknologiateollisuuden  
avustuksella startup-yrityksille pesä
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nordberg Capital Partnersin yhteydessä 
Lexington Avenuella. Nordberg Capitalilla 
on jo ennestään sijoituksia suomalaisyhti-
öissä ja vahva painotus Skandinaviaan ja 
venäjälle. Se muun muassa järjesti aika-
naan nokian listautumisen new yorkin 
pörssiin. 

Nordberg Capital on sitoutunut käyt-
tämään verkostojaan suomalaisyritysten 
auttamiseen. Oli pitkälle Nordberg Capi-
talin ansiota, että ulkomaankauppami-
nisteri alexander Stubbin vetämän 27 
suomalaisen startup-yrityksen vierailu sai 
maaliskuussa poikkeuksellista näkyvyyttä. 

Kesän alussa Nest muuttaa historialli-
selle Union Squarelle eteläiselle Manhatta-
nille ylimmän kerroksen loft-tilaan Broad-
wayn ja Fourth avenuen solmukohtaan. 
Keskellä aukiota suomalaisia startupeja 
tähyilee pronssihahmoinen Yhdysval-
tain ensimmäinen presidentti george 
Washington. 

PaLVeLuJa, VeRkoSToJa

Lähes kaikki Nestissä olleet startup-yrityk-
set ovat hyödyntäneet pesän palveluita, 
kuten vanto law:n lakipalveluja, Kool & 
Co:n myynti- ja markkinointiosaamista, 
Matter Unlimitedin mediapalveluja ja As-
tor Groupin yritysjärjestelypalveluja.

Osalla palveluntarjoajista on suomalai-
nen tausta, ja muillakin jo entuudestaan 
muita suomalaisia asiakkaita ja kokemusta 
työskentelystä skandinaavisten yritysten 
kanssa. 

Nest tekee läheistä yhteistyötä lisäk-
si muun muassa new yorkin yliopiston 
Games for Learning Instituten ja pormestari 
michael Bloombergin alaisuudessa toimi-
van new york Cityn kehitysyhtiön kanssa.

Suomalaisille startupeille Nest pyrkii 
toimimaan ketteränä ja kustannustehok-
kaana ilmasiltana suoraan amerikkalaisen 
kasvumarkkinan ytimeen. 

Mobile Brain Bank -yritystä 

luotsaava Petra Söderling on 

huomannut, että New Yorkissa 

voi saada kolmessa päivässä 

enemmän aikaan kuin Suomessa 

kuukaudessa. Vireässä amerik-

kalaisessa startup-kulttuurissa 

verkostoidutaan ja tehdään 

bisnestä vauhdilla.

Ohjelmistokehittäjiä välittävän 

Mobile Brain Bankin perustaja 

Petra Söderling on ollut yritys-

kiihdyttämö Nestissä mukana 

alusta asti. 

”Nestin tarjoamat palvelut 

ovat olleet ehdottoman tärkeä 

juttu. Kaikilla meillä startup-

yrittäjillä on samanlaisia haasteita 

yhdysvaltalaisten asiakkaiden ja 

rahoittajien hankkimisessa sekä 

lakiasioiden kiemuroissa. Myös 

fyysinen tila on tärkeä: ennen 

USA:n reissuilla joutui tekemään 

yksin hommia tietokoneen kanssa 

kahvilassa.”

Söderling on hyötynyt eniten 

amerikkalaisen yrityksen perusta-

miseen liittyvästä lakikonsultaati-

osta sekä verkostoitumisvinkeistä.

”Mobiiliala on pitkälti mark-

kinointia, ja yhdysvaltalaisten 

yritysten markkinointitoiminnot 

ovat keskittyneet juuri New 

Yorkiin. Tämä on ehdottomasti 

oikea paikka etsiä asiakkaita. 

Verkostoitumistapahtumia 

järjestetään lähes joka ilta.”

USA:n yrityskulttuuriin kuuluu 

myös nopea päätöksenteko. 

”Suomessa mobiilisoftan 

hankkimista koskevat päätökset 

voivat kestää kuukausia, ja jo 

tapaamisen järjestymiseen menee 

usein viikkoja”, Söderling vertaa. 

Mobiilipalveluyrityksen 

kannattaa toimia juuri nyt 

USA:n itärannikolla, sillä siellä 

on huutavin pula ohjelmisto-

kehittäjistä. Söderling arvelee 

tämän johtuvan osittain myös 

Kalifornian kiristyneistä maahan-

muuttosäännöksistä, joiden takia 

osa ulkomaisista koodareista 

on joutunut lähtemään maasta. 

Startup-yrittäjän on muutenkin 

hyvä olla New Yorkissa. 

”Yrittämisen henki on täällä 

aika erilainen kuin Suomessa; 

ilmapiiri on kannustava ja 

auttava. Esimerkiksi rahoittajat 

vinkkaavat, kehen kannattaa 

olla yhteydessä, jos eivät itse ole 

kiinnostuneita. On myös hienoa, 

kun Nestissä on ’kollegoina’ nuo-

ria ihmisiä, jotka kaikki tekevät 

jotain omaa juttuaan. Toisella 

puolella saattaa istua musabis-

nestyyppi ja toisella pelikehittäjä. 

Siinä tulee itsellekin sellainen olo, 

että on cool”, Söderling nauraa.

mobiilialan startup pesiytyi new Yorkiin

Teksti Sini kaukonen
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Kolumni

ammattikorkeakoulut ovat merkittävä osa suomalaista kou-

lutusjärjestelmää ja osaltaan näin ylläpitämässä ja rakentamassa 

kansainvälisesti kilpailukykyistä elinkeinoelämää. 

Kansainvälisesti kilpailukykyinen työ ja osaaminen edellyttävät 

koulutusorganisaatioilta sekä panostamista maailmanluokan osaa-

miseen, laatuun ja vaikuttavuuteen, että uusiutumiskykyä ja jous-

tavuutta. Tämän tulee olla myös uudistuvan ammattikorkeakoulun 

tavoite.

Maailmanluokan osaamisen varmistaminen edellyttää voimavaro-

jen viisasta käyttöä ja kohdentamista koulutusohjelmiin ja osaamis-

sisältöihin, joita työelämä tarvitsee. Pitkäjänteiseen kehittämiseen 

tarvitaan myös elinkeinoelämän aktiivista panosta ammattikorkea-

koulujen strategisessa ohjauksessa. 

Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen määrän asemesta huo-

mion pitäisi olla enemmän koulutuksen laadussa ja vaikuttavuudessa. 

Toisin sanoen siinä, että koulutettuja uusia osaajia tulee työelämään 

hyvillä valmiuksilla varustautuneina ja siinä, että nuoret läpäisevät 

ja valmistuvat koulutuksen suunnitellussa ajassa ja työllistyvät. Tällä 

hetkellä on olemassa useita toimipisteitä ja koulutusohjelmia, joissa 

aloituspaikat saadaan vain vaivoin täytettyä ja joissa opinnot etenevät 

hitaasti. 

Tavoitteiden toteutumista tukee yritysten ja ammattikorkeakoulu-

jen entistä syvempi ja pitkäjänteisempi yhteistyö. Työelämävalmiuksia 

ja toisaalta tarvittavia osaamisprofiileja on kehitettävä yhdessä 

kaikilla koulutussektoreilla ja kaikissa koulutusohjelmissa. Monet 

ruohonjuuritason yhteistyön keinoista ovat hyviä, vanhoja tuttuja 

kuten harjoittelu ja opinnäytetyöt yrityksissä sekä yrityslähtöinen 

projektityöskentely. 

Yritykset ja korkeakoulut voisivat nykyistä enemmän jakaa myös 

oppimisympäristöjä, työskennellä työpajoissa tuoden opiskelijat, opet-

tajat, tutkijat sekä yritysten asiantuntijat kehittämään sekä osaamista 

että uusia innovaatioita uuden yritystoiminnan kehittämiseksi.

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa noin 290 000 henkilöä. 

Heistä noin 20 prosentilla on ammattikorkeakoulututkinto. Nykyisin 

kone- ja energiatekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan ja tieto- ja 

tietoliikennetekniikan valmistuvista insinööreistä peräti 50–60 pro-

senttia työllistyy juuri teknologiateollisuuden tehtäviin. Aluetasolla 

kysyntä ja tarjonta eivät kuitenkaan aina kohtaa – yhteistyötä ja uutta 

ajattelua yli kuntarajojen ja eri toimijoiden kesken tarvitaan, jotta 

voidaan rakentaa alueen toimijoiden yhteinen visio alueen menestys-

tekijöistä ja osaamisista, joita se tulevina vuosina edellyttää.

Parhaiten kilpailussa pärjäävät ammattikorkeakoulut, joilla on 

selkeä näkemys mihin suuntaan ja miten ne haluavat kehittää toimin-

taansa. Selkeät ja mitattavat tavoitteet uudistumiselle ovat valttia.

Päivi Castrén

Henkilöstöjohtaja, Wärtsilä Oyj

Osaamista kilpailukykyisen 
työn ja työelämän tarpeisiin
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kauemmas
Vaikka yrityksen osaaminen olisi vankkaa, toimintaympäristön 

muutos voi pakottaa toimintamallin muutoksiin.

Teksti Sami Laakso Kuva Jari Härkönen

Pakko katsoa

”onko Hakaniemen metalli 
alihankkija, konepaja vai insinööri-
toimisto? me olemme partneri 
– viimeisen päälle”, toimitusjohtaja 
Tero niemelä määrittelee.
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kauemmas
Hakaniemen Metallilla näyttäisi 

menevän hyvin. Kun muualla pu-
hutaan taantumasta ja tulevai-

suudenuskoa synkentävät monet uhka-
kuvat, ohutlevyvalmistaja Hakaniemen 
Metallin tilauskanta on ennätyksellisen 
hyvä. vantaalla sijaitsevassa tehtaassa 
yhtiön 30 omaa työntekijää sekä kym-
menen vuokratyöntekijää painaa töitä 
neljässä vuorossa. Luotettujen valmista-
jien verkosto tuo tarvittaessa lisäkapa-
siteettia.

Toimitusjohtaja Tero niemelä ei 
säästele sanojaan, kun hän ruotii val-
mistavan teollisuuden intoa siirtää tuo-
tantoaan Kiinaan.

”Perustuotantoa siirtyy Kiinaan, kun 
siellä työ on halvempaa. Mutta siellä 
valmistetaan 1970-luvulla keksittyjä 
ratkaisuja. Meillä ratkaisut ovat uusinta 
teknologiaa”, hän huomauttaa.

Hakaniemen Metalli on valinnut toi-
sen tien. Niemelä uskoo, että jos tuot-
teita ei kehitetä, aika ajaa yrityksen ohi. 
Hän toistaa metallimiehen totuuden: 
kun järki loppuu, lisätään rautaa.

”Me lisäämme järkeä ja vähennäm-
me raudasta puolet pois. Olemme teh-
neet tätä 60 vuotta. Miksaamme van-
han ratkaisun ja uuden idean, ei tämä 
ole mitään korkeaa tiedettä”, Niemelä 
vakuuttaa.

JäRkeVä SeLViää VäHemmäLLä

Sanojensa vakuudeksi hän kertoo yh-
tiön saksalaiseen paperitehtaaseen 
suunnittelemasta maailman suurimmas-
ta rumpupulpperista, joka on samalla 
maailman suurin ohutlevytuote. Sen 
valmistuksessa säästettiin 20 000 kiloa 
haponkestävää terästä.

”Säästimme teräksessä noin 
100 000 euroa, mutta se kertautui. Sillä 
oleellisempaa kuin säästö pelkistä ma-
teriaalikustannuksista on se, että hyvän 
suunnittelun ansiosta me leikkasimme, 
särmäsimme, hitsasimme, asensimme ja 
rahtasimme 20 000 kiloa vähemmän”, 
Niemelä sanoo neuvotteluhuoneessa, 
jonka seinällä yhtiön osaamisesta todis-
tavat useammat vuoden ohutlevytuote 
-kunniakirjat.

Niemelällä on esittää runsaasti vas-
taavia esimerkkejä, joissa hyvän suun-

nittelun avulla tuotteen valmistuksessa 
esimerkiksi hitsausta ja koneistusta on 
voitu vähentää yli 90 prosenttia.

”Kannattaako sen jälkeen valmistus-
ta oikeasti lähteä viemään Kiinaan? Rat-
kaisu Suomen kilpailukyvyn parantami-
seksi on se, että tehdään fiksummin.”

Kuulostaa yksinkertaiselta, mut-
ta käytännön toteutus voi olla paljon 
hankalampaa. Fiksusti tekemiselle on 
Niemelän mukaan monesti esteenä se, 
että suunnittelua ei tee parhaan valmis-
tuksellisen kokemuksen ja tietämyksen 
omaava yksikkö.

”valmistettavuus on suunnittelussa a 
ja o. joskus ulkopuoliselta taholta tulee 
suunnittelukuvia, joita ei voi valmistaa 
edes valamalla. Silloin piirrämme kaikki 
alusta asti itse.”

Millä sitten pätevöityy hyväksi suun-
nittelijaksi?

”Meidän parhaat suunnittelijamme 
ovat entisiä levyseppiä. He ovat itse 
hitsanneet, leikanneet, särmänneet ja 
mankeloineet monia vuosia. Kun sellai-
set ammattimiehet piirtävät, niin tuot-
teet ovat todella upeita.”

LäPiPääSemäTön 
oRganiSaaTioViidakko

Hakaniemen Metalli valmistaa tuottei-
ta sekä isoille päämiehille, että suoraan 
loppuasiakkaille. Työn laatu on tunnus-
tettua, sillä laitetoimittaja-asiakkaita 
sillä on Euroopan maiden lisäksi aina 
Australiaa myöten. Ulkomaille yhtiö me-
nee tytäryhtiönsä high Metal Produc-
tionin nimissä. Miten olette päässeet 
tähän tilanteeseen?

”Päästy?”, niemelä tuhahtaa.
Hän selittää, että tilanne on viime 

vuosina muuttunut niin, että yhteis-
työkumppaneita on ollut pakko etsiä 
Suomen rajojen ulkopuolelta.

Niemelä kuvailee, kuinka ennen 
kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä. Pää-
mies tukeutui Hakaniemen Metalliin, 
kun se halusi toteuttaa ideansa tai aut-
taa asiakastaan sen ongelmassa. 

”Me teimme ja he myivät. Kehitim-
me ja suunnittelimme asiakkaallemme 
ilmaiseksi, se oli meille itsestään sel-
vyys.”

Nyt viime vuosien taantuman aikana 

tilanne on Niemelän mukaan muuttu-
nut oleellisesti, vaikka Hakaniemen 
Metallilla on edelleen myös hyviä vuo-
sikymmeniä kestäneitä asiakkuuksia. 
Hän on tuskastunut siihen, että keski-
tytään vain tietyn tuotteen halvemmalla 
saamiseen. Niemelä haluaisi sen sijaan 
suunnitella paremman tuotteen, joka 
toisi asiakkaalle säästöä.

”Tuotekehitysjohtaja rakastaa mei-
tä, koska heidän tuotteensa kehitty-
vät avullamme. Tuotepäällikkö menisi 
kanssamme heti kihloihin, koska hä-
nen tuotteensa kehittyvät ilmaiseksi. 
Tuotantopäälliköt ja asennuspäälliköt 
tykkäävät meistä, koska tuotteemme 
on helppo asentaa, ja ne toimivat hy-
vin. Ostaja puolestaan keskittyy helpos-
ti vain halpuuteen ja hakee tuotantoa 
Kiinasta, vaikka kokonaisuuden tehok-
kaalla suunnittelulla säästettäisiin paljon 
enemmän”, Niemelä kuvaa ison yhtiön 
toimintalogiikkaa.

oSTaJiLLa HinTaSokeuTTa

Tilannetta vääristää Niemelän mukaan 
myös se, että kilpailutuksissa koros-
tuu vain hinta. Hän esittelee yhtiön 
nettisivuilta tuotekehityslaskurin. Se 
osoittaa paljon puhuvilla käyrillä, kuin-
ka tuotekehitykseen panostetut rahat 
tuovat itsensä takaisin moninkertaise-
na paremman tuotteen kumulatiivisena 
myyntikatteena. 

Silti osaamistakin arvostetaan edel-
leen. Niemelän eteen on kuitenkin jo 
tullut tapauksia, jossa päämies on pyy-
tänyt Hakaniemen Metallia suunnitte-
lemaan tuotteen ja laittamaan kuviin 
ohjeet suoraan kiinaksi, jotta tuotteen 
valmistajat ymmärtäisivät ne. Enää Ha-
kaniemen Metallilta ei ole kaivattu edes 
proton valmistusta. Pelkän suunnittelun 
myynnissä on ongelmana näkemyksen 
puute kokonaissäästöstä.

”Säästö soveltamattoman suunnit-
telun hinnassa voi tulla moninkertaisina 
lisäkustannuksina takaisin toimimatto-
mana tuotantona”, Niemelä painottaa 
ja summaa nykyisen toimintaympäris-
tön.

”Eikö minut ole pakotettu hyppää-
mään lentokoneeseen ja etsimään uusia 
asiakkaita?” 
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isompaan
Yritysjärjestelyllä

p
k-yrityksillä on suuri merkitys kansantaloudelle. Suomen 
260 000 pk-yrityksessä työskentelee  yli 60 prosenttia työ-
voimasta eli 860 000 henkilöä. Pk-yritysten osuus BKt:stä 
on 40 prosenttia. 

Suomi elää viennistä, mutta vienti on hyvin suurelta 
osin 25 suuryrityksen varassa. Kun Suomen tilannetta vertaa maail-
man vientiveturiin, Saksaan, numeroissa on selvä ero. Siellä pk-yritysten 
osuus viennistä on 70 prosenttia, kun Suomessa se jää vaivaiseen 13 
prosenttiin. SPEKtri-hankkeen projektinjohtaja Jarmo manninen haluaa 
kiinnittää huomiota vielä yhteen lukuun.

”Saksassa pk-yritysten keskikoko on noin kolminkertainen suoma-
laisiin yrityksiin verrattuna”, Manninen huomauttaa.

Esitetyistä numeroista on helppo vetää johtopäätös, että suomalais-
yritykset ovat liian kapeaharteisia suunnatakseen vientimarkkinoille ja 
kohdatakseen kansainvälisen kilpailun. Pienet yritykset kohtaavat ko-
venevat haasteet myös kotimarkkinoilla, sillä suurilla päämiehillä on 
pyrkimys vähentää alihankkijoiden määrää. 

STRaTeginen Suunnan muuToS

Ilmiselvästä tarpeesta huolimatta yrityskokoa kasvattavia omistusjärjes-
telyjä tehdään Suomessa vähän. 

Teksti Sami Laakso Kuvitus Vesa Lehtimäki

kokoluokkaa kasvattamalla ja osaamispohjaa 
laajentamalla yritysten rahkeet vastata 
muuttuvaan kilpailutilanteeseen paranevat. 
SPektri-hankkeessa pyritään luomaan 
yritysjärjestelyitä helpottava palvelu, jotta pk-
yritysten keskikokoa saataisiin nostatettua.

sarjaan

pk-yritysten osuus  
vienniSTä jää 13 proSenTTiin.
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”vuosittain tehdään noin 700 yritys-
kauppaa, vaikka pelkästään sukupolven-
vaihdosten aiheuttaman tarpeen vuok-
si niitä pitäisi tehdä noin 7 000. Lisäksi 
neljännes pk-yrityksistä on tunnuslukujen 
perusteella niin huonossa kunnossa, että 
niiden toiminnan jatkuminen on hyvin 
epävarmaa. Käykö niin, että toiminta 
loppuu myös sellaisissa yrityksissä, jotka 
voisivat olla yritysjärjestelyjen avulla elin-
voimaisia?”, Manninen kysyy.

Hän huomauttaa, että yritysjärjeste-
lyllä toteutettava yrityksen strateginen 
suunnan muutos on välttämätön, jos 
omistaja-arvon kehitys ei ole tyydyttävää 
ja yksittäiset kehittämistoimenpiteet on 
jo tehty.

Yritysjärjestelyn avulla voidaan hakea 
lukuisia eri asioita, kuten toimitusvarmuut-
ta, osaamista, uusia markkina-alueita tai 
markkinaosuutta sekä uutta teknologiaa, 
tuotteita tai palveluita. Tapauskohtaisesti 

omistusjärjestelyt voidaan tehdä kahden 
tai useamman yrityksen välillä.

Manninen löytää useita syitä omistus-
järjestelyjen vähyyteen. Hänen mukaansa 
yrittäjälle hyppy yritysjärjestelypalveluihin 
on ollut hyppy tuntemattomaan. Tarjol-
la on kyllä paljon erilaisia avuntarjoajia, 
mutta ne tarkastelevat yritysjärjestelyjä 
omista lähtökohdistaan. Yrittäjien yksilöl-
lisistä tarpeista lähtevä kustannustehokas 
kokonaisvaltainen palvelu on puuttunut. 
Eivätkä tuloksetkaan ole kannustaneet 
omistusjärjestelyihin, sillä Mannisen mu-
kaan niistä epäonnistuu yli puolet.

YRiTYSVaLmenTaJaT  
YRiTTäJien Tukena

SPEKtri-hanke on vuoden alusta käynnis-
tetty auttamaan teknologiateollisuuden 
pk-yrityksiä omistusjärjestelyissä. Kaksi-
vuotisen hankkeen toteuttaa PKt-säätiö 
ja rahoittavat Teknologiateollisuus ry sekä 
uudenmaan Ely-keskus. SPEKtri on osa 
TRIOplus-hanketta.

vuoSiTTAin Tehdään 700 
yrityskauppaa, tarve olisi 
yli kymmenkerTAinen.
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mukaan yritysjärjestelyihin

SPEKtri-hankeen yritysjärjestelyjen 
pilot-projekteihin haetaan 
teknologiateollisuuden pk-
yrityksiä, joilla on:

•	 halu	kasvaa	yritysjärjestelyin

•	 halu	kansainvälistyä

•	 tahto	hyödyntää	yritys- 
 järjestelyjen mahdollisuudet

•	 liikevaihtoa	yli	miljoona	euroa

Pilot-projektissa toteutettavien 
yritysjärjestelyjen kustannuksiin 
on mahdollista saada tukea.

lisätietoja: 

Projektinjohtaja Jarmo Manninen, 
puh. 050 408 1338,  
jarmo.manninen@pkt.fi

www.pkt.fi/yrityspalvelujen-
kehittaminen/spektri-hanke/

Myytinmurtaja

Yleislakkouhista ja Senaatintorin 
suurista mielenilmauksista on jo 
ehtinyt kulua vuosia. kyetäänkö 
työmarkkinoilla tänä päivänä sopimaan 
asioista hyvin, varatuomari Seppo Riski?

vaikka suomessa niin sanottuja järjestölakkoja on ollut 

viime vuosina vähemmän, työpaikkakohtaisia työtaisteluja 

on ollut paljon. Viime vuonna tilastoitiin 187 työtaistelua, 

niistä jopa yli 90 prosenttia oli laittomia työtaisteluja. Se 

kertoo, että asioista ei kyetä sopimaan. Työriitoihin ei mal-

teta hakea neuvotellen tai oikeuden päätöksellä ratkaisua. 

Lisäksi se kertoo, että nykyiset sanktiot eivät etukäteen estä 

laittomiin työtaisteluihin ryhtymistä.

Työmarkkinoilla on kaksi osapuolta ja sekä työnantaja- 

että työntekijäpuoli voi toimia lainvastaisesti. Jos laitto-

muuksien sanktioiden mitoituksessa otettaisiin paremmin 

huomioon niiden tahallisuus ja törkeysaste sekä niillä 

aiheutettu vahinko, sillä olisi ehkäisevä vaikutus.

Lakoista kärsii paitsi työnantaja, mutta hyvin suuressa 

osassa myös työtaisteluun täysin sivulliset. Laittomat lakot 

murtavat ulkomailla Suomi-kuvaa luotettavana vienti-

maana.

Työehtosopimuksilla ostetaan työrauha, mutta aina se 

tuntuu rispaantuvan. Olen ollut työmarkkinajärjestöjen 

palveluksessa yli 40 vuotta ja koko sen ajan on tilanteeseen 

pyritty saamaan korjausta. Vain pikkuviilauksia on tehty, ei 

kunnon remonttia.

Ammattiyhdistysliikkeellä ei ole eikä yhdelläkään poliit-

tisella hallituksella ole ollut valmiuksia sääntöjen korjaami-

seksi. Koskaan ei tunnu olevan sopiva aika. Työtaistelujen 

ollessa päällä, tilanteen ei katsota olevan sopiva muutok-

sille. Jos taas työtaistelu ei ole päällä, vaatimuksia sääntöjen 

muuttamiseksi kummastellaan. 

Uskon, että pelisääntöjen muutos vahvistaisi ay-liikkeen 

uskottavuutta sopijakumppanina. Työtaistelu kohdistuu 

usein ulkopuolisiin, pääsääntöisesti toisiin työntekijöihin.

Nykyinen sopimus-
järjestelmä turvaa työ-
rauhan Suomessa

”Tavoitteena on luoda kokonaisval-
tainen toimintatapa, jota hyödyntämällä 
pk-yritykset voivat kasvaa ja luoda uutta 
liiketoimintaa”, Manninen sanoo. 

Kehitettävän palvelun kokonaisvaltai-
suus tarkoittaa muun muassa sitä, että 
tarvittaessa yritysjärjestelyä pohjustetaan 
aina järjestelyn strategian laatimisesta al-
kaen. Yksilöllisten tarpeiden huomioimi-
nen taataan sillä, että järjestelyn keinovali-
koimasta löytyvät esimerkiksi osakevaihto, 
liiketoimintasiirto ja liiketoimintakauppa.

SPEKtri-hankkeeseen valmennetaan 
kymmenen yrityskehittäjää, jotka aut-
tavat yritysjärjestelyiden teossa.  Heidän 
valmennuksestaan vastaa Audit SUM Oy. 
PKt-säätiössä toimivalla Mannisella on 17 
vuoden kokemus yritysten kuntoonlaitto-
projekteista. Hän korostaa, että yritysjär-
jestely on herkkä asia. 

”Yrittäjä tarvitsee tuekseen luotettavan 
henkilön, joka voi auttaa asiassa eteen-
päin. Siksi on tärkeää, että tehtävään 
valmennetut yrityskehittäjät ovat yrittä-
jän tukena prosessissa aina tavoitteiden 
asettelusta jälkiseurantaan asti.”

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa vä-
hintään kymmenen pilot-projektia, joissa 
uutta toimintamallia hyödynnetään. 

”Tavoitteena on tehdä yritysjärjestely-
palvelusta jatkuva koko Suomen ja myös 
muut toimialat kattava palvelu vuodesta 
2014 lähtien.” 
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Talouden tila

euroopan epä-
vakaasta kehityk-
sestä huolimatta 
Kansainväl inen 
valuuttarahasto 
IMF korotti huhti-
kuussa ennustet-
taan maailmanta-
louden kasvusta.  
Maailmantalouden 

ennakoidaan kas-
vavan tänä vuonna 
3,5 prosenttia, kun 
tammikuussa ennus-
te oli 3,3 prosenttia. 

Ennusteet Yhdysvalloil-

le, japanille ja venäjälle ovat jonkin verran 
aiempaa valoisammat. 

Riskit ennusteiden epäonnistumiselle 
ovat edelleen suuret. Ainakin toistaiseksi 
maailmassa on vältetty ajautuminen laa-
jamittaisempaan taantumaan. Merkittävä 
syy tähän on Euroopan keskuspankin jou-
lukuussa ja helmikuussa toteuttama mit-
tava pankkien pääomittaminen. Edullista 
ja pitkäkestoista ylimääräistä rahoitusta 
annettiin pankeille yli 1 000 miljardia eu-
roa. Rahoitusoperaatiot olivat paljon suu-
remmat kuin talouskriisin alkuvaiheessa 
vuosina 2008 ja 2009. 

väliaikaisesta rauhoittumisesta huo-
limatta tilanne rahoitusmarkkinoilla on 

edelleen herkkä ja altis nopeille muutok-
sille. Tästä kertovat esimerkiksi Espanjan ja 
Italian pankkien ja valtioiden velkapaperien 
riskilisien tuntuva nousu maaliskuun puo-
livälin jälkeen. Myös poliittiset riskit ovat 
palautuneet markkinoille Kreikan parla-
menttivaalien, Ranskan presidentinvaalien 
sekä Alankomaiden hallituksen hajoamisen 
seurauksena. Euroopan tilannetta ei hel-
pota myöskään julkisen velan kasvun jat-
kuminen. julkisen sektorin velka suhteessa 
bruttokansantuotteeseen jatkoi kasvuaan 
useimmissa EU-maissa vuonna 2011. Kaik-
kiaan julkinen velka suhteessa bkt:hen oli 
EU-maissa 87 prosenttia, kun edeltävänä 
vuonna osuus oli 85 prosenttia. 

maailmantalouden kasvusta huolimatta näkymät ovat pysyneet epävarmoina 
alkuvuoden aikana. Taantuma on jatkunut viime kuukausina useissa Länsi-
euroopan maissa. Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit 
ennakoivat taantuman jatkumista myös lähikuukausina. euroopan suurista 
maista talous supistuu ainakin espanjassa, italiassa ja Ranskassa. Saksan 
talouskasvu on hidastunut, mutta sinnittelee vielä lievästi kasvun puolella.  

epävarmuus 
euroopassa jatkuu 

Lähde: Markit

PMI / 50 = ei muutosta 
edelliskuukaudesta
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Maailmantalouden kasvusta huomat-
tava osa on kehittyvien maiden varassa. 
Myös näissä maissa talouden kehitys on 
ollut viime kuukausina hitaampaa kuin 
viime vuonna. Esimerkiksi Kiinan, Etelä-
Korean ja taiwanin viennin kasvu on hi-
dastunut selvästi. Kiinan talous on mo-
nella tavalla avainasemassa. Tiedot maan 
teollisuuden kehityksestä ovat olleet viime 
aikoina korostetun ristiriitaisia tilastojen 
laatijasta riippuen.  

uudeT TiLaukSeT Ja TiLauS- 
kanTa noTkaHTaneeT Hieman         

Teknologiateollisuuden yritysten liike-
vaihto Suomessa kasvoi viime vuonna 7 
prosenttia ja oli noin 69 miljardia euroa. 
vuonna 2008 liikevaihto oli 82 miljardia 
euroa. Tämän vuoden tammi–helmikuussa 
liikevaihto oli 4 prosenttia suurempi kuin 
vuosi sitten samaan aikaan.   

Teknologiateollisuudessa viime vuoden 
alkupuolisko kehittyi vielä noususuuntaan 
niin uusissa tilauksissa kuin tilauskannassa. 
Syksyn jälkeen kumpikin on notkahtanut 
jonkin verran. Yritysten välillä tilanne on 
niin ikään jatkunut hyvin epäyhtenäise-
nä. Yrityksistä lukumääräisesti noin puo-
let raportoi tilauskannan supistumisesta 
kuluneen vuoden aikana ja puolet sen 
kasvusta. viime syksynä laaditun raami-
sopimuksen mukaiset palkankorotukset 
rasittavat suuruudellaan yritysten kannat-

tavuutta ja heikentävät monien yritysten 
kilpailukykyä.   

Teknologiateollisuuden tilauskanta-
tiedustelussa mukana olevat alan yri-
tykset Suomessa saivat uusia tilauksia 
tammi–maaliskuussa euromääräisesti 7 
prosenttia vähemmän kuin vastaavalla 
ajanjaksolla vuonna 2011 ja 3 prosenttia 
vähemmän kuin edeltävällä vuosineljän-
neksellä loka–joulukuussa. Kun verrataan 
tilannetta talouskriisiä edeltävään aikaan 
syksyllä 2008, uudet tilaukset olivat 
tammi– maaliskuussa runsaan kolman-
neksen alemmalla tasolla.   

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lo-
pussa 6 prosenttia suurempi kuin samaan 
aikaan vuonna 2011 ja samalla tasolla 
kuin joulukuun lopussa. verrattuna ta-
louskriisiä edeltävään aikaan tilauskanta 
oli maaliskuun lopussa 40 prosenttia alem-
malla tasolla.    

viime kuukausien tilauskehityksen pe-
rusteella teknologiateollisuuden yritysten 
liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä ja 
kesällä suunnilleen samansuuruinen kuin 
viime vuonna samaan aikaan, mutta edel-
leen merkittävästi pienempi kuin ennen 
talouskriisiä syksyllä 2008. 

HenkiLöSTö uLkomaiLLa  
kaSVaa VaHVaSTi

Suomessa sijaitsevat teknologiateolli-
suuden yritykset lisäsivät vuonna 2011 

henkilöstöään ulkomaisissa tytäryrityksis-
sä peräti seitsemän prosenttia, kun koti-
maassa henkilöstöä lisättiin vain hieman. 
Henkilöstön kasvusta vastasivat kehittyvät 
maat ja siellä erityisesti Aasia sekä Lati-
nalainen Amerikka. Näissä maissa henki-
löstö kasvoi vuoden aikana 12 prosenttia. 
Länsi-Euroopassa henkilöstömäärä väheni 
hieman, Pohjois-amerikassa kasvoi lieväs-
ti. Suomalaisyrityksillä oli vuoden 2011 
lopussa henkilöstöä kaikkiaan 618 000, 
josta kotimaassa 291 000 ja tytäryrityk-
sissä ulkomailla 327 000.

Suomalaisyritysten ulkomaisesta hen-
kilöstöstä kaksi kolmasosaa sijaitsee ma-
talan kustannustason maissa kehittyvillä 
talousalueilla: lähinnä Aasiassa, Keski- ja 
Itä-Euroopassa sekä Latinalaisessa Ame-
rikassa. Henkilöstö on lisääntynyt näissä 
maissa kuluneen 13 vuoden aikana run-
saalla 180 000:lla ja vuonna 2011 jopa 
23 000:lla. 

jukka Palokangas
Pääekonomisti
jukka.palokangas@ 
teknologiateollisuus.fi

www.teknologiateollisuus.fi  
> Palvelut > Suhdanteet ja tilastot

Teknologiateollisuuden yritysten tilauskanta 
Suomessa verrattuna viimevuotiseen  

Lähde: Teknologiateollisuus 
ry:n tilauskantatiedustelu

Keskiarvo: +6 %
Mediaani: 0 %

% Muutos yrityksittäin: 31.3.2012 / 31.3.2011 

Yritykset satunnaisjärjestyksessä
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Toimiala | Ydinvoima

kotimaiset ydinvoimalahankkeet lupaavat työtä alan 
yrityksille. Samaan aikaan tarvitaan uusia osaajia sekä 
tukea tuotekehitys- ja tutkimustoimintaan.

Ydinenergia-ala nauttii

nousujohteesta

Teksti ari Rytsy Kuvat Jari Härkönen ja Fennovoima

Y
dinenergia-alan toimittajiin 
lukeutuu monenlaisia yri-
tyksiä aina laite- ja mate-
riaalitoimittajista suunnit-
telijoihin ja projektihallinnan 

asiantuntijoihin asti. joukossa on suuria ja 
kansainvälisiä toimijoita sekä pienempiä 
paikallisia operaattoreita.

”Toiset keskittyvät kotimaan markki-
noille, missä suurten voimalaprojektien 
lisäksi työllistää nykyisten ydinvoimalai-
tosten ylläpito. Osa yrityksistä panostaa 
enemmän vientiin. Laajan ja moninaisen 
joukon yhdistävänä tekijänä on kiinnostus 
erilaisiin ydinvoimahankkeisiin”, kertoo 

aBB oy:n myyntijohtaja matti Vaatto-
vaara. Hän toimii myös Ydinenergia-alan 
toimittajat -toimialaryhmän puheenjoh-
tajana.

Tällä hetkellä ala nauttii kotimaassa 
vahvasta nosteesta, jonka takana ovat 
TvO:n vuonna 2014 sähköntuotannon 
aloittava olkiluoto 3, suunnitteluvaihees-
sa oleva olkiluoto 4 sekä Pyhäjoelle nou-
seva Fennovoiman Hanhikivi 1. Suuret ja 
osittain päällekkäin toteutettavat projektit 
tarjoavat töitä myös valmistumisensa jäl-
keen. Hyvistä markkinanäkymistä huoli-
matta harva toimija tukeutuu pelkästään 
ydinvoimahankkeisiin. Lisää liiketoimintaa 

on hankittava muilta sektoreilta. Tämä 
onkin luontevaa, sillä ydinvoimalaitok-
sissa käytetään paljon komponentteja ja 
rakenteita, jotka ovat yleisessä käytössä 
myös muualla.

eSPooSeen oma 
YdinTuRVaLLiSuuSTaLo

Ydinenergia-alan osaaminen on vaatto-
vaaran mukaan Suomessa hyvissä kanti-
missa. Korkeaa ammattitaitoa, projektin-
hallintaa ja vastuunkantoa arvostetaan 
myös kansainvälisillä markkinoilla. Alan 
osaamista selvittäneen työryhmän loppu-
raportissa suomalaisia ydinenergia-alan 
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osaajia arvioitiin olevan noin 3 300 hen-
kilöä. Eläköitymisen sekä tulevien uudis-
hankkeiden seurauksena alalle tarvitaan 
seuraavan kymmenen vuoden sisällä 
2 400 uutta osaajaa. 

”Ydinvoimalaitoksen projektivaihe on 
aina kiihkeä työllistäjä. Ylläpidon ja suo-
malaisen osaamisen kannalta olisi tärkeää, 
että kotimaisia toimijoita hyödynnettäisiin 
heti projektin alkuvaiheesta lähtien. Osal-
listuminen hankkeeseen takaisi todellisen 
osaamisen säilymisen Suomessa”, vaatto-
vaara muistuttaa.

Pienen maan toisena elinehtona hän 
pitää verkostoitumista sekä teollisuuden 
korkeaa tuottavuusastetta, joka on osa 
suomalaisten erikoisosaamista. Lisäksi 
ydinvoimayhtiöt rahoittavat vuosittain alan 
tuotekehitys- ja tutkimushankkeita noin 
75 miljoonalla eurolla. toiminnan seurauk-
sena Suomi on onnistunut kehittämään 
alalle uutta teknologiaa sekä noussut esi-

merkiksi käytetyn ydinpolttoaineen loppu-
sijoituksen edelläkävijämaaksi. 

”Ala tekee jatkuvasti yhteistyötä yli-
opistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. 
Yksi hyvä esimerkki on vTT:n ydinturvalli-
suustalo, jonka rakentamisesta Espooseen 
on jo saatu alustava päätös. Paikka tar-
joaisi työtä 150 tutkijalle muun muassa 
ydinjätehuollon ja turvallisuusasioiden 
tutkimuksen parissa. Alan tulevaisuuden 
kehitys kulminoituu pitkälti tähän hank-
keeseen”, vaattovaara arvioi. 

TiLauSTa eRiTYiSoSaamiSeLLe

Kansainvälisesti ydinenergian painopisteet 
sijaitsevat tällä hetkellä Aasiassa ja Lähi-
idässä. Markkinat ovat kuitenkin laajat ja 
uusia hankkeita on suunnitteilla aina Eu-
rooppaa ja yhdysvaltoja myöten. japanin 
ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena 
kysyntää on ollut erityisesti turvallisuus-
hankkeisiin erikoistuneille yrityksille.

”Ydinvoimalatoimittajat ovat yleensä 
isoja, kansainvälisiä yrityksiä, jotka eivät 
välttämättä tunne suomalaista yhteiskun-
taa ja meidän toimintatapojamme. Näissä 
tilanteissa pienten yritysten voi olla vaikea 
päästä osaksi mittavaa alihankintaverkos-
toa. Hankkeissa on oltava mukana riittä-
vän ajoissa ja riittävän suurella panostuk-
sella”, vaattovaara kertoo.

Yksi toimialaryhmän tavoitteista on ver-
kottaa alan kotimaisia yrityksiä keskenään 
niiden toimintamahdollisuuksien paranta-
miseksi. Tulevaisuutta ajatellen markkinoi-
den kokonaistilanne näyttää hyvältä. 

”On tärkeää, että pidämme kiinni asiak-
kaan kanssa sovituista aikatauluista ja hin-
noista. Uutta osaamista on löydyttävä sekä 
teknologian että käytännön projektitoteu-
tuksen parista. Meidän kannattaa myös jat-
kaa hyvin alkanutta kehitystä turvallisuuden 
ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituk-
sen saralla”, vaattovaara ohjeistaa. 

Fennovoima rakentaa  
ydinvoimalan Pyhäjoelle.
Yhtenä reaktorityypin vaihto-
ehtona on arevan ePR.
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Suuriin rakennushankkeisiin erikoistunut 

Normek on lisännyt panostustaan ydin-

energia-alan projekteihin. 

Normek on teräsrunkorakenteisiin, 

teräksisiin siltoihin, lasijulkisivuraken-

teisiin ja kevyisiin julkisivuelementteihin 

erikoistunut laajan palvelun teräsraken-

taja. Yhtiön tyypilliset hankkeet liittyvät 

teollisuuden uusiin investointeihin sekä 

toimitila- ja infrarakentamiseen. Sen 

asiak kaita ovat etupäässä rakennusliik-

keet, joiden toimintaan heijastuvat suh-

dannevaihtelut näkyvät myös Normekin 

tuotteiden kysynnässä. 

”Kotimaiset teollisuuden investoinnit 

ovat tällä hetkellä aika vähissä. Kaivos-

teollisuus on oikeastaan ainoa positii-

vinen poikkeus, joka jaksaa edelleen 

rakentaa uutta”, kertoo Normekin Teräs-

sillat-yksikön johtaja Petri kalliokoski. 

Normek osti viime vuonna Naarahar-

ju Oy:n, joka on ollut mukana Olkiluoto 

3:n rakentamisessa saaden sitä kautta 

arvokasta tieto-taitoa ydinenergia-alan 

projekteista. 

”Alan haastavista aikatauluista huo-

limatta koemme tämän tervetulleena 

piristysruiskeena sekä hyvänä mahdolli-

suutena liiketoiminnan kasvattamiselle”, 

Kalliokoski toteaa.

oHeiSRakenTaminen  
JaTkuu oLkiLuodoSSa

Ydinenergia-alan osaamisen hankkimi-

nen on vasta ensimmäinen askel mit-

tavien rakennushankkeiden suuntaan. 

Tällä hetkellä uudet voimalahankkeet 

ovat vielä alkutekijöissään, joten tulevis-

ta rakenneratkaisuista tai urakoitsijoista 

ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Toisaalta 

esimerkiksi Olkiluodossa voimalan pää-

rakennuksen ympärille on syntymässä 

täydentävää rakentamista.

”Vaikka päähuomio keskittyy yleensä 

itse voimalan ympärille, tehdään alalla 

myös paljon oheisrakentamista. Olemme 

mukana esimerkiksi Olkiluodon voima-

la-alueelle rakennettavan ydinjätteen 

välivaraston runkourakassa”, Kalliokoski 

sanoo.

Perinteisistä rakennushankkeista poi-

keten ydinenergia-alan projektit edel-

lyttävät paljon yrityksen toimintapro-

sesseilta sekä sen laatujärjestelmiltä ja 

-dokumentoinnilta. Vasta tiukan seulan 

läpäiseminen mahdollistaa osallistumi-

sen järjestettävään tarjouskilpailuun.

”Yleismarkkinoilla vastaava toimitta-

jien esivalinta on huomattavasti harvi-

naisempaa. Kyse on suuren kokoluokan 

hankkeista, joihin lähdettäessä toimin-

nassa ei saa olla yhtään kysymysmerkke-

jä”, Kalliokoski muistuttaa.

ydinenergia-alan 
toimittajat -toimialaryhmä

Teknologiateollisuus ry  
perusti Ydinenergia-alan 
toimittajat -toimialaryhmän 
vuonna 2009 yhteistyössä 
Prizztech Oy:n FinNuclear 
-ohjelman kanssa. Toimi-
alaryhmän tarkoituksena 
on toimia ydinenergia-alan 
toimittajien yhteistyöorgani-
saationa Teknologiateollisuus 
ry:n jäsenille, muille yrityk-
sille, sidosryhmille sekä asian-
tuntijoille. Ydinenergia- 
alan toimittajat -toimiala-
ryhmään kuuluu tällä het-
kellä 75 yritystä.

Toimialaryhmän tavoitteena 
on edistää suomalaisten 
ydinenergia-alan toimitta-
jien kilpailukykyä lisäämällä 
alan sisäistä yhteistyötä ja 
edesauttamalla alan verkot-
tumista teollisuuden, tutki-
muslaitosten ja yliopistojen 
välillä. Toiminnassa koros-
tuvat erityisesti teknologia, 
osaaminen ja kokemusten 
vaihto sekä kansainvälinen 
yhteistyö. 

www.teknologiateollisuus.fi 
> ryhmät ja yhdistykset > 
ydinenergia

Teräsrakentaja kiinnostui voimalahankkeista

”Teolliset investoinnit 
ovat tällä hetkellä 
vähissä”, normekin Petri 
kalliokoski toteaa.
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”Suomen vaihtotase uhkaa 
vajota jopa Euroopan 
kriisimaiden tasolle. 
Vastaavanlaista viennin 
tasopudotusta ei ole 
tapahtunut aiemmin 
Suomessa. Työpaikat ja 
hyvinvointiyhteiskunnan 
perusta ovat vaarassa.” 

Jorma Turunen
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Turusen
pyssystä
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KONEET OVAT 
VALLANNEET
KAAPELIN
Tutustu suomalaiseen teolliseen muotoiluun, 
johon et joka päivä törmää. HI Design -näyttely 
tarjoaa elämyksiä koko perheelle. 

Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihalli
8.6.–2.9. 2012, avoinna to–su klo 10-18

Vapaa pääsy.
wdchelsinki2012.fi/hidesign2012


