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TEKSTI SAMI LAAKSO KUVA OUTI TÖRMÄLÄ

Vastuunkantaja

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

Osaavia tekijöitä

TOIMITUSJOHTAJA Jussi Heiniö 

sanoo suoraan, että Biohit tarvitsee 

juuri Hannes Jantusen kaltaisia työn-

tekijöitä.

”Innovatiivisia, oma-aloitteisia, innok-

kaita leijonia. Tarvitsemme hyvin erilaisia 

osaajia ja tämän kokoisessa organisaati-

ossa he pääsevät vaikuttamaan asioiden 

etenemiseen”, Heiniö vakuuttaa.

Biohit on bioteknologia-alalla toimiva 

430 hengen yritys. Suomessa työnteki-

jöitä on 170, joista alle puolet Helsingin 

pääkonttorissa. Heiniön mukaan osaavaa 

henkilökuntaa on vaikea saada. Yhtiö 

rekrytoikin usein työntekijöitä suoraan 

koulunpenkiltä ja kouluttaa heidät 

tehtäviinsä. 

”Heille annetaan nopeasti vastuuta”, 

Heiniö sanoo.

Hannes Jantunen nyökyttelee 

vieressä. Hän tuli taloon vuonna 2007 

mekaniikkasuunnittelijaksi. Nykyisin 

Jantunen toimii tuotekehityksen projek-

tipäällikkönä. 

”Jo muutama viikko taloon tultuani 

olin päävastuullisena asiakkaalle tehtä-

vässä suunnitteluprojektissa. Se oli hyvin 

motivoivaa”, Jantunen sanoo ja asentaa 

samanaikaisesti automaattiannostelijan 

toimintaan. Biohit Roboline aloittaa 

urakkansa ja mittaa astiasta pienenpie-

niä nestepisaroita. 

”Minulla oli loistava valmennus, kun 

katsoimme pääsuunnittelijamme kanssa 

kaikki ratkaisuni yhdessä läpi. Se oli 

todella hyvä tapa päästä työhön sisään”, 

Jantunen jatkaa. 

Hän sanoo hakeutuneensa työpaik-

kaan, jota eivät ole miehittäneet pelkät 

insinöörit – niin diplomi-insinööri kuin 

itse onkin. Pääaineena Jantusella oli 

koneensuunnittelu ja suuri osa opin-

noista liittyi projektijohtamiseen.

”Voi sanoa, että olen juuri koulutusta 

vastaavissa tehtävissä.” 

Diplomityössään Jantunen tarkasteli 

pienten nestemäärien annostelun 

automatisoimista – ja ilmeisen perusteel-

lisesti. Työ palkittiin vuoden 2010 par-

haana koneensuunnittelun diplomityönä 

Metex-palkinnolla.  

Teoriaa toteuttaa käytäntöön 

Jantusen käyntiin laittama automaat-

tiannostelija, jota voidaan käyttää 

laboratorioiden rutiininomaisissa neste-

annosteluissa. 

”Automaattiannosteluun liittyy 

monenlaista problematiikkaa: miten 

neste irtoaa, miten sen saa menemään 

oikeaan paikkaan, minkälaisella nopeu-

della se pitää annostella, minkälaisia 

eroja on eri nesteiden välillä”, Jantunen 

avaa laitteen virheettömään toimintaan 

liittyviä haasteita.

Kun laite on saanut urakkansa lop-

puun, maallikon silmissä tuloksena on 

kaunis, 96 pisaran muodostama täysin 

symmetrinen kuvio. Mitä ilmeisimmin 

laite on totellut täsmällisesti ohjelmoin-

tiaan, sillä samanlaisia osittain Jantusen 

osaamiseen pohjautuvia Biohit Roboli-

neja on oikeissa töissä useissa maissa. 



”Minulle on tärkeää, että yritys tekee 
sellaisia tuotteita, joita arvostan”, 
Hannes Jantunen sanoo. Kuvassa 
myös automaattiannostelija, jonka 
kehittämiseen Jantunen on osallistunut.

Lisätietoja: 

Metex Säätiö edistää kotimaista 
elinkeinoelämää eritoten tekemällä 
Suomen teknologiateollisuutta ja 
sen tuotteita tunnetuiksi vientimark-
kinoilla. Teknologiateollisuus on 
hallinnoinut säätiötä vuodesta 1985. 
Säätiö jakaa vuosittain 5000 euron 
suuruisen Metex-palkinnon Aalto-yli-
opiston teknillisen korkeakoulun ko-
neensuunnittelun laitoksen parhaan 
diplomityön tekijälle. Palkinnollaan 
säätiö haluaa kannustaa nuoria 
tekemään uusia innovaatioita, joita 
Suomen teollisuus voi hyödyntää 
globaalissa kilpailussa.
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Pääkirjoitus

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

KOKONAISUUDESSAAN teknologia-
teollisuuden alkuvuosi kehittyi Suomessa vielä 
noususuuntaan. Tämä yleisluonnehdinta peit-
tää alleen sen, että kehitys toimialan sisällä 
on hyvin epäyhtenäistä ja vaihtelee yritysten 
välillä. Alan liikevaihto on noin viidenneksen 
ja tavaravienti kolmanneksen pienempi kuin 
ennen talouskriisiä syksyllä 2008. 

Talouden näkymät synkkenivät kesän ai-
kana. Toipuminen talouskriisistä on kesken. 
Kohtaamme hitaamman kasvun tai taantuman 
heikossa kunnossa. Näköpiirissä on uusien ti-
lausten väheneminen ja uudelleen heikkenevä 
työllisyyskehitys. 

Hallitusohjelma on rakennettu kunni-
anhimoisesti ennusteitakin nopeammat 
talouskasvun varaan. Hallitusohjelmaan 
kirjattujen 72 prosentin työllisyys- ja 
5 prosentin työttömyystavoitteen 
saavuttaminen ei ole miten-
kään mahdollista, ellei tulevia 
työmarkkinaratkaisuja ja työ-
voimakustannuskehitystä mi-
toiteta Suomessa toimivan 
vientiteollisuuden kilpailu-
edellytyksiä vahvistaen.

Globaalissa kilpailussa 
olevien yritysten on mahdo-
tonta siirtää kohonneita kus-
tannuksia hintoihin. Hinnoittelu 
tapahtuu maailmanmarkkinoilla. 

Kilpailijoihin verrattuna korkeampi kustannus-
taso heikentää kannattavuutta ja mahdolli-
suuksia työllistää.

Sama pätee laajemminkin. Koko suomalai-
sen yhteiskunnan kustannustaso on mitoitettu 
kriisiä edeltäneen ajan mukaisesti. Heikomman 
talouskasvun oloissa liian korkea kustannus-
taso näkyy kilpailukyvyn menettämisenä Suo-
messa tapahtuvan tuotannon osalta. 

Tätä taustaa vasten on selvää, että tuleva 
kustannuskehitys on mitoitettava työllisyyden, 
ei infl aation lähtökohdista.

Näin on jo tehty useassa kilpailijamaassam-
me. Esimerkiksi Saksassa, Ruotsissa ja Hollan-

nissa on työmarkkinasopimuksia tehty 
selvästi alle infl aatiotason.

Työmarkkinaratkaisujen on mahdol-
listettava ja heijastettava aidosti eri yri-

tysten ja suomalaisten työpaikkojen 
toisistaan poikkeavaa kilpailuase-
maa sekä tuottavuus- ja kannat-
tavuuskehitystä. Yrityskohtaisella 
painotuksella voidaan lisätä palk-
kauksen mitoitusta ja kannusta-
vuutta siten, että tuottavuus ja 
työssä viihtyminen paranevat.

Markku Alhonen
päätoimittaja
markku.alhonen@
teknologiateollisuus.fi 

Työmarkkinaratkaisut työllisyyden 
ja kilpailukyvyn tueksi
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Ajankohtaista

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TRIOplus-

hanke on tavoittanut ensimmäisen toi-

mintavuotensa aikana jo yli 500 toimialan 

pk-yritystä. Syyskuussa 2011 toteutetun 

kyselyn mukaan yritykset ovat erittäin tyy-

tyväisiä hankkeen palveluihin ja kertovat 

saaneensa niistä apua kehittämistyöhönsä 

ja menestymiseen. Vaikeasta taloudelli-

sesta tilanteesta huolimatta pk-yritykset 

tähtäävät hyvään kasvuun.

TRIOplus tarjoaa pk-yrityksille ratkai-

suja ja vaihtoehtoja kehittämistyöhön. 

Hankkeen palveluvalikoimaan kuuluvat 

työkalut kasvun ja kansainvälistymisen 

kehittämiseen, terveyttämiseen sekä 

yrityksen talouden parantamiseen. 

Hankkeen tavoitteita on nostettu 

alkuvaiheen nopean etenemisen ja 

yritysten hyvän palautteen rohkaisemina. 

Uusina palveluina otetaan syksyn 2011 

aikana käyttöön strategiatyökalut, halli-

tus- ja mentorointipalvelut pk-yrityksille 

sekä myöhemmin yritysten omistaja-

järjestelyihin liittyvät palvelut.

”TRIOplus-hanke on yksittäisistä 

pk-yritysten kehittämishankkeistamme 

suurin. Olemme mukana myös muissa 

pk-yritysten kansainvälistämis- ja kehit-

tämishankkeissa aikaisempaa enemmän 

sen lisäksi, että pyrimme pitämään 

huolta yritysten toimintaympäristöstä”, 

Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja 

Jorma Turunen sanoo.

Syyskuussa 2011 tehdyssä kyselyssä 

yritykset arvioivat TRIOplussaa muun 

muassa näin:

”Ohjelmalla on hyvät tavoitteet ja 

asiantuntijat. Jokaiselle yritykselle olisi 

silloin tällöin hyväksi pysähtyä ja ottaa 

uutta suuntaa. TRIOplus työkaluna 

mahdollistaa sen.”

”Loistava palvelu! Yllyttää sopivasti 

käyttämään aikaa yrityksen kehittämi-

seen ja tarjoaa työkalut ja tietoa, jotka 

mahdollistavat todelliset tulokset.”

”TRIOplussan tulokset ja kysely 

osoittavat, että vaikeasta tilanteesta 

huolimatta pk-yritykset tähtäävät hyvään 

kasvuun. TRIOplussaan on koottu yhteen 

monipuolisesti eri toimijoiden palveluja. 

Yhteistyö tuo toimintaan lisää voimaa”, 

toteaa hankkeesta vastaava ryhmäpääl-

likkö Harri Jokinen. 

Teknologiateollisuus toteuttaa TRIO-

plussaa yhteistyössä TEKEL-verkoston, 

PKT-säätiön ja TMA Finlandin kanssa. 

Hanketta rahoittaa muun muassa Uuden-

maan ELY-keskus.

Yritykset tyytyväisiä TRIOplussan palveluihin
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Lisätietoja: 
www.teknologiateollisuus.fi /
trioplus
Harri Jokinen, puh. 050 563 5034
harri.jokinen@
teknologiateollisuus.fi 
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Vuonna 2009 teknologiateollisuuden tuotannon volyymi 

oli noin 30 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 

2007, samaan aikaan tehtyjen työtuntien määrä oli supis-

tunut 7 prosenttia ja työllisten määrä 3 prosenttia. Yrityk-

set pyrkivät siis itsenäisen Suomen historian pahimman 

talouskriisin puristuksissa pitämään työvoimastaan kiinni 

tuottavuuden kustannuksella – tuottavuus eli infl aatio-

korjattu arvonlisä työtuntia kohden supistui kahdessa 

vuodessa yli 20 prosenttia.

Vuonna 2010 tuotanto ja tehdyt työtunnit kääntyivät 

hiljalleen kasvuun tuottavuuden jäädessä silti 10 pro-

senttia alle vuoden 2007 tason ja kauas pitkän aikavälin 

kasvutrendistä. Maailmantalouden näkymien heiketessä 

teknologiateollisuuden tuotannon kasvu on hidastunut tai 

käytännössä pysähtynyt syksyä kohti mentäessä. Samalla 

tehtyjen työtuntien määrä on kasvanut maltillisesti, eli 

tuottavuuskasvu on tosiasiassa siis pysähtynyt.

TEOLLISUUSYRITYSTEN Suomen yksiköiden liike-

vaihdosta 39 miljardia euroa tulee tuotteista, jotka 

ovat riippuvaisia ohjelmistoista. Ohjelmistot tuovat 

teollisuuden liikevaihtoon lisäarvoa kaikkiaan 17 

miljardin euron arvosta.  Teollisuusyrityksillä on 

Suomessa yhteensä 9 400 ohjelmistokehittäjää. 

Teollisuuden Suomessa työskentelevistä ohjelmisto-

kehittäjistä runsaat 70 prosenttia on neljän kool-

taan suurimman yrityksen palveluksessa.  

Ohjelmistoala on esimerkki nuoresta alasta, joka 

on globaalisti kasvanut merkittäväksi toimialaksi.  

Tuomo Nikulaisen, Jyrki Ali-Yrkön ja Timo 

Seppälän selvityksen Ohjelmisto-osaamisen merkitys 

Suomen teollisuudessa rahoittivat Tekes ja Tekno-

logiateollisuus.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 100-vuotissäätiö, Tek-

nologiateollisuus ry ja alan yksittäiset yritykset lahjoit-

tivat Aalto-yliopistolle yhteensä noin 108 miljoonaa 

euroa säätiöpääomaan. Näin teknologiateollisuus 

keräsi selvästi yli puolet elinkeinoelämän yhteensä 

200 miljoonan euron tukipotista yliopistolle.

Lahjoituksesta 50 miljoonaa tuli Teknologiateol-

lisuuden 100-vuotissäätiöltä, 40 miljoonaa Teknolo-

giateollisuus ry:ltä ja noin 18 miljoonaa suoraan alan 

yrityksiltä.

Elinkeinoelämä keräsi yhteensä 200 miljoonaa 

euroa Aalto-yliopiston säätiöpääomaan vuoden 2011 

kesäkuun loppuun mennessä. Suomen valtio sijoitti 

pääomaan lahjoituksilla kerätyn summan 2,5-kertai-

sena, eli 500 miljoonaa euroa. Säätiöpääoman tuotot 

tarjoavat Aalto-yliopistolle kipeästi kaivattua lisära-

hoitusta. Tuotot tullaan käyttämään korkeatasoiseen 

opetukseen ja tutkimukseen, ja niillä on tarkoitus kat-

taa 6–8 prosenttia yliopiston noin 400 miljoonan euron 

vuosittaisesta toimintabudjetista tulevina vuosina. 

Tuottavuuden kasvu 
pysähtyi alkuvuonna

Ohjelmistojen merkitys kasvaa

Teknologiateollisuudelta 
108 miljoonaa Aalto-yliopistolle

Fakta

Lisätietoja

www.teknologiainfo.net
Marja Hamilo, puh. (09) 192 3395
marja.hamilo@teknologiateollisuus.fi 

Lisätietoja: 

Mervi Sibakov, asiamies
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö 
Puh. (09) 192 3326 tai 040 772 2882
mervi.sibakov@teknologiateollisuus.fi 

Lisätietoja: 
Matti Paavonen
matti.paavonen@teknologiateollisuus.fi 

Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden 
toimialoilla (2007=100)

*) Kiinteähintainen arvonlisäys (jalostusarvo) tehtyä työtuntia kohden.

Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
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M
aailman kauppajärjestö 
WTO tuomitsi kesällä te-
kemässään päätöksessä 
Kiinan mineraalien vien-
tirajoitukset. Tämä on 

kiristänyt Kiinan ja muiden teollisuusmai-
den välejä. EU-tasolla pohditaan nyt, miten 
alueen omavaraisuutta kriittisistä mineraa-
leista voitaisiin kehittää. 

”Euroopan unionin raaka-ainestrategia 
tähtää kolmeen tavoitteeseen. Ensinnä py-
ritään kehittämään olemassaolevien mine-
raalien ja metallien kierrätystä. Toiseksi ha-
lutaan luoda suotuisat olosuhteet omalle 
tuotannolle ja kolmanneksi varmistetaan 
kauppapoliittisin keinoin raaka-aineiden 
saanti kolmansista maista EU-alueelle”, 
kiteyttää Suomen ulkoministeriön kaup-
papoliittisella osastolla tuontikoordinaat-

torina pitkään toiminut lähetystöneuvos 
Pekka Voutilainen.

Hänen mukaansa Suomella on hyvät 
lähtökohdat kasvattaa merkittävästi roo-
liaan yhtenä Euroopan keskeisistä mine-
raalituottajista.

”Suomi on jo nyt EU-vertailussa mine-
raalituotannon suurvalta. Maaperässäm-
me on paljon lisäpotentiaalia kaivostoimin-
nalle. Tästä voisi tulla teollisuutemme uusi 
kivijalka, jonka työpaikat eivät helposti 
lähde pois maasta”, Voutilainen sanoo.

MINERAALIALASTA 
SUOMEN TUKIPILARI 

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministeri-
työryhmän laatimassa Suomen mineraa-
listrategiassa visioidaan Suomelle huima 
tavoite vuoteen 2050 mennessä. Sen 

mukaan Suomi olisi mineraalien kestä-
vän hyödyntämisen globaali edelläkävijä 
ja mineraaliala yksi kansantaloutemme 
tukipilareista.

EU:n määrittelemien kriittisten raaka-
aineiden löytymispotentiaali on Suomes-
sa usean raaka-aineen kohdalta hyvä tai 
kohtalainen. Esimerkiksi elektroniikkateol-
lisuudessa käytettävää tantaalia ja litiumia 
löytyy Suomen maaperästä.

Voutilaisen mukaan kaivannaisteol-
lisuuden tulevaisuuden mahdollisuudet 
edellyttäisivät nyt merkittäviä investointeja 
alan koulutukseen.

”Koulutuksen rooli on avainasemassa. 
Nyt elämme tilanteessa, jossa meiltä ei 
löydy osaavia ihmisiä alan töihin. Myös 
lainsäädännöllä on ratkaiseva rooli, jotta 
Suomeen voitaisiin luoda suotuisat olosuh-

Pula
Teknologiateollisuudessa käytettävien strategisten mineraalien 
omistus on viime vuosina keskittynyt voimakkaasti Kiinaan ja Intiaan. 
Kiina on alkanut rajoittaa voimakkaasti elektroniikassa käytettävien 
mineraalien vientiä, mikä on pakottanut tuonnista täysin riippuvaisen 
Euroopan miettimään uusiksi omaa raaka-ainestrategiaansa.

Teksti Olli Manninen Kuvituskuvat Vesa Lehtimäki

raaka-aineista uhkaa
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teet kaivosteollisuudelle. Kaivoslaki on täs-
sä mielessä yksi askel oikeaan suuntaan”, 
hän sanoo.

EU:n raaka-ainestrategiassa mainittui-
hin olemassaolevien mineraalien ja metal-
lien kierrätykseen Voutilainen suhtautuu 
varovaisesti.

”Vaikuttaa siltä, että kierrätyksestä 
saatavilla raaka-aineilla ei valitettavasti 
pystytä lähitulevaisuudessa kattamaan 
merkittävää osaa Euroopan tarpeesta. 
Myös korvattavien materiaalien, synteet-
tisten ratkaisujen tai erilaisten yhdistel-
mämetallien mahdollisuuksia tutkitaan, 
mutta toistaiseksi vaikuttaa siltä, että 
esimerkiksi joidenkin harvinaisten maa-
metallien magneettisten ominaisuuksien 
korvaaminen on erittäin vaikeaa”, Vou-
tilainen sanoo. 

VUOSI SITTEN JAPANIN 
TEKNOLOGIA TEOLLISUUS JOUTUI 
ONGELMIEN ETEEN, KUN KIINA 
KESKEYTTI MAAMETALLIEN 
TOIMITUKSET OSANA MAIDEN 
VÄLISTÄ KIISTAA MERIALUEISTA. 
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KIINALAISET OMISTAVAT AUSTRALIAN KAIVOSKANNAN 
LÄHES KOKONAAN, AFRIKASSA HEIDÄN OMISTUKSENSA 
ON MONINKERTAISTUNUT. 

Teknologiateollisuuden ympäristötek-

nologian asiantuntija Peter Malmström 

toteaa, että keskustelussa elektroniikka-

teollisuuden tarvitsemien high tech 

-metallien saatavuudesta sivuutetaan 

helposti elektroniikkaromun materiaali-

kierrätyksessä piilevät mahdollisuudet.

”Arvioiden mukaan maailmassa kertyy 

vuosittain noin 50 miljoonaa tonnia 

elektroniikkaromua. Määrä on valtava. 

Jos se sullottaisiin peräkkäin seisoviin 

rekka-autoihin, päästäisiin puoleen väliin 

maapallon ympäri”, Malmström kuvailee.

Vain pieni osa tämän jätekuorman 

high tech -metalleista palautuu tuotan-

toon. Sen sijaan elektroniikkaromua 

kulkeutuu laittomasti isoja määriä 

kehitysmaihin, missä romun kierrätys on 

tehotonta.

”Esimerkiksi Iso-Britanniassa suurin 

osa kierrätykseen palautuvasta kodin 

elektroniikasta häviää mystisesti. Tuot-

teet päätyvät usein kehitysmaihin ja 

myydään edelleen kuluttajamarkkinoille. 

Tähän kierrätyksen harmaaseen aluee-

seen ollaan viranomaispuolelta tarttu-

massa”, Malmström sanoo.

KIERRÄTYKSESSÄ 
KAUPALLISTA POTENTIAALIA

Malmströmin mukaan myös Pohjois-

maissa etenkin kannettavien mobiililait-

teiden ja läppäreiden kierrätys laahaa 

kierrätyksen suhteen jälkijunassa.

”Meillä jokaisella on pöytälaatikossa 

vanhoja kännyköitä, akkuja, latureita tai 

musiikkisoittimia. Ruotsissa tehdyn tutki-

muksen mukaan ruotsalaiskodeissa lojuu 

pelkästään 15-17 miljoonaa kännykkää. 

Meillä luku on todennäköisesti samalla 

tasolla suhteutettuna väkilukuun”, hän 

arvioi.

Malmström uskoo, että teknologian 

edelläkävijämaana Suomi voisi erottua 

erikoistumalla tehokkaaseen kierrätys-

romun hyödyntämiseen. Jo nyt meillä on 

näyttöä yrityksistä, jotka ovat oivaltaneet 

kierrätysromun kaupallisen potentiaalin. 

Teollinen kierrättäjä Kuusakoski Oy on 

vahvistanut kansainvälistä toimintaansa 

ostamalla useita kansainvälisiä kierrä-

tysyrityksiä. ZenRobotics on kehittänyt 

tekoälyyn perustuvan kierrätysrobotin, 

joka pystyy erottelemaan rakennusjät-

teestä kierrätettävät osat. 3 Step It on 

luonut tietotekniikkalaitteiden leasing-

mallin, jossa laitteiden elinkaari hyödyn-

netään tehokkaasti aina loppukierrätystä 

myöten.

”Elektroniikkaromun mekaanisen 

käsittelyn ja murskaamisen osaamisen 

ohella meillä tehdään muun muassa 

Aalto-yliopistossa ja VTT:llä paljon tutki-

musta, miten kierrätysromua voitaisiin 

kemiallisin prosessein hyödyntää tulevai-

suudessa mahdollisimman tehokkaasti.”

ETÄTUNNISTEILLA 
TUOTTEILLE IDENTITEETTI

Vähintään yhtä houkuttelevana mahdol-

lisuutena Malmström pitää kotimaista 

etätunnistusteknologian osaamista, 

jonka avulla etenkin kodin elektroniikan 

palautumista kierrätykseen voitaisiin 

tehostaa.

”Radiotaajuuksiin perustuvaa RFID-

teknologiaa hyödynnetään tällä hetkellä 

lähinnä logistiikassa. EU:n komission 

käynnistämässä hankkeessa kartoitetaan 

parhaillaan, millä edellytyksillä RFID-

teknologiaa voitaisiin vaatia käytettä-

väksi sähkö- ja elektroniikkatuotteissa”, 

Malmström sanoo.

Elektroniikkalaitteeseen liitetty 

RFID-tunniste loisi tuotteelle identitee-

tin, jonka avulla tuotteiden kierrätys 

tehostuisi ja olisi helpompi valvoa, miten 

tuottajat huolehtivat vastuustaan saattaa 

käytöstä poistetut tuotteensa asianmu-

kaiseen hyödyntämiseen. 

RFID-tunnisteisiin liittyy kuitenkin 

tietosuojaongelmia. Miten esimerkiksi 

varmennetaan, ettei tuotteeseen jää 

kenenkään henkilökohtaisia tietoja sen 

jälkeen, kun tuote poistetaan käytöstä? 

Ammattikorkeakoulu Metropolian 

tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja 

muun muassa tähän kysymykseen.

”Suomi on etätunnistusteknologian 

edelläkävijämaita, ja meillä toimii yksi 

maailman suurimmista tunnistevalmis-

tajista. Tämän osaamisen yhdistäminen 

ympäristöteknologiaosaamiseen voisi 

tuoda uusia markkina-avauksia vaikkapa 

Kiinaan rakennettavissa DigiEcoCity-

hankkeissa”, Malmström sanoo.

Romuvuori on huonosti hyödynnetty
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Modernia 
vaihdantataloutta

Kiinan kaivosomistus on kasvanut räjähdysmäisesti 

kymmenen viime vuoden aikana. Kun 2000-luvun 

alussa Kiina omisti vain satunnaisia kaivoksia Afri-

kassa ja Australiassa, on Kiinan omistusten määrä 

moninkertaistunut Afrikassa. Australian kaivoskan-

nan omistaa lähes kokonaan kiinalaiset.

Australia kiinnostaa Kiinaa, sillä mantereelta 

löytyy runsaasti elektroniikka-, energia-, lääke- ja 

puolustusteollisuuden tarvitsemaa tantaalia ja 

litiumia. Lähes 80 prosenttia maailman tantaalituo-

tannosta tulee Australiasta ja Afrikasta. Afrikasta 

löytyy lisäksi runsaasti kobolttia, jota käytetään 

erilaisissa metalliseoksissa, esimerkiksi lentokoneiden 

suihkumoottoreissa.

Kiinan ja Afrikan välillä vallitsee moderni vaih-

dantatalous: Kiina saa mantereelta runsaasti tarvitse-

miaan raaka-aineita, samalla kun se investoi Afrikan 

rakentamiseen. Rautateitä, maantieverkostoa ja 

Afrikan kansainvälisiin tietoliikenneyhteyksiin yhdis-

täviä merikaapeleita rakennetaan kiinalaisin voimin. 

Kirja

KIRJA TARJOAA yritysjohdolle keinoja 

siihen, miten liiketoiminnan tuotta-

vuutta voidaan parantaa tietoteknii-

kalla: minimoimalla tuottavuusjarrut, 

ottamalla kaikki hyöty irti nykyisistä 

järjestelmistä sekä ottamalla käyttöön 

uusia innovaatioita. Verkottuminen, 

ulkoistaminen ja ostopalvelut ovat niin 

keskeisiä tapoja uudistaa toimintaa, 

että niille on omistettu oma lukunsa. 

Kirjassa keskitytään nimenomaan liiketoiminnan tuottavuuden, 

ei tietotekniikan tuottavuuden sisäiseen parantamiseen. 

Kolme keinoa parantaa liiketoiminnan 
tuottavuutta tietotekniikalla 

Minimointi kohdistuu tuottavuuden esteiden tunnistamiseen 

ja poistamiseen. Se perustuu olemassa olevien tietotekniikka-

investointien tehokkaampaan hyödyntämiseen. Näin tuottavuus 

saadaan odotusten mukaiselle tasolle. Tuottavuusjarruja voi 

tunnistaa vaikkapa kysymällä: ”Kuinka monta tuntia sinulta on 

viime viikolla kulunut turhaan järjestelmän ongelmien kanssa?”

Optimointi perustuu niin ikään jo toteutettuihin tieto-

tekniikkainvestointeihin. Siinä tutkitaan ja otetaan käyttöön 

entistä tehokkaampia keinoja saada hyötyjä tietotekniikasta 

optimoimalla prosesseja, ulkoisia yhteyksiä ja tiedon hyväksi-

käyttöä. Optimointikohteita voi tunnistaa esimerkiksi kysymällä: 

”Syötetäänkö tietoja moneen kertaan eri järjestelmiin?”

Innovaatioiden käyttöönotto tarkoittaa järjestelmien uusi-

mista joko korvaamalla entisiä tai ottamalla käyttöön aivan 

uusia tekniikoita tai toimintamalleja. Tähän liittyy esimerkiksi 

kysymys: ”Kannattaisiko meidän edistää asiakaskunnan käyttäy-

tymisen muutosta?” Suurimpia tuottavuushyötyjä ei enää saada 

pelkästään sisäisiä prosesseja tehostamalla. Yritysten välinen 

verkottuminen, tietojen yhteiskäyttö ja prosessien integrointi 

tarjoavat uutta tehokkuutta ja tuottavuutta. 

Mikään yksittäinen tapa ei sovi kaikille yrityksille kaikkina 

hetkinä ja kaikissa tilanteissa. Siksi yrityksen kannattaakin valita 

sille sopiva tapa sitoutua toimimaan määrätietoisesti valitun 

linjan mukaisesti ja arvioida säännöllisesti, tuottaako toiminta-

malli haluttuja tuloksia. 

Tietotekniikan roolina on mahdollistaa uudet toimintatavat 

ja saavuttaa asetetut tuottavuuden, kannattavuuden ja toi-

minnan laadun kehittämisen tavoitteet.  Muiden kokemukset 

auttavat alkuun: kirjan yritysesimerkit havainnollistavat, kuinka 

suurimmat tietotekniikan soveltamisen hyödyt saavutetaan, 

kun varsinaisena 

tavoitteena on kehittää 

itse liiketoiminnan 

prosesseja.

Pertti Järvenpää – 

Jorma Hänninen

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

Paranna liiketoiminnan 
tuottavuutta tietotekniikalla
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K
onsulttiyhtiö MDI:n laatima 
selvitys tehtiin aikaisemmin 
kootun datan, kenttätason 
asiantuntijahaastattelujen 
sekä 220 alan yritystä kat-

tavan tilinpäätösanalyysin pohjalta. Yri-
tysten taloudellisia tunnuslukuja tarkas-
teltaessa talousnotkahduksen jäljet olivat 
selvästi nähtävissä. Vuosina 2005–2008 
tehdyt hyvät tulokset nostivat kuitenkin 
yritysten vakavaraisuutta, mikä mahdol-
listi paremman joustavuuden eteen tul-
leessa lamassa.

”Ympäristömuutokset rankaisivat jo 
valmiiksi huonosti menestyviä yrityksiä 
muita kovemmalla kädellä. Taseiden pe-
rusteella voidaan nähdä, että menestyvät 
yritykset varautuivat huonoihin aikoihin 
esimerkiksi maltillisella osingonjaolla”, 
kertoo selvitysprojektia johtanut Vaasan 
yliopiston professori Jukka Vesalainen.   

Tehdyn tilinpäätösanalyysin perusteel-
la hän pitää alan yritysten tilannetta jopa 
odotettua parempana. Vuoden 2009 ta-
seen perusteella akuutin pelastamisope-
roinnin tarpeessa oli vain noin viisi pro-
senttia yrityksistä. Noin 20 prosentilla oli 
syytä olla huolissaan vakavaraisuudestaan 
ja maksuvalmiudestaan.

MENESTYSTARINAT 
HARVASSA

Selvityksessä löytyi noin kymmenen yritys-
tä, joiden liikevaihto oli kasvanut hyvällä 
kannattavuudella. Toisessa ääripäässä si-

Suomen kone- ja metallituoteteollisuuden pkt-yritysten lähimenneisyyttä, 
nykytilaa sekä tulevaisuuden avaintekijöitä selvitettiin Suuri Kuva -projektissa. 
Kartoitus paljasti alan selvinneen taantumasta odotettua paremmin.

Teksti Ari Rytsy Kuva Shutterstock

lamaa vastaan
Omilla tuotteilla

jaitsivat ne, joiden liikevaihto oli syöksynyt 
rajusti laman aikana.

”Näiden ongelmien taustalta saattaa 
löytyä esimerkiksi huonosti ajoitettuja yri-
tyskauppoja ja suurasiakkaiden voimakkai-
ta liiketoiminnan jarrutuksia”, Vesalainen 
arvioi. 

Liiketoimintatyypeittäin tarkasteltuna 
pienet sekä suuret alihankintaan keskitty-
neet konepajat menettivät liikevaihtoaan 
enemmän kuin keskisuuret, jotka tekivät 
myös muita paremman tuloksen. Selvityk-
sessä pienet omien tuotteiden valmistajat 
nousivat esiin alan lamasietoisimpana po-
rukkana. Myös pienet toimijat, joilla oli ali-
hankinnan lisäksi joitakin omia tuotteita, 
pärjäsivät pelkkiä alihankkijoita paremmin. 

”Selvitys osoittaa sen tunnetun tosiasi-
an, että suhdanteiden vaihdellessa yrityk-
sellä on hyvä olla useampia tukijalkoja”, 
Vesalainen korostaa. 

RAAKA-AINEIDEN 
SAATAVUUS PUHUTTAA

Selvityksen asiantuntijahaastatteluihin 
osallistui yhteensä 18 alan toimijaa, jotka 

edustivat yrityksiä, etujärjestöjä ja rahoit-
tajia. Kyselyssä nykytilannetta peilattiin 
lamaa edeltäneen selvitystyön tuloksiin. 
Vuonna 2008 haasteeksi koettu materi-
aalien hintojen nousu oli nyt kääntynyt 
huoleksi niiden saatavuudesta. Työvoimaa 
haetaan aktiivisesti ulkomailta, sillä alaa 
vaivaa osaavan henkilöstön puute. Suurien 
ikäluokkien eläköitymisen myötä näköpii-
rissä siintää lukuisia sukupolvenvaihdoksia, 
jotka ovat nykyisen verokäytännön valossa 
hankalia toteuttaa. Myös erikoistuminen 
on edelleen valokeilassa. Kyse ei ole ai-
noastaan high tech -ratkaisuista vaan esi-
merkiksi eri teknologioiden yhdistämisestä 
sekä nopealla toimitusajalla tehtävistä pie-
nistä sarjoista. 

Suuri Kuva -loppuraportti verkossa 
http://www.teknologiateollisuus.fi /
fi /palvelut/trioplus-ajankohtaista.
html
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Lähde: Suuri Kuva -loppuraportti

PIENEHKÖT ERIKOISTUOTEVALMISTAJAT

• jatkuvasta tuotekehityksestä huolehtiminen

• tuotannon, tuotekehityksen ja markkinoinnin yhteistoiminnan lisääminen

• tuotanto- ja markkinasynergiaa hyödyntävien uusien tuotteiden kehittäminen

• muiden innovaattoreiden tuotteiden ottaminen omaan tuotteistoon private label -sopimuksilla

KESKISUURET JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT

• tavara- ja informaatiovirtojen hallinnan kehittäminen

• kokoonpanotuotannon automatisoinnin lisääminen

• asiakaskunnan laajentaminen uusilla asiakkailla ja eri markkina-alueilla

• pääomasijoittajat mukaan rahoittamaan kansainvälistymistä

KESKISUURET KOMPONENTTIVALMISTAJAT

• tuotannon eri teknologioiden ja teknisen suunnittelun osaamisen yhdistäminen

• asiakasrajapintojen kehittäminen informaatioteknologian sekä erilaisten yhteistyömallien avulla

• vaativien asiakas- tai teollisuudenalakohtaisten sertifi kaattien saavuttaminen

• teknologiapartneriaseman ja kansainvälisen liiketoiminnan vahvistaminen 

PIENET KOMPONENTTIVALMISTAJAT

• operatiivista suorituskykyä on parannettava automatisoimalla tuotantoa, lisäämällä laatu- ja 

kustannustietoisuutta sekä kehittämällä osaamista ja esimiestyöskentelyä

• yritys on nähtävä asiakkaan tavaravirtojen palveluntoimittajana, ei pelkkänä komponenttivalmistajana

• nykyistä teknologiaa hyödyntävien omien tuotteiden kehittäminen

• pääasiakkaat kattavan kasvu- ja markkinastrategian luominen 

Suuri Kuva -projektissa kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuutta 
peilattiin neljän eri tyyppiyrityksen kautta. Ryhmiksi oli valittu pienet ja 
keskisuuret komponenttivalmistajat, keskisuuret järjestelmätoimittajat sekä 
pienehköt erikoistuotteiden valmistajat. Selvityksen esittelytilaisuuden 
yhteydessä järjestetyssä workshopissa alan toimijat generoivat 
tyyppiyrityksille sopivia strategisia vaihtoehtoja. 

Workshop nosti esiin tyyppiyritysten realiteetit

1.

2.

3.

4.
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portti työelämään
Työssäoppimisjakso on

Teksti Mari Vehmanen Kuva Laura Vesa

Pirkanmaalla tiivistetään teknologiateollisuuden yritysten ja alan oppilaitosten 
yhteistyötä. Työssäoppimisjaksot ovat kumppanuuden keskeinen osa.

T
eknologiateollisuuden yritysten ja 
oppilaitosten yhteistyötä on läh-
detty Pirkanmaalla aktivoimaan 
yhä määrätietoisemmin. 

”Vuosi sitten aloitimme keskustelut pir-
kanmaalaisten oppilaitosten kanssa. Viime 
keväänä taas kiersimme alueen yrityksissä 
selvittämässä, millaista yhteistyötä on jo 
tehty ja miten sitä voisi lisätä”, asiantuntija 
Marja-Terttu Tanttinen Teknologiateolli-
suus ry:stä kertoo.

Hänen mukaansa tavoitteena on raken-
taa ja vahvistaa oppilaitosten ja yritysten 
pysyviä verkostoja. Yksi tärkeimmistä kei-
noista on työssäoppimisjaksojen kehittä-
minen.

”Olemme saaneet yrityksistä viestejä, 
ettei niissä tunneta alan uusia opetussuun-
nitelmia riittävän hyvin. Tietoa tarvitaan, 

jotta työelämäjaksot voidaan nivoa muihin 
opintoihin mahdollisimman saumattomas-
ti. Kumppanuus on yrityksille myös mah-
dollisuus vaikuttaa opintojen sisältöihin”, 
Tanttinen toteaa.

Hänen mukaansa onnistunut työssä-
oppimisjakso tarjoaa lisäarvoa jokaiselle 
osapuolelle: yritykselle, opiskelijalle ja 
oppilaitokselle.

INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

Tampellan Teollisuusoppilaitos Oy:n rehtori 
Marko Kankaanpää sanoo, että yritysten 
kiinnostus sijoittaa työssäoppijoita on Pir-
kanmaalla keskimäärin hyvää.

”Ymmärretään, että kyse on liiketoi-
minnan pitkäjänteisestä kehittämisestä. 
Ilman uusia ihmisiä ala ei yksinkertaisesti 
toimi.”

Kankaanpään mielestä alussa kan-
nattaa investoida työssäoppimisjaksojen 
suunnitteluun.

”Luonnollisesti homman on lähdettävä 
ylhäältä: johdon on ensin sitouduttava asi-
aan. Tämän jälkeen henkilöstöstä etsitään 
ohjaamisesta innostuneet.”

Kankaanpään mukaan monelle konka-
rille opiskelijan mentorointi on haastava 
mutta ammattiylpeyttä nostava tehtävä.

Tampellan Teollisuusoppilaitoksessa 
työelämäjaksot toimivat tienä pysyvään 
työsuhteeseen. Noin 80 prosenttia opis-
kelijoista työllistyy valmistuttuaan nimen-
omaan harjoittelupaikkaansa.

”Yritysten kannattaa ennakkoluulot-
tomasti ottaa yhteyksiä oman alueen 
oppilaitoksiin”, Marko Kankaanpää 
vinkkaa. 
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Anna vaihtoi trukkiin

Tampellan Teollisuusoppilaitoksessa logistiikka-alaa opiskeleva 

Anna Jylhä kiittää saaneensa työssäoppimispaikassaan Sandvik 

Mining and Construction Oy:ssä erinomaisen vastaanoton.

”Oma ohjaajani näytti aluksi hommat ihan kädestä pitäen, 

ja pian sain vastuutakin. Olen jo päässyt itsenäisesti ajamaan 

trukkia sekä tekemään tavaroiden vastaanottoa ja hissikeräi-

lyä.”

Anna Jylhä, 31, kuuluu ammatinvaihtajiin. Takana on yli 

kymmenen vuotta keittiöalalla.

”Äitiyslomalla oli aikaa ajatella, ja idea jostakin ihan 

uudesta alkoi kypsyä. Osallistuin ensin oppilaitoksen Virina-

hankkeeseen, jolla pyritään lisäämään naisten määrää tekno-

logiateollisuuden tuotannossa. Sen jälkeen hakeuduin tähän 

koulutukseen.”

Jylhä on vakuuttunut siitä, että oma tulevaisuus on tekno-

logiateollisuudessa. Vakituinen työ Sandvikilla olisi toiveiden 

täyttymys.

”Minun sopankeittelypäiväni ovat nyt ohi. On tosi mukava 

olla vaihteeksi miesvaltaisessa työyhteisössä. Ja kieltämättä 

palkkakin on teollisuudessa toisennäköinen kuin keittiössä.”

Tamperelaisessa Katsa Oy:ssä yhteistyö 

alan oppilaitosten kanssa on pysyvä osa 

toimintaa.

”Talossa on käytännössä koko ajan 

työssäoppimisjakson suorittajia. Joka 

vuosi reilut parikymmentä opiskelijaa 

tekee harjoittelunsa meillä”, tuotanto-

päällikkö Juha Suni kertoo.

Työssäoppimisjaksojen sisältö on 

hioutunut vuosien saatossa.

”Olemme määritelleet tietyt työssä-

oppimispisteet kunkin vuosikurssin 

opiskelijoille. Tehtävien pitää olla 

tarpeeksi haastavia, mutta kuitenkin 

sellaisia, että opiskelija selviytyy niistä”, 

Suni määrittelee.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden 

kanssa lähdetään usein aivan työelämän 

peruspelisäännöistä, kuten milloin töihin 

tullaan ja kuinka sairastumisesta ilmoi-

tetaan.

”Opintojensa loppuvaiheessa olevat 

saavat jo enemmän vastuuta.”

OPETTAJAT TERVETULLEITA

Yhteydenpito oppilaitosten kanssa on 

Juha Sunin mukaan muuttunut koko 

ajan tiiviimmäksi. Yleensä opettaja käy 

harjoittelujakson aikana tapaamassa 

jokaista opiskelijaa kerran tai kaksi.

”Opettajat ovat aina tervetulleita. 

On meidänkin etu että Katsa tunnetaan 

oppilaitoksissa”, Suni toteaa.

Hänen mielestään työssäoppimisjak-

son onnistuminen riippuu muun muassa 

siitä, kuinka hyvin kokeneen työparin 

ja opiskelijan kemiat kohtaavat. Suni 

korostaa, ettei ohjaaminen innosta 

kaikkia eikä siihen pidä pakottaa.

”Kaiken a ja o on lopulta opiskelijan 

oma kiinnostus. Pääpiirteissään nuoret 

ovat oikein motivoitunutta porukkaa.”

Suni huomauttaa, että vastuu työssä-

oppimisjaksosta kuuluu myös yritykselle.

”Kannattaa käyttää hetki aikaa ja 

vaivaa sopivien työpisteiden miettimi-

seen. Muuten harjoittelu saattaa mennä 

pelkäksi lattioiden lakaisuksi.”

Yrityksellä on Sunin mielestä monta 

hyvää syytä satsata työelämäjaksoihin.

”On varsin riskitöntä rekrytoida 

kaveri, joka on jo tullut tutuksi harjoit-

telujen aikana. Alan opiskelijat ovat sitä 

paitsi tärkeitä loma-aikojen tuuraajia.”

Katsa satsaa opiskelijoihin

Anna Jylhä uskoo työuransa jat-
kuvan teknologiateollisuudessa.

”ON VARSIN RISKITÖNTÄ REKRYTOIDA KAVERI, JOKA ON JO 
TULLUT TUTUKSI HARJOITTELUJEN AIKANA.”
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S
ähkömagneettisten kenttien 
(EMF) tutkimuksesta ja stan-
dardoinneista Nokiassa vastaa-
va Jafar Keshvari painottaa, 

että matkapuhelinten terveysvaikutuksia 
tulee lähestyä tieteellisin perustein.  

”Osin ymmärrän, että sana ‘terveys-
riski‘ kiinnostaa meitä kaikkia, sillä jokai-
sella on huoli itsestään ja jälkikasvustaan. 
Mutta usein keskustelussa tieteelliset 
faktat unohtuvat tai niitä ei huomioida”, 
Keshvari huomauttaa. 

Tampereen teknillisessä yliopistossa 
lääketieteellisestä tekniikasta väitellyt 
Keshvari toimii puheenjohtajana kansain-
välisen sähköalan standardointiorganisaa-
tion, IEC:n MT1-komiteassa. Se kehittää 
protokollia, joilla voitaisiin luotettavasti 
mitata RF-altistuksen aiheuttamaa altis-
tusenergiaa. 

Kesäkuusta 2011 hän on toiminut 
myös puheenjohtajana Teknologiateol-
lisuuden EMF-neuvottelukunnassa, joka 
perustettiin vuonna 2001 yhdessä tieto-
liikenne- ja tietotekniikka-alan yritysten ja 
energiayhtiöiden kanssa. Neuvottelukunta 
toimii Suomessa asiantuntijana keskuste-
lussa siitä, onko RF-kentillä terveysvaiku-

tuksia ja mahdollisia syöpäaltistusta lisää-
viä ominaisuuksia. 

ALTISTUKSILLE ASETETTU 
TARKAT RAJAT

Kriittisimpien mukaan alan teollisuuden 
osin rahoittamalta tutkimukselta ei voi 
odottaa objektiivisuutta. 

”Alan toimijat eivät voi vaikuttaa tut-
kimustuloksiin. Ja erityisesti tutkimusten, 
joissa ne ovat osallisina, tulee olla tieteelli-
sesti aukottomia. Muutoin niihin isketään 
laajasti, kuten pitääkin. Sisältöön menevää 
argumentaatiota ei kuitenkaan juuri ole. 
Sen sijaan esiintyy ‘entäpä jos tai mistä 
sen tietää‘ -tyyppistä argumentointia”, 
Keshvari sanoo.

Matkapuhelinten terveysvaikutuksissa 
Keshvari painottaa sanoja “nykytiedon 
valossa”. 

”Toisin kuin ionisoivassa säteilyssä ei 
tiedossamme ole mekanismia, jolla säh-
kömagneettinen RF-energia muuttaisi ai-
neiden atomirakennetta millään tavalla.”

Matkapuhelimet toimivat muiden pie-
nitehoisten langattomien tiedonsiirtolait-
teiden tavoin tarkkojen altistusraja-arvojen 
puitteissa. Altistusrajoihin sisältyvät isot 

alennuskertoimet takaavat, ettei puheli-
men käytöstä aiheudu terveysriskiä. Kun 
biologiseksi kynnystasoksi otetaan yhden 
lämpöasteen nousun kehossa aiheuttava 
energiamäärä, on altistusrajan alennusker-
roin yleisölle 1/50 ja ammattityöntekijöille 
1/10. 

KAHVITAUON 
PAIKKA? 

IARCin (The International Agency for Re-
search on Cancer) arvioi RF-altistuksen 
luokkaan 2B. Tähän samaan mahdollises-
ti ihmisille syöpää aiheuttavaan luokkaan 
kuuluu muun muassa kahvi ja säilyke-
vihannekset. 

”Kahvi on yhtä arkinen asia kuin RF-
altistus. Luokittelu on lavea, sillä kahvin 
kaltaista kemiallista ainetta ja RF-säteilyä 
ei voi sinänsä verrata toisiinsa”, Keshvari 
huomauttaa. 

WHO on pitänyt matkapuhelinten 
terveysvaikutusten arviointinsa ennal-
laan. Maailman terveysjärjestön mukaan 
kahden vuosikymmenen aikana tehtyjen 
laajojen tutkimusten jälkeen matkapuhe-
linten käytön ei ole todettu aiheuttaneen 
haitallisia vaikutuksia terveydelle. 

“Nykytutkimus ei tue riskiskenaarioita”

TEKSTI JAAKKO LIIKANEN KUVA SHUTTERSTOCK

Kansainvälinen arvio matkapuhelimien terveysvaikutuksista on pysynyt ennallaan.
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TYÖNJAKO KILPAILUKYVYN rakentamisessa on luonnollinen: yritysten vastuulla on pitää 
huolta omasta kilpailukyvystään ja valtiovallan tehtävänä on parantaa Suomen kilpailukykyä. 
Toinen ei toisen tehtävää voi korvata.  

Talouden suhdanteiden sukeltaessa on poliittiselta päätöksenteolta lupa odottaa selkeää 
tilanneanalyysiä. Millä toimin kilpailukykyä parannetaan, jotta Suomeen saadaan investointeja 
ja yrityksille kykyä työllistää? 

Olisi luontevaa, että hallitus tekisi määrätietoisia päätöksiä kilpailukyvyn lisäämiseksi ja in-
vestointeihin kannustamiseksi. Ja tämän jälkeen markkinoisi teollisuudelle hyviä päätöksiä ja 
paranevia toimintaedellytyksiä. Yrittäkää, investoikaa, työllistäkää!

Tähän on valitettavan pitkä matka. Hallitusohjelman yleislinja on täynnä ristiriitaisuuksia. 
Kun pitäisi parantaa kilpailukykyä, kiristetään verotusta ja lisätään kustannuksia. Kun teksti 
kannustaa uuden luomiseen, leikataan rahaa yliopistoilta ja innovaatioista. Kun pitäisi houku-
tella investointeja ja pääomia, karkotetaan kotimaistakin varallisuutta pois. Kun pitäisi parantaa 
työllisyyttä, tahdotaan hoitaa työttömyyttä. 

Teknologiateollisuuden näkökulmasta hallitusohjelmasta on löydettävissä myös positiivisia 
kirjauksia. Hallituksen alkumetrit näyttävät valitettavasti siltä, että linjaukset eivät helposti muu-
tu toimeenpanoksi. 

Budjettiriihi toi niin vähän villoja, että talvella tulee kylmä. Työnteon kannustimia pienenne-
tään ja syömävelkaa lisätään, mutta vastapainoksi yritysten ja yrittäjien kykyä työllistää heiken-
netään. Hallitusohjelmaan kirjatut energiaveroleikkuri ja t&k-verokannustin eivät edenneet ja 
innovaatiorahoitukseen tehtiin kirveellä reikä. 

Merenkulun rikkirajaa koskevan päätöksen muuttaminen on kansallisesti elintärkeää. Tuo 
kukkanen maksaa maamme elinkeinoelämälle liikenne- ja viestintäministeriön selvityksen mu-

kaan yli miljardi euroa vuodessa – joka vuosi. Tämä vastaa noin 24 000 
henkilötyövuoden kustannuksia. Raha ei tulla tupsahda avoimessa glo-
baalissa kilpailussa toimivalle vientiteollisuudelle mistään.

Vientiteollisuus tuottaa puolet maamme hyvinvoinnista, joten on 
selvää, että sitä koskevilla päätöksillä on suuri vaikutus maamme ta-
loudelliseen tulevaisuuteen. Niitä päätöksiä ei tehdä Kiinassa vaan 
Suomessa. Suomella itsellään on suurin vaikutus siihen onko Suomi 
kilpailukykyinen toimintaympäristö. 

Mika Nykänen

Johtaja, Vaikuttaminen ja viestintä, Teknologiateollisuus ry

Suomi – kilpailukykyinen 
toimintaympäristö?

Linjanveto
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Maailmantalouden heilahtelut koettelevat Suomea ja 
vientimarkkinoilla toimivia yrityksiä. Myös Suomen tar-
joama toimintaympäristö määrittää yritysten toiminta-
mahdollisuuksia ja kilpailukykyä. Yritysten menestyminen 
puolestaan ratkaisee niiden mahdollisuuden työllistää ja 
maksaa palkkaa. Koko vaikutusketju tuntuu konkreettises-
ti sekä työntekijöiden että työtä vailla olevien arjessa.

Vaikutusketju toimii myös toiseen suuntaan. Osaavien 
työntekijöiden panos vaikuttaa yritysten menestymiseen 
ja vientiyritysten tuloksilla rahoitetaan yhteiskunnan 
hyvinvointipalvelut.  

Talouspalapeli rakentuu lukemattomista osista, joista 
merkittävään osaan voidaan itse vaikuttaa.

palapeli
TUHANNEN OSAN 

sivut 18–35

Teksti Sami Laakso Kuva Matti Immonen Kuvitus Shutterstock
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kilpailukykyyn, 
kasvuun, työllisyyteen 
ja yritysten kehitykseen

Onnistumisen mittarina 
ovat vaikutukset

A
urinko valaisee Helsingin kauniiksi, eikä leppeä 
tuulikaan vielä haastattelupäivänä enteile talvea 
tai syysmyrskyä tulevaksi. Taloudessa on sen sijaan 
jo jonkin aikaa puhaltanut koko ajan voimistuva 
kylmä puhuri. Uutiset ovat täyttyneet synkistä uu-

tisista maailmalta, ja taantuman mahdollisuus on noussut puheen-
aiheeksi jo arkisiin kahvipöytäkeskusteluihinkin. 

Teknologiateollisuudessa talouskehitystä on seurattu huoles-
tuneena. Teollisuuden tulevaisuudennäkymiä hämärtää kesällä 
alkanut talouskehityksen nopea heikkeneminen. Kysynnän vä-
henemisen lisäksi uhkana on investointien supistuminen, jos eu-
roaluetta uhkaava rahoituskriisi toteutuu ja yritysten rahoituksen 
saatavuus vaikeutuu.

Yritysten asemaa ei helpota sekään, että kilpailu kansainväli-
sillä markkinoilla kovenee koko ajan. Uusia toimijoita tulee mu-
kaan etenkin Itä-Euroopan alhaisimpien kustannusten maista sekä 
Aasian nopeasti kehittyviltä alueilta. Pörssikin maalaa yritysten 
tulevaisuudenkuvaa synkäksi, yhtiöiden kurssit ovat muutamassa 
kuukaudessa pudonneet kymmeniä prosentteja.

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Risto Alanko 
muistuttaa – niin teollisuuden edusmies kuin onkin – että uhat 
eivät koske vain suomalaisia yrityksiä vaan koko Suomea.

”Suomalaisen hyvinvoinnin ydin perustuu rahoituksellisesti 
teollisuuden pärjäämiseen”, hän muistuttaa. Koko kansantalou-
den kasvuennustetta onkin hilattu alaspäin, valtion ensivuoden 
budjetti perustuu enää 1,8 prosentin kasvulle.

Vientisektori joutuu hakemaan 
olemassaolonsa edellytykset 
kilpailukyvyn kautta.

Teksti Sami Laakso Kuvat Jari Härkönen
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”SUOMEN VIENNIS-
TÄ PUUTTUU YLI 20 
MILJARDIA EUROA. 
SIKSI KANSAN-
TALOUDEN ALI-
JÄÄMÄ ON SUURI.”
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”Tarvitsemme hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi lisää työpaikkoja yksityiselle sektorille”, Risto Alanko sanoo.

MITEN HOUKUTELLA 
INVESTOINTEJA?

Tilanteen kriittisyys korostuu julkisella sek-
torilla talouden ollessa jo valmiiksi alijää-
mäinen. Alanko katsoo, että terveeseen 
tilanteeseen verrattuna Suomen viennistä 
puuttuu vuositasolla yli 20 miljardia euroa. 
Sen johdosta kansantalouden kustannus-
rakenne on nyt vino ja julkisen talouden 
alijäämä suuri.

”Julkisen sektorin kustannusten jäädy-
tys olisi välttämätöntä. Tarvitsemme lisää 
työpaikkoja yksityiselle sektorille kanta-
maan rasitusta. Olisi käytettävä kaikki 
mahdolliset keinot, joilla saataisiin aikaa 
kasvua ja investointeja Suomeen”, Alanko 
sanoo.

Esimerkkinä keinosta hän nostaa esiin 
yhteisöveron, jonka tasoa maat käyttävät 
kilpailuaseenaan houkutellakseen inves-
tointeja. Lisää esimerkkejä löytyy poh-
timalla, miksi Suomessa ei ole riittävästi 
kasvuyrityksiä. Niiden houkuttavuusteki-
jöitä pitäisi lisätä.

Alangon mielestä hallitusohjelmasta 
puuttuu kasvua edistävät toimet. Se on 
kompromissien summa eikä anna aihetta 
optimismiin. Jotta kansantalouden tasa-
painoa sekä työllisyystilannetta saatai-
siin parannettua, pitäisi kiinnittää aivan 

toisen mittaluokan huomio niihin teki-
jöihin, joilla teollisuuden kilpailukykyä 
kansainvälisillä markkinoilla voitaisiin 
parantaa.

VIENTISEKTORIN 
OLTAVA PALKKAMITTARI

Kilpailuasemaa on syönyt viime vuosina 
erityisesti kotimaisella ja julkisella sekto-
rilla tapahtunut nopea kustannuskehitys. 
Vastaava ei saa toistua. Kestävä kehitys 
edellyttää vientisektorin käyttämistä pal-
kankorotuksissa mittarina työmarkkina-
kentän muille lohkoille. Asia päätettiin 
hänen mukaansa oikeastaan jo silloin, 
kun Suomi liittyi euroalueeseen. 

”Silloin hyväksyttiin kansakuntana 
avoimen talouden toimintamalli. Siihen 
liittyy väistämättä se, että kustannuskehi-
tys täytyy hakea kansainvälisen kilpailuky-
vyn kautta”, Alanko sanoo. Hän huomaut-
taa, että eteläisistä euroalueen maista on 
karusti nähtävissä, millaiseen ahdinkoon 
vääränlainen kustannuskehitys voi maan 
ajaa.

Nämä Alangon mainitsemat ”työmark-
kinakentän muut lohkot” eivät kuitenkaan 
ole vientiteollisuuden keskeistä asemaa 
suoralta kädeltä hyväksyneet. Niistä jou-
koista on kuulunut kannanottoja, että 

kaikki tekevät ratkaisunsa itse. Alangon 
mukaan kädenvääntöä näkökulmasta on 
käyty väärin perustein. 

”Tämä ei ole järjestöllinen tai valta-
poliittinen kysymys. Kysymys on yksin-
kertaisesti siitä, että vientisektori joutuu 
hakemaan olemassaolonsa edellytykset 
kilpailukyvyn kautta.”

Palkkaratkaisujen hyvyyttä tai huono-
utta mitataan viime kädessä sillä, miten 
ne vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn ja 
myös Suomen kilpailukykyyn, ovatko ne 
kasvua tukevia vai heikentäviä. Osviittaa 
sopivasta tasosta saa, kun katsoo IMF:n 
arviota. Sen mukaan Saksan palkkakehi-
tys on ensi vuonna 1,6 prosenttia ja koko 
euroalueella 1,8 prosenttia.

VEROPORKKANA VAIN 
MALTILLISEEN PALKKA-
RATKAISUUN

Suomessa on pitkät perinteet työmark-
kinajärjestöjen ja valtion yhteispelistä, ja 
kolmikannan perään on huudeltu tänäkin 
syksynä. Alanko pitää positiivisena, että 
nykyiseen hallitusohjelmaan on otettu 
maininta talouspolitiikan ja työmarkki-
napolitiikan yhteensovittamisesta. Hänen 
mukaansa kyse on paljolti siitä, miten sitä 
voidaan tehdä. 
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Vientivetoiselle kansantaloudelle yli-
suurten palkankorotusten turmiollisuu-
den ja toisaalta ostovoiman turvaamisen 
yhtälössä on helppo huomata verotuksen 
merkitys. Valtiovarainministeriön laskel-
missa ostovoimamielessä yhden prosentin 
veronalennus vastaa noin kolmen prosen-
tin palkankorotusta. Siksi veronalennuksen 
kytkeminen oikein mitoitettuihin palkka-
ratkaisuihin antaisi välineen vastata kus-
tannuskehityksen haasteisiin.

Alangon mielestä eläkekysymystä ei saisi 
lakaista maton alle neljäksi vuodeksi, vaikka 
hallitusohjelmassa niin sanotaankin. 

”Ei ole oikein, että asian viivyttelyllä 
ollaan tosiasiassa pistämässä lisäkuormaa 
nuorempien sukupolvien maksettavaksi. 
Puheet siitä, että nykyhallitus ei eläkeikään 
kajoa, pitäisi vaalipuheina unohtaa. Kes-
kusjärjestöjen ja valtiovallan yhteistoimin 
olisi lähdettävä hakemaan tähän ratkaisua. 
Sen aikaansaaminen loisi uskoa ja sillä olisi 
vaikutusta eläkevakuutusmaksuihin.”

Työmarkkinoilla ei riitä, että päästään 
sopimukseen kilpailukyvyn mahdollista-
masta palkkaratkaisusta. Toimintaedel-
lytyksissä riittää kehitettävää monella 
osa-alueella. Alanko nostaa esiin työuri-
en pidentämisen. Hän kysyy, voitaisiinko 
työuria kehittää loppupäästä paremmin 

työntekijöiden erilaiset tarpeet huomioi-
viksi.

”On myös käsiteltävä huolellisesti sitä, 
miten voidaan vaikuttaa meillä korkeana 
oleviin poissaoloprosentteihin. Kyse on 
mittavasta vaikutuksesta, sillä vuodessa 
töistä ollaan poissa keskimäärin 2–3 viik-
koa. Lisäksi pitää arvioida ovatko tehdyltä 
työajalta ja muulta ajalta maksettavat kor-
vaukset oikeassa suhteessa. Myös työaikaa 
pitäisi tarkastella uudestaan koko työuran 
osalta avarammin.”

Alangon listaamissa asioissa on hänen 
mukaansa kyse siitä, että painotuksia 
muuttamalla voidaan saada aikaiseksi 
paremmin toimiva työehtosopimus ja 
käytännön työelämä. Hän korostaa asioi-
den huolellisen valmistelun tarpeellisuutta 
liittojen kesken. Asioita olisi hyvä edistää 
samanaikaisesti eteenpäin, mutta niitä ei 
voi koplata toisiinsa.

PELISÄÄNTÖJEN SOVITTAVA 
NYKYHETKEEN

Alanko haluaa nostaa esiin vielä suoma-
laiseen sopimusjärjestelmään liittyvän 
työrauhajärjestelmän toimivuuden. Se on 
hankalana kysymyksenä sivuutettu vuo-
desta toiseen, mutta nyt keskusjärjestöjen 
pitäisi ottaa asia käsiteltäväkseen.

”Toimivat pelisäännöt olisivat kaikkien 
etu. Meillä on lakko-oikeus, mutta sen 
käytössä on oltava harkintaa ja pelisään-
töjä on noudatettava.”

Alanko huomauttaa, että asian käsit-
telyä edellyttää maailman muuttuminen. 

”Yhteiskunnan kehityksen myötä hyvin 
pienillä painostustoimilla voi aikaansaada 
hyvin suuret vahingot. Yksittäisessä kamp-
pailussa se voi jollekin olla hetkellinen etu, 
mutta koko suomalainen yhteiskunta ja 
työmarkkinamekanismi kärsivät siitä. Li-
säksi Suomesta puuttuu monessa maassa 
työrauhamekanismiin liitetty suhteelli-
suusperiaate, joka määrittää sitä minkä 
tyyppisiä etuja voidaan ajaa milläkin va-
hinkouhrilla. Myös hyvityssakkojen taso 
on meillä epätasapainossa aiheutettuun 
haittaan nähden.”

Tämänkaltaisiin puheisiin on totuttu tu-
levan nopea tyrmäys, jonka esittäjät eivät 
ole suostuneet keskustelemaan itse asias-
ta. Alanko haluaakin painottaa, että kyse 
ei missään nimessä ole lakko-oikeuden 
rajoittamisesta. 

”Asiallinen paneutuminen näihin seik-
koihin on tarpeen, koska huonoilla peli-
säännöillä peli on helposti sotkuista. Voi 
kysyä kenen intresseissä nykyinen tilanne 
on”, Alanko huomauttaa. 

Suomen kustannuskilpailukyky kehittynyt 
heikosti Saksaan verrattuna

Lähde: Euroopan Keskuspankki
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Tuhansia tunteja työmarkkinaneuvotteluja
Teknologiateollisuuden työmarkkinayksikön johtajana toimivalla 
Risto Alangolla on takanaan lukuisia työmarkkinaneuvottelukierroksia 
aina vuodesta 1978 lähtien, jolloin hän aloitti Liiketyönantajain 
Keskusliitossa. Teknologiateollisuuteen Alanko tuli vuonna 2004. 

MINKÄLAINEN ON HYVÄ 
NEUVOTTELUPROSESSI?

”Sellainen, jossa osapuolet tiedostavat, 
minkälaisia vaikutuksia niiden omilla 
neuvottelutavoitteilla on, ja sitä varten 
ne lähtevät hakemaan keinoja erilaisten 
tavoitteiden yhteensovittamiseksi. Luot-
tamuksellinen neuvotteluilmapiiri on 
avainasia ja myös neuvottelurauhan kun-
nioittaminen on tärkeää. Se tarkoittaa, 
että neuvottelut käydään lähtökohtaisesti 
osapuolten kesken eikä ensisijaisesti jul-
kisuudessa. Julkisuudessa neuvottelu voi 
johtaa vähän samaan kuin vaalilupausten 
vangiksi jääminen.” 

ONKO NEUVOTTELUISSA AINA 
SAATAVA OMA TAHTO LÄPI?

”Pitäisi nähdä, että yksittäinen työehto-
sopimusneuvottelu on osa prosessia. Vää-
rällä nokkeluudella haetun pikavoiton tai 
väärään painostukseen perustuvan pa-
kottamiseen seurauksena tehty ratkai-
su todennäköisesti haittaa pidemmässä 
juoksussa.” 

MIKÄ ON PERSOONATEKIJÖIDEN 
MERKITYS NEUVOTTELUISSA?

”Henkilökemioilla ja luottamuksellisilla 
suhteilla on hurjan iso merkitys. Se, voi-
daanko luottaa toisen sanomiseen, on 
aivan keskeistä. Jokainen keskeinen neu-

vottelija joutuu tämän arvion tekemään 
kaikkien neuvottelukumppaneidensa osal-
ta. Jos luottamus puuttuu, neuvottelu on 
olettamuksiin perustuvaa varjonyrkkeilyä. 
Siinä voi joskus pärjätä, mutta ei pitkällä 
tähtäimellä.  Keskeinen lähtökohta on, 
että tunnistetaan oman toiminnan lopul-
lisen seuraukset.”

Risto Alanko korostaa yksittäisten työehtosopimusneuvottelujen olevan osa prosessia.

”JOS LUOTTAMUS 
PUUTTUU, NEUVOTTE-
LU ON OLETTAMUK-
SIIN PERUSTUVAA 
VARJONYRKKEILYÄ.”
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Yhteistoimintaa kaikilla tasoilla
Kovenevan kilpailun haasteeseen pyritään vastaamaan 
paremmalla yhteistoiminnalla, jota tehdään niin työpaikkojen 
arjessa kuin liittojen välilläkin.

T
eknologiateollisuus ja Metallityö-
väen Liitto ovat yhdessä miet-
tineet, kuinka yhteistoimintaa 
ja paikallista sopimista voidaan 

edistää työpaikoilla. Ajatukset on koottu 
julkaisuksi, jota voi työpaikoilla käyttää toi-
minnan kehittämisen tukena. Yhteiset ta-
voitteet – yhteinen etu -julkaisu on luetta-
vissa liittojen internet-sivuilla.

Liittojen kokemuksen mukaan hyvin 
toimivan yhteistoiminnan ja paikallisen 
sopimisen tuloksena on koko työyhteisön 
menestys, joka ilmenee yrityksen tuotta-
vuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn 
sekä henkilöstön työhyvinvoinnin paran-
tumisena.

Teknologiateollisuuden asiantuntija 
Risto Pihlainen sanoo, että työpaikoilla 
yhteistoiminnan kehittämisen vastuu on 
sekä työnantaja- että työntekijäpuolella. 
Työnantajan on sitouduttava hyödyntä-
mään työntekijöidensä luovuutta ja aloit-
teellisuutta sekä osaamista ja vaikuttamaan 
työhyvinvoinnin parantumiseen. Henkilös-
töltä on puolestaan lupa edellyttää sitou-
tumista liiketoiminnan tavoitteisiin.

Yhteistoiminnan parantaminen nivou-
tuu työelämän kehittymiseen avoimem-
maksi, ja yhä useammassa yrityksessä 
tarkastellaan yhdessä muun muassa yri-
tyksen talous- ja työllisyystilannetta. Ta-
voitteena on tukea palkanmuodostuksen 
kannustavuutta, oikeudenmukaisuutta ja 
tuottavuuden kehittymistä. 

”Yrityksissä, joissa yhteistoiminta on 
vähemmän kehittynyttä, esiintyy enem-
män näkemyseroja. Ne ilmenevät muu-

tosvastarintana ja lopulta myös yrityksen 
heikompana menestymisenä ja huonom-
pana työhyvinvointina. Taustalla on usein 
perinteet ja niihin pohjautuvat asenteet”, 
Pihlainen sanoo.

ASIAT ASIOINA

Yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen 
onnistumiseen vaikuttavat monet seikat 
kuten yhteinen tahto ja sitoutuminen ta-
voitteisiin.

”Henkilöstöllä pitää olla tieto yrityksen 
strategiasta, toiminnan kehittämisestä ja 
liiketoiminnan tavoitteista, jotta se tietää, 
mitä varten ponnistella. Keskeistä on myös 
antaa tietoa henkilöstön vaikuttamismah-
dollisuuksista”, Pihlainen korostaa. 

Käytännön yhteistoimintaa kehitettä-
essä työn tuloksellisuus on pitkälti kiinni 
työpaikan neuvottelusuhteista. Niihin vai-
kuttavat osapuolten tiedot ja taidot, tahto 
ja toimivalta sekä perinteiset toimintatavat 
ja asenteet.

”Jos nämä ovat yrityksessä kohdallaan, 
silloin kipeistäkin asioista pystytään puhu-
maan avoimesti. Jos ne eivät ole kunnos-
sa, asiat tahtovat henkilöityä ja ratkaisut 
voivat jäädä toisarvoisiksi.”

AVOIMUUS LUO LUOTTAMUSTA

Yhteistoiminta pohjautuu luottamukseen.  
Se rakentuu työpaikoilla pitkän ajan kulu-
essa yksittäisistä teoista. Kaikkea ei kuiten-
kaan voi lukita ikuisiksi ajoiksi.

”Yrityksessä voi olla sovittu jotakin, 
mutta tilanteen muuttuminen vaatiikin 
toisenlaisia toimia. Silloin sopimusta on 

muutettava. Muutostarpeiden avoin ja re-
hellinen käsittely on oleellista luottamuk-
sen säilyttämiseksi”, Pihlainen muistuttaa. 

Muuttuvissa tilanteissa reagointikykyä 
edistää ja neuvotteluratkaisujen löytymis-
tä parantaa asioiden ennakointi, vaihto-
ehtoisten toimintamallien pohtiminen ja 
avoin tiedottaminen yrityksen sisällä. 

Johtaminen on yksi yhteistoiminnan 
perustekijöistä. Pihlainen nostaa esiin 
liikkeenjohdon ohella myös luottamus-
miesten toiminnan.  Oleellista on myös, 
millainen yrityskulttuuri vallitsee: onko 
talon tapa toimia sellainen, että se pysyy 
muutoksessa mukana ja kykenee vastaa-
maan kilpailuhaasteisiin.  

Liitot järjestävät aiheesta 

yrityskohtaisia koulutustilaisuuksia.

Työsuhdeasian verkkokurssi 

Teknologiateollisuus ja 
Metallityöväen Liitto ovat 
toteuttaneet yhdessä 
työsuhdeasiain verkkokurssin. 
Se on tarkoitettu muun 
muassa tuotannon 
esimiehille, palkanlaskijoille, 
luottamusmiehille, 
työsuojeluvaltuutetuille. 

Lisätietoa: 
www. tutorit.net/uploaded/
teknova/esittely

Teksti Sami Laakso Kuvitus Shutterstock
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Voiko naapurista 
ottaa oppia?

Juhana Vartiainen antaa tunnus-
tuksen Ruotsille talouspolitiikan 
hyvästä hoidosta.

Taloussuhdanteet voivat vaihdella nopeasti, mutta 
talouspoliittisten päätösten satoa niitetään kauan.

K
un Suomessa on pohdittu omaa 
menestystä tai menestymättö-
myyttä elämän eri osa-alueil-
la, täällä on totuttu katsomaan 

Ruotsiin. Nyt vertailu maiden välillä talou-
dellisen menestymisen osalta voi saada ai-
kaan kateutta: Ruotsilla menee paremmin 
lähes kaikilla mittareilla mitattuna. Siinä 
missä Suomi ottaa seitsemän miljardia lai-
naa entisen velkataakan päälle kattaakseen 
budjettimenonsa, Ruotsin julkinen talous 
on ylijäämäinen ja maan talouden kasvu-
vauhti ja työllisyysaste ovat parempia kuin 
Suomessa. Tätä samaa kieltä puhuvia tun-
nuslukuja on monia muitakin.

Mistä erot johtuvat? Ovatko ruotsa-
laiset onnettaren suosikkeja, jotka ilman 
sotia eläneinä ovat pystyneet kasvatta-
maan varallisuuttaan ja ovat nyt oman 
valuuttansa turvin voineet purjehtia myö-
tätuulessa samaan aikaan kun talouden 
myrskyt riepottelevat muita? Ruotsin Kon-
junkturinstitutetin tutkimusjohtaja Juhana 
Vartiainen on kyllästynyt tuon kaltaisiin 
puheisiin ja nimittää niitä hölynpölyksi.

Vartiaisen mukaan Ruotsissa kerätään 

nyt sitä satoa, jonka kylvö alkoi 1990-lu-
vun lamassa. Silloin Göran Perssonin 
johdolla tehtiin suuri budjettisaneeraus. 
Maan eduskunta hyväksyi talouden ylijää-
mätavoitteen ja nykyinen porvarihallitus 
on vahvistanut samaa politiikkaa. Se näkyy 
julkistalouden rakenteellisena ylijäämänä.

Toisena merkittävänä seikkana Varti-
ainen nostaa ennen vuosituhannen vaih-
detta syntyneen uuden yhteisymmärryksen 
palkanmuodostuksesta. Teollisuuden työ-
markkinajärjestöt päättivät parantaa yh-
teistyötään ja ryhtyivät sopimaan palkoista 
koko kansantalouden kannalta suotuisal-
la tavalla. Muut sopimusalat hyväksyivät, 
että vientiteollisuus määrää palkankoro-
tusten tahdin. Se on tuonut talouteen va-
kautta ja pitänyt yllä työllisyyden kasvua. 
Näin luotiin uudestaan yhteisvastuuta 
palkanmuodostukseen. Rahataloudellista 
vakautta luo puolestaan itsenäisen keskus-
pankin ja infl aatiotavoitteen järjestelmä. 

TYÖ LUO HYVINVOINTIA

Suotuisasti vaikuttavien toimien listauksen 
jälkeen Vartiainen painottaa, että kuiten-

Teksti Sami Laakso Kuva Peter Nerström
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kin selkeästi suurin ero Ruotsin ja Suomen 
talouspolitiikan väliltä löytyy suhtautumi-
sessa työn tarjontaan.

”Osittain tehtyjen toimenpiteiden 
johdosta työvoima kasvaa Ruotsissa alka-
neella vuosikymmenellä noin prosentilla 
vuodessa. Väestön ikääntyminen on Suo-
messa toki Ruotsia nopeampaa, mutta 
Suomessa asialle ei myöskään ole tehty 
mitään. Siksi Suomessa työvoima ei kas-
va, vaan pysyy suunnilleen vakiona tällä 
vuosikymmenellä.”

Vartiaisen laskelmissa työvoimankas-
vusta seuraa prosenttiyksikön ero Ruotsin 
hyväksi maiden talouskasvuissa, kun ole-

tetaan tuottavuuskasvun olevan molem-
missa maissa samanlaista. Tämä helpottaa 
Ruotsissa kestävyysvajeeseen vastaamista, 
Suomessa kestävyysvaje pahenee.

”Ruotsissa on ymmärretty, että jos 
halutaan lieventää väestön vanhenemi-
sen aiheuttamia vaikutuksia ja välttää 
kestävyysvajetta, työn tarjontaa täytyy 
määrätietoisesti lisätä. Ihmisiä pitää pa-
kottaa työmarkkinoille sekä kepillä että 
porkkanalla. On pidennettävä työuria ja 
saatava työttömiä sekä sairauslomalla ole-
via ja tulonsiirtojen varassa eläviä ihmisiä 
työmarkkinoille.”

Tämän ääneen sanomalla Vartiainen 
taitaa astua aika monen varpaille ja saa-
da aikaan yksinuottisen ja kovaäänisen 
vastalauseiden myrskyn. Suomessa aihe 
ei ole poliittisesti suosittu ja Vartiainen 
tietää sen. Hänen mukaansa Suomessa 
ajatellaan työnteon taloudellisten kannus-
timien olevan irrelevantteja, koska kaikki 
ovat joka tapauksessa ahkeria eikä kukaan 
ole laiska.

”Se on minusta epätieteellinen lähtö-
kohta ja siinäkin mielessä kummallinen, 

että samaa näkemystä ei sovelleta silloin 
kun puhutaan ulkomaalaisista siirtolaisis-
ta. Siirtolaisista ajatellaan helposti, että 
heistä jokainen on vapaa-aikaa rakastava 
systeemin hyväksikäyttäjä. Suomalaisista 
taas ajatellaan, ettei meistä kukaan ole 
vapaa-aikaa rakastava systeemin hyväksi-
käyttäjä”, Vartiainen sivaltaa.

Sama asenne näkyy hänen mukaansa 
myös eläkeikäkeskustelussa. Siinä keski-
tytään vain työssä ”jaksamiseen”, eikä 
puhuta ollenkaan työnteon kannustimista.

”Ikään kuin kysymys olisi vain jaksami-
sesta eikä olleenkaan esimerkiksi ihmisten 
halusta saada lisää vapaa-aikaa”, Vartiai-

nen huomauttaa ja pitää 
murheellisena sitä, että 
eläkeiän nosto on torjut-
tu hallitusohjelmassa.

Vartiainen muistuttaa, 
ettei hän eikä muutkaan 
taloustieteilijät moralisoi. 
Voidaan toki lisätä ihmis-

ten vapaa-aikaa, mutta tällöin hyvinvoin-
tivaltiota ei saada rahoitetuksi. 

”Uskomme kuitenkin, että työnteon 
taloudellinen kannustin vaikuttaa ihmis-
ten päätöksiin siitä, tekevätkö he työtä 
vai eivät.”

TOIMIA TYÖN TARJONNAN 
LISÄÄMISEKSI

Viimeistään tässä vaiheessa on tapana 
heittää vasta-argumentti, että onhan Suo-
messa tälläkin hetkellä työttömiä, joille ei 
löydy töitä, joten työmarkkinoille ei kan-
nata tuputtaa lisää väkeä. Vartiainen ei 
argumenttia niele.

”Suomessa vallitsee harhaluulo, että 
työn tarjonnasta huolehtiminen on irrele-
vanttia niin kauan kuin on työttömyyttä. 
Siinä ollaan perin juurin väärässä. Oikeasti 
asia ei ole näin”, Vartiainen vakuuttaa.

Hänen mukaansa työn tarjontaa lisää-
mällä saadaan lisää työllisyyttä myös tilan-
teessa, jossa on työttömyyttä. Kansantalo-
ustieteilijänä hän perustelee näkemystään 
laskukaavalla.

”Työllisyys on yhtä kuin työvoima ker-

taa yksi miinus työttömyysaste. Pitkällä 
aikavälillä rakenteellinen työttömyys on 
kutakuinkin vakio, joten työvoiman lisää-
minen nostaa kaavan mukaan myös työl-
lisyyttä”, Vartiainen summaa.

Ruotsissa työmarkkinoille on saatu lisää 
väkeä, kun työn verotusta on alennettu 
nostamalla asteittain ansiotulovähennystä. 
Samalla sairausvakuutuksen ja työttömyys-
turvan ehtoja on kiristetty. 

”Kannustinta tehdä lisää työtä ja siirtyä 
työttömyydestä työelämään on parannet-
tu. Rahallinen hyöty siitä, että siirrytään 
tulonsiirroilla elämisestä työllistetyksi, on 
kasvanut reippaasti Reinfeldtin hallitusten 
aikana. Lisäksi työvoimaa on lisätty sillä, 
että EU:n ulkopuolelta tulevan siirtolaisuu-
den osalta on luovuttu tarveharkinnasta.”

Suomessa vihjauskin siihen, että kepin-
käytöllä saataisiin ihmisiä työmarkkinoil-
le, aiheuttaa välittömästi vastalauseiden 
myrskyn. Miten uudistusten läpivienti 
onnistui Ruotsissa?

”Ne aiheuttivat tietenkin harmia ja vas-
tustusta. Silti harjoitetun politiikan takana 
lienee enemmistö”, Vartiainen toteaa. 

”Totta kai on monien yksilöiden kan-
nalta kielteistä, jos sairausvakuutuksen 
ehtoja kiristetään ja pitkäaikaissairaita pa-
tistetaan työmarkkinoille. Ja kaikki työttö-
mät eivät löydä työpaikkaa, ja heidän elin-
tasonsa laskee. Tällainen politiikka ei ole 
kustannuksetonta. Kuitenkin, jos halutaan 
ylläpitää hyvinvointivaltion rahoituspohjaa, 
työn tarjonnasta huolehtiminen on vält-
tämätöntä. Ellei sitten olla valmiita karsi-
maan julkisia palveluita ja tulonsiirtoja.”

Jotta Ruotsin tie olisi myös meidän 
tiemme taloudellisen menestymisen osal-
ta, mitä Suomessa pitäisi tehdä? 

”Eläkeikää olisi nostettava. Veronalen-
nukset pitäisi säästää sellaisiin kohteisiin, 
jotka pakottaisivat ja kannustaisivat ih-
misiä töihin. Hetemäen verotyöryhmän 
raportissa oli asiasta paljon materiaalia, 
mutta poliittiset päättäjät eivät oikein näy-
tä välittävän siitä. Parasta olisi suunnata 
kaikki veronalennukset työn verotukseen 
ja vaikka jopa nostaa muita veroja.” 

Työmarkkinat

RAKENTEELLINEN 
TYÖTTÖMYYS ON PITKÄLLÄ 
AIKAVÄLILLÄ VAKIO.
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Työkykytalo kokoaa yhteen keskeiset tekijät, jotka 
vaikuttavat sekä työkykyyn että työhyvinvointiin. 
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Hyvä työ
tehdään yhdessä

Työmarkkinat

T
eknologiateollisuuden työn-
antaja- ja työntekijäliitot 
ovat yhdessä ryhtyneet edis-
tämään työhyvinvointia. Kol-
mevuotinen Hyvä työ – Pi-

dempi työura -hanke kertoo jo nimellään 
päämäärästä. Tavoitteena on lisäksi myös 
kokonaan uudenlaisen yhdessä tekemisen 
kulttuurin luominen. 

Projektipäällikkö Tiina Hartikaisen 
mukaan jo hankkeen tämän vuoden 

kestävässä pilottivaiheessa on moneen 
työpaikkaan syntynyt uusi toimintatapa, 
kun eri henkilöstöryhmät ovat yhdessä 
pohtineet työhyvinvoinnin konkreettista 
kehittämistä.

”Tällaisessa kulttuurissa työntekijöille 
tulee ylpeys omasta työstä ja työpaikas-
ta. Kun työntekijöistä välitetään, samal-
la myös käsitys teknologiateollisuudesta 
paranee ja alan houkuttelevuus kasvaa”, 
Hartikainen sanoo.

Työhyvinvointiin vaikuttavat lukemattomat 
osatekijät. Niitä kannattaa kehittää systemaattisesti 
yksi kerrallaan – yhdessä.

Henkilöstöpäällikkö Sari Peltola  ja pääluottamus-
mies Marja Muurinen ovat yhdesä pohtineet, miten 

Helvarissa työviihtyvyyttä saadaan parannettua.

Teksti Sami Laakso Kuvat Matti Immonen
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Lisätietoja:

Hyvä työ – Pidempi työura on 
teknologiateollisuuden työnantaja- ja 
työntekijäliittojen kolmevuotinen 
työhyvinvointia edistävä yhteishanke.

Vuoden 2011 kestävässä pilottivaiheessa tavoit-
teena on suunnitella työkykyä ja työhyvinvointia 
edistäviä työkaluja ja toimintatapoja. Lisäksi 
yrityksiin koulutetaan asiantuntijoita, joilla on 
valmiudet soveltaa kehitettyjä menetelmiä. 
Pilotti vaiheen aikana järjestetään myös seminaa-
reja. Vuosina 2012–2013 hanketta laajennetaan 
noin sataan yritykseen. 

Hankkeen tavoitteet

• yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin 
kehittäminen 

• sairaspoissaolojen ennaltaehkäisy 
• työelämän kehittäminen 
• työurien pidentäminen 
• hyvien toimintamallien ja työkalujen 

kehittäminen 
• ”tekemisen meininki” puheiden sijaan 

Hakkeessa mukana olevat liitot

• Teknologiatellisuus ry
• Metallityöväen Liitto ry
• Ammattiliitto Pro ry
• Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
• Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry

www.tyohyvinvointi.info

Vuorotyöjohtaja ja koneoperaattori Mikko Hälinen 
tekee säännöllistä kolmivuorotyötä. Aamu-, ilta- ja 

yövuorot seuraavat toisiaan viiden jaksoissa.
”Lasten takia joudumme vaimon kanssa sumpli-

maan vuoroja, mutta kyllä tämä toimii”, Hälinen 
sanoo. Hän kiittelee työnantajaa joustavuudesta, 

siitä on suuri apu lapsiperheelle. 
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Työmarkkinat

”TAITAA OLLA SUOMALAINEN TAPA, 
ETTEI ASIOISTA ERIKSEEN ANNETA 
POSITIIVISTA PALAUTETTA.”

Hän painottaa, että uudenlaisen toi-
mintakulttuurin luominen ei suju käden-
käänteessä, eikä aina pelkästään yrityksen 
omin voimin. Hanke tarjoaakin kehittämi-
seen työkaluja, asiantuntijoiden tietämystä 
sekä vertaistukea.

Hartikainen kiittelee pilottivaiheeseen 
osallistuneiden 19  yrityksen aktiivisuutta. 
Niissä on pienimuotoisia kehittämishank-
keita käynnissä jo yli 150. 

”Se, miten ne viedään käytäntöön 
ja miten toimet todella vaikuttavat työ-
hyvinvointiin, on vielä näkemättä. Ja oi-
keastaan se on se vaihe, jolloin omenat 
vasta kerätään koriin”, Hartikainen sanoo 
realistisesti. 

SYSTEMAATTISUUTTA ETEENPÄIN

Karkkilassa elektronisia liitäntälaitteita 
ja magneettisia kuristimia loiste- ja pur-
kauslampuille valmistavan Helvarin tiloissa 
henkilöstöpäällikkö Sari Peltola kertoo, 
kuinka yhtiössä on vuosien varrella pyrit-
ty vaikuttamaan työhyvinvointiin monin 
toimin. Työhyvinvointihankkeen toivo-
taan tuovan toimiin systemaattisuutta. 
Myös se kannusti mukaan, että liittojen 
yhteisen hankkeen avulla toimet saadaan 
koskemaan yhtiön kaikkia Suomessa työs-
kenteleviä työntekijöitä ja kehittämiseen 
saadaan tukea. Pidemmän aikavälin pyr-
kimyksenä on vähentää sairauspoissaoloja.

”Halusimme selvittää, mitkä asiat oi-
keasti vaikuttavat työhyvinvointiin. Tähän 
asti olemme kehittäneet sitä yksittäisillä 
toimilla, jotka ovat olleet joko työnteki-
jä- tai työnantajalähtöisiä”, Peltola sanoo. 

Hankkeessa mukanaolo on tuonut 
kehittämistyöhön systemaattisuutta – ja 
ryhtiä.  Peltola myöntää, että monista pa-
rannusasioista on pitkään puhuttu, mutta 

niiden toteuttaminen on aina siirtynyt. Nyt 
hän uskoo puheiden muuttuvan teoiksi. 
Liikkeellelähtö on ollut lupaavaa.

”Kun kokosin hankkeen ohjausryhmää, 
kukaan ei epäröinyt mukaantuloaan vaan 
kaikki olivat innokkaita.”

Ohjausryhmässä ovat edustettuna kaik-
ki henkilöstöryhmät. Lisäksi siihen kuulu-
vat esimiesten edustajat sekä työsuojelusta 
vastaavat. Tuotannon työntekijöitä edus-
tava pääluottamusmies Marja Muurinen 
kehuu ryhmän ilmapiirin kehittyneen vä-
littömäksi.

”Emme tunteneet toisiamme etukä-
teen. Vähän jännitti, tuleeko keskusteluis-
ta kunnollisia, kun aluksi oli jopa vaikea 
ymmärtää toisten käyttämää kieltä. Niis-
tä on kuitenkin muodostunut tosi hyviä”, 
Muurinen kertoo. 

Sekä Muurinen että Peltola ovat yhtä 
mieltä siitä, että yhdessä pohtiminen on 
auttanut näkemään toisille tärkeitä asioita. 
Se on myös parantanut yhteishenkeä ja 
auttanut ymmärtämään toisten työnteki-
jöiden työn merkityksen. 

”Aiemmin olemme tuotannossa ih-
metelleet, mitä toimihenkilöt oikeastaan 
tekevät ja mitä varten niitä pitää täällä olla 
niin paljon”, Muurinen nauraa ja kertoo 
joutuneensa selittämään työntekijöille ko-
konaisuuden toimivuutta.

VAIN TYÖ KIITTÄÄ TEKIJÄÄNSÄ

Hanke on mennyt Helvarin arkeen. Koko 
henkilöstölle tehdyllä kyselyllä kartoitettiin 
yrityksen tilaa ja pohjustettiin kehittämis-
toimenpiteitä. 

Sen tulokset paljastivat, että monelta 
osin Helvarin tilanne on keskivertoa pa-
rempi. Kaikkein tyytyväisempiä arvioin-
neissaan olivat ylemmät toimihenkilöt, 

työntekijät olivat puolestaan antaneet 
kauttaaltaan muita alhaisempia arvosa-
noja.  Heikoimmaksi he arvioivat työn ja 
vapaa-ajan yhteensovittamisen, syykin on 
ilmeinen.

”Teemme kolmivuorotyötä. Sen jälkeen 
on vaikea harrastaa ja perheiden yhteisis-
sä menoissa on yhteensovittamista”, 23 
vuotta tuotannossa työskennellyt Muuri-
nen toteaa. 

”Kannustamisen ja arvostetuksi tule-
misen tunne” -kohdassa työntekijöiden 
antamat arviot eivät myöskään olleet eri-
tyisen korkeita.

”Taitaa olla suomalainen tapa, että jos 
työt on hoidettu hyvin, asiasta ei erikseen 
anneta positiivista palautetta. Olisihan se 
kiva, jos joku sanoisi sen ääneen. Ei sen 
aina tarvitsisi olla esimies, se voisi olla työ-
kaverikin”, Peltola huomauttaa.

ISOJA JA PIENIÄ ASIOITA

Hankkeen jalkautuminen on ollut konk-
reettista. Esimerkiksi Muurinen kiersi työ-
pisteillä kyselemässä parannusehdotuksia 
työntekijöiltä ja fysioterapeutti katsasti 
toimiston olosuhteet. 

Kehittämiskohteita kirjattiin 17 ja osa 
niistä on jo saatu kuntoon. Seuraavaksi yh-
tiön johtoryhmä sekä projektiryhmä poh-
tivat, toteutetaanko muut toimenpiteet ja 
millä aikataululla. Listalla on esimerkiksi 
työvuorojärjestelmän läpikäynti, jotta työn 
ja vapaa-ajan yhteensovittaminen voisi su-
jua paremmin.

Työhyvinvoinnin parantamiseen ei 
välttämättä tarvita suuria investointeja. 
Helvarissa konkreettisena esimerkkinä on 
yhteen työpisteeseen asennettu kahva, 
joka helpottaa siinä työskentelevän arkea 
ja on työntekijälle merkittävä parannus. 
Muurinen nostaa työssäviihtymistä kohot-
tavaksi senkin, että yhtiön pääkonttori on 
joitakin vuosia sitten muuttanut Helsingis-
tä tuotannon lähelle Karkkilaan.

”Työntekijät tulevat hyvälle tuulelle, 
kun toimitusjohtaja kävelee aamulla tuo-
tannon läpi ja morjestaa kaikkia.” 
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Hyvään työsuoritukseen perustuvan palkankorotuksen 
uskotaan motivoivan työntekijöitä ja vievän myös 
yritystä eteenpäin.

Kannustavasti
paremmaksi

yritykseksi

Teksti Sami Laakso Kuvat Jari Härkönen

P
alodex Group Oy on Tuu-
sulan suurin yksityinen 
työnantaja. Danaher-
konserniin kuuluva ham-
paiden kuvantamislaittei-
ta tekevä yhtiö työllistää 

340 työntekijää ja sen liikevaihto kivunnee 
tänä vuonna sataan miljoonaan euroon. 
Markkinoista puolet on Euroopassa ja kol-
mannes Pohjois-Amerikassa, lisäksi Lähi-itä 
ja Aasia ovat yhtiölle merkittäviä. 

Palodexillä on tuotevalikoimissaan kak-
si alalla tunnettua tuotemerkkiä, joilla se 
kilpailee miljardin euron vuotuisilla mark-
kinoilla. 

”Meillä on vahvaa korkean teknolo-
gian osaamista ja panostamme laatuun. 
Yhtiössä on pitkä kokemus laitteiden val-
mistuksesta, sillä ne pohjautuvat suoma-
laiseen keksintöön. Osaava henkilökunta 

on menestymisen kannalta ratkaisevassa 
asemassa”, henkilöstöjohtaja Joanna 
Jansson kertoo.

Hän sanoo – niin kuin henkilöstöjohta-
jan tietysti pitää jo tehtävänsäkin puolesta 
sanoa – että Palodexissä halutaan pitää 
hyvää huolta henkilöstöstä. Teoista ja nii-
den vaikutuksista Janssonilla on esittää 
myös numerotietoa. Yhtiössä on monia 
jopa vuosikymmeniä talossa olleita työn-
tekijöitä ja henkilöstön vaihtuvuus on vain 
noin kaksi prosenttia vuodessa. Viimeisim-
mässä työtyytyväisyyskartoituksessa 70 
prosenttia työntekijöistä ilmoitti olevansa 
tyytyväisiä työnantajaansa.

”On tärkeää, että palkat ovat kilpailu-
kykyisiä muihin toimijoihin nähden ja että 
ne ovat oikeudenmukaisia talon sisällä. Li-
säksi työpaikalla pitää olla hauskaa ja sitä 
varten meillä on täällä lukuisia harrastus-
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Reeta Ikola on työskennellyt jo vuosikymmenen samalla työnantajalla. Se kertoo hänen mukaansa viihtymisestä.

kerhoja”, Jansson listaa työntekijöiden 
tyytyväisyyttä parantavia tekijöitä. 

Hän painottaa, että työantajan vastuul-
la on palkkojen oikeudenmukaisuus. Sen 
turvaamiseksi yhtiössä seurataan palkka-
tutkimuksia, jotta palkat ovat oikealla ta-
solla verrattuna muihin yrityksiin ja lisäksi 
yhtiön sisällä tarkastellaan niiden oikeu-
denmukaisuutta.

”Me katsomme palkan määräytymises-
sä työn vaativuutta ja henkilön suoriutu-
mista. Myös se vaikuttaa, kuinka kauan 
olet ollut talossa ja tehtävää tehnyt.”

PALKANKOROTUSMALLISTA 
YHTEISET NEUVOTTELUT

Jansson uskoo, että kannustava palkkaus 
on tärkeä instrumentti siihen, että työnte-
kijät viihtyvät yhtiössä.  Yhtiössä on pyritty 
määrätietoisesti pääsemään työntekijöiden 

kanssa neuvottelutulokseen, jotta kannus-
tavat yrityskohtaiset palkankorotukset oli-
sivat mahdollisia.

Hän kertaa palkkaneuvottelujen askel-
merkit. Kun palkankorotuksista on pääs-
ty liittotasolla sopimukseen, Palodexissä 
työnantajan edustajat sekä tuotannon 
työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylem-
pien toimihenkilöiden luottamusmiehet 
pitävät palaverin, jossa tehty sopimus ja 
sen tulkintaohje käydään lävitse. Osapuo-
let esittävät toiveensa palkankorotuksen 
kohdentumisesta. Sen perusteella työnan-
taja tekee ehdotuksen, johon työntekijöi-
den edustajat tekevät vielä lisäehdotuksia.

Toimihenkilöiden luottamusmies Han-
nu Koskikallio vahvistaa, että päämäärä 
on yhteinen.

”Työntekijäpuolta houkuttelee päästä 
sopimukseen, jotta korotuspotti on hie-

man suurempi kuin mitä se muuten olisi” 
Koskikallio sanoo.

Ratkaisumalliin pääsy vei edellisellä ker-
ralla vain muutaman istunnon, eikä paikal-
lisesta sopimisesta koidu Koskikallion mu-
kaan merkittävää lisää luottamusmiehen 
tehtäväkenttään. Jansson kehuu yhtiössä 
vallitsevaa keskustelukulttuuria avoimeksi 
ja rakentavaksi. 

”Täällä ei katsota vain oman ryhmän 
etua vaan tavoite on, että yritys menestyy 
ja henkilöstö viihtyy. Sen ansiosta meillä 
on helppo neuvotella”, hän kuvailee. 

Jansson pitää sopimukseen pääsyä yh-
tiön kannalta merkittävänä.

”On äärimmäisen tärkeää, että tuem-
me niitä, jotka ovat suoriutuneet työssään 
hyvin. Se kasvattaa motivaatiota. Se myös 
kasvattaa intoa jatkossakin suoriutua töis-
tään hyvin.”
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Joanna Jansson ja Hannu Koski-
kallio ovat tottuneet neuvottele-
maan keskenään.

ENEMMISTÖN PÄÄTÖS RATKAISI
Edellisellä palkkakierroksella yleiskorotuk-
sen suuruus oli 2 prosenttia. Kohdennet-
tu korotus oli 1,2 prosenttia, joka jaettiin 
tietyille henkilöille esimiesten esitysten 
perusteella. Korotusten perusteena oli 
tehtävän vaativuus, henkilön pätevyys ja 
henkilökohtainen työsuoritus. Mikäli työn-
antaja ja työntekijät eivät olisi päässeet so-
pimukseen palkkaratkaisusta, olisi korotus 
koostunut 1 prosentin yleiskorotuksesta ja 
0,5 prosentin suuruisesta erästä kohdistet-
tuna henkilökohtaisiin korotuksiin.

”Kysyin henkilöstön suhtautumista rat-
kaisumalliin ja enemmistö kannatti sitä”, 
Koskikallio kertoo. 

Hän sanoo ajaneensa sitä, että henki-
lökohtaiset korotukset jakautuvat riittävän 

monelle. Koskikallion 50 toimihenkilön 
porukasta henkilökohtaisen palkankoro-
tuksen saikin kaksikymmentä. Tärkeää oli 
Koskikallion mielestä myös se, että korotus 
jakautui tasaisesti yrityksen eri sektoreilla 
toimiville toimihenkilöille. 

Kateuden sanotaan vievän kalatkin 
vedestä. Koskikallio ei usko, että ilman li-
säkorostusta jääneet olisivat ainakaan pi-
demmän päälle nyreissään tapahtuneesta.

”Työntekijän kannattaa kehityskeskus-
telussa nostaa asia esiin, jos oma työsuo-
ritus ei oikeuttanut pääsemään palkitse-
miseen mukaan”, Koskikallio sanoo. Hän 
kertoo, että omassa työtehtävässään tuo-
tannon esimiehenä hän on myös joutunut 
pohtimaan sitä, kenen työsuoritus on ollut 
erityisen huomioinnin arvoinen. 

Reilu kymmenen vuotta sitten Reeta 

Ikola tuli Palodexiin tekemään diplo-

mityötään. Hänen mukaansa se, että 

hän on edelleen saman työnantajan 

palveluksessa, kertoo työssäviihty-

misestä. Kiinnostavien työtehtävien 

lisäksi siihen vaikuttavat monet tekijät.

”Täällä on joustoa, jota tarvitaan 

lapsiperheessä. Etätyömahdollisuus ja 

joustavat työajat ovat tärkeitä arjen 

sujuvuuden mahdollistajia”, Ikola 

kertoo.

Viime vuodet Ikola on toiminut 

tuotekehityksen projektipäällikkönä. 

Hänen vastuullaan on kuvankatseluoh-

jelmistojen kehittäminen ja kehitys-

projektien eteenpäin vieminen.

”Minulle on tärkeää, että saan 

tehdä työtä, jossa näkee oman työnsä 

jäljen ja että työn tulokset tulevat 

konkreettisesti ihmisten käyttöön. 

Pystymme tuotekehityksessä aut-

tamaan asiakkaita ja parantamaan 

tuotteitamme.”

Ajatteletko yrityksen menesty-

mistä?

”Se tulee siinä samassa, kun 

pyrimme tekemään hyviä tuotteita. 

Sellaisia, jotka menevät kaupaksi ja 

joiden avulla yritys menestyy.”

Jos on Ikola tyytyväinen työn-

antajaansa, niin on työnantajakin 

tyytyväinen Ikosen työpanokseen. Hän 

oli niiden joukossa, joille edellisellä 

palkkakierroksella annettiin hyvään 

työsuoritukseen perustuva palkanko-

rotus. 

”Tuntuihan se hyvälle, kun esimies 

kiitti hyvin tehdystä työstä ja ilmoitti 

palkankorotuksesta. Tämä malli toimii 

henkilökohtaisena palautteena omasta 

työsuorituksesta ja on aivan eri asia, 

kuin jos kaikki saisivat samansuuruisen 

palkankorotuksen. Minulle merkitsee 

paljon, että olen esimiehen silmissä 

suoriutunut hyvin omassa työssäni.”

Vaikka palkka ei Ikolan mukaan 

olekaan keskeisin tekijä työssä, hän 

pitää tärkeänä, että palkan suuruus 

ei ole ristiriidassa oman tuntemuksen 

kanssa. Jos palkan tuntisi epäoikeu-

denmukaiseksi, se vaikuttaisi hänen 

mukaansa merkittävästi työpaikassa 

viihtymiseen.

Ikola pitää oikeudenmukaisena 

sitä, että palkka määräytyy osittain 

sen mukaan, kuinka arvokasta työtä 

työntekijä yritykselle tekee. Hän 

sanoo, että kehitystä eteenpäin vie 

myös Palodexissä käytössä oleva 

bonus-järjestelmä, jossa arviointi-

kriteereinä pidetään yrityksen yhteisiä 

ja tuotekehitysprojektin tavoitteita 

sekä myös henkilökohtaisia tavoit-

teita.

”Järjestelmä auttaa suuntamaan 

työtä niihin asioihin, jotka ovat yrityk-

selle tärkeitä.” 

Mutta ei Ikola kavahda negatiivis-

takaan palautetta. Hän arvostaa kaksi 

kertaa vuodessa käytäviä kehityskes-

kuste luja.

”Silloin voidaan pohtia, mikä on 

mennyt hyvin ja missä kohdin olisi 

parannettavaa. On tärkeää, että myös 

negatiivisia asioita käsitellään – puo-

lin ja toisin. Se on kasvun paikka ja 

ainakin minulla on oppimisen halu.”

Kiitettävän hyvä työntekijä
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Palodex Group Oy:ssä valmistetaan hampaiden kuvantamislaitteita.

Miten palkkaratkaisut voivat edistää 

yritysten kilpailukykyä, Teknologiateolli-

suus ry:n asiantuntija Jukka Tiihonen?

Oleellista on, että palkkaratkaisu 

mitoitetaan yrityksen tilanteen mukaan. 

Silloin se tukee yritysten tuottavuuden 

parantamista, kun palkankorotukset 

voidaan kohdentaa oikeudenmukaisesti 

ja kannustavasti.

Miksi palkoista tulisi sopia aiempaa 

enemmän yrityksissä?

Aikaisemmat keskitetyt palkkaratkai-

sut pohjautuivat yritysten keskimääräi-

seen tilanteeseen, ottamatta riittävästi 

huomioon yritysten ja työpaikkojen 

erilaisuutta. Osaamisesta, vastuun 

ottamisesta ja hyvistä työsuorituksista 

voidaan palkita ainoastaan yrityksissä ja 

työpaikoilla, lähellä ihmisiä, jotka työn 

tekevät. Siellä on paras tieto yrityksen 

menestykseen tarvittavista keinoista. 

Lisäksi yritys- ja työpaikkakohtaisilla 

ratkaisuilla voidaan parhaiten yhdistää 

yrityksen ja henkilöstön edut ja kehittää 

niitä edelleen.

Mitä hyötyä työntekijöille on yritys- 

ja työpaikkakohtaisista palkankorotuk-

sista?

Työn tekijää on palkittava ja kannus-

tettava oikeudenmukaisesti. Hyvästä 

työstä on maksettava enemmän kuin 

keskinkertaisesta suorituksesta. Yksilölli-

set palkankorotukset voidaan kohdistaa 

niin, että ne kannustavat työntekijää 

kehittämään omaa osaamistaan ja 

ammattitaitoaan. Näin toimimalla 

työntekijä on selvillä siitä, miten hän voi 

itse vaikuttaa omaan palkkaansa. Lisäksi 

kaikki hyötyvät, jos kannustava palkkaus 

johtaa yrityksessä parempaan tuotta-

vuuteen. Silloin myös keskimääräinen 

palkkataso nousee yrityksessä.

Mitä yritys- ja työpaikkakohtaiset pal-

kankorotukset merkitsevät käytännössä?

Paikallinen sopiminen palkankorotuk-

sista edellyttää johdolta, esimiehiltä ja 

työntekijöiltä tietoa ja näkemystä siitä, 

mihin palkankorotus perustuu. Se edel-

lyttää pitkäjänteistä, hyvää yhteistoimin-

taa ja neuvottelukulttuuria työpaikalla. 

Esimiesten on kyettävä perustelemaan, 

miksi palkankorotukset ovat erisuuruisia 

ja työntekijän on saatava perustelut 

omalle korotukselleen.

Yrityskohtaisissa palkkaratkaisuissa pallo siirtyy työpaikoille
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R
omania on todellinen vastakohtien maa. Jylhä Transil-
vanian vuoristo kätkee uumeniinsa kreivi Draculan 
synkän goottilinnan, mutta myös moderneja hiih-
tokeskuksia. Mustanmeren rannat ovat täynnä lo-
mailevia turisteja, mutta Tonavan varrella ahkeroivat 

maatyöläiset eivät ole välttämättä koskaan tavanneet ulkomaalais-
ta. Varsinkin maan pääkaupungissa, 2,6 miljoonan asukkaan Bu-
karestissa, historian kerrokset sekoittuvat omaleimaiseksi kokonai-
suudeksi, jossa yhdistyvät urbaani eurooppalaisuus, kommunismin 
aikaiset karut kolossit, itäisen ortodoksiperinteen koristeellisuus 
sekä slaavilainen mielenlaatu. 

Olen työskennellyt Enston Romanian yksikössä kohta vuoden. 
Toimipisteemme sijaitsee Keski-Romaniassa, 9000 asukkaan Prej-
merissä, 200 kilometriä etelään Bukarestista. Teollisuus ja turismi 
kasvavat täällä maatalouden kustannuksella. Alueen potentiaali 
houkuttelee juuri nyt kansainvälisiä yrityksiä ja sijoittajia mukaan 
maan infrastruktuurin modernisoimiseen: e simerkiksi Enston rat-
kaisuilla rakennetaan sähköverkkoa.

Ulkomaisille yrityksille kasvupotentiaalia on energiateollisuu-
den lisäksi muun muassa tietoliikenteen, metalli- ja kemianteol-
lisuuden, vaate- ja kenkäteollisuuden sekä rakennustekniikan 
parissa.

SUOMALAINEN OSAAMINEN 
ARVOSTETTUA MUTTA KALLISTA

Enstoon on ollut helppo kotiutua. Suomalainen yrityskulttuuri 
on romanialaiseen verrattuna joustavaa, avointa ja työntekijä-
orientoitunutta. Työntekijöiden hyvinvoinnista välitetään ja heitä 
koulutetaan. Tämä nostaa motivaatiota ja tuottavuutta. Me roma-
nialaiset voisimme oppia paljon suomalaisesta yrityskulttuurista 
ja johtamismallista.

Kuvat Shutterstock, Ensto

vastakohtien ja 
mahdollisuuksien maa
Edullinen hintataso on houkutellut 
kansainvälisiä yhtiöitä siirtämään 
tuotantoaan Romaniaan.

Romania

Teksti

Florin Hrituliac, Sales Manager 
Ensto Utility Networks
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Suomalaisia yrityksiä arvostetaan täällä, 
sillä ne ovat luotettavia ja innovatiivisia. 
Tuotteet ovat laadukkaita ja asiakaspalvelu 
erinomaista. Suomalainen hintataso saat-
taa tosin aluksi vaikeuttaa kaupankäyntiä, 
sillä romanialaiset täytyy ensin vakuuttaa 
energiatehokkaiden ja laadukkaiden tuot-
teiden pitkän aikavälin hyödyistä halvem-
piin ja huonompiin verrattuna.

EU:N TUELLA OMILLE JALOILLE

Romanian aukeaminen markkinatalou-
delle kommunismin romahdettua 1989, 
ja etenkin sen liittyminen Euroopan unio-
niin vuonna 2007, ovat avanneet ovia 
kehitykselle ja ulkomaiselle pääomalle. 
Edullisen hintatason maana Romania on 
houkutellut kansainvälisiä yhtiöitä siirtä-
mään tuotantoaan tänne. 

Talouden kasvun myötä on Romaniaan 
vasta viime vuosina kehittynyt maksuky-
kyinen, kuluttava keskiluokka. Siitä ei kui-
tenkaan ollut apua, kun Romanian BKT 

romahti yli 7 prosenttia lamavuonna 2009 
pakottaen presidentti Traian Basescun 
anomaan kansainvälisiltä lainanantajilta 
18 miljardin euron avustuspakettia maan 
talouden pelastamiseksi. Vielä vuosi 2010 
oli kaupan ja investointien osalta negatii-
vinen, ja infl aatio kiihtyi. Olen kuitenkin 
havainnut taloudessa piristymistä ja uskon, 
että tänä vuonna se kääntyy nousuun.  
Lisäksi euron käyttöönotto vuonna 2014 
tulee helpottamaan kansainvälistä kaup-
paa sekä vahvistamaan yritysten asemaa 
ja kilpailukykyä.

EUROOPPALAISTUNUT SUKUPOLVI 
SUUNTAA MAAILMALLE

Romaniassa on käynnissä suuri yhteiskun-
nallinen murros. Vanhat, kommunistises-
sa kulttuurissa kasvaneet sukupolvet ovat 
tottuneet keskitettyyn ja autoritaariseen 
valtionjohtoon. He ovat pitkälti kielitai-
dottomia ja vastustavat usein muutosta ja 
kehitystä. Tämä kaikki näkyy voimakkaasti 

”NUORET 
SUKUPOLVET 
HALUAVAT 
KEHITTÄÄ 
ROMANIASTA 
MODERNIN, 
AVOIMEN JA 
VAURAAN 
YHTEISKUNNAN.”
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yrityskulttuurissa, joka on usein jäykkää 
ja hierarkkista. Nuoremmat sukupolvet 
sen sijaan elävät globaalissa markkinata-
loudessa. He matkustelevat ja opiskelevat 
ulkomailla, käyttävät sosiaalista mediaa, 
ovat kielitaitoisia ja uudistushaluisia. He 
tahtovat kehittää tästä modernin, avoimen 
ja vauraan yhteiskunnan.

Joillakin alueilla siinä on jo onnistut-
tu. Esimerkiksi maan energia- ja tietolii-
kenneinfrastruktuuri oli kommunismin 
jäljiltä niin huono ja riittämätön, että 
se on ollut pakko rakentaa lähes koko-
naan uudelleen. Uudistus on ulottunut 
omistussuhteisiin saakka. Aiempi valtion 
monopoli on pilkottu ja verkonrakennus 
kilpailutettu kansainvälisille yrityksille. Tä-
män seurauksena Romaniassa on valmis-
tuttuaan yksi maailman moderneimmista 
tietoliikenne- ja energiaverkoista. Olemme 
Enstossa ylpeitä siitä, että saamme olla sen 
kehittämisessä mukana.

NUORET PÄÄTTÄJÄT 
KIELTÄYTYVÄT KORRUPTIOSTA

Romanialaisille tiivis perheyhteisö ja ys-
tävät ovat aina olleet tärkeitä. Byrokraat-
tisessa yhteiskunnassa asiat on totuttu 
hoitamaan suhteilla, ja näiden puuttuessa 
lahjuksilla. Korruptio on edelleen yleistä, 
mutta modernien yritysten uuden suku-
polven johtajien odotetaan tervehdyttävän 
liiketoimintaympäristöä. 

Muita ongelmia kansainväliselle liike-
elämälle aiheuttavat infrastruktuurin kes-
keneräisyys sekä talouden epävakaisuus. 
Myös urbaanin, kansainvälisen pääkau-

Ensto valmistaa Romanian 
markkinoille muun muassa 
ilmajohtotarvikkeita.

Romanian eri osissa on hyvin erilaiset olosuhteet.

punkiseudun ja kehittymättömän maa-
seudun kontrasti on suuri. 

Itä-Euroopan toiseksi suurimmalla 
valtiolla on mielenkiintoiset tulevaisuu-
dennäkymät. EU-maana se on sitoutunut 
unionin yhteisiin sääntöihin ja kehitysta-
voitteisiin. Yhteisvaluuttaan liittyminen ni-
voo pian maan entistä tiukemmin osaksi 
eurooppalaista talousaluetta. Romanian 

sijainti idän ja lännen risteyksessä, sen run-
saat luonnonvarat sekä suuri 22 miljoonan 
asukkaan markkina-alue ovat varteen-
otettavia houkuttelevuustekijöitä. Niiden 
innoittamana myös Ensto laajensi toimin-
tansa tänne. Modernisoituvan Romanian 
rakennusprojekti on vasta aluillaan, joten 
suomalaiset ehtivät näihin talkoisiin vielä 
hyvin mukaan. 

Romania
• Väkiluku: 22 miljoonaa

• Pinta-ala: 238 391 neliökilometriä

• Pääkaupunki: Bukarest (1,9 milj. as)

• Muita kaupunkeja: 
Iași (320 000 as.)
Timișoara (306 000 as.)

• Kommunistisen Romanian johtaja  
Nicolae Ceaușescun vallastasyöksy 
ja teloitus kohahdutti koko 
maailmaa jouluna 1989. Osaltaan 
Ceaușescun vastaisuuteen vaikutti 
hänen toimensa, joilla maa pääsi 
eroon ulkomaanvelasta. Sen 
johdosta romanialaisten elintaso 
aleni voimakkaasti.

• Romania liittyi NATO:on ja 
EU:hun 2007.

• Suomi on ilmoittanut vastustavansa 
Romanian liittymistä Schengen-
alueeseen. 

Bukarest
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T
oukokuussa 2010 julkaistus-
sa Teknologiateollisuuden 
raportissa visioitiin älyteol-
lisuudesta Suomen kilpailu-
kyvyn palauttajana. Sitä kos-

kevat konkreettiset edistämistoimenpiteet 
ja -päätökset ovat kuitenkin jääneet vähäi-
siksi. Globaalien markkinoiden tahtiin ver-
rattuna edistysaskeleita on otettu turhan 
verkkaisesti. Eurooppa ja Suomi ovat yk-
sinkertaisesti jäämässä Kiinan ja Yhdysval-
tojen vauhdista digitaalisten palvelujen ja 
kaupan kasvussa. 

”Yksi syy tähän ovat Euroopasta puut-
tuvat, suuret ja yhtenäiset sisämarkkinat. 
Eurooppalaiset toimijat joutuvat räätälöi-
mään tuotteitaan ja palveluitaan jokaisen 
jäsenvaltion erilaisen lainsäädännön mu-
kaan. Tämä aiheuttaa merkittäviä kus-
tannuksia sekä hidastaa innovaatioita ja 
digitaalisten palveluiden tarjontaa”, arvioi 
Nokia Oyj:n strategian sisällöstä ja kehittä-
misestä vastaava johtaja Tommi Juusela.

Euroopan ongelmat näkyvät muun 
muassa merkittävien internet-toimijoiden 
puuttumisena. Markkinoita hallitsevat 
tunnetut amerikkalaiset brändit kuten 
Google, Amazon ja eBay. Perässä tulevat 
kovaa vauhtia kasvaneet kiinalaiset yhtiöt 
Tencent ja Baidu. 

ESTEENÄ POIKKEAVAT SÄÄDÖKSET

Arvioiden mukaan Euroopan unionin kat-
tavien digitaalisten palveluiden sisämark-
kinoiden luominen poikisi parhaimmillaan 
jopa neljän prosentin bruttokansantuot-
teen kasvun vuoteen 2020 mennessä. 
Rahallisesti kyse on 500 miljardin euron 
potista, jonka ulosmittaaminen edellyttää 
ennen kaikkea tehokasta ja harmonisoitua 
lainsäädäntöä. 

”Tutkimusten mukaan maiden poik-
keavat säädökset ovat aiheuttaneet yli 
100 juridista epäkohtaa, jotka estävät 
digitaalisten tuotteiden levittämistä ja 
markkinoimista EU:n sisällä. Nämä sää-
dökset koskevat esimerkiksi kuluttajan-
suojaa, tietoturvaa, yksityisyydensuojaa, 
sisältöjen lisensointia ja hyvitysmaksuja”, 
Juusela kertoo.

Toimivien sisämarkkinoiden aikaan-
saaminen vaatii aktiivista vaikuttamista 
kansallisilta viranomaisilta sekä lobbaavil-
ta järjestöiltä. Myös tunteita kuohuttavat 
talouskiistat pitäisi ratkaista nopeasti. 
Samaan aikaan EU:n tulisi jo keskittyä 
tulevaan kasvuun, jossa digitaaliset sisä-
markkinat ovat merkittävä mahdollisuus. 

”On positiivista, että eurooppaministeri 
Alexander Stubb on ottanut kantaa digi-

Euroopan älyteollisuus kaipaaa yytteeoolllliiss
yhtenäisiä sisämarkkinoita
Älyteollisuus on tunnistettu potentiaalisekssii kakasvsvunun
lähteeksi. Siitä huolimatta kansainvälisessä kilpapaililusussasa
Suuomi ja EEurooppa ovat jäämässä KiKiininanan jja YhYhdydysvsvalaltotojejenn
jäjälklkeeeen.n. TTilanteen kororjajaamamininenn eededellllytyttätäää sisisäsämamarkrkkikinonoididenen 
kekehihittttämämisistätä ssekekää kakasvsvuyuyririttttäjäjyyyydedenn tutukekemimiststa.a.

TeksTeksti ti AriAri RytsRytsy y KuvaKuva Shuthuttersterstocktock

taalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen 
ja ilmaissut ajavansa asiaa eteenpäin. EU-
maiden tulisi sopia yhteisistä pelisäännöis-
tä ja lähteä luomaan yhdessä merkittävää 
kasvua. Tällaisessa tilanteessa kompromis-
seja vaaditaan varmasti niin Suomelta kuin 
kaikilta muiltakin EU-mailta”, Juusela poh-
tii. Myös pääministeri Jyrki Katainen on 
ilmaissut tukensa EU:n digitaalisten sisä-
markkinoiden kaltaisten kasvusektorien 
edistämiselle. 

RISKIRAHAA JA KOKEMUSTA 
ALOITTELEVILLE YRITTÄJILLE

Euroopan sisämarkkinoiden ohella ripeitä 
uudistuksia kaivataan julkiselle sektorille 
sekä Suomen kasvuyrittäjyyspolitiikkaan. 
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JULKISEN PUOLEN KANKEUS ICT:N 
HHYÖÖDDYNTÄMISESSÄ JOHTUU PÄÄÄÄTTÖÖKKSSEENN--
TTEEOONN SSIRRPPAALOOIITUNEISUUDESTTAA..

Julkisen puolen kankeus ICT:n hyödyntä-
misessä johtuu etupäässä päätöksenteon 
sirpaloituneisuudesta. Se on tuottanut lu-
kemattoman määrän erilaisia tietojärjes-
telmiä. Apua toivotaan julkisen hallinnon 
uudesta tietohallintolaista, jonka tavoit-
teena on valtion ja kuntien tietojärjestel-
mien yhteensopivuuden parantaminen.

”Julkisen sektorin järjestelmien ja 
toimintatapojen tulee olla joustavia ja 

läpinäkyviä. Näissä kehityshankkeissa 
älyteollisuutta voidaan edistää tekemällä 
esikaupallisia ja innovatiivisia julkisia han-
kintoja, joita Suomessa ei ole juuri hyö-
dynnetty”, Juusela ehdottaa.

Suomalaisen älyteollisuuden tuotteiden 
ja palveluiden saaminen kansainvälisille 
markkinoille vaatii myös rahaa. Aikaisen 
riskirahoituksen puute on alan yrityksil-
le edelleen merkittävä ongelma. Tämän 

seurauksena eurooppalaisen teknologisen 
perustan omaavia innovaatioita on valunut 
muualle kaupallistettaviksi. Tällaisia inno-
vaatiovuodon tunnetuimpia esimerkkejä 
ovat World Wide Web, WLAN ja Linux-
käyttöjärjestelmä. 

”Suomessa on keskusteltu enkelisijoit-
tajien verokannustimista ja riskirahoittaji-
en uudelleensijoitetun voiton verohelpo-
tuksista, jos raha sijoitetaan tuottamaan 
kasvua. Sillä lisättäisiin markkinoilla olevaa 
rahaa sekä tuotaisiin menestyneiden yrit-
täjien kokemusta aloitteleville yrittäjille. 
Heidän kohdallaan kyse ei ole pelkästään 
rahasta, vaan myös johtamistuesta, mark-
kinaosaamisesta ja verkostoista”, Juusela 
muistuttaa. 
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Inari III kulkee teknisten ratkaisujensa ansiosta äänettömästi eikä aiheuta aaltoja.

Ihmealus 
Inarijärvellä
Ilmestys on erikoinen, jopa aavemainen. Mitään ei kuulu, 
mutta viereen lipuu iso katamaraani. Inari III on ainutlaatuinen 
maailmassa, sen sähkömoottoreissa riittää hiljaista voimaa.

Teksti Sami Laakso Kuvat Fantan Catamaran Oy

I
narijärvellä on liikennöinyt tämän kesän 
ajan uusi 16-metrinen ja 120-paikkai-
nen Inari III -katamaraani. Lake & Snow 
Inarin alukselle on kauden aikana ker-

tynyt 170 parin kolmen tunnin kestoista 
matkaa. Tapani Lappalainen on hankin-
taansa tyytyväinen. Vaikka kyseessä on pro-
totyyppi, yhtään reissua ei ole jäänyt aja-
matta tai keskeytynyt.

Tyytyväisiä ovat Lappalaisen mukaan ol-

leet myös eri puolilta maailmaa kotoisin 
olevat matkustajat. Erityisesti moottorien 
äänettömyys sekä kulun tasaisuus ovat 
saaneet kiitosta. Sähkömoottorien tuo-
ma ekologisuus sopii erityisen hyvin Lapin 
maisemaan. Matkailubusineksen pyörittä-
jänä Lappalainen kiittelee taloudellisuutta.

”Sähköä menee noin kahden euron 
verran reissua kohden  ja dieseliä kuluu 
kahdeksisen litraa”, Lappalainen kertoo. 
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ALUKSEN KULUTUS ON KOLME LITRAA 
DIESELIÄ TUNNISSA.

Etuna on myös se, että aluksen käyttö on 
vaivatonta, eikä ajo vaadi isoa miehistöä. 

ASIOIDEN UUDELLEENMIETTIMISTÄ

Tapani Lappalainen teki aluksen hankin-
tapäätöksen, vaikka alus oli vasta suun-
nitteluasteella. Aluksen valmistumista kui-
tenkin siivitti epäusko. Aluksen kehittäjä 
Mauri Rautiainen törmäsi siihen, kuten 
varmasti monet muutkin innovatiivisten 
ratkaisujen kehittäjät, että kukaan ei 
usko vasta puheiden tasolla olevaa ideaa. 
Todistaakseen oman ideansa toteutuskel-
poisuuden, Rautiaisen yrityksen Fantan 
Catamaran Oy:n oli näytettävä se toteen.

Rautiainen palaa alkulähteille. Ajatus 
täysin uudentyyppisestä aluksesta syntyi, 
kun hän asiaan perehtyessään havaitsi 
sähköisen voimansiirron edut. Alkuvaiheen 
haasteeksi tuli löytää sopiva voimalait-
teen valmistaja. Niitä löytyikin eri puolilta 
maailmaa, mutta kuultuaan hankkeesta 

enemmän, ne luopuivat siitä yksi kerral-
laan. Lopulta tilanne ratkesi, eikä riittävän 
osaamisen perässä tarvinnutkaan lähteä 
merta edemmäs.

”Oulusta löytyi mies, joka lupasi tehdä 
sellaisen voimalaitteen, joka kestää tässä-
kin kokoluokassa”, Rautiainen hymähtää.

Ja lupaus piti. Randax Oy:n toimitta-
ma sähköinen voimansiirtojärjestelmä on 
hyvin pelkistetty. Koko potkuriakselisys-
teemissä on vain kuusi osaa, eikä esimer-
kiksi lainkaan vaihdelaatikkoa eikä edes 
laakereita sähkömoottorissa. Ilmeisesti ei 
ole sitten juuri tehohävikkiään?

”Ei ole”, Rautianen nyökkää ja esittelee 
lukuja.  

”Generaattorin kampiakselin tehosta 
tulee potkurin työnnöksi noin 90 prosent-
tia. Perinteisessä toteutustavassa se on 
parinkymmenen prosentin luokkaa. Tähän 
mennessä aluksella on ajettu 500 tuntia. 
Kulutus on ollut tunnissa noin kolme litraa, 

kun nopeus on ollut hieman yli seitsemän 
solmua. Pienellä 4–5 viiden solmun nopeu-
della tehontarve on noin neljä kilowattia.”

Käyttövirtaa alus saa 50 kWh akustos-
ta, joiden pikalataus vie viitisen tuntia. 
Tarvittaessa virtaa voi tuottaa 55 kW die-
selgeneraattorilla. 

”Tässä ei ole mitään mystiikkaa. Ai-
noastaan tietotaitoa, joka on kasattu yh-
teen”, Rautianen selittää monen mielestä 
maagiselta kuulostavia lukuja. Hän kertoo 
aluksen runkosuunnittelija Windcraft Oy:n 
Aki Suokkaan kanssa tukeutuneensa 
10 000 vuotta vanhaan polynesialaisten 
keksintöön runkoratkaisussa.

”Katamaraanirakenne valikoitui aluk-
seen siksi, että yksirunkoisesta aluksesta 
ei olisi ollut mahdollista tehdä riittävän 
taloudellista. Lisäksi se on mukavuus- ja 
tilakysymys.”

Jos mullistavalta kuulostava ratkai-
sussa perustuu olemassa olevaan tie-
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totaitoon, eikö se yllätä, että missään 
muualla ei ole toteutettu vastaavaa alus-
ta? Maailman meriä on sentään kuljettu 
vuosituhansia. 

”Kyllä. Se yllättää todella”, Rautiainen 
sanoo. 

Ehkä tarvittiinkin joku, joka tarkaste-
lee asioita tuorein silmin, uudesta pers-
pektiivistä. Mauri Rautiainen on aiemmin 
toiminut pitkään lentäjänä, ja hän sanoo 
hankkineensa ensimmäisen oman veneen-
säkin vasta vuonna 2003. 

VERKOSTONKUTOJAA TARVITAAN

On helppo ymmärtää, että uudentyyppi-
sen ison aluksen suunnittelu ja käytännön 
rakentaminen on yrittäjän harteille raskas 
taakka. Apua Rautiainen on saanut elin-
keinotoiminnan kehittämisyhtiö Kainuun 
Etu Oy:stä, jonka projektipäällikkö Teuvo 
Nissilä toimii myös TRIOplus-hankkeessa 
verkostonkutojana. Hän sanoo Rautiaisen 
idean vakuuttaneen hänet heti ensi kuu-
lemalta. Se poikkesi selkeästi edukseen 
lukemattomista muista, joihin Nissilä on 
uransa varrella törmännyt.

”Tämä hanke edellyttää verkottumista 
lukuisten eri tahojen kanssa. Jonkun pitää 
juosta ne kasaan, yrittäjä ei siihen pysty”, 
Nissilä kuvaa rooliaan.  

Ja juoksemista Nissilällä riittää. Hank-
keessa keskeinen sidosryhmä on Kajaanin 

kaupunki, jonka alueelle on suunnitteilla 
tuotantotilojen perustaminen. Muita ver-
koston silmukoita ovat muun muassa ELY-
keskus, Tekes sekä Kainuussa sijaitsevat 
potentiaaliset yritykset, jotka voisivat osal-
listua alusten valmistamiseen. Parhaillaan 
töitä teettää myös rahoittajien etsintä.

”On liiketoimintaa ja ammatinharjoit-
tamista. Jos haluaa tehdä liiketoimintaa ja 
bisnestä, silloin pitää olla rahaa. Rahoitus 
pitää hoitaa ammattitaitoisesti. Muuten 
homma kääntyy ammatinharjoittami-
seksi”, itsekin yrittäjänä toiminut Nissilä 
summaa.

Mauri Rautiainen katsoo eteenpäin. 
Hän ei epäile, etteikö tuotantoa saataisi 
toimimaan, jos yritys saa markkinoinnin 
kuntoon ja kauppa alkaa käydä. Potenti-
aalisia markkinoita ainakin riittää. Saman 
kokoluokan aluksia on Länsi-Euroopan 
alueella liikenteessä 20 000–30 000. Kau-
pat tehdään noin tuhannesta aluksesta 
vuodessa.

”Uskon, että kymmenen vuoden kulut-
tua meidän aluksiamme on Skandinaviassa 
ja muualla Euroopassa. Tämä on herättä-
nyt jo nyt niin paljon kiinnostusta. Meidän 
pitää kuitenkin saada uskottavuutta tähän 
asiaan. On tärkeää, että löydämme sellai-
set yhteistyökumppanit, että pystymme 
maailmanmarkkinoille lähtemään”, Rau-
tiainen sanoo. 

TRIOplus on 
yritysten tukena

Teknologiateollisuus vauhdittaa 

toimialansa yritysten kasvua ja 

kansainvälistymistä TRIOplus-

hankkeen avulla. Pk-yritysten 

aktivointihanke TRIOplus 

perustuu vahvasti alueelliseen 

toimintaan ja alueellisten yhteys-

henkilöiden aktivointitoimintaan 

yrityksissä.

Suomalaisen teknologiateolli-

suuden menestystä vauhditetaan 

toteuttamalla syksyyn 2013 

mennessä

• 800 yrityskäyntiä

• 500 perusanalyysia

• 230 jatkoanalyysia

• 180 kehityshanketta

• 100 tervehdyttämishanketta

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

EKOLOGISUUS 
SOPII HYVIN LAPIN 
MAISEMAAN.
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Kolumni

MISSÄ ARVO SYNTYY ja kenelle se jää, kysyi Etlan Pekka 
Ylä-Anttila alkuvuoden kolumnissaan (Visio 1/2011). Nokian N95-
puhelimen tapauksessa merkittävä osa arvosta syntyi Suomessa, 
vaikka tuote valmistettaisiin Suomen ulkopuolella. 

Miten on laita muilla aloilla ja muissa tuotteissa? Päteekö sama 
tulos esimerkiksi konepajateollisuudessa? Näihin kysymyksiin tuo 
valaistusta parhaillaan käynnissä oleva Etlan laaja tutkimuskoko-
naisuus.  

Näyttää siltä, että mitä enemmän tuotteeseen liittyy aineetonta 
pääomaa, sitä pienemmäksi tulee varsinaisen valmistuksen rooli 
arvontuottajana. Aineetonta pääomaa ovat esimerkiksi tuotteen 
teknologiaan liittyvät patentit ja brändi. Suomestakin löytyy lukui-
sia konepajayrityksiä, jotka keskittyvät pelkästään suunnittelemaan 
tuotteita ja myymään niitä. Omia tehtaita näillä ei ole. Varsinainen 
valmistustoiminta on siis annettu muiden yritysten tehtäväksi.  

Toisaalta osa konepajoistamme on keskittynyt nimenomaan 
valmistukseen. Niillä ei välttämättä ole omia tuotteita tai brändiä. 
Tärkeintä niille on valmistus. On kuitenkin selvää, että nykyisin 
valmistusosaamista löytyy ympäri maailmaa. Sitä voi ostaa niin 
Suomesta, Kiinasta kuin Malesiastakin. Pelkkään valmistukseen 
keskittyvän yrityksen on syytä olla lähellä alansa huippua. Globaali 
kilpailu pitää siitä huolen. 

Toisin kuin elektroniikkateollisuudessa, konepajateollisuudessa 
kuljetus- ja muut logistiikkakustannukset voivat olla hyvin merkit-
täviä. Tästä antaa hyvän esimerkin eräs tutkimamme konepajayri-
tys, jonka tuotteiden alikokoonpanot ja loppukokoonpano ovat 
hajautettu kolmelle mantereelle. Analyysit paljastivat, että yli 16 
prosenttia tuotteen kokonaiskustannuksista tuli logistiikasta ja kul-
jetuksista. Edullisempien valmistusmaiden tuomat kustannussääs-
töt lähes hävisivät kohonneiden logistiikkakustannusten myötä. 

Yhtä totuutta valmistuksen merkityksestä ja matalan kustan-
nustason maiden ylivoimaisuudesta ei siis ole. 

Arvoketjuissa merkittävän siivun kokonaisarvosta ottavat ne 
yritykset, jotka jollain tavalla toimivat portinvartijoina. Toisinaan 
portinvartijarooli tulee patenteista, joskus taas esimerkiksi jakelu-
kanavan hallinnasta. Monet konepajayritykset ovatkin pyrkineet 
ottamaan jakelukanavan omaan hallintaansa. Tähän ovat houku-
telleet jakeluportaan katteet ja pääsy suoriin asiakaskontakteihin. 

Pitkällä tähtäimellä menestyvä yritys pystyy tunnistamaan ar-
voketjujen portinvartijakohdat ja mahdollisesti siirtymään niiden 
suuntaan. Keinoja ovat yritysmyynnit ja -ostot, sisäiset investoinnit, 
ulkoistukset ja miksei myös sisäistykset. Viimeksi mainittu on ul-
koistuksen vastakohta. Päätetään tehdä jotain itse sen sijaan, että 
ostettaisiin se edelleen yrityksen ulkopuolelta. Keinoja ja tapoja 
on siis monia. Vain harva yritys on tuomittu nykyiseen asemaansa 
arvoketjussa.

Jyrki Ali-Yrkkö

Tutkimuspäällikkö, ETLA

Arvon mekin ansaitsemme…
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Talouden tila

TEOLLISUUDEN ostopäällikköindeksit 
kesä–syyskuulta kertovat teollisuustuotan-
non kasvun pysähtymisestä maailmanlaa-
juisesti. Myös kulutuskysynnän kehitystä 
ennakoivat indikaattorit ovat heikentyneet 
selvästi. Kaikki tuoreet tiedot talouden 
kehityksestä ennakoivat jopa maailman-
laajuista taantumaa, jonka syvyys on vielä 
arvailujen varassa. 

Euroalueella teollisuustuotanto kääntyi 
laskuun elokuussa. Myös Saksassa ja Rans-
kassa tuotannon kasvu pysähtyi. Saksassa 
keskeisten teollisuusalojen saamat uudet 
tilaukset kääntyivät laskuun jo keväällä tai 

viimeistään kesän aikana. Yhdysvalloissa 
teollisuustuotannon kasvu pysähtyi elo-
kuussa. 

Huomionarvoista on se, että teollisuu-
den tilanne on heikentynyt oleellisesti 
myös kehittyvissä maissa. Brasiliassa tuo-
tanto on ollut selvässä laskussa. Venäjällä 
ja Kiinassa kasvu on pysähtynyt. Kiinassa 
kehityksen tasaantuminen on kuitenkin 
seurausta ennen kaikkea rahapolitiikan 
kiristämisestä. Ongelmana on ollut liian 
nopea infl aatio ja talouden ylikuumene-
minen.  

SUOMI KOHTAA UUDEN 
TAANTUMAN HEIKOSSA TILASSA

Suomessa teknologiateollisuuden alkuvuo-
si kehittyi vielä noususuuntaan, vaikkakin 
hyvin epäyhtenäisesti toimialojen ja yritys-
ten välillä. Alan yhteenlaskettu liikevaih-
to on tällä hetkellä lähes viidenneksen ja 
tavaravienti kolmanneksen pienempi kuin 
ennen talouskriisiä syksyllä 2008. Nyt 
näkö piirissä on uusien tilausten vähene-
minen ja uudelleen heikkenevä työllisyys-
kehitys. 

Vuotta 2008 seuranneen talouskriisin 
myötä teknologiateollisuuden henkilöstö 

Maailmantalous

Maailmantalouden tila ja näkymät ovat heikentyneet 
nopeasti kesän ja syksyn aikana. Länsimaiden ylivelkaan-
tuminen on johtanut kasvavaan epävarmuuteen rahoitus-
markkinoilla, mutta myös teollisuuden ja palvelualojen 
tilanteen ja näkymien oleelliseen synkkenemiseen. 

Euroalueen teollisuustuotanto on kääntynyt laskuun

Viimeinen havainto elokuu 2011.
Lähde: Markit

on taantuman kynnyksellä
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Suomessa on vähentynyt kaikkiaan yli 
40 000:lla. Liikevaihdon kasvusta huo-
limatta henkilöstön määrä ei kääntynyt 
kasvuun tammi–kesäkuun aikana. Tämä 
kertoo globaalista rakennemuutoksesta 
sekä yritysten hyvin epäyhtenäisestä ke-
hityksestä. 

Sen sijaan suomalaisyritysten tytäryri-
tyksissä ulkomailla henkilöstöä lisättiin 
reippaasti jo viime vuonna ja kasvu jatkui 
myös alkuvuoden aikana. Ulkomailla hen-
kilöstöä on jo noin 310 000, kun Suomes-
sa sitä on vajaat 290 000. 

Suomen kansantalous kohtaa nyt uu-
den taantuman heikossa tilassa. Suomen 
vienti on tällä hetkellä vuositasolla yli 20 
miljardia euroa pienempi kuin ennen ta-
louskriisiä. Tämä on keskeinen syy sille, 
miksi valtion verotulot eivät riitä katta-
maan menoja ja julkinen velka kasvaa 
edelleen merkittävästi. 

Vienti tuo Suomen bruttokansantuot-
teesta noin puolet, kun otetaan huomi-
oon myös viennin välilliset vaikutukset. 
Hallitusohjelmassa kirjatut toimenpiteet 
Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja 
kasvun tukemiseksi ovat täysin riittämät-
tömiä. Ilman viennin kasvua ja menoleik-
kauksia julkisen sektorin velkaantumista 
ei ole mitenkään mahdollista saada hal-

lintaan. Nyt edessä ovat kaiken aikaa li-
sääntyvät leikkaustarpeet. 

VELKAKRIISI EDELLYTTÄÄ 
LÄNSIMAISSA MERKITTÄVIÄ 
RAKENNEMUUTOKSIA

Vuosien 2008–2009 fi nanssikriisiä seu-
rannut julkisen talouden nopea velkaan-
tuminen koskee lähes kaikkia kehittyneitä 
Euroopan maita sekä Yhdysvaltoja ja Japa-
nia. OECD:n arvion mukaan velan määrä 
suhteessa bruttokansantuotteeseen ylittää 
tänä vuonna 100 prosenttia Belgiassa, Ir-
lannissa, Islannissa, Italiassa, Japanissa, 
Kreikassa, Portugalissa, Ranskassa ja Yh-
dysvalloissa. Julkinen velka OECD-maissa 
keskimäärin ylittää niin ikään 100 prosent-
tia kuluvana vuonna, kun vuonna 2005 
osuus oli noin 75 prosenttia.

EU-maita koskevan Maastrichtin so-
pimuksen mukaan EU-valtio on ylivelkai-
nen, jos julkinen velka ylittää 60 prosent-
tia bruttokansantuotteesta. On esitetty 
laskelmia, joiden mukaan julkisen velan 
osuuden saaminen 60 prosentin tasol-
le lähimmän kymmenen vuoden aikana 
edellyttäisi esimerkiksi Kreikassa brutto-
kansantuotteessa yli 20 prosentin kasvua 
joka vuosi. Vastaavasti Irlannissa ja Itali-
assa kasvun tarve vuosittain olisi runsaat 

10 prosenttia sekä Portugalissa vajaat 
10 prosenttia ja Espanjassa 5 prosenttia. 
Ranskassakin kasvun tulisi olla vuosittain 
6,5 prosenttia ja Saksassa 4,5 prosenttia. 
Tällaisia kasvulukuja on miltei mahdoton 
saavuttaa.

Talouden vakauden ja näkymien kan-
nalta oleellista onkin huomata, että ylivel-
kaantuminen sekä globaali rakennemuutos 
merkitsevät länsimaille ennennäkemättö-
miä haasteita. Näissä maissa kilpailukyky ei 
enää riitä ylläpitämään riittävää talouskas-
vua ja nykyisen laajuista julkista sektoria. 
Vastaavasti työmarkkinoilla esiintyvät tar-
peettomat jäykkyydet ja työvoimakustan-
nusten liian nopea kasvu estävät osaltaan 
paluun täystyöllisyyteen. 

Jukka Palokangas
Pääekonomisti
jukka.palokangas@
teknologiateollisuus.fi 

Teollisuustuotannon kasvu on 
pysähtynyt myös maailmanlaajuisesti

Viimeinen havainto elokuu 2011.
Lähde: Markit

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

markkinoiden aukeamista
Pol  okennoala odo  aa

Puhtaampien energiaratkaisujen tarve on lisännyt kiinnostusta 
polttokennoteknologian mahdollisuuksiin. Kaupallistamisen alkuvaihetta 
elävän alan liiketoimintapotentiaali ulottuu kannettavista vapaa-
ajansovelluksista varavoimaan ja teollisuuden tarpeisiin.

Teksti Ari Rytsy Kuvat Jari Härkönen ja Wärtsilä

Vuosaaren satama-alueelle tulee Polttokennot-ohjeman demonstraatiohanke. 
Aluetta katsastamassa Kim Eklund (vas.), Anneli Ojapelto ja Ari Parviainen.
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P
olttokennoissa on kyse sähkökemiallisesta 
energian tuottamisesta, jossa hyödynne-
tään vetyä tai muita polttoaineita. Vaikka 
polttokennojen toimintaperiaate keksit-
tiin jo vuonna 1838, löytyvät ensimmäi-

set merkittävät käytännön sovellukset NASA:n Apollo-
kuulennoissa käytetyistä avaruusaluksista. Vasta 2000-lu-
vulla polttokennojen käyttömahdollisuuksia on alettu sel-
vittää laajemmin.

Tällä hetkellä kyseisestä teknologiasta ovat kiinnos-
tuneita muun muassa elektroniikkateollisuus ja auton-
valmistajat. Polttokennoja voidaan hyödyntää myös 
rakennusten tai vaikkapa laivojen sähkön ja lämmön 
tuotannossa. Markkinoilla on jo esimerkiksi polttoken-
noilla tuotettua varavoimaa tukiasemille ja turvallisuus-
järjestelmille sekä sähköä vapaa-ajan välineisiin.

”Polttokennot pitävät sisällään useita tekniikoita 
ja laitteiden teholuokat vaihtelevat milliwatista aina 
kilo- ja megawatteihin. Kyse on hyvän hyötysuhteen ja 
päästöttömyyden tarjoavasta teknologiasta, joka yhte-

nä energiakonversiomuotona voi lunastaa lupauksensa 
useassa eri sovelluksessa”, sanoo Teknologiateollisuu-
den Polttokennot-toimialaryhmän hallituksen puheen-
johtaja Kim Eklund. 

Perustekniikan ja jakeluverkon kehittymisestä huoli-
matta polttokennomarkkinat ovat kasvaneet ennusteita 
hitaammin. Tämä johtuu ennen kaikkea polttokennojen 
hinnan ja kilpailukyvyn suhteesta. Harppaus kehitysvai-
heesta tuotantovolyymeihin on siinä määrin suuri, että 
ala kaipaa sekä kansallisia että kansainvälisiä aloitteita 
ja tukijärjestelmiä lopullisen läpimurron saavuttamiseksi.

KENTTÄTESTIT JA PILOTIT POHJANA 
KAUPALLISTAMISELLE

Yksi alaa tukevista hankkeista on Tekesin Polttoken-
not-ohjelma. Vuoteen 2013 ulottuvalla projektilla 
parannetaan suomalaisen teollisuuden ja tutkijoiden 
mahdollisuuksia synnyttää läpimurtotuotteita valituilla 
osa-alueilla. Polttokennot-ohjelma on parhaimmillaan 
siirtymässä demonstraatiovaiheeseen, jonka myötä 
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tuloksia esitellään autenttisessa toi-
mintaympäristössä Vuosaaren satama-
keskuksessa. Demo2013-hanke toimii 
samanaikaisesti sekä käyttäjälähtöisenä 
kokeilualustana että pitkäaikaisena kent-
tätestauksena. Sen ohella Polttokennot-
toimialaryhmä jatkaa edelleen alan yritys-
ten aktivointia polttokennoteknologian 
kaupallistamiseksi.

Komponenttien kehittäjien sekä tek-
nologian soveltajien kannalta tärkeää 
verkottumista ja vaikuttamista tehdään 
myös kansainvälisellä tasolla. Esimerkik-
si järjestelmäkehittäjänä kunnostautu-
nut Wärtsilä on aktiivisesti mukana EU:n 
polttokenno- ja vetyohjelmissa. Yrityksen 
tutkimus- ja tuotekehityshankkeet ovat 
johtaneet pilottihankkeisiin vuoden 2008 
Vaasan asuntomessuilla sekä rahtivarus-
tamo Wallenius Wilhelmsenin kanssa. 
Wärtsilä tulee toimittamaan Vuosaaren 
demonstraatiohankkeeseen 50 kilowa-
tin polttokennoteknologiaa hyödyntävän 
voimalaitoksen, joka tuottaa lämpöä sa-
taman tarpeisiin sekä sähköä Helsingin 
Energian verkkoon. 

AUTOTEOLLISUUDEN 
VETYSOVELLUKSET 
VAUHDITTAMAAN MARKKINOITA

Tässä vaiheessa polttokennomarkkinoil-
la on hankalaa edetä suoraviivaisesti. 

Puhdas ja tehokas energiantuotanto on 
kuitenkin siinä määrin kiinnostava aihio, 
että suurimmat autonvalmistajat ovat 
kovalla vauhdilla edistämässä liikenteen 
polttokennoratkaisuja sekä niihin liittyvän 
vetyjakeluverkoston kehittämistä. 

”On täysin mahdollista, että autoteol-
lisuus vetää perässään koko polttoken-
noalan kehitystä. Kaupallinen päänavaus 
yhdellä osa-alueella auttaisi todennäköi-
sesti myös muita sektoreita pääsemään 
paremmin liikkeelle. Massavalmistus 
puolestaan laskisi alan kustannustasoa”, 
sanoo Tekesin Polttokennot-ohjelman 
koordinaattori Anneli Ojapalo. 

Kansainvälisesti polttokennojen hyö-
dyntämisessä on edistytty muun muassa 
Saksassa ja Tanskassa, missä erilaisten 
mobiiliratkaisujen akut sekä varavoi-
masovellukset ovat tarjonneet varhaiset 
markkinat. Sovelluskohteiden etsimisen 
sijaan alan suurimpana haasteena on-
kin yritysverkoston kasvattaminen myös 
komponenttivalmistajilla ja loppukäyt-
täjillä. 

”Yksi toimialaryhmän tavoitteista on 
tiedottaa eri osapuolia polttokennon 
eduista ja mahdollisuuksista. Uskon, että 
pystymme pitkällä tähtäimellä tarjoamaan 
kaikille arvoketjun osapuolille houkutte-
levat tulevaisuudennäkymät”, Eklund 
arvioi.  

Kokeilualustana 
Vuosaaren satama

Teknologiateollisuuden ja kuuden 

yrityksen yhteinen Demo2013-hanke 

on osa Tekesin Polttokennot-

ohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 

2007. Alan teknologiaa tutkivan 

ja kaupallistavan ohjelman alla on 

60 erilaista projektia, joista noin 

kolmannes on puhtaasti yrityshank-

keita. Ohjelman piirissä on yhteensä 

yli 400 osallistujaa. 

Päätösvaiheessa ohjelman sekä 

eurooppalaisten yhteistyöhank-

keiden tulokset kootaan yhteiselle 

kokeilualustalle Vuosaaren satama-

alueelle. Projekti huipentuu pitkä-

kestoiseen demonstraatioon vuonna 

2013, jolloin kaikki sovellukset 

nähdään yhtäaikaisessa käytössä. Jo 

päättyneet sekä edelleen käynnissä 

olevat hankkeet edustavat ohjelman 

ydinalueita, joita ovat kiinteät 

voimantuottosovellukset, kuljetus 

ja liikkuvat työkoneet sekä kannet-

tavat ja matalatehoiset polttoken-

nosovellukset. 

”Pyrimme lisäämään polttokenno- 

ja vetyteknologiaan liittyvää yleistä 

tietoisuutta sekä vakuuttamaan 

loppukäyttäjät ja päätöksentekijät 

kyseisen energiamuodon puhtau-

desta, tehokkuudesta ja turvalli-

suudesta”, Anneli Ojapalo kuvailee 

Demo2013-hankkeen tavoitteita.

Vuosaaren satama on kaikin 

puolin erinomainen kokeilualusta, 

sillä se on ansioitunut ympäristöasi-

oihin panostavana edelläkävijänä. 

Sijainti kaupunkialueen tuntumassa 

asettaa tarkat rajoitukset sataman 

melulle ja päästöille. Niin sanotulla 

green port -fi losofi alla on myös 

taloudellista merkitystä. 

”Kilpailu Itämeren tavaralii-

kenteestä on kovaa, joten näkyvät 

ja edistykselliset energiaratkaisut 

hyödyntävät varmasti Vuosaaren 

sataman ja Helsingin kaupungin 

asettamia tavoitteita”, Ojapalo 

uskoo. 

Wärtsilän polttokennoihin liittyvät tutkimus- ja tuotekehitys-
hankkeet ovat johtaneet pilottihankkeisiin.
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”Kustannuskehitys on 
mitoitettava työllisyyden 
ja vientiteollisuuden 
kilpailukyvyn, ei 
in  aation lähtökohdista.” 

Jorma Turunen
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Turusen
pyssystä
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Oletko seuraava?

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

Suunnittele tuote tai osa ohutlevystä 
ja osallistu kilpailuun!

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

noin 10 000 euron arvosta.

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


