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TEKSTI SAMI LAAKSO KUVA MIKKO NIKKINEN

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

Osaavia tekijöitä

UPSEERIOPPILAS Mikkosen viikonloppu 

on kiireinen – niin kuin ne ovat kaikilla 

asepalvelustaan suorittavilla. Viikon-

loppuloma alkoi Jyväskylän Tikkakoskella 

perjantaina kello 15.20 ja palvelukseen 

on palattava sunnuntaina 22.00. 

Kiireestä huolimatta vuosi harmaissa 

on hyvä aika pysähtyä ja miettiä minne 

suunnata, kun siviilielämä jälleen koittaa. 

Eikä Teemu Mikkoselle viikonloppuva-

paat vanhempien luona Sulkavalla uusi 

asia ole, ne tulivat tutuksi jo 16-vuo-

tiaana, kun hän aloitti kaksoistutkin-

toon tähtäävät opinnot Etelä-Karjalan 

ammattiopistossa. Motiivi nuorella 

miehellä muuttoon Imatralle oli selvä: 

elektroniikka-asentajan pätevyys ja yliop-

pilastutkinto.

”Tietotekniikka-ala on kiinnostanut 

minua aina. Pelkkä ammattikoulu olisi 

mielestäni ollut kuitenkin liian helppo 

tie. Kaksoistutkinto antaa kunnon poh-

jan jolla voi lähteä myös jatko-opiskele-

maan.”

Mikkonen muistaa opikeluajan valoi-

sana, muttei väitä, että lähtö kodin 

turvasta olisi ollut helppo.

”Aluksi kaikki oli uutta ja suoraan 

sanoen hieman pelottavaakin.”

Mikkonen sai kuitenkin nopeasti 

opiskelujen juonesta kiinni. Hän ei pidä 

samanaikaista ammatillisen tutkinnon 

ja lukion äidinkielen, ruotsin, englannin 

sekä pitkän matematiikan ja fysiikan 

opintojen suorittamista kohtuuttoman 

raskaana. Toki se vaati työtä, mutta aikaa 

jäi myös harrastuksille.

Vaivannäkö tuotti tulosta. Opettajan 

kehotuksesta Mikkonen osallistui vuonna 

2009 ammattiosaamista mittaavaan 

Taitaja-kilpailuun, josta tuloksena oli 

hopeasija. Kokemus oli positiivinen 

ja liekö hopeasijakin hieman jäänyt 

kaivelemaan, kun Mikkonen osallistui 

Taitaja-kilpailuun myös kahtena 

seuraavana vuonna saaden hopeaa 

ja kultaa.

Hyvä menestys kotimaassa vei Mikko-

sen Suomen joukkueen mukana taitajien 

EM-kilpailuihin Lissaboniin. Suomalaisten 

osaaminen niitti menestystä. Yksi palki-

tuista oli Mikkonen, jolle tuli voitto sekä 

henkilökohtaisessa että joukkuesarjassa.

”Menestys tuntuu hyvältä, mutta 

suurin hyöty minulle on ollut se, että 

olen päässyt verkostoitumaan sekä kil-

pailijoiden että tuomariporukan kanssa”, 

Mikkonen kertoo. 

Hän uskoo menestymisen ammatti-

taitoa mittaavissa kilpailuissa auttavan 

uralla eteenpäin.

”Jo taitajakilpailussa yksi yritys oli 

rekrytoimassa mitalisteja.”

Nyt Mikkosella on taskussaan ammat-

titutkinto ja erinomainen, viiden eximian 

ylioppilastodistus. Tulevaisuuden suun-

nitelmat eivät ole täysin selvillä, mutta 

todennäköisenä hän pitää opintojen 

jatkamista. Entä opintojen jälkeen, missä 

tehtävissä nuorimies voisi nähdä itsensä 

työskentelevän?

”Mahdollisesti tietotekniikka-alan 

yrityksessä, jossa työ olisi asiakasläheistä 

eikä pelkästään tietokoneen ruudun 

ääressä tapahtuvaa”, hän pohtii.

Monia nuoria kaivaa huoli siitä, löy-

tyykö heille työpaikkaa. Mikkosta ei.

”Niin kauan kuin sähköä riittää, 

niin pitkään maailmassa on tietokoneita. 

Oikeasti osaavia henkilöitä tarvitaan 

aina.” 



Teemu Mikkosella on aikaa 
miettiä jatkosuunnitelmiaan 

ennen kuin astuu siviiliin ensi 
heinäkuussa.
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Pääkirjoitus

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

SUOMI ON menestynyt hyvin panostamalla korke-
aan osaamiseen, teknologian kehittämiseen ja näihin 
perustuvien tuotteiden ja palveluiden vientiin. Kehi-
tyssuunta viime vuosikymmenen aikana on kuitenkin 
erittäin huolestuttava. Vielä 2000-luvun alussa huippu-
tekniikan osuus Suomen viennistä oli neljännes. Tällä 
hetkellä osuus on enää kymmenesosa. Tullihallituksen 
ulkomaankauppatilastojen mukaan huipputeknologian 
kauppa kääntyi vuonna 2010 alijäämäiseksi ensimmäisen 
kerran yli puoleentoista vuosikymmeneen.

Vahvan osaamisperustan rakentaminen edellyttää kor-
keakouluiltamme erikoistumista, kansainvälistymistä sekä 
avointa ja ennakkoluulotonta yhteistyötä. Teknologia yk-
sin ei pelasta Suomea. Avoimessa innovaatioympäristössä 
ratkaisevaa on kyky yhdistää edistyksellinen teknologinen 
osaaminen vankkaan tuotteistamisen ja kaupallistamisen 
osaamiseen. Muutama vuosi sitten uudistetun yliopis-
tolain mukaisissa, uudenmuotoisissa yliopistoissa on 
päästy hyvään alkuun strategiatyössä. Tätä työtä on 
jatkettava yliopistoissa määrätietoisesti ja sille on 
annettava täysi tuki. 

Teknologiateollisuus ja sen 100-vuotis-
säätiö sekä alan yritykset ovat investoineet 
noin 140 miljoonaa euroa keskeisten yli-
opistojen varainhankintaan. Nyt onkin 
tärkeää, että valtio huolehtii omasta 
osuudestaan aiemmin sovitulla tavalla. 
Hallitusohjelman ja valtiontalouden ke-
hyksen mahdolliset tarkistukset eivät saa 
johtaa Suomen tulevaisuuden kannalta 
tärkeän yliopistouudistuksen vesittämiseen. 

Yliopistouudistuksen jälkeen katseet siirtyvät ammatti-
korkeakouluihin. Teknologiateollisuuden ja EK:n selvitysten 
mukaan pk-yrityksissä ei olla kaikilta osin tyytyväisiä uusien 
amk-insinöörien osaamiseen. Insinöörikoulutus halutaan 
lähemmäksi yritysten arkea ja kehittämistarpeita.

Aidosti kilpailukykyinen ja alueen elinkeinoelämään 
vahvasti integroitunut ammattikorkeakoulu luo paikka-
kunnalle positiivisen kierteen: Alueen imago kohenee, 
yritykset investoivat ja alueelle siirtyy uusia yrityksiä ja 
muuttaa opiskelijoita. Uudet investoinnit kerrannaisvai-
kutuksineen ja tuore inhimillinen pääoma lisäävät alueen 
talouskasvua ja luovat edellytyksiä myös tulevaisuuden 
kasvulle. Työharjoittelu ja insinööritutkintoon sisällytet-
tävä muu yritysyhteistyö johtavat tällöin usein pysyvään 
työpaikkaan ja opiskelijan jäämiseen paikkakunnalle. 

Ammattikorkeakouluille elinkeinoelämän tuki on 
vahva selkänoja. Vähintään puolet ammattikor-
keakoulun hallituksen jäsenistä pitäisi tulla yrityk-
sistä. Näin syntyisi vahva yhteys alueen yrityksiin 

ja yhteinen näkemys tiekartasta tulevaisuuden 
osaamis- ja innovaatiokärkien luomiseksi. 

Teknologiateollisuuden mielestä Suo-
meen riittäisi 12–14 vahvasti alueensa elin-
keinoelämään kytkeytynyttä, menestyvää 
ja vetovoimaista ammattikorkeakoulua.

Markku Alhonen
päätoimittaja
markku.alhonen@
teknologiateollisuus.fi 

Osaamisesta ylivoimaa
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Ajankohtaista

TEKNOLOGIATEOLLISUUS järjesti 

ensimmäistä kertaa korkean tason sidos-

ryhmä- ja verkostoitumistapahtuman, 

Teknologia-Akatemian. Kolmipäiväinen 

vaikuttajille suunnattu ohjelma alkoi 

syyskuun lopulla Helsingissä ja jatkui 

kaksipäiväisellä kenttäkurssilla Hämeen-

linnassa ja Hyvinkäällä. 

Ensimmäinen tilaisuus sujui aktiivisen 

keskustelun merkeissä Etelärannassa. 

Jäsenyritysten edustajat esittelivät 

näkökulmia kahdesta Teknologiateolli-

suuden strategian mukaisesta teemasta: 

globaalin talouden haasteista ja Suomen 

työmarkkinoista. Keskustelussa korostui 

talouden suuri megatrendi, globaali 

rakennemuutos, joka siirtää työtä ja 

pääomia Aasiaan. Suomalainen tekno-

logiateollisuus kasvaakin tällä hetkellä 

pääasiassa kehittyvissä maissa. 

Velkakriisi myös jatkuu edelleen, mikä 

aiheuttaa jatkuvaa suhdanneturbulenssia 

useilla tärkeillä vientimarkkinoilla. 

Yritysten taloudelliset tilanteet eroa-

vatkin nyt toisistaan huomattavasti, ja 

työmarkkinoilla tarvitaan joustavuutta. 

Teknologiateollisuuden työehtosopimuk-

set antavat erinomaiset mahdollisuudet 

sopia asioista paikallisesti. Sopimustoi-

minta onnistuu parhaiten, kun se perus-

tuu luottamukseen ja avoimuuteen. 

Loka–marraskuun vaihteessa pidetty 

Teknologia-Akatemian toinen osa aloi-

tettiin Vanajanlinnassa. Päivän aikana 

jäsenyritykset saivat tilaisuuden esittää 

näkemyksiään siitä, mitä tarvitaan, jotta 

suomalaisesta toimintaympäristöstä tulee 

investointeihin ja kasvuun paremmin 

kannustava. Erityisesti raaka-aineet, 

energia, kuljetukset ja yhteiskunnan 

sääntely vaikuttavat investointipäätök-

siin. Näihin liittyvien riskien on oltava 

maltillisia, muuten investoinnit kannat-

taa tehdä muualle.

Toisena teemana oli yritysten ja 

Suomen tarvitsema osaaminen ja koulu-

tusjärjestelmän kehittämistarpeet. Koska 

osaamisvaatimukset nousevat jatku-

vasti, Suomi tarvitsee kansainvälisesti 

korkeatasoisen ja tehokkaasti toimivan 

korkeakouluverkoston. Lisäksi työelämä-

valmiuksia on kehitettävä pitkäjänteisesti 

kaikissa koulutusohjelmissa. 

Toisen päivän päätteeksi tutustuttiin 

läheiseen Ruukin Hämeenlinnan tehtaa-

seen. 

Kolmannen päivän aamu alkoi innos-

tavasti, kun akatemialaiset perehtyivät 

digimaailmaan ja mobiilivisioihin. Tämän 

jälkeen vuorossa oli tutustumiskäynti 

KONEen tuotantolaitoksille Hyvinkäälle. 

Suomen ensimmäisen kansainvälisen 

suuryrityksen historiallinen tuotanto-

miljöö kätki sisälleen modernin tuo-

tantolaitoksen. Vaikuttajat kiittelivät 

mahdollisuutta päästä ”asioiden äärelle”.

Teknologia-Akatemia kokosi vaikuttajat yhteen

Lisätietoja: 
Asiantuntija Antton 
Lounasheimo, 
puh. 050 555 5902
antton.lounasheimo@
teknologiateollisuus.fi 

Teknologia-Akatemia tutustui metallin-
jalostukseen Ruukin tehtaalla 
Hämeenlinnassa.

6 VISIO 4 · 2011



Pk-yrityksillä on suuri potentiaali kasvattaa omaa vientiä 

ulkomaille. Suurten yritysten osuus Suomen viennistä on ollut 

jo pitkään lähes 90 prosenttia ja pk-yritysten osuus runsaat 

10 prosenttia. 

Tullihallituksen tilasto kertoo, että vientimme on merkittä-

vässä määrin suurten yritysten myymien tavaroiden ja palvelu-

jen varassa. Pk-yrityksillä on toki keskeinen rooli alihankinnassa 

vientitoimitusten mahdollistajana. Verkottunut yritystoiminta 

on välttämätöntä suomalaisen kilpailukyvyn rakentamisessa. 

Tilasto paljastaa kuitenkin sen tosiasian, että pk-yrityksillä 

on valtava potentiaali kasvattaa omien tuotteidensa suoraa 

vientiä ulkomaille. Kansainvälisessä vertailussa pk-yritysten 

osuus viennissä on muissa maissa jopa selvästi suurempi kuin 

Suomessa. Esimerkiksi Itävallassa pk-yritysten osuus maan 

viennistä on miltei puolet. 

Globaali rakennemuutos siirtää erityisesti suurten yritys-

ten tuotantoa lähelle kasvavia markkinoita. Tämä muutos 

on luonteeltaan pysyvä ja haastaa suomalaiset pk-yritykset 

hankkimaan uusia asiakkaita maamme rajojen ulkopuolelta. 

Tullihallituksen vertailussa suurilla yrityksillä tarkoitetaan 

yrityksiä, joiden henkilöstömäärä on vähintään 250 ja lii-

kevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa vuodessa. Keskisuuren 

yrityksen henkilöstömäärä on 50–249 ja liikevaihto on 

10–50 miljoonaa euroa. Pienessä yrityksessä henkilöstöä on 

10–49 ja liikevaihtoa 2–10 miljoonaa. Mikroyrityksiksi puoles-

taan luokitellaan ne, joissa henkilöstöä on 0–9 ja liikevaihtoa 

0–0,2 miljoonaa euroa vuodessa.

ENSIMMÄINEN suomalais–yhdysvaltalainen 

puolustus- ja turvallisuusteollisuuden konferenssi 

pidettiin Washingtonissa 9.11.2011. 

Tapaamisessa keskusteltiin markkina-

näkymistä, kyberturvallisuudesta, Suomen 

F-18-hävittäjäohjelmasta ja arktisesta strategiasta 

sekä yhteistyökokemuksista ja uusista yhteistyö-

mahdollisuuksista. Suomen Puolustus- ja Ilmailu-

teollisuusyhdistys PIA ry ja National Defence 

Industrial Association (NDIA) solmivat yhteistyö-

tään tiivistävän pöytäkirjan.

Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman 

ja Raytheon ilmaisivat olevansa kiinnostuneita 

pitkäaikaisesta yhteistyöstä suomalaisten yritysten 

kanssa teknologian kehittämisessä. 

ARKTINEN OSAAMINEN sekä Venäjän energia- 

ja ympäristövarojen hyödyntäminen tuovat uusia 

mahdollisuuksia suomalaiselle meriteollisuudelle. 

Lisäksi alan ympäristöystävälliset ja energiatehok-

kaat teknologiset innovaatiot lupaavat paljon. 

Meriteollisuus ry viettää tänä vuonna 10-vuotis-

juhliaan ja korostaa meriteollisuuden asemaa 

Suomen elinkeinoelämän kivijalkana.

Alan painopiste on siirtynyt 30 vuodessa 

telakoista toimittajiin. Suomalaisen meriteolli-

suuden innovaatioita ovat maailman suurimpien 

risteilyalusten lisäksi muun muassa vinojään-

murtaja, LNG-käyttöiset moottorit, kääntyvät 

potkurijärjestelmät, teräskennohyttimoduulit 

ja kokonaiskustannustehokkuuden huomioivat 

laivansuunnittelukonseptit ja -ohjelmistot. Meri-

teollisuus työllistää Suomessa yli 21 000 ihmistä.

Mistä kasvua?Yhteistyötä puolustus- ja 
turvallisuusalalla

Meriteollisuudella monta 
kasvun lähdettä

Fakta

Lisätietoja

Tuija Karanko, Suomen puolustus- ja 
ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry, 
puh. 040 559 8986

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Merja Salmi-Lindgren, 
puh. (09) 192 3385, merja.salmi-lindgren@
teknologiateollisuus.fi 

Lisätietoja: 
Jukka Palokangas
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi 

Tavaravienti Suomesta 2005–2011

Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
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innovaatioita
Innovatiivisuus edellyttää luovuuden lisäksi toimeen-
panokykyä. Se tarkoittaa kykyä tehdä päätöksiä ja työstää 
luovia konsepteja eteenpäin. Innovaatioiden mittaaminen 
auttaa tekemään oikeita ratkaisuja. 

Teksti Olli Manninen Kuvat Matti Immonen

Näin johdetaan 

T
utkimusjohtaja Pekka Berg 
vetää Aalto-yliopistossa In-
novaatioiden johtaminen 
-ryhmää, johon kuuluu täl-
lä hetkellä 15 tutkijaa. Tutki-

mushankkeissa nousevat esiin esimerkiksi 
sellaiset käsitteet kuin radikaalit innovaa-
tiot, palveluinnovaatiot, toimiala- tai asia-
kaslähtöiset innovaatiot, liiketoimintamallit 
ja arvonluonti.

”Keskustelu innovaatioista ja niiden 
merkityksestä on monimutkaista, sillä 
samaa tematiikkaa voidaan lähestyä niin 
useasta eri näkökulmasta”, Berg sanoo.

Hänen mukaansa innovaatiotutkimus 
on vielä nuorta. Berg pitää kotimaisen in-
novaatiokeskustelun ja -tutkimuksen läh-
tölaukauksena aikanaan Nokiassa teknolo-
giajohtajana vaikuttaneen professori Yrjö 
Neuvon avausta Tekesin seminaarissa viisi 
vuotta sitten. Nyt yrityksiä ja akateemista 
tutkimusyhteisöä ovat alkaneet kiinnostaa 
erityisesti innovaatioiden johtamiseen ja 
mittaamiseen liittyvät kysymykset.

”Innovaatioiden johtamisessa on ylei-
sellä tasolla kysymys innovaatioiden mit-
taamisesta ja päätöksenteosta. Mittaa-
misen avulla ymmärrämme paremmin, 
mitä meidän toimintaympäristössämme 
tapahtuu. Innovaatioiden mittaamiseen 
olisi löydettävä selkeät kriteerit ja mitta-

yksiköt, jotta laadukasta tutkimusaineistoa 
voidaan kerätä”, Berg sanoo.

Mittaustulokset helpottavat päätöksen-
teossa, ja innovaatiokonsepteja voidaan 
työstää kaupallisiksi tuotteiksi tai palve-
luiksi.

”Palveluinnovaatioiden mittaaminen 
on tuoteinnovaatioita haasteellisempaa, 
sillä niihin liittyy aina kysymys asiakkuu-
desta. Usein on monimutkaista selvittää, 
miten asiakkaat kokevat saamansa palve-
lulupauksen tai -prosessin.”

RAHA EI TAKAA MENESTYSTÄ

Innovaatiot tarvitsevat aina myös bisnes-
mallin, mikä tosiasiassa määrittää innovaa-
tion arvon.

”Bisnesmalli voi itsessään olla se ratkai-
seva tekijä, joka tekee innovaatiosta kil-
pailukykyisen markkinoilla”, Berg sanoo.

Vaikka usein väitetään, että suuret 
tutkimus- ja tuotekehityspanostukset 
ovat avain yritysten innovatiivisuuteen, ei 
tällaista korrelaatiota ole Bergin mukaan 
suoraan havaittavissa. 

”Jos katsotaan globaalisti tai kansalli-
sesti eniten tutkimukseen ja tuotekehityk-
seen panostavien yritysten investointeja, 
ei voida välttämättä osoittaa, että suuret 
panostukset automaattisesti korreloisivat 
yritysten menestyksen kanssa”, Berg sa-

noo. Hän muistuttaa, että talouden suh-
danteilla ja markkinoilla on usein ratkaise-
va merkitys innovaatioiden onnistumiseen 
ja elinkaareen.

Innovaatiotutkimuksen yhtenä kiinnos-
tavana näkökulmana ovat innovaatiopro-
sesseihin liittyvät kysymykset. Missä vai-
heessa yritysjohdon pitäisi astua mukaan 
johtamaan innovaatioprosesseja?

”Tutkimusten mukaan jopa kaksi kol-
masosaa yritysten tuotekehitysprojekteista 
etenee eri tavalla kuin alun perin on suun-
niteltu. Voidaan kysyä, mikä on proses-
sin mallintamisen järkevyys, jos valtaosa 
tutkimushankkeista toteutuu käytännössä 
toisin”, Berg kysyy.

Usein yritysten tutkimus- ja tuotekehi-
tysosastot työskentelevät hyvinkin itsenäi-
sesti innovaatiotoiminnan alkuvaiheessa, 
kun taas kysymykset innovaatiotoiminnan 
johtamisesta nousevat esiin vasta siinä 
vaiheessa, kun tuotteiden tai palveluiden 
kaupallistettavuus alkaa hahmottua.

”Yritysjohdon kannattaisi sitoutua jo 
alkuvaiheessa orastavien ideoiden ke-
hittämiseen tukemalla ja kannustamalla 
henkilöstöään luoviin ratkaisuihin. Uusilla 
konsepteilla on suurempi todennäköisyys 
toteutua, jos yritysjohto kokee ne alusta 
alkaen myös omiksi suosikkiprojekteik-
seen.” 
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”Uusilla konsepteilla on suu-
rempi todennäköisyys toteutua, 
jos yritysjohto kokee ne alusta 
alkaen omiksi suosikkiprojekteik-
seen”, Pekka Berg toteaa.
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Innovation Centre Europen johtaja Mark Brown jakaa yritykset 

delfi ineihin ja dinosauruksiin niiden innovaatiokyvyn mukaan. 

ICE on kehittänyt yritysten innovaatioympäristöä mittaavan 

Dolphin Indexin, joka koostuu 13 ominaisuudesta. Niitä ovat 

esimerkiksi yrityksen sitoutuneisuus innovaatiotyöskentelyyn, 

henkilöstön ideoiden tukeminen, myönteiset yhteistyösuhteet, 

riskihalukkuus, vapausasteet ja stressinsietokyky.

”Innovatiivisissa yrityksissä vallitsee avoimempi ja luot-

tavampi yrityskulttuuri. Henkilöillä on työssään enemmän 

vapausasteita, ja uusien ideoiden kehittämistä tuetaan. Näiden 

yritysten työympäristö on dynaamisempi ja leikkisämpi. Myös 

virheiden tekeminen on sallittua, ja keskustelu eri näkökul-

mista on hyvin aktiivista”, Brown kuvailee.

Hän kutsuu näitä yrityksiä delfi ineiksi, koska ne ovat uteli-

aita ja leikkisiä tutkimaan uusia asioita ja kokemuksia. Kaikki 

yritykset haluaisivat elää elinkaarensa parasta ja viriileintä 

aikaa, mutta osa yrityksistä väistämättä kangistuu dinosauruk-

siksi, joiden on vaikea säilyttää asemansa markkinoilla.

”Dinosaurukset välttävät riskejä, ovat hyvin autoritaarisesti 

johdettuja, eivätkä käytä yhtä paljon aikaa uusien ideoiden 

ja konseptien kehittämiseen kuin delfi iniyritykset”, Brown 

toteaa.

Dolphin Index on kehitetty yhteistyössä Henley Collegen ja 

PriceWaterhouseCoopersin kanssa. Brownin tutkimuslaitos on 

jalostanut yhteistyöstä oman versionsa, jonka tutkimusaineis-

ton perusteella yritykset voidaan jaotella neljään eri sarjaan 

yritysten riskinottokyvyn ja luovuudesta välittämisen mukaan.

”Innovatiiviset yritykset sijaitsevat nelikentän oikeassa 

yläkulmassa. Ne ovat luovaa työtä tukevia, dynaamisia ja 

rohkeita”, Brown sanoo.

Rohkeat, mutta vain vähän luovuudestaan huolehtivat 

yritykset ovat luonteeltaan mukavia työpaikkoja, mutta niiltä 

puuttuu kunnianhimo tai dynaamisuus. Riskiä kaihtavissa, mutta 

luovuudesta välittävissä yrityksissä syntyy paljon innovatiivi-

suutta, mutta työntekijöiltä puuttuu halu tukea uusia ideoita. 

Riskiä kaihtavat, luovuudestaan vähän välittävät yritykset ovat 

puolestaan luonteeltaan vanhoihin toimintatapoihin kangistu-

neita, eivätkä osaa tai halua muuttua uusien haasteiden edessä.

”INNOVATIISIVISSA YRITYKSISSÄ VALLITSEE AVOIMEMPI 
JA LUOTTAVAMPI YRITYSKULTTUURI.”

Delfi inejä ja dinosauruksia
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Innovaatioihin liittyy suuria odotuksia, mutta niiden 

mitattavuus on ollut tähän asti monimutkaista. 

Yrityksille ei ole ollut tarjolla standardoituja, valmiita 

ja helppokäyttöisiä työkaluja.

Sitran, Teknologiateollisuuden ja Gearshift 

Groupin yhteishankkeena käynnistyvä Inno-

barometri on standardoitu menetelmä innovaa-

tiokyvykkyyden avainelementtien mittaukseen ja 

parhaiden käytäntöjen vertailuun kansallisesti ja 

kansainvälisesti. Sen tavoitteena on helpottaa yri-

tyksiä mittaamaan, vertailemaan, suunnittelemaan 

ja seuraamaan innovaatiotoimintaa. Ilmasto- ja 

prosessikyselystä sekä innovaatioanalyysista koos-

tuva Inno-barometri on konkreettinen innovaatio-

toiminnan johtamisen työkalu.

Inno-barometrin mittaus antaa yrityksille tulokset 

yrityksen innovaatiokyvykkyyden avainelementeistä 

suhteessa muihin suomalaisiin ja eurooppalaisiin 

yrityksiin. Henkilöhaastatteluista ja verkkokyse-

lyistä koostuva Inno-barometri tarjoaa havaintoja 

siitä, miten yrityksen innovaatiostrategia koetaan 

käytännön päivittäisessä tekemisessä. Mittauksen 

perusteella luodaan yritykselle myös kehittämiseh-

dotuksia. 

Kehittämistoimenpiteiden vaikutusten arviointi ja 

ohjaus toteutetaan seurantamittauksen avulla. Vai-

salan muotoilujohtaja Sauli Laitinen odottaa paljon 

Inno-barometri-hankkeen henkilöhaastatteluilta.

”Uskon, että ne auttavat meitä syventämään 

ymmärrystämme asioista, toimintatavoista ja toimi-

joista, joita innovaatiotoimintaan Vaisalassa liittyy. 

Näiden käsitteiden ja käytäntöjen tunnistaminen 

sekä hyvä ymmärtäminen ovat edellytyksiä niiden 

järjestelmälliselle kehittämiselle”, hän sanoo.

Laitinen uskoo, että haastattelujen avulla saadaan 

koottua innovoinnin kannalta keskeiset henkilöt 

tarkastelemaan yhdessä innovointia eri näkökulmista 

ja tuomaan sen kehittämiseen uusia ajatuksia.

Inno-barometriin liittyvältä laajalta verkkokyse-

lyltä Laitinen odottaa puolestaan täydentävää tietoa 

henkilöhaastatteluiden tueksi.

”Avainhenkilöiden syvällisten haastattelujen ja 

Vaisalalle uniikkien ilmiöiden tunnistamisen lisäksi 

on hyödyllistä saada myös laajempi ymmärrys siitä, 

kuinka innovaatiotoiminta koetaan Vaisalassa 

ja muualla. Nähdäkseni Inno-barometrillä pitäisi 

olla erinomaiset mahdollisuudet tarjota juuri tätä 

tietoa. Luonnollisesti myös tilaisuus seurata indek-

sin kehitystä ajan yli Vaisalassa sekä vertailu toisiin 

yrityksiin ovat mielenkiintoisia mahdollisuuksia”, 

Laitinen lisää.

Kirja

KIRJAN TAVOITTEENA on 

kannustaa yrityksiä pohtimaan 

vakavasti tuotannon strate-

gista merkitystä yrityksen 

liiketoiminnan ja kilpailukyvyn 

kannalta sekä rohkaista tarttu-

maan tuotannon monipuolisiin 

kehitysmahdollisuuksiin määrä-

tietoisella ja kokonaisvaltaisella 

otteella. Kirjassa esiteltyjen 

menetelmien, työkalujen, 

opastuksen ja esimerkkien avulla yritykset pystyvät 

suunnittelemaan ja tekemään varmasti parempia päätök-

siä. Kirja on kirjoitettu erityisesti pk-yritysten johdolle.

Kirjan alkuluvut antavat läpileikkauksen siitä, mitä 

yrityksen tuotantostrategisella päätöksenteolla tarkoite-

taan ja mitä siinä onnistuminen edellyttää. Esiin noste-

taan myös inhimillisten tekijöiden merkitys. Päätöksen-

teon tueksi tarjotaan etenemismalli ja joukko yleiskäyt-

töisiä menetelmiä. Ideoita kehittämismahdollisuuksista 

tarjoaa muun muassa katsaus konepajavalmistuksen 

yleisimpiin toimintoihin (levytyöt, hitsaus, koneistus, 

kokoonpano ja pintakäsittely) ja niiden kehittämiseen. 

Tarkasteltavina ovat myös tuotteiden ja niiden valmis-

tuksen moninaiset riippuvuudet sekä verkostoituminen 

ja siihen liittyvä tuotantostrateginen päätöksenteko. 

Globaalit tuotantoratkaisut ovat ajankohtaisia useissa 

yrityksissä. Kirjassa keskitytään yrityksen ensimmäisien 

globaalia tuotantoa koskevien ratkaisuvaihtoehtojen 

suunnitteluun. 

Kirjoittajilla on väkevä usko siihen, että teollisuustuo-

tanto ja nimenomaan konepajavalmistus on maamme 

hyvinvoinnin kannalta merkityksellistä. 

Ruohomäki - Anttila - Heikkilä - 

Hentula - Kansola - Leino - Paro - Salmi

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

Parempiin tuotantostrategisiin 
päätöksiin

Parempiin 
tuotantostrategisiin 

päätöksiin
ISMO RUOHOMÄKI

JUHA-PEKKA ANTTILA

ANNIKA  HEIKKILÄ
MARKKU HENTULA

MINNA KANSOLA

KALERVO LEINO
JUKKA  PARO

TIMO SALMI

Inno-barometri 
helpottamaan mittausta
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Tuulivoima on vahva ehdokas hiilidioksidi-päästöttömän 
energiantuotannon lisäämiseksi. Tuuli tarvitsee ammattitaitoisia 
taltuttajia, osaavia markkinoijia ja niitä, jotka vakuuttavat 
suuren yleisön tuulienergian eduista. 

Kovat kasvu-
tavoitteet

Euroopan unionin alueella 

tuotettiin vuonna 2010 sähköä 

tuulivoimalla noin 181 TWh. Se 

vastasi sähkön kokonaiskulutuk-

sesta 5,3 prosenttia.

Tanskassa sen osuus kokonais-

kulutuksesta oli 24 prosenttia. 

Suomessa tuulivoiman osuus oli 

0,5 prosenttia.

Vuoden 2010 lopussa Suomen 

tuulivoimakapasiteetti oli 

197 MW eli 130 tuulivoimalaa. 

Vuonna 2020 tuulivoimakapasi-

teetin tavoitteeksi on asetettu 

2 500 MW.

Teksti Anne Hyvönen Kuvat Maria Grönroos ja Shutterstock

Myötätuulta
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Arne Rahbekin mukaan viestintä 
otetaan usein huomioon liike-
elämässä pakollisena lisänä sen 
sijaan, että se olisi olennainen osa 
koko liiketoimintaa.

T
uulivoiman rakentaminen – 
niin kuin kaiken uuden ra-
kentaminen – herättää pal-
jon tunteita. Vattenfall on 
rakentanut kolmen viime 

vuoden aikana yhdeksän tuulivoimapuis-
toa Britanniaan, Ruotsiin, Saksaan ja 
Tanskaan. 

Vattenfallin Tanskan viestintäpäällikkö 
Arne Rahbek painottaa, että uusi tuuli-
voimahanke pitää aloittaa aina ajan kans-
sa; tapaamalla kasvokkain ihmisiä, joiden 
naapuriin tuulivoimapuistoa suunnitellaan. 
Alueen asukkailla ja viranomaisilla on koko 
ajan oltava hyvä käsitys siitä, mitä ollaan 
tekemässä ja missä vaiheessa hankkeessa 
ollaan menossa.

”Kuuntelun jälkeen rehellisen ja avoi-
men puheen merkitys on tärkein, vain 
sillä saadaan paikallisten asukkaiden 
tuki. Oleellista on, että asukkaat kuulevat 
uudesta hankkeesta yrityksen edustajilta 
eivätkä huhuina muilta ihmisiltä”, Rahbek 
sanoo. 

Hänen mukaansa hankkeen onnistumi-
nen riippuu sataprosenttisesti paikallisista 
asukkaista. Siksi Vattenfall tekee mahdol-
lisimman pian kyselyn, jossa tiedustellaan 
asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta ja 
käsillä olevasta hankkeesta. 

Tuulivoimahankkeissa on myös oltava 
valmiina tekemään viranomaisten pakol-
listen ympäristövaikutusselvitysten lisäksi 
monenlaisia selvityksiä esimerkiksi kansa-

lais- ja ympäristöjärjestöjen epäillessä hait-
toja. Välinpitämättömyys voi koitua kom-
pastuskiveksi, sillä paikallisille asukkaille 
on osoitettava, että voimayhtiö välittää.

”Mittaamme taustamelua ja sähkö-
magneettisia kenttiä sekä arvioimme vai-
kutuksia eläimistöön ja kasvustoon. Olem-
me selvittäneet voimaloiden vaikutuksia 
myös esimerkiksi lepakoiden suunnistami-
seen ja kotkien lentoreitteihin. Ja olemme 
varautuneet siihen, että aina tulee uusia 
huolenaiheita. Yhä uudelleen kannattaa 
keskustella siitä, mikä on tuulivoimalan 
oikea etäisyys esimerkiksi asuinrakennuk-
sista, puista, autoista ja lentokentistä”, 
Rahbek sanoo.

IHMISET OSALLISIKSI 
HANKKEESEEN

Rahbek muistuttaa, että ihmisille täytyy 
osoittaa, että he ovat osallisina hankkees-
sa, joka muuttaa heidän kotimaisemiaan. 
Huolenaiheena on myös joka kerta mah-
dollinen kiinteistöjen arvon putoaminen 
voimalan vuoksi. 

Vattenfall hyödyntää paikallisen yhtei-
sön mukaansaamisessa ARI-mallia (Accep-
tance Risk Index). Sen perusteella tehdään 
kartoitus siitä, onko alueella ollut aiemmin 
tuulivoimaloita, mitä ovat paikalliset kan-
salaisaktivistiryhmät, miten tuulivoimasta 
ja energiasta keskustellaan tiedotusväli-
neissä ja mikä on kunnallisten päättäjien 
asenne tuulivoimaa kohtaan.

Tuulivoimaan suhtaudutaan myöntei-
semmin siellä, missä tuulivoimaloita jo on. 
Näitä käyttäjäkokemuksia kannattaa hyö-
dyntää uusia suunnitellessa. Seurantakyse-
ly muutaman vuoden päästä tuulivoimalan 
tulosta on Rahbekin mukaan hyödyllinen.

Hän korostaa kaavoituksen merkitystä. 
Paras olisi, että asukkaat pystyisivät vaikut-
tamaan asioihin jo suunnitteluvaiheessa, ja 
olisivat näin kehittämässä kuntansa elin-
voimaisuutta. Vattenfall on myös tarjonnut 
asukkaille mahdollisuutta tulla osakkaiksi 
tuulivoimaloihin. 

Mikko Immosen Tampereen teknillisessä yliopistossa tekemässä 

lopputyössä etsitään mahdollisuuksia tiivistää yhteistyötä 

oppilaitosten ja yritysten kesken. 

Tuulivoima-alan yritysten osaamiskartoituksessa selvisi, 

että 58 prosenttia yrityksistä pitää tuulivoima-alan osaajien 

löytämistä vaikeana. Erityisosaamista kaipasi 64 prosenttia 

vastaajista. Yleispätevää koulutusta piti tärkeänä 24 prosenttia 

yrityksistä. Vastaajista 12 prosenttia ei sen sijaan nähnyt koulu-

tusta tarpeellisena. Kyselyyn vastasi 41 yritystä.

Yritysten ja oppilaitosten välillä on jo paljon yhteistyötä esi-

merkiksi tuotekehityksessä. Tästä kertoi 42 prosenttia kyselyyn 

vastanneista yrityksistä.

Tulevaisuudessa alan toimijat haluavat enemmän yhteis-

työtä erityisesti tuulivoimaloiden valmistusketjun (alihankin-

nan) kanssa sekä tuulivoimaprojektien ja koulutusta tarjoavien 

oppilaitosten kanssa. 

Tuulivoiman opetusta ja tutkimusta on Aalto-yliopistossa, 

Tampereen teknillisessä yliopistossa, Lappeenrannan teknilli-

sessä yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa.

Suomessa opetetaan 18 eri oppiainetta, jotka liittyvät tuuli-

voimaan. Jokaisessa oppilaitoksessa on vähän eri painotuksia, 

siksi jatko-opiskelijoille pitäisi avata mahdollisuus syventää 

tietojaan myös muissa oppilaitoksissa. 

Tuulivoiman tulevaisuus on osaajien käsissä
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Linjanveto

MARRASKUUN LOPULLE pakkautunut työmarkkinaneuvottelujen ruuhka purkautui siten, että keskus-
järjestöjen välillä tehdyn raamisopimuksen kattavuuden voitiin katsoa täyttyneen. Loppumetreillä keskeistä 
Teknologiateollisuudelle oli logistiikkaketjun varmistuminen. Toimialan oma, kalliiksi koettu neuvottelu-
tulos olisi menettänyt arvonsa, jos työrauha olisi ollut uhattuna myöhemmin kuljetusalan mahdollisissa 
työtaistelutoimissa.

Teknologiateollisuus haki ratkaisunsa valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen kautta. Tämä oli poik-
keuksellista, kun yleensä sopu on löytynyt suorien neuvotteluiden kautta. Poikkeuksellisia olivat myös lyhyet 
työtaistelutoimet, joita ei ollut nähty Metallin kanssa sitten vuoden 1971. Yhtä kaikki sopimus saatiin aikaan.

Teknologiateollisuus ei pidä hyvänä raamisopimuksen kantavaa periaatetta, jossa vastuu toiminta-
ympäristön kilpailukyvystä siirretään valtiolta työmarkkinakeskusjärjestöille ehdollistamalla valtion yritysten 
toimintaympäristöä parantavat toimet liittokohtaisten neuvotteluratkaisujen kattavuudelle. Valtiolla pitäisi 
olla vastuu toimintaympäristön kilpailukyvystä ilman ehtoja.

Teknologiateollisuuden raamisopimukseen perustuva palkkaratkaisu solmittiin 25 kuukaudelle. 
Sopimuksen palkantarkistusten ensisijainen vaihtoehto on palkkojen sopiminen yrityksissä. Yrityksissä ja 

työpaikoilla käytävät keskustelut talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanteesta määrittävät mahdollisten pal-
kankorotusten suuruuden, ajankohdan ja toteutustavan. Näissä keskusteluissa voidaan päätyä raamia pie-
nempiin mutta myös suurempiin korotuksiin. Keskeistä on ottaa huomioon kunkin yrityksen oma tilanne.

Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, että sovintoehdotuksen ensisijainen vaihtoehto mahdollistaa va-
paan paikallisen sopimisen yrityksissä niiden taloudellista tilannetta vastaavasti. Tämä oli Teknologiateolli-
suuden keskeinen tavoite raamisopimuksesta neuvoteltaessa.

Yrityskohtainen palkanmuodostus mahdollistaa selviytymisen vaikeistakin suhdannetilanteista sekä luo 
kannusteita henkilöstölle. Toisaalta se antaa mahdollisuuden palkita hyvin tehdystä työstä.

Toissijaiseen vaihtoehtoon sisältyy yleiskorotusten lisäksi yrityskohtaiset erät, 
joiden käyttöä sopijaosapuolet ovat valmiit aktiivisesti edistämään.

Toissijaisena vaihtoehtona oleva keskusjärjestöjen raamiin perustuva palk-
karatkaisu nostaa teollisuuden kustannustasoa enemmän kuin keskeisissä 
eurooppalaisissa kilpailijamaissa. Sen seurauksena teknologiateollisuuden yri-
tysten työvoimakustannukset nousevat vuositasolla ilman 150 euron kertaerää-
kin keskimäärin 2,3 prosenttia vuonna 2012. Vuodelle 2013 jää 1,6 prosentin 
palkkaperintö.

Nykyisessä taloustilanteessa kilpailijamaita nopeampi työvoimakustannusten 
kehitys heikentää väistämättä työllisyyttä, ellei sitä kyetä kompensoimaan tuot-
tavuuskehityksellä ja paremmalla sopeutumiskyvyllä.

Jos yrityksissä ei päästä yksimielisyyteen paikallisen erän käytöstä, on osa-
puolilla mahdollisuus pyytää konsultaatiota liitoilta. Tämä on uutta edellisiin 
sopimuksiin verrattuna. 

Vasta neljäntenä vaihtoehtona on niin sanottu perälautamalli, jossa koro-
tukset jaetaan samansuuruisena yleiskorotuksena kaikille.

Teknologiateollisuus ei pidä optimaalisena raamisopimuksen mukanaan 
tuomaa tilannetta, jossa raamin Teknologiateollisuuden neuvotteluprosessin ulkopuolelta tulleilla luvuilla 
määriteltiin myös yleiskorotuksen perälauta. Se saattaa ohjata yrityksissä käytyjä neuvotteluja liikaa perä-
lautaratkaisun suuntaan.

Sopimus antaa kuitenkin mahdollisuuden vahvistaa paikallista sopimista. Toivottavasti tämä kehitys vie 
yrityksiin ja työpaikoille positiivista yhteisen sopimisen kulttuuria.

Jorma Turunen

Toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Raami piti
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Tähtäimessä 
tuhat uutta vihaista lintua

Kotimainen peliteollisuus kasvaa hypervauhtia. Vientivetoinen toimiala 
liitää korkealle Angry Birdsin menestyksen siivin. Suositun online-pelin 
loihtinut Rovio on jo oman alansa Nokia. Peliteollisuus tarvitsee kuitenkin 
tuhatmäärin lisää Rovion kaltaisia menestystarinoita kasvaakseen 
vientiteollisuutemme uskottavaksi tulevaisuuden tukipilariksi.

Teksti Olli Manninen Kuvitus Harri Tarkka
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A
ngry Birdsin kehittäneen 
Rovion liikevaihto on mo-
ninkertaistunut. Yhtiön 
keväällä saamat sijoituk-
set Atomico Ventures -si-

joitusyhtiöltä ja muun muassa Facebookia 
rahoittavalta Accel Partnersilta tukevat yri-
tyksen kasvua johtavaksi kansainväliseksi 
bränditaloksi. Yhtiön markkina-arvo on 
arvioitu noin miljardiksi euroksi, mikä on 
enemmän kuin musiikkipalvelu Spotifylla.

Rovion menestys perustuu peliin, jos-
sa vihaisia lintuja ammutaan ritsalla kohti 
munia varastaneita sikoja. Kaksi vuotta 
sitten lanseerattua online-peliä on ladattu 
globaalisti jo yli 500 miljoonaa kertaa. Peli 
on loistava esimerkki digitaalisten pelien 
ansaintalogiikan ”pitkästä hännästä”. 
Suositun pelin elinkaari voi jatkua vuosi-
kausia. Elokuvastudio Foxin kanssa tehty 

sopimus lennätti linnut mukaan suosit-
tuun Rio-animaatioon. 

Digitaalisten pelien ohella Angry Birds 
on myös pehmoleluja ja muita oheistuottei-
ta. Marraskuussa Helsingissä avattu Angry 
Birds Magic Place -kauppa koukuttaa tule-
vaisuudessa pelin fanit uusiin elämyksiin.

Rovio on peliteollisuuden Nokia. Sen 
liikevaihto lihottaa koko toimialan kasvua. 
Kun alan liikevaihto oli Suomen pelialan 
keskuksen eli Neogamesin mukaan viime 
vuonna noin 105 miljoonaa euroa, arvi-
oidaan tänä vuonna päästävän jo 165 
miljoonaan euroon. Liikevaihdosta 90 
prosenttia tulee globaaleilta markkinoilta. 
Kotimaisen peliteollisuuden vienti oli jo vii-
me vuonna kolminkertainen kotimaiseen 
musiikkiteollisuuteen verrattuna.

”Peliala on kehittynyt tähän asti aika 
paljon omillaan lukuun ottamatta Teke-

sin merkittäviä panostuksia lähinnä tek-
nologiaan. Vientiin ei ole saatu juurikaan 
tukea”, toteaa Neogamesin toiminnanjoh-
taja KooPee Hiltunen.

Alan 70 yritystä työllistävät noin 
1 600 henkilöä. Suomen pelitoimialan 
strategia 2010–2015 -raportin mukaan 
peliala voisi työllistää 2020-luvulle tulta-
essa jopa 6 600 henkilöä, kun mukaan 
lasketaan peliteollisuutta tukevat oheis-
toimialat.

”Peliteollisuus on strateginen toimiala, 
jonka bisnesmallit ja arvoketjut muuttu-
vat nopeasti. Peliteollisuus on enemmän 
kuin vain pelin kehittämistä. Alan kasvun 
kannalta peliyhtiöihin tarvittaisiin tekno-
logiaosaamisen rinnalle markkinoinnin, 
myynnin, virtuaaliekonomian, viestinnän 
ja käytettävyystutkimuksen osaajia”, Hil-
tunen sanoo. 

Rohkeasti huipulle
Taso 1
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P
eliteollisuus on globaalis-
ti kasvanut koko 2000-lu-
vun muuta viihdeteollisuut-
ta nopeammin. PriceWater-
houseCoopersin tekemän 

Global Media Outlook 2008–2013 -tut-
kimuksen mukaan peliteollisuuden myyn-
nin arvon noussee 70 miljardiin dollariin 
vuoteen 2013 mennessä. Myynnistä puo-
let keskittyy USA:n markkinoille, kolman-
nes Eurooppaan ja loput kasvaville Aasian 
markkinoille.

Globaalia kasvua selittää pelaajademo-
grafi an rikastuminen, pelien ja pelialusto-
jen monipuolistuminen sekä jakeluteiden 
digitaalinen murros.

Nuorten pelaajien ohella pelaaminen 
kasvaa myös varttuneemmissa ikäryhmissä 
ripeästi.

Pelien sisällöt ovat monipuolistuneet. 
Liikunnalliset Wii- ja Kinect-pelit, karaoket 
tai Guitar Hero -musiikkipelit innostavat 
kuluttajia kokeilemaan uusia pelaamisen 
muotoja. Sosiaaliset verkko- ja mobiilipe-
lit tekevät pelaamisesta helppoa ajasta ja 
paikasta riippumatta.

Jakelu- ja markkinointikanavien digi-
taalinen murros on kiihdyttänyt peliteol-
lisuuden kasvua. Applen, Googlen sekä 
Nokian ja Microsoftin verkkokauppojen 
ansiosta pelit ovat helposti kuluttajien 
saatavilla. 

Peliyhtiöt voivat myydä pelinsä suoraan 
digitaaliseen jakeluun, jolloin myös peleis-
tä saatu ansaintalogiikka on yritysten kan-
nalta tuottavampi. Useimmiten yritykset 
nettoavat 70 prosenttia tuotoista lopun 
mennessä sovelluskaupan ylläpitäjälle. 

Nopeimmin 
kasvavaa viihdettä

Taso 2
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Maailma pelimäistyy
Taso 3

P
elimäistäminen, ”gamifi ca-
tion”, muokkaa vapaa-ajan 
ohella myös työelämää.

”Pelaaminen on kokenut 
renessanssin. Pelaaminen 

on hyväksyttävää ja pelaamisen hyötyjä 
halutaan tuoda entistä enemmän myös 
työelämään, jossa ryppyotsainen tehok-
kuusnäkökulma on vienyt ajattelua vain 
kohti yhtä totuutta, ja sulkenut samalla 
pois mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Ihmis-
mieli kaipaa leikittelyä ja ornamentiikkaa 
myös työssä”, uskoo Tampereen yliopiston 
pelitutkimuksen professori Frans Mäyrä.

Mäyrä vetää parhaillaan kahta suurta 
pelitutkimushanketta. Hän on Suomen 
Akatemian pelikulttuurien syntyä tutkivan 
konsortion hankejohtaja ja vastaa myös Te-
kesin Triangle-hankkeesta, joka tutkii pelien 
ansaintalogiikoita ja sosiaalista luonnetta.

”Peleistä saatuja elämyksiä ja koke-
muksia voitaisiin hyödyntää nykyistä 
vahvemmin työelämässä. Tylsistä ja me-
kaanisista työvaiheista voidaan luoda 
kiinnostavia tuomalla mukaan pelimäisiä 
ominaisuuksia. Oppimistilanteissa roolipe-
lit tai simulaatiot edistävät uuden omak-
sumista”, Mäyrä arvioi.

Pelimäistäminen on vasta lähtökuopissa 
tutkimuksessa ja kaupallistamisessa. Peli-
toimialan osaamista voitaisiin hyödyntää 
tulevaisuudessa vahvemmin vaikkapa 
opetuspeleissä ja ei-viihteellisissä peleissä 
esimerkiksi teollisuuden pelimuotoisissa 
simulaatioissa. 

”Kun teknologian kehityksellä ei enää 
saada aikaan suuria harppauksia, on alettu 
pohtia tuotteiden ja prosessien paranta-
mista tekemällä niistä pelinomaisia. Peli-
mäistämistä sovelletaan jo kannustamalla 

kuluttajia vihreään kuluttamiseen, yhteis-
kunnalliseen osallistumiseen ja terveydes-
tä huolehtimiseen”, toteaa tutkija Juho 
Hamari Tietotekniikan tutkimuslaitoksesta 
(HIIT).

Pelit hyödyntävät puolestaan myös 
tietoa reaalimaailmasta: esimerkiksi Grey 
Arean kehittämän, paikantamiseen perus-
tuvan Shadow Cities -pelin kenttänä on 
Helsingin kartta. Peliin lisätty Facebook-
toiminnallisuus sitoo pelin tiivimmin osaksi 
pelaajien ympäristöä 38 maassa, joissa peli 
on myynnissä. 

Grey Arean toimitusjohtaja Ville Ves-
terinen suhtautuu kuitenkin kriittisesti 
pelimäistämiseen.

”Pelimäistäminen ei tuo pelialalle lii-
ketaloudellista potentiaalia. Sillä on hyvin 
vähän tekemistä pelien kanssa”, hän sa-
noo. 
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Suomalaisella 
osaamisella on imua

V
uonna 2007 perustettu 
pelifi rma Playfi sh myytiin 
pari vuotta myöhemmin 
amerikkalaiselle pelijätil-
le Electronic Artsille. Yksi 

Play fi shin perustajista oli suomalainen Kris-
tian Segerstale. Muutama viikko sitten yli 
sata online-peliä kehittänyt RedLynx sai uu-
det omistajat, kun yli 6 500 henkilöä työllis-
tävä ranskalainen pelijätti Unisoft osti suo-
malaisfi rman.

Toistuuko pelifi rmojen suhteen sama 
ilmiö kuin uuden talouden hypen aikaan-
aikaan: lupaavat kotimaiset teknologia-
fi rmat myydään kansainvälisille sijoittajille 
ennen aikojaan? Millä keinoin suomalai-
nen teknologiaosaaminen saataisiin te-
hokkaammin hyödynnettyä kotikentillä 
ja pysymään kotimaisessa omistuksessa?

”Jos peliteollisuudesta halutaan luoda 
kotimaisen vientiteollisuuden veturi, edel-
lyttää se halua panostaa erittäin mittavasti 
tähän alaan. Osaamispohjaa ja alan ymmär-
rystä löytyy. Peliyhtiöiden olisi hyvä solmia 

enemmän strategisia kansainvälisiä partne-
ruuksia, kun nykyiset ja tulevat platform-yh-
tiöt sijaitsevat ja syntyvät lähes poikkeukset-
ta USA:ssa”, Ville Vesterinen sanoo.

Euroopan innovaatio- ja teknologiains-
tituutin Suomen-yksikön vetäjä Marko 
Turpeinen arvioi, että pelien tuottajana 
Suomi on yksi maailman viidestä huipusta. 
Eurooppalaisten pelinkehittäjien kannat-
taisi hänen mukaansa tehdä enemmän 
yhteistyötä ja verkottua vahvistaakseen 
kilpailukykyään suhteessa amerikkalaisiin 
ja aasialaisiin pelifi rmoihin.

EIT ICT Labs -yksikkö ei ole vielä tehnyt 
avauksia eurooppalaisen peliteollisuuden 
suuntaan vaan keskittyy perinteisemmän 
ICT-alan kilpailukyvyn kehittämiseen. 

”Pelit ovat kuitenkin jännittävällä taval-
la ICT-teollisuuden reunamilla. ICT Labsissa 
mukana olevat kaupungit sijaitsevat siel-
lä, missä myös Euroopan peliteollisuuden 
hotspotit ovat. Synergioita perinteisen 
ICT-teollisuuden ja peliteollisuuden välillä 
varmasti löytyisi”, Turpeinen uskoo. 

Taso 4
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Työn hinnalla ei Suomessa voida kilpailla, joten osaamisen 
on oltava maailman parasta, kun vientiyritykset kohtaavat 
kansainvälisen kilpailun. 

Onko Suomen koulutusjärjestelmä kunnossa? Tuottaako se 
riittävästi ja riittävän hyviä osaajia tämän päivän työmark-
kinoille – aloille, jotka ovat yhteiskunnan kannalta keskei-
sen tärkeitä? Tukeeko tutkimus yritysten menestymismah-
dollisuuksia?  Entä antaako koulu nuorille hyvät valmiudet 
tulevien vuosien varalle? Sillä tämän päivän ekaluokkalais-
ten pitäisi pärjätä työelämässä vielä vuonna 2065.

Koulutusjärjestelmän pitää muuttua ympäröivän maailman 
asettamien vaatimusten mukaisesti, vaikka muutokset aina 
aiheuttavatkin vastustusta. Pienenevien ikäluokkien koko 
potentiaali on saatava käyttöön. Montaa muuta vaihto-
ehtoa ei nykyisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ole.

työelämää
KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA, 

sivut 20–33

Teksti Sami Laakso Kuva Janne Viinanen
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kouluttaa 
”Yhteiskunnan tehtävä on 

ihmisiä työelämään”
Kun koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat nostattaneet kohua, 
opetusministeri Jukka Gustafssonin tehtävänä on ollut esittää leikkauksille 
perusteluita ja valaa uskoa koulutuksen korkeiden tavoitteiden pysyvyyteen.

Teksti Sami Laakso Kuvat Jari Härkönen

K
oulutus on ollut syksyn aikana laajasti jul-
kisuudessa. Palstatilaa ovat saaneet niin 
ammattikorkeakoulujen opiskelijapaik-
koihin kaavaillut muutokset, yliopisto-
jen rahoituksen leikkaukset, peruskou-

lun tunti jakouudistus kuin monet muutkin aiheet.
Opetusministeri Jukka Gustafssonin mielestä 

runsaassa julkisuudessa näkyy koulutuksen merkit-
tävyys suomalaiselle yhteiskunnalle.

”Pidän kiinnostusta hyvin arvokkaana. Se kertoo 
yhteiskunnassa olevasta sitoutumisesta koulutuksen 
asemaan ja arvoon”, Gustafsson sanoo. Hän huo-
mauttaa, että tänä syksynä opetusalan julkisuus on 
saanut merkittävästi lisäkerrointa tehdyistä säästö-
päätöksistä.

Vuonna 1987 eduskuntaan ensimmäistä kertaa 
valittu Jukka Gustafsson kirjoittaa kotisivuillaan: ”Mi-
nua kiinnostaa kaikki mikä liittyy työhön, työllisyyteen 
ja työelämään”. Kytkeytyykö työ opetusministerinä 
näihin kiinnostuksen kohteisiin?

”Kytkeytyy erittäin vahvasti. Yhteiskunnan keskei-
nen tehtävä on kouluttaa ihmisiä työelämään, sen 
ammatteihin ja osaamiseen”, Gustafsson vastaa. 
Samalla hän kuitenkin painottaa näkevänsä koulu-
tuksella ja sivistyksellä olevan myös itseisarvo.

Gustafsson pitää tärkeänä, että työelämää tuodaan 
lähemmäs oppilaita niin peruskoulussa, lukiossa kuin 
ammattikorkeakoulussakin. Hän huomauttaa, että 

tänä päivänä peruskoulun yläluokilla monet lapset ovat 
täysin tietämättömiä työelämän käytännöistä. Tämä 
siitä huolimatta, että yhdeksännellä luokalla oppilailla 
on kahden viikon työelämään tutustumisjakso.

”Peruskoulun yläluokkien pitäisi avautua enem-
män yhteiskuntaan ja käydä tutustumassa erilaisiin 
ammatteihin. Kouluilla on tärkeä rooli, koska useissa 
kodeissa ei puhuta enää työelämästä. Osalle nuorista 
on hyvin häilyväinen käsitys siitä, mitä yhteiskunnassa 
ja työelämässä tapahtuu.”

Tämä tietämättömyys työelämästä ilmenee Gus-
tafssonin mukaan myös ammattiopintonsa keskeyt-
tävien hälyttävän suurena joukkona. Hän silmäilee 
totisena uutista, jonka mukaan Helsingissä vuonna 
2008 ammattikoulunsa aloittaneista 36 prosenttia oli 
tämän vuoden syyskuuhun mennessä kirjattu eron-
neeksi kesken opintojen. Viime vuonna Helsingissä 
ammattiopintonsa keskeyttäneitä oli yli tuhat, heistä 
vain 350 sai toisen opiskelupaikan tai pääsi töihin.

”Ongelma on vakava ja keskeyttäneiden määrä 
on ehdottomasti liian suuri. Tämä asettaa vaateita 
opinto-ohjaukselle, jotta se kykenee parempaan pe-
rehdyttämiseen opintolinjojen sisällöistä ja työelämän 
arjesta.”

TAVOITTEET KORKEALLA

Hallitusohjelmassa sanotaan, että ”Suomi tähtää 
kansainväliseen kärkeen niin ammattiosaamisessa, 
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”Ammattikorkeakoulujen 
toiminta-ajatukseen kuuluu 
soveltavan tutkimuksen hyö-
dyntäminen ja käytäntöjen 
levittäminen pk-yrityksiin”, 
toteaa opetusministeri Jukka 
Gustafsson.
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korkeakoulutuksessa kuin tutkimus-, ke-
hittämis- ja innovaatiotoiminnassa”. Täh-
täin on siis asetettu huipulle, mutta onko 
tavoitteiden savuttaminen esimerkiksi 
yliopistojen osalta realistista?

Helsingin yliopisto on ainoana suoma-
laisena yliopistona rankattu maailman 100 
parhaan joukkoon eri vertailuissa. Times 
Higher Educationin listalla hieman sijalu-
vun 300 huonommalle puolelle ovat yltä-
neet Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto 
ja Tampereen yliopisto. Monet näkevät lis-
tasijoitusten osoittavan, että suomalaiset 
yliopistot ovat kaukana maailman kärjes-
tä. Gustafsson näkee asian toisin. 

”On myönteistä, että niin moni suoma-
lainen yliopisto sijoittuu korkealle huippu-
yliopistojen joukossa. Senkin perusteella 
tiedämme, että Suomessa on aiempaa 
enemmän huippuluokan tutkijoita, tutki-
musryhmiä ja laitoksia. Ne ovat kyenneet 
verkostoitumaan kansainvälisiin tutkimus- 
ja osaamisverkostoihin.”

Gustafsson sanoo, että voimme Suo-
messa olla ylpeitä yliopistoistamme. Hänen 
mielestään ranking-keskustelua pitäisi käy-
dä enemmän Eurooppa-viitekehyksessä. 

”Näen, että lähes kaikki yliopistomme 
ovat jo nyt maanosan parhaimmistoa. Silti 
olen sitä mieltä, että tieteeseen ja tutki-
mukseen pitää jatkossa panostaa vielä 
enemmän.”

Panostusten lisäämisen toive on help-
po esittää, mutta rahoituksen lisääminen 
tuntuu vaikealta toteuttaa käytännössä, 
kun taloussuhdanne tuo budjettiin leik-
kauspaineita. Antavatko olosuhteet mah-
dollisuuden siihen, että hallitusohjelmaan 
kirjattu tavoite maailman huipun saavut-
tamisesta voi toteutua?

Vastatessaan Gustafsson haluaa laittaa 
asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Hän muis-
tuttaa perspektiivin pituudesta.

”Valtiontalouden vakavan tilanteen 
johdosta säästöjä on jouduttu ulottamaan 
myös opetustoimen sektoreille. Lähtötaso 
on kuitenkin ollut korkea, sillä korkeakou-
lutus ja tutkimus ovat olleet Suomessa vii-
me vuosina merkittävien lisäpanostusten 
kohteena. Tämä siitä huolimatta, että ale-

neva menokehys on jo koskettanut valta-
osaa valtion rahoittamista toiminnoista”, 
Gustafsson sanoo. Hän huomauttaa, että 
kun huomioidaan tänä vuonna olleet ker-
taluontoiset erät, ensi vuonna yliopistojen 
rahoitus nousee 67 miljoonalla eurolla. 

Gustafsson sanoo vaistonneensa esi-
merkiksi Tampereen ja Turun yliopistossa 
vieraillessaan, että jo toteutettujen sääs-
töjen perustelut on ymmärretty varsin 
hyvin. Hänen mukaansa Suomi on niiden 
jälkeenkin yksi maailman tutkimusinten-
siivisimmistä maista. 

”Erityisen rankkaa kritiikkiä ei ole tul-
lut. On ymmärretty, että säästöjä pitää 
tehdä, mutta niistä huolimatta voimme 
vastata toimintaympäristön muutokseen 
jatkamalla pitkäjänteistä panostamista 
koulutukseen ja tutkimukseen.”

ONKO YLIOPISTOJA LIIKAA?

Ministeri pitää merkittävänä sitä, että yli-
opistot ovat saaneet huomattavaa rahoi-
tusta myös elinkeinoelämältä. 

”Yhtä tärkeää kuin rahoitus itsessään on 
myös se, että siihen liittyy uutta yhteistyö-
tä. Kasvanut vuorovaikutus yliopistojen ja 
yrityselämän välillä on osoitus yliopistojen 
avautumisesta muuhun yhteiskuntaan.”

Mutta entä ne tärkeäksi koetut lisä-
panostukset? Niiden osalta Gustafsson 
katsoo toiveikkaana EU:n suuntaan. Hän 
kertoo, että Euroopan unionin uudella 
ohjelmakaudella todennäköisesti suun-
nataan lisää voimavaroja innovaatio- ja 
tutkimustoimintaan. 

”Suomalaiset yliopistot ovat EU:n ny-
kyisellä kehysohjelmakaudella saaneet 
noin 500 miljoonaa euroa eri tutkimus-
projekteihin. Toivon, että summaa voidaan 
kasvattaa”, Gustafsson sanoo. 

Tulee EU:lta lisärahoitusta tai ei, erilai-
set näkemykset yliopistojen optimaalisesta 
määrästä pysyvät. Kritiikin esittäjien mu-
kaan Suomen laaja yliopistoverkko ha-
jottaa käytettävissä olevat resurssit niin 
pieniin osiin, että todellisiin huippuihin ei 
ole varaa panostaa niin paljon kuin niihin 
pitäisi, joten kansainvälinen kärki jää sa-
vuttamatta. 

Gustafsson puolustaa verkkoa sano-
malla, että yliopistot ovat profi loituneet 
ja etsineet omia vahvuusalueitaan. 

”Ne ovat hakeneet hyvin oman paik-
kansa ja ovat myös osanneet yhdistää 
voimiaan. Esimerkkinä tästä on Kuopion 
ja Joensuun yliopistojen fuusioitumisen 
tuloksena syntynyt Itä-Suomen yliopis-
to. Parhaillaan Helsingissä on käynnissä 
toimet taideyliopiston synnyttämiseksi 
kokoamalla yhteen Kuvataideakatemia, 
Teatterikorkeakoulu ja Sibelius-Akatemia. 
Tällainen voimien yhdistäminen on tutki-
muksen ja tieteen edun mukaista.” 

OSAAJIA TYÖLLISTÄVILLE ALOILLE

Samaa voimien yhdistämistä kuin yliopis-
tojen välillä, mutta isommassa mittakaa-
vassa, Gustafsson odottaa tapahtuvaksi 
ammattikorkeakoulukentässä. Kehityk-
seen antaa pontta opetusministeriön 
kaavailu vähentää ammattikorkeakouluis-
ta 2 200 aloituspaikkaa, joista suurin osa 
on kulttuuri- ja viestintälinjoilla. Lopullinen 
päätös asiasta tehdään ensi keväänä.  

”Niillä aloilla nuoria ei työllisty. Vastaa-
vasti aloituspaikkoja lisätään sosiaali- ja 
terveyspuolelle, jossa on työvoiman tar-
vetta”, Gustafsson sanoo.

Aloituspaikkoihin kaavailtujen muutos-
ten lisäksi ammattikorkeakouluissa tapah-
tuu muitakin muutoksia. Ammattikorkea-
koulun rahoitusta ja hallintoa koskevaa 
lainsäädäntöä on tarkoitus uudistaa 2014. 
Silloin perusrahoitus siirretään kokonaan 
valtiolle, ammattikorkeakouluista teh-
dään itsenäisiä oikeushenkilöitä ja niiden 
toimiluvat uudistetaan korostaen toimin-
nan laatua ja vaikuttavuutta. Käytännössä 
toimet vahvistavat Gustafssonin mukaan 
ammattikorkeakoulujen hallinnollista ja 
toiminnallista asemaa.

Vuoteen 2015 mennessä ammatti-
korkeakoulujen osalta valtion rahoitusta 
vähennetään 51 miljoonaa euroa. Siitä 
kolmasosa saadaan aloituspaikkojen vä-
hentämisellä, joten säästöjä on haettava 
myös rakenteellisilla uudistuksilla.

”Monilla ammattikorkeakouluilla on eri 
puolilla maakuntaa toimipisteitä, joiden 
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vetovoima on ollut vähäinen. Arvioisin, 
että näitä toimipisteitä ammattikorkea-
koulut joutuvat lopettamaan. Voimava-
rojen keskittäminen merkitsee kuitenkin 
useimmissa tapauksissa opetuksen laadun 
parantumista.”

Gustafsson kannustaa ammattikor-
keakouluja keskinäiseen yhteistyöhön. 
Hän pitää todennäköisenä myös joidenkin 
korkeakoulujen fuusioitumista. Sellaisesta 
hänellä on omakohtaisiakin kokemuksia, 
sillä hän oli Pirkanmaan ja Tampereen am-
mattikorkeakoulujen yhdistyessä yhtiön 
hallituksessa.

”Se on nykyisin maan vetovoimaisin 
ammattikorkeakoulu. Yhdistymisten avulla 
yksiköihin saadaan riittävästi kriittistä mas-

saa sekä laadukkaampaa ja monipuolisem-
paa opetusta”, Gustafsson huomauttaa.

AMMATTIKORKEAKOULUILLA 
ALUEELLISTA VAIKUTTAVUUTTA

Puheet toimipisteiden sulkemisesta he-
rättävät vähintäänkin paikallisia myrskyjä 
niiden kohteeksi joutuvilla paikkakunnilla. 
Vastaväitteistä huolimatta Gustafsson ei 
pidä kovin pahana, vaikka nuorten opin-
topaikka sijaitsisikin hieman etäämpänä 
lapsuudenkodista.

”Ammattikorkeakouluissa opiskelijat 
ovat aikuisia ihmisiä. Hyvää koulutusta voi 
hakea vähän kauempaakin”, hän sanoo ja 
kertoo itse aikoinaan lähteneensä Turusta 
opiskelemaan Tampereelle.

Vaikka monelle nuorelle muutto opis-
kelupaikkakunnalle voi olla hyvä kasvun 
paikka, toimipisteverkoston harventuessa 
syrjäseutujen yrityksissä voi syntyä pelko sii-
tä, saavatko ne jatkossa koulutettuja työn-
tekijöitä. Gustafsson hälventää epäilyjä.

”Työntekijöiden saanti on välttämätön-
tä. Toivottavasti yritykset saavat vielä en-
tistä osaavampia tekijöitä. Ei opetusminis-
teriö – enkä minä opetusministerinä – ole 
lopettamassa yhtään ainutta toimipistettä. 
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän on arvioi-
tava missä säästöjä voidaan tehdä niin, että 
ammattikorkeakoulun alueellinen vaikutta-
vuus säilyy ja myös palvelutehtävä täyttyy 
suhteessa yritys- ja työelämään. Tässä luotan 
hyvin paljon paikalliseen harkintaan.” 

JUKKA GUSTAFSSON HALUAA PAINOTTAA 
”AMMATTIKORKEAKOULU”-SANASSA SEN 
ENSIMMÄISTÄ OSAA: AMMATTI.

”En usko, että minun opetus-
ministeriysaikanani suoranaisesti 
yhtään yliopistoa ja tuskin yhtään 
ammattikorkeakouluakaan ollaan 
lakkauttamassa.  Korkeakoulujen 
määrä tuleekin vähenemään vapaa-
ehtoisten yhdistymisten kautta, 
kuten tapahtuu kun perustetaan 
uusi taideyliopisto”, opetusministeri 
Jukka Gustafsson painottaa.
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SHOKit syynissä
Strategisen huippuosaamisen keskittymien perustamisen taustalla oli ajatus 
parantaa Suomen globaalin menestymisen edellytyksiä osaamista keskittämällä. 
Tutkimuksen mukaan yrityksissä ollaan pääosin tyytyväisiä SHOKien tähänastisen 
toimintaan, mutta kehitettävääkin löytyy. 

M
uutamassa vuodessa 
strategiset huippu-
osaamisen keskitty-
mät eli SHOKit ovat 
luoneet toimivaa, yri-

tysvetoista tutkimus- ja innovaatioyhteis-
työtä. Niiden myötä on syntynyt uudenlaisia 
osaamisverkostoja eri toimialojen sekä yri-
tys- ja tutkimusmaailman välille. Toimintaan 
kaivataan kuitenkin selkeämpiä tavoitteita 
ja lisää kansainvälisyyttä. 

Tulokset ilmenevät tutkimuksesta, jossa 
arvioitiin SHOKien toimintaa yritysnäkö-
kulmasta. Tutkimus tehtiin haastattele-
malla keskeisiä SHOK-toiminnassa muka-
na olevia yrityksiä. Arvioinnin kohteena 
olivat CLEEN Oy eli energia ja ympäristö; 
FIMECC Oy eli metallituotteet ja koneen-
rakennus; TIVIT Oy eli tieto- ja viestintäte-
ollisuuden tutkimus sekä Metsäklusteri Oy.

Projektijohtaja Kaisu Annala Teknolo-
giateollisuudesta muistuttaa yritysten käy-

täntöjen kirjavuudesta, yhtä mielipidettä 
SHOKeista ei ole.

”Yritykset hyödyntävät SHOKeja eri 
tavoin, ja niillä on omat näkemyksensä 
siitä, kuinka tuloksellista hyödyntäminen 
on ollut”, Annala sanoo. 

Eroavaisuuksista huolimatta yritysten 
näkemyksistä voi vetää yhteisiä johto-
päätöksiä. Alkuperäinen tavoite, jonka 
mukaan SHOKien tutkimusohjelmat ovat 
yritysvetoisia, näyttää haastattelujen pe-
rusteella toteutuneen hyvin.

”Jossain yrityksessä todettiin, että nyt 
on kahvinjuontihankkeista päästy eroon. 
Sillä viitattiin siihen, että aiemmin yliopis-
toilta tuli valmiiksi tehtyjä tutkimussuun-
nitelmia, joihin yritys osallistui pienellä pa-
nostuksella. Nyt asioita tehdään yhdessä 
ja suuremmalla panostuksella”, Annala 
kertoo.

Yrityksissä SHOK-toiminta on koettu 
kehitysaskeleeksi. Monille aloille ne ovat 

tuoneet uutena toimintamallina yritysten 
ja akateemisen maailman yhteistutkimuk-
set. SHOKeissa on myös päästy toimialojen 
rajat ylittävään tutkimukseen. Lisäksi tut-
kimusyhteistyön volyymit ovat kasvaneet 
merkittävästi. Panostukset SHOKeihin ovat 
yritysten mielestä nyt tasolla, joka mah-
dollistaa kansainväliselle huipulle pääsyn.

OSIENSA SUMMA

Yritysten palautetta summatessaan Kaisu 
Annala purkaa strategisen huippuosaami-
sen keskittymät osatekijöihinsä:

Strategisuus
SHOKit ovat onnistuneen yritysvetoi-
sia. Ohjelmien strategisuus nähdään 
vahvuutena, mutta SHOK-tutkimuksen 
asemointi yritysten omien strategioiden 
suhteen vaihtelee merkittävästi. SHOK-
tutkimuksen ja yritysten oman strategian 
yhteensovittamisessa ongelmiksi koetaan 

”On pakko hakea osaaminen 
Suomen ulkopuolelta.”

”On turha yrittää 
mopolla mahdottomia.”

”SHOKien välisestä 
yhteistyöstä on 

puhuttu paljon, mutta 
SHOKit ovat tosi 

itsenäisiä.” *

Teksti Sami Laakso
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• SHOK-konseptille on luotava 

selkeä omistaja, jonka pääteh-

tävänä on SHOK-toiminnan 

kehittäminen ja toimintaedel-

lytysten varmistaminen.

• Tekesin ja kunkin SHOKin 

on sovittava säännöllisestä 

tapaamiskäytännöstä.

• SHOKien on uudistettava 

hallituskokoonpanoja siten, 

että kompetenssit vastaavat 

hallitusten päätehtäviä.

• Yritysten on ohjattava 

SHOK-ohjelmiin strategiansa 

kannalta keskeisiä teemoja, 

resursoitava SHOKit parhailla 

resursseillaan ja huolehdittava 

SHOK-ohjelmien kansainvälis-

tymisestä.

SHOKeille neljä toimenpidesuositusta

”Pitää löytää 
toimivia tapoja 

kansainvälisempään 
suuntaan. Pitää 

löytää globaaleja 
partnereita.”

”Onko SHOK perustiedon 
jakamista vai kilpailuedun 

luontia?”

”Kaikki ongelmat 
ovat johtuneet 

veturiyrityksistä.”

”Ohjelmien 
laajuus tuhoaa 

fokuksen.” 

ohjelmien liian laajat tutkimuskonsortiot, 
epäselvät tavoitteet ja tulosten hyödyn-
tämisen kannalta usein tutkimuksen liian 
pitkä aikajänne.

Kehityskohteena yritykset toivat esiin 
muun muassa sen, että SHOK-ohjelmille on 
saatava selkeämmät tavoitteet. Niiden pitää 
olla fokusoituja ja tulosorientoituneita. Li-
säksi ohjelmien laatua arvioivat mittarit täy-
tyy suunnata liiketoiminnan kehittämiseen. 
SHOKien tulee myös ottaa operatiivisempi 
rooli toiminnan johtamisesta. SHOKeihin 
kaivataan lisää ohjelmaehdotuksia.

Osaamiskeskittymä
SHOKit edustavat uutta tapaa toimia. Ne 
koetaan kustannustehokkaaksi keinoksi 
tehdä töitä yhdessä. SHOKit ovat pysyviä 
elimiä, yritysten foorumeja, joissa keskus-
tellaan ja saadaan vietyä asioita eteenpäin 
ilman kartellipelkoa. Niissä luodaan tietoa 
ja lisätään yhteistä ymmärrystä. SHOK-
toiminnan myötä on syntynyt uudenlaisia 
toimialojen välisiä konsortioita.

Huippuosaaminen
SHOKeissa syntyy yritysten hyödynnettä-
väksi parempaa huippututkimusta kuin 
mitä Suomessa on aiemmin tehty. Tutki-
mus tuo uusia ratkaisuja sekä teknologi-

oita, mukana on yritysten kehittämisstra-
tegian ykköstason asioita. Toiminta on 
parantanut yritysten yhteistyötä yliopis-
tojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Yritykset toivat myös esiin epäilyksiä 
keihäänkärkiosaamisen syntymisestä ja 
kyselivät kansainvälisen yhteistyön perään. 
Suomalaisten yliopistojen keskinäisen kil-
pailun koettiin olevan huippuosaamisen 
syntymisen esteenä.

KONKREETTISIA HYÖTYJÄ

Wärtsilä Finland Oy on ollut aktiivisesti 
mukana monissa SHOK-hankkeissa. Toi-
mitusjohtaja Juha Kytölä luonnehtii, että 
niissä tutkimus on ollut hyvin koordinoitua 
ja yhteistyö todellista yhteiseen päämää-
rään pyrkimistä. Positiivisista kokemuksista 
huolimatta kehitettävääkin löytyy.

 ”Suomen Akatemia voisi osallistua 
hankkeisiin, kuten SHOKeja perustettaessa 
oli tarkoituksena”, Kytölä huomauttaa.

Viimeisen kahden vuoden aikana Cleen 
Oy:n mittaus- ja monitorointiteknologi-
oiden kehityshankkeeseen osallistunut 
Pegasor on edelleen kehittänyt pienhiuk-
kasten monitorointiin käytettävää anturi-
teknologiaa.

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Kaartisen 
mukaan SHOK työskentelyn parasta antia 

ovat olleet yhteisesti järjestetyt laajemmat 
mittauskampanjat, joiden myötä Pegasor 
on saanut arvokasta tietoa oman tuotteen 
toiminnasta ja erilaisista toimintaympäris-
töistä. Hän antaa tunnustusta kampanjoi-
den laadukkaasta toteutuksesta. 

”SHOK-hankkeiden hyvänä puolena 
voidaan pitää myös jatkuvuutta. Yrityksellä 
on vakaa usko, että ohjelman jatkuessa 
kehitystyötä voidaan jatkaa laadukkaiden 
kumppaneiden kanssa julkisen rahoituk-
sen tukemana”, Kaartinen sanoo.

Kehityskohteita pohtiessa Kartinen 
muistuttaa, kuinka tärkeää on, että tut-
kimuslaitoksissa tehdään asioita, jotka 
ovat yrityksen kehityshankkeiden kannalta 
olennaisia. 

”Vain oikeiden resurssien suunniteltu 
allokointi tuottaa kehityshankkeissa toi-
vottuja konkreettisia tuloksia. Lisäksi toi-
mijoiden ja hankkeiden välisiä synergiaetu-
ja olisi hyvä vielä paremmin kartoittaa sekä 
ohjelman alussa että sen kestäessä. Yri-
tysten ja toimijoiden välistä yhteistyötä ei 
voida keinotekoisesti puhaltaa liekkeihin, 
mutta foorumin luominen ja aktiivisuus 
mahdollistaa asioiden etenemisen. Erityi-
sesti pienemmät yritykset tarvitsevat vetoa 
ja työntöä suhteessa suurempiin”, Kaarti-
nen huomauttaa. 

*) Lainaukset ovat yritysten kommentteja SHOKien 
toimintaa arvioivasta tutkimuksesta. VISIO 4 · 2011 27
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Lojer Oy:ssä riittää nuoria osaajia. Yksi vetovoiman 
salaisuus on tiivis yhteistyö Sastamalan 
koulutuskuntayhtymän kanssa.

Yhteistyölläimua
Teksti Mari Vehmanen Kuvat Janne Viinanen

Lojer työllistää noin 140 henkeä, joista noin 
puolet Vammalan toimipisteessä. Yhtiö satsaa 
kotimaiseen työhön. Lähes koko valmistus-
ketju on omissa käsissä, ja myös alihankintaa 
on siirretty Suomeen.

VISIO 4 · 2011 29



USEIMMAT UUSISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ 
OVAT TULLEET TUTUIKSI JO OPINTOJEN 

TYÖHARJOITTELUJAKSOILLA.

L
ojer Oy:n tuotantohallissa huo-
maa yhdellä silmäyksellä, että 
yritys on viime aikoina kasvanut 
ja rekrytoinut reippaasti. Tervey-
denhuollon kalusteita valmistaa 

ja kokoaa konkareiden rinnalla iso joukko 
nuoria, vastavalmistuneita ammattilaisia.

”Viimeisen vuoden aikana henkilöstö-
määrämme on kasvanut parillakymmenel-
lä hengellä”, toimitusjohtaja Ville Laine 
kertoo.

Hänen mukaansa varsinkin tuotannol-
liseen työhön on riittänyt päteviä tulijoita 
todella hyvin.

”Sen sijaan toimistohommiin ihmisiä 
on jo hankalampi löytää. Heitä olisi kyllä 
Tampereella, mutta reilun 50 kilometrin 
etäisyys on monelle turhan paljon”, Laine 
mainitsee.

Tuotantotyön imu on toimitusjohtajan 
mielestä pitkälti Sastamalan koulutuskun-
tayhtymän ansiota. Käytännössä kaikki 
Lojerin uudet tuotantopuolen tekijät ovat 

opiskelleet ammattiinsa paikallisessa op-
pilaitoksessa.

”Useimmat heistä ovat tulleet tutuiksi 
jo opintojen alkuvaiheessa työharjoittelu-
jaksoilla. Meillä onkin Saskysta harjoitteli-
joita lähes koko ajan, tälläkin hetkellä viisi 
kaveria”, Ville Laine mainitsee.

YHTEISIÄ INVESTOINTEJA
Lojerin ja koulutuskuntayhtymän yhteis-
työ on Laineen mukaan monipuolista ja 
tiivistä.

”Kumppanuus ulottuu joka tasolle. Esi-
merkiksi itse tapaan oppilaitoksen johtoa 
säännöllisesti. Ja opettajat käyvät meillä ja 
muissa paikallisissa yrityksissä tekemässä 
omia työelämäjaksojaan. Näin heillä pysyy 
kosketus yritysten tämän hetken tarpei-
siin”, Laine sanoo.

Lojer on myös osallistunut Saskyn in-
vestointeihin. Vammalan ammattikoulun 
harjoitteluhalliin hankittiin yhdessä uusinta 
tekniikkaa edustava monitoimisorvi.

”Meidän työntekijämme käyvät päivit-
täin koululla ja valmistavat sorvilla yhdessä 
opiskelijoiden kanssa kappaleita, jotka to-
siaan tulevat tuotteisiimme”, Laine kertoo.

Paikallisilla yrityksillä on muutenkin 
mahdollisuus vaikuttaa suoraan opinto-
jen sisältöihin. Esimerkiksi oppilaitoksen 
uusi koneautomaatiokeskus on syntynyt 
yritysten aloitteesta.

”Kaiken tämän ansiosta Saskysta val-
mistuu väkeä, joka voi hypätä suoraan 
puikkoihin. Osaaminen on täsmälleen 
oikeanlaista”, Laine suitsuttaa.

Samaan aikaan Lojer pitää huolta myös 
kokeneesta kaartistaan. Talolle tyypillisiä 
ovat pitkät, jopa yli 40 vuotta kestäneet 
työsuhteet.

”Haluamme varmistaa hiljaisen tiedon 
siirtymisen. Ketään ei meillä patisteta eläk-
keelle. Päinvastoin − annamme eläkeikää 
lähestyville tai sen jo saavuttaneille mah-
dollisuuden tehdä juuri niin paljon töitä 
kuin he itse tahtovat”, Laine sanoo.

NOPEAA REAGOINTIA
Koulutuskuntayhtymän rehtori Antti 
Lahti yhtyy Laineen kiitoksiin hyvästä 
kumppanuudesta. Myös hänen mukaansa 
on tärkeää, että koulutuksen järjestäjä ja 
yritys tekevät yhteistyötä kaikilla mahdol-
lisilla tasoilla.

”Erityisen hienoa ollut huomata Lojerin 
ylimmän johdon sitoutuminen ammatilli-
sen koulutuksen kokonaisvaltaiseen kehit-
tämiseen yhdessä kuntayhtymän kanssa.”

Lahti kertoo oppilaitoksen satsanneen 
jo vuosia yritysyhteistyöhön. Hän itse 
kävi rehtorina aloittaessaan kiertämässä 
henkilökohtaisesti yli 40 paikallisessa pk-
yrityksessä.

”Useinhan täällä koulutuspuolella 
muutokset ovat kovin jäykkiä ja hitaita. 
Ei riitä, että kahden vuoden päästä alkaa 
valmistua tämän hetken tarvetta vastaavia 

Jauhemaalauspisteessä työskentelevä Jasmi Anttila 
opiskelee työn ohessa alan erityisosaamista. 
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Jasmi löysi alansa

Jauhemaalauspisteessä Lojerin tuotantohallissa ahkeroi 22-vuotias 

Jasmi Anttila. Hänen kosketuksensa yritykseen syntyi jo ensimmäisen 

vuoden metallialan opinnoissa.

”Olin täällä aluksi harjoittelussa. Tykkäsin paikasta niin paljon, että 

halusin tulla hommiin heti seuraavaksi kesäksi”, Jasmi Anttila kertoo.

Äidiksi tuleminen katkaisi opinnot toviksi, eikä tauon jälkeen 

koulunpenkissä istuminen tuntunut enää mielekkäältä.

”Tajusin pian äitiysloman jälkeen, että siirtyisin jo mieluummin työ-

elämään. Täältä tutusta paikasta järjestyi onneksi oppisopimuspaikka.”

Pintakäsittely alkoi kiinnostaa Anttilaa hänen kokeiltuaan eri tehtä-

viä Lojerissa. Tällä hetkellä hän käykin työn ohessa Turussa opiskele-

massa alan erityisosaamista.

”Täällä suhtaudutaan opiskeluun tosi positiivisesti. Saan pelkkää 

kannustusta, kun kerron, että taas pitäisi käydä Turussa muutama 

päivä koulussa”, Jasmi Anttila kiittää.

osaajia. Yritysten kysyntään on kyettävä 
vastaamaan välittömästi”, Lahti toteaa.

Esimerkkejä Saskyn innovatiivisesta 
toiminnasta on runsaasti. Muun muassa 
valtakunnalliseksi kokeiluksi laajentunut 
tuotantomestarikoulutus on kehitetty 
Sastamalassa yhdessä paikallisten yritys-
ten kanssa.

”Eräs uusi hankkeemme on metallialan 
Talent-polku. Yleensähän huomio kiinnit-
tyy tukea tarvitseviin opiskelijoihin. Mutta 
me olemme kerrankin halunneet tarjota 
jotakin heille, joilla on intoa ja lahjakkuut-
ta opiskella enemmän kuin opetussuunni-
telma vaatii”, Lahti kertoo.

Talent-ohjelma on jo poikinut muun 
muassa mitalisijan ammattitaidon EM-
kisoissa.

”Lisäksi tälläkin hetkellä meillä on yli 
600 oppisopimusopiskelijaa, mikä on täl-
laisella seutukunnalla varsin paljon”, reh-
tori Lahti mainitsee. 
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Teknologiaa ihmisten 
tarpeisiin

Jyväskylän yliopiston, VTT:n, 
HIIT:n (Helsinki Insitute for 
Information Technology) sekä 
teknologia- ja palveluyritysten 
käyttäjälähtöistä vuorovaiku-
tussuunnittelua koskevassa 
hankkeessa on tutkittu, mitä 
ihmistieteisiin perustuva suun-
nitteluajattelu voi tuoda lisää 
teknologian kehittämiseen ja 
miten tällaista suunnitteluajat-
telua edistetään yrityksissä. 
Hankkeessa syntyneitä uusia 
tieteellisiä ideoita on testattu 
ja sovellettu käytäntöön lähes 
60 yritystapauksessa. 

Globaaleista markkinoista puhutaan usein yhtenä kokonaisuutena, 
vaikka maailma on monenkirjava mosaiikki.  

Kurkistus

vaikutukseen
kulttuurien 

Teksti Sami Laakso Kuva Jari Härkönen

Matthias Rauterberg on 
tunnettu käyttäjälähtöisen 
vuorovaikutussuunnittelun 
puolestapuhuja.
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K
un Nokia julkisti kauan odo-
tetun ensimmäisen Windows-
puhelimensa, sen saama jul-
kisuus oli maailmalla valtava. 
Suomessa muutama lehti yrit-

tää repiä otsikoita itse laitteen ja sen omi-
naisuuksien sijaan siitä, että malli oli saa-
nut nimekseen Lumia. Jutuissa kauhistel-
tiin, kuinka espanjaksi kyseinen sana mer-
kitsee puhekielessä prostituoitua. Samalla 
kauhisteltiin virheen mittakaavaa ja muis-
tutettiin, että espanjaa äidinkielenään pu-
huvia on maailmassa 350 miljoonaa. 

Kohuotsikot osuivat ohi. Nokia oli teh-
nyt kotiläksynsä, sen käyttämät kymmenet 
kieliasiantuntijat olivat tarkastaneet nimi-
en mahdolliset sivumerkitykset. Tutkimuk-
sen mukaan yli 60 prosenttia espanjalaisis-
ta kuluttajista piti Lumiaa hyvänä nimenä 
mobiililaitteelle. 

Vaikka tällä kertaa uutispommi paljastui 
suutariksi, tapaus kertoo kuinka globaalit 
markkinat ovat miinakenttiä täynnä. Eind-
hovenin yliopiston professori Matthias 
Rauterberg muistuttaa näistä kulttuurien 
eroavaisuuksista, jotka saavat joskus hyvin-
kin triviaaleja ilmenemismuotoja.

”Esimerkiksi musta väri koetaan Yhdys-
valloissa ja Englannissa surun ja hautajais-
ten väriksi, mutta Kiinassa sen mielletään 
kuvastavan korkeaa laatua”, Rauterberg 
antaa esimerkin.

Koska Rauterberg on tiedemies, hän 
haluaa täsmentää, että kulttuurilla hän 
tarkoittaa yhteistä mallia, joka ohjaa ih-
misryhmän käytöstä. 

”Kulttuuri saa meidät toimimaan tietyl-
lä tavalla, ilman että me itse välttämättä 
edes kiinnitämme asiaan huomiota.” 

ASIAKKAAT MUKAAN 
SUUNNITTELUUN

Matthias Rauterberg on maailmalla tun-
nettu käyttäjälähtöisen vuorovaikutussuun-
nittelun puolestapuhujana. Hän korostaa 
kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavien ta-
pojen ja asenteiden tiedostamisen tärkeyt-
tä. Markkinoille valmistettavien tuotteiden 
ja palveluiden olisi mahduttava kulttuurin 
asettamiin reunaehtoihin.

Ne pitäisi ottaa huomioon jo tuotteiden 
ja palvelujen suunnittelun alkuvaiheessa. 

Mikäli niihin havahdutaan vasta kun tuote 
on jo valmis, muutokset ovat vaikeita, el-
lei peräti mahdottomia tehdä ja maksavat 
kymmeniä tai satoja kertoja enemmän.

”Oleellista on, ettei tuotteita suunni-
tella itselle vaan haluttujen markkinoiden 
kuluttajille”, Rauterberg painottaa.

Kun Rauterbergiltä kysyy hyviä esi-
merkkejä, kuinka globaaleille markki-
noille suunnatun tuotteen suunnittelussa 
voidaan huomioida kulttuurierot onnistu-
neesti, hän nostaa esiin autoteollisuuden. 
Se on antanut asiakkaiden käsiin paljon 
päätäntävaltaa. He saavat tehdä valintoja 
lukemattomista vaihtoehdoista aina väris-
tä, sisustuksesta ja vaihteistosta lähtien, 
jotta auto täyttäisi juuri heidän tarpeensa. 

Rauterberg myös kehottaa yrityksiä 
harkitsemaan, voisiko asiakkaita ottaa 
mukaan tuotteiden suunnitteluprosessiin.

”Asiakkaat voivat olla hyviä suunnitte-
lijoita tuotteille, jota haluat heille tarjota”, 
Rauterberg sanoo ja mainitsee esimerkki-
nä kuinka Hollannissa viranomaiset ovat 
kehittäneet yhdessä käyttäjien kanssa 
uusia julkisia mobiilipalveluja. 

KULTTUURIN JUURET 
OVAT SYVÄLLÄ

Suuria linjoja piirtäessään Rauterberg sa-
noo, että idän kulttuureissa vallitsee ho-
listinen lähestymistapa asioihin, kun taas 
lännessä korostuu analyyttisyys.

”Idässä ei tarkastella yksityiskohtia, ku-
ten me teemme. He keskittyvät suureen 
kuvaan.”

Maailma on kuitenkin muuttunut no-
peasti. Talous on globalisoitunut, ja joka 
puolilla maailmaa ihmisillä on valittavinaan 
samoja tuotteita. Media kertoo samoja 
viestejä kaikkialle. Ovatko kulttuurierot 
haalistumassa?

”Kyllä ja ei”, Rauterberg vastaa ytimek-
käästi. Hän täsmentää, että tuontitavarat 
ovat usein erityisen haluttuja ja monet 
tuotteet ovat muotia maailmanlaajuises-
ti. Jokaisella yhteiskunnalla on kuitenkin 
oma kulttuurinen viitekehyksensä, jossa 
sen ihmiset elävät. 

Rauterberg sanoo, että kulttuurissa on 
eri tasoja, jotkut ilmenemismuodot vaih-
televat nopeastikin, toiset taas ovat hyvin 

pysyviä. Hän ottaa esimerkin Kiinasta, jos-
sa takana on 80 vuoden kausi kommunis-
mia. Kun muutokset ovat nyt mahdollisia, 
uskonnot ovat jälleen nousussa, vaikka ne 
olivat vuosikymmenten ajan kiellettyjä. 

Luovatko uudet tuotteet ja uusi tekniik-
ka uutta kulttuuria?

”En usko, että tuote itsessään luo kult-
tuuria. Mutta sen takana oleva arvojärjes-
telmä voi luoda. Nyt voi nähdä maailman-
laajuisen ilmiön, kuinka 20–25-vuotiaat 
ovat todella huolissaan tulevaisuudesta. 
He ovat nähneet, kuinka vanhemmat ikä-
luokat ovat saaneet aikaiseksi sekä ympä-
ristö- että talouskriisin. Siksi nuorempien 
ikäluokkien joukosta nousee uudenlainen 
elämäntyyli, jossa arvostetaan tuotteiden 
ja palveluiden vastuullisuutta.” 

AASIA KIRII OHI

Jos kulttuuriset tekijät vaikuttavat tava-
roiden ja palvelujen kuluttamiseen, ne 
vaikuttavat myös niiden tuottamiseen. 
Rauterbergin mukaan itäinen, Aasiassa 
vallitseva tapa on hahmottaa oma ole-
minen osana systeemiä ja toimia muiden 
kanssa. Lännessä toiminta on enemmän 
yksilöpainotteista ja oma ego tuodaan 
herkästi esille. 

Molemmissa toimintamalleissa on 
heikkoutensa ja vahvuutensa. Aasialaisen 
toimintatavan vahvuus on se, ettei työn-
tekijöillä ole vaikeuksia tehdä yhteistyötä, 
koska ihmisiä eivät aja egoistiset motiivit. 
Läntisessä toimintatavassa energiaa kulu-
tetaan usein yritysten sisäisiin kamppai-
luihin, mutta toimintamalli antaa enem-
män tilaa luovuudelle. Kun markkinat 
muuttuvat yhä nopeammin, antaako se 
jommallekummalle toimintamallille etu-
lyöntiaseman?

”Olen varsin vakuuttunut, että Aasia 
lyö lännen. He ovat vielä jäljessä, mutta he 
ovat ammattitaitoisia, korkeasti koulutet-
tuja ja heillä on valtava motivaatio. He ha-
luavat ymmärtää, miksi länsi on pärjännyt 
paremmin, ja he haluavat käyttää tiedon 
hyödykseen. Läntinen maailma sen sijaan 
nukkuu tyytyväisenä ja uskottelee, että mi-
kään ei muutu. En ole kuullut koskaan, 
että lännessä pohdittaisiin, mitä Aasia voi 
opettaa meille.” 
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Maailmalla

MMEEKKSSIIKKOO CCIITTYYSSSSÄÄ  AASSUUUU 2222
MMIILLJJOOOONNAAAA AASSUUKKAASSTTAA.. KKAAUUPPUUNNKKII 
OONN 115500 KKMM PPIITTKKÄÄ  JJAA 5500  KKMM LLEEVVEEÄÄ..
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E
lintasoerot ovat molempien 
maiden sisällä suuret. Esi-
merkiksi viidennes Rio de 
Janeiron kuudesta miljoo-
nasta asukkaasta asuu slum-

meissa, vuorille nousevissa faveloissa. Myös 
turvallisuuskysymyksiin pitää kummassakin 
maassa kiinnittää erityistä huomiota.

Yhteistä ovat myös valtion monopolit 
öljyteollisuudessa. Meksikossa PEMEXin 
voittoja käytetään budjetin täytteenä, kun 
Brasiliassa Petrobras investoi toimintansa 
kehittämiseen ja kasvuun. 

Poliittisen vallan vaihtuminen johtaa 
muutoksiin myös valtionyhtiöiden joh-
dossa. Tämä vaikeuttaa pitkäjänteistä 
kehitystyötä.

Ulkomaalaisille yrityksille paikallinen 
kumppani on niin Meksikossa kuin Brasi-
liassakin tärkeä oven avaaja. 

MEKSIKO ELÄÄ USA:N TAHDISSA

Meksikon talous on alkanut todella avau-
tua vasta 2000-luvulla. Maalla on nyt run-
saat 40 vapaakauppasopimusta. 

Meksikolainen think tank IMCO näkee 
ongelmaksi alhaisen investointiasteen. 
Suurten valtiollisten öljyn- ja sähköntuo-
tannon monopolien voitot menevät val-
tion budjetin rahoitukseen, ei toiminnan 
kehittämiseen ja uuden luomiseen. IMCO 
kaipaisi enemmän yksityistä rahoitusta, 

jonka kautta myös rakenteita saataisiin 
uudistettua.

Pääkaupunki Mexico City on vaikutta-
va näky. Siellä asuu runsaat 22 miljoonaa 
asukasta. Kaupunki on 150 kilometriä pit-
kä ja 50 kilometriä leveä. Kuvitelkaa nämä 
mitat Suomen kartalle, itsellenne tuttuun 
ympäristöön! 

Mexico Cityllä on suuret paineet ke-
hittää julkista liikennettä sekä energia- ja 
vesi huoltoa. Metrorakentamiseen tuo 
omat haasteensa se, että kaupunki on 
rakennettu vanhalle järvenpohjalle. Lisäksi 
alueen alttius maanjäristyksille nostaa vaa-
timustasoa. Suomalainen Pöyry on muka-
na metron suunnittelutyössä.

Monterrey – Meksikon Manse – elää Yh-
dysvaltojen markkinoiden mukaan. Alueen 
tuotanto menee lähes kokonaan pohjoi-
sen naapurin markkinoille. Yhdysvaltojen 
eteläisten ja Meksikon pohjoisten osaval-
tioiden väestö on yhteensä 85 miljoonaa 
asukasta; merkittävä markkina sekin.

Valmistava teollisuus on kilpailulle va-
paata. Monterreyssä rakennetaankin kii-
vaasti. Uusia tehdasrakennuksia nousee 
vieri viereen. Investointitahti saa pohti-
maan osaavan henkilöstön saatavuutta. 
Viranomaisten puolelta kehutaan koulu-
tusmääriä, mutta yritykset valittavat laa-
tua. Ne joutuvat kouluttamaan henkilös-
töään myös perustaitojen osalta. 

Kuvat Shutterstock

Meksikon ja Brasilian kasvuvauhti tekee syvän 
vaikutuksen. Ne ovat yksittäisinä mainakin suuria 
markkina-alueita. Meksikossa on 112 miljoonaa ja 
Brasiliassa 200 miljoonaa asukasta.

Teksti

Markku Alhonen

Meksikon ja Brasilian 
kasvuvauhti 

häikäisee
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Hyvä hitsari ansaitsee Monterreyssä 
noin 1 000 dollaria kuussa, toimihenkilö 
tuplaten.

BRASILIA INVESTOI 
ÖLJYNTUOTANTOON

Brasilia on kisaisäntä vuoden 2014 jalka-
pallon MM-kisoissa ja 2016 kesäolympia-
laisissa. Kisat näkyvät jo nyt katukuvassa. 
Ne tuovat paineita myös turvallisuustilan-
teen parantamiseen. 

Portugalia puhuva Brasilia eroaa 
muusta, espanjaa puhuvasta Latinalaises-
ta Amerikasta. Joissakin naapurimaissa 
Brasiliaa on syytetty ylimielisyydestä niitä 
kohtaan. Se jyrää koollaan.

Brasilian kasvun moottori on mahtava 
Petrobras. Se aikoo nostaa öljyntuotan-
tonsa nykyisestä kahdesta miljoonasta 
barrelista päivässä neljään miljoonaan 
vuosikymmenen loppuun mennessä. Ja 
edelleen viiteen miljoonaan vuoteen 2050 
mennessä.

Petrobras investoi öljykentilleen kym-
meniä miljardeja dollareita lähivuosina. 
Hankintamäärät ovat huimia. Investoinnit 
nostavat esimerkiksi paikallisen telakka-
teollisuuden kapasiteetin kaksinkertaiseksi 
vain kolmessa, neljässä vuodessa.

Kotimaisuusvaade on Petrobrasilla kova, 
noin 65–70 prosenttia. Käytännössä ulko-
maalaiselle yritykselle tarjouskilpailuihin 
osallistuminen edellyttää paikallista kump-
pania ja valmistuksen aloittamista Brasi-
liassa. Näin suomalaiset yritykset ovatkin 
toimimassa: suunnitelmia tuotannon aloit-
tamiseksi on noin kymmenellä yrityksellä. 

Paikallisen kumppanin kautta suomalai-
nen teknologinen taso ja osaaminen voi-
vat hyvin menestyä kilpailuissa. Olennaista 
on päästä mukaan Petrobrasin toimittaja-

Kasvava öljyteollisuus toimii talouden moottorina ja luo vaurautta.

listoille, joilta pääosa tarjouskilpailukutsun 
saavista yrityksistä poimitaan.

Brasilialaiset sen sijaan voivat osallistua 
tarjouskilpailuihin pöytälaatikkoyrityksinä. 
Vasta kilpailun voitto laukaisee tuotanto-
laitokseen investoinnin ja rekrytoinnin 
aloittamisen. Tällaista menettelyä tuskin 
länsimaissa hyväksyttäisiin. Muualla tar-
jouskilpailuissa menestyminen edellyttää 
referenssejä.

Kun vaatimukset ulkomaiselle osallis-
tumiselle ovat näin tiukkoja ja kotimainen 

Brasilia

Meksiko

• Väkiluku: 201 103 000 

• Maailman viidenneksi 
suurin ja väkirikkain valtio

• Pääkaupunki: Brasília

• BKT (2010):  

 - 2 194 miljardia USD (sijalla 8)
- 10 900 USD / per asukas

• Elinkeinorakenne (osuus BKT:sta)

 - maatalous 20 %,
- palvelut 66 %
- teollisuus 14 % 

• Väkiluku: 112 469 000

• Pääkaupunki: México

• BKT (2009):  

 - 1 465 miljardia (sijalla 12) 
- 13 200/ per asukas USD

• Elinkeinorakenne (osuus BKT:sta)

 - maatalous 4 %,
- palvelut 63 %,
- teollisuus 33 % 

Meksiko

Brasilia

Rio de 
Janeiro

Brasilia

Mexico 
City

vaatimustaso toisaalta näin alhainen, on 
vaikea kuvitella, että investointitavoitteet 
saavutetaan. 

Petrobrasin ja telakoiden osto-organi-
saatiot ovat vierailleet myös Suomessa ja 
Petrobras omien sanojensa mukaan myös 
arvostaa suomalaista osaamista. Siteitä 
vahvistetaan suomalaisten yritysvaltuus-
kuntien vierailuin.

Suomalaiset myös menestyvät tarjous-
kilpailuissa. Viimeisimpänä Konecranes 
ilmoitti marraskuun puolessavälissä saa-
neensa merkittävän telakkapukkinosturi-
tilauksen brasilialaiselta Ecovix-Engevix 
Construcões Oceanicas S.A. -telakalta. 
Telakka rakentaa porausaluksia öljy- ja 
kaasuteollisuudelle eli Petrobrasin ali-
hankkijalle. Tilatun telakkapukkinosturin 
nostokapasiteetin ja raidevälin yhdistelmä 
on maailman suurin. Nosturi toimitetaan 
Rio Grande do Suliin lokakuussa 2012. 

Sitra ja Teknologiateollisuus järjesti-

vät yritysdelegaatiomatkan Brasiliaan 

marras–joulukuun vaihteessa. Vajaan 

vuoden päästä Brasilia on Teknologia-

teollisuuden Yrittäjävaliokunnan pit-

kän opintomatkan kohteena. 
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Kolumni

VIENTITEOLLISUUS tuottaa puolet Suomen hyvinvoinnista. 
Palvelumme ja julkinen talous rakentuvat vientitulojen varaan. 
Tämän vuoksi teollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen on kansal-
linen etumme.

Suomalaisella teollisuudella on kaikki edellytykset menestyä 
Euroopan markkinoilla, mikäli pidämme huolta toimintaedelly-
tyksistämme. Kaukaisen sijaintimme vuoksi lähdemme kisaan aina 
takamatkalta, kun kilpailijamaamme ovat lähempänä päämark-
kinoita. Logistiikan korkeat kustannukset ovat Suomelle pysyvä 
kilpailuhaitta, jota meidän on määrätietoisesti minimoitava.

Suomen vientiteollisuuden keskeisillä toimialoilla logistiikka-
kustannukset muodostavat jopa viidenneksen liikevaihdosta, kun 
Keski-Euroopassa vastaava luku on alle 10 prosenttia. Suomen 
viennistä ja tuonnista noin 80 prosenttia on merikuljetuksia. Voi-
daankin perustellusti sanoa, että ulkomaankaupan osalta olemme 
täysin meriliikenteestä riippuvainen saarivaltio.

Europarlamentin ja hallitusten käsittelyssä oleva komission 
ehdotus rikkidirektiiviksi uhkaa entisestään lisätä kilpailijamaiden 
etumatkaa Suomeen verrattuna. Yksipuolinen vähärikkiseen polt-
toaineeseen siirtyminen Itämerellä toisi Suomen vientiteollisuudelle 
vuositasolla satojen miljoonien euron lisälaskun, alasta riippuen 
30–50 prosenttia. 

Merikuljetukset ovat ylivoimaisesti ympäristöystävällisin ja kus-
tannustehokkain kuljetusmuoto suurille toimitusmäärille. Esimer-
kiksi metsäteollisuuden vuosittaisten, noin 15 miljoonan tonnin 
vientitoimitusten kuljettaminen kuorma-autoyhdistelmillä Ruotsin 
kautta lisäisi naapurimaamme tieverkolle päivittäin 1 200 ajoneu-
voyhdistelmää ja kasvattaisi Ruotsin tiekuljetusten CO2-päästöjä 
lähes 11 prosenttia nykytasostaan. Ei kovin ekologista eikä talou-
dellisesti järkevää. 

Päästövähennystalkoista koituvat kustannukset tulee jakaa ta-
sapuolisesti ja kuljetusten päästöt nähdä kokonaisuutena. Rikki-
direktiivistä nämä näkökulmat unohtuivat. Suomen hallituksen 
ajama lykkäys direktiivin voimaantuloon on välttämätöntä vienti-
teollisuutemme kilpailukyvyn ja samalla suomalaisten hyvinvoinnin 
turvaamiseksi.

Logistiikan kilpailukyvyn turvaaminen Suomen kaltaisessa saa-
rivaltiossa edellyttää tasapuolista ympäristösäätelyä, kuljetusten 
häiriöttömyyttä sekä pitkäjänteistä liikenneinfran kehittämistä. Jul-
kista taloutta tasapainotettaessa on muistettava, että vientisektoria 
vahvistavat infrahankkeet ovat investointeja, eivät kuluja. Lakko-
herkän kuljetusketjun on puolestaan pidettävä pyörät pyörimässä. 

Suomessa on monipuolista osaamista, modernit tehtaat ja tuot-
teemme ovat maailmalla tunnettuja korkeasta laadustaan. Suomi 
pärjää jatkossakin, jos kilpailukykymme on kunnossa.

Timo Jaatinen

Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry

Suomi on saari

©
 J

A
R

I H
Ä

R
K

Ö
N

EN

VISIO 4 · 2011 37



Teksti Sami Laakso Kuva Colourbox

Tulevaisuuden maailmaa 
rakennetaan tänään

Käyttäjälähtöisyys ja älykkäiden taloteknisten ratkaisujen hyödyntäminen 
ohjaavat rakentamista yhä enemmän.

K
iinteistö- ja rakentamisfooru-
mi KIRA on paaluttanut ra-
kennetun ympäristön tule-
vaisuudenkuvan. Perustukset 
on valettu kunnolla, sillä ku-

va on summattu lähes 200 kiinteistö- ja ra-
kennusalan asiantuntijan, ammattilaisen ja 
käyttäjän näkemyksistä. Niiden perusteel-
la on muodostettu visio siitä, minkälainen 
rakennetun ympäristön pitäisi olla vuonna 
2025, jotta se vastaisi mahdollisimman hy-
vin käyttäjien ja kestävän kehityksen vaa-
timuksiin. 

Rakennusteollisuus ry:n toimitusjoh-
taja Tarmo Pipatti kertoo, että suurin 
ero visioidun tulevaisuuden maailman ja 
tämän päivän tilanteen välillä on käyttä-
jälähtöisyyden painottaminen. Hän sanoo 
suoraan, että tähän asti rakentamisen pro-

sessit ovat olleet vahvasti teknisvetoisia.
”Rakentamisen prosessi on valmistel-

tu hyvin pitkälti asiantuntijavoimin, ja sen 
tuotteet ovat olleet pitkälti asiantuntijoi-
den suunnittelemia ja tuottamia.”

Pipatti muistuttaa, ettei käyttäjäläh-
töistä toimintamallia voi toteuttaa yhdestä 
muotista. Rakennettu ympäristö on mo-
nimuotoinen ja läsnä ihmisten elämässä 
lähes kaikkialla. Sen johdosta skaala sekä 
rakennetun ympäristön käyttäjistä että 
heidän huomioon otettavista tarpeista 
on hyvin laaja. Erilaisten tarpeiden huo-
mioiminen edellyttää alalla vallitsevan 
kulttuurin muutosta. 

”Se vaikuttaa koko meidän ajatteluum-
me siitä, missä vaiheessa asiakkaita ote-
taan mukaan rakentamisen aikaisiin pro-
sesseihin ja kuinka prosessien etenemistä 

seurataan. Tämä edellyttää tehokasta 
viestimistä. Kehitys näkyy jo tänä päivänä 
esimerkiksi peruskorjauksissa, joihin on 
kehitetty aiempia fi ksumpia yhteyden-
pitojärjestelmiä”, Pipatti sanoo.

Paineet asiakaslähtöisyyden korostami-
seen ovat tässä ajassa. Vaikka KIRAn katse 
on vuodessa 2025, sen aikaista maailmaa 
rakennetaan jo nyt.

”Kvartaaliväli rakennetussa kiinteistös-
sä on 50 vuotta, mieluummin jopa 100 
vuotta”, Pipatti toteaa.

KOVAT TAVOITTEET 
ENERGIANSÄÄSTÖÖN

Viimeisten vuosien aikana kiinteistöjen 
rakentamista on ohjannut energiatehok-
kuuden parantaminen ja energian sääs-
täminen.

Rakennetun 
ympäristön osuus:

• Investoinneista 65 %
• Työllisyydestä 20 %
• kansantuotteesta 25 % 
• Kansallisvarallisuudesta 70 %
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TAVOITTEENA ON 
TOIMIVA, TERVEELLINEN 

JA VIIHTYISÄ RAKENNETTU 
YMPÄRISTÖ.

”Uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
ja energiansäästöä on viimeisen neljän 
vuoden aikana kehitetty voimakkaasti. 
Näistä on tullut säännöksiä EU-direktii-
veihin ja kansalliseen lainsäädäntöön. Ne 
heijastuvat rakentamisen arkeen”, Pipatti 
huomauttaa.

EU:n tavoitteet ovat kovat. Uudisraken-
nusten tulee olla vuoteen 2020 mennessä 
lähes nollaenergiarakennuksia, eli niiden 
pitää tuottaa energiaa lähes yhtä paljon 
kuin ne kuluttavat. Rakennuskannan ener-
giankäyttöä on vähennettävä 30 prosent-
tia vuoteen 2020 mennessä.

Tavoitteet konkretisoituvat käytännön 
toimiksi. Uudisrakentamisen energia-
tehokkuusnormit tulevat Suomessa voi-
maan ensi kesänä. Lisäksi ympäristömi-
nisteriössä pohditaan parhaillaan, kuinka 

uutta normitusta sovelletaan myös kor-
jausrakentamiseen.

IHMISTEN ASENTEET JARRUNA

Käyttäjälähtöisyyden lisäksi rakentamisen 
suuntauksena on voimakas panostaminen 
kiinteistöjen talotekniikkaan. 

”Älyä tulee jatkuvasti lisää tilan ominai-
suuksien hallintaan. Kiinteistön arvosta ta-
lotekniset järjestelmät muodostavat koko 
ajan yhä suuremman osan.”

Tämä kehitys näkyy selvästi esimerkiksi 
siinä, kuinka paljon talotekniikkaan, kuten 
lämmitys-, vesi-, palo- ja turvajärjestelmiin, 
käytetään nykyisin rahaa verrattuna vuosi-
kymmenen takaiseen tilanteeseen. 

”Elinkaarimallilla ajateltuna alkuinves-
toinnit kasvavat ja käyttökustannukset 
tulevat selkeästi vähenemään. Tämä tie-

tysti sillä edellytyksellä, ettei asumiseen 
kohdisteta uusia veroja samaan tahtiin 
kuin niitä on viime vuosina tullut”, Pipatti 
huomauttaa.

Suurimpana haasteena matkalla kohti 
visiossa kuvattua vuoden 2025 maailmaa 
Pipatti näkee ihmisten asenteet.

”Esimerkiksi asunto-osakeyhtiöissä ja 
omakotitaloissa suurin kysymys on pää-
töksentekomekanismin kehittäminen. 
Miten päästään kiinni ihmisten vapaaseen 
tahdonmuodostukseen, jotta he haluavat 
tehdä kalliita remontteja? Sellaisia, joissa 
huomioidaan energiatehokkuus, päästöt-
tömyys ja uusiutuvien energioiden lisään-
tyvä käyttö”, Pipatti pohtii. Hän lisää, että 
myös julkisella puolella jatkuvasti kasvava 
peruskorjausvelka voi vaikeuttaa visiossa 
maalatun maailman toteutumista. 

Kiinteistö- ja 
rakentamisfoorumi

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi 
on yhteistyöryhmä, joka edustaa 
rakennuksia ja infrastruktuuria 
tuottavia, palvelevia ja 
ylläpitäviä toimialoja. Foorumiin 
kuuluu 13 alan keskeistä tahoa.

Teknologiateollisuuden 
yhteistyöryhmistä mukana ovat 
LVI-talotekniikkateollisuus 
ja Suunnittelu ja 
konsulttitoimistojen liitto SKOL.

www. kirafoorumi.fi 
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Jakelulaitteen parisen-
kymmentä työntekijää 
valmistaa sähkökeskuksia 
kotimaisille asiakkaille. 
Tuotteet menevät valta-
osin pumppaamovalmis-
tajille. Lisäksi valikoimaan 
kuuluu kiinteistökeskuk-
sia ja erikoiskeskuksia esi-
merkiksi rataliikenteelle. 
Yrityksen tilanteesta 
kertovat Kari Pylvänäinen 
ja Harri Hildén.

uusi vaihe
Reilu viisikymmentä vuotta perheyrityksen historiaa on 
kunnioitettava saavutus. Historiaa jatkaakseen sähkökeskuksia 
valmistavan Jakelulaitteen oli tehtävä selkeä kurssinmuutos.

Teksti Sami Laakso Kuvat Matti Immonen

Perheyrityksen
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HENKILÖSTÖÄ MOTIVOITIIN TAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISEEN PALKKIOJÄRJESTELMÄLLÄ.

V
uonna 1958 perustetun 
Jakelu laitteen arki oli vuosien 
saatossa rutinoitunut omaan 
uomaansa; työt ja asiakkuu-

det olivat tulleet tutuiksi. Yrityksen omis-
tuksessa ja johdossa on kolmas polvi: Ari ja 
Kari Pylvänäinen. Veljesten äiti osallistui 
osakkaana yhtiö kokouksiin, vaikka tilaisuu-
det olivatkin muotoutuneet lähinnä muo-
dollisiksi. Ja olipa jo neljäskin polvi ehtinyt 
yrityksen toimintaan mukaan.

Jälkeenpäin katsottuna omistajien on 
nyt helppo myöntää, että toiminnasta 
alkoi puuttua kipinä. Se näkyi huonoina 
talouslukuina. Puolitoista vuotta sitten 
veljekset kutsuivat Tulosto Oy:n konsultin 
Harri Hildénin tekemään yritysanalyysin. 
Kari Pylvänäinen kiittelee, että Hildén ym-
märsi oman yrittäjätaustansa vuoksi heti 
Jakelulaitteen liiketoimintaan liittyvät lain-
alaisuudet.

”Olin yrittäjänä isäni kanssa jo edel-
lisessä lamassa. Täytyy sanoa, että kun 
nyt puhutaan taantumasta, se oli silloin 
1990-luvulla kuitenkin aika paljon eri mit-
taluokan juttu”, Hildén huomauttaa.

Millainen yritys analyysissa paljastui?
”Paljastui yritys, jolla on paljon vahvaa 

osaamista, pitkä historia ja hyvät asiakas-
suhteet. Yrityksessä oli kuitenkin tuudit-
tauduttu siihen, että kaikki jatkuu samalla 
tavalla jatkossakin”, Hildén sanoo.

Analyysin tulos herätti, ja yrityksessä 
käärittiin hihat kurssimuutoksen aikaan-
saamiseksi. Se vaati omistajilta merkittä-
vää lisäpanostusta sekä yrityksen talouden 
saamista hallintaan kustannusrakennetta 
muuttamalla.

”Jokaisen tuotteen valmistukselle 
asetettiin tavoiteaika sekä määriteltiin 
käytettävät materiaalit. Valmistusta py-
rittiin tehostamaan, ja joissakin tuotteis-

sa laskelmat johtivat hinnankorotuksiin. 
Valmistuksen kannattavuutta ryhdyttiin 
tarkkailemaan jälkilaskennalla, ja yrityksen 
toimintaa alettiin laajemminkin mitata”, 
Hildén kertoo keinoista.

Henkilöstöä motivoitiin tavoitteiden 
saavuttamiseen palkkiojärjestelmällä. Suuri 
osa yrityksen työntekijöistä on ollut talossa 
jo yli kymmenen vuotta, eikä suuri muutos 
lipunut käytäntöön täysin mutinoitta.

”Vaihteleva”, Hildén kuvailee työnteki-
jöiden suhtautumista. Pylvänäinen muis-
tuttaa positiivisista vaikutuksista.

”Uudistuksen myötä jokaisesta työn-
tekijästä on tullut kriittinen omalle työ-
panokselleen.”

STRATEGIASTA SUUNTAVIIVAT 
TULEVAISUUTEEN

Tehdyt toimenpiteet ovat realisoituneet 
parantuneina talouslukuina. Edellisen 
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tilikauden tulos oli Hildénin mukaan jo 
”kohtuullinen”. Se antoi mahdollisuuden 
uuteen askeleeseen. 

”Lähdimme tänä syksynä miettimään 
strategisia vaihtoehtoja; millä tuotteilla ja 
mihin asiakkaisiin yritys keskittyy ja mil-
lä toimintamallilla tavoitteisiin pyritään”, 
Hildén sanoo.

Jakelulaitteessa tehtiin strateginen 
analyysi, jossa hyödynnettiin TRIOplus-
ohjelman palvelua. Hildén kuvaa proses-
sia selkeäksi ja määrätietoisesti eteneväksi. 
Hänen vetämissään tapaamisissa strate-
giaa olivat miettimässä yrityksen omistajat 
sekä myynti-insinöörit. 

”Keskustelu oli hyvää. Ja kun useampi 
pää näitä asioita yrityksessä miettii, sitä 
enemmän siitä seuraa ajatuksia. Tehdyn 
työn ansiosta johtoryhmä näkee nyt sel-
keästi, missä markkinoissa yritys toimii”, 
Hildén summaa kahdeksaa tapaamis-
kertaa.

”Strategian miettiminen avasi silmiä. 
Pintaan pulpahti asioita, joihin ei aiemmin 
ole osannut kiinnittää huomiota”, Pylvä-
näinen myöntää.

Strategiapohdintojen markkina-ana-
lyysissä päädyttiin siihen, että korjausra-
kentamisen määrä on kasvussa. Lisäksi 
sähkökeskusten palonkestävyyttä koske-
vien viranomaismääräysten muuttuminen 
nähdään Jakelulaitteessa suurena mahdol-
lisuutena.

Entä jos kysyntään tulee piikki, miten 
parinkymmenen hengen yritys pystyy sii-
hen vastaamaan?

”Olemme vuodesta 1958 aina jotenkin 
keplotelleet eteenpäin. Yksi helpotus on 
se, että meillä on käytössä työaikapank-
ki”, Pylvänäinen vastaa. Hildén lisää, että 
pohdinnassa on myös se, kannattaako 
yrityksen itse valmistaa kaikkia tuotteita.

TAVOITTEENA KANNATTAVA 
KASVU

Mitä yritys sitten strategiansa mukaan ta-
voittelee ja miten sinne päästään?

”Tavoitteeksi on asetettu kannattava 
kasvu ja lisäksi erikoistuminen valmista-
maan tiettyjä tuotteita. Ei kaikkea kaikille, 
vaan erikoisosaamiselle perustuvia tuot-
teita tietyille asiakasryhmille. Se edellyttää 

myös myynnin kohdentamista”, Hildén 
kertoo.

Jokaiselle strategiselle toimenpiteelle 
on sovittu tavoitteet, joiden saavuttamis-
ta mitataan. Tavoitteet paalutettiin muun 
muassa liikevoittoon, kasvuun, henkilöstö-
määrään ja eri asiakasryhmien osuuteen. 
Nyt vuorossa on strategian jalkauttaminen 
yrityksen käytäntöön. Suunnitelmissa on, 
että jatkossa Hildén vierailee yrityksessä 
kerran kuukaudessa. 

”Haluamme pitää Harrin mukana var-
mistamassa, ettei toiminta lööpähdä ja 
strategia jää vain yhdeksi raportiksi”, Pyl-
vänäinen perustelee.

Millainen yritys Jakelulaite on tällä het-
kellä verrattuna puolentoista vuoden ta-
kaiseen tilanteeseen, jolloin ensimmäisen 
kerran astuit yhtiön toimitiloihin Helsingin 
Herttoniemessä?

”Kasvava ja kannattava”, Hildén tiivistää.
”Tilanteeseen on herätty ja täällä on 

tekemisen meininki. Markkinoilla nähdään 
mahdollisuuksia ja yrityksessä halutaan 
panostaa tavoitteiden saavuttamiseksi”, 
hän jatkaa.
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Myytinmurtaja

Monien mielikuvissa tietotekniikka-
ala on nuorten miesten maailma, jossa 
ei tarvita sosiaalisia taitoja. Vastaako 
käsitys todellisuutta Microsoftin 
henkilöstöjohtaja Tytti Bergman? 

TODELLISUUS on paljon monimuotoisempi ja ihmislähei-

sempi. Tietotekniikka-alalla on paljon erilaisia myynnin, 

markkinoinnin ja projektihallinnan tehtäviä, joissa ihmisten 

kanssa toimiminen, toisiin vaikuttaminen ja yhteisiin tavoit-

teisiin pääseminen on aivan keskeinen osa työnkuvaa. Myös 

varsinainen tekniikkaan ja teknologiaan ja niiden kehittä-

miseen liittyvä työ vaatii yhteistyötä muiden ammattilaisten 

kanssa. 

Yleensä esimerkiksi tietojärjestelmäratkaisut vaativat 

usean ammattilaisen osaamista ja siten yhteistyötä, jotta 

kaikki palaset loksahtavat lopputuotteessa kohdalleen ja 

asiakkaan tarpeet täytetään. Hyvä vuorovaikutus muiden 

ihmisten kanssa on työssä onnistumisen perusedellytys myös 

tietotekniikka-alalla toimiville. Sosiaalisia taitoja tarvitaan 

niin asiakkaiden kuin kollegoiden kanssa. 

Myös vankkaa kokemusta arvostetaan tietotekniikka-

alallakin eli esimerkiksi monissa projektihallinnan ja myyn-

nin tehtävissä on hyödyksi usean vuoden kokemus alalta. 

Tämäkään ala ei pärjää vain nuorten voimin. Toisaalta 

mielikuva miehisestä alasta elää ja osittain onkin totta, 

sillä ICT-alalla noin viidennes on naisia. Alalle otettaisiin 

mielellään lisää naisia, jotta työyhteisön moninaisuuden 

edut toteutuvat ja koko osaamispotentiaali saadaan alalla 

käyttöön.

Ala on varsin moderni ja tasa-arvoinen toimintatavoil-

taan. Meillä on hienoja onnistumistarinoita sekä naisten 

että miesten uralta tietotekniikan parissa. Toisaalta ala elää 

muutenkin kehityksen kärjessä esimerkiksi  työn joustojen 

näkökulmasta. Monessa alan yrityksessä teknologian avulla 

voidaan järjestää omat työt entistä joustavammin muun 

muassa etätyömahdollisuutta ja liikkuvia työvälineitä hyö-

dyntäen. Tätä moni alan työntekijä arvostaa kovasti, eikä 

olisi valmis luopumaan uudenaikaisista työnteon tavoista.

IT-ala on yksinäistä 
puurtamista – 
vai onko?

”Olemme ymmärtäneet oman poten-
tiaalimme”, Pylvänäinen nyökyttelee vie-
ressä.

Entä minkälainen yritys tämä on viiden 
vuoden kuluttua?

”Kannattava ja noin viiden miljoonan 
euron liikevaihdon yritys. Henkilöstömäärä 
on lisääntynyt yli kymmenellä ja yritys on 
saanut nykyisten lisäksi uusia asiakasryh-
miä. Silloin on myös otettu ensimmäisiä 
askelia kansainvälistymiseen”, Hildén lu-
kee paperista ylöskirjattuja tavoitteita.

”Lisäksi yritys myös kykenee toteut-
tamaan osakeyhtiölaissa sille määriteltyä 
tehtävää, eli tuottaa omistajilleen voit-
toa”, hän lisää. 

Lause saa Pylvänäisen hymyilemään. 
Hän sanoo, että Jakelulaitteen historiaan 
on mahtunut erilaisia vaiheita.

”On ollut hyviä ja huonoja hetkiä ja 
helppoja sekä vaikeita aikoja. Nyt yritys 
on menossa parempaan vaiheeseen ja 
teemme töitä, jotta se myös pysyy siellä. 
Laadittu strategia toimii tukena. Koko tä-
män muutosprosessin ansiosta myös oma 
inspiraatio tekemiseen on parantunut.” 

TRIOplussaan strategiatyökalu

Syksyllä 2010 käynnistyneessä 
TRIOplus-hankkeessa on 
kontaktoitu noin 640 
teknologiateollisuuden pk-
yritystä. Kehittäminen on 
keskittynyt alkuvaiheissa yritysten 
operatiiviseen toimintaan.

Hankkeen aikana on kuitenkin 
noussut esiin tarve myös yritysten 
strategiseen kehittämiseen. 
Tähän tarpeeseen TRIOplus 
tarjoaa nyt strategiapalvelun.

Tavoitteena on toteuttaa sadalle 
yritykselle strategiaprosessi, jossa 
koulutetut strategiakehittäjät 
laativat yhdessä yritysten 
avainhenkilöiden kanssa 
yrityksille suunnitelmat 
strategisen johtamisen avuksi.

Strategiapalvelussa käytetään 
Prizzway Oy:n kehittämää 
Progress E1 -tietojärjestelmää, 
jonka pk-yritys voi halutessaan 
lisensoida omaan käyttöönsä 
ylläpitämään niin sanottua elävää 
strategiaa (living strategy).
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Teksti Ari Rytsy Kuvitus Vesa Lehtimäki

Hankinnan rooli yrityksissä on muuttunut asteittain tukitoiminnosta kilpailu-
edun tuottajaksi. Hankintaosaamisessa on kuitenkin edelleen kehitettävää. 

Hankintatoimi kaipaa

moniosaajia

HANKINTATOIMEN OSUUS 
LIIKEVAIHDOSTA ON 

USEIN JOPA 
70 PROSENTTIA.
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N
ostolaiteratkaisuistaan tunnetun Konecra-
nesin johtoryhmässä istuva hankintajohtaja 
Pekka Lettijeff on työskennellyt hankinnan 
parissa 1980-luvun puolivälistä lähtien. Au-
to- ja lääketeollisuuden ohella tutuksi ovat 

tulleet Nokia Siemens Networksin globaali hankintatoimi 
sekä erilaiset integraatioihin liittyvät tehtävät. Konecranesin 
riveissä Lettijeff on toiminut nyt nelisen vuotta. Tuona aika-
na yrityksen hankintatoimen operatiivinen toimintamalli on 
uudistettu kokonaan. 

”Sen avulla pystymme hakemaan vipu voimaa esimerkik-
si tuotekehitykseen ja lisäarvon tuottamiseen”, hän toteaa. 

Hankintatoimea monesta eri näkökulmasta seurannut 
Lettijeff uskoo vahvasti sen aikaisemman anonymiteetin 
olevan menneen talven lumia. Tuotannon tukemisen sijaan 
eri foorumeilla puhutaan nykyisin hankinnan strategisesta 
funktiosta ja kuinka se näkyy yrityksen tuloksessa. 

”Kyse on kasvavasta trendistä, joka sai alkunsa 1990-lu-
vun autoteollisuudessa. Tosin toimittajat ovat nykyisin en-
nemminkin strategisia kumppaneita kuin ylhäältä käsky-
tettyä toimittajakenttää”, Lettijeff muistuttaa.

Hankintatoimen muuttunut asema näkyy myös siihen 
liittyvissä osaamistarpeissa. Aiheeseen liittyvää tietoa on 
kerätty viimeksi muun muassa Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston kyselytutkimuksen sekä Teknologiateollisuuden 
jäsenyrityksiä koskevan osaamiskartoituksen avulla. 

BISNESOSAAMISTA JA 
SOSIAALISIA TAITOJA

Yksi suurimmista hankintatoimen kehityskohteista on kor-
keakoulutasoisen opetuksen lisääminen. Tällä hetkellä han-
kinnan maistereita valmistuu vain Lappeenrannasta. Aalto-
yliopiston tuotantotalouden laitoksen kurssien sekä Turun 
kauppakorkeakoulun uuden hankintajohtamisen profes-
suurin lisäksi alalla olisi tarvetta ammattikorkeakouluihin 
soveltuville hankintatoimen moduuleille. 

”Moni ammattikorkeakoulusta valmistunut insinööri 
joutuu työuransa aikana vastaamaan tavalla tai toisella 
hankinnasta”, perustelee Teknologiateollisuuden Koulutus 
ja osaaminen -yksikön projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti 
koulutuksen tarvetta. 

Teknologiateollisuuden kartoitukseen osallistuneet 
yritykset korostivat, että alalle tulisi saada riittävästi työ-
harjoittelupaikkoja. Kaiken kaikkiaan käytännön tuntuma 
bisnekseen, sen todellisiin kokonaiskustannuksiin sekä 
hankintaan vaikuttavien suhdanteiden tunnistamiseen 
nousivat vahvasti esille. 

”Selvityksen tuloksissa käy ilmi muutosjohtamisen 
sekä myynti- ja sosiaalisten taitojen tärkeys. Esimer-
kiksi projektitöitä tekevissä yrityksissä hankintatoimen 
henkilöstön on osattava myydä hanke potentiaalisille 
toimittajille. Pienemmissä yrityksissä kaivataan myös 

toiminnan ohjausjärjestelmien käyttökoulutusta sekä sopi-
musjuridiikan tuntemuksen lisäämistä”, Uusi-Pantti sanoo. 

 Globaalien markkinoiden myötä hankinta on kansain-
välistynyt. Tuotannossa tarvittavien komponenttien osta-
minen on pääsääntöisesti sitä kalliimpaa, mitä useampia 
välikäsiä hankintaketjusta löytyy. Suoraan valmistajalta 
hankkiminen on varteenotettava vaihtoehto, mutta se 
edellyttää hankintatoimelta riittävää kielen ja kulttuurin 
tuntemusta. 

”Yritysten mukaan ostajia on vielä suhteellisen help-
po rekrytoida. Sen sijaan hankinnan asiantuntijoista on 
jo pulaa. Tämä näkyy selvimmin isoissa yrityksissä, joissa 
hankintatoimea kehitetään isolla rahalla ja ulkomaisten 
konsulttien voimin. Pienemmissä yrityksissä hankintaa 
tehdään edelleen hajautetusti ja oman toimen ohella”, 
Uusi-Pantti sanoo. 

HENKILÖSTÖTARVE KASVUSSA
Hankintatoimen osaamiskentän muutokset on otettu yri-
tyksissä vastaan vaihtelevasti. Sen kehittämiseen on kuiten-
kin olemassa yhteinen tahtotila, joka ajaa hankintatoimen 
koulutuksen ja uramahdollisuuksien kehittämistä. Tärkeänä 
pidetään sitä, että nuorille opiskelijoille pystytään viesti-
mään oikeanlaista kuvaa hankintatoimen nykyaikaisista 
työtehtävistä. Teknologiateollisuuden tekemän henkilös-
töselvityksen mukaan hankintatoimen henkilöstön mää-
rä tulee kasvamaan noin kaksi prosenttia vuoteen 2013 
mennessä. Alle viidensadan työtekijän yrityksissä vastaava 
luku on noin seitsemän prosenttia. 

”Lisäksi iso joukko hankinnan osaajia jää lähitulevaisuu-
dessa eläkkeelle. On selvää, että hankintatoimen vetovoi-
maa on kasvatettava”, Uusi-Pantti pohtii. 

Uusien moniosaajien avulla on mahdollista jalostaa 
uudenlaisia tuotekehitystapoja, jotka vastaavat paremmin 
vallitsevien markkinoiden tarpeita. Yritys voi muun muassa 
välttää yli-designin vaarat innovaatioprosessin alkupäässä 
ottamalla hankintatoimen mukaan jo tuotesuunnittelun 
alkuvaiheessa. 

”Yleensä hankintatoimelle esitellään valmis pilottituote. 
Sen jälkeen hankintatointa pyydetään hankkimaan valmis-
tuksessa tarvittavat raaka-aineet mahdollisimman halvalla. 
Se on haastavaa, sillä tuotteen kilpailukykyä on hankala 
rakentaa jälkikäteen”, Uusi-Pantti täsmentää.

Lettijeff yhtyy näkemykseen hankintatoimen moniosaa-
jista, joilta vaaditaan tulevaisuudessa entistä vahvempaa 
strategista kompetenssia. 

”Heidän toimenkuvansa tulee varmasti muistuttamaan 
enemmän general manageria, joka yhdistelee isoja koko-
naisuuksia. Tämä tietysti edellyttää aitoa panostusta han-
kintatoimen osaamiseen. Näkisin mielelläni jonkinlaisen 
diplomihankkijakoulutuksen, jossa tekniikan tuntemus ja 
talousasiat ovat oikeassa tasapainossa. ” 
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Talouden tila

TIEDOT teollisuuden ja palvelualojen os-
topäällikköindekseistä marraskuussa en-
teilevät maailmantalouden ajautumista 
taantumaan talven aikana. Sijoittajien ja 
laajemminkin rahoitusmarkkinoiden suuri 
epävarmuus ohjaa osaltaan tämän suun-
taiseen kehitykseen.  

Kehittyneiden länsimaiden sekä Japa-
nin ylivelkaantuminen on niin laaja-alaista, 
ettei näköpiirissä ole nopeaa tietä ulos krii-
sistä. Kriisistä selviytyminen edellyttää voi-
makasta talouskasvua sekä samanaikaista 
julkisten menojen pysyvää leikkaamista. 
Riittävää talouskasvua taas ei ole mah-

dollista saada aikaan ilman kilpailukyvyn 
parantumista. 

Positiivista on kuitenkin se, että kilpai-
lukykyä on aina mahdollista parantaa. Ny-
kyisessä maailmantilanteessa kilpailukyvyn 
paraneminen edellyttää länsimaissa, ku-
ten Suomessa, nykyistä kannustavampaa 
vero- ja innovaatiopolitiikkaa sekä työ-
markkinoilla paikallisen sopimisen oleel-
lista lisäämistä.   

Huomionarvoista on nyt se, että teol-
lisuuden tilanne on heikentynyt viime 
kuukausina myös kehittyvissä maissa. 
Brasiliassa, Etelä-Koreassa ja Taiwanissa 

tuotanto on ollut selvässä laskussa. Ve-
näjällä ja Intiassa kasvu on pysähtynyt. 
Kiinassa teollisuuden, mutta myös kiin-
teistömarkkinoiden viimeaikainen kehitys 
ennakoi haastavia aikoja. Vaikka Kiinalla 
on voimavaroja talouden elvyttämiseen, 
kiinteistö- ja rahoitusmarkkinoilla esiinty-
vän ylikuumenemisen purkautuminen voi 
olla tällä kertaa ylivoimaista estää.

SUOMEN TILANNE 
HEIKKENEE NYT NOPEASTI

Suomen kansantalous kohtaa uuden taan-
tuman heikossa tilassa. Suomen koko tava-

Velkakriisi 
Maailmantalouden kasvu on hidastunut nopeasti 
viime kuukausina. Teollisuudessa tuotanto on 
kääntynyt laskuun jo useissa maissa, palvelualoilla 
kasvu on enää hyvin hidasta.   

Teollisuuden uudet tilaukset Euroopassa ovat kääntyneet laskuun

Viimeinen havainto 
syyskuu 2011.
Lähde: Eurostat 
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ra- ja palveluvienti on tällä hetkellä vuosi-
tasolla yli 20 miljardia euroa pienempi kuin 
ennen talouskriisiä alkuvuonna 2008. Jos 
otamme huomioon vuoden 2008 jälkeen 
toteutuneiden julkisten menojen ja muiden 
kustannusten nousun, vientituloja puuttuu 
tällä hetkellä jopa 30 miljardia euroa vuo-
dessa. Tämä on keskeinen syy sille, miksi 
valtion verotulot eivät riitä kattamaan me-
noja ja julkinen velka kasvaa edelleen mer-
kittävästi, 7–8 miljardia euroa vuodessa.   

Vienti on tuonut Suomen bruttokan-
santuotteesta noin puolet, kun otetaan 
huomioon myös viennin välilliset vaikutuk-
set kansantaloudessa. Teknologiateollisuu-
den ja muiden vientialojen viimeaikainen 
kehitys ei lupaa hyvää Suomelle. 

Teknologiateollisuuden useilla aloilla 
liikevaihto kehittyi vielä noususuuntaan 
kesään tai jopa syksyyn asti. Elektroniik-
kateollisuuden haasteet merkitsivät kui-
tenkin myös koko teknologiateollisuuden 
kasvun pysähtymistä jo tämän vuoden 
alussa. Heinä–syyskuussa myös koko alan 
saamat uudet tilaukset kääntyivät laskuun 
ja näkymät muuttuivat hyvin epävarmoik-
si. Aiempaa useampi yritys raportoi myös 
tarjouspyyntöjen vähenemisestä. 

Teknologiateollisuuden liikevaihto 
Suomessa on tällä hetkellä noin neljän-

neksen ja tavaravienti kolmanneksen pie-
nempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 
2008. Vastaavasti yritysten saamat uudet 
tilaukset heinä–syyskuussa ja tilauskanta 
syyskuun lopussa olivat lähes 40 prosent-
tia alemmat. Nyt näköpiirissä on uusien 
tilausten edelleen väheneminen.      

RAAMISOPIMUS EI KORJAA 
KUSTANNUSKILPAILUKYKYÄ

Työllisyyden kannalta oleellista on se, mi-
ten työvoimakustannukset kehittyvät ja 
millä tavoin yrityksillä on mahdollista so-
peutua kysynnän muutoksiin. Teknologia-
teollisuudessa henkilöstömäärä Suomes-
sa oli kasvussa vuoden 2008 puoliväliin 
asti, mutta sen jälkeen se on vähentynyt 
yli 40 000:lla. Tänä vuonna työllisyys on 
polkenut paikallaan.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen niin sa-
nottu raamisopimus merkitsee myös tek-
nologiateollisuuden yrityksille palkkakus-
tannuksiin noin 2,5 prosentin korotusta 
vuodelle 2012 sekä vajaan kahden pro-
sentin korotusta vuodelle 2013. Talouden 
pohjan pettäessä on siis sitouduttu jo nyt 
siihen, että työvoimakustannukset nou-
sevat merkittävästi myös kahden vuoden 
kuluttua. Kun raamisopimus ei myöskään 
vie eteenpäin paikallisen sopimisen lisää-

mistä, työllisyys Suomessa kääntyy uudel-
leen laskuun.      

Suomi on Saksaan verrattuna menettä-
nyt kustannuskilpailukykyä kaikkiaan vii-
denneksen kuluneen kymmenen vuoden 
aikana. Saksan parantuneen kilpailukyvyn 
takana on paikallisen sopimisen yleistymi-
nen. Tästä kertoo muun muassa se, että 
yritysten maksamat palkankorotukset ovat 
nousseet 2000-luvulla huomattavasti mal-
tillisemmin kuin työmarkkinasopimuksissa 
määritellyt korotukset. Esimerkiksi vuon-
na 2010 sopimusten niin sanottuja avaa-
mislausekkeita käytti lähes 60 prosenttia 
yrityksistä. Solmittujen sopimusten piiriin 
kuuluneista palkansaajista lähes 80 pro-
sentilla oli nollakuukausia eli palkanko-
rotuksia siirrettiin sopimuskauden alkua 
myöhempään ajankohtaan. 

Jukka Palokangas
Pääekonomisti
jukka.palokangas@
teknologiateollisuus.fi 

Raamisopimus ei anna edellytyksiä työllisyyden paranemiseen Suomessa  

*) Aikasarjoissa on huomioitu merkittävimmät 
yritysjärjestelyt. Aikasarjat on kausitasoitettu 
X12-ARIMA -kausitasoitusmallilla.

HENKILÖSTÖN MUUTOS, %

 III,2011 / III,2010 III,2011 / II,2011

Suomessa - 1 % 0 % 

Tytäryrityksissä 
ulkomailla + 6 % + 3 %

Lähde: Tilastokeskus, Balance Consulting, 
Teknologiateollisuus ry.

Suomessa

Tytäryrityksissä 
ulkomailla

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

Liikenteen sähköistyminen on globaali 
megatrendi, jossa menestymiseen suomalaisella 
teollisuudella on hyvät edellytykset. 
Tuotekehitykseen haetaan lisäpotkua 
Teknologiateollisuuden uudesta EMobility – 
Sähköinen liikenne -toimialaryhmästä. 

EMobility vauhdittaa
sähköistä

liikennettä

Teksti Ari Rytsy Kuvat Valmet Automotive

S
ähköisen liikenteen piiriin 
kuuluvat sähkö- ja hybri-
diautojen lisäksi kyseistä 
energiamuotoa käyttävät 
polkupyörät, mopot, skoot-

terit ja moottoripyörät. Maallikon luettelo 
loppuu helposti tähän, mutta Teknologia-
teollisuuden asiantuntija Raimo Karhu li-
sää joukkoon vielä ohjelmistokehittäjät ja 
-valmistajat sekä energiateollisuuden suu-
ret toimijat.

”Uusi toimialaryhmä ei ole suunnattu 
pelkästään Teknologiateollisuuden jäsen-
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teollisuuden uuden toimialaryhmän pääta-
voitteena on luoda suomalaisille yrityksille 
globaaleja bisnesmahdollisuuksia. 

”Sähköinen liikenne on kehittymässä 
kovaa vauhtia kansainvälisillä markkinoilla. 
Erilaisia demohankkeita on nähty esimer-
kiksi Kiinassa, Koreassa, Yhdysvalloissa ja 
Euroopassa. Suomestakin löytyy sopivaa 
osaamista, mutta toistaiseksi uusien tuot-
teiden luomiseen tarvittava kehitysympä-
ristö puuttuu”, Karhu kertoo. 

TUOTANTOMÄÄRÄT KASVUSSA
Sähköisen liikenteen mahdollisuuksia sel-
vitettiin vuonna 2009 työ- ja elinkeinomi-
nisteriön asettaman työryhmän toimesta. 
Tuolloin huomattiin, että suomalaisen 
sähköteollisuustoimialan heikkenemises-
tä huolimatta uuden teollisuusalan tarvit-
semaa osaamispohjaa löytyi kiitettävissä 
määrin. Noin 40 alan teollisuusyrityksestä 
koostuvan klusterin EMobility-liikevaih-
doksi arvioitiin noin 200 miljoonaa euroa. 
Vuoteen 2020 mennessä sen uskotaan oi-
keilla toimenpiteillä nousevan 1–2 miljar-
din euron haarukkaan.

”Viimeisimmän arvion mukaan vuoteen 
2015 mennessä maailmassa on noin kaksi 
miljoonaa hybridi- ja täyssähköautoa. Tällä 
hetkellä niitä on liikenteessä noin 200 000–
300 000 kappaletta”, Karhu sanoo.

Markkinoita vetävät Toyotan ja Nissanin 
kaltaiset suuret japanilaiset autonvalmista-
jat. Niiden myötävaikutuksella hybridiau-
toista on tullut suuren yleisön synonyymi 
sähköautoille. Hybridit tulevat todennäköi-

sesti pysymään pitempien matkojen autoi-
na. Täyssähköautojen temmellyskentäksi 
povataan puolestaan kaupunkiliikennettä. 

DEMOHANKKEET KÄYTIIN 
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitykses-
tä liikkeelle lähtenyt kehitys on poikinut 
Tekesin EVE-kehitysohjelman. Sen tavoit-
teena on auttaa sähköisiin autoihin ja työ-
koneisiin liittyvän liiketoiminnan kehitty-
mistä suomalaisissa yrityksissä. Ohjelmalla 
rakennetaan esimerkiksi riittävän suuria 
testiympäristöjä alan tarpeisiin. Tekes on 
muun muassa myöntänyt rahoituksen kah-
delle merkittävälle demohankkeelle, jotka 
toteutetaan Helsingissä ja Espoossa. Elec-
tric Vehicle Action Groupin ja Eco Urban 
Livingin kautta liikenteeseen on tarkoitus 
saada yhteensä noin 700 sähköautoa. 

”Demot ovat uuden suomalaisen teolli-
suusalan synnyttämisessä elintärkeitä. Nii-
den kautta pystymme osoittamaan alan 
isoille toimijoille, miten suomalaista osaa-
mista voidaan hyödyntää sähköautoissa 
niin, että ne toimivat moitteettomasti 
myös ilmastollisesti haastavissa olosuh-
teissa. Samassa yhteydessä on mahdollista 
toteuttaa älyliikenteeseen liittyviä pilotti-
hankkeita, jotka kytkeytyvät esimerkiksi 
tieliikenteen käyttömaksun, ruuhkamak-
sun ja liikennevakuutusmaksun rahoitus-
mallin uudistamiseen auton todellisen 
käytön mukaan. Olemme esittäneet tätä 
kehitysideaa liikenne- ja viestintäministe-
riölle”, Karhu toteaa. 

Eva-sähköauton huippuno-
peus on 120 km/h. Akkujen 
latausaika on 10 tuntia ja 
toimintasäde 160 kilometriä.

yrityksille. Mukana on esimerkiksi Fortu-
min ja Helsingin energian kaltaisia part-
nereita”, Karhu sanoo. 

Laajaa toimialaverkostoa edellytetään 
jo senkin takia, että sähköiset kulkuväli-
neet eivät pärjää ilman sähkönjakelussa 
tarvittavaa infrastruktuuria. Ohjelmisto-
osaamista kaivataan puolestaan erilaisiin 
älysovelluksiin, joiden avulla sähköautoilija 
pystyy varmistumaan vapaasta latauspis-
teestä sekä varaamaan sen. Kaiken tämän 
tarkoituksena ei ole kuitenkaan lähteä 
sähköautoistamaan Suomea. Teknologia-

MAAILMASSA ON 
VUONNA 2015 
KAKSI MILJOONAA 
HYBRIDI- JA 
TÄYSSÄHKÖ-
AUTOA.
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Yksi Sähköinen liikenne -toimiala-

ryhmän jäsenyrityksistä on Valmet 

Automotive, joka on viime vuosina 

panostanut merkittävästi sähköautojen 

suunnitteluun ja kokoonpanoon. 

Vuonna 2008 yritys teki sopimuksen 

yhdysvaltalaisen Fisker Automotiven 

kanssa sähköhybridiauto Fisker Kar-

man valmistuksesta. Tuotanto alkoi 

Uudenkaupungin tehtaalla keväällä 

2011. Vuonna 2009 Valmet Automotive 

aloitti myös luksusgolfauto Garian 

sekä sittemmin konkurssiin ajautuneen 

Think Globalin THINK City -kaupunki-

auton valmistuksen. THINK Cityn koh-

dalla käydään parhaillaan neuvotteluja 

tuotannon uudelleenkäynnistämiseksi. 

Näiden hankkeiden lisäksi Valmet 

Automotive esitteli keväällä 2010 

oman konseptisähköautonsa Evan. 

”Olemme pystyneet laajentamaan 

osaamistamme vaativien erikoisau-

tojen kuten Porschen valmistajasta 

auto teollisuuden monipuoliseksi 

palvelu toimittajaksi. Nykyisestä tarjon-

nastamme keskeisen osan muodostaa 

suunnittelu- ja sähköauto-osaaminen”, 

sanoo Valmet Automotiven toimitus-

johtaja Ilpo Korhonen. 

Hän myöntää, että sähköisten ajo-

neuvojen markkinat ovat avautuneet 

hitaasti. Kehityksen arvioidaan kuiten-

kin kiihtyvän kiristyvien ympäristövaa-

timusten myötä. Sähköiset ajoneuvot 

ovat keskeisessä roolissa liikenteen 

hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. 

”Avainasemassa ovat yritykset 

ja yhteisöt kuten energiayhtiöt ja 

kaupungit. Yksityisten kuluttajien 

sähköautojen hankinta riippuu pitkälti 

julkisista tukitoimista sekä sähköau-

tojen hintakehityksestä”, Korhonen 

arvioi. 

Toimialaverkostot 
– jäsenyritysten 
näyteikkuna

Teknologiateollisuuden toimialayh-

distysten ja -ryhmien ympärille 

rakennettu virtuaaliverkko kiteyt-

tää jäsenyritykset kahdeksaan eri 

toimialaverkostoon. Ryhmittelyn 

tarkoituksena on selkiyttää toimin-

taa ulkoisille sidosryhmille sekä 

edistää sisäistä verkostoitumista.

Teknologiateollisuuden laaja 

yhteistyöverkosto kattaa 11 toimi-

alayhdistystä ja 29 toimialaryhmää, 

joihin kuuluu yhteensä noin 1 200 

jäsenyritystä. Joukkoon mahtuu 

sekä yleisellä tasolla tiettyä alaa 

edustavia että hyvin pitkälle 

spesifi oituja ryhmiä. Vaikka yhteis-

ten asioiden löytyminen saattaakin 

olla ryhmien sisällä helppoa, on 

ulkopuolisen vaikea hahmottaa 40 

eri yhteenliittymän kokonaisuutta. 

Nyt toteutetulla hankkeella tavoi-

tellaan visuaalisesti selkeämpää 

mallia. 

”Jokaisen verkoston osalta on 

kirjattu parilla lauseella, mitä ne 

tekevät ja keitä ne palvelevat. 

Tämä helpottaa esimerkiksi yhtey-

denottoa harkitsevien medioiden 

tiedonhankintaa ja sopivien 

yritysten kontaktointia, sanoo 

LVI-talotekniikkateollisuus ry:n 

toimitusjohtaja ja Teknologiateol-

lisuuden Toimialaverkostot-yksikön 

ryhmäpäällikkö Ilkka Salo. 

Teknologiateollisuuden 
Toimialaverkostot

• Hyvinvointi ja terveys

• Liikenne, kuljetus ja siirto

• Puolustus, ilmailu, avaruus 
ja turvallisuus

• Digitaali- ja 
elämysteollisuus, 
viestintäteknologia

• Tuotanto- ja 
palveluverkostot

• Prosessiteollisuus

• Rakentaminen ja 
talotekniikka

• Energia- ja 
ympäristöteknologia

EMobility – Sähköinen 
liikenne -toimialaryhmä

Sähköisen liikenteen 
toimialaverkoston tavoitteena 
on edistää Suomen sähköisen 
ajoneuvoliikenteen yritysten 
ja yhteisöjen yhteistoimintaa 
ja liiketoiminnan edellytyksiä. 
Samalla se tukee jäsenyritysten 
laajamittaista ja kansainvälistä 
liiketoimintaa sekä edesauttaa 
sähköisen liikenteen osaamisen 
ja kehittämisen keskuksen 
syntymistä Suomeen. 

EMobility haluaa profi loitua 
toimialarajat ylittävänä näkijänä 
ja parhaana faktatiedon 
tuottajana päättäjille ja suurelle 
yleisölle.

Lisätietoja: 
Asiantuntija Raimo Karhu, 
puh. 09 192 3355, raimo.karhu@
teknologiateollisuus.fi 

Valmet Automotive uskoo 
sähköautojen yleistymiseen

Valmet Automotiven vahvuutena on toimitusjohtaja 
Ilpo Korhosen mukaan sähköauto-osaaminen.
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Yrityskohtainen 
palkan muodostus 
antaa mahdollisuuden 
palkita hyvin tehdystä 
työstä ja helpottaa 
selviytymistä vaikeistakin 
suhdannetilanteista. 

Jorma Turunen
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Turusen
pyssystä

VISIO 4 · 2011 51



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


