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Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 300 000 henkilöä. 
Alan työllistämisvaikutus on Suomessa kokonaisuudessaan runsaat 700 000 henkilöä.Osaavia tekijöitä

”Myyntityö on hauskaa, 
minä tykkään puhua omasta 
tuotteesta. Parasta on 
dialogi vastapuolen kanssa. 
Monella on samanlainen 
palo omaan kotiin kuin 
itselläni tuotteeseen”, Jani 
Hursti sanoo. Markkinoin-
tiviestinnän Toimistojen 
Liitto nimesi Hurstin kolmen 
parhaan joukkoon, kun se 
valitsi Suomen markkinoin-
tihenkisintä insinööriä.
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TEKSTI SaMi LaakSo KUvA ouTi TörMäLä

Jani Hursti haluaa 
jokaiseen kotiin
”tuKKa putKella tässä vedetään. Ja jos tämän 

tukan saa putkelle, niin aika kovaa saa mennä”, 

Jani Hursti sanoo heti kättelyssä yrittäjän taipa-

leensa nykyvaiheesta.

Yrittämiseen on sitten pakko olla paloa?

”Tai hullutta”, Hursti naurahtaa.

Hursti istuu alas ja käy läpi tähänastista uraansa. 

Hänen puhetykityksessään opiskelu Teknillisessä kor-

keakoulussa, väitöskirjan teko sekä London Business 

Schoolissa suoritettu ekonomin tutkinto kuittautuvat 

muutamalla lauseella. Pikavauhtia tulee kerrattua 

myös tähänastinen työhistoria, johon sisältyy muun 

muassa SSH Communications Security Oy:n ja Talen-

tum Digital Media Oy:n toimitusjohtajuudet.

Yrittäjänura hänellä alkoi vuonna 2000 yritys-

ten konsultoinnilla. Sen myötä koittanut vapaus 

järjestää päivänsä itse haluamallaan tavalla pisti 

Hurstin miettimään, onko hänen arjen tekemi-

sellään oikeasti riittävästi arvoa. Aikansa asiaa 

pohdittuaan hänelle kirkastui vastaus siihen, mitä 

hänen pitäisi tehdä.

”Ratkaista energiaongelma”, Hursti sanoo 

silmiään räpäyttämättä. 

”Jotta jaksaa yrittäjän pitkää päivää, on tun-

nettava velvollisuutta tehdä muiden eteen jotain 

merkityksellistä.”

Hursti lähestyi asettamaansa haastetta insinöö-

rimäisen analyyttisesti. Kotien ja pientoimistojen 

piikkiin menee puolet Suomen energiankulutuk-

sesta, mutta niissä energiansäästötalkoot ovat 

vielä pitkälti tekemättä. 

Hursti uskoo, että energiansäästö edellyttää 

informaatiota, motivaatiota ja automaatiota. 

Avuksi hänen perustamansa Asema Electronics Oy 

kehitti tuotteen, jolle on annettu tyhjentävä nimi: 

Sähkönsäästäjä. 

Sen kännykkää muistuttava keskusyksikkö 

mittaa kodin energiankulutuksen, hakee nettiyh-

teyden kautta sähkön hintatiedot ja suunnittelee 

näiden avulla parhaan tavan ostaa ja käyttää 

sähköä. Sähkökeskukseen ja pistorasioihin sijoi-

tettujen releiden avulla se käyttää kodin laitteita 

silloin, kun se on edullisinta. Laitteen voi myös 

ohjelmoida ohjaamaan valojen ja muiden sähkö-

laitteiden käyttöä.

”Esimerkkinä erään sähköyhtiön hinnastoja 

käyttäen nelihenkisen perheen lämmönvesivaraa-

jan käyttäminen yösähkön sijaan edullisimpien 

spottihintojen aikaan toi puolessa vuodessa sääs-

töä 468 euroa”, Hursti tuo esiin pistämättömän 

myyntivaltin.

Hursti laskee, että jos kodeista 10 prosenttia 

ottaisi sähkönsäästöjärjestelmän käyttöön, sillä 

olisi merkitystä ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. 

Rima nousee kuitenkin vielä korkeammalle.

”Totta kai yrittäjänä asetan tavoitteen, että 

tämä on joka kodin järjestelmä.” 

Tärkeimpinä markkinoina Hursti pitää Länsi-

Eurooppaa, mutta pohtii samaan hengenvetoon jo 

USA:n ja Aasian potentiaaleja. 

”Sähkön etämittaus pitäisi olla vuonna 2020 

Euroopassa 250 miljoonassa kotitaloudessa. Jotta 

EU:n energiansäästötavoitteisiin päästäisiin, näistä 

25 miljoonassa pitäisi olla tällainen laite.”

Tavoite tuntuu isolta. Se ei kuitenkaan olisi 

ensimmäinen kerta, kun Hursti toteuttaisi 

joidenkin mielestä täysin hullulta kuuluvan 

tavoitteen.

”Otin kerran aamulla repun selkään ja päätin 

juosta Helsingistä Turkuun. 16 tunnin päästä löysin 

itseni ojan pohjalta energiat täysin lopussa”, Hursti 

kertoo ja lisää, että se oja oli Turussa.
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Pääkirjoitus

441 428
PAINOTUOTE

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

luovalla tuholla tarkoitetaan sitä, miten vanhat 
yritykset, tuotteet ja ammatit häviävät uusien, parempien 
ja tuottavampien tieltä. Näin työntekijät, raaka-aineet ja 
rahoitus vapautuvat hyödyllisempään käyttöön ja tuot-
tavuus ja yhteiskunnan elintaso nousevat.

Näin teoriassa ja miksei käytännössäkin. 
Usko on kuitenkin koetuksella, kun yt-ilmoituksissa 

puhutaan tuhansista työpaikoista. Toteutumat ovat on-
neksi huomattavasti pienemmät. Tämä ei kuitenkaan 
helpota sitä tuskaa, jonka irtisanomisilmoitus vastaan-
ottajalleen aiheuttaa. 

valistuneemmat yritykset pyrkivät tilanteesta eteen-
päin sopeuttamisohjelmien kautta. 

Suomessa elektroniikkateollisuus on ollut viime vuo-
sina kovassa myllerryksessä. Elektroniikan valmistus on 
supistunut rajusti. Globaalissa kilpailuympäristössä Suomi 
ei enää ole elektroniikkateollisuuden tuotannossa kilpai-
lukykyinen. Menestys on etsittävä muualta.

Luovan tuhon luova osuus muodostuu siitä uudes-
ta liiketoiminnasta, jonka entisen tuhoutuminen tekee 
mahdolliseksi. vapautuvat resurssit synnyttävät uutta 
liiketoimintaa, jolle on kysyntää.

Elektroniikkateollisuuden kultaisten vuosien perintö-
nä Suomeen on kumuloitunut merkittävää osaamista. 
Teknologiateollisuuden toimialoista tietotekniikka-ala 
on selvinnyt parhaiten nykyisestä taantumasta. Tämän 
osaamisen varaan on hyvä rakentaa.

Teknologiateollisuuden ja Tekesin ohjelmistoyrityskar-
toituksen (www.softwareindustrysurvey.fi) mukaan alan 
pk-yritykset ovat palkanneet lähes tuhat elektroniikka-
teollisuudesta vapautunutta ohjelmistoalan osaajaa. Sel-

vityksen jälkeen määrä on varmasti vielä kasvanut. Lisäksi 
suuret kansainväliset yritykset ovat hyödyntäneet vapau-
tuvia resursseja kasvattamalla toimintojaan Suomessa. 

Yritysten uudelleensijoittumista tukevien ohjelmien 
kautta työllistyy myös merkittävä osa ihmisistä. Nokian 
Bridge-ohjelman avulla on perustettu satoja uusia yri-
tyksiä, joista runsaat 200 Suomeen. Toivottavasti nämä 
löytävät paikkansa markkinoilta ja kasvavat kohisten.

Uuden alkua etsitään myös teknologiateollisuuden 
niin sanotuista isoista teemoista. Ideana on muodostaa 
yritysverkostoja sellaisten mahdollisuuksien hyödyntä-
miseen, joihin yksittäisen yrityksen resurssit eivät riitä. 
Teema-aihioista toistakymmentä on jo etenemässä kohti 
yritysvetoista liiketoimintaa. verkostoja on 
muodostettu muun muassa ydinvoi-
marakentamisen sekä ympäristö- ja 
energiaosaamisen alueille.

Suomi tarvitsee uusia, vienti-
markkinoille pyrkiviä ja kasvuha-
kuisia yrityksiä ja verkostoja.

Luovaa tuhoa ei ole se, että 
omilla päätöksillämme ajam-
me kilpailukykymme siihen 
pisteeseen, ettei yritystoi-
minta ylipäätään ole Suo-
messa kannattavaa.

Markku alhonen
päätoimittaja
markku.alhonen@ 
teknologiateollisuus.fi
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Luova tuho – uuden alku
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Ajankohtaista

aMMattitaidon Euroopan-

mestaruuskilpailut, EuroSkills 2012 

pidettiin lokakuussa Begian Spa-

Francorchampsissa. Niihin osallistui 

400 nuorta huippuosaajaa 44 lajissa. 

Suomen maajoukkueessa oli 40 

nuorta ja he kilpailivat 28 lajissa.

Suomalaiset saavuttivat hopeaa 

CNC-koneistuksessa sekä pronssia 

CAD-suunnittelussa, robotiikassa ja 

elektroniikassa. Lisäksi neljä kilpaili-

jaa sai diplomin.

Teknologialajeissa menestys oli 

hyvää keskitasoa, mutta huippu-

osaaminen puuttui, mikä asettaa 

haasteita sekä ammatillisen koulu-

tuksen kehittämiselle että tulevien 

kilpailijoiden valmennukselle. 

Valmennusta pitää kehittää yhdessä 

yritysten kanssa.

Suomen maajoukkue ylsi kaikki-

aan 17 mitaliin ja kaikkien aikojen 

parhaimpaan tulokseensa. Lisäksi 

kahdeksan kilpailijoista saavutti 

diplomisijan eli ylitti keskiarvopiste-

määrän 500. Näin reilusti yli puolet 

Suomen joukkueesta oli keskiarvon 

paremmalla puolella.

Teknologialajeille 
mitaleita ammattitaidon 
EM-kilpailuista 

KaivostoiMinnan näKyMät ovat 

myönteiset ja mahdollisuudet kestävän 

kehityksen mukaiseen kaivostoimintaan 

ovat edelleen vahvat. Jyväskylän FinnMa-

teria 2012 kaivosalan messutapahtumassa 

näytteilleasettajia oli ennätysmäärä. 

Mukana olivat malminetsinnän ja kaivos-

toiminnan lisäksi laite- ja teknologiaval-

mistajia sekä palveluntuottajia.  

Kaivannaisteollisuus ry:n jäsenet 

kokoontuivat samalla keskustelemaan 

kaivosalan yhteiskuntavastuusta ja 

kestävän kaivostoiminnan edellytyksistä. 

Kaivannaisteollisuus ry on Suomessa toi-

mivan kaivostoimialan yhteistyöjärjestö, 

johon kuuluu 47 yritystä. 

”Viime aikojen kaivoskeskustelu on 

kohdistunut Talvivaaraan. Samalla on 

koko kaivosala asetettu epäilyksen alle. 

Esille nostetut kaivosten stressitestit ovat 

hyvä tapa todentaa kaivosten toiminta 

lupien ja parhaiden käytäntöjen mukai-

seksi”, totesi Kaivannaisteollisuuden 

toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Suomen ympäristökeskuksen noin 

vuosi sitten julkaisema ”Metallimalmikai-

vostoiminnan parhaat ympäristökäytän-

nöt” on esimerkki hyvästä tavoitetasosta. 

Opas painottaa ympäristökäytäntöjen 

soveltamista Suomen luonnon ja kalliope-

rän erityisolosuhteissa. 

”Kaikki maassamme toimivat kaivosyh-

tiöt työskentelevät asiantuntevasti ansai-

takseen yhteiskunnallisen toimiluvan. 

Lainsäädäntö ja viranomaisten ohjeet 

asettavat kaivostoiminnalle reunaehdot. 

Yhteiskunnallisen hyväksynnän saavut-

taminen edellyttää asiantuntemuksen 

ja osaamisen lisäksi kaikilta kaivosalan 

toimijoilta luonnon kunnioitusta ja kans-

saihmisten arvostusta. Myös Kaivannais-

teollisuus ry edistää näitä pyrkimyksiä”, 

painotti Suomela.

Kaivosala uskoo kestävän 
kaivostoiminnan mahdollisuuksiin

lisätietoja: 
Asiantuntija                      
Marja-Terttu Tanttinen 
puh. 040 731 0514 
marja-terttu.tanttinen@
teknologiateollisuus.fi

lisätietoja: 
Toiminnanjohtaja  
Pekka Suomela 
puh. 040 533 2848
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tiivistyvä pohJoisMainen puolustusyhteis-

työ on mahdollisuus pohjoismaiselle puolustusteol-

lisuudelle. Yhteistyön kehittäminen edellyttää jär-

jestelmiltä yhteisiä ominaisuuksia ja yhteistoimin-

takykyä, joka voidaan saavuttaa vain teollisuuden 

osallistumisella. Pohjoismainen puolustusteollisuus 

tukee aktiivisesti Pohjoismaiden puolustusvoimia 

sellaisten suorituskykyjen luomisessa ja ylläpidossa, 

joissa sillä on korkeaa osaamista.  

Pohjoismaiden puolustusteollisuusyhdistykset 

allekirjoittivat yhteistyötään syventävän yhteis-

toimintapöytäkirjan marraskuussa Pohjoismai-

den puolustusministerikokouksen yhteydessä. 

Lähemmällä yhteistyöllä maiden puolustusteol-

lisuusyhdistykset haluavat edistää teollisuutensa 

kilpailukykyä pohjoismaisilla markkinoilla sekä 

globaalisti.

Pohjoismaiset puolustusteollisuusyhdistykset 

perustavat yhteistyöryhmän “Joint Nordic Defence 

Industry Cooperation Group (JNDICG)”, jonka teh-

tävänä on muun muassa toimia yhteistyötahona 

pohjoismaiden puolustusyhteistyöjärjestelyyn 

NORDEFCO:on.

rautaruuKin toiMitusJohtaJa Sakari  

Tamminen on valittu CEEMETin puheenjohtajaksi. 

Tammisen kausi kestää vuoden 2014 loppuun.

CEEMET on Länsi-Euroopan teknologiateollisuu-

den työnantajajärjestöjen yhteistyöelin. Se edustaa 

200 000 yritystä, joiden palveluksessa on yli 13 

miljoonaa henkilöä.

Turkkilainen Tugrul kudatgobilik valittiin vara-

puheenjohtajaksi samaksi kaudeksi.

Pohjoismaat tiivistävät 
puolustusteollisuusyhteistyötään 

Tamminen CEEMETin 
puheenjohtajaksi

lisätietoja: 
Johtaja Mervi Karikorpi 
puh. 040 741 9801 
mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi

lisätietoja: 
Pääsihteeri Tuija Karanko 
Suomen Puolustus- ja 
Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry 
puh. 040 559 8986

VuoSi 2008 jää Suomen taloushistoriaan merkittävänä käänne-

kohtana. Vuodenvaihteesta 2008/2009 alkaen matkapuhelinten 

vienti Suomesta romahti ja sittemmin loppui kokonaan. Myös 

kone- ja metallituoteteollisuuden viennissä tapahtui merkittävä 

tasopudotus. Teknologiateollisuuden tavaraviennin lisäksi myös 

alan palveluvienti sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit 

kääntyivät laskuun. 

Näiden seurauksena julkisen talouden ja erityisesti valtion 

velkamäärä alkoi kasvaa ripeästi 2009 alusta alkaen. Velkamää-

rän kasvu on jatkunut yhtä nopeana myös tänä vuonna, eikä 

käännettä parempaan ole näköpiirissä. Nyttemmin myös vaihto-

tase on painunut alijäämäiseksi.

Palkkojen nousu Suomessa on kuitenkin jatkunut samaa 

vauhtia kuin vuosina 2000–2007. Tämä koskee myös teollisuutta, 

puhumattakaan alijäämäisestä julkisesta sektorista. Tuotannon 

ja tuottavuuden putoaminen ei ole vaikuttanut työn hinnan 

kehittymiseen. Seuraus on ollut Suomelle kohtalokas. Teollisuu-

den työpaikkoja on kadonnut 2008 jälkeen kaikkiaan yli 50 000 

ja julkisen sektorin rahoituspohja on pettänyt pysyvästi.  

Näinkään merkittävä työvoiman vähennys ei ole riittänyt paran-

tamaan kustannuskilpailukykyämme. Yksikkötyökustannukset eli 

työvoimakustannukset suhteessa tuottavuuteen ovat nousseet 

viime vuosina selvästi nopeammin kuin kilpailijamaissamme. 

Mittavat irtisanomiset teollisuudessamme jatkuvat niin 

kauan, kunnes työmarkkinoilla tehtävillä ratkaisuilla pidetään 

huolta myös alemman tuottavuuden yrityksistä. Samanaikaisesti 

kasvaa myös julkisten menojen leikkaamisen tarve. 

Kustannuskehitys  
on karannut käsistä 

Fakta

lisätietoja:  
Pääekonomisti Jukka Palokangas 
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi

Työn hinta nousee ripeästi,  
vaikka talouden pohja on pettänyt  
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vUOTTA INSINööRIKOULUTUSTA SUOMESSA

100
insinöörikoulutuksen aloittamisesta Suomessa 
on kulunut sata vuotta.  Sen aikana on suori-
tettu 140 000 insinöörintutkintoa, ja joka vuosi 
valmistuu 5 000 uutta insinööriä rakentamaan 
yritysten ja Suomen menestystä. Tällä hetkellä 
maassa on 22 insinöörejä kouluttavaa ammatti-
korkeakoulua. Niiden 32 insinöörikoulutus-
ohjelmassa opiskelee yli 30 000 opiskelijaa.

Teksti Sami Laakso Kuvat Janne Viinanen

insinöörikoulutuksen 
100-vuotisjuhla järjes-

tettiin Tampere-talossa.
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JorMa oLLiLa,  
hallituksen puheenjohtaja, royal Dutch Shell Plc

”On helppo puhua siitä, mitä tapahtuu ensi viikolla ja mitä 

voisi tapahtua sadan vuoden päästä. Sen sijaan kaikkein 

vaikeinta on katsoa viisi, kymmenen tai viisitoista vuotta 

eteenpäin. Keskipitkän aikavälin suhteen pitää olla koko 

ajan varpaillaan. 

Tiedeyliopistoissa on pidettävä huolta siitä, että olemme 

teknologian kärjessä. Jotta korkeakoulujen opetusta osataan 

järjestää, on tutkimuksen kautta pyrittävä ymmärtämään, 

mihin maailma on menossa ja mitkä ovat sen tuomat uudet 

mahdollisuudet. Ammattikorkeakoulujenkin osalta on 

seurattava, mihin maailma on menossa. Kun tulevaa ei kui-

tenkaan pystytä ennustamaan sataprosenttisesti, on koulutus 

pidettävä sellaisena, että se tarjoaa pohjan hypätä merki-

tyksellisiin uusiin asioihin. Kaikkein tärkeintä on huolehtia 

jatkossakin koulutuksen laaja-alaisuudesta. Se on valtava etu 

suomalaisella insinöörillä suhteessa useimpiin muihin. 

Kun maailma avautuu, sosiaalisten kommunikaatiotai-

tojen ja ihmissuhdetaitojen merkitys johtajalle kasvavat. 

Niitäkin taitoja voidaan opettaa enemmän kuin yleisesti 

luullaan. Meidän on mietittävä, miten saisimme motivoitua 

näiden taitojen opiskelua ja lisättyä ymmärrystä siitä, että 

johtamisella on merkitystä.”

MaTTi aLaHuHTa,  
toimitusjohtaja, kone oyj

”Suomesta on pystynyt rekrytoimaan hyviä insinöörejä viime 

vuosikymmeninä. Meidän insinöörikoulutuksemme antamat 

perusvalmiudet kestävät hyvin kansainvälisen vertailun. Yksi 

suomalaisen insinöörikoulutuksen vahvuuksista on siihen 

sisältyvä työharjoittelu ja yrityksessä tehtävät opinnäytetyöt.  

Suomalaisen insinööriosaamisen kulmakivenä on ollut 

vahva teknologiaosaaminen. Siitä meidän tulee pitää huolta 

jatkossakin. 

On tärkeää, että kunnianhimotaso on riittävän korkealla 

niin koulutuksessa, tutkimuksessa kuin yritysmaailmassa. 

Kun emme tyydy näillä alueilla liian vähään ja pyrimme niin 

pitkälle kuin suinkin pääsemme, meillä on hyvät mahdolli-

suudet pärjätä yhä kovemmin kilpailluilla markkinoilla. 

Oleellista on myös se, että ammattiin johtavassa koulu-

tuksessa on riittävä laajuus. Tämä mahdollistaa työtehtävien 

liikkuvuuden ja uusiin asioihin perehtymisen muuttuvassa 

maailmassa.  Tulevaisuudessa insinöörien työ on entistäkin 

kansainvälisempää.  Kaikkeen insinöörikoulutukseen tulisi-

kin kuulua kansainvälistymistä tukevia osioita, esimerkiksi 

työharjoittelua tai opiskelua ulkomailla, työskentelyä kan-

sainvälisissä tiimeissä tai vieraskielistä opetusta.”

EroTTuuko  
SuoMaLaiNEN  

iNSiNööri  
MaaiLMaLLa 

oSaaMiSELLaaN?

SuoMaLaiNEN  
iNSiNöörikouLuTuS 
JuHLii ENSiMMäiSTä 

SaTaa VuoTTaaN. MiTEN 
oLiSi ToiMiTTaVa, ETTä 

MEiLLä oLiSi SaDaN 
VuoDEN PääSTäkiN 

JuHLaN  
aiHETTa? 

VISIO 4 • 2012 9



MaTTi käHköNEN,  
toimitusjohtaja, Metso oyj

”Täytyy olla mahdollisimman avoin ja itseensä uskova. Ei 

pidä vain vastustella muutosta ja siten blokata itseään ulos. 

On mentävä muutokseen mukaan ja löydettävä siinä menes-

tymiseen tarvittavat keinot. Maailma on muuttunut aina, 

kyllä me pärjäämme siinä jatkossakin.

Parhaiten on pärjätty, kun muutoksesta on tehty posi-

tiivinen voima. Miten tämä näkyy koulutuksessa? Sielläkin 

pitää olla hereillä ja seurata tarkasti mitä ympäröivässä 

maailmassa tapahtuu. Koulutus tuottaa tutkintoja, mutta 

koulutuksen tarkoitus on valmistaa töihin. Siksi työelämän 

muuttumista pitää seurata koulutuksessa tarkasti.

Tällä hetkellä insinöörikoulutuksen, teollisuuden ja 

kaupan yhteistyötä pitäisi tiivistää, jotta koulutus vastaisi 

paremmin työelämän tarpeisiin ja insinööriopiskelun eri 

vaiheet tukisivat paremmin työelämään menoa. Olisi hyvä, 

jos harjoitustöissä, kursseilla ja opinnäytetöissä olisi kaikissa 

mukana vahva teollisuuden ja kaupan kytkentä, unohta-

matta kuitenkaan aivan perustaitojen opettelemista.”

MaaiLMa MuuTTuu 
NoPEaSTi, oNko  

SiiHEN MaHDoLLiSTa 
VarauTua iNSiNööri-

kouLuTukSESSa?
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osaavaa henkilöstöä 
yrityksiin?

”Perusopetuksen kun-
toonlaittamisessa on 
hieno mahdollisuus 
parantaa yritysten 
kilpailukykyä”, Juhani 
Lemström uskoo.

”iso merkitys osaami-
sen rapautumiseen on 
lähiopetuksen määrän 
vähenemisellä”, Harri 
airaksinen sanoo.

iNSiNöörikouLuTuSTa oN 
aNNETTu 100 VuoTTa. MiNkäLai-

SELLa iNSiNöörioSaaMiSELLa 
SuoMi Voi JaTkoSSa PärJäTä?

Harri airaksinen: Pelkän insinööriosaa-
misen lisäksi tarvitaan ihmissuhde-, neu-
vottelu- ja johtamistaitoja sekä kansainvä-
listymistä. Työyhteisöt kansainvälistyvät, ja 
kun tuotteita suunnitellaan kansainvälisille 
markkinoille, siinä tarvitaan kulttuurien 
ymmärtämistä. Enää ei esimerkiksi voida 
opiskella pelkästään suomalaisiin oppikir-
joihin tukeutuen.

Juhani Lemström: Suomalaiset insi-
nöörit pärjäävät aivan samoilla eväillä kuin 

kilpailijamaissa. Minulla on ollut mahdolli-
suus verrata tilannetta Eurooppaan, ja me 
olemme taantuneet. vastavalmistuneiden 
todellinen osaaminen ei vastaa tällä het-
kellä yritysten tarpeita eikä kansainvälisiä 
vaatimuksia. M-componentsin tekninen 
johtaja on useamman kerran ihmetellyt 
työhönottohaastattelun jälkeen, kuinka 
joku on ottanut jo rahaa siitä asiasta, mitä 
meidän pitää vastavalmistuneelle heti rek-
rytoinnin jälkeen opettaa. 

Rekrytoinnissa pitää henkilön ny-
kyisen osaamisprofiilin lisäksi miettiä 
hänen potentiaalinen mahdollisuuten-
sa kehittyä.  Palkkaamisen jälkeen olisi 
pystyttävä nopeasti kuromaan umpeen 

osaamisessa oleva ero kilpailijamaiden 
työntekijöihin. 

airaksinen: Ei voi olla oikein, että 
rekrytoitaville joudutaan käymään aivan 
perusasioitakin läpi. Tällaisessa tapaukses-
sa koulutuksessa ei olla tehtävien tasalla.

Iso merkitys osaamisen rapautumiseen 
on lähiopetuksen määrän vähenemisellä 
ammattikorkeakouluissa. Uskon, että 
luotamme liikaa opiskelijoiden itseohjau-
tuvuuteen ja siihen, että he kykenevät 
itsenäisesti opiskelemaan asioita virtuaa-
lisesti. Kannatan itsenäistä työskentelyä 
sekä yhteisöllistä työryhmätyöskentelyä, 
silti tietty määrä pitää edelleenkin olla ihan 
perinteistä opetusta.

vALMISTUUKO AMMATTIKORKEAKOULUISTA

ammattikorkeakoulujen perustehtävä on tuottaa 
osaajia yrityksiin.  Toteutuuko tavoite käytännössä? 
Pyysimme M-Components oy:n toimitusjohtaja Juhani 
Lemströmiä ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Harri airaksista 
keskustelemaan aiheesta.

Teksti Sami Laakso Kuvat Jari Härkönen
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”aMMattiKorKea-
KouluJen pitää 

KesKittyä  
ydinasioihin Ja 
unohTAA muu.”

Lemström: Hyvä kymmenen prosenttia 
pärjää, ovat opetusmenetelmät minkä-
laiset tahansa. Minä olen huolissani siitä 
keskiryhmästä, josta saamme potentiaa-
lia koko alalle, kunhan opetus onnistuu. 
Perusosaamisen kuntoon laittamisessa on 
hieno mahdollisuus parantaa yritysten kil-
pailukykyä ja saada Suomeen lisää vientiä. 

Insinööreillä pitää olla taustalla aina 
vahva tekniikkaosaaminen. Se pitää huo-
mioida jo koulutukseen pyrkijöissä, joilla 
on oltava tietyt valmiudet. valitettavasti 
ammattikorkeakouluissa on sellaisia opis-
kelijoita, jotka eivät ikipäivänä tule tälle 
alalle työllistymään. On harmillista, että 
konealan koulutuspaikkoja ja sitä myöten 
siihen suunnattuja rahoja käytetään niin, 
etteivät ne hyödynnä tätä alaa. 

MiTEN aMMaTTikorkEakouLuJEN 
TyöELäMäLäHTöiSyyS ToTEuTuu 

TäLLä HETkELLä Ja MiTEN SiTä 
VoiTaiSiiN ParaNTaa? 

Lemström: Ensimmäinen asia on se, että 
laitetaan opettajat liikkeelle yrityksiin.

airaksinen: Kyllä, rotaatiota pitää 
lisätä. Se on suomalaisen yhteiskunnan 
ongelma kautta linjan, ettei täällä suosita 
siirtymää julkisen- ja yksityisen sektorin vä-
lillä. Se ei toteudu riittävän hyvin ammat-
tikorkeakouluissa yliopistoista puhumat-
takaan. Pitäisi rakentaa jokin malli, jonka 
avulla opettajia saataisiin työskentelemään 
yrityksissä ja palaamaan sen jälkeen ope-
tustehtäviin. Toinen mahdollisuus on käyt-
tää teollisuudesta tulevia tuntiopettajia. 

ja vaikka ammattikorkeakoulujen 
pitäisi olla nimenomaan työelämäorien-
toituneita korkeakouluja, opiskelijoilla ei 
edelleenkään ole riittävästi mahdollisuuk-
sia olla mukana käytännön työssä. Nyky-

nuorilla voi olla jo ongelmia siinä, miten 
työelämässä pitää käyttäytyä esimiestä, 
työtovereita ja asiakkaita kohtaan. 

Lemström: Nykyisin ammattikorkea-
kouluissa on aivan liian paljon sellaista 
nimellistä yrityskehitystä, jolla ei ole mi-
tään potentiaalia eikä mitään tekemistä 
ammattikorkean perustehtävän kanssa. 
Erilaisten hanke- ja hallintoihmisten mää-
rä on lisääntynyt merkittävästi, kun sa-
manaikaisesti perusopetusta on karsittu. 
Opetuksen kannalta turhia projekteja pi-
tää ajaa alas. Ne syövät lähiopetustunteja. 

airaksinen: Olen tästä samaa mieltä. 
On totta, että erilaisia EU-, tutkimus- ja 
yrityskehityshankkeita on paljon. Edustan 
Tampereen ammattikorkeakoulua, ja kau-
pungissa on myös kaksi tiedeyliopistoa. 
Työnjaossa ammattikorkeakoulussa teh-
tävien t&k-hankkeiden pitää olla vahvasti 
sidoksissa pk-yrityskenttään ja ammatti-
korkean opetustehtävään. Maakuntien 
ammattikorkeakouluihin on sen sijaan syn-
tynyt julkisen rahan turvin monenmoisia 
hankkeita, jotka ovat etäällä ammattikor-
keakoulujen koulutustehtävästä ja vievät 
resursseja koulutustoiminnasta.

Lemström: Yritysten oman alueen 
osaaminen kehittyy sitä vauhtia, että il-
man yrityksen omaa aktiviteettia kelkasta 
tippuu pois. jotta yritys voisi olla ammat-
tikorkeakoululle sparrauskumppani, sen 
on pystyttävä kertomaan selkeästi, mihin 
osaamisalueisiin on panostettava. Yritys-
ten pitää ottaa osaaminen strategiseksi 
alueeksi, johon on panostettava.

airaksinen: Yritykset voisivat paran-
taa ammattikorkeakoulujen henkilöstön 
tasoa myös täydennyskoulutuksen kautta. 
Silloin saisimme yritysten väkeä sparraa-
maan koulutushenkilöstöä ja sitä kautta 
käytännön kokemuksen omaavia ihmisiä 

opettamaan oppilaitoksiin. Keinona voisi 
olla esimerkiksi hyvin käytännönläheinen 
osaamista syventävä projekti. Sellaiseen 
voisi olla saatavissa myös julkista rahoi-
tusta.

MiTEN NäETTE aMMaTTikorkEaN 
rooLiN SiiNä, ETTä HiEMaN  

SyrJEMMäSSäkiN oLEViiN yri-
TykSiiN SaaDaaN iNSiNöörEJä Ja 

MuiDEN aLoJEN oSaaJia? 

Lemström: Koulutuksen keskittämiseen 
liittyy ilman muuta myös riskejä. jotta 
yhteistyö syrjemmällä sijaitsevien ammat-
tikorkeakoulujen välillä säilyy elävänä, 
se edellyttää opettajien liikkumista pää-
kampusten ja sivutoimipisteiden välillä.  
Osaajien saatavuus ja rekrytointiongelmat 
vaikuttavat jo nyt yritysten toimintaraken-
teeseen. jotkut yritykset joutuvat sijoitta-
maan tiettyjä toimintapisteitään muualle 
kuin varsinaiselle päätoimipaikalle. 

airaksinen: Osaavan henkilöstön saa-
tavuus on aito uhka, joka rajoittaa maa-
kunnissa innovatiivista yritystoimintaa. Se 
ei kuitenkaan ole pelkkää koulutuspolitiik-
kaa, millä pienistä paikkakunnista saadaan 
vetovoimaisia. 

MiTEN LuoNNEHTiSiTTE yriTySTEN 
Ja aMMaTTikorkEakouLuJEN 

VäLiSTä yHTEiSTyöTä?

Lemström: M-componentsilla on tiivis 
yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun 
erään opettajan kanssa. Ammattikorke-
alla on juuri samanlainen 3D-järjestelmä 
kuin meillä. Sieltä rekrytoitavat tuntevat 
järjestelmän hyvin, ja myös opettaja tietää 
meidän tapamme toimia. Tämä on helpot-
tanut asioita. 
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Kirja

VuonnA 1948 perustettiin 

metalliteollisuuden vientiorgani-

saatio Metex etsimään ulkomaisia 

kohteita nousevan metalliteolli-

suutemme työllistämiseksi sitten, 

kun sotakorvaukset saataisiin 

suoritetuiksi. 

Ennakkoluulottomasti lähti-

vätkin Metexin kauppamiehet 

eli ”peltimannekiinit” yhdessä 

jäsenfirmojen edustajien kanssa 

etsimään mahdollisuuksia useista 

maista ja jopa muista maanosista. Metexin toiminta käsitti 

lukuisia tuotteita, koneistoja ja kokonaisuuksia. Kirjassa 

keskitytään paperi-, sellu- ja mekaanisen puunjalostusteolli-

suuden koneiden kauppoihin ja toimitusprojekteihin liittyviin 

tarinoihin.

Peltimannekiinit muistelevat työssään ja työmatkoillaan 

1900-luvun toisella puoliskolla kokemiaan erikoisia tilanteita 

ja kommelluksia osallistuessaan vientiprojektien etsimiseen, 

kehittelyyn ja toteuttamiseen. Raskaan konepajateollisuuden 

isot vientiprojektit paransivat tuona aikana merkittävästi 

Suomen kauppatasapainoa, työllisyyttä ja hyvinvointia. 

Näissä tarinoissa ei käsitellä viennin perusasioita eikä stra-

tegioita, vaan pitäydytään arkipäivän myyntityössä iloineen 

ja suruineen. Pioneerityö kaukana kotoa oli aina mielenkiin-

toista, usein hauskaa ja joskus varsin jännittävää. 

lisätietoja ja tilaukset:

www.teknologiainfo.net

Peltimannekiinit maailmalla

”Elettiinpä ennenkin”  
vientikaupan pioneerit muistelevat
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ISBN 978-952-93-1298-6

V uonna 1 perustettiin metalliteollisuuden vientiorganisaatio Metex

etsimään ulkomaisia kohteita nousevan metalliteollisuutemme työllis-

tämiseksi sitten, kun sotakorvaukset saataisiin suoritetuiksi. 

Ennakkoluulottomasti lähtivätkin "peltimannekiinit" eli Metexin kauppa-

miehet ja jäsenfirmojen edustajat etsimään mahdollisuuksia useista maista ja

jopa muista maanosista. Konepajateollisuuden vientitoiminta käsitti paljon

tuotteita, koneistoja ja kokonaisuuksia. Tässä teoksessa keskitymme vain

 paperi-, sellu- ja mekaanisen puunjalostusteollisuuden koneiden kauppoihin ja

toimitusprojekteihin liittyviin tarinoihin.

Peltimannekiinit muistelevat työssään ja työmatkoillaan 1-luvun toisella

puoliskolla kokemiaan erikoisia tilanteita ja kommelluksia osallistuessaan puun-

jalostuskoneiden vientiprojektien etsimiseen, kehittelyyn ja toteut tamiseen.

Raskaan konepajateollisuuden isot vientiprojektit paransivat tuona aikana mer-

kittävästi Suomen kauppatasetta, työllisyyttä ja hyvin vointia. 

Näissä tarinoissa ei enempää kosketella perusasioita eikä strategioita, vaan

pitäydytään arkipäivän myyntityössä iloineen ja suruineen. Pioneerityö kaukana

kotoa oli aina mielenkiintoista, usein hauskaa ja joskus varsin jännittävää. 

Peltim_kannet  22.10.2012  14.26  Sivu 1

airaksinen: Yritykset voisivat lisäksi osallistua 
aktiivisesti neuvottelukuntiin ja siten parantaa vuo-
ropuhelua ammattikorkean kanssa.

Lemström: Yritysten pitäisi myös tarjota roh-
keammin lopputöitä tehtäväksi. Ne ovat luonnol-
linen tapa tehdä yhteistyötä, sillä niiden avulla 
saadaan opettajatkin vedettyä yhteiseen projektiin 
mukaan. Omalta kohdalta olemme koettaneet ma-
daltaa kynnyksiä. Pyrimme aina tarjoamaan opis-
kelijoille mahdollisuuden tutustua toimintaamme. 
Minulle on jäänyt vaikutelma, että kiinnostus yli-
opistoväellä on hieman kovempi lopputyöntekijään 
kuin ammattikorkeassa. 

aMMaTTikorkEakouLuJEN MENoJa 
LEikaTaaN 125 MiLJooNaa Euroa Vuo-
DESSa VuoTEEN 2015 MENNESSä. MiTEN 
LEikkaukSET VoiDaaN TEHDä, NiiN ETTEi 

oSaaMiSEN TaSoSTa TiNgiTä? 

Lemström: Tehdään niin kuin me teemme yrityk-
sissä: keskitytään ydinasioihin ja unohdetaan muu.

airaksinen: Se on juuri näin. Me olemme 
Tamkissa tehneet linjauksen, jonka mukaisesti keski-
tämme toiminnan pääkampukselle ja sivutoimipistei-
den toiminta lakkaa. Keskittämällä opiskelijat saavat 
kaikki palvelut samasta paikasta ja opetus on oikeasti 
korkeatasoista. Sivutoimipisteiden lakkauttaminen 
tuo noin puolet säästötarpeesta, loppu täytyy ottaa 
muusta toiminnasta. Säästöjä ei kuitenkaan pidä 
kohdentaa lähiopetukseen.

Lemström: Säästöä saadaan myös koulutuspaik-
koja vähentämällä. Kiinnitetään enemmän huomioita 
opiskelijavalintaan ja varmistetaan, että opiskelijaksi 
valitut valmistuvat päteviksi insinööreiksi. Nyt liian 
moni keskeyttää tai ei puutteellisen osaamisen takia 
työllisty alalle. jos koulutus ei ole riittävän laadukas-
ta, se on kolmen osapuolen pettämistä: työnantajien, 
opiskelijoiden ja veronmaksajien. Entä jos ottaisim-
me mallia Keski-Euroopasta ja yritykset kouluttaisivat 
tiettyjä asioita ammattikorkeakoulujen opiskelijoille 
ja saisivat siitä pienen korvauksen? 

oVaTko aMMaTTikorkEakouLuT  
LöyTäNEET oMaN ProfiiLiNSa, EroTTu-

VaTko NE riiTTäVäSTi yLioPiSToiSTa?

Lemström: Ei. Ammattikorkeakouluilla on selvä 
pyrky tiedekorkeakoulun toimintamalleihin ja ehkä 
statukseenkin. Monesti on unohdettu perustehtävä 
ja uskon, että tähän vaikuttavat myös aluepoliittiset 
intohimot.

airaksinen: Kritiikkiä on tullut molemmista suun-
nista. Tiedeyliopistoja on kritisoitu siitä, että ne lähte-
vät liikaa yritysmaastoon ja soveltavaan toimintaan. 
Luulen, että riski on suurempi, jos ammattikorkeakou-
lulla ei ole tiedeyliopistoa samalla paikkakunnalla.  
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miinukselle

Vaihtotase 

Suomen vaihtotase on heikentynyt jo kymmenen 
vuotta ja kääntyi viime vuonna negatiiviseksi. 
Vientiteollisuuden vaikeudet ovat osaltaan painaneet 
vaihtotasetta pakkaselle.

Teksti Sami Laakso Kuva outi Törmä

valahti
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t alous on ristikkäisvaikutusten vii-
dakko. Siinä yksi asia vaikuttaa toi-
seen, joka heijastuu kolmanteen ja 

neljänteen. Ekonomistit yrittävät purkaa tä-
tä vyyhtiä syy- ja seuraussuhteiksi, ja voivat 
päätyä perustellusti samoista lähtökohdista 
erilaisiin näkemyksiin.

Talouden tilastot ovat kuitenkin Suo-
messa lahjomattomia. Ne kertovat karun 
faktan; Suomen vaihtotase on heikentynyt 
pitkään ja kääntyi viime vuonna alijäämäi-
seksi. Se tarkoittaa, että velkaannumme 
ulkomaille. Pitäisikö tilanteen soittaa hä-
lytyskelloja?

Suomen Pankin johtavan neuvonanta-
jan Lauri kajanojan mukaan vaihtotase 
on oleellinen asia kokonaistaloudellisen 
tasapainon kannalta. Alijäämäinen vaih-
totase voi asettaa rajoitteita sille, miten 
suomalaiset saavat jatkossa rahoitusta 
kansantalouden mittakaavassa. 

Kajanojan sanat saavat vakuuttavuutta 
siitä, että samanaikaisesti Kreikassa kan-
sa on jälleen kaduilla vastustamassa kiih-
keästi valtion menoleikkauksia, jotka on 
asetettu ehdoksi pahasti ylivelkaantuneen 
maan lisärahoituksen saamiselle.

Jos palKat 
olisivat 

suoMessa 
noudattaneet 

saKsassa 
toteutunutta 

Kehitystä, 
vaihtotase olisi 

viiMe vuonna 
ollut selvästi 
ylijäämäinen.

”Se on esimerkki siitä, mitä voi tapah-
tua, kun kansantalous velkaantuu kovas-
ti”, Kajanoja sanoo.

Euroopan myllerryksessä Suomessa 
omanarvontuntoa on kohotettu sillä, että 
olemme yksi harvoista kolmen A:n luot-
toluokituksen maista. Mutta olemmeko 
pitkään? Luottoluokituslaitokset tarkkaile-
vat arvioissaan julkisen talouden alijäämän 
lisäksi myös vaihtotaseen kehitystä.

”vielä tällä hetkellä olemme hyvässä 
tilanteessa. Niin valtio, yritykset kuin ko-
titaloudetkin saavat rahaa historiallisen 
halvalla”, Kajanoja sanoo.  

VuoSikyMMENEN aLaMäki

vaihtotaseen ylijäämä oli Suomessa 
suurimmillaan 2002, jolloin se oli 8,5 
prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Silloin vienti ulkomaille veti, ja 
samanaikaisesti kotitaloudet 

vähensivät velkaantumis-
taan. Sen jälkeen vaihtota-
se on heikentynyt 10 pro-
senttiyksikköä suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Merkittäväksi syyksi ti-
lanteen huononemiseen 
Kajanoja näkee entisten 
viennin tukijalkojen 
elektroniikkateollisuu-
den ja puunjalostuste-
ollisuuden vaikeudet. 
Niiden osuudet sekä 

viennistä että bruttokansantuotteesta 
ovat pienentyneet merkittävästi. Muina 
syinä ovat muun muassa energiakaupan 
voimakkaasti heikentynyt tase. Se selittää 
vaihtotaseen heikentymisestä peräti nel-
jänneksen. Tilannetta ovat painaneet huo-
nommaksi myös julkisen talouden alijäämä 
sekä kotitalouksien velkaantuminen.

Kajanojan mukaan Suomen kehitys on 
ollut poikkeuksellista siinä mielessä, että 
samanaikaisesti kun maan vientisektori on 
ollut suurissa ongelmissa, kotitalouksien 
kulutus on jatkanut kasvuaan.

SuHDaNNEkääNNE  
Ei riiTä

vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen maa-
ilma ei ole ollut entisensä, silloin Suomen 
viennissä tapahtui dramaattinen tasopu-
dotus. 

”Olemme toisenlaisessa maailmassa 
kuin ennen vuotta 2008. Ei ole mitään 
viitteitä, että olisimme palaamassa sitä 
edeltävään vanhaan maailmaan”, Kajan-
oja sanoo.

Hänen mukaansa vaihtotaseen tasai-
nen heikkeneminen puolestaan viittaa 
siihen, ettei taloussuhdanteiden muut-
tuminenkaan automaattisesti parantaisi 
tilannetta merkittävästi.

”jos alijäämä olisi suhdanneluonteista, 
voisimme turvallisin mielin odotella suh-
danteiden kääntymistä. Ei kuitenkaan ole 
syytä odottaa, että tilanne kääntyisi no-
peasti paremmaksi. Se antaa aiheen olla 
huolissaan”, Kajanoja painottaa ja sanoo 
aiemmin kertyneen ylijäämän tuoneen ta-
louteen liikkumavaraa.

”Tähän asti ylijäämä on tuonut pusku-
ria, jota olemme käyttäneet menestyksek-
käästi. Toivottavasti se ei ala olla käytetty 
loppuun.”

kuSTaNNuSkiLPaiLukyky  
oN raPauTuNuT

Merkittävä tekijä vaihtotaseen heikkene-
miselle on Suomen kustannuskilpailukyvyn 
heikkeneminen. jos Suomessa olisi toteu-
tunut vuosina 2007–2011 samanlainen 
palkkakehitys kuin Saksassa, vaihtotase 
olisi Kajanojan laskelmien mukaan ollut 
viime vuonna tasapainossa. Nyt se oli 1,6 
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”Jos oleMMe taitavia, voiMMe 
MaKsaa nyt Kertyviä velKoJa pois 
kASVAVAllA Viennillä.”

Lauri kajanoja huomauttaa, että velkaantuminen 
ja vaihtotaseen vaje kasvattavat riskiä siitä, 
että talouden sopeutus joudutaan tekemään 
äkkijarrutuksella.

julkisen talouden velkaantumisen kautta 
sekä teollisuuden toimintaedellytyksiä pa-
rantamalla. Kajanoja kuitenkin muistuttaa, 
että maan hallituksen toimet teollisuuden 
kilpailukyvyn parantamiseksi ovat rajalliset, 
suuri merkitys on työmarkkinaosapuolten 
toimilla.

”jos olemme taitavia, voimme maksaa 
nyt kertyviä velkoja pois kasvavalla viennil-
lä. Huono vaihtoehto on se, että leikataan 
voimakkaasti vaikkapa kotitalouksien ku-
lutusta ja sitä kautta tuontia.”

Kajanoja muistuttaa, että kun julkinen 
talous ja vaihtotase ovat alijäämäisiä, me 
oikeastaan lyömme vetoa sen puolesta, 
että tilanne tästä jossain vaiheessa pa-
ranee. Koko ajan kasvaa riski, että jou-
dumme tekemään äkkijarrutuksen, kun 
huomaamme, ettei tilanne paranekaan. 
Lyömmekö vetoa lastemme rahoilla?

”Niilläkin, mutta myös omillamme. 
Kokemukset 2000-luvulla osoittavat, että 
vaikutukset voivat tulla nopeastikin, jos 
kovasti eletään velaksi.” 

prosenttia alijäämäinen. jos Saksan kehi-
tystä olisi noudatettu Suomessa, keskipal-
kat olisivat nyt 9,5 prosenttia toteutunutta 
matalammat. 

Kun tarkasteluperspektiiviä laajenne-
taan kattamaan vuodet 2000–2011, palk-
kakehityksen vaikutus vaihtotaseen huo-
nontumiseen näyttää vielä selvemmältä. 
jos Suomessa palkat olisivat noudattaneet 
Saksassa toteutunutta kehitystä, Kajano-
jan arvion mukaan Suomen vaihtotase olisi 
viime vuonna ollut pari-kolme prosenttia 
ylijäämäinen suhteessa bruttokansantuot-
teeseen.

Hän muistuttaa, että vaikka laskelmiin 
liittyy epävarmuuksia, ne antavat joka ta-
pauksessa kuvan asioiden mittaluokista. 

”Kustannuskilpailukyvyn heikkene-
minen on ilman muuta ollut merkittävä 
taustatekijä vaihtotaseen heikkenemiseen, 
mutta se ei selitä sitä kokonaan. vertailu-
kohtana Saksa on tässä yhteydessä kova, 
sillä sen palkkakehitys on ollut todella mal-
tillista 2000-luvulla.”

Mutta arjessa suomalaiset yritykset 
joutuvat kuitenkin vertailuun myös kova-
kuntoisten saksalaisten yritysten kanssa 
kilpaillessaan kansainvälisillä markkinoilla.

”Näinhän se on. Suomalainen palkkata-
son nousuvauhti on ollut paljon nopeam-
paa kuin Saksassa. Sen lisäksi Suomessa 
palkat ovat nousseet euroaikana koko 
talouden tasolla noin prosenttiyksikön 
nopeammin vuodessa kuin euroalueella 
keskimäärin. Tätä eroa ei tuottavuuden 
kasvu ole riittänyt kompensoimaan. Eniten 
palkat ovat nousseet suljetulla sektorilla.”

äkkiJarruTukSEN riSki kaSVaa

vaihtotaseen kehitystä ennustettaessa 
Kajanoja pitää lähtöoletuksena varsin 
heikkoa kokonaistalouden kehitystä ja 
kansainvälisen kaupan kasvua. Suomen 
vaihtotaseen odotetaan pysyvän jonkin 
verran negatiivisena, mutta alijäämän 
suuruus ei kasva vuoden 2011 tasosta.

Tilanteeseen voi vaikuttaa poliittisilla 
päätöksillä esimerkiksi kotitalouksien ja 

Suomen tavara- ja palveluviennin arvo mrd. euroa
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Linjanveto

talouden Kasvun pienentyessä nousee puheissa taas esiin Suomen tarve uusiutua ja löytää 
kasvuyrityksiä. Kasvuyritysten lisääntymisen edellytyksenä on saada yritykset ja yrittäjät aktiivisesti 
hakemaan sellaisia uusia toimintamalleja, jotka toisivat kasvua maailman markkinoilta.

Suomen teollisuuden rakenne on onneksi monimuotoinen. Meillä on yhtäältä meneillään suuryri-
tysten rakennemuutos, jossa tuotantoa siirretään lähemmäksi markkinoita ja halvemman kustannus-
tason maihin. Näitä pois lähteviä yrityksiä palvellut arvoketjun osa on vaikeuksissa.

Toisaalta meillä on monia hyvin menestyviä yrityksiä ja niissä paljon sellaista osaamista, joiden 
ympärille voisi rakentaa maailmalla menestyvää ja nopeasti kasvavaa liiketoimintaa huomattavasti 
nykyistä enemmän. Meillä siis on Suomessa paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. 

Näitä potentiaalisia kasvuyrityksiä löytyy myös startupeista, mutta kaikkein suurin ja nopeimmin 
hyödynnettävissä oleva potentiaali löytyy jo olemassa olevista teollisuusyrityksistä, ja yllättävän usein 
juuri niiltä toimialoilta, joiden katoamisesta Suomesta on kovaan ääneen julkisuudessa paasattu. Nyt 
pitäisi tappiomieliala vain saada käännetyksi positiiviseksi ylpeydeksi, ja innostukseksi rakentaa uutta 
kasvua vanhan menestyksen päälle.

Kaikkein kipeimmin potentiaaliset kasvuyritykset tarvitsevat kannustusta ja suurempaa halukkuut-
ta jatkuvasti etsiä uusia mahdollisuuksia kehittää ja laajentaa toimintaansa. Yhtä tärkeää on myös 
rohkea uskallus tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Tyypillisesti tämä edellyttää aitoa positiivista innos-
tusta – parhaimmillaan suorastaan hinkua päästä hyödyntämään uusia avautuvia mahdollisuuksia. 

Olen huomannut, että kovien tavoitteiden asettaminen antaa ihmisille uskomattomalla tavalla 
uutta intoa ja energiaa. Siitä syntyy vahva positiivinen eteenpäin vievä voima, joka kestää muutaman 
epäonnistumisenkin. jatkuva uuden ideoiminen ja kasvu sekä mahdollisuus vaikuttaa inspiroivat 
ihmisiä ja kun onnistumisia tulee, haluavat parhaimmat kyvyt liittyä mukaan ”voittajajoukkueeseen” 
– mikä edelleen vahvistaa ylöspäin vievää kasvuspiraalia.

Startupeihin on Suomessa hienolla tavalla synnytetty aivan uskomaton innostus, joka alkaakin jo 
kantaa hedelmää. Samanlainen innostus kasvuun pitäisi saada syntymään myös perinteisen teollisuu-
den yritysten omistajiin ja hallituksiin. 

Hyvät yrittäjäkollegat ja arvon hallitusjäsenet, kasvun hakeminen ja sen edellyttäminen johdolta on 
täysin meistä kiinni. jos emme jatkuvasti vaadi aktiivisempaa uusien mahdollisuuksien hakua, niin sitä 
ei myöskään tapahdu. Mikään governance-kohta ei vaadi meitä tilille siitä, että olemme yrityksissämme 
jatkuvasti ja maksimaalisesti hyödyntäneet kaiken yrityksen kehittämis- ja kasvupotentiaalin. Riskeihin 
ja tulostavoitteista jälkeenjäämiseen sen sijaan löytyy iso joukko velvoitteita, jotka valitettavan usein 
myös ohjaavat hallitusten ajankäyttöä ja fokusta. Hyvää omistajuutta ja hallitusvastuuta ei ole jatkuva 
epäonnistumisten välttäminen, vaan uusien onnistumisten jatkuva etsintä ja aikaansaaminen tietoisina 
siitä, että myös epäonnistumisia tulee. jatkuva, rohkea toiminnan kehittäminen taitaa sitä paitsi olla 
nykymaailmassa myös paras tapa välttää yhä nopeammin muuttuvan kilpailun tuomia riskejä.

Aaro Cantell

hallituksen puheenjohtaja, Normet Group

Kasvua teollisuudesta,  
jonka luultiin katoavan Suomesta
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kasvuhakuiset yritykset 
pakottavat talouden 
vanhat rakenteet 
muutokseen. ilman uusia 
yrityksiä talous vaipuu 
patologiseen tilaan. 
Hyvinvoinnin lisäyksestä 
puolet kertyy uusien 
yritysten syntymisestä ja 
kasvusta.  

yrityksistä 
RAKENNEMUUTOS ELÄÄ UUSISTA

e
tlatieto Oy:n tutkimusjohtaja 
Petri rouvinen ei väsy pe-
rustelemaan uusien yritys-
ten merkitystä Suomelle. Heti 
aluksi hän kuitenkin tarken-

taa, ettei tarkoita tässä yhteydessä kaikkia 
uusia yrityksiä, joita Suomessa perustetaan 
vuosittain noin 30 000. Rouvinen haluaa 
kiinnittää huomiota näistä noin tuhanteen, 
jotka ovat selkeästi kasvuhakuisia.

Niiden joukosta löytyvät tulevat voit-
tajat, sillä jo pelkkä halu kasvaa selittää 
tulevaa menestymistä. Etlan tutkimuksen 
mukaan 50–60 prosenttia niistä yrityksistä, 
jotka olivat ilmoittaneet olevansa kasvu-
hakuisia, myös kasvoivat kolmen vuoden 
aikana. Yrityksistä, jotka eivät olleet ilmais-
seet kasvuhalukkuuttaan, 90–95 prosent-
tia ei myöskään ollut kasvanut.

Suomessa on kaikkiaan 300 000 yri-
tystä. Niistä työ- ja elinkeinoministeriön 

kasvuyrityskatsauksen mukaan vuosina 
2007–2010 oli kasvuyrityksiä 691. Kas-
vuyritykseksi luokiteltiin lähtötilanteessa 
vähintään kymmenen hengen yritys, jonka 
työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu oli 
vähintään 20 prosenttia kolmen vuoden 
ajan. 

Kasvuhakuisten yritysten positiivinen 
vaikutus tulee talouteen kahdella tapaa: 
uudet yritykset työllistävät itse, ja lisäksi 
ne pakottavat markkinoiden vakiintuneet 
pelaajat parantamaan omaa toimintaansa 
tuomalla uusia toimitapoja ja soveltamalla 
teknologioita uudella tavalla.

VaiN ParHaaT JaTkaVaT

Rouvinen pitää uusia yrityksiä talouden 
elinvoimaisuuden kannalta välttämättö-
minä. Tutkimusten mukaan noin puolet 
hyvinvoinnin lisäyksestä tulee uusien yri-
tysten tuomasta rakennemuutoksesta.

Teksti Sami Laakso Kuvitukset Sami Saramäki

Kasvuyritykset
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”Kun markkinoille tulee tarpeeksi radi-
kaaleja yrityksiä, siitä aiheutuva rakenne-
muutos kasvattaa Suomen ja suomalaisten 
hyvinvointia”, Rouvinen painottaa. 

Ekonomistina hän korostaa valikoitu-
misen merkitystä eikä surkuttele raken-
nemuutokseen välttämättömänä osana 
kuuluvien elinkelvottomien yritysten lo-
pettamisia. Oleellista on, että aloittavien 
yritysten massasta hyvät pysyvät hengissä 
ja skaalautuvat.

”Olen yhtä lailla huolestunut konkurs-
sien liian pienestä kuin liian suuresta mää-
rästä. jos konkursseja olisi kovin vähän, 
silloin meillä olisi japanin tauti.”

Rouvisen mukaan Suomen pitää tulla 
kokeilu- ja yritteliäisyystaloudeksi. Hän 
perustelee näkemystään sillä, että tuot-
tavuuden eturintamassa olevissa maissa 
– kuten Suomessa – ei voida kopioida 
paremman tuottavuuden toimintamalle-
ja muualta. On keksittävä itse parempi 
uusi tapa. 

Kokeilutalous tarkoittaa sitä, että uusia 
ideoita etsitään hyvin laajalla yritysjoukol-
la. Yritteliäisyys on puolestaan sitä, että 
idean kanssa tullaan markkinoille. 

”Politiikantekijöiden intresseissä pitäisi 
olla ruokkia rakennemuutosta”, Rouvinen 
sanoo, mutta tietää itsekin, miksi näin ei 
automaattisesti tapahdu.

”Kasvu tulee muutoksesta. Kaikki muu-
tos on tuskaa, siksi sitä myös vastustetaan. 
Kuitenkin ne yhteisöt, jotka jarruttavat ke-
hitystä, ovat huonommassa asemassa.”

Kansantalouden perspektiivistä tarkas-
teltuna startuppien suuri määrä kuulos-
taa perustellulta, jos niistä ehkä vain ne 
parhaat 10 prosenttia pääsevät tekemään 
tarvittavaa rakennemuutosta. Mutta kun 
kääntää katseen yksittäistapauksiin, tun-
tuu hankalalta saada ihmisiä sijoittamaan 
merkittäviä summia peliin, jossa todennä-
köisyys voittaa on yksi kymmenestä.

Rouvinen antaa pääomamarkkinoille 
merkittävän roolin. Ne valitsevat isosta 

joukosta ne potentiaaliset yritykset, joihin 
sijoittavat. Siten ne yritykset voivat jatkaa 
taivaltaan ja pyrkiä kasvamaan.

Hänen mukaansa Suomessa alkuvai-
heen rahoituksen saaminen startupeille ei 
ole ongelma. Suurempi haaste yrityksille 
tulee hypättäessä muutaman kymmenen 
hengen yrityksestä muutaman sadan hen-
gen yritykseksi. Silloin panostukset kasva-
vat jo suuriksi.

”Sellaista riskirahaa ei voi löytyä Suo-
mesta. Silloin viimeistään pitää olla kan-
sainvälisillä markkinoilla.” 

yriTTäJiä oN TuLoSSa

Yrityksiä ja yrittäjiä siis tarvitaan, mutta 
Suomessa palkkatyö on monelle perin-
teisesti ollut yrittäjyyttä houkuttelevampi 
vaihtoehto. 

Rouvinen näkee muutoksen merkkejä 
ilmassa ja kertoo siitä esimerkkinä suuren 
innon, joka Aalto-yliopiston nuorilla on 
yrittäjyyttä kohtaan. Myös kasvuyrittäjyy-

Startup-säätiö haluaa tukea nuoria, nälkäisiä yrityksiä 

kansainvälisille markkinoille pääsemisessä ja samalla 

synnyttää Suomeen työpaikkoja.

Säätiön perusti 57 suomalaista yksityishenkilöä. 

Mukana on monia nimekkäitä elinkeinoelämän vaikut-

tajia, kuten risto Siilasmaa, Peter Vesterbacka, Pekka 

ala-Pietilä, Sari Baldauf ja anssi Vanjoki.

Säätiö keräsi noin miljoonan euron käyttöpääoman, 

jossa Teknologiateollisuuden tietotekniikan toimiala-

ryhmä Digi.fi oli yksi suurimmista rahoittajista yhdessä 

Sitran kanssa. Toimintaa rahoittavat myös muun muassa 

työ- ja elinkeinoministeriö ja Aalto-yliopisto, joka tarjoaa 

säätiölle toimitilat Espoon Otaniemessä sijaitsevasta 

Venture Garagesta.

Startup-säätiö rahoittaa jatkossa monia Aalto  

Entrepreneurship Societyn käynnistämiä hankkeita.  

Säätiö muun muassa järjestää tapaamisia kasvuyrityksistä 

kiinnostuneille kansainvälisille sijoittajille ja lupaaville 

startup-yrittäjille. Se myös jakaa suomalaisille opiskeli-

joille stipendejä, joiden avulla nämä pääsevät tutustu-

maan kasvuyrittämiseen esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Näiden lisäksi säätiö järjestää Startup-saunoja eli 

yrityskiihdytysohjelmia, joissa kokeneet yrittäjät ja sijoit-

tajat sparraavat aloittelevia yrittäjiä kuuden viikon ajan.

Säätiön taustalla on huoli suomalaisista työpaikoista. 

Suomen huoltosuhde eli työssäkäyvien ja työelämän 

ulkopuolisten suhde heikkenee dramaattisesti tulevina 

vuosina. 

”On selvää, että yksityiselle sektorille tarvitaan lisää 

työpaikkoja, jotta hyvinvointivaltiota voidaan pitää yllä. 

Tuoreimman TEM:n kasvuyrityskatsauksen mukaan yli 

puolet kaikista uusista suomalaisista työpaikoista syntyi 

vuosina 2007–2010 juuri kasvuyrityksiin”, sanoo Tekno-

logiateollisuus ry:n tietotekniikka-alan johtaja Jukka 

Viitasaari.

uusi Startup-säätiö vauhdittaa suomalaisia kasvuyrityksiä

lisätietoja:

Johtaja Jukka Viitasaari,   
puh. 040 823 5507 
jukka.viitasaari@
teknologiateollisuus.fi
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Kasvuyritykset

VuoSinA 2007–2010 SuomeSSA oli 
691 kASVuyriTySTä. ne loiVAT 
yhTeenSä 51 164 TyöpAikkAA. 
se vastasi lähes puolta 
TyölliSyyden liSäykSeSTä.

den mahdollisuudet ovat parantuneet ai-
van viime vuosina. Esimerkiksi tietotekniik-
ka on tullut uusille yrityksille edulliseksi. 
Fyysisten tuotteiden valmistaminen onnis-
tuu ulkoistamalla halvan kustannustason 
maissa. Alalle tulon kynnys on madaltu-
nut, mutta vastaavasti kilpailu on kiristy-
nyt, kun sama mahdollisuus on kaikilla. 

Tutkimuksen mukaan Suomessa on 
Pohjoismaiden paras kasvuyrittäjyys-
ympäristö, joka pitää sisällään muun 
muas sa runsaan julkisen tuen kasvuyri-
tyksille. Siihen nähden näitä yrityksiä on 
ollut vähän, mutta aivan viime vuosina 
startuppien määrä on kasvanut selvästi.

”Kehitys on ollut positiivista. Suhtau-
dun tähän aika optimistisesti, kyllä tästä 
jotain jää käteen.” 

Etlatieto oy:n 
tutkimusjohtaja Petri 
rouvisen mielestä 
Suomen pitäisi tulla 
kokeilu- ja yritteliäi-
syystaloudeksi.
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e
i tiennyt Sami yski, millaiseen 
lentoon liiketoiminta vielä läh-
tee, kun hän perusti Sataservi-
cen Huittisissa vuonna 2003 yh-

dessä Tuomas kaitilan kanssa. Hänen mu-
kaansa yhtiöllä ei edes ollut suunnitelmia 
laajentua voimakkaasti. 

Ensimmäinen sopimus koski HK:n Euran 
tuotantolaitoksen kunnossapitoa. Hyvin 
hoidettu työ toimi referenssinä ja samanai-
kaisesti elintarvikealalla voimistunut suun-
taus ulkoistaa kunnossapito antoi vahvaa 

myötätuulta. Nyt Yskin Raumalla Sataser-
vicen uudessa pääkonttorissa näyttämät 
luvut ovat vakuuttavia. Työntekijämäärä 
yltää jo lähes kolmeensataan, yhtiön liike-
vaihto on kivunnut 28 miljoonaan euroon.

”Ketteryys on ollut meidän juttu, mark-
kinoilla on ollut meidän mentävä rako. 
Alalla on isoja, monessa maassa toimivia 
yrityksiä. Asiakkaat haluavat kuitenkin 
yrittäjävetoista toimintaa. Kun tekee so-
pimuksen meidän kanssa, asiakas tietää, 
että loppupeleissä minä ja Tuomas Kaitila 

vastaamme siitä, että homma toimii”, Yski 
kertoo.

Työnjaoksi on vakiintunut, että Yski toi-
mii hallituksen puheenjohtajana ja Kaitila 
vastaa toimitusjohtajan tehtävistä. Yski 
kiittelee järjestelyä. Hänelle yrittäjän taival 
tähän pisteeseen on ollut huomattavasti 
varmemmalla pohjalla, kun taakkaa kan-
tamassa ja ajatuksia sparraamassa on ollut 
yrittäjäkumppani.

Kun Yskiltä kysyy lisää menestymisen 
tekijöistä, hän toki korostaa yrityksen ky-

Kymmenessä vuodessa 
kymmenkertaiseksi

yrityksen nopeassa kasvussa toimintatapojen on pakko 
pysyä kehityksessä mukana. 

Teksti Sami Laakso Kuvat Jussi Partanen
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Kasvuyritykset

arto Sarin ja Sami yski korostavat asiakaspalvelun 
nopeuden merkitystä kilpailutekijänä.

kyä auttaa asiakkaita, mutta nostaa  esiin 
myös talon sisäiset asiat.

”On ollut tärkeää pitää työilmapiiri 
sellaisena, että henkilöstö pysyy talossa 
ja uudetkin osaajat haluavat meille töi-
hin. Se auttaa asiakkaiden tyytyväisenä 
pitämisessä.”

Tänä päivänä Sataservice-konserni 
tarjoaa teollisuudelle kunnossapitopalve-
luita, laitteiden modernisointipalveluita, 
sähkökonehuoltoa ja koneistusta. vuonna 
2009 kokonaisuuteen ostettiin Kolmiko-

neistus Oy, jotta asiakkaat saavat nopeasti 
avun laitehäiriöihinsä. Sataservicen lisäk-
si Kolmi koneistusta työllistävät muiden 
yritysten alihankintatyöt. viime vuonna 
ostetun Sähkökonehuollon ansiosta Sata-
service pystyi laajentamaan tarjontaansa 
sähkömoottorien kunnostukseen. 

vaikka monesta suusta todistetaan, 
että yritysten pitää keskittyä vain ydin-
toimintaansa ja karsia rönsyt pois, Yski ei 
ostoista huolimatta näe oman yrityksensä 
kulkevan vastavirtaan.
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”Me olemme keskittyneet kunnos-
sapitoon, koneistus ja sähkökonehuolto 
liittyvät siihen kiinteästi. Nyt pystymme 
tekemään paljon asioita konsernin sisällä 
tehokkaasti itse, siinä asiakaskin säästää 
euroja.” 

Paljon on muuttunut Sataservicen 
toiminnassa kymmenen vuoden aikana. 
Kasvun haasteisiin on vastattu toimitilojen 
rakentamisen lisäksi muun muassa järjes-
tämällä yrityksen hallinto sekä tietojärjes-
telmät vastaamaan toiminnan laajuutta. 
johtamisessa käytännöksi on otettu pitää 
päällikköpäiviä. Niillä konsernin kaikkien 
17 yksikön johtajat pääsevät keskustele-
maan kasvokkain ja yrityksen asioita saa-
daan kerrottua välittömässä ilmapiirissä.

”Se on tehostanut toimintaa. Ihmisten 
välinen kommunikaatio on tärkeää. Emme 
voi elää pelkästään sähköpostin, puheli-
men tai videoneuvottelujen varassa”, Yski 
sanoo ja noudattaa ajatusta myös omalta 
kohdaltaan. Matkapäiviä hänelle kertyy 
vuodessa noin 160.

Yski sanoo, että hänen oma työnsä on 
yrityskoon kasvusta huolimatta pysynyt si-

sällöllisesti melko samana, mutta kerroin 
on kasvanut merkittävästi.

”Panokset kaikissa ratkaisuissa ovat 
jo tosi kovia. joudun kysymään, riittää-
kö minun oma kompetenssini asioiden 
hoitamiseen ja millaisen ryhmän kokoan 
ympärilleni auttamaan minua. On tär keää 
kuulla omiin ajatuksiini kriittisesti suhtau-
tuvien mielipiteitä. En halua lähelleni yh-
tään joojoo-kaveria.”

Näkemystä kehittämiseen on pyydetty 
myös ulkopuolelta. Yrityksen toimintakult-
tuurin rakentamisessa ja osaamispohjan 
vankistamisessa on käytetty apuna muun 
muassa Teknologiateollisuuden pk-yrityk-
sille suunnattua TRIOplus-hanketta.

NouSu yLEMPääN SarJaaN

Kolmikoneistus Oy:n tehdaspäällikkö arto 
Sarin kertoo huokaisseensa tyytyväisenä, 
kun kuuli Satasevicen ostaneen yrityksen 
vuonna 2009 – se avasi yritykselle mah-
dollisuuden kehittyä. Silloisesta neljän 
henkilön pajasta on kolmessa vuodessa 
kasvanut 15 hengen eteenpäin katsova 
yritys. Sataservicen pääkonttorin yhtey-

Sami yski korostaa 
ympärillään olevien 
ihmisten merkitystä 
erilaisten näkemysten 
tuojina.

”en halua 
lähelleni 

yhtään  
JooJoo- 

kAVeriA.”

dessä olevat uudet toimitilatkin ovat kol-
minkertaiset aiempiin verrattuna.

”Ei täällä kukaan vaihtaisi takaisin nii-
hin entisiin olosuhteisiin”, Sarin sanoo. 

Työn mielekkyyttä ja tuloksellisuutta 
lisää esimerkiksi se, että enää aikaa ei tuh-
laannu siihen, että pihalle varastoituja raa-
ka-aineita pitäisi yrittää etsiä hangen alta. 
Olosuhteiden kohennuksen ansiosta myös 
työturvallisuus on noussut uudelle tasolle. 

Sarinin mukaan toimitilojen ja konein-
vestointien avulla on mahdollisuus saada 
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Tekes aloitti syyskuussa Suomen Teknologiakeskusten 

liiton TEKELin kanssa kokeilun, jossa potentiaalisille kas-

vuyrityksille avautuu rahoituksenhakuprosessissa suora 

yhteydenottokanava Tekesin asiantuntijoihin.

Kokeilun tavoitteena on hyödyntää yritysten 

Progress-järjestelmään laatimia liiketoiminnan kehittä-

missuunnitelmia ja helpottaa rahoituksenhakuprosessia. 

Progressiin tehdyistä liiketoiminnan kehittämissuunnitel-

mista voidaan laatia rahoitussuunnitelmia, ja lähettää ne 

tietoturvallisesti järjestelmän kautta Tekesin yhteyshenki-

löille arviointia varten.

”Tarkoituksena on luoda potentiaalisille innovatiivi-

sille kasvuyrityksille vaivaton kanava kontaktoida Tekesin 

asiantuntijoita”, toteaa palvelupäällikkö anne Turula 

Tekesistä.

Syyskuussa 2012 alkanut kokeiluvaihe kestää vuoden. 

Sen aikana on tavoitteena arvioida 50 potentiaalisen 

kasvuyrityksen esittämiä rahoitussuunnitelmia.

Progress-järjestelmä on ollut käytössä TRIOplus-

hankkeessa kaksi vuotta. Järjestelmän avulla on tehty 

alkukartoitus yli 800 yritykseen, ja niistä 300 on edennyt 

oman kehittämisohjelman vaiheeseen.

”TRIOplussaan osallistuneet ja Progress-analyyseissa 

edenneet yritykset arvioivat kasvuhalunsa ja -kykynsä 

selvästi suuremmaksi kuin toimialan pk-yritykset  

keskimäärin. Olemme löytäneet yritykset, joilla on  

halua kasvaa”, kertoo ryhmäpäällikkö Harri Jokinen  

Teknologiateollisuudesta.

”Näiden 300 yrityksen tavoitteena on keskimäärin 

kolminkertaistaa nykyinen liikevaihtonsa seuraavan 

kolmen vuoden aikana. Se tarkoittaa yli miljardin liike-

vaihtoa yhteensä, ja sillä on hyvin myönteisiä vaikutuksia 

työpaikkojen määrään Suomessa. Nämä yritykset ylittä-

vät kirkkaasti kasvuyritysmääritelmän kriteerit”, Jokinen 

huomauttaa.

Yrityksiltä hyvää palautetta saanut Progress-

järjestelmä valittiin Lontoossa pidettyyn Tools Exchange 

Forumiin, johon hyväksyttiin noin 20 yrityskehitystoimin-

taan tarkoitettua työkalua koko Euroopasta.

Trioplussan Progress Tekesin rahoituspilotin käyttöön

lisätietoja: 
Ryhmäpäällikkö Harri Jokinen 
harri.jokinen@teknologiateollisuus.fi 
050 563 5034

lisää tehokkuutta. Pelkkä ulkoisten puit-
teiden kohennus ei kuitenkaan riitä, ke-
hitys edellyttää myös muutoksia toiminta-
tavoissa. Siihen on tähdätty TRIOplussaan 
kuuluvien hankkeiden avulla. Yrityksessä 
on tehty Progress-tietojärjestelmällä to-
teutetut analyysit, laadittu laatujärjestel-
mä sekä käynnistetty henkilöstön osaa-
miskartoitus. 

”Haluamme kovassa kasvussa turvata 
laatutason ja välttää henkilöstön ylikuor-
mittamisen”, Sarin perustelee.

”TRIOplus-palveluiden kautta meil-
le annetaan mahdollisuus nähdä asioita 
laajemmin. vuosien varrella itselle saat-

taa tulla laput silmille. Nämä ulkopuoliset 
asian tuntijat tuovat meille oman näkemyk-
sensä. Sen avulla voimme tehdä asioita jär-
kevämmin ja parantaa tehokkuuttamme.”

Kaikkeen uuteen liittyy aina epäilyksiä. 
Sarin tietää, että myös osaamiskartoituk-
sen tekeminen herätti työntekijöissä kysy-
myksiä. Asioiden perustelu on kuitenkin 
saanut heidät suhtautumaan kehittämi-
seen positiivisesti.

”Kartoituksesta seuraa varmasti toi-
menpiteitä. Totta kai se on työntekijöiden 
mielestä hieno asia, kun on mahdollisuus 
päästä kouluttautumaan”, hän sanoo. Sarin 
uskoo, että osaamiskartoitus tuo esiin myös 

sellaisia työntekijöiden ajatuksia, jotka eivät 
ole tähän mennessä kantautuneet hänen 
korviinsa. 

”Näin fiksu porukka osaa tehdä töitä, 
ja heillä on myös näkemyksiä toiminnan 
kehittämisestä”, Sarin sanoo.

Sami Yski on samoilla linjoilla. Hän 
sanoo pitävänsä yrityksen tulevaisuuden 
kannalta ensiarvoisen tärkeänä, että työn-
tekijät haluavat tehdä töitä yhteisen pää-
määrän hyväksi.

”Me myymme asiakkaillemme työnteki-
jöittemme osaamista. Se on oikeastaan 
ainoa kilpailutekijämme markkinoilla.” 
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iCT2015-työryhmän puheenjohtajan Pekka ala-
Pietilän mukaan tulevaisuuden kasvumme on meistä 
itsestämme kiinni. ”Emme ole ajopuu, mutta meidän 
pitää tehdä nopeita, kohdennettuja päätöksiä ja rakentaa 
pitkäjänteisesti kilpailukykyämme. Teknologiaosaaminen 
on arvokkain raaka-aineemme”, ala-Pietilä sanoo.

osaamisesta
KASvU SYNTYY 

Teksti olli Manninen Kuvat Matti immonen

t yö- ja elinkeinoministeriön huh-
tikuussa asettaman ICT2015-työ-
ryhmän savotta alkaa olla valmis. 

Työryhmän tehtävänä on ollut etsiä rat-
kaisuja siihen, mistä tulevaisuuden kas-
vu ja työpaikat Suomeen syntyvät.

Työryhmän puheenjohtaja Pekka 
Ala-Pietilä lyö pöytään perusasiat: 
Tieto- ja osaamisintensiivinen Suomi 
ei voi kilpailla kustannuksilla tai pe-
rinteisillä raaka-aineilla luodakseen 
uutta kasvua. Meidän ei ole helppoa 
luoda uutta kasvua myöskään työpa-
nosta kasvattamalla väestörakenteem-
me vuoksi tai investointeja lisäämällä, 
kun käytössä ei ole mittavia pääomia.

Mutta meillä on immateriaalista 
raaka-ainetta, teknologiaosaamista, 

jonka soveltamiseen valtaosa tulevai-
suuden kasvusta perustuu.

”Teknologiaosaamisen kehittämi-
nen, kasvattaminen ja soveltaminen 
eri kokoisissa yrityksissä ja julkisella 
sektorilla on kilpailukykymme ehdo-
ton edellytys”, Ala-Pietilä sanoo.

Hän muistuttaa ohjelmisto-osaami-
semme edelläkävijyydestä 1990-luvul-
la ja peräänkuuluttaa tämän aseman 
uutta haltuunottoa.

”Olimme 1990-luvun alussa kan-
sainvälisesti etulinjassa ohjelmistoke-
hittämisessa. Se synnytti oman aikansa 
edelläkävijäyrityksiä esimerkiksi tieto-
turvan ja mobiliteetin aloilla. Nyt oh-
jelmistokehittämisen ja -tutkimuksen 
huippuosaaminen löytyy muualta. 
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”OhjelmistOkehittämisen 
huippuOsaaminen löytyy muualta. 
meidän täytyy rakentaa pOlku 
takaisin huipulle.”

iCT2015-työryhmän 
puheenjohtaja Pekka 

ala-Pietilä  painottaa, että 
Suomen tulevaisuuden 

kasvu ei synny sen  enem-
pää tietotekniikka-alan 

tai teknologiateollisuuden 
kasvusta, vaan tietotek-

niikan kolmannen aallon 
murroksen luomista 

mahdollisuuksista läpi 
kaikkien toimialojen ja 

julkisen hallinnon.
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Pekka ala-Pietilän mukaan nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen toimintakelpoisena 
edellyttää digitaalisten teknologian parempaa hyödyntämistä.

Meidän täytyy rakentaa polku takaisin 
huipulle”, Ala-Pietilä painottaa.

Hän nimeää elintärkeän perusohjelmis-
to-osaamisen lisäksi viisi avainteknologiaa, 
joihin kannattaisi nyt keskittää vahvemmin 
voimavaroja. Ne ovat digitaaliset palvelut 
ja sisällöt, tietoturva, pelillisyys, mobiliteet-
ti ja big data.

”Näiden avainteknologioiden ohjelmis-
tokehittämisestä voi syntyä paljon hyviä 
uusia sovelluksia sekä yritysten että  julkis-
hallinnon käyttöön.”

Ala-Pietilän mukaan yliopistoilla olisi 
nyt hyvä mahdollisuus reagoida nopeam-
min koulutuksen sisällön uudistamiseen, 
kun hallinnonuudistuksen jälkeen yliopis-
tot voivat tehdä itsenäisiä päätöksiä.

”Tarvitsemme lisää professuureja ja 
lisäresursseja niin perusohjelmisto-osaa-

misen kuin avainteknologioiden koulu-
tukseen ja tutkimukseen. Samaan aikaan 
on löydettävä ratkaisuja, miten voimme 
täsmäkouluttaa työelämään valmistuvia 
ja täydennyskouluttaa sekä ajantasaistaa 
IcT-toimialalta vapautunutta työvoimaa. 
Meillä on runsaasti Nokia-klusterista ja 
sen alihankkijoilta vapautuneita käytän-
nön osaajia, joita kouluttamalla syntyy 
sellaista osaamispohjaa, josta on pula eri 
yrityksissä niin Suomessa kuin ulkomailla”, 
hän sanoo.

TiEToTEkNiikaN koLMaS  
aaLTo HaaSTaa kaikki

Ala-Pietilä painottaa, että Suomen tulevai-
suuden kasvu ei synny sen  enempää tieto-
tekniikka-alan tai teknologiateollisuuden 
kasvusta, vaan tietotekniikan kolmannen 

aallon murroksen luomista mahdollisuuk-
sista läpi kaikkien toimialojen ja julkisen 
hallinnon.

”Digitaalinen ja analoginen maailma 
ovat sulautumassa yhteen. Nyt tarvitsem-
me avarakatseisuutta ja näkemystä sovel-
taa digitaalisen talouden mahdollisuuk-
sia. Teknologinen ohjelmisto-osaaminen 
palvelee yhtä hyvin peliteollisuutta kuin 
metalli- tai metsäteollisuutta. Uusi kasvu 
syntyy eri toimialojen kyvystä rakentaa pal-
veluja ja prosesseja avainteknologioiden 
perustalle.”

Digitaalisen teknologian hyödyntämi-
nen läpi toimialojen on välttämätöntä, jos 
haluamme säilyttää nykyisen hyvinvoin-
tiyhteiskunnan toimintakelpoisena. 

”vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen 
elämme maailmassa, jossa kasvu on ole-
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matonta ja jokaises-
ta markkinalohkosta 
taistellaan verisesti. 
Suomen kasvua mark-
kinan yleinen kasvu ei 
auta. vientivetoisena 
maana kilpailukykym-
me on koetuksella.”

ETLA:n suhdannear-
vioiden mukaan Suo-

men vienti saavuttaa vuoden 
2008 tason aikaisintaan vuonna 

2016, inflaatiokorjatuin arvioin vasta 
2020-luvun alussa.

”Olemme mutkikkaassa tilanteessa 
yhteiskuntana. Hyödyntääksemme täysi-
määräisesti tietotekniikan luoman kasvu-
pohjan tarvitsemme monivuotisen toimen-
pideohjelman tuomaa pitkäjänteisyyttä ja 
rullaavien toimintasuunnitelmien tuomaa 
tarkkuutta ja nopeutta”, hän sanoo.

Ala-Pietilä muistuttaa, että todistam-
me nyt murrosta, joka on nopeudeltaan 
aiempaa kiivaampi, ja voittajat ja häviäjät 
seulotaan nopeammin kuin aiemmissa 
aalloissa.

”Tietotekniikan ensimmäinen aalto 
toi meille henkilökohtaiset tietokoneet, 
jotka lisäsivät tuottavuutta ja mullistivat 
yhden toimialan. Mobiiliteknologian 
murros vaikutti laajasti ja toi lisää tuot-
tavuutta, mutta nyt meneillään oleva 
digitaaliteknologian aalto on yleiskäyt-
töisyydessään ja hyödyllisyydessään aivan 
omaa luokkaansa. Se vaikuttaa saman-
aikaisesti kaikkiin teollisuuden aloihin 
ja elinympäristöömme poikkeuksellisen 
voimakkaasti.”

Olemme nyt risteyskohdassa.
”Meiltä ei kysytä, haluammeko mukaan 
vai emme. On parempi tarttua etulinjassa 
mahdollisuuksiin, muuten taannumme”, 
Ala-Pietilä sanoo.

Hän valaa uskoa ketterästi muutoksiin 
reagoiviin pk-yrityksiin, jotka verkottuvat 
kansainvälisesti edistääkseen omaa liike-
toimintaansa ja luovat lisäarvoa myös yh-
teistyökumppaneilleen.

”Pk-yrityksillä on paljon erikoisosaamis-
ta, jota ne tarjoavat toisilleen tuotteina tai 
palveluina. Syntyy arvoverkkoja, joista hyö-
tyvät pienet, mutta myös suuret yritykset. 
Pk-yrityksiin syntyvät myös tulevaisuudet 
työpaikat.”

kaNSaLLiNEN yHTENäiNEN 
PaLVELuarkkiTEHTuuri 
SyNTyMäSSä

IcT2015-työryhmä ehdotti jo elokuun 
2012 budjettiriihen yhteydessä muun 
muassa pk-yritysten verkkomyynti- ja 
markkinointivalmiuksien kehittämisohjel-
maa, pilvipalveluiden kehityslaboratorion 
avaamista, ohjelmaa ulkomaisten IcT-in-
vestointien houkuttelemiseksi ja toimen-
pideohjelmaa yhteiskunnan sähköisten 
palveluiden vauhdittamiseksi. 

Yhtenä merkittävänä kehittämiskohtee-
na Pekka Ala-Pietilä mainitsee lisäksi kan-
sallisen yhtenäisen palveluarkkitehtuurin, 
joka nopeuttaa julkisten ja kaupallisten 
palveluiden kehittämistä tulevaisuudessa.

”Teknologiat ja internet ovat nyt niin 
jalostuneita, että avoimempi, nopeampi ja 
kevyempi it-arkkitehtuuri on mahdollista 
rakentaa.” 

julkisen hallinnon IcT-strategia edes-
auttaa valtion ja kuntien tietojärjestelmä- 
ja palvelukehityshankkeita ja lisää julkis-
hallinnon tietojen yhteiskäyttöä.

”Tämän uudistuksen myötä on hel-
pompi rakentaa uusia palveluja ja so-
velluksia tai ottaa erilaisia tietovarantoja 
laajempaan käyttöön siten, että niitä voi 
hyödyntää julkishallinnon ohella myös yri-
tyssektori”, Ala-Pietilä sanoo. 

”on pareMpi  
tarttua  

etulinJassa  
MahdollisuuK-

siin, Muuten 
TAAnnumme.”
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LivLiv Solutions ja intelle ovat saaneet vauhtia 
toimintansa aloittamiseen Nokian Bridge-

ohjelmasta. kummankin uusyrityksen 
ensimmäinen vuosi on ollut jännittävä ja 

hektinen.

uuteen bisnekseen
Silta

Teksti Mari Vehmanen Kuva Thinkstock
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LivLiv Solutions ja intelle ovat saaneet vauhtia 
toimintansa aloittamiseen Nokian Bridge-

ohjelmasta. kummankin uusyrityksen 
ensimmäinen vuosi on ollut jännittävä ja 

hektinen.

L
ivLiv Solutions Oy kuuluu siihen 
nousevien pienten teknologiayhti-
öiden joukkoon, jonka juuret ovat 
Nokiassa ja sen Bridge-ohjelmas-

sa. Bridge on suunniteltu tukemaan hen-
kilöstövähennysten kohteena olevia työn-
tekijöitä.

Suomessa 16 vuotta asunut ja Nokiassa 
useissa eri tehtävissä työskennellyt Lars 
Hellström ponkaisi Bridge-ohjelman kaut-
ta ensimmäistä kertaa elämässään yrittä-
jäksi.

”Alanvaihto ei innostanut. ja vaikka 
sain myös työtarjouksia, firman perus-
taminen alkoi tuntua houkuttavimmalta 
vaihtoehdolta”, Hellström kertoo.

LivLivin liikeidea perustuu havaintoihin 
Hellströmin ja hänen yhtiökumppaneiden-
sa omasta lähipiiristä: esimerkiksi ikäänty-
villä on usein hankaluuksia selviytyä uuden 
teknologian kanssa.

”vaikkapa junalipun ostaminen nykyai-
kaisesta automaatista tuottaa ongelmia. ja 
sama pätee älypuhelimien käyttämiseen.”

Liv+ on sovellus, joka auttaa kaiken-
ikäisiä ihmisiä hallitsemaan älypuhelintaan 
entistä helpommin ja saamaan käyttöön 
tukea läheisiltään. Livcare mahdollistaa 
lisäksi sen, että läheiset voivat hallita äly-
puhelinta etänä ja auttaa näin ikääntyvää 
arjen askareissa.

raHoiTuS HaaSTaVaa

Lars Hellströmin mukaan ensimmäinen 
vuosi pienyrittäjänä on ollut tapahtumia 
täynnä.

”Tämä on ollut todellinen seikkailu. 
vuoteen on mahtunut onnistumisen iloa 
mutta myös isoja haasteita.”

Suomi ei Hellströmin mielestä ole osoit-
tautunut yrittäjälle mitenkään erityisen 
hankalaksi toimintaympäristöksi.

”vaikkapa Saksassa byrokratia on 
huomattavasti raskaampaa. Sen tässä to-
sin on huomannut, että pienessä maassa 
rahoituksen löytämiseksi on tehtävä pal-
jon töitä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa uus-
yrityksiin sijoitettavat summat ovat aivan 
toisenlaisia.”

Hellström sanookin olevansa erittäin 
kiitollinen Nokialle henkisestä tuesta, 
mutta myös Bridge-ohjelman kautta 

järjestyneestä rahoituksesta. Niin ikään 
ELY-keskus ja Tekes ovat olleet tärkeitä 
kumppaneita.

Pienen ja ketterän LivLivin tausta on 
hyvin kansainvälinen. Hellströmin juuret 
ovat Ruotsissa ja Saksassa – yhtiökump-
paneiden muualla Euroopassa.

”Pysymme Suomessa, mutta toimimme 
globaalisti. Tuotteemme ovat jo nyt saa-
tavilla useilla kielillä. Tulevaisuus näyttää 
muutenkin valoisalta: väestön ikääntyessä 
tällaisten palvelujen tarve kasvaa vääjää-
mättä.”

LiikEiDEa HioTTiiN oHJELMaSSa

Jarkko Hämäläisen Intelle Oy sai niin 
ikään alkutaipaleelleen vauhtia Bridge-
ohjelmasta.

”Erityisesti hyötyä oli liikeidean yksityis-
kohtaisesta hiomisesta. Ohjelmassa todella 
keskityttiin olennaiseen, eikä rönsyilty”, 
Hämäläinen sanoo.

Aloittava yritys sai Nokialta myös pieni-
muotoista rahoitusta, mikä myös on osoit-
tautunut Hämäläisen mukaan perustamis-
vaiheessa erittäin tärkeäksi

”Täytyy antaa Nokialle hatunnosto 
siitä, että yhtiö on ylipäänsä päästänyt 
meidät ohjelmaan osallistuneet kohti 
uutta ilman kilpailukieltoa. Sellainen on 
poikkeuksellista”, hän kiittää.

Intelle yhdistää elämyksellisen 3D-peli-
en maailman ja perinteisemmän kuluttaja-
asioinnin.

”voidaan esimerkiksi luoda sosiaalista 
mediaa hyödyntävä virtuaalikauppakes-
kus. Asiakkaat pystyvät tulemaan sinne 
yhdessä ystäviensä kanssa puhelimen tai 
Pc:n välityksellä. He voivat käydä liikkeis-
sä, tutustua tuotteisiin ja tehdä hankinto-
ja”, Hämäläinen kuvailee.

jatkossa hänen mukaansa samaa tek-
nologiaa voidaan hyödyntää vaikkapa vir-
tuaalisen museon perustamisessa.

”Tuotteemme on aidosti uniikki. Täysin 
samanlaista pelit ja bisneksen yhdistävää 
interaktiivista konseptia ei ole kenelläkään 
muulla”, Hämäläinen toteaa.

rEfErENSSi ENSiN SuoMESTa

Intellen ensimmäiseen toimintavuoteen on 
mahtunut niin ylä- kuin alamäkiä. Henki-

löstömäärä kasvoi juuri yhdeksään.
”Aluksi näytti jopa liian hyvältä. Mutta 

olemme saaneet törmätä myös siihen, että 
kauppakeskusalalla päätöksenteon raken-
teet ovat hyvin hitaita ja kankeita.”

Rahoituksen hankkimisessa on menos-
sa jo kolmas kierros.

”Haluamme ensin hyvän referenssin 
Suomesta. Kansainvälistyminen on joka 
tapauksessa ehdottomasti suunnitelmis-
samme. Uskon, että siitä voi tulla totta jo 
kolmessa vuodessa”, Hämäläinen sanoo.

Kokemusta kansainvälisillä markkinoilla 
toimimisesta Intellen perustajalla ainakin 
riittää.

”Nokian palveluksessa vein kolmesti 
uuden konseptin 68 maahan”, Hämäläi-
nen kertoo. 

Bridge-ohjelma

•	Bridge-keskuksia on perus-
tettu Nokian toimipisteisiin, 
joissa tapahtuu henkilöstövä-
hennyksiä. Suomessa Nokian 
Bridge-keskukset toimivat 
Salossa, Oulussa, Tampereella 
ja pääkaupunkiseudulla.

•	Bridge-yritystukea on saanut 
Suomessa yli 300 yritystä. Näis-
tä  puolet on ICT- yrityksiä.

•	Bridge-keskuksissa Nokian 
paikallinen johto toimii yhdes-
sä paikallisten kumppaneiden 
ja sidosryhmien kanssa tuke-
akseen työntekijöitä uuden 
suunnan löytämisessä.

•	Ohjelma tähtää uudelleen-
työllistymiseen, opintojen 
tukemiseen ja yrittäjyyteen.

•	Yrittäjyydestä kiinnostuneille 
Nokia tarjoaa koulutusta, ra-
hoitusmahdollisuuksia ja apua 
liiketoimintamahdollisuuksien 
sekä kumppanuuksien löytä-
misessä.

Bridge-tuKea 
on saanut yli 
300 yriTySTä.

VISIO 4 • 2012 31



Ideat kiertoon jatkaa kolmevuotisen 
Nokia Technopolis Innovation Mill 
-hankkeen jalanjäljissä. Molemman 

hankkeen ajatuksena on synnyttää uu-
sia yrityksiä ja luoda siten työpaikkoja 
Nokialta poisjääneille henkilöille. Ta-
voitteena on myös tuotteistaa suo-
malaisia ideoita kansainvälisille mark-
kinoille.

Ideat kiertoon -hankkeessa hyö-
dynnetään nimensä mukaisesti Noki-
an käyttämättömiä ideoita ja immate-
riaalioikeuksia muuttamalla ne uusiksi 
tuotteiksi ja palveluiksi. Kesäkuussa 
alkaneessa hankkeessa tavoitteena 
on vuoden loppuun mennessä saada 
myönteinen rahoituspäätös 40 yritys-
hankkeelle. Mukaan otettavien yritys-
ten yhtenä kriteerinä on alle kahdek-
san kuukauden ikä.

”Yritys käy neuvottelut ensin Noki-
an ja Technopoliksen kanssa. Sen jäl-
keen se tekee Tekesiin hakemuksen, 
josta me teemme päätöksen kahden 
viikon sisällä. Yritys pääsee esittele-
mään hanketta suoraan päätöksente-
kijälle suullisesti”,Tekesin asiantuntija 
Juha Tanskanen kuvailee pikavauh-
tista prosessia.

Maksimibudjetti hankkeelle on 
200 000 euroa. Siitä Tekes voi maksaa 
puolet, ja loput yritys hankkii muualta. 
Koska yritysten ja ideoiden yhteensaat-
tajana toiminut Technopolis sekä Nokia 
ovat myös olleet seulomassa yrityksiä ja 

ideoita, Tekesiin asti edenneiden haki-
joiden joukosta vain muutama hanke 
on palautettu valmisteluun.

Innovation Mill -hankkeen ensim-
mäinen vaihe synnytti puolensataa 
yritystä. Tuotekehityshankkeita niissä 
syntyi kaikkiaan noin 30 miljoonan 
euron edestä. vaikka positiivisia ra-
hoituspäätöksiä on annettu aivan 
alkutaipaleella oleville yrityksille, varsi-
naisia raakileita ne eivät silti ole. Monia 
ideoita on kypsytelty jo Nokian suojissa 
varsin pitkälle.

”Usein ideaa on Nokiallakin viety 
eteenpäin jo useilla miljoonilla euroilla. 
jostain syystä idean eteenpäinvienti on 
yhtiössä kuitenkin päätetty lopettaa, 
vaikka palvelulla olisi ollut jopa miljoo-
nia käyttäjiä maailmalla”, Tanskanen 
sanoo.

Uudessa yrityksessä idea on voi-
nut saada siivet. Innovation Mill -han-
keessa eteenpäin vietyjen business-
ideoiden kirjo on laaja ja tulokselli-
nen. Siinä mukana olleet yritykset 
ovat keränneet kansainvälisiä pal-
kintoja. Esimerkiksi Sports Tracker 
Technologiesin palvelu valittiin vuon-
na 2009 maailman parhaaksi inter-
net-palveluksi, Newelo Oy:n palvelu 
vuonna 2010 maailman parhaaksi 
uuden median tuotteeksi. Uniqoteqin 
innovaatio palkittiin red dot awardin 
product design 2012 -muotoilupal-
kinnolla. 

kiertoon
Ideat 

Nokiassa tehty työ poikii hyvää. yhtiön 
käyttämättömien ideoiden reservistä on löytynyt 
monelle yritykselle busineksen perusta.
Teksti Sami Laakso

Eu:n rahoittamat tutki-
mushankkeet tarjoavat yri-
tyksille vähäriskisen tavan 
verkottua kansainvälisesti. 
Hankkeiden kautta syntyy 
kontakteja yhteistyökump-
paneihin ja tutkimuslaitok-
siin. Samalla yritykset saa-
vat käyttöönsä viimeisintä 
teknologiaa ja osaamista.

EU-hankkeiden 
avulla

Teksti olli Manninen Kuva ThinkStock

Kansain
välisty 
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Kasvuyritykset

K
otimainen vTT on 
suurimpia EU-rahoi-
tusta saavia tutki-
muslaitoksia Euroo-

passa ja se osallistuu aktiivisesti 
EU:n tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen yhteistyöhankkeisiin.

”Yhteistyö-ohjelman kymmenes-
tä teemasta teknologiateollisuudel-
le kiinnostavimpia ovat nanotieteet, 
materiaalit ja tuotantoteknologiat 
sekä tieto- ja viestintäteknologiat”, 
sanoo vTT:n tutkimuskoordinaattori 

Pentti Eklund.
EU:n puiteohjelmien yhteistyöhank-

keet tarjoavat yrityksille vaivattoman 
tavan lähteä mukaan kansainvälisiin 
tutkimushankkeisiin.

”Yritysten kannalta hankkeiden by-
rokratia ei juurikaan poikkea esimerkiksi 
kotimaisista Tekes-hankkeista, sillä tut-
kimuslaitokset hoitavat pitkälti paperi-
työn, jos niin halutaan.”

Euroopan komissio kohdistaa lisä-
rahoitusta aihepiireihin, jotka auttavat 
Eurooppaa nousemaan taantumasta. 
Suurin näistä on Factories of the Fu-

ture -hanke, jonka hakuaika päättyi 
joulukuun alussa.

”Komission tulevan tutkimuksen ja 
innovaatioiden Horizon 2020 -ohjel-
man sisällöstä ja budjetista on määrä 
päättää ensi vuonna. Tämän ohjelman 
ensimmäiset haut voitaneen avata 
alkuvuodesta 2014”, kertoo johtava 
asiantuntija Veli-Matti kuisma Tekno-
logiateollisuus ry:stä.

oMa oSaaMiNEN  
JaLoSTuu

Kotimaisista yrityksistä muiden muassa 
timantti- ja hiilinanokomposiittipinnoit-
teisiin erikoistunut DIARc-Technology 
ja tuotteiden kokoonpanotekniikkaan 
keskittynyt Deltatron ovat olleet mu-
kana useissa EU-hankkeissa.

DIARc-Technology osallistuu neljään 
EU:n 7. puiteohjelman hankkeeseen, 
joissa keskitytään nanotieteisiin, nano-
teknologiaan, materiaaleihin ja tuotan-
toteknologioihin.

”Kaltaisemme pienen teknologia-
yrityksen kannattaa olla mukana tutki-
muksissa. Niiden avulla voimme soveltaa 

ja uudistaa osaamistamme”, yrityksen 
perustaja Jukka kolehmainen sanoo.

Yrityksen kehittämien timanttipin-
noitteita korvaavien materiaalien uudet 
ominaisuudet kiinnostavat useiden alo-
jen kansainvälisiä yrityksiä.

Deltatronin toimitusjohtaja Juhana 
Lempiäinen neuvoo yrityksiä kärsi-
vällisyyteen, jos lähtee EU-hankkeisiin 
mukaan.

”EU-hankkeet eivät ole nopein tapa 
löytää ratkaisuja, jos haluaa edistää 
omia ideoitaan. Hankkeiden kautta ver-
kottuu kuitenkin sekä yhteistyökump-
paneiden että parhaiden tutkimuslai-
tosten kanssa, mikä pitkällä tähtäimellä 
voi johtaa uuteen yhteistyöhön”, Lem-
piäinen sanoo.

Deltatron on mukana pk-yrityksille 
suunnatussa valmiudet-erityisohjelmas-
sa, jonka kautta yritykselle ovat tulleet 
tutuksi niin ranskalaiset pelifirmat kuin 
espanjalaiset tekstiiliyrityksetkin. Hank-
keessa mukana olevia yrityksiä kiinnos-
taa, miten ne voisivat hyödyntää Delta-
tronin kehittämiä teollisuusrobotiikan 
ohjelmistoratkaisuja. 

Kansain
välisty 

EU-HankkEidEn 
kaUtta vErkotU-
taan yHtEistyö-

kUmppanEidEn ja 
tUtkimUslaitos-

tEn kanssa.
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Maailmalla

Virossa on ymmärretty se, 
että Valtion hyVinVointiin 
Voidaan Vaikuttaa  pk-sektorin 
kasVuyritysten kautta. 

teksti

Toimitusjohtaja Jouni Ihme 
Innokas Medical
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L cc-strategia on iso päätös pienelle yhti-
ölle. vuonna 2005 Innokkaan liikevaih-
to oli 5 miljoonaa euroa. Sen kokoisel-

le yhtiölle tuotanto-operaation perustaminen 
toiseen maahan ja vieraaseen kulttuuriin on 
merkittävä askel. Lcc-kartoitus oli luontevaa 
aloittaa Kiinasta, jossa Innokkaan osakkeen-
omistaja Polar Electro Oy:lla oli valmistusta ja 
toimiva verkosto komponenttitoimittajia. 

Etelä-Kiinassa olisikin ollut tarjolla tilat ja 
paikalliset tukitoiminnot operatiivisen toimin-
nan pyörittämiseen. Laskelmamme kuitenkin 
osoittivat, että saavutettu työvoimakustannus-
etu hukkuisi logistiikkaan Suomen ja Kiinan 
välille. Innokkaan Lcc-ratkaisu täytyy löytää 
maantieteellisesti lähempää.

Ei auttanut muu, kuin pistää toimitusjoh-
taja uudelleen tutkimusmatkalle, tällä kertaa 
venäjälle. Kartoitimme toimintaympäristöä 
sekä Kostamuksessa että viipurissa, molem-
piin paikkoihin oli periaatteessa hyvät kulku-
yhteydet. Meillä ei kuitenkaan ollut aavistus-
takaan siitä, millaista byrokratiaa venäjällä 
toimiminen vaatisi. Yrityksen perustaminen 
venäjälle olisi vaatinut paikallista johtoa ja kir-
janpitoa. ja vaikka etäisyys oli järkevä, rajan 
ylittäminen olisi vaatinut erittäin paljon pape-
ritöitä sekä Suomessa että venäjällä. Totesim-
me, että venäjä ei tuo ratkaisua Innokkaan 
Lcc-kapasiteetin puutteeseen.

Kun olimme jo kulkeneet venäjän rajaa 
Kostamuksesta viipuriin, oli luontevaa jatkaa 

matkaa edelleen etelään viroon. vierailimme 
Dicro Eesti Ou:n tuotantolaitoksessa kesällä 
2006. jo ensimmäisellä matkalla saattoi tode-
ta, että viro tarjoaa Innokkaan kaltaiselle yri-
tykselle erinomaiset toimintaolosuhteet myös 
pienimuotoisemmalle valmistusoperaatiolle. 
Laskelmiemme mukaan suorat palkkakustan-
nukset virossa olivat hivenen korkeammat kuin 
Kiinassa tai venäjällä, mutta välillisissä kustan-
nuksissa oli huomattava ero viron eduksi. Pää-
tös toiminnan perustamisesta viron Rakvereen 
syntyi jo kesän kuluessa, ja ensimmäinen neljän 
hengen tiimi työntekijöitä oli koulutuksessa 
Innokkaan Oulun tehtaalla joulukuun alussa 
– sopivasti pikkujouluaikaan! 

ViroN TaLouS rEagoi NoPEaSTi
Toimintamme virossa käynnistyi vuoden 2006 
lopussa. Investoimme tuotantokalustoon si-
ten, että pystyimme ajamaan ylös käsityö-
valtaista piirikorttituotantoa. viron talous oli 
noihin aikoihin erittäin vahvassa kasvussa ja 
palkkakustannusten kasvu noin 10 prosenttia 
vuodessa. Se synnytti ajatuksen, onko viro sit-
tenkään halvan työvoimakustannuksen maa. 
Teimme erilaisia skenaarioita palkkakehityk-
sestä ja saatoimme todeta, että 10 prosentin 
palkkakehityksellä viron palkkataso saavut-
taisi Suomen vasta vuoden 2025 jälkeen, 
olettaen, että Suomessakin palkat nousevat. 

vuonna 2008 koko maailmaa ravisteli 
taloustaantuma, joka vei myös viron voi-

Vuonna 2005 yksi innokas Medicalin suurimmista asiakkaista 
antoi ymmärtää, että yhtiön pitää pystyä tarjoamaan 
kapasiteettia myös halvemman työvoimakustannuksen 
maasta. Siitä alkoi innokkaan matka kohti isoa strategista 
päätöstä, joka johti tuotannon perustamiseen Viroon.

LCCmaailmaan*
Innokkaan tie 
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makkaasta talouskasvusta taantumaan. 
Pankkien takapihat olivat täynnä asiakkail-
ta maksuvaikeuksien vuoksi palautuneita 
leasing-autoja. Kiinteistökauppa romahti. 
Innokkaan toiminta nopeasti muuttunees-
sa taloustilanteessa jatkoi kuitenkin kasvu-
aan. Meidän toimintaamme taantuma hei-
jastui siten, että palkkojen kasvun kehitys 
virossa taittui. Samanaikaisesti Suomessa 
tehtiin mittavia palkkapoliittisia päätöksiä, 
joiden myötä viron kilpailuetu Suomeen 
nähden kehittyi edelleen. viro toipui yl-
lättävän nopeasti talouden taantumasta, 
ja infra toimi moitteettomasti koko ajan.

Taantuman yhteydessä saattoi huoma-
ta, että virossa valtio ja poliittinen johto 
halusivat panostaa kasvuyrityksiin ja pk-
sektoriin. Toimintaympäristö oli muutoin-
kin joustava ja yritysystävällinen. verotus-
käytäntö suosi yrityksiä, jotka käyttävät 
voittonsa investointeihin ja toiminnan 
kehittämiseen. 

Viro TukEE iNVESToiNTEJa
Innokkaan kasvun myötä paine lisäinves-
tointeihin virossa kasvoi. vuonna 2009 
päätimme lähteä investoimaan tehtaalle 
ja haimme tukea EAS:lta, joka kanavoi 
investointitukia yrityksille. Tuen edellytys 
oli, että yritys on virolainen, joten meidän 
täytyi perustaa maahan tytäryhtiö. vaikka 
byrokratia virossa onkin pientä verrattu-
na aiemmin kokemaamme venäjään, liittyi 
yrityksen perustamiseen paljon asiakirjoja, 
apostilleja ja suomalaisen notaarin vahvis-
tamia asiakirjoja. 

Kun menimme konsulttimme kanssa 
maistraattiin Tallinnassa mukanamme nip-
pu virallisia dokumentteja, saimme kuulla, 
että yksi dokumentti puuttuu. Maistraa-
tissa oltiin kuitenkin kekseliäitä. He kysyi-
vät, onko minulla passi mukanani ja kun 
kerroin sen olevan, he sanoivat, että voit 
perustaa yrityksen itse. Eihän siinä muu 

auttanut kuin lähteä nostamaan visa- ja 
Mastercard-limiitit tyhjiksi yhtiön perusta-
mispääomaa varten. Näin virolainen yritys 
saatiin perustettua nimiini. 

Seuraava yllätys tuli siinä vaiheessa, 
kun olimme maistraatissa siirtämässä ni-
missäni olevaa yritystä Innokkaan omistuk-
seen. Kauppakirjat ja tarvittavat päätökset 
olivat hyvin valmistellut. juuri, kun olin al-
lekirjoittamassa siirtodokumenttia, kysyi 
paikallinen notaari, että olinko naimisissa. 
Kun kerroin olevani, veti hän dokumentin 
takaisin ja sanoi, että lakipykälän mukaan 
mies ei voi myydä mitään omaisuutta il-
man vaimon lupaa. Asiaan saatiin ratkaisu, 
kun vaimoni allekirjoitti vironkieliseen do-
kumenttiin nimensä Oulun maistraatissa. 
Kysyin jälkeenpäin, mitähän vironkielisessä 
dokumentissa mahtoi lukea. Minulle sa-
nottiin, että jos saat vaimosi allekirjoituk-
sen dokumenttiin, voit tehdä sen jälkeen 
mitä vain haluat – vaimon luvalla! 

yriTySToiMiNTa arVoSSaaN

värikkäiden vaiheiden jälkeen viroon pe-
rustettu, Innokkaan omistukseen siirtynyt 
yritys teki yli miljoonan euron investoinnit 
tehtaalleen Rakvereen. Tukea saatiin viron 
valtiolta 40 prosenttia. Tällaiseen inves-
tointitukitasoon ei valitettavasti Suomessa 
ole tänä päivänä mitään mahdollisuutta. 
Suomalaisen poliittisen päätöksenteon 
pitäisi ymmärtää tukien merkitys ja pyr-
kiä ratkaisemaan se, että myös Suomeen 
tehtäviin investointeihin pystyttäisiin tukea 
osoittamaan – varsinkin näinä haastavina 
aikoina. 

virolainen kulttuuri ja toimintaympä-
ristö ovat olleet erittäin joustavia ja kas-
vuyrityksen pyrkimyksiä on ymmärretty. 
vaikka olemme törmänneet vanhakantai-
seen, joiltakin osin jopa neuvostoaikaiseen 
lainsäädäntöön, on virkamiehillä ja poliitti-
silla päätöksentekijöillä ollut halu ratkaista 

ongelmat nopeasti. Asennetta kuvaa hyvin 
myös Rakveren tehtaan laajennuksen ava-
jaisseremonia syksyllä 2010. Tilaisuuteen 
osallistui kaupungin ja läänin johtohenki-
löitä sekä viron teollisuusasioista vastaava 
ministeri – omasta tahdostaan. 

virossa on ymmärretty se, että valtion 
hyvinvointiin voidaan vaikuttaa merkittä-
vimmällä tavalla pk-sektorin kasvuyritysten 
kautta. Nämä yritykset pystyvät työllistä-
mään kansalaisia. Sitä kautta hyvinvointia 
heijastuu takaisin yhteiskuntaan pelkkää 
työpaikkaa laajemmassa merkityksessä. 
virossa on ollut hyvä harjoittaa yritys-
toimintaa. Enkä näe mitään estettä sille, 
etteikö kasvua siellä tapahtuisi jatkossakin 
– Suomen rinnalla. 

viro

•	Väkiluku:	1,3	miljoonaa

•	Pääkaupunki: Tallinna, jossa 
500 000 asukasta

•	Viron lainsäädäntö 
yritystoiminnasta poikkeaa 
suomalaisesta. Tästä syystä on 
hyvä tukeutua paikalliseen 
kirjanpitoon tai konsultteihin 
lakisääteisissä asioissa.

•	Viron EU-jäsenyys helpottaa 
rajanylitystä niin tavaran kuin 
henkilöidenkin osalta.

•	Tallinnan ja Helsingin välillä 
liikennöi runsaasti hyvin 
varusteltuja autolauttoja, 
esimerkiksi langaton WLAN-
yhteys toimii koko matkan 
ajan. Nopeimmillaan matka 
taittuu kahdessa tunnissa ja 
maksaa muutaman kympin.

lisätietoja: 
Enterprise Estonia (EAS),  
www.eas.ee 
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Kolumni

on huolestuttavaa, kuinka sumea näkemys sekä poliit-

tisilla päätöksentekijöillä että yritysjohdolla on käynnissä 

olevasta työn ja elinkeinorakenteen murroksesta. 

Digitaalinen murros noudattaa teollisen vallankumouksen 

yleiskäyttöisten teknologioiden elinkaarimallia. Infrastruk-

tuurin rakentamisvaihetta seuraa uuden teknologian laaja 

hyväksikäyttö, ja nopea tuottavuuskasvu vetää kasvun ajurien 

vaihtuessa henkeä näiden vaiheiden välillä. Suomessa jo 

lopuilleen kääntynyt digitaalisen infrastruktuurin rakentami-

nen on edennyt noin kaksi kertaa nopeammin kuin sähköistys 

viime vuosisadalla. Kun teollinen vallankumous jatkaa etene-

mistään kiihtyvällä nopeudella, on edessämme kolmen–nel-

jänkymmenen vuoden intensiivinen jakso, jolloin digitaalisen 

tuotannon ja jakelun mahdollisuudet hyödynnetään laajasti 

koko yhteiskunnassa. 

Digitaalisen tuotannon ja jakelun nopeus, edullisuus, tur-

vallisuus ja ympäristöystävällisyys merkitsevät sitä, että kaikki 

binäärimuotoon koodattavissa olevat tuotteet ja palvelut 

siirtyvät tuotettaviksi ja jaettaviksi palvelimissa, päätelaitteissa 

ja niitä yhdistävässä verkossa. Digitaalinen murros merkitsee 

ennen kaikkea palvelujen vallankumousta ja uudenlaisten 

palvelujen esiinmarssia, mutta siirtää myös fyysistä tavaratuo-

tantoa voimakkaasti palvelujen suuntaan. 

Digitaalisessa murroksessa tuottavuus- ja kilpailukykyerot 

syntyvät uuden teknologian käyttöönottonopeudesta jo 

olemassa olevassa tuotannossa sekä kyvystä luoda uuden 

teknologian avulla kokonaan uutta tuotantoa. Sähkön tavoin 

kaikki toimijat ottavat täysimääräisesti käyttöön uuden tekno-

logian, vain etenemisnopeus vaihtelee. Sen sijaan ainoastaan 

kaikkein innovatiivisimmat ja tehokkaimmat toimijat pystyvät 

käyttämään hyväkseen murroksen avaamat suuret uuden 

liiketoiminnan mahdollisuudet. Digitaalisen tuotannon suuret 

kasvunopeudet ja voittojen kasautuminen johtaville toimijoille 

lisäävät kuitenkin voimakkaasti liiketoiminnan riskejä.

Strategisen johtamisen näkökulmasta suurimmat muu-

toshaasteet liittyvät uudenlaiseen kasvudynamiikkaan, jossa 

toimialojen katoaminen ja muuttuminen vie aivan erilaiseen 

toimintaan kuin mihin investointipäätöksillä oli alun perin tar-

koitus suuntautua. Atomien muuttuminen biteiksi tai fyysisten 

tuotteiden pelkiksi palvelun kantajiksi johtaa pakotettuun 

toimialavaihdokseen. Kamreerimainen johtamisote ja tarrau-

tuminen katoavaan vanhaan on tehokkain tapa menettää 

kilpailukyky siirryttäessä teollisesta ajasta digitaaliseen pal-

velutalouteen. Muutos vaatii sekä näkemystä että uskallusta. 

Sitä edellyttää nyt poliittinen johtajuus ja siitä yritysjohdolle 

maksetaan.

Matti Lehti

Digitaalisessa murroksessa tarvitaan 
näkemystä ja uskallusta
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Matti Lehti on toiminut 
Tieto oyj:n toimitusjohta-
jana ja hallituksen puheen-
johtajana sekä Helsingin 
kauppakorkeakoulun 
kanslerina. Lehti on 
osallistunut Suuri häm-
mennys – työ ja tuotanto 
digitaalisessa murroksessa 
-teoksen kirjoittamiseen.
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L
OGY ry palkitsi metsäko-
neita valmistavan Ponsse 
Oyj:n vuoden Päähankki-
jana 2012. Metsäkoneita 
valmistavan pörssiyhtiön 
saama tunnustus oli samal-
la hatunnosto laatukeskei-

selle hankintatoimelle, joka on yksi metsä-
koneyrittäjä Einari Vidgrénin perustaman 
yrityksen toiminnan kivijaloista. 

reilu peli

hankintatoimessa
palkitsee
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Vuoden 2012 AlihAnkkijAkSi VAliTTiin 

lehToSen konepAjA oy. yriTyS Toimii 

alihanKKiJana useille MerKittäville 

kAnSAinVäliSille VienTiyriTykSille.

”Emme ole lähteneet tekemään han-
kintaa halpamaista. Uskomme suomalai-
seen osaamiseen, jonka parista olemme 
onnistuneet löytämään alan parhaat tek-
nologian osaajat”, sanoo Ponssen osto- ja 
logistiikkajohtaja Pasi arajärvi. 

Ponssen hankintaa leimaavat pienet 
tuote-erät, joiden nopea saatavuus edellyt-
tää alihankkijoilta oikeanlaista ketteryyttä. 
Lopputuloksen takaamiseksi Ponsse käyttää 
resurssejaan hankinta- ja logistiikkaproses-
siensa parantamiseen, toimittajaverkoston 
kehittämiseen sekä kumppaneiden audi-
tointeihin. Yhteydenpito on muutenkin 
tiivistä. Toimittajien kanssa istutaan saman 
pöydän ääreen noin neljä kertaa vuodessa. 

”Emme vaadi alihankkijoiltamme sertifi-
oituja laatujärjestelmiä. Ponssen hankinta-
toimen yhteydessä toimii oma laatuosasto, 
joka on keskittynyt laadun kehittämiseen. 
Tätä työtä tehdään muun muassa toimit-
tajakoulutuksen kautta”, Arajärvi kertoo.

Pääosin vientivetoisen Ponssen menes-
tys perustuu pitkälti metsäkoneiden val-
mistuksessa käytettävien komponenttien 
korkeaan laatuun. vaikka tähän liittyvää 
osaamista hankitaankin osittain yrityksen 
ulkopuolelta, on tärkeää, että myös Pons-
sen sisältä löytyy riittävästi teknologiakes-
keistä tietotaitoa. 

aVoiMuuS Luo  
TEHokaSTa ToiMiNTaa

Ponssen halu edistää kotimaista alihankin-
taa näkyy yrityksen alihankintaverkoston 
määrätietoisessa rakentamisessa. Nykyi-
sellään sen kehittämiseen on panostettu 
vahvasti seitsemän vuoden ajan. 

”Toimittajayhteistyön keskeinen periaa-
te on toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys. 
Olemme onnistuneet muodostamaan pit-

Vuoden 2012 päähankkijaksi valittu Ponsse korostaa 
toiminnassaan pitkäjänteisen ja avoimen yhteistyön merkitystä. 
Suurin osa yrityksen alihankkijoista on suomalaisia.

Teksti ari rytsy kuvat Ponsse

TaLouSoSaaMiSTa TarViTaaN 
MoLEMMiN PuoLiN

Ponssen toimintamalli nostaa laadun han-
kinnan keskiöön. Nykyaikana monessa 
yrityksessä vallitsee kuitenkin kustannus-
tehokkuutta korostava hankintatapa, jos-
sa vain halvalla ostohinnalla on merkitystä. 
Ruuvin loputon kiristäminen tuntuu kaiken 
järjen mukaan mahdottomalta. ja jos ker-
ran laatua ja kotimaisuutta suosivalla han-
kintatavalla pystyy parantamaan toiminnan 
tuottavuutta, niin miksei kyseinen ideologia 
ole levinnyt Ponssea ja muutamia muita 
edelläkävijäyrityksiä pidemmälle? 

”Yksi syy on varmasti siinä, että han-
kinnan koulutus on vielä lapsenkengis-
sään. Myös alalla yleisesti käytettävät kan-
nustimet korostavat edelleen ostohinnan 
tärkeyttä”, Arajärvi pohtii. 

Avoimuuden ohella aitojen kumppa-
nuuksien luominen edellyttää ymmärrystä 
toiminnan kokonaiskustannuksista. Tällai-
nen tilanne on potentiaaliselle alihankki-
jalle haastava, sillä oma kustannusrakenne 
on pystyttävä perustelemaan yhteistyöstä 
kiinnostuneelle päähankkijalle. Siksi toi-
mittajalta on löydyttävä yrityksen koosta 
riippumatta investointi- ja kehittämisha-
lukkuuden lisäksi myös riittävästi taloudel-
lista osaamista. 

käaikaisia alihankintasuhteita, joissa yh-
teistyö on todella tiivistä”, Arajärvi toteaa.

Hänen mukaansa keskinäinen luotta-
mus auttaa molempia osapuolia luomaan 
tehokasta toimintaa sekä kehittämään en-
tistä parempia tuotteita. 

”Me tiedämme, miten hyviä metsä-
koneita tehdään. Siksi odotamme, että 
toimittajilta löytyvät parhaat innovaatiot 
tarvittavien komponenttien valmistami-
seen”, Arajärvi kuvailee roolijakoa.

Alihankintayrityksiin kohdistuvat odo-
tukset korostavat tuotteiden laatunäkökul-
maa. Tähän liittyvät myös Ponssen panos-
tukset oman extranetin luomiseksi. Se on 
valmistumisensa myötä nostattanut toiveita 
sähköisen tiedonsiirron lisääntymisestä. 

”Toivomme alihankkijoiden innostuvan 
sähköisten järjestelmien tarjoamista mah-
dollisuuksista. Niiden avulla pystymme vä-
hentämään valmistusprosesseihin liittyviä 
virheitä sekä käsittelemään tarjouspyyntö-
jä aikaisempaa tehokkaammin”, Arajärvi 
perustelee. 

Nykyaikaisista työkaluista huolimatta 
Ponssessa elää vahvasti perustajansa lan-
seeraama reilun pelin henki. Keskustelu on 
avointa, jotta kaikki osaavat varautua tu-
levaan. Muutostilanteet markkinoilla eivät 
saa romuttaa laatua tai prosesseja. 
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eteenpäinyhteistoiminnassa

Pitkäjänteisellä yhteistoiminnalla on rakennettu PkC groupin 

kilpailukykyä ja työntekijöiden työhyvinvointia samanaikaisesti, 

kun elektroniikka-ala on ollut muutosten kourissa.

Pirkko Valtanen ja 
Timo Soininen hake-
vat ratkaisuja arjen 
asioihin yhdessä.

Teksti Sami Laakso kuvat Vesa ranta

40 VISIO 4 • 2012



t
ie Oulun lentoasemalta koh-
ti kaupungin keskustaa antaa 
karun ajankuvan. vain joita-
kin vuosia sitten yrityksillä oli 
vahva usko tulevaisuuteen, ja 

ne rakennuttivat uusia toimitiloja varatak-
seen resursseja tulevaa kasvua varten. Nyt 
seutukunnalla yhteistoimintaneuvottelut 
ovat seuranneet toisiaan ja monet toimiti-
loista ovat tyhjillään. Matkalla Oulusta Raa-
heen löytyy lisää yrityksiä, jotka ovat joutu-
neet vähentämään väkeä. 

Raahessa elektroniikan suunnittelu- ja 
valmistuspalveluita tarjoavan PKc Grou-
pin tehdas ei pröystäile rakennuksellaan, 
mutta seinien sisäpuolella toiminta on 
vireää. Tuotantolaitoksella työskentelee 
250 henkeä.

”Monet ovat kysyneet, miten Raahes-
sa on edelleenkin elektroniikka-alan yhtiö 
toiminnassa. Ei siihen ole yhtä tekijää. Me 
olemme aktiivisesti kehittäneet ja toteut-
taneet omaa strategiaamme. Myös hyvä 
yhteistyö työnantaja- ja työntekijäpuolen 
välillä on osaltaan vaikuttanut siihen, että 
olemme pysyneet kilpailussa mukana”, 
tuotantopäällikkö Timo Soininen sanoo. 

”Aivan varmasti näin on”, pääluotta-
musmies Pirkko Valtanen vakuuttaa vie-
ressä ja jatkaa:

”jos asiat eivät yrityksessä sujuisi, ei 
yritys todennäköisesti enää olisi täällä. 
Raahessa tämänkokoinen naisvaltainen 
työpaikka on äärimmäisen tärkeä”, myös 
kunnallispolitiikassa mukana oleva valta-
nen sanoo. Hän näkee, että elektroniikka-
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”Mitä nopeaMMin asiat 
saadaan KesKusteluun,  

SiTä pArempi on loppuTuloS.”

alan vaikeuksista on koitunut myös jotain 
positiivista, sillä osittain niiden takia 
PKc:ssä yhteistoiminta on laadukasta.

”Meillä menee paljon energiaa sen 
miettimiseen, miten me saamme täällä 
työpaikat säilytettyä. Me emme jumiudu 
toisarvoisiin asioihin”, valtanen pohtii.

”On olennaisen tärkeää, että viemme 
asioita samaan suuntaan ja tavoite on kai-
killa sama”, Soininen tukee.

HyVä PoHJa kESTää
Timo Soinisen ja Pirkko valtasen keskuste-
lu on muotoutunut reilun vuosikymmenen 
aikana luontevaksi, sen ajan he ovat yhteis-
toiminnassa pohtineet työpaikan asioita. 

”Kyllä tätä työskentelyä on hiottu”, 
Soininen nauraa, mutta sanoissa on va-
kava tausta.

”Asioiden hoitaminen perustuu paljolti 
avoimiin henkilösuhteisiin ja luottamuk-
seen. Se on helpompaa, kun olemme teh-
neet tätä pitkään yhdessä”, hän jatkaa.

”Sen ansiosta keskusteluun tuota-
vien ideoiden ei tarvitse olla loppuun asti 
hiottuja. voimme miettiä niitä yhdessä 
eteenpäin”, valtanen huomauttaa. Hän 
pohtii samoja asioita myös työhuonetoi-
mikunnan kanssa, joka koostuu osasto-
jen luottamushenkilöistä ja työsuojelun 
ihmisistä. Timo Soininen puolestaan kes-
kustelee tarvittaessa asioista myös yhtiön 
toimitusjohtajan ja HR-toiminnon kanssa.

Soinisen mukaan yhteistoiminnankin 
taustalla ovat yrityksen arvot: yhteistyö, 
sitoutuminen, laatu ja kannattavuus. Hän 
sanoo, että niissä on selvä logiikka. 

”Ilman yhteistyötä on vaikea löytää si-
toutumista yrityksen sisällä. Sillä on taas 
vaikutuksensa toiminnan ja tuotteiden 
laatuun. Kannattavuus puolestaan tulee 
tuloksena kaiken muun onnistumisesta”, 
Soininen järkeilee.

”jos yhteistyötä ei ole, ei ole näistä mi-
tään muutakaan”, valtanen nyökyttelee 
vieressä.

vuosien aikana rakennettu yhteistoi-
mintakulttuuri auttaa, kun eteen tulee 
vaikeita asioita. Sellainen oli esimerkiksi 
alkuvuodesta käydyt yt-neuvottelut. Niitä 
edelsi koko henkilöstölle järjestetty tiedo-
tustilaisuus, joissa esitettiin tilanteeseen 
johtaneet syyt.

”Kun asiat pohjustetaan keskusteluilla 
riittävän hyvin, ratkaisut on helpompi ym-
märtää ja asiat on huomattavasti nopeam-
pi viedä käytäntöön”, Soininen painottaa.

”Oikea-aikainen tiedottaminen on tär-
keää, ettei tule niitä puskajuttuja. jos nii-
den mukaan aletaan elää, tilanne on aivan 
mahdoton”, valtanen täydentää.

yHTEiNEN ETu oN LöyDETTäViSSä

Yhteistoiminnassa pohditaan mitä erilai-
simpia arkipäivän työhön liittyviä asioita, 
eikä niiden käsittelyyn tarvita kankeita 
ajanvarausjärjestelmiä. 

”Koetamme saada asiat tuoreena kes-
kusteluun. Mitä nopeammin se tehdään, 

kirsi Honkavuoren 
tehtävänä on 
tuotteiden visuaa-
linen tarkastus.
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Työkaluja yhteistoiminnan kehittämiseen

Teknologiateollisuus ry sekä Metallityöväen Liitto ovat monin keinoin 

edistäneet yhteistoiminnan kehittämistä yrityksissä. Teknologiateollisuuden 

asiantuntija Jukka Tiihosella on toiminnalle selkeä peruste.

”Yritysten toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa, ja se edellyttää 

yritysten reagointia. Tarvitaan koko työyhteisö kehittämään toimintaa, 

jotta yritys olisi kilpailukykyinen, kannattava ja henkilöstö voisi hyvin”, 

Tiihonen sanoo.

Hän korostaa avoimuuden merkitystä, jotta kaikilla osapuolilla olisi 

yhteinen käsitys yrityksen tilanteesta ja suunnasta, johon toimintaa halu-

taan kehittää. Tiihonen kannustaa miettimään, ovatko yhteistoiminnan 

edellytykset omalla työpaikalla kunnossa. Edellytysten peruspilareiksi hän 

nostaa yhteisen tahdon ja sitoutumisen, neuvottelusuhteet, johtamisen, 

yrityskulttuurin sekä luottamuksen.

Oman yrityksen yhteistoiminnan tason voi testata myös liittojen laati-

malla mittarilla.

Liitot ovat edistäneet työpaikkojen yhteistoimintaa myös yhteisillä 

tilaisuuksilla. Niissä valotettiin muun muassa talouden näkymiä, liittojen 

tavoitteita, työaikakysymyksiä sekä syksyn palkkaratkaisua. Eri puolilla 

Suomea järjestettyihin 15 tilaisuuteen osallistui yli tuhat henkeä runsaalta 

400 työpaikalta.

Lisäksi liitot ovat laatineet julkaisun ”Yhteiset tavoitteet – yhteinen etu, 

menestykseen toimivalla vuoropuhelulla”. 

sitä parempi on yleensä lopputulos”, Soi-
ninen sanoo.

Yksitäisten akuuttien asioiden hoi-
tamisen lisäksi PKc:ssä on eri asioita 
pohtimaan perustettu toimikuntia. Yksi 
projektiryhmässä mietitty asia on tunti-
palkkalaisten ansioihin liittyvä henkilökoh-
taisen osuuden arviointi. Toinen isotöinen 
työryhmässä loppuunviety urakka on ollut 
työtehtävien vaativuuksien määrittely.  

”Projekti kesti liki vuoden ja siinä kään-
nettiin kyllä kaikki kivet. Oli tärkeää, että 
myös eri tehtäviä varsinaisesti tekevät pää-
sivät esittämään näkemyksensä”, valtanen 
kertoo. 

Työn tuloksena yhtiössä on nyt käytös-
sä päivitetyt työnvaativuusryhmät ja uudet 
työnkuvat, jotka vaikuttavat viime kädessä 
henkilöiden palkkaan. Sekä valtanen että 
Soininen pitävät projektia onnistuneena. 

”Päivitetyt työnvaativuusluokitukset 
toivat oikeudenmukaisuutta palkkausjär-
jestelmään”, Soininen painottaa.

lisätietoja yhteistoiminnan 
kehittämisestä:

www.teknologiateollisuus.fi/fi/
tyomarkkina-asiat/

Yhdessä on rakennettu myös koko 
henkilöstöä koskeva työajan joustosopi-
mus, jonka ansiosta työn ja perhe-elämän 
voi sovittaa paremmin yhteen.

”Siinä huomioidaan, että ihmisillä on 
erilaisia tarpeita omassa elämässään ja yri-
tyksellä on omat tarpeensa sen mukaan, 
onko kyseessä kiireellisemmät vai rauhal-
lisemmat ajat”, valtanen kertoo. 

Työpaikalla on sovittu myös omalla il-
moituksella sairastamisesta. Esimiehen lu-
valla työntekijä voi olla poissa kaksi päivää. 
Lomaraha yhtiössä maksetaan tasaisen 
maksun periaatteella. Aloite asiasta tuli 
asuntovelallisilta, joille tasainen palkan-
maksu on ensiarvoisen tärkeää.

”Tämä meni niin demokratian mukaan 
kuin ikinä voi olla, sillä asiasta äänestet-
tiin”, valtanen hymähtää.

kaTSE TuLEVaSSa

vaikka yhteistoiminnassa PKc:ssä aikaan-
saatujen asioiden listaa voisi venyttää pal-
jon pidemmäksikin, Soininen ja valtanen 
muistuttavat, ettei maailma ole tullut eikä 
tule valmiiksi. 

”Olemme tyytyväisiä siitä, että olemme 
saaneet asioita yhdessä sovittua. Siihen ei 
kuitenkaan voida tuudittautua. Aina on 
katsottava eteenpäin, mihin maailma on 
menossa ja minkälaisia muutoksia se edel-
lyttää”, Soininen muistuttaa.

”Mieluummin vielä vähän ennakkoon, 
ennen kuin olemme muutoksen keskellä”, 
valtanen lisää. 

Jaana keränen 
työskentelee 
hienomekaanis-
ten tuotteiden 
kokoonpanossa.
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Vuokratyön ansiosta nuoret pääsevät nopeammin mukaan työelämään 
ja valtiolle karttuu lisää vero- ja eläketuloja. Näin palvelualoilla. 
Teollisuudessa vuokratyön käyttöä jarruttavat työehtosopimukset. 

Vuokratyö tarjoaa nuorille nopean tavan 
työllistyä ja tutustua eri toimialoihin.

y li sadan tes-sopimuksen rajoitukset 
ovat ristiriidassa EU:n vuokratyödi-
rektiivin kanssa. Direktiivin neljän-

nen artiklan mukaan vuokratyön käyttöön 
liittyvät rajoitukset ja kiellot saavat perustua 
ainoastaan yleisen edun mukaisiin syihin.

”Rajoitukset liittyvät lähinnä vuokra-
työntekijän suojeluun tai työturvallisuus-

kysymyksiin. Teollisuudessamme sovelletut 
tes-sopimukset rajoittavat vuokratyön käy-
tön teollisuuden aloilla vain ruuhkahuippui-
hin tai ajallisesti rajoitettuihin tehtäviin”, 
sanoo Henkilöstöpalveluyritysten Liiton 
(HPL) toimitusjohtaja Merru Tuliara.

Keskustelu vuokratyön käytöstä teol-
lisuudessa on tulenarka aihe, sillä työn-

Teksti olli Manninen kuvat Jari Härkönen
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Vuokratyön

edessä
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Myytinmurtaja

Veroprogression kasvattamista ja tulon-
siirtoja perustellaan hanakasti oikeuden-
mukaisuudella. onko perustelu aina  
pätevä aalto-yliopiston teollisuus- 
talouden professori Paul Lillrank?

oiKeudenMuKaisuus on moraalifilosofiassa keskeinen 

käsite. Tulojen jakautumisesta on kaksi näkemystä. Toisen 

mukaan tulojen pitäisi olla mahdollisimman tasaiset. Jo 

aristoteleen filosofiasta nouseva näkemys puolestaan esittää, 

että ihmisten pitää saada se, mitä he ansaitsevat esimerkiksi 

ponnistelujen, riskinoton tai innovaatioiden perusteella. 

Tyypillisesti tähän moraalifilosofiseen dilemmaan haetaan 

ratkaisua käyttämällä molempia periaatteita.

Sen mukaisesti ihmiset saavat pääsääntöisesti sen, mitä he 

ansaitsevat. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin oikeus saada 

jotain myös ansioistaan riippumatta. Ongelma tulee siinä, 

jos jompaakumpaa oikeudenmukaisuusperiaatetta viedään 

äärimmäisyyksiin.

Jos veroprogression kasvattamista perustellaan aina oikeu-

denmukaisuudella, silloin jätetään huomioimatta tulonjaon 

ansionmukaisuus. Näin toimittaessa tulonjaon positiivinen 

kannustinvaikutus putoaa pois. Tällaisia tasajakomalleja on 

sovellettu karmein tuloksin eri puolilla maailmaa.

John rawlin mukaan tulojen epätasaista jakoa pitää sallia 

niin pitkälle, että kokonaistulo on maksimoitu. Tästä kuiten-

kin poiketaan joskus kateusvetoisesti ja saamisten tasa-arvoa 

pidetään tärkeämpänä kuin yhteisen potin kasvattamista. 

Tämä on köyhien ihmisten kannalta tuhoisaa. Oleellista on 

se, onko rikkaus ongelma vai onko köyhyys ongelma. Jos 

rikkaat ovat toimineet pelisääntöjen puitteissa, mutta heitä 

rangaistaan lähtökohtaisesti vain siksi, että he ovat rikkaita, 

on moraalitonta perustella sitä oikeudenmukaisuudella. 

Veroprogression kasvattamisen puolesta on myös esitetty 

argumentteja, että rikkaiden pitäisi osallistua maksamiseen. 

He kuitenkin tekevät sitä jo, sillä eniten ansiotuloja saava 10 

prosenttia maksaa lähes 40 prosenttia kaikista tuloveroista.

Kansainvälisesti tuloerot ovat kasvaneet. Siinä puhutaan 

kuitenkin tuloista ennen veroa, joten tuloerojen kasvu ei ole 

minkään politiikkatoimenpiteen seuraus. Tuloerojen kasvu 

perustuu siihen, että työnantajien kannattaa maksaa hyville 

työntekijöille enemmän. 

veroprogression kasvatta-
minen on aina oikeuden-
mukaista

10 proSenTTiA 
työnhaKiJoista saa 
työtä Jo saMana 
päiVänä.

antajia ja palkansaajien edustavien järjestöjen nä-
kemykset ovat täysin vastakkaisia.

”EK:n mielestä rajoitukset ovat perusteettomia, 
SAK pitää niitä perusteltuina. Työmarkkinakeskus-
järjestöt eivät halua avata sopimuksia, sillä silloin 
pöydälle tulisi samalla muita keskusteltavia asioita”, 
Tuliara toteaa.

VäyLä NuoriLLE TyöELäMääN

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportin mu-
kaan vuokratyön julkisuuskuva on muuttunut 
myönteisemmäksi. Tähän vaikuttaa muun muassa 
nuorten mahdollisuus työllistyä vuokraavan yrityk-
sen kautta. HPL on auktorisoinut jäsenyrityksiään 
ja asettanut niille tiukat kriteerit, jotta ne toimivat 
vastuullisesti ja luotettavasti työmarkkinoilla.

”jäsenyrityksemme työllistävät vuosittain 
100 000 henkilöä, joista puolet on alle 25-vuotiaita. 
Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä. Tutkimustem-
me mukaan vuokratyötä tekevistä 87 prosenttia on 
valmis suosittelemaan vuokratyötä muille”, Tuliara 
sanoo.

Henkilöstövuokrausyritykset tarjoavat nuorille 
myös opastusta työelämän perusasioihin ja toimivat 
nuorten edunvalvojina.

”Koulutamme nuorille työelämän pelisäännöt ja 
huolehdimme, että he saavat tes-sopimusten mu-
kaisen palkan työstään. Suosittelemme uusia työn-
tekijöitä käyttäjäyrityksille. Toimimme siten työn-
välityksen ohella myös nuorten ura-agentteina.”

Yritykset saavat puolestaan nopeasti kaipaa-
maansa työvoimaa ja voivat keskittyä omaan osaa-
miseensa.

”jäsenyritystemme kautta 10 prosenttia työn-
hakijoista saa töitä jo samana päivänä, puolet alle 
viikossa ja kaksikolmasosaa kahden viikon sisällä.”

Henkilöstövuokrausyritykset ovat herkkä elinkei-
noelämän mittari. Toimiala on kasvanut 2000-lu-
vulla 20 prosentin vuosivauhtia, lukuun ottamatta 
vuoden 2008–2009 taantumaa. vuonna 2010 alan 
yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 1,44 miljardiin 
euroon. 

Suomessa henkilöstövuokrausyritysten kautta 
työllistyy tällä hetkellä noin yksi prosentti työvoi-
masta, kun EU-alueella keskimääräinen osuus on 
noin 1,5 prosenttia. 
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Talouden tila

syKsyllä kerätyt 
tiedot talouden ke-
hityksestä kertovat-
kin laaja-alaisesta 
epävarmuudesta eri 
puolilla maailmaa. 
Uutta on taloudelli-

sen aktiviteetin heik-
keneminen Kiinassa. 

Kiinan bruttokansan-
tuote kasvoi 13–14 
prosentin vauhtia vuo-

sina 2006–2007 ja 9–10 prosentin vauh-
tia vuosina 2008–2010, mutta sen jälkeen 
7–8 prosentin vauhtia. 

Kiinan rakennusalalle ja useille teolli-
suuden aloille on syntynyt ylikapasiteet-
tia. Kiinan teollisuuden suuren maailman-
markkinaosuuden takia ylikapasiteetista 
aiheutuu merkittäviä heijastusvaikutuksia 
sekä kehittyviin että kehittyneisiin mai-
hin. Raaka-aineiden, kuten rautamalmin 
ja värimetallien hinnat ovat alentuneet. 
Raaka-aineiden viennistä ja erityisesti 

Kiinan kysynnästä riippuvat maat ovat 
kohdanneet vaikeuksia viennissä. Monet 
länsimaiset yritykset ovat niin ikään koh-
danneet heikkenevää kysyntää. Esimerkik-
si erilaisten koneiden ja laitteiden vienti 
Kiinaan on viime aikoina joko supistunut 
tai kasvu oleellisesti hidastunut. Myös 
Saksan koneteollisuuden vienti Kiinaan 
on vähentynyt.  

Euroopassa velkakriisi ja teollisuuden 
saamien tilausten väheneminen ovat ra-
sittaneet aiempaa voimakkaammin myös 

Maailmantalouden kasvu ja näkymät heikkenivät selvästi syksyn 2012 
aikana. Tämän seurauksena myös kansainvälinen valuuttarahasto iMf 
alensi lokakuussa ennusteitaan. Maailmantalouden arvioidaan kasvavan 3,3 
prosenttia vuonna 2012 ja 3,6 prosenttia vuonna 2013. Euro-alueelle vastaavat 
ennusteet ovat -0,4 prosenttia ja +0,2 prosenttia. Maailmantalouden kasvu 
painottuu suuressa määrin kehittyviin talouksiin, mutta riskit ennakoitua 
heikommalle kehitykselle myös näissä maissa ovat suuret. 

Vuoden 2013 näkymät ovat vaikeat
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taloudeltaan vahvempia maita. Teollisuu-
den ja palvelualojen ostopäällikköindeksit 
vahvistavat, että Länsi-Euroopan taantuma 
jatkuu sitkeänä ja jopa voimistuu entises-
tään. Saksan talous on taantuman kyn-
nyksellä. 

 
SuoMi TaaNTuMaaN  
HEikoSSa TiLaSSa

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaih-
don kasvu Suomessa taittui laskuun syksyn 
2012 aikana. Tästä huolimatta toimialo-
jen ja erityisesti yritysten välinen kehitys 
oli epäyhtenäistä. Loppuvuoden aikana 
markkinatilanteen heikkeneminen koski 
jo laaja-alaisemmin yrityksiä ja toimialoja. 
Sekä uusien tilausten että tilauskannan 
lasku voimistuivat. 

Monet teknologiateollisuuden pk-yri-
tykset kokevat suurena haasteena myös 
kannattavuutensa heikon tason ja kehi-
tyksen. Alihankkijayrityksistä kolmannes 
arvioi lokakuussa kannattavuutensa heik-
kenevän tulevan talven aikana, runsas 10 
prosenttia paranevan ja lähes 60 prosent-
tia pysyvän ennallaan.  

Teknologiateollisuuden yritysten hen-
kilöstön määrä Suomessa polki paikallaan 
vuosien 2009 ja 2010 pudotuksen jälkeen, 
mutta syksyllä 2012 tapahtui käänne hei-

kompaan. Henkilöstöä oli syyskuun lopus-
sa kaikkiaan noin 300 000, josta 10 000 
henkilöä oli lomautusjärjestelyjen piirissä. 
Työllisyystilanne vaikeutuu entisestään tal-
ven aikana. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 
2008 henkilöstöä oli Suomessa 329 000. 

vuosi 2008 tulee jäämään Suomen 
taloushistoriaan yhtenä merkittävänä 
käännekohtana. Suomen talouskasvu ja 
sen edellytykset kokivat suuren muutok-
sen. vuodenvaihteesta 2008/2009 alkaen 
matkapuhelimien vienti Suomesta romah-
ti ja sittemmin loppui kokonaan. Myös 
kone- ja metallituoteteollisuuden viennis-
sä tapahtui merkittävä tasopudotus. Tek-
nologiateollisuuden tavaraviennin lisäksi 
myös alan palveluvienti kääntyi laskuun. 
Suomen palveluviennistä teollisuuden 
osuus on pitkään ollut 80–90 prosenttia 
ja pelkästään elektroniikkateollisuuden 
osuus noin 60 prosenttia. 

Teknologiateollisuuden tutkimus- ja ke-
hittämisinvestoinnit kääntyivät niin ikään 
laskuun Suomessa. Tälläkin mittarilla ar-
vioituna erityisesti elektroniikkateollisuu-
den negatiivinen vaikutus jatkunee myös 
tulevina vuosina. 

Suomen vaihtotaseen ylijäämä oli 
vielä varsin hyvällä tasolla vuoden 2008 
loppuun asti, mutta siinäkin tapahtui mer-

kittävä heikkeneminen vuodenvaihteesta 
2008/2009 alkaen. Nyttemmin vaihtota-
se on painunut alijäämäiseksi. Suomi on 
lyhyessä ajassa ajautunut Euroopan krii-
simaiden, kuten Espanjan, Italian ja Ison-
Britannian joukkoon. vaihtotaseen kään-
täminen uudelleen nousuun on tunnetusti 
hyvin vaikeaa ja edellyttää laaja-alaisia 
ponnisteluja kilpailukyvyn parantamiseksi.

viennin tasopudotuksen ja koko 
2000-luvun jatkuneen kilpailukyvyn 
kroonisen heikkenemisen seurauksena 
julkisen talouden ja erityisesti valtion vel-
kamäärä alkoi kasvaa ripeästi 2009 alusta 
alkaen. velkamäärän kasvu on jatkunut 
yhtä nopeana myös tänä vuonna. velkaa 
joudutaan ottamaan suunnilleen samaan 
tahtiin myös vuonna 2013. Uudella velal-
la rahoitetaan lähes 15 prosenttia valtion 
budjettimenoista. Tämäkin ennuste on 
todennäköisesti ylioptimistinen. 

Jukka Palokangas
Pääekonomisti
jukka.palokangas@ 
teknologiateollisuus.fi

yritysten välillä taloudellinen tilanne vaihtelee  merkittävästi  

Lähde:  
Teknologiateollisuus ry:n 
tilauskantatiedustelu

Mediaani: -7 %

Keskiarvo: -10 %

Tilauskannan muutos teknologiateollisuudessa Suomessa yrityksittäin: 30.9.2012 / 30.9.2011 

Yritykset satunnaisjärjestyksessä
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Toimiala | Sähköinen liikenne

uusi toimialaryhmä kokoaa 
yhteen sähköisten ajoneuvojen, 
komponenttivalmistuksen 
sekä energiasektorin osaajia. 
Tällä hetkellä sen tärkeimpänä 
tavoitteena on toimivien 
kotimarkkinoiden luominen.

Sähköinen liikenne hakee

kotimarkkinoilla
pelinavausta

L
iikenne- ja viestintäministeriön työryh-
män tekemä pohjatyö sähköisen liiken-
teen mahdollisuuksista loi nostetta uu-
delle kasvualalle. Kehitystä ovat vauh-

dittaneet omilla tahoillaan myös Tekes ja TEM. 
Sähköisen liikenteen edistämiseksi perustettu 
Teknologiateollisuuden toimialaryhmä kokoaa 
yhteen sähköisen liikenteen, komponenttival-
mistuksen ja energiajakelun yrityksiä sekä esi-
merkiksi IT-alan toimijoita ja tutkimusorgani-
saatioita. 

”Ryhmä pyrkii luomaan alalle menestymisen 
edellytyksiä. Tehtävä on haastava, sillä LvM on 
asettanut sähköiselle liikenteelle suuret kasvuta-
voitteet”, kertoo Sähköinen liikenne -toimiala-
ryhmän puheenjohtaja sekä valmet Automotive 
Oy:n tuotesuunnittelujohtaja aimo Åhlman.

Hän muistuttaa, että sähköinen liikenne on 
paljon muutakin kuin pelkkiä sähköautoja. Kyse 
on laajasta yhteiskunnallisesta murroksesta, 
joka ulottuu aina energianjakeluun ja yhteis-
kuntasuunnitteluun saakka. Toimiakseen säh-

köautot vaativat ympärilleen latausinfran sekä 
joukon monipuolisia IT- ja teknologiaratkaisuja. 

”Olemme osa isoa muutosta, joka vie oman 
aikansa. Toisaalta murroksen etunenässä olevat 
yritykset ovat niitä, jotka pääsevät parhaiten 
kiinni uuteen bisnekseen”, Åhlman muistuttaa.

raJaNaaPuriNa  
SäHköauToiLuN MaLLiMaa

viime aikoina sähköisen liikenteen ympärillä 
käynyt hehkutus on laantunut. Mahdollisuuk-
sien ohella alalla ymmärretään myös vallitsevat 
rajoitteet, jotka viime kädessä sanelevat edistyk-
sen tahdin. Muutosvauhdista on esitetty useita 
toisistaan poikkeavia arvioita, joiden äärilaidat 
jättävät paljon arvailujen varaan. 

Yksi merkittävä tekijä on sähköautojen hin-
takehitys. Kulkuneuvoille on löydyttävä riittä-
västi ostajia, jotta latausinfran rakentamiseen 
kannattaa ryhtyä. Yksi rajoitin on sähköauton 
yhdellä latauksella kulkema matka, joka on vielä 
varsin rajallinen perinteiseen autoon verrattuna. 

Teksti ari rytsy Kuvat Matti immonen
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”Markkinat tulevat varmasti kasvamaan, 
mutta toistaiseksi niiden suunta on hieman 
epäselvä. varmaa kuitenkin on, että muutos 
tulee koskettamaan muitakin aloja kuin pelk-
kää autoteollisuutta. Sähkönjakelun lisäksi alan 
on mietittävä esimerkiksi latausasiakkaiden 
rahastamiseen liittyviä ratkaisuja”, Åhlman 
sanoo.

Toimijoiden innovaatiot kaipaavat tuekseen 
myös sähköistä liikennettä tukevaa poliittista 
päätöksentekoa. Tässä on onnistuttu esimer-
kiksi Norjassa, missä sähköautoilua tuetaan 
ilmaisella pysäköinnillä, ruuhkamaksuvapaudel-
la, joukkoliikenteen kaistojen käyttöoikeudella 
sekä sähköautojen veroeduilla. 

PaiNoPiSTEiSSä SELkEiTä EroJa

Poliittisista päätöksistä riippuvaisena toimi-
alana sähköisen liikenteen markkinatilanne 
on kansainvälisesti täysin auki. Kiina tähyää 
edelläkävijäksi voimansiirrossa ja akkutekno-
logiassa, sillä maalla ei ole juurikaan tarjot-

tavaa perinteisellä polttomoottoripuolella. 
Yhdysvalloissa asiaa edistää vahvasti maan 
energiavirasto. Erityisesti Kalifornian osaval-
tio on lähtenyt aktiivisesti mukaan sähköisen 
liikenteen kehitykseen. Sen tavoitteena on 
tätä kautta vähentää merkittävästi alueen 
hiilidioksidipäästöjä.

Euroopan kiinnostus keskittyy isojen kau-
punkien ilmansaasteiden vähentämiseen ja 
liikenteen helpottamiseen. Edelläkävijöinä 
toimivat Oslo, Berliini, Pariisi ja Lontoo. Suo-
messa sähköisen liikenteen kehittämisessä 
on mukana sekä suuria toimijoita että nuoria 
startup-yrityksiä. Mitään uutta Nokiaa sähköi-
sestä liikenteestä on vielä turha povata, mut-
ta kotimarkkinat tarjoavat hyvän ympäristön 
näyttävien pilottihankkeiden luomiseen. 

”Koko bisnesalue sekä siinä käytettävä 
teknologia kehittyy koko ajan. Uudet ratkai-
sut on testattava ja tuotteistettava kunnolla 
ennen maailmanmarkkinoille suuntaamista”, 
Åhlman pohtii. 

Poliittisista 
Päätöksistä 

riiPPuvaisena 
toimialana 

sähköisen liikenteen 
markkinatilanne 

on kansainvälisesti 
täysin auki.
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Osana EM Groupia toimiva Ensto on 

suomalainen teknologiayhtiö, joka tuot-

taa energiatehokasta talotekniikkaa, 

sähkönjakelu- ja kotelointiratkaisuja 

sekä teollisuuskomponentteja vaativiin 

ympäristöihin. 

Cleantech-osaajaksi profiloituneella 

Enstolla on entuudestaan vankka 

jalansija Ranskan ja Venäjän sähkönja-

kelumarkkinoilla. Noin viisi vuotta sitten 

herännyt kiinnostus sähköisen liikenteen 

mahdollisuuksiin on tuonut merkittävää 

kasvua latausliiketoiminnan muodossa. 

”Meidän lähestymistavassamme 

korostuu luotettavuus sekä latauslait-

teiden design. Sen avulla olemme voit-

taneet kansainvälisesti arvostetun Red 

Dot Design Awardin”, kertoo Ensto Oy:n 

uusien teknologioiden johtaja Matti rae.

Tähän mennessä Ensto on toimittanut 

laitetilauksia muun muassa Norjaan, 

Ranskaan, Venäjälle ja Tšekkiin. Lai-

terepertuaarissa on menossa kolmas 

sukupolvi, joka on sekä teknisesti että 

visuaalisesti valovuoden edellä aivan 

ensimmäisiä tuotteita. 

”Uusimmat ratkaisut mahdollistavat 

sekä ajoneuvon hitaan että uuden 

standardin mukaisen nopeamman 

latauksen. Kaupungilla etävalvonnassa 

olevien latauspisteiden paikannuksessa 

ja tunnistamisessa hyödynnetään GPRS- 

ja RFID-teknologiaa”, Rae kertoo. 

Sähköinen liikenne -toimialaryhmä

Sähköinen liikenne -toimialaryhmä on 
perustettu vuonna 2011 edistämään 
sähköisen ajoneuvoliikenteen yritysten 
ja yhteisöjen yhteistoimintaa ja 
liiketoiminnan edellytyksiä. 

Toimialaryhmässä on yhteensä 57 yritystä 
ja yhteisöä. Ryhmä toimii jäsentensä 
yhteenliittymänä ja yhteyselimenä 
Suomessa ja Euroopassa. 

Toimialaryhmän jäsenet edustavat 
sähköisen liikenteen teollisuutta 
ja edunvalvontaa sekä tärkeimpiä 
toimialoja: ajoneuvoja, latausjärjestelmiä, 
ohjelmistoja, älykästä liikennettä, älykästä 
sähköverkostoa, tutkimusta, opetusta, 
lainsäädäntöä ja standardisointia.

www.teknologiateollisuus.fi  
> ryhmät ja yhdistykset > toimialaryhmät  
> sähköinen liikenne

Enstolle lisäkasvua latausliiketoiminnasta 

uusien teknologioiden johtaja Matti rae korostaa 
designin merkitystä Enston ratkaisuissa.
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”Suomi-laivan pohjassa 
on reikä. Nyt tarvitaan 
rivakkaa kansallista 
korjaustyötä yritysten 
kilpailukyvyn 
parantamiseksi.”

Jorma Turunen
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Turusen
pyssystä
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Myynti-insinööri 
Laserlella

www.mytech.fi
MyTech.fi on teknologiateollisuuden uusi "Yrityksiltä nuorille" -verkkopalvelu, 
jossa 200 nuorta osaajaa eri toimialojen yrityksistä kertoo työstään, työyhteisöstään ja 
osaamisestaan. Tarinat esitetään videoina, teksteinä ja kuvina. Nämä tarinat hahmottavat 
koululaisille ja opiskelijoille teknologiateollisuuden monipuoliset mahdollisuudet.

Teknologiateollisuus - mahdollisuuksien maailma!

Käämijä ABB:llä

Energiahankkeiden 
konsultti 
ÅF-Consultilla

Ympäristöinsinööri 
Bolidenilla

Ohjelmistoasiantun-
tija Mylabilla

Huoltomies Ovakolla

Maisema-arkkitehti 
Rambollilla

Särmääjä Reiferilla

Diplomityöntekijä 
Ruukilla

Suunnittelija 
Swecolla

Projektipäällikkö 
Tiedolla

Projektinjohtaja 
GE Healthcarella

Tuotannonsuunnit-
telija Helkamalla

Käytettävyysasian-
tuntija Innofactorilla Hankinnan control-

ler Metsolla


