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eillä on visio – haluamme olla innovatiivinen suunnan-
näyttäjä ja vahva vaikuttaja teknologiateollisuuden 
toimintaympäristön ja liiketoiminnan kehittämisessä 
sekä edelläkävijä työelämän kehittämisessä. Lisäksi 
haluamme olla jäsenyrityksillemme mieluinen yhteis-

työfoorumi. 
Toimialana teknologiateollisuus on elinkeinoelämämme selkäranka, 

sen osuus Suomen koko teollisuudesta on noin puolet. Osuus teknolo-
gisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta on vieläkin korkeampi, peräti 
80 prosenttia. 

Tätä taustaa vasten visio tuntuu luontevalta, mutta samalla haastaval-
ta – kuten pitääkin.

Uusi sidosryhmälehtemme Visio tuo eteenne tosipohjaisia näkyjä toi-
mialan kehityssuunnista ja yritysten kohtaamista haasteista. 

Yritykset kohtaavat globaalin kilpailun nykyisin hyvin aikaisessa vai-
heessa ja monin eri tavoin. Suuryrityksissä korostuu arvoketjun hallinta, 
pienemmillä painopiste on asiakkuuden hallinnan kysymyksissä osana yh-
teistyöverkostoa. Pienemmät tarvitsevat myös jatkuvaa erityisosaamisen-
sa kehittämistä parantaakseen asemaansa tuotannollisessa arvoketjussa. 

Ja yritys kuin yritys, koosta riippumatta joutuu jatkuvasti pohtimaan 
kilpailukykynsä kannalta olennaista kysymystä – miten ja missä asiakkaan 

M
Näemme näkyjä!
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tarpeet parhaiten täytetään?

P Ä Ä K I R J O I T U S

Globalisaatio tuo yrityksille uusia 
mahdollisuuksia. Suomelle kansanta-
loutena se asettaa kovia haasteita. 

Vastauksia haasteisiin etsitään 
Vision sivuilla tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa käsittelevissä aiheissa sekä 
mittavan TRIO-yhteistyöhankkeen esit-
telyssä. Samaa aihepiiriä käsitellään 
myös Linjanveto-palstalla.

Vision toinen numero ilmes-
tyy joulukuussa ja ensi vuon-
na päästään säännölliseen 
neljän numeron vuosivauh-
tiin. 

Antoisia lukuhetkiä!
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päätoimittaja
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ähkömagneettiset kentät 
liittyvät kaikkiin sähkö-
laitteisiin eli kyse on yli 
satavuotiaasta ilmiöstä. 
Aihepiiri on noussut mie-

Radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät 
ovat viime aikoina saaneet runsaasti tilaa 
tiedotusvälineissä. Vieras ja vaikeakin aihe 
nostaa julkisuuteen runsaasti mielipiteitä. 
Muutamissa kirjoituksissa on jopa 
pelottelun makua. 

lipidesivuille ja otsikoihin uusien viestin-
tävälineiden yleistyessä. 

Epätietoisuutta on ollut siitä, onko 
radiotaajuisilla sähkömagneettisilla ken-
tillä terveysvaikutuksia. Muun muassa 
lasten matkapuhelimen käyttöä on poh-
dittu tässä yhteydessä.

Terveysvaikutuksia 
ei ole havaittu 

turvarajojen alapuolella

Keskustelussa on tärkeää erotella biolo-
giset ja terveysvaikutukset. Biologinen 

S
KUVA Aerial Oy

sähkömagneettiset kentät
saavat huomiota

Radiotaajuiset

siitä, että elimistön säätelyjärjestelmä 
ei pystykään sopeutumaan biologiseen 
vaikutukseen.

Radiotaajuuskenttien ainoa tieteel-
lisesti todistettu vaikutusmekanismi on 
lämpövaikutus. Esimerkiksi hehkulam-
pulla, mikroaaltouunilla ja matkapuhe-
limella on tämä ominaisuus. Kyseessä 
on siis nimenomaan biologinen eikä 
terveysvaikutus. Nykyisten kansainvälis-
ten turvarajojen (esim. ICNIRP ja IEEE) 
alapuolella ei ole pystytty havaitsemaan 
haitallisia terveysvaikutuksia.

Tutkimusta tehty 
jo pitkään

Sähkömagneettisten kenttien mah-
dollisia terveysvaikutuksia on tutkittu 

sitä ei pystytä toistamaan 3–4 riippumat-
tomassa laboratoriossa.

Tutkimusta on tehty myös ns. säh-
köyliherkkien koeryhmillä. Näissäkään 
tutkimuksissa ei ole löydetty sähkömag-
neettisten kenttien yhteyttä oireyhty-
mään. Tutkimusta tällä alueella on tehty 
muun muassa Työterveyslaitoksella ja 
Turun yliopistossa, ja kaikki tulokset ovat 
samansuuntaisia.

Teollisuus on katsonut, että tutkimuk-
set pitää suorittaa yritysten ulkopuolella 
ja sellaisissa yhteisöissä, joilla on kyky 
ja osaaminen tehdä biolääketieteellisen 
tutkimuksen kriteerit täyttävää tutkimus-
työtä. Näin voidaan taata tutkimuksen 
riippumattomuus ja luotettavuus. Teolli-
suus tukee tutkimusta, jonka Maailman 
terveysjärjestö WHO luokittelee tarpeelli-
seksi. WHO tulee näiden tutkimusten pe-
rusteella arvioimaan sähkömagneettisiin 
kenttiin (0–300 GHz) liittyvät mahdolliset 
terveysriskit vuonna 2007. Valmistajien 
kansainväliset yhteistyöelimet, kuten 
MMF (Mobile Manufacturers Forum) ja 
GSM Association rahoittavat riippuma-
tonta tutkimusta. Tutkimusta tehdään 
muun muassa EU:n puiteohjelmissa. 

Suomessa teollisuus tukee kansallisia 
tutkimusohjelmia yhdessä Tekesin kans-
sa. Suomen malli, jossa tutkimusryhmät 
ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa Te-
kesin kanssa hakuprosessin aikana, on 
ainutlaatuinen maailmassa, ja muun 

Radiotaajuuskenttien ainoa 

tieteellisesti todistettu vaikutus-

mekanismi on lämpövaikutus.

vaikutus tapahtuu kun esimerkiksi altis-
tuminen kemialliselle tai fysikaaliselle te-
kijälle aiheuttaa havaittavan fysiologisen 
muutoksen ihmisessä. Haitallinen ter-
veysvaikutus puolestaan saattaa seurata 

naisuutena, voidaan todeta, ettei säh-
kömagneettisilla kentillä ole havaittu 
vaikutuksia kansainvälisesti hyväksytty-
jen turvarajojen alapuolella. Yksittäisellä 
tutkimustuloksella ei ole merkitystä, jos 

jo vuosikymmeniä ja 
tieteellisiä julkaisuja 
on ilmestynyt useita 
tuhansia. Matkapuhe-
lintaajuuksista tutki-
muksia on valmistunut 
noin 200 ja käynnissä 
on toista sataa. Kun 
katsotaan tätä tieteel-
listä aineistoa koko-
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muassa Ruotsissa on ryhdytty vaatimaan 
vastaavaa käytäntöä.

Kansainvälistä 
yhteistyötä 

Teknologiateollisuus sekä tietoliikenne- ja 
tietotekniikka-alan yritykset perustivat 
EMF-neuvottelukunnan vuonna 2002. 
Toiminnan pohjana on tutkimustietoon 
perustuva tiedonvälitys. Neuvottelukun-
ta seuraa tiiviisti maailmalla tapahtuvaa 
tutkimusta ja sen pohjalta esitettyjä 
johtopäätöksiä ja antaa tarvittaessa ai-
heesta lausuntoja. 

Neuvottelukunnan toinen painopis-
tealue on kansainvälisessä yhteistyössä. 
EMF-asioita tutkitaan sangen laajasti 
paitsi Euroopassa myös muualla maa-
ilmalla. Selvitystyön pohjalta laaditaan 
lainsäädäntöä, standardeja ja ohjeistus-
ta. Neuvottelukunnan tehtävänä on vai-
kuttaa siten, että kuluttajien turvallisuus 
varmistetaan ja eurooppalaisten ja suo-
malaisten yritysten kilpailukyky säilyy. 

Patrick Frostell
EMF-neuvottelukunnan sihteeri

patrick.frostell@
teknologiateollisuus.fi 

Kuvassa GSM-tukiasemamasto
GSM- ja linkkiantenneineen.
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kuten Länsi-Euroopassa ja Yhdysvallois-
sa, ovat kiristäneet entisestään kansain-
välistä kilpailua. Talouskasvun painopiste 
on siirtynyt korostetusti Aasiaan ja 
jossain määrin Keski- ja Itä-Eurooppaan 
sekä Etelä-Amerikkaan. Näiden alueiden 
houkuttelevuutta lisäävät markkinoiden 
kasvumahdollisuudet sekä dynaamiset 
työmarkkinat.     

Yrityksille uusi kansainvälinen työn-
jako antaa mahdollisuudet menestyä. Se 
edellyttää kuitenkin valppautta reagoida 
nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Suo-
malaisetkin teknologiateollisuuden yri-
tykset ovat investoineet vahvasti uusille 
kasvualueille. Viimeisten viiden vuoden 
aikana suomalaisyritysten henkilöstö 
on lisääntynyt ulkomailla sijaitsevissa 
tytäryrityksissä yli 50 000:lla. Kehityksen 
arvioidaan jatkuvan samansuuntaisena 
myös tulevina vuosina. 

Globaalin kilpailun voimistuminen 
asettaakin suurimmat haasteet perintei-
sille teollisuusmaille. Euroopassa kilpai-
lukykyä heikentävät erityisesti väestön 
vanhenemisesta aiheutuvat moninaiset 
ongelmat. Suomi kulkee tässä suhteessa 
eturintamassa ja voidaankin kysyä, millä 
edellytyksillä Suomi voi menestyä tule-
vaisuudessa yritysten sijaintipaikkana? 
Kysymys on erityisen ajankohtainen, kun 
takana on teollisuuden työpaikkojen ja 
aineellisten investointien supistuminen 
Suomessa jo kolmen vuoden ajan.

Osaaminen ratkaisee  

Uudessa kansainvälisessä työnjaossa 
Suomi voi menestyä vain korkean osaa-
misen avulla. Kilpajuoksu kiihtyy, kun 
osaamisen taso paranee myös kehittyvis-
sä maissa. Suomessa toimivien yritysten 
onkin kyettävä olemaan edelläkävijöitä 

S
uomen kilpailukyky on 
kovilla. Globaali rakenne-
muutos ja sen myötä in-
vestointitaantuma perin-
teisissä teollisuusmaissa, 

myös jatkossa kaikkein vaativimpien 
tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä 
ja valmistamisessa. Tuottavuutta on 
parannettava kaikilla tuotannon osa-
alueilla ja t&k-panostuksia on kohden-
nettava entistä tarkemmin. Tuotteiden 
kaupallistamiseen tulee panostaa mää-
rätietoisesti.        

Julkisella sektorilla on nyt entistäkin 
suurempi vastuu osaamisympäristömme 
parantamisessa. Toimintaympäristömme 
kilpailukyky on avainasemassa, kun 
yritykset päättävät teollisista investoin-
neistaan eli tuotannon ja tutkimusyksi-
köidensä sijoittumisesta. 

Tutut keinot käyttöön 

Teknologiateollisuuden esittämät toi-
menpiteet toimintaympäristön paran-
tamiseksi Suomessa ovat jo ennestään 
tutut, mutta niiden toteuttamisessa on 
edetty hitaasti.
 Julkinen tutkimus- ja teknologiara-
hoitus on palautettava nopeasti 1990-lu-
vun lopun kasvu-uralle. Samalla on lisät-
tävä panostuksia, joilla edistetään yritys-
ten pääsyä kansainvälisille markkinoille. 
Julkiset lisäpanostukset ovat investoin-
teja tulevaisuuteen. Näillä investoinneilla 
on keskeinen merkitys yrityksille niiden 
käynnistäessä uusia riskihankkeita, joilla 
tähdätään läpimurtoihin globaaleilla 
markkinoilla, uusiin liiketoimintoihin ja 
työpaikkoihin.       

Koulutusjärjestelmän voimavaroja 
on lisättävä ja korotettava erityisesti 
yliopistojen perusrahoitusta, jotta ope-
tusryhmien koko saadaan merkittävästi 
pienemmäksi ja lähemmäksi kilpailija-
maiden tasoa. Globaali kehitys antaa 
myös yliopistoille paljon mahdollisuuk-
sia. On tärkeää, että ne hyödyntävät 
mahdollisuutensa ja lisäävät aktiivisesti 
kansainvälistä vuorovaikutustaan. 

Osaamisintensiiviselle teknologia-
teollisuudelle ansiotulojen korkeiden 
marginaaliverojen alentaminen on 

välttämätöntä, jotta turvataan osaavien 
työntekijöiden pysyminen Suomessa ja 
mahdollistetaan myös ulkomaisten osaa-
jien saaminen Suomeen. 

Nämä toimenpide-ehdotukset ovat 
sellaisenaan mukana myös valtioneuvos-
ton Suomi maailmantaloudessa -hank-
keen väliraportissa. Teknologiateollisuus 
toivoo, että linjaukset toteutetaan no-
pealla aikataululla.

Kilpailukykyä 
parantavat 

työmarkkinaratkaisut

Tulevilla työmarkkinaratkaisuilla on kes-
keinen merkitys sekä Suomessa toimivien 
yritysten kilpailukykyyn että suomalaisen 
yhteiskunnan kilpailukykyyn yritysten 
sijaintipaikkana. Tavoitteena tulee olla 
sellaiset ratkaisut, jotka selkeästi ja pit-
käjänteisesti vahvistavat kuvaa Suomesta 
uudistumiseen kykenevänä ja aidosti 
kilpailukykyisenä toimintaympäristönä 
myös vastaisuudessa. 

Tähän kuvaan eivät sovi yritysten 
velvoitteiden ja rasitteiden lisääminen. 
Päinvastoin huomio tulee kiinnittää 
seikkoihin, joilla sopeutumiskykyä ja 
kannustavuutta muuttuvissa kilpailuolo-
suhteissa voidaan lisätä ja tuottavuutta 
parantaa. Hintakilpailukykyä ja työllisyyt-
tä vahvistavien palkka- ja veroratkaisujen 
ohella on lisättävä yrityskohtaisen pal-
kanmuodostuksen ja työaikojen järjeste-
lyn mahdollisuuksia. 

Martti Mäenpää
toimitusjohtaja

Teknologiateollisuus ry

Haasteet kovenevat

L I N J A N V E T O
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25 220 miljoonaa euroa oli suomalaisen teknologiateollisuuden viennin arvo vuonna 2003. Tek-
nologiateollisuus on teollisuuden päätoimialoista selvästi suurin, sen osuus Suomen tavaraviennistä oli viime vuonna 55 
prosenttia. Se jakautui niin, että elektroniikka- ja sähköteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä oli 26 prosenttia, kone- ja 
metallituoteteollisuuden 20 prosenttia ja metallien jalostuksen 8 prosenttia.

Suomalainen osaaminen on monella erityisalalla maailman parasta ja suomalaistuottajien globaali markkinaosuus on hy-
vin merkittävä. Vuonna 2003 prosenttiosuus maailmanmarkkinoista esimerkiksi sykemittareissa oli 48, matkapuhelimissa 38, 
meteorologisissa radiosondeissa 67, sellu- ja paperikoneissa 40 sekä metsäkoneissa 45 prosenttia.

VISIO 1|2004 7

Merkittävä viejä
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Uhkaavia pilviä 
”Hyvin useat tajuavat, että olemme 
kulkemassa kohti vakavaa kriisiä. 

Sirkka Hämäläinen näkee

8

uosituhannen vaihtees-
sa Euroopassa vallitsi 
optimismi. Euroopan 
unioni asetti Lissabonin 
strategiassa tavoitteen, V

jonka mukaan maanosasta piti tehdä 
maailman kilpailukykyisin alue vuoteen 
2010 mennessä. Hyvinä aikeina oli muun 
muassa vahvistaa kilpailukykyä ja pyrkiä 
täystyöllisyyteen. 

Nyt, vain neljä vuotta strategian aset-
tamisen jälkeen on selvää, ettei tavoite 
toteudu. Euroopasta ei ole tulossa maa-
ilmantalouden vetovoimaisinta aluetta, 
vaan vanha manner piiputtaa edelleen.

Lissabonin strategiasta voisi jälkikä-
teen epäillä, onko tällaisten yhteisten 
päämäärien esittämisellä käytännön 
merkitystä, kun jäsenvaltiot kuitenkin 
tekevät itse maansa ja samalla koko 
maanosan talouskehitykseen vaikuttavat 
ratkaisunsa. Jospa suurella medianä-

kyvyydellä julkituotujen ”päämäärien” 
todellinen tehtävä olisikin vain antaa 
positiivinen kuva tekemisen meiningistä 
ja poliittisten päättäjien kyvykkyydestä? 
Tähän Sirkka Hämäläinen ei usko, hän 
pitää Euroopan unionin yhteisiä päämää-
riä hyvin tärkeinä, koska vain yhdessä ja 
yhdentyneenä Euroopan maat pärjäävät, 
ja koska ongelmat ovat niin samankaltai-
sia koko Euroopan alueella.

”On äärimmäisen hyödyllistä katsoa 
Eurooppaa kokonaisuutena ja analysoida 
tilannetta yhdessä. Lissabonin ohjelma 
on hyvä ja siinä on hyvin suuri määrä 
erinomaisia elementtejä ja on hienoa, 
että niistä on EU-tasolla tehty päätökset. 
Ongelmana on tosiaankin se, ettei niitä 
ole kansallisella tasolla pantu riittävästi 
käytäntöön. Ohjelma on äärimmäisen 
tärkeä, mutta täysin toteutettunakaan 
se ei yksin ratkaisisi Euroopan kilpailuky-
kyongelmia. Sen ulkopuolelle on jätetty 

Ongelmana on kuitenkin se, että väestön ikääntymisen ja uusien 
alueiden tuoman koventuvan kilpailun täydet vaikutukset 
nähdään vasta pitkän ajan kuluttua. Siksi välttämättömiä, 
mutta lyhyellä aikavälillä kipeitä poliittisia päätöksiä ei haluta 
eikä uskalleta tehdä likikään riittävässä määrin. Mutta jos 
ratkaisuja ei tehdä pikaisesti, niin tulevaisuudessa edessämme 
on tuskallinen tie”, Sirkka Hämäläinen varoittaa Euroopan ja 
Suomen tulevaisuutta 
varjostavista pilvistä.

horisontissa
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”On aikaisemminkin nähty, että ta-
louskasvun hidastuessa kansallinen it-
sekkyys lisääntyy ja niin siinä nytkin 

muuttamaan ja avaamaan markkinoita 
kilpailulle. Mutta pidemmällä aikavälillä 
nämä tehostavat toimintoja, lisäävät 
tuottavuutta, parantavat kilpailukykyä ja 
luovat lisää kysyntää.”

Optimismia pitkällä 
tähtäyksellä 

Selkeä esimerkki poliittisen sitoutumisen 
puutteesta on joidenkin maiden vakaus-
sopimuksen ylittävät budjettivajeet. Pie-
nen syrjäisen EU-maan kyynisestä kansa-
laisesta saattaa herkästi tuntua siltä, että 
tässäkin asiassa isoja maita koskevat eri 
säännöt. Hämäläisen mukaan ongelmat 
koskevat kyllä myös joitakin pieniä mai-
ta. Suurissa budjettivajeissa on kyse siitä, 
että maat eivät hyvinä aikoina tehneet 
tarvittavia tervehdyttämistoimenpiteitä 
ja niitä on nyt hitaamman kasvun aikana 
hyvin vaikea tehdä.

”Hitaan kasvun ja korkean työttö-
myyden olosuhteissa sovituista asioista 
poikkeaminen on laajentunut. Luotan 
kuitenkin edelleen, että pidemmällä 

”Talouskasvun hidastuessa 

kansallinen itsekkyys lisääntyy.”

– Sirkka Hämäläinen

on  t apah tunu t 
valitettavaa vah-
vistumista. Euron 
aikaansaaminen 
oli suuri yhteinen 
ponnistus, mutta 
tällä hetkellä ko-
rostetaan enem-
män lyhytnäköisiä 

on voitu sopia vain selvitysten tekemises-
tä”, Sirkka Hämäläinen huomauttaa.

Kansallisten etujen
lyhytnäköistä ajamista

EU:n yhteisten päätösten kansallisen 
toteuttamisen hidasteena ja esteenä 
Hämäläinen näkee varsin ymmärrettävän 
päätöksenteon byrokraattisuuden ja 
hitauden, mutta ennen kaikkea lisäänty-
neet ongelmat poliittisen kansallisen ta-
son sitoutumisessa EU-tasolla sovittuihin 
tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

kansallisia etuja kuin aikaisemmin”, 
Hämäläinen sanoo ja huomauttaa, ettei 
Suomikaan ole tässä suhteessa aivan 
puhdas pulmunen.

Hän painottaa tällaisen kansallisten 
etujen ajamisen olevan nimenomaan 
lyhytnäköistä, koska pidemmällä aika-
välillä jäsenvaltioiden etu ja Euroopan 
yhteinen etu eivät ole ristiriidassa.

”Euroopan yhdentyminen ja te-
hostuminen auttaa kaikkia jäsenmaita. 
Lyhyellä aikavälil lä sopeutumisesta 
jäsenmaille tulee kustannuksia, kun 
esimerkiksi omia järjestelmiä joudutaan 

10

paljon tärkeitä kansallisen tason asioita, 
mm. julkisen sektorin kokoon ja verotuk-
seen liittyviä; niiden osalta strategiassa 
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Entinen Suomen Pankin pääjohtaja ja entinen Eu-
roopan keskuspankin johtokunnan jäsen Sirkka 
Hämäläinen on nykyisin hallituksen jäsen Koneessa, 
SanomaWSOY:ssa sekä ruotsalaisessa Investorissa. 
Hämäläisen panos yritysten hallitustyöskentelyyn on 
ensisijaisesti makrotalouteen ja rahoitusmarkkinoi-
hin liittyvissä asioissa.

Yritysten maailma ei ole hänelle uusi, mutta nä-
kökulma on muuttunut.

”Suomen Pankissa työskennellessäni pidin tiivis-
tä yhteyttä suomalaisiin yrityksiin ja rahoitusmark-
kinoilla toimiviin. Nyt yritysten hallitusten jäsenyys 

Noviisi hallituksissa? antaa syvemmän näkökulman yritysten toimintaan. 
Mutta täytyy muistaa, että hallitusjäsenyyksissä olen 
vielä aivan noviisi”, Sirkka Hämäläinen naurahtaa.

Etenkin TeliaSoneran tapahtumien johdosta suo-
malaisten ja ruotsalaisten yritysten johtamiskulttuu-
rien eroja on revitelty otsikoissa. Sirkka Hämäläinen 
ei muutamien hallitusjäsenyyskokemuksiensa perus-
teella lähde tekemään minkäänlaisia yleistyksiä.

”Mahdotonta sanoa, missä määrin mahdollisissa 
eroissa on kysymys  kansallisista kulttuurieroista  tai 
yrityskulttuurieroista. Suomalaiset yritykset ovat kes-
kenään erilaisia ja toisaalta taas Pohjoismaissa kult-
tuurit ovat hyvin samanlaisia, erittäin keskustelevia”, 
Hämäläinen summaa kokemuksiaan. 
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aikavälillä kuri paranee ja yhteisymmär-
rystä löytyy”, Hämäläinen sanoo.  Hän 
ei halua ottaa budjettikurin rikkomista 
mahdollisesti seuraaviin rangaistuksiin 
kantaa. Ne ovat viime kädessä poliittisia 
päätöksiä.

Hämäläinen on pitemmällä aikavälillä 
optimistinen EU:n toiminnan kehittymi-

sen suhteen. Hän ei kuitenkaan sulje 
pois taka-askeleiden mahdollisuutta ly-
hyellä aikavälillä. Hämäläisen optimismin 
perspektiivi on näinä kvartaalitalouksien 
aikana varsin mittava.

”Yhteisen edun löytyminen on aina 
ollut hidas sovitteluprosessi. Viimeisen 
50 vuoden aikana on nähty tämä sama 

kehitys, huonompina aikoina kehitys on 
mennyt jopa taaksepäin, mutta hyvinä 
aikoina on taas menty eteenpäin”, Hä-
mäläinen sanoo.  

Hän painottaa syvenevän yhteistyön 
olevan nimenomaan pienten maiden 
ja siten Suomen etu. Siksi Suomen pi-
täisi kaikin tavoin ajaa omalta osaltaan 
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integraation etenemistä samoin kuin 
rakenteellisten uudistusten toteuttamis-
ta kaikissa maissa. EU:n päätöksenteko-
järjestelmän kehittäminen on tärkeää.  
Useimmissa asioissa yksimielisyyden 
periaatteesta pitäisi luopua ja siirtyä 
määräenemmistöpäätöksiin. 

”Meidän pitäisi hyväksyä se, että 
suurilla mailla on suurempi paino. Sehän 
on demokratiaa”, Hämäläinen huo-
mauttaa.

Uutta verta unioniin

Sirkka Hämäläinen näkee EU:n laajentu-
misen olevan koko unionille positiivinen 
kasvutekijä. Uudet jäsenmaat lisäävät 
kilpailua ja ajan mittaan myös kysyntää 
ja kasvua. Niillä on omat rakenteelliset 
ongelmansa sosialistisen järjestelmän 
ajoilta, mutta Hämäläisen mukaan ne 

ovat kuitenkin monessa mielessä paljon 
joustavampia kuin vanhat jäsenvaltiot. 

Hän toivookin, ettei EU kangista 
tulokkaita ”muottiinsa”, vaan päinvas-
toin uudet jäsenet toisivat  vanhoille 
EU-maille painetta lisätä joustavuutta. 
Joustavuutta todella tarvitaan, sillä Eu-
roopan talouden kehitysjarruina ovat 
rakenteelliset jäykkyydet, joihin juuri 
Lissabonin strategiallakin on haluttu 
puuttua. Ongelmia on muun muassa 
yrittäjyydessä ja johtamisessa, innovatii-
visuudessa, julkisen sektorin roolissa ja 
työmarkkinoilla. Ja Hämäläisen mukaan 
Suomen taloutta vaivaavat monelta osin 
samat ongelmat kuin koko EU:ta.

”Esimerkiksi työttömyysturvan ja 
verotuksen yhteisvaikutus on jäykistävä, 
kun yhtäältä työllistäminen on kaikkine 
välillisine kuluineen työnantajalle kallista 
ja toisaalta työllä saaduista tuloista jää 

työntekijälle suhteellisesti ottaen vähän 
käteen. Työajan joustavuutta lisäämällä 
voitaisiin kuitenkin myös työllistämiskus-
tannuksia alentaa. Enkä tarkoita tässä 
pätkätöitä vaan sellaista joustavuutta, 
jossa työaikaa tasattaisiin pitemmän 
ajan kuluessa, esimerkiksi kiireaikana 
tehtäisiin enemmän töitä ilman ylityö-
korvauksia ja vastaavasti rauhallisempina 
aikoina pidettäisiin enemmän vapaata. 
Työttömyysasteen alentaminen on 
välttämätöntä julkisten menojen alen-
tamiseksi ja uudelleen suuntaamiseksi 
väestön ikääntyessä.”

Ajatusten järkeenkäyvyydestä huoli-
matta, tällaisten muutosten käytännön 
työelämään viemisessä ja poliittisten 
päätösten aikaansaamisessa on omat 
haasteensa. Joudutaanhan käymään pe-
riaatteellista keskustelua siitäkin, saako 
yritysten kannattavuus määrittää palkka-
tasoa vai pitääkö koko ammattiryhmälle 
aina maksaa sama palkka, vaikka se 
tietäisi huonommin menestyvien yritys-
ten konkursseja ja niiden työntekijöille 
totaalista palkanmaksun loppumista.

”On totta, että nämä ovat asenteel-
lisesti vaikeita asioita, muutokset ovat 
aina pelottavia”, Hämäläinen myöntää. 
”Mutta kyllähän markkinatalouden pi-
täisi toimia työvoimankin ohjautumises-
sa sellaisiin yrityksiin, joissa tuottavuus 
on korkeampi ja palkanmaksukyky pa-
rempi”, hän jatkaa.

Suomen vahvuuksina Hämäläinen 
näkee maamme innovatiivisuuden, kor-
kean koulutustason ja yleisesti ottaen 
tehokkaan päätöksentekokyvyn. Sen 
sijaan vastakkaiseen suuntaan vaikuttaa 
korkean työverotuksen, julkisen sektorin 
suuren koon ja tehottomuuden sekä  so-
siaaliturvan kustannus- ja kannustinvai-
kutukset . Hän haluaa korostaa, ettei ole 
millään muotoa sosiaaliturvaa vastaan.

”Kysymys on siitä, miten sosiaalitur-
vajärjestelmä ja sen rahoitus saadaan 
toimimaan niin, että tuetaan omatoimi-
suutta, ja että ne jotka todella tarvitsevat 
tukea myös saavat sitä riittävästi.  Nykyi-
sellä verotuksella saadaan aikaan se, että 
suhteellisen hyvätuloisetkin tarvitsevat 
yhteiskunnan apua ja ilmaispalveluja”, 
Hämäläinen sanoo.
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Sirkka Hämäläinen uskoo, että Suomen julkisessa sektorissa olisi 
tehostamisen varaa. Hän kuitenkin painottaa, ettei kritisoi jul-
kisen sektorin työntekijöitä. ”Tehokkuus lähtee niin yksityisessä 
kuin julkisessakin sektorissa johtamisesta ja töiden organisoimi-
sesta.” 
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aasteena on luoda säätiöl-
le oma profiili. Se, miten 
erottua muista säätiöistä 
ja kuinka ajaa teknologia-
teollisuuden asiaa”, Mervi 

Iso mutta ketterä

Säätiö pyrkii tavoitteisiinsa muun muassa 
rahoittamalla ja avustamalla yliopistoissa, 
korkeakouluissa sekä tutkimuslaitoksissa 
tapahtuvaa opetusta ja tutkimusta. Tämä 
voi tarkoittaa esimerkiksi tutkijaryhmien 
tukemista, lahjaprofessuuria tai kansain-
välisen tutkijavaihdon rahoittamista. 

Säätiö voi myös tukea keskiasteen 
oppilaitosten ja koulujen toimintaa, esi-
merkiksi työelämän tarpeista lähtevien 
ammattitutkintojen edelleen kehittä-
mistä. Sibakov haluaa rohkaista säätiön 
kohderyhmiä aktiivisuuteen ja lupaa olla 
vastaanottavainen hyville ideoille.

”Tarkoitus on, ettei tuki jakautuisi 
aivan pieniin hankkeisiin, jotta toimin-
nalla saataisiin mahdollisimman suuri 
vaikuttavuus. Siksi toivomme erityisesti 
isompia, useamman toimijan yhteisiä 
hankekokonaisuuksia. Tällaisten osalta 

runsaasti nuoria, mutta perinteinen me-
talliteollisuus ei aivan niin paljoa. Tähän 
pyrimme vaikuttamaan, voimme esimer-
kiksi osallistua alasta kertovan materi-
aalin tuottamiseen nuorten televisio-
ohjelmiin. Mahdollisuuksia on paljon”, 
Sibakov valottaa keinovalikoimaa.

Säätiö luo profi ilinsa

Mervi Sibakov kertoo, että viime joulu-
kuussa perustetun säätiön ensimmäiset 
kuukaudet ovat olleet suurelta osin toi-
minnan käynnistämistä. Tämän syksyn 
työlistalla on laatia säätiölle strategia 
ohjaamaan sen toimintaa. Työn alla on 
myös kotisivut, jotka sijoitetaan Teknolo-
giateollisuuden sivujen yhteyteen.

Uudessa tehtävässään Sibakov kokee 
erityisen mielenkiintoisena juuri sen, 
että hän saa olla mukana toiminnan 
rakentamisessa alusta alkaen. Siihen 
hänellä on hyvä pohja, sillä aiemmin Si-
bakov vastasi Tekesin johtajana julkiselle 
puolelle suuntautuvan tutkimusrahan 
sekä suurille yrityksille kohdennettujen 
varojen rahoituspäätöksistä. Entä kuinka 
paljon säätiön toiminnasta muovautuu 
asiamiehensä näköinen?

”Tuo on vaikea kysymys”, Sibakov 
väistää aluksi. ”Mutta kyllähän säätiön 
profi ili ja tunnettuus varmasti jonkin ver-
ran riippuvat asiamiehen aktiviteetista. 
Jos täällä istuisi suljetun oven takana 
aamusta iltaan, niin kuvasta muodostuisi 
toisenlainen kuin jos aktiivisesti toimii 
asiakkaiden parissa.” 

Lisätietoja
Teknologiateollisuuden 

100-vuotissäätiöstä: 
Asiamies Mervi Sibakov, 

puh. (09) 192 3326.

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Alan edistämistä 4 miljoonalla eurolla 
vuodessa
TEKSTI Sami Laakso     KUVA Jari Härkönen

”H
Sibakov kiteyttää tehtävänsä Teknolo-
giateollisuuden 100-vuotissäätiön asia-
miehenä.

Säätiön säännöissä määritellään 
tyhjentävästi, että sen tarkoituksena on 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten 
edustamien toimialojen osaamista, 
kehittämistä ja kilpailukykyä tukevan 
koulutuksen, tutkimuksen sekä alalle 
suotuisan ja innovatiivisen toimintaym-
päristön edistäminen. 

Säätiön asiamiehenä elokuussa aloit-
tanut Mervi Sibakov myöntää, että teh-
tävä on haasteellinen, mutta huomaut-
taa resurssien olevan tehtävän mittaiset. 
100-vuotissäätiö on 

nan euron pe-
ruspääomallaan 
Suomen suurim-
pia säätiöitä, ja 
pääoman tuotot 
mahdoll istavat 
vuosittain noin 
neljän miljoonan 

kannattaa ehdottomasti olla tänne 
yhteydessä.”

Sibakov näkee Teknologiateol-
lisuuden 100-vuotissäätiön etuna 

ketteryyden ja sen, ettei tuettavien 
hankkeiden ole täytettävä aivan yhtä 
tiukkoja muodollisia reunaehtoja 
kuin esimerkiksi julkista rahoitusta 

saavien.

myös hyviä ‘väliinputoa-
jahankkeita’, eli sellaisia 
kohteita, joihin esimer-
kiksi suuret rahoittajat 
eivät lähde. Lisäksi pää-

töksentekomme on huo-
mattavasti nopeampaa.”

Säätiön tärkeänä tehtävä-
nä on myös lisätä alan tun-

nettuutta. Keskeisenä kohderyh-
mänä ovat nuoret, ja syykin on 

ilmeinen. 
”Viime aikoina sähkö- ja elektro-

niikkateollisuus on houkutellut alalle 

”Vo imme raho i t taa 
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yl i  sadan mil joo-

euron suun-
t a a m i s e n 
va l i t t u i h i n 
kohteisiin.
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Euroopan talousjätin moottori piiputtaa. Eri intressiryhmillä on kuitenkin erilaisia käsityksiä lääkkeistä 

Saksan talousongelmiin. Vahvoja troppeja silti tarvitaan, sillä tuotannon ulkoistukset halvempien 

työvoimakustannusten maihin ei ole tuntematonta Saksassakaan. Rakenteellista jähmeyttä on ryhdytty 

purkamaan lisäämällä työmarkkinoiden joustavuutta. Kilpailukykyä haetaan kasvattamalla viikottaisia 

työtuntimääriä – ilman palkankorotuksia. 

teollisuutemme on globaalisti vahva ja 
insinööritaitomme menestymismahdolli-
suudet suorastaan mahtavat.”

Näin tiivistää tilanteen tohtori Han-
nes Hesse, Saksan Teknologiateollisuu-
den (VDMA) pääjohtaja Frankfurtista. 
”Palkansaajien tulevaisuus onkin sitten 

toinen asia. Työmarkkinat ovat Sak-
sassakin todellinen ongelma”, Hesse 
vakavoituu. 

Valtakunnallinen lehti Süddeutsche 
Zeitung pyytääkin jo palstoillaan apua 
ylhäältä: ”Rukouksia työpaikan puolesta. 
Kuka antaa työtä ja leipää..?”

VDMA on maailman suurin alallaan. 
Se palvelee yli 3 000 jäsenyritystä, jotka 
työllistävät 860 000 henkilöä.

”Teknologiateollisuuden suhdanne 
kehittyy myönteisesti”, Hesse katse-

 Saksan ongelmat 
ovat työmarkkinoilla

”L iittomme jäsenyritysten vien-
tiaste on 70, joillakin tehtail-
la jopa 90 prosenttia ja moni 
tuote on markkinajohtaja 
maailmassa. Teknologia-

TEKSTI Riitta Hartikainen-Weder      KUVAT VDMA
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lee suhdannetilastoja, jotka näyttävät 
2–3 vuoden taantuman jälkeen suun-
taavan ylöspäin, jopa jyrkästi – touko-
heinäkuussa keskimäärin 13 prosenttia. 
Vaikka euro on vahva ja tilausmäärät 
euroalueella vain kohtuullisia, satelee ti-
lauksia erityisesti Venäjältä sekä Kiinasta. 
Kiina onkin noussut Saksan kolmanneksi 
suurimmaksi vientialueeksi. 

Jopa takkuavat kotimaan tilaukset 
lisääntyivät kolmikuukautisjaksolla (tou-
ko–heinäkuu) prosentin, vaikkakin koti-
maan tilaajat tarvitsevat konevahvistusta 
lähinnä vientikauppaansa varten. VDMA:
ssa puhutaan kuitenkin ”suhdanteiden 
elpymisestä”.

”Pidemmän tähtäimen ennuste olisi 
arvaamista, mutta eihän tämä enää pal-
jon paremmaksi voi tulla”, Hannes Hesse 
sanoo. 

VDMA:n kansantaloustieteilijät ja 
sähköteollisuuden edustajat nostivat 

jo vuoden 2004 kokonaistuotannon 
kasvuennusteensa kahdesta neljään 
prosenttiin ja elävät toivossa, että alan 
vähenevä henkilöstömääräkin saattaa 
loppuvuodesta kääntyä kasvuun.

Onneksi 
työmarkkinoihin 

tuli liikettä!

”Onneksi Saksan kilpailukykyä rajoit-
taneet jähmeät työmarkkinat ovat läh-
teneet liikkeeseen! Tämä lähtölaukaus 
on meille strategisesti keskeisin kohta”, 
Hannes Hesse kommentoi työajan pi-
dentymistä askeleena oikeaan suuntaan. 
”Teknologiateollisuudelle on globaalin 
kilpailun paineessa tärkeintä ennen 
kaikkea työvoiman joustavuus.” Palkka-
taso ei hänen mielestään ole yhtä tärkeä 
kysymys kuin työaikajousto. Palkkaus on 
vain kilpailukyvyn ”lisäpykälä”.

Hessen mielestä ei riitä, että vain 
suuryritykset voivat joustaa työajassa, 
myös pkt-yritysten on voitava tehdä 
samoin. Tilauksen tullessa on pystyttä-
vä reagoimaan nopeasti ja yksilöllisesti 
tilanteen mukaan – silloin pitää olla 
mahdollista pohtia myös henkilöstön 
palkitsemisjärjestelmiä.

Työmarkkinoiden käännekohtana 
pidetään Saksassa sitä, kun Siemensin 
kaksi tehdasta, kuten joukko muitakin 
yrityksiä siirtyi 35-tuntisesta työviikosta 
40-tuntiseen ilman lisäpalkkaa. Uusien 
työaikajärjestelyjen jälkeen Siemens il-
moitti päässeensä kännykkätehtaissaan 
samalle palkkatasolle Unkarin kanssa, 
jonne uhkasi siirtää valmistustaan.

Yksi keskeinen kilpailukyvyn hait-
ta on Hessen mukaan myös Saksassa 
etenkin pienempien valmistajien oman 
kassan pienuus.”Pankkien Basel II-ratkai-
su panee yritykset koville rahalaitosten 

leri, julisti vuosikymmenet sitten ison 
bisneksen tulevaisuutta Aasiassa. 1960-
luvun lentävä lause ei silloin kuitenkaan 
käynyt toteen.

Saksalaiset Kaukoidän kauppiaat tu-
livat varovaisemmiksi. Etenkin kun muu-
tama suurhanke ei täyttänyt toiveita. 
Shanghain maanalainen ja ”Transrapid”, 
korkealla kiskolla leijuva lentokentän 
luotijuna, söivät saksalaisia t&k-miljar-
deja, joiden katteeksi odotetaan yhä 
jatkotilauksia.

Kiinan kuva kauppakumppanina on 
kuitenkin muuttunut. Kiinasta on tullut 
Saksan teknologiateollisuuden kolman-
neksi suurin vientimaa. Samanaikaisesti 
matalat palkat vetävät saksalaista val-
mistusta. VW ja BMW ovat perustaneet 

 Arvaamaton ja 
vaarallinen nousija

”M
inä sanon vain YH-
DEN sanan: Kiina, Kii-
na, Kiina!” Näin Kurt 
Georg Kiesinger, 
Saksan ex-liittokans-

Kiinaan autotehtaita, joista ajoneuvot 
hyrräävät kansantasavallan teille; toisaal-
ta komponentteja matkaa myös Saksaan 
tai muihin maihin kokoonpanoa varten.

Kiinassa on jo 2 000 saksalaisyritys-
tä, syksyn kuluessa nousee muun mu-
assa 300 pkt-yrityksen Saksa-keskus 
Shanghain lähelle Pudongiin. Tuotannon 
siirtäminen Kiinaan jatkuu – vain ”kiina-
laistumisen” tahdista ja sen säätely- tai 
jarruttamismahdollisuuksista keskustel-
laan ja kohutaan.

Samalla nousee Kiinan oma teolli-
suus. Se on vaara monelle valmistajalle, 
muttei välittömän paniikin aiheuttaja 
saksalaiselle investointituoteteollisuu-
delle. 

VDMA:n teettämän Kiina-tutkimuk-
sen mukaan saksalaistehtaat voivat 
luottaa innovaatiokykyynsä. Kiinan ko-
neenrakennus elää tosin buumia ja on 
tutkimuksen mukaan ottamassa kiinni 
etumatkaa, mutta saksalaiset ovat eten-

kin high tech -innovaatioissa kokemuk-
sensa ja tutkimuksensa ansiosta kahdes-
ta jopa kymmeneen vuoteen kiinalaisten 
edellä. 

Kiinalla ei ole omaa tuotemerkkiä, ei 
imagoa, ei palveluverkkoa, sanovat tut-
kimuksen tekijät Darmstadtin Teknisestä 
yliopistosta. Samalla he varoittavat, että 
kiinalaiset ovat arvaamattomia ja vaaral-
lisia kilpailijoita kopiointikykynsä takia. 
Kiinalaiselle kyky kopioida esikuvia on 
kunnia-asia.

”Ja kiinalainen on hyvin kärsivälli-
nen”, VDMA:n pääjohtaja Hannes Hesse 
muistuttaa.”Kiina tulee olemaan monel-
le maalle suuri ongelma.”

Tutkimus painottaakin patenttisuo-
jan parantamista. Esimerkiksi aasialaiset 
kodinkoneet on otettava vakavasti Kes-
ki-Euroopassa, kun pesukone maksaa 
noin neljänneksen eurooppalaisesta. 

Vuoden 2004 ensimmäisellä nel-
jänneksellä Saksan vienti Kiinaan kas-
voi VDMA:n mukaan 17 prosenttia. 
Kansantasavalta nousi viime vuonna 
Yhdysvaltain ja Ranskan jälkeen saksa-
laiskoneiden kolmanneksi tärkeimmäksi 
vientimaaksi, koneita ja laitteita vietiin 
kaikkiaan 6,2 miljardin euron edestä.
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• 500 työntekijää; liiton oma liikevaihto 50 miljoonaa 
 euroa vuodessa
• Saksan investointituoteteollisuus on alansa maailman-
 kaupan johtaja, joka hallitsee 19 prosenttia alan 
 maailmankaupasta, 70 prosenttia liikevaihdosta 
 tulee viennistä
• Saksan suurin teollisuuden ala: VDMA:ssa on 3 000
 jäsenyritystä, joissa 860 000 työntekijää 
• alalla 140 000 insinööriä ja tietotekniikan ammatti-
 laista, joiden määrän puolet VDMA:n jäsenyrityksistä 
 odottaa kasvavan viisivuotiskaudella 
• maaliskuussa 2004 insinöörejä oli 16 prosenttia 
 henkilökunnasta (vuonna 2001 14,6 prosenttia)
• liikevaihdoltaan Saksan toiseksi suurin teollisuuden 
 ala kemian jälkeen, ennen autoteollisuutta

VDMA (Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) 

100-vuotias VDMA

• Saksan osuus lähes 40 prosenttia EU-tuotannosta, 
 Italia (19 %), Englanti ja Ranska (molemmat 10 %)
• t&k-investoinnit 2,8 prosenttia liikevaihdosta; 
 96 prosenttia tulee yrityksiltä itseltään, loppu tulee 
 muualta 
• VDMA:lla on 8 toimipistettä Saksassa, muun muassa
 Münchenissä, Stuttgartissa ja Hampurissa
• erona Pohjoismaihin tai vaikkapa Hollantiin se, 
 että valtavan koon takia teollisuusliitot ovat 
 erillään työnantajaliitoista
• samasta syystä Saksassa sähköteollisuus (ZWEI) niin 
 ikään omassa liitossaan.

tarkastaessa entisestään luotonantoaan. 
Jäsenemme tarvitsisivat enemmän omaa 
pääomaa, jotta pidemmän aikavälin toi-
minta olisi turvattu.”

Politiikan ja ay-liikkeen 
nomenklatura...

Ammattiyhdistykset, kuten palvelualan 
Verdi ja metallin kovamaineinen ja tärkeä 
IG-Metall, ovat ottaneet vahvasti kantaa 
työajanpidennyspyrkimyksiin. Sitä Hesse 
ihmettelee. ”Kuinka voidaan vaatia lisää 
rahaa, jos meillä käydään töissä 4–5 
viikkotuntia vähemmän kuin monessa 
muussa maassa.” 

Teknologiateollisuuden palkansaa-
jista alansa ammattiyhdistyksiin kuuluu 
vajaat 40 prosenttia.

Maan poliittinen vasemmistojoh-
to sekä toisaalta ammattiyhdistysliike 
muodostivat Saksassa kauan kompleksin 
yhteisrintaman, Hessen mukaan ”jäh-
mettyneen nomenklaturan, jonka väliin 
oli vaikea päästä.” Tilanne on kuitenkin 
muuttumassa, ja rintamat rakoilevat. 
Työmarkkinat ovat murroksessa, eivätkä 
hallituksen jäsenet enää välttämättä ole 
ay-linjalla.

Dr. Hannes Hesse, VDMA:n pääjohtaja (vasemmalla) ja Georg-Wilhelm 
Adamowitsch, Saksan talous-ja työministeriön valtiosihteeri 
Automatica 2004 -messuilla. 



VISIO 1|2004 17

kohun Saksassa. Moni yritys, muun 
muassa DaimlerChrysler, vaatii työnte-
kijöiltään vastaavia  myönnytyksiä tai 
muutoin uhkana on valmistuksen siirto 
Itä-Eurooppaan tai Kiinaan. Työtaistelua 
säestävät lakot ja mielenosoitukset.

Siemens pidensi työaikaa kahdella 
kännykkätehtaallaan Ruhrin alueella 35 
tunnista 40 tuntiin viikossa eikä nosta-
nut palkkoja. Myös loma- ja joulurahat 
jäivät pois. 

”Lisää työtä!”, vaativat kuorossa 
teollisuusliittojohtaja Michael Rogows-
ki (BDI), konservatiivien CDU-puolue-
johtaja Angela Merkel, CSU-konserva-
tiivi Edmund Stoiber, liberaalijohtaja 
Quido Westerwelle ja Ifo-taloustut-
kimuslaitoksen johtaja Hans-Werner 
Sinn. He vaativat, että kansainvälisen 
kilpailukyvyn takia saksalaisten on teh-

Pidempi työaika
ilman lisäpalkkaa
Siemensin työaikapidennys
käynnisti lumivyöryn Saksassa

E

...sekä Brysselin 
byrokratian overkill

Berliini siis jo osaltaan jarruttaa tekno-
logiateollisuuden etumiesten vauhtia, 
mutta vielä enemmän kulkuesteitä aset-
taa Bryssel. 

”EU-lobbausta hankaloittaa se, että 
VDMA:ta pidetään erittäin kotiinpäin 
vetävänä.” Tohtori Hesse muistuttaakin 
teknologiateollisuuden kansainvälisestä 
nivoutumisesta eri tasoilla.”Erityisesti 
meitä harmittavat EU-säätelyssä uudet 
kemikaali- ja konedirektiivit”, Hannes 
Hesse tiivistää. Kemikaalidirektiivi koskee 
teollisuuden käyttämiä lakkoja,öljyjä ja 
lejeerinkejä.

”Brysselin vaatima lisätyömäärä ei 

ole enää kohtuullinen.” VDMA taiste-
likin konedirektiivin alkuperäisesitystä 
vastaan leijonan lailla, koska se saattaa 
yritykset kilpailutilanteeseen, jossa ei voi 
voittaa. ”Konedirektiivi koskee meillä 
250 normia, ja olemme laskeneet, että 
niiden huomioiminen ja muuttaminen 
teettää 2,5 miljoonaa miestyöpäivää. 
Tällaisesta byrokratian overkillistä Brysse-
lin on päästävä eroon!”

EU-laajentuminen
on mahdollisuus

Mutta tietysti EU:ssa on hyvääkin, 
VDMA:n päämajassa myönnetään: si-
sämarkkinat ja itälaajentuminen ovat 
saksalaisista pelkästään myönteistä ke-

lektroniikkajätti Siemensin 
kahden kännykkätehtaan 
työajanpidennys ilman pal-
kankorotusta tönäisi liik-
keelle lumivyöryn ja nosti 

tävä enemmän työtä, 
42- tai jopa 50-tuntis-
ta viikkoa, leikattava 
lomiaan ja luovuttava 
kirkkopyhistä kuten 
muuallakin.

hitystä, koska teollisuus voi tuottaa siellä 
halvemmalla. ”Mutta huhu, että vain low 
tech menisi Puolaan, Tsekkiin ja Unkariin, 
ei pidä paikkaansa, vaan sinne menee 
muutakin tekniikkaa. Minusta tämä on 
tärkeä kohta teille suomalaisille.”

Tuotannon siirtämisessä itään ei 
muuttujana ole kuitenkaan pelkkä työn 
hinta vaan myös toiminnan joustavuus. 
Koneita voi ajaa useassa vuorossa ja tar-
vittaessa vaikka ympäri vuorokauden, ja 
koulutettua, jopa saksaa puhuvaa henki-
lökuntaa on saatavilla. ”Itäiset naapurit 
ovat kilpailijoita, mutta toisaalta niiden 
ansiosta kilpailukykymme kasvaa, kun 
saamme halvempia tuotteita maailman-
markkinoille”, Hesse huomauttaa. 

Mutta työtä ei välttämättä ole. 
Maanosan nykyaikaisimmalla autoteh-
taalla, GM:n Opel-tehtaalla Rüsselshei-
missa ei työaikaa pidennetty vaan ly-
hennettiin tilausten vähenemisen takia. 
Opelin työviikkomalli ei ole ”35plus” 
vaan ”joustava 30plus”, jotta kaikilla 
säilyisi työpaikka. Opel-tehdas tuottaa 
270 000 mahdollisen auton sijasta vain 
200 000 autoa vuodessa. Enempää ei 
mene kaupaksi.

Opel-konserni pyrkii edelleen leik-
kaamaan tuotantokustannuksiaan huo-
nojen vuosiensa takia. Työehtoneuvotte-
lut jatkuvat, kuten muillakin saksalaisilla 
autotehtailla BMW:tä lukuunottamatta.

Saksassa vain kahdella suurella teol-
lisuuden alalla, metallissa ja painoteolli-
suudessa on käytössä työsopimuksessa 

sovittu 35 tunnin viikkotyöaika, niissäkin 
vain läntisissä osavaltioissa. Saksalaisten 
todellinen viikkotyöaika on 39,9 tuntia. 
Se on enemmän kuin Ranskassa, Irlan-
nissa tai Hollannissa. Näin sanoo IAB, 
Saksan työvoimatoimiston tutkimuslai-
tos. 

Saksa on nykyisillä työajoilla tullut 
viennin maailmanmestariksi, ja autoteh-
taiden työntekijäluku 780 000 on lähes 
historian korkein, työntekijät muistut-
tavat. 

Juuri DaimlerChryslerin Saksan auto-
tehtaat ovat erittäin kannattavia, mutta 
silti siellä ajatellaan maastamuuttoa. 

EU-itälaajennus on muuttanut Sak-
sassa monia ikuisiksi luultuja tosiasioita, 
saksalaiset sanovat. 
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TEKSTI Sami Laakso     KUVAT Jari Härkönen
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Julkiset t&k-panostukset 
luupin alla

Suomesta kehityksen kärkimaa vai syrjäinen periferia?

Suomen ja suomalaisten yritysten tulevai-

suuden menestymiselle rakennetaan perustaa 

tämän päivän tutkimus- ja kehitystoiminnalla. 

Mutta mihin julkisen t&k-rahoituksen nykytaso 

riittää kiristyvässä globaalissa kilpailussa?  

Kysyimme asiaa kauppa- ja teollisuusministeri 

Mauri Pekkariselta ja Teknologiateollisuus ry:n 

toimitusjohtaja Martti Mäenpäältä.

Vastaus oli selvä: julkisia t&k-panostuksia 

on lisättävä nopeasti, ja ministeri Pekkarinen 

lupaakin lisäpanostuksia vielä tämän vuoden 

puolella.
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1. Mikä on näkemyksenne julkisen 
tutkimus- ja kehitystoimintaan koh-
dennetun rahoituksen merkityksestä 
Suomen ja suomalaisten yritysten 
menestymiselle?

Yhdessä kaikkinaisen osaamisen ja tie-
totaidon kanssa se on a ja o Suomen 
menestyksen kannalta. Eri kilpailukyky-
analyyseissa Suomi nousee kärkeen niillä 
indikaattoreilla, joiden yhteisenä nimittä-
jänä on osaaminen ja t&k. 

me tiedämme, taidamme ja kykenem-
me hyödyntämään maailman korkeinta 
teknologiaa ja itse sitä myös tuottamaan 
enemmän ja nopeammin kuin muut. 
Jotta tässä onnistutaan, t&k on koulu-
tuksen ohella kaikkein ratkaisevin tekijä. 
On hienoa, että Suomessa on ollut tästä 
jo pitkään konsensus, niin että olem-
me kyenneet viidentoista vuoden ajan 
lisäämään jatkuvasti julkista rahaa t&k-
panostuksiin pientä reaalista pysähdystä 
lukuun ottamatta. Nyt 2004 meillä on 

tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tuo-
tannollisten investointien jäätyä vähem-
mälle. Rohkaisisinkin edelleen yrityksiä 
siihen, että ne jatkaisivat t&k-panostuk-
sien kasvattamisen tiellä. Siihen yrityksiä 
kannustaa myös se, että valtio sitoutuu 
omalta osaltaan entisestään lisäämään 
t&k-resursseja.

3. Julkisen rahoituksen osuus yri-
tysten t&k-investoinneista on Suo-
messa selvästi pienempi kuin esim. 
OECD-maissa ja EU:ssa keskimäärin. 
Onko tämä uhka suomalaisyritysten 
tulevaisuuden menestymismahdolli-
suuksille ja onko nykyisen hallitus-
ohjelman linjaus t&k-panostusten 
osalta mielestänne riittävä tässä ti-
lanteessa? Olisiko mahdollista saada 
lisärahoitusta esim. valtionyhtiöiden 
osakkeita myymällä?

Suomi on Ruotsin ja Israelin jälkeen 
kolmantena maailmassa, kun mitataan 
t&k-panostusten suhdetta BKT:hen. 
Kaikissa maissa, joissa t&k-panostusten 
osuus BKT:stä on korkea, julkisen ja yk-
sityisen rahan suhde lähentelee samaa 
mitä meillä on. Nyt Suomessa suhde on 
hieman alle 1/3 julkista rahaa ja hieman 
yli 2/3 yksityistä rahaa, ja se on mielestä-
ni aika hyvä.

”Hallitusohjelman t&k-linjaus ei ole riittävä”
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Ministeri Mauri Pekkarinen:

noin 1,5 miljardia euroa rahaa 
käytettävissä näihin tarpeisiin.

2. Viime vuosina yritysten 
t&k-investoinnit ovat 
Suomessa polkeneet 
paikallaan. Mistä ke-

hitystrendi mielestänne 
kertoo? 

Vuosi sitten näytti siltä, että 
eurooppalainen apatia iskisi 
myös yksityisiin t&k-inves-
tointeihin, ja ne kääntyisivät 

nimellisestikin laskuun. 
Mut ta  nä in  e i  s i t t en 

kuitenkaan käynyt, 
vaan yr i tykset  ovat 
kohtuullisesti investoi-
neet tulevaisuuteen eli 

Mei l lä  kustan-
nukset ovat kor-
keat perinteiseen 
tavara- ja pal-
velutuotan-
toon. Ainoa 
m a h d o l l i -
suutemme 
pärjätä kan-
s a k u n t i e n 
v ä l i s e s s ä 
ki lpai lussa 
on se, että 
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Valtion rahan ”suoran” vaikuttavuu-
den ohella toinen merkittävä tekijä on, 
että julkinen raha on ollut innostamassa 
yksityistä sektoria panostuksiin. En pitäisi 
hyvänä sitä, että valtion lisätessä omaa 
panostaan todettaisiin valtion osuuden 
nousseen. Sehän kertoisi, että yksityinen 
sektori olisi vähentänyt suhteessa omaa 
panostaan. 

Hallitus on päättänyt lisätä t&k-pa-
nostusta vaalikauden aikana 235 miljoo-
nalla euroilla. Minusta se ei riitä. Meidän 
on pantava näihin tarpeisiin enemmän, 
ja minun toiveeni on paljossa näissä 
yksityistämisvaroissa. Valtiota tarvitaan 
jatkossakin teollistajana ja yrittäjyyden 
edistäjänä. Mutta siellä missä yritykset 
ovat täysin markkinaehtoisia toimijoita, 
valtiolla voi olla vain sijoittajaintressi. 
Kysymys kuuluukin, voisiko sitä omis-
tajuutta hieman höllätä ja käyttää niitä 
rahoja uuden luomiseen panostamalla 
t&k-toimintaan ja yritysten varhaisessa 
vaiheessa tarvitsemaan kärsivälliseen 
riskipääomaan. Luotan siihen, että tällä 
suunnalla tulemme kulkemaan.

Hallitusohjelman linjaus ei mielestäni 
ole riittävä, koska globaalin toimintaym-
päristön muutos on niin raju. Ja myös 
integraation tuoma lähikilpailuympä-
ristön muutos edellyttää merkittävää 
lisäpanostusta t&k:hon. Meidän on kes-
kityttävä entistä enemmän osaamiseen 
ja teknologiaan, ja sitä kautta valmista-
vassakin tuotannossa tuottavuuden pa-
rantamiseen. Tässä onnistumisen edel-
lytyksenä on, että jatkossakin lisäämme 
rahaa t&k:hon.
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Tarvitsemme lisäpanostusta koko 
innovaatioketjussa, joka käsittää t&k:n
ja varsinaisen innovaatioiden kehittämi-
sen sekä myös innovaatioitoiminnan 
itujen kaupallistamisen, yritystämisen ja 
kansainvälistämisen. Tällä hetkellä inno-
vaatioketju ei toimi aukottomasti vaan 
vuotaa. Suhteessa t&k-panoksiin, iduista 
ei generoidu riittävää määrää tuotteiksi 
ja yrityksiksi suomalaiseen maaperään. 
Siksi tarvitsemme myös riskipääomaa 
innovaatioketjun loppupäähän.

4. Miten mielestänne t&k-rahat tu-
lisi kohdentaa ja mitä seikkoja olisi 
huomioitava julkisen rahoituksen 
suuntaamisessa? 

Kansallisessa innovaatiopolitiikassa olisi 
vaarallista lyödä ovia kiinni kokonaan jol-
lekin toimialalle. Se ei kuitenkaan poista 
sitä, etteikö jonkinlaista prioriteettia voisi 
olla niillä aloilla, joilla olemme menesty-
neet, joilla meillä on luontaisimmat edel-
lytykset menestymiselle ja missä meille 
on kertynyt osaamistraditiota. Esimer-
kiksi puunjalostukseen meillä on luon-
nonvaroja, ja siihen meillä on kehittynyt 
osaamistraditiota. Toisesta esimerkistä 
taas käy ict-ala, jossa kriittisen osaamisen 
massa on ollut riittävä ja hyvien yritysten 
sekä loistavien yritysjohtajien oivallukset 
ovat vieneet kehitystä eteenpäin. 

Julkisen rahoituksen suuntaamisessa 
on kiinnitettävä huomiota myös siihen, 
että kasvavista t&k-resursseista pääsevät 
osallisiksi entistä useammin myös pk-yri-
tykset ja  maan eri puolilla oleva elinkei-

noelämä. Tällä yritämme muun muassa 
varmistaa, että suomalaisten huippuyri-
tysten koko alihankintaketju pysyy kehi-
tyksen vauhdissa mukana, jolloin niiden 
työ ei niin herkästi siirry ulkomaille.

5. Osaamisen merkitystä on pai-
notettu Suomen ja suomalaisten 
yritysten menestymisessä. Mitkä 
tekijät ovat keskeisiä, kun osaamis-
ta ja samalla kilpailukykyä pyritään 
kasvattamaan?

Osaamisen taustalta löytyy viime kädessä 
koulutus. Siksi on tärkeää, että Suomi 
turvaa jatkossakin koko kansan kou-
luttamisen ja siihen liittyvän sosiaalisen 
kierron. Vain sen avulla pieni kansakunta 
voi saada vähistä resursseistaan paljon 
irti. On myös huolehdittava elämän-
ikäisen oppimisen ja kouluttautumisen 
järjestelmän toimivuudesta. Siinä pitää 
jatkossakin pitää hyvä yhteys valtiovallan 
toimenpiteiden sekä elinkeinoelämän 
omien ja kurssitus- ja koulutuspalvelui-
den kanssa.

Kilpailukyvyssä tuottavuus on kes-
keistä, ja meidän on huolehdittava t&k-
panoksesta. Meillä on parantamisen va-
raa erityisesti ict:n hyödyntämisessä, sen 
soveltamisessa olemme vain eurooppa-
laista keskitasoa. Myös julkisen sektorin 
tuottavuuden tehostaminen on tärkeää, 
sillä kansainvälisissä selvityksissä emme 
ole lainkaan kärjessä, kun mitataan julki-
sen talouden tuottavuutta, tehokkuutta 
ja kilpailukykyä. 

Toimitusjohtaja Martti Mäenpään kommentti:
”Näkemyksemme monelta osin yhteneväisiä”

Toimitusjohtaja Martti Mäenpää tarkastelee ministeri Mauri Pekkarisen antamia vastauksia ja on hyvin 
monessa asiassa samaa mieltä: mm. tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeisestä merkityksestä Suomelle, 
julkisen rahoituksen yrityksiä t&k-toiminnassa riskinottoon kannustavasta roolista sekä rahoituksen suuntaa-
misen painopistealueista ja pk-yritysten aiempaa paremmasta huomioimisesta.

Mäenpää iloitsee erityisesti siitä, että kauppa- ja teollisuusministeriössä on havaittu hallitusohjelman 
linjaus t&k-panostuksista riittämättömäksi. Ja vaikka Suomi onkin kärkisijoilla verrattaessa t&k-panostuksia 
bkt:hen, Mäenpää haluaa muistuttaa teollisuuden huolesta, että julkisen rahan osuus teollisuuden tutki-
mushankkeissa on jäänyt alle puoleen teollisuusmaiden keskimääräisestä tasosta. Lisäksi Mäenpää varottaa tuudittautumasta liiaksi 
erilaisten kilpailukykymittausten antamiin Suomea mairitteleviin tuloksiin, sillä ne eivät aina mittaa kilpailukykyä täysin objektiivisesti.
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OECD-maissa ja EU:ssa keskimäärin. 
Onko tämä uhka suomalaisyritysten 
tulevaisuuden menestymismahdolli-
suuksille ja onko nykyisen hallitus-
ohjelman linjaus t&k-panostusten 
osalta mielestänne riittävä tässä ti-
lanteessa? Olisiko mahdollista saada 
lisärahoitusta esim. valtionyhtiöiden 
osakkeita myymällä?

Se on ehdottomasti epäkohta, että kun 
OECD-maissa julkisen rahoituksen osuus 
yritysten kehittämisinvestoinneista on 
keskimäärin noin 7-8 prosenttia, niin 
Suomessa julkisen rahoituksen osuus 
on ainoastaan noin kolme prosenttia. 
Tämäkin kehitys osoittaa sen, kuinka 
suuret tarpeet meillä on nostaa yrityksille 
tulevaa teknologiarahoitusta.

Tässä tilanteessa hallitusohjelman 
linjaus on täysin alimitoitettu eikä vastaa 
niitä vaatimuksia, joilla elinkeinoelämään 
saataisiin myönteistä potkua. Tuen 
vahvasti Olli Rehnin globalisaatiotyöryh-
män esitystä, jonka mukaan teknolo-
giarahoitusta pitäisi nostaa vuositasolla 
vähintään seitsemän prosenttia tästä 
eteenpäin vuosikymmenen loppuun asti. 

T&k-rahat pitäisi nähdä sijoituskoh-
teena tulevaisuuteen eikä kulueränä. 
Se, mistä raha otetaan, on tietysti val-
tion mietittävä, mutta valtionyhtiöiden 

1. Mikä on näkemyksenne julkisen 
tutkimus- ja kehitystoimintaan koh-
dennetun rahoituksen merkityksestä 
Suomen ja suomalaisten yritysten 
menestymiselle?

Julkisella tutkimus- ja teknologiarahoi-
tuksella on ollut ja on suuri merkitys 
suomalaisille yrityksille, ja uskon, että 
kun asiat hoidetaan hyvin, niin merkitys 
on suuri myös tulevaisuudessa. Julkinen 
teknologiarahoitus on ollut yrityksille 
kannustin tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan. Kun julkinen rahoitus on ollut 
mukana jakamassa sitä riskiä, mikä tutki-
mus- ja kehittämishankkeisiin aina liittyy, 
yritykset ovat uskaltaneet ottaa pitempiä 
askeleita pyrkiessään aikaansaamaan 
merkittävää kehitystä. 

Julkinen rahoitus on myös opettanut 
monet pk-yritykset tekemään systemaat-
tista kehitystyötä. Tämä on ollut rahoi-
tuksen hyvin merkittävä ”sivutuote”. Li-
säksi kehityshankkeiden sisällä korostuu 
verkottumisen merkitys. Hankkeilla kan-
nustetaan yrityksiä tekemään yhteistyötä 
sekä keskenään että yliopistoryhmien ja 
tutkimusryhmien kanssa. Uskon, että 
tällaisella vuorovaikutuksella on suuri 
merkitys tiedon lisäämisen ja osaamisen 
kehittymisen kannalta. Lisäksi erityisesti 
EU:n tutkimusrahoituksella on oma mer-

kityksensä yritysten kansainvälistymiske-
hityksessä. 

2. Viime vuosina yritysten t&k-in-
vestoinnit ovat Suomessa polkeneet 
paikallaan. Mistä kehitystrendi mie-
lestänne kertoo? 

Tilanne yritysten t&k-investoinneissa on 
valitettavasti juuri näin. Ne kasvoivat 
hyvin nopeasti 1990-luvulla, mutta nyt 
kasvu on pysähtynyt. Tämä kertoo sii-
tä, että viime vuodet olemme eläneet 
taantumassa, mikä johtuu maailman-
talouden tilanteesta ja meneillään ole-
vasta globaalista rakennemuutoksesta. 
Yritykset ovat uusien haasteiden edessä 
ja epävarmuus on heijastunut siinä, että 
niiden t&k-investoinnit eivät tosiaankaan 
ole kasvaneet. Ja juuri tässä tilanteessa 
kun tarvittaisiin entistä enemmän julkista 
teknologiarahoitusta, niin valitettavasti 
myös se on polkenut paikallaan. Julkista 
rahoitusta tarvittaisiin entistä enemmän 
juuri nyt, koska se innostaisi yritykset uu-
teen kehittämistoimintaan. Nyt olemme 
tilanteessa, jossa asioita on alettava te-
kemään, sillä muuten Suomi näivettyy.

3. Julkisen rahoituksen osuus yri-
tysten t&k-investoinneista on Suo-
messa selvästi pienempi kuin esim. 

”Vaarana on Suomen näivettyminen”
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Ministeri Mauri Pekkarisen kommentti:
”Lisää julkista t&k-rahaa vielä tänä vuonna”

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen kertoo olevansa hyvin pitkälle samoilla linjoilla kuin toimitus-
johtaja Martti Mäenpää vastauksissaan. Pekkarinen haluaa kuitenkin oikaista käsityksen, että julkiset inves-
toinnit olisivat viime vuosina polkeneet paikallaan. Hän huomauttaa, että niissä on tapahtunut kasvua kaup-
pa- ja teollisuusministeriön osalta lähes 10 prosenttia; vuoden 2003 495 miljoonasta eurosta 535 miljoonaan 
euroon. Ja samansuuntainen kasvu on ollut myös opetusministeriön kautta kanavoidussa t&k-rahassa.

Pekkarinen myös korostaa, että Suomi on EU:ssa selvästi toisena kun tarkastellaan julkisia t&k-panostuk-
sia. Silti hän on samaa mieltä siitä, että panostuksia on lisättävä, ja nimenomaan koko innovaatioketjuun, 

Toimitusjohtaja Martti Mäenpää:

myös markkinointiin. Ministeri Pekkarinen on luottavainen, hän uskoo, että julkista t&k-rahaa saadaan lisää vielä tämän vuoden puo-
lella.
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yksityistäminen olisi mielestäni loistava 
keino. Tärkeintä kuitenkin on, että se 
raha otetaan jostain. T&k-investoinnit 
on saatava yrityksissä kasvuun, koska me 
emme pysty kilpailemaan työvoimakus-
tannuksissa. Meidän mahdollisuutemme 
on, että teemme täällä Suomessa sellai-
sia tuotteita mitä muualla ei osata.

4. Miten mielestänne t&k-rahat tu-
lisi kohdentaa ja mitä seikkoja olisi 
huomioitava julkisen rahoituksen 
suuntaamisessa? 

Ensisijaisesti pitäisi huolehtia siitä, että 
me olemme vahvoja niillä toimialoilla tu-
levaisuudessa, joilla olemme vahvoja jo 
tänään. Niiden alojen kehittämiseen olisi 
panostettava ja julkista rahoitusta olisi 
kohdennettava sinne, minne yritykset 
itsekin panostavat omaa rahoitustaan. 
Eikä tässä saa unohtaa myöskään näiden 
alojen perustutkimusta.

En halua kuitenkaan tyrmätä niin 
sanottuja ”uusia aloja”. Pitää kuitenkin 
olla realisti ja muistaa, että kun satsataan 
uusille aloille, kestää jopa vuosikymme-
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yhteistyö ja korostaa sen merkitystä. Eri 
puiteohjelmien kautta EU-yhteistyö on li-
sääntynyt myönteisesti, mutta esimerkik-
si teknologiapuolella meillä on edelleen 
varsin ohuet yhteydet Yhdysvaltojen 
parhaimpiin yliopistoihin ja tutkimus-
laitoksiin. Kuitenkin tarvitsemme tätä 
vuorovaikutusta, koska Yhdysvallat on 
selkeästi maailman teknologiaveturi ja 
siellä on osaamisen terävin kärki. 

5. Osaamisen merkitystä on pai-
notettu Suomen ja suomalaisten 
yritysten menestymisessä. Mitkä 
tekijät ovat keskeisiä, kun osaamis-
ta ja samalla kilpailukykyä pyritään 
kasvattamaan?

Me voimme menestyä vain osaamisella. 
Osaaminen on tärkeää koko Suomelle, 
mutta erityisen tärkeää se on meidän 

senä ja erityisesti yliopistokoulutukseen 
sekä tutkimukseen on panostettava. 
Meidän on saatava yliopistot kansainvä-
listymään aidosti. Esimerkiksi teknillisissä 
korkeakouluissa kansainvälinen vuoro-
vaikutus on edelleen erittäin ohutta. Me 
tarvitsisimme tänne maailmalta hyvistä 
yliopistoista merkittävässä määrin opet-
tajia, tutkijoita ja opiskelijoitakin. Tämä 
edellyttää perusrahoituksen riittävyyttä, 
mutta myös asennemuutosta. Ja tietysti 
kaiken edellytyksenä on se, että yliopis-
tomme ovat korkeatasoisia.

Myös verotuksella on suuri merkitys, 
kun ulkomaisia osaajien pyritään saa-
maan Suomeen. Ansiotulojen verotusta 
pitäisi saada alemmas. Kannatamme 
Rehnin työryhmän suositusta, jonka 
mukaan korkein marginaalivero saisi olla 
enintään 50 prosenttia.

niä ennen kuin sinne saa-
daan synnytettyä sellaista 

teollista toimintaa, jolla 
on merkitystä kansanta-
louden ja suomalaisen 

hyv invoinnin kan-
nalta.

T&k-hankkeissa 
pitäisi myös entistä 
enemmän ottaa huo-
mioon kansainvälinen 

osaamisintensiiviselle toimialalle. 
Osaaminen pitää nähdä laajasti. 
Se on teknologiaosaamis-
ta, johon liittyy liiketoi-
mintaosaaminen ja 
yritysten kyky teh-
dä paitsi parempia 
tuotte i ta ,  myös 
kyky tehdä asioita 
tehokkaammin, 
tuottavuutta ylös-
päin viemällä. 

Koko koulujärjes-
telmän kehittäminen 
on välttämätöntä. Se 
on pidettävä kansain-
välisesti kilpailukykyi-
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merin tytäryhtiön tuo-
tanto kulkee useimmiten 
käyttäjänsä ranteessa, 
sillä Suunto on maail-
man johtava rannetie-

softana

Suunto Oy on voimallinen tuotekehittäjä.  Yhtiö saa myös julkista 
rahoitusta, sen osuus tuotekehitysbudjetista on kuitenkin melko pieni. 
Tekesin rahoituksen avittamana käydään ”sivupoluilla”, joille ei muutoin 
ehkä astuttaisi lainkaan. 

A
tokoneiden, sukellusinstrumenttien sekä 
kompassien valmistaja. Pääasiallisesti 
Vantaan Tammistossa suunniteltavat ja 
valmistettavat urheiluinstrumentit mit-
taavat suorituksen aikana tapahtuvia 
asioita. Tuotannosta yli 95 prosenttia 
menee vientiin, lähinnä Eurooppaan ja 
Pohjois-Amerikkaan.

”Puhumme tarkoituksella urheilu-
instrumenteista, sillä urheiluväline on 
aivan eri asia kuin laite, jolla suoritusta 
mitataan”, yhtiön tekninen johtaja Ari 
Nikkola huomauttaa. 

Suunto käyttää tuotekehitykseen 
vuosittain liikevaihdostaan kymmenisen 
prosenttia. Tuotekehityksen kokonaispa-
nostuksesta Tekesiltä projektikohtaisesti 
haettava julkinen rahoitus on melko pie-
ni, mutta tärkeä osa.

”Se mahdollistaa meille sellaisia hie-
man toimintasektorimme ulkopuolella 
olevia hankkeita, jotka muutoin jäisivät 
konkreettisten tuoteprojektien jalkoi-
hin”, Nikkola sanoo.
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Osaaminen

ranteessa
TEKSTI Jaakko Liikanen     KUVAT Jari Härkönen ja Suunto Oy

Hän lisää, ettei julkisella rahoituksella 
rahoiteta kokonaan yhtäkään Suunnon 
tuotekehityshankkeista. 

”Tällä hetkellä meillä on käynnissä 
kolme merkittävää tuettua hanketta. Tut-
kimme muun muassa paikantamisen mah-
dollisuuksia. Siis asioita, joilla ei ainakaan 
vielä ole suoraa yhteyttä tuotantoomme.”

Omien projektiensa lisäksi Suunto 
on Tekesin kautta mukana puolessa tu-
sinassa laajempia yhteistyöhankkeita. 
Tällöin mukana on eri yritysten ja niiden 
yhteistyöverkostojen lisäksi muun muassa 
yliopistoja, korkeakouluja ja tutkimuslai-
toksia. Tällaisia laajoja yhteistyöohjelmia 
koordinoi usein VTT. 

Näytön paikka  

Suunnon osaamisen ydin näkyy sananmu-
kaisesti näytöllä, siinä ranteessa kulkevas-
sa kellotaulun kokoisessa ikkunassa. 

”Ohjelmistojen kehittämiseen kuluu 
tuotekehityspanostuksistamme puolet. 
Loppu on mekaniikan, muotoilun ja elekt-
roniikkapuolen tuotekehitystä”, Nikkola 
luettelee ja  selventää hieman tuotekehi-
tyksen konkretiaa. 
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Tuotekehitystyötä ei voi eikä saa 
erottaa markkinoinnista, sillä yhteyden 
on oltava tiivis. Loppukuluttajien, vaik-
kapa sukellusta tai golfi a harrastavan tai 
innokkaan lenkkeilijän tarpeiden tunte-
mus on Suunnolle elintärkeää. 

”Tavallaanhan olemme asiakashaus-
samme vasta raaputtaneet pintaa, sillä 
olemmehan jossain määrin kilpailemas-
sa myös kellovalmistajien kanssa, ranne-
tietokoneemme toimii myös ajannäyt-
täjänä. Mutta asiakkaiden tarpeet on 
tunnettava hyvin, jotta uusia tuotteita 
ja toimintoja voitaisiin menestyksellisesti 
kehittää. Ettei mentäisi pelkkä tekno-
logia edellä puuhun. Bisneksiin kuuluu 
aina riski, mutta ei sen aina tarvitse olla 
teknologiariski.” 

Kommentin takaa löytyy myös pieni 
kritiikin aihe, joka Nikkolasta Tekesin 
julkisen tuen myöntämisen kriteereissä 
on. 

”Kriteeristön pitää luonnollisesti olla 
selkeä, jotta rahoituspäätöksiä voidaan 
tehdä ja varoja kanavoida. Mutta silti 
ajattelu vaikuttaa joskus liian teknolo-
giakeskeiseltä. Voi tosin olla, että Teke-
sin on helpompi arvioida panostustensa 
tehoa, kun kyseessä on uusi teknologia, 
eikä vanhemman uusi sovellus”, Nikkola 
pohtii. Hän jatkaa vielä teknologiasta 
kehityksen draiverina. 

”Onhan meillä omiakin hankkeita, 
joissa mennään teknologia edellä. Mut-
ta parhaiten kannattavaksi ovat osoit-
tautuneet sellaiset, joissa jo koeteltua 
teknologiaa on sovellettu uudella tavalla 
tai uusien asiakkaiden käyttöön.”
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Yhteistyöhön 
jätin kanssa

Suunto aloitti viime vuoden alussa tuo-
tekehitysyhteistyön Microsoftin kanssa. 
Yhteistyö kattaa Microsoftin Smart Per-
sonal Objects -teknologian (SPOT) käy-
tön Suunnon rannetietokoneissa. Tämän 
vuoden alussa tuotannosta putkahtanut 
Suunto n3 -sarja on suunnattu Pohjois-
Amerikan markkinoille. 

Uusi tuote menee Suunnon nykykon-
septin  ulkopuolelle, sillä laite ei mittaa 
muuta kuin aikaa, ei liioin lähetä dataa 
– se vastaanottaa viestejä ja ja käyttäjän-
sä tilaamia uutisia tai tietoja.

”Yhteistyömme on niin alussa, että 
on mahdotonta sanoa, minne se tulee 
johtamaan”, Nikkola sanoo. 

Yhteistyö on auttanut Suuntoa jo 
ainakin markkinoinnillisesti, sillä uuden 
tuotteen myynnin vanavedessä ovat 
Suunnon muutkin tuotteet päässeet 
Pohjois-Amerikassa jo uudenlaisiin ym-
päristöihin – muun muassa tietokonetar-
vikkeita myyvien kauppojen hyllyille. 

1800 yritystä ja viitisenkymmentä yliopistoa, korkeakoulua ja 
tutkimuslaitosta.

Tekesillä on vuonna 2004 käytettävissään 392 miljoonaa 
euroa tutkimus- ja kehitystyön rahoitukseen.

Tutkimusrahoituksen osuus yliopistoille, korkeakouluille ja 
tutkimuslaitoksille on 150,4 miljoonaa euroa. 

Yritysrahoituksen puolella tuotekehitysavustusten osuus on 
169,7 ja tuotekehityslainojen 71,9 miljoonaa euroa. 

Tekesillä on toimipisteet Helsingissä ja viidessä kaupungissa  
ulkomailla. Muualla Suomessa Tekesin palveluja tarjoavat TE-
keskusten teknologiayksiköt. 

”Meillä se tarkoittaa tuotteidemme 
käytettävyyden helpottamista. Eli vaikka-
pa sitä, kuinka näyttöä voitaisiin entises-
tään selkeyttää, jokin anturi kiinnitettyä 
entistä paremmin tai kuinka laitteiden 
virrankulutusta voitaisiin alentaa. Joku 
saattaa ajatella teknologia- ja tuotekehi-
tyksellä jotain mullistavasti uutta, mutta 
se ei ole meillä päätarkoitus. Pääasiassa 
sovellamme olemassaolevia teknolo-
gioita uudella tavalla asiakkaidemme 
tunnettuihin tai vielä tuntemattomiin 
tarpeisiin.”   

Tekes eli Teknologian kehittämiskeskus on kauppa- ja 
teollisuusministeriön alainen organisaatio, jonka kautta valtio 
sijoittaa varoja suomalaisen teknologian kehittämiseen.  

Tarkoituksena on edistää suomalaisyritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä, kasvattaa tuotantoa ja vientiä ja luoda perustaa 
työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Tekes rahoittaa yritysten ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja 
tuotekehitysprojekteja. Se auttaa yrityksiä muuttamaan kehit-
tämiskelpoisia ideoita liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja 
asiantuntijapalveluja. 

Tekesin rahoituksella käynnistyy vuosittain runsaat 2 000 
tutkimus- ja kehitysprojektia. Asiakkaina on vuosittain noin 
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ekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara painottaa, että tutkimus ja 
kehityspanostuksissa on tarkasteltava, mikä on Suomen kilpailuasema 
kymmenen vuoden kuluttua. Silloin niitetään nyt tehtyjen päätösten 
satoa.  

Veli-Pekka Saarnivaara perustelee loogisesti, miksi tutkimus- ja kehit-

T&k-päätökset kantavat 
kauas

”Hyödyn on 
jakauduttava yhtä 

yritystä laajemmalle”

”Suunnon hankkeet ovat tutkimukselli-
sia, yleensä yli 80-prosenttisesti, joskus 
kokonaan, vastaa teknologia-asiantuntija 
Juha Tanskanen kysymykseen Suunnon 
julkisesti tuettujen teknologiahankkei-
den luonteesta. Tutkimuksellisuus viittaa 
siis tulevaisuuteen, Suunnon tähtäin on 
usein jopa viisi vuotta tulevaisuudessa.” 

Tekesin yhteysmiehenä Suunnon 
suuntaan toimivan Tanskasen mielestä 
yhteistyö toimii kitkatta. Suuryrityksissä, 
joihin Suuntokin Suomen teknologiayri-
tysten kartalla lukeutuu, tiedetään val-
tion tuen myöntämiskriteerit hyvin. 

”Kritiikkiä tulee silti tasaisesti. Suur-
yritykset kritisoivat harvoin, mutta pk-
yritysten kanssa käymme toisinaan pit-
kiäkin tukihakemuksen hylkäyksistä 
johtuvia puhelinkeskusteluja.”

Syy siihen, että yritysten omille suo-
ranaisille tuotekehityshankkeille on vai-
kea saada Tekesiltä tukea, on Tanskasen 
mukaan selkeä. 

”Julkista tukea ei ole tarkoitettu suo-
raan tuotekehitykseen, joka hyödyttää 
enimmäkseen tai pelkästään kyseistä 
yritystä itseään. Tekesin tuella pyritään 
laajempaan hyötyyn, muun muassa 
suomalaisen alihankkijaverkoston työl-
listäminen hankkeissa on tärkeää. Hank-
keiden pitää myös olla teknologisesti 
haasteellisia”, Tanskanen luettelee. 

Koska etenkin suuryrityksissä tiede-
tään tarkkaan, millaisiin hankkeisiin voi 
julkista tukea saada, niiden hakemukset 
tulevat harvoin bumerangeina takaisin. 
Suunnosta puhuttaessa Tanskaselle tulee 
mieleen yksi tapaus, jossa niin osittain 
kävi.  

”Keskustelimme asiasta ja sanoin 
heille, että ei luultavasti mene sellaise-
naan läpi, koska alihankinta olisi tehty 
ulkomailla ulkomaisessa yrityksessä.  He 
kokeilivat, mutta ulkomainen alihankinta 
leikattiin pois hyväksyttävistä kustannuk-
sista, koska vastaavaa osaamista löytyi 
myös Suomesta. Perussyynä oli se, ettei 
verorahoja sijoiteta hankkeeseen, josta 
hyötyä menee suomalaisen elinkeinoelä-
män ulkopuolelle”, Tanskanen selventää. 

T
tämispanosten kasvattaminen on Suomelle elintärkeää. Hän painottaa, että kansainvä-
lisissä selvityksissä kansantalouden vaurauden kasvattamisessa tärkeimmäksi tekijäksi 
nousee tuottavuuden parantaminen. Tuottavuuden kasvuun vaikuttavia keskeisimpiä 
tekijöitä taas ovat koulutuksen taso sekä tutkimus- ja kehittämispanokset.

”Globaalissa kilpailussa Suomi ei voi vaikuttaa markkinoiden läheisyyteen eikä 
tuotannontekijöiden hintaan, joten muiden tekijöiden pitäisi olla täällä selvästi kilpaili-
jamaita parempia. Tuottavuus on oikeastaan ainoa keino, jolla pystymme kilpailemaan. 
Yritysten toimintaedellytyksissä tärkeitä tekijöitä ovat puolestaan verotus sekä innovaa-
tioympäristö ja siihen liittyvät toimintatavat ja kannusteet”, Saarnivaara huomauttaa.

Hän perää tutkimukseen ja kehitykseen lisää julkisia panostuksia, koska sillä satsauk-
sella, joilla kymmenen vuotta sitten saavutettiin jollakin alalla maailman johtajuus, sitä 
ei enää maailman monimutkaistuessa ja kilpailun kiristyessä saavuteta. Lisäpanostusten 
ohella kehityskulku edellyttää pieneltä maalta resurssien kohdentamisessa strategisia 
valintoja.

”Olemme onneksi palanneet julkisissa tutkimus- ja kehittämispanostuksissa kasvu-
uralle, mutta kasvu on aika vaatimatonta. Vaikka tilanne on vielä kohtuullinen, meidän 
pitää miettiä, mikä tilanne on kymmenen vuoden päästä, sillä nyt tekemämme toimen-
piteet vaikuttavat pääosin vasta silloin.”

”Huippuyksilöt esiin”

Panostusten osalta Saarnivaara löytää erityisesti kolme kriittistä pistettä: yritysten 
pitkäjänteinen riskirahoitus, yritysten kannusteet, eli julkisten panostusten ja yritysten 
omien panostusten suhde sekä sellainen strateginen perustutkimus, jolla on voimakas 
relevantti vaikutus yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään.

”Suomessa on huolehdittu hyvin siitä, että kaikki kansalaiset saavat tietyn tasoisen 
koulutuksen, tästä pitää edelleenkin pitää kiinni. Ja on hyvä, että tarjoamme erittäin 
suuren määrän korkeakoulujen opiskelupaikkoja.  Mutta lisäksi meidän olisi luotava me-
kanismit, jolla saisimme huippuosaajat esiin, koska yhä useammin kansantaloudelliset 
hyödyt tulevat yksilöiden kautta. Meidän pitäisi saada esimerkiksi korkeakoululaitoksen 
puitteissa tänne maailman parhaita osaajia. Nykyisellä systeemillä tähän ei ole mahdol-
lisuuksia”, Saarnivaara sanoo ja kritisoi myös sitä, ettei esimerkiksi patenttioikeuk sien 
siirto onnistu järkevällä tavalla ilman yliopistojen autonomisempaa asemaa.

Vallitsevana epäkohtana hän nostaa erikseen esiin teknisen alan korkeakoulujen 
resurssit. Ne ovat suhteessa opiskelijoiden määrään niin pienet, ettei koulutuksessa ole 
edes teoriassa mahdollista ylläpitää korkeaa tasoa.

Taloutemme kilpailukykyä rassaavat ongelmat eivät ole pelkästään kotikutoisia. 
Saarnivaaran mielestä Euroopan unionissa ei vallitse järkevää tasapainoa kilpailu- ja 
elinkeinopolitiikan välillä. Tilanne on painottunut puhtaasti kilpailupolitiikan varje-
lemiseen, mikä hankaloittaa julkisten ja yksityisten panostusten yhteensovittamista. 
Lisäksi Euroopan ongelmana on se, että ihmisten riskinottohalukkuus on täällä selvästi 
alhaisempaa kuin niissä maissa, jotka tällä hetkellä vaurastuvat nopeimmin. Tilantee-
seen voitaisiin vaikuttaa alentamalla yrittäjyyden riskiä sekä lisäämällä potentiaalisia 
hyötyjä.
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Verkostoidu 
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Wärtsilän Ole Johanssonin viesti yrityksille:

Maailmanmarkkinat imaisevat 
mukaansa muutoshalukkaat verkosto-
osaajat, jotka ymmärtävät roolinsa 
globaalissa arvoketjussa. Kotipoteroihin 
piiloutuville komponenttivalmistajille 
jää vain murusia isosta kakusta. 
TRIO-toimenpideohjelma tarjoaa 
yrityksille työkalut kansainväliseen 
kasvuun.
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kijoita, järjestelmätoimittajia kuin komponenttival-
mistajiakin”, sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Ole 
Johansson, joka toimii myös TRIO-toimenpideohjel-
man puheenjohtajana.

Wärtsilän vetäjänä Johansson jos kuka on merkit-
tävällä näköalapaikalla arvioidessaan kansainvälisten 
markkinoiden vaikutuksia suomalaiseen teknologia-
teollisuuteen.

”Nyt käydään rajua kamppailua reviireistä, kun 
perusteollisuus siirtyy halvempien työvoimakustan-
nusten maihin. Yritykset joutuvat miettimään omia 
kilpailuedellytyksiään ja liiketoimintastrategioitaan 
uusiksi”, Johansson sanoo.

Kun muilla toimialoilla käytiin 1990-luvulla läpi 
voimakas rakennemuutos, jämähti metalliteollisuus 
paikalleen. Toimiala on edelleen yhtä matalatuot-
toinen ja hajanainen pienten yritysten tanner kuin 
vuosikymmen sitten.

Pian rytisee. Jos ei muuten, niin pakon edessä.
”Nyt tarvitaan riskinsietokykyä, investointiha-

lukkuutta ja joustavuutta työskentelyyn, jos mielii 
selvitä markkinoilla. Verkostoituminen, yhteistyö 
tai yrityskaupat ovat väistämättömiä eloonjäämisen 
edellytyksiä”, Johansson sanoo.

Tähän muutoksenhallintaan TRIO-toimenpide-
ohjelma tarjoaa tukea strategioiden hiomisessa sekä 
verkostotoiminnan kehittämisen ja julkisen rahoituk-
sen järjestelyissä.

”Tavoitteena on, että ohjelmaan sitoutuvat yri-
tykset saisivat yhdeltä luukulta kaiken tarvitsemansa 
avun”, Johansson sanoo.

Yritysten näkökulmasta TRIO-toimenpideohjelma 
on tavallaan järjestelmätoimittaja.

 

Jalosta osaaminen
 

Wärtsilän keväinen ratkaisu siirtää Turun tehtaan 
tuotanto Triesteen Italiaan viestii konkreettisesti, 
miten markkinat muuttuvat. Turun tehtaan laajen-
nus ja muutokset olisivat tulleet kalliimmiksi kuin 
tuotannon siirtäminen Triesten uuteen tehtaaseen, 

TEKSTI Olli Manninen     KUVAT Jari Härkönen

okaisen yrityksen on tietysti itse ratkaista-
va, miten tarttua haasteeseen. Tässä tarvi-
taan aikamoista asennejumppaa. Muutos 
on nähtävä mahdollisuutena, ei uhkana. 
Muutos koskettaa yhtä hyvin päähank-

”J
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jossa vastaava kapasiteetti oli valmiina. 
Wärtsilän näkökulmasta ratkaisu oli 
looginen, suomalaisten työpaikkojen 
näkökulmasta kielteinen.

 ”Asiat olisi hyvä asettaa oikeaan 
kontekstiin. Vaikka muutos Turun hen-
kilöstön kannalta on raju ja valitettava, 
täytyy muistaa, että se loppujen lopuk-

”Tällaisessa murrostilanteessa jokai-
sen alihankkijan kannattaa miettiä omia 
toimintaedellytyksiään. Jos päähankkijan 
toiminta muuttuu, miksei myös alihan-
kintaverkosto voisi kehittyä mukana? 
Mikään menestyvä yritys ei jämähdä 
paikalleen, vaan kehittää toimintaansa 
kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan”, 

”Menestyvä yritys ei jämähdä paikalleen, 

vaan kehittää toimintaansa kysynnän 

ja tarjonnan lakien mukaan.”

– Ole Johansson

si koskee 480 työpaikkaa yli 12 000 
työpaikan kokonaisvahvuudestamme. 
Supistuksista merkittävä osa voidaan 
toteuttaa eläkejärjestelyin”, Johansson 
puolustelee päätöstä. Samassa yhteydes-
sä myös moni alihankkija on ollut huo-
lissaan tulevaisuudestaan. Työpaikkojen 
katoamisen sijasta Johansson korostaa 
kuitenkin uusia mahdollisuuksia. 

yhteistyötä esimerkiksi yhteisten logis-
tiikkaratkaisujen osalta”, Johansson 
sanoo.

Hän pudottaa keskustelussa myös 
Wärtsilän Suomen suurimpien yritysten 
jalustalta hetkeksi taemmaksi arvoket-
jussa – alihankkijan rooliin kansainväli-
sellä kentällä.

”Olemme päähankkija joillekin, mut-
ta järjestelmätoimittaja toisille, kun toi-

Johansson sanoo.
Turun tuotannon siirtymi-

nen Triesteen tarjoaa Wärtsi-
län suomalaisille toimittajille 
mahdollisuuden ottaa ensias-
keleet paikallisesta toimijasta 
eurooppalaiseksi tekijäksi eri 
metalliyritysten toimitusket-
jussa. 

”Alan pienempien toimi-
joiden on vakavasti harkittava 

TRIO-ohjelman puheenjohtajan Ole 
Johanssonin mukaan Wärtsilän kil-
pailukyky perustuu kykyyn rakentaa 
markkina-asemaa maailmanlaajui-
sesti.
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mitamme laivoihin kokonaisia voimajär-
jestelmiä. Takaamme Wärtsilän nimissä 
kokonaisuuden, jota asiakkaat arvosta-
vat. Pelkkänä moottoritoimittajana meil-
lä ei olisi samoja kasvun edellytyksiä”, 
Johansson sanoo.

Wärtsilän kansainvälisen kasvun 
veturina on kyky nähdä itsensä lähempä-
nä asiakasrajapintaa. Asiakaslähtöinen 
näkökulma on puskenut tuotantolähtöi-
syyden edelle.

”Liiketoiminnan painopistealueet 
muuttuvat. Se edellyttää kykyä luopua 
tuotannollisista kokonaisuuksista, jotka 
voidaan hankkia ulkopuolisilta kumppa-
neilta”, Johansson sanoo.

Wärtsilä hakee keskitetympää ver-
kosto- ja kumppanuusmallia. Useimmat 
kansainväliset suuret ostajayritykset 
pyrkivät johdonmukaisesti vähentämään 
suorien tavarantoimittajien lukumäärää. 
Keskittyminen tehostaa toimintoja ja tuo 
kustannussäästöjä. Wärtsilän nykyinen 
tuhansien alihankkijoiden verkosto on 
liian rönsyilevä.

”Triesten tapauksessa suomalais-
ten alihankkijoiden kannattaisi miettiä, 
miten ne yhteistyötä tekemällä tai ver-
kostoitumalla voisivat ottaa vastuun 
suuremmista kokonaisuuksista. Ne ovat 
haasteellisessa kilpailutilanteessa, josta 
ne voivat selviytyä voittajina panostamal-
la ammattiosaamiseensa”, Johansson 
sanoo.

 

Arvot puntariin
 

Verkostoituva yhteistyö edellyttää uusia 
arvoja. Näitä ovat esimerkiksi rohkeus, 
investointihalukkuus, innovaatiokyky, 
luottamus arvoketjuun, mutta myös 
kyky luopua omaa ydintoimintaa sivua-
vista työvaiheista. 

”Tarvitaan aikamoista henkistä ir-
tiottoa kasvaa suurempiin saappaisiin 
paikallisesta toimijasta kansainväliseksi 
verkostokumppaniksi. Silloin vaaditaan 
myös sellaisia ominaisuuksia kuin kieli-
taito, markkinointi tai asiakaslähtöisyys”, 
Johansson sanoo.

Hänen mukaansa konepajateollisuu-
dessa on ehkä liialti keskitytty sinänsä 
vaativien laitteiden ja yksittäisten kom-
ponenttien valmistukseen, kun asiakkaat 

rofessori Jukka Vesalainen Vaasan yliopiston Johtamisen laitokselta 
tutki eräiden teknologiateollisuudenalan yritysten yhteistyöstään saa-
vuttamia hyötyjä. Vesalainen vertasi yritysten prosessien kehittymistä 
viiden vuoden aikajänteellä.

”Useimmissa tapauksissa yhteistyöstä saavutetut hyödyt olivat 

Kumppanuus kannattaa

Verkostoituvien yritysten 
tuottavuus paranee, kun 
informaatio- ja materiaali-
virtoihin liittyvät logistiset 
ratkaisut jäsentyvät, 
tuotevastuu kasvaa ja 
tuotekehitys monipuolistuu.

TEKSTI Olli Manninen

P
erittäin myönteisiä. Yritysten välinen työnjako tehosti prosesseja. Tilauskäytäntöjä 
oli uudistettu voimakkaasti. Uudistettujen työprosessien ansiosta yritykset pääsivät 
myös lähemmäksi asiakkaidensa tuotekehitysprosessia. Tämän ansiosta yritysten 
toimintakenttä laajeni ja synnytti uusia yhteistyömahdollisuuksia”, Vesalainen sa-
noo.

Verkostoituminen haastaa yritysten työkulttuurin monella tasolla. Tuotannollis-
ten ratkaisujen ohella se patistaa arvioimaan uudelleen vallitsevaa työkulttuuria.

”On taivuttava ajattelemaan, että verkosto pärjää ainoastaan, jos naapuriyritys-
kin pärjää. Itsekkäästi toimiva yritys tuhoaa verkoston”, Vesalainen sanoo.

Sukupolvenvaihdos askel uudistumiseen

Hän arvioi, että teknologiateollisuudessa on ehkä vasta nyt herätty siihen, mitä 
globalisaatio todella merkitsee.

”Ollaan isossa myllerryksessä mukana. Suhdanteet lyö lekalla. Kun markkinat 
ovat rajuja, ei voi istua tumput suorina ja huutaa apua, kun tulee ongelmia. On 
pakko reagoida, tehdä ratkaisuja ja olla valmis muuttamaan toimintastrategioita”, 
hän sanoo.

Vesalaisen mukaan monet kansalliseen kilpailuun jumittuneet pienet yritykset 
joutuvat sopeutumaan nyt globaalien markkinoiden paradoksiin.

”Asiakas kilpailuttaa toimittajia. Toimittajien katteet kutistuvat. Niiden inves-
tointikyky heikkenee. Tuotanto siirtyy alempien kustannusten maihin. Voimakas 
kilpailuttaminen ei kehitä verkostoja”, hän sanoo.

Vesalainen toivoo TRIO-toimenpideohjelman kannustavan yrityksiä aktiivisem-
min kasvamaan kokonaisuuksia hallitsevien järjestelmätoimittajien rooliin.

”Hyväkuntoiset, pienehköt konepajat voisivat tehokkaammin löytää toistensa 
kompetenssit. Ehkä edessä olevan sukupolvenvaihdosaallon voisi nähdä myöntei-
senä haasteena: uusien liiketoimintakonseptien, yrityskauppojen tai fuusioiden 
kautta hajanaiselle toimialalle voisi syntyä lisää järeämpiä toimijoita”, Vesalainen 
sanoo. 

Teknologiainfo Teknova Oy 
Eteläranta 10, PL 10, 00131 HELSINKI
Puh. (09) 192 31, Faksi (09) 624 462

Julkaisumyynti (09) 1923 381/Lappalainen
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”Täytyy kysyä, onko meidän tavas-
samme toimia tässä suhteessa paranta-
misen varaa. Ovatko meidän järjestel-
mämme suunniteltu siten, että voimme 
ostaa ulkopuolelta kokonaisuuksia yk-
sittäisten komponenttien sijasta?”, hän 
sanoo.

 

Myönteinen Kiina-ilmiö
 

Johanssonin kuvaamat visiot teknologia-
teollisuuden uusista mahdollisuuksista 
edellyttävät aikamoista täyskäännöstä 
paikallisten yritysten tuotantokapasitee-
tin kupeessa eläneille yrityksille. Miten 
pienyritysten päät käännetään?

”Ei se ole helppo tie. Suomalaiset 
ovat aikamoisia individualisteja. Själv är 
bästa dräng. Halutaan mieluummin teh-
dä itse kaikki, kuin hakea apua kump-
paneista. Mutta maatalousyrittäjyys on 
hyvä esimerkki muutoksen mahdolli-
suudesta. Ennen vanhaan maanviljeli-
jällä saattoi olla pihassa 2–3 traktoria 
ja leikkuupuimuri. Korjuu- ja kylvötyöt 
tehtiin itse. Nyt ovat tilalla konepankit, 
kylvöt ja korjuupalvelut ostetaan alihan-
kintoina. Perinteisen maanviljelyn tilalle 
on kehitetty majoituspalveluita ja ala on 
verkottunut. Maatalouteen muutos tuli 
sukupolvenvaihdoksen myötä. Osittain 
sama tulee tapahtumaan teknologiateol-
lisuudessakin”, Johansson sanoo.
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Wärtsilän päätös aloittaa tuotanto 
Kiinassa on Johanssonin mielestä hyvä 
esimerkki, miten uudenlainen ajattelu 
valtaa jo alaa. 

”Kun ilmoitimme aikeista aloittaa 
tuotannon Kiinassa, pohjanmaalaiset 
yrittäjät miettivät hetken ja varasivat 
liput samantien Shanghaihin. He ajatte-
livat, että jos siellä on markkinoita Wärt-
silälle, niin varmasti sieltä löytyy markki-
noita heillekin. Kiina-ilmiö on juuri niin 
myönteinen tai kielteinen, miten siihen 
itse suhtautuu”, Johansson sanoo.

 

Yhteistoimin saman
pöydän ympärillä

 
Vuoden vaihteesta alkaneen TRIO-toi-
menpideohjelman herättämät kyselyt 
vahvistavat Johanssonin mukaan tilauk-
sen tämänkaltaiselle suurprojektille.

”Tämä on kokonaisuudessaan aika-
moinen oppimisprojekti monella tasolla. 
Yksittäisille yrityksille se voi merkitä uu-
den kasvustrategian löytymistä. Mukana 
oleville yhteistyötahoille se merkitsee 
myös haastetta uudistaa omaa ajattelu-
aan. Mielestäni on hyvä, että ensimmäi-
sen kerran sekä työnantaja- että työn-
tekijäpuolen edustajat istuvat saman 
pöydän äärellä muiden alan osaajien ja 
vaikuttajien kanssa miettimään näitä 
kysymyksiä”, Johansson sanoo.

Mikä TRIO on?

TRIO – kansallinen toimenpideohjelma teknologiateollisuudelle 
2004–2009 haastaa yritykset hakemaan uutta kasvun strategiaa. 
Ohjelma perustuu verkostojen ja niissä toimivien yritysten liike-
toiminnan kasvutarpeisiiin. TRIO on laajin koskaan toteutettu, 
kaikki kehittämisorganisaatiot yhteistyöhön kokoava kehittämis-
ohjelma.

Hankkeen tavoitteena on synnyttää Suomeen seuraavan 
viiden vuoden aikana 20 kansainvälistä toimijaa, 100 strategista 
partneria, 200 paikallista järjestelmätoimittajaa ja 500 erikoistu-
jaa verkostojen jäseniksi. 

Lisätietoja: www.teknologiateollisuus.fi 

yhä useammin ovat valmiita hankkimaan 
monimutkaisempia, jalostetumpia kon-
septeja.

Myös Wärtsilässä on käynnissä voi-
makas sisäinen arviointi yrityksen ydin-
osaamisalueista.

”Emme me ole välttämättä kilpailu-
kykyinen putkijärjestelmien, hitsattujen 
teräsrakenteiden, sähkökaapelijärjestel-
mien tai elektroniikkakaapeleiden toimit-
taja. Näistä toiminnoista onkin pääosin 
luovuttu. Ne ovat muiden osaamisalu-
etta. Wärtsilä on järjestelmätoimittaja, 
kokonaispalvelukonseptien tarjoaja. 
Meidän kilpailukykymme perustuu ky-
kyyn rakentaa markkina-asemaa maail-
manlaajuisesti, taata huolto, verkoston 
toimivuus ja palvelut. Se sitoo resursseja 
ja synnyttää arvoketjussa oleville ulko-
puolisille toimijoille uusia mahdollisuuk-
sia”, Johansson sanoo.

Johansson toteaa kuitenkin, että 
myös Wärtsilän pitää uskaltaa katsoa 
peiliin. Kokonaisuuksia toteuttavien 
kumppanuuksien vaatimus haastaa ke-
hittämään myös omia sisäisiä toimintoja.
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renrantakylän alumiinivalimo, pari elekt-
roniikan kokoonpanoyritystä, muutama 
konepaja ja maalaamo olivat verkottu-
neet tarjotakseen kokonaispalvelua.

Metso Mineralsin materiaalijohtaja 
Marita Jaatinen suhtautui hieman 
skeptisesti tanskalaisten hankkeeseen, 
mutta otti heidät mukaan vireillä ollee-
seen tarjouskilpailuun.

Tutustumiskäynti Tanskaan ja verkos-
ton tehokas toimintatapa avasi silmät. 
Muita kilpailijoita edullisempi tanska-
laisverkosto ei laskuttanut ylimääräistä 
jalostuspisteestä toiseen vaan yhdestä 
kokonaispalvelusta.

Sopimus Metson kanssa syntyi ja 
jatkuu edelleen.

kaalta laajempia työ-
prosesseja. Asennetta 
kasvaa lähemmäksi 
asiakkaan tarpeita ja 

monen tason

Yrityksiin jalkautuessaan TRIO herättää into-
himoja. Hanke haastaa yritykset uuteen 
ajatteluun, mutta samalla edellyttää myös 
hankkeen taustatahoilta kykyä uudistua 
omissa tehtävissään.

T
TEKSTI Olli Manninen     KUVAT Jari Härkönen

apahtui Tampereen ali-
hankintamessuilla vuonna 
1995: tanskalainen alihan-
kintaverkosto markkinoi 
palveluksiaan. Pienen me-

”Tällaisia kotimaisia 
kumppaneita kaipai-
sin!”, Jaatinen innostuu.

Metson viimeaikai-
set ulkoistusoperaatiot 
ja liiketoiminnan paino-
pistealueiden siirtymi-
nen Aasiaan, Kiinaan ja 
Latina laiseen Amerik-
kaan luovat runsaasti mahdollisuuksia 
kotimaisille yrityksille, mutta vaativat isoa 
kurssinmuutosta toimintatavoissa: kiin-
teämpää verkostoitumista paikallisten 
halvan työvoimakustannusten toimijoi-
den kanssa ja kykyä ottaa haltuun asiak-

tuotekehitysprosesseja.
”Toivoisin, että ko-

nepajateollisuuteen syn-
tyisi Elcoteqin tai Scanfi lin 
kaltaisia yrityksiä, joilla on 
vahva läsnäolo kotimaassa 
mutta myös asiakkaittensa lä-
hellä kansainvälisillä kentillä”, 
Jaatinen sanoo.

”Elektroniikka-alan menestyjät 
ovat siirtäneet perustuotantonsa hal-
pojen työkustannusten maihin, mutta 
säilyttäneet Suomessa tuotekehityksen 
ja asiakassuhdemarkkinoinnin. Työpaikat 
Suomessa säilyvät keskittymällä jaloste-
tumpiin palvelukokonaisuuksiin. Perus-
tuotannossa työkustannuksemme eivät 

ole kilpailukykyisiä”, 
Jaatinen sanoo.

Jaat inen uskoo, 
että yritykset onnis-
tuvat kasvattamaan 
kansainvälistä kilpailu-
kykyään, jos hallitsevat 
kansainvälistymisen 
arvoketjun molemmis-
sa päissä.

”Yhden asiakkaan kanssa rakenne-
tun verkostotyöskentelyn voi helposti 
monistaa. Erikoisosaamisesta syntyy 
kilpailukykyinen palvelutuote, eikä yritys 
ole liian riippuvainen yhdestä asiakkaas-
ta”, Jaatinen sanoo.

Ulkoistusprosessien ohella Metsos-
sa on käynnissä suuri ostotoiminnan 
remontti, mikä luo myös uusia mah-
dollisuuksia kumppaneille. Metsossa 
halutaan eroon nykyisestä ostotavasta, 
joka sitoo liiaksi pääomia ja hidastaa 
työskentelyä.

”Kun kumppaneilla ei ole omaa 
osto-organisaatiota tai riittävästi inves-
tointikykyä, hankkii Metso heille materi-
aalit ja komponentit. Teemme työtä, joka 
oikeasti kuuluisi partnereille”, Jaatinen 
sanoo.

Metsolla on suuri haaste keskittää 
ostotoimintojaan, sillä tällä hetkellä 
konsernilla on pelkästään operatiiviseen 

TRIO on

oppimisprosessi
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toimintaan liittyviä partnereita 15 000. 
Jos mukaan lasketaan myös yleiskus-
tannusostot, nousee lukumäärä 60 000 
toimittajaan.

Avoin keskustelu 
kehittää

Jaatinen uskoo, että TRIO-ohjelma on 
oikea askel saada yritykset tarttumaan 
kansainvälistymisen haasteeseen. 

”TRIO:n uskottavuuden kannalta on 
tärkeää, että menestystarinoita saadaan 
synnytettyä. TRIO haastaa yritykset kas-
vamaan kansainvälisesti, mutta velvoit-
taa samalla kaikki mukana olevat tahot 
miettimään omia toimintamallejaan 
uusiksi”, Jaatinen arvioi.

Jaatisen mielestä verkostoitumis-
hankkeissa strategisen liiketoiminta-
suunnitelman laatiminen on yrityksille 
suuri kynnys. 

”Business planien suunnittelu on 
monelle metalliyritykselle uusi asia. On 
synnytty sorvin ääreen ja huolehdittu, 
että tuotanto pelaa. Liiketoiminnan 
kehittämisskenaarioihin ei ole jäänyt 
aikaa. Niiden suunnittelu vaatii konsult-
tien asiantuntija-apua, mikä on monelle 
pk-yritykselle huomattava investointi. 
Jos julkisia varoja tähän vaiheeseen ei 
myönnetä, saattaa moni innostunut 
verkostohanke kaatua jo alkumetreillä”, 
Jaatinen muistuttaa.

Tekesin teknologiajohtaja Lauri 
Ala-Opas toteaa, että ainakin Tekesin 
myöntämät rahoitustuet ja asiantunti-
japalvelut voivat liittyä ennen kaikkea 
pk-yritysten uusien liiketoimintasuunni-
telmien ja strategioiden kehittämiseen. 
Näitä valmisteluprojekteja varten on 
olemassa oma palvelutuote, valmiste-
lurahoitus, jonka kysyntä on erittäin 
suurta. Tänä vuonna on kirjattu yli 400 
hakemusta puolessa vuodessa.

”Myönteinen rahoituspäätös edellyt-
tää tietenkin, että liiketoimintakonsepti 
on todellakin uusi ja tähtää myös uusien 
verkostojen rakentamiseen, joita TRIO:ssa
ensisijaisesti halutaan synnyttää”, Ala-
Opas sanoo.

Jaatinen patistaa myös TE-keskuksia 
avarakatseisuuteen.

”Jos yrityksiä vaaditaan kansain-
välistymään, ei se onnistu suosimalla 
oman aluekeskuksen yrityksiä. Tarvitaan 
avarakatseisuutta valtakunnallisesti ja 
globaalisesti”, Jaatinen sanoo.

Ala-Oppaan mukaan Tekesin myön-
tämät tuet ovat aina valtakunnallisia, 
kun taas esimerkiksi alueelliset EU-ra-
kennerahastotuet ovat tarkoin vain tu-
kialueilla toimivien yritysten toimintaan 
kohdennettuja.

”Teknologian kehittämisen rinnalla 
yritysten kannattaisi myös miettiä, voisi-
vatko niiden uudet liiketoimintakonsep-
tit tai verkostohankkeet sisältää myös 

henkilöstön koulutukseen, investointien 
rahoittamiseen tai sukupolven vaihdok-
seen liittyviä kehittämis- tai rahoitustar-
peita. Koko toiminnan osaaminen ja ke-
hittäminen ovat yritysten tulevaisuuden 
kannalta ratkaisevia menestystekijöitä”, 
Ala-Opas sanoo.

Hän kannustaa uusia yrityksiä ole-
maan jo varhaisessa vaiheessa yhtey-
dessä rahoittajatahoihin, jolloin liiketoi-
mintasuunnitelmia ja projektiehdotuksia 
voidaan hioa ja arvioida yhdessä etukä-
teen.

”TRIO:n yhteistyökumppanit tarjo-
avat arvokasta tietotaitoa, jonka avulla 
uusien ideoiden iskukykyä voidaan tes-
tata jo tuoreeltaan. Samalla voidaan 
arvioida, riittävätkö yrityksen resurssit 
todella uuden hankkeen läpiviemiseen 
tai minkälaisia mahdollisuuksia TRIO:n
yhteistyökumppaneilla on yrityksen ko-
konaisvaltaiseksi kehittämiseksi”, Ala-
Opas sanoo.

Kuhinaa kentällä

TRIO:ssa mukanaoleville taustatahoille 
hanke merkitsee suurta viestinnällistä 
haastetta, mutta myös oman toiminnan 
uudelleenarviointia.

”Kyllä tässä jokaisen täytyy katsoa 
peiliin ja miettiä, miten omalta osaltaan 
voi viedä myönteistä sanomaa muutok-
sen mahdollisuudesta eteenpäin”, sanoo 
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TRIO:n ohjelmajohtaja Harri Jokinen 
Teknologiateollisuudesta.

Kyseessä on sekä viestinnällinen että 
toiminnallinen haaste hankkeen yhteis-
työkumppaneille. 

Jokinen sanoo, että vuoden vaihtees-
sa kentälle puskettu viesti TRIO:sta on 
otettu innokkaasti vastaan.

”Kyselyjä on tullut erittäin paljon ja 
aluekeskuksissa on jopa pulaa asiantun-
tijaresursseista”, hän tunnustaa.

Keski-Suomen alueella TRIO-päiviä 
järjestävä JYKES:in projektipäällikkö 
Raimo Junikka kertoo, että kesän ta-
paamisissa yritykset ovat kyselleet hyvin 
tarkkaan TRIO:n mahdollisuuksista.

”Yrityksiä kiinnostavat TRIO:n tar-
joamat työkalut ja asiantuntijapalvelut. 
Halu verkostoitua on suuri, mutta nyt 
kaivataan esimerkkejä ja konkreettista 
tietoa, miten verkostoituminen kannat-
taa toteuttaa. Toisten kokemuksista ha-
lutaan oppia. Verkostoitumisen ansain-
talogiikka ja toimintakulttuurin haasteet 
askarruttavat myös”, Junikka sanoo.

Pohjanmaalla on esiintynyt skepti-
syyttä TRIO-hanketta kohtaan, jonka 
MSK Groupin konsernijohtaja Jouko 
Ketola kuittaa paikallisen yrittäjyyden 
piikkiin.

”On totuttu tekemään kaikki itse 
ja omalla rahalla, ettei olla tilivelvollisia 
kenellekään”, Ketola sanoo.

MSK Groupin kuuluva, turvaohjaa-
moja Valtran traktoreihin valmistava 

Maaseudun Kone on etulinjassa lähtenyt 
hyödyntämään TRIO:n mahdollisuuksia.

Yhteistyössä paikallisten aluekeskus-
ten kanssa yritys on kerännyt halukkaita 
yrityksiä mukaan omaan kehitysprojek-
tiinsa. Maaseudun Kone on järjestelmä-
toimittaja, joka hankkii erikoisosaamisen 
verkoston kumppaneilta.

”Yhdessä Valtran ja kolmen konsult-
tiyrityksen kanssa olemme tehneet pe-
russelvitystyön, miten kunkin verkostossa 
mukana olevan yrityksen tulisi kehittää 
omaa liiketoimintaansa ja osaamistaan, 
jotta yhteistyö saadaan tehokkaaksi. Sen 
jälkeen on käyty läpi yhteistyön ongel-
makohtia, jotka liittyvät usein tuotannon 
eri asteisiin automatisointitarpeisiin”, 
Ketola sanoo.

Myönteinen rahoitusratkaisu saa Ke-
tolan miettimään jo tulevaisuuden uusia 
haasteita. 

”Tässä vaiheessa verkostohankkees-
sa on mukana pelkästään kotimaisia toi-
mijoita. Seuraavassa vaiheessa mukaan 
tulee varmasti myös kansainvälisiä toimi-
joita, mikä vaatii uusia valmiuksia: pitää 
olla esimerkiksi yhteinen kieli, suomen 
sijasta englanti”, hän pohtii.

Bisnesmuutos haastaa 
myös työkulttuurin

Metalliliiton tutkija Kari Sairo arvioi, 
että verkostoitumisen haasteet heijas-
tuvat ruohonjuuritasolle ammatillisen 

pätevyyden haasteina.
”Liiketoimintastrategian kehittämi-

sen ohella myös yritysten henkilöstön 
koulutustarpeet vaativat radikaaleja 
muutoksia. Perustaidot on oltava kun-
nossa. Hyvä kielitaito, informaatiotekno-
logian hallinta sekä viestintä- ja markki-
nointikyvyt ovat vähimmäisedellytyksiä”, 
Sairo sanoo.

Suurempaa remonttia kaipaa hänen 
mielestään teknologiateollisuuden hie-
rarkisoitunut työkulttuuri.

”Enemmän joustavuutta toiminta-
tapoihin, avoimempaa päätöksentekoa 
ja vastuiden hajauttamista. Vieläkin on 
tavallista, että suunnittelutyö yrityksissä 
on liian lokeroitunutta. On erilliset suun-
nittelu- ja valmistusosastot, jotka eivät 
kommunikoi keskenään”, Sairo sanoo.

Puhumattakaan, että toimitusjohtaja 
päättää joka ikisestä asiasta.

”Nopeasti reagoiva, joustava työkult-
tuuri vaatii toisenlaista päätöksenteko-
valmiutta”, Sairo sanoo.

Näillä muutoksilla kone- ja metalli-
tuoteteollisuuteen voisi syntyä kaivattua 
imua, mikä toisi työmarkkinoille enem-
män uuden sukupolven tekijöitä.

”Tässä on ainutlaatuinen mahdolli-
suus vastata haasteeseen, jonka suurten 
ikäluokkien eläköitymisaalto luo toimi-
alalle. TRIO-hankkeessa pitäisikin tuoda 
voimakkaammin esille myös kulttuuri-
seen muutokseen liittyvät kysymykset”, 
Sairo sanoo. 
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Kontaktien rakentaja
Teknologiateollisuuden kansainväliset työryhmät avaavat ovia uusille 
markkinoille, auttavat rakentamaan kontakteja ja jakavat yrityksille 
hyödyllistä tietoa kansainvälisistä bisnesmahdollisuuksista. 

nsto Traden toimitusjohtaja 
Jorma Mäkinen on ollut 
kaksi vuotta jäsenenä Tekno-
logiateollisuuden idäntyöryh-
mässä. Haasteellisilla Ve-

”He osaavat esittää asiamme ym-
märrettävämmin sikäläiselle kuulijakun-
nalle. On tietysti mielikuvatasolla myös 
tärkeää, että pääkonttoristamme on 
edustaja mukana”, Mäkinen sanoo.

Enstossa arvostetaan Teknologiate-
ollisuuden jakamaa taustatietoa Venäjän 
markkinoista tai tiedotusvälineistäkin 
tutuista bisnesvaikuttajista. Myös Tek-
nologiateollisuuden matkaraportit ja in-
formaatio bisnesalueiden kehittymisestä 
ovat haluttua konsultointiapua.

”Teknologian osalta yritykset tietäne-
vät kuitenkin itse parhaiten, mitä niiden 
kilpailuedut ja bisnesmahdollisuudet 
ovat. Teknologiateollisuus on tärkeä ovi-
en avaaja, kontaktien rakentaja ja taus-
ta-aineiston välittäjä, mutta varsinainen 
bisneksessä onnistuminen on jokaisen 
yrityksen itse hoidettava”, Mäkinen sanoo.

Mäkisen mukaan Venäjä, IVY-maat, 
Ukraina, Turkmenistan ja Kazakstan ovat 
Enston näkökulmasta juuri nyt erityisen 
kiinnostavia.

”Kaikki kolme brandibisnestämme 
kasvavat näillä alueilla kohisten. Joillakin 
alueilla bisnes vahvistuu jopa 200 pro-
sentin vauhdilla”, Mäkinen sanoo.

MENA auttaa Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan 

markkinoille

Ensto Sekon myyntijohtaja Maire Pihl-
man yhtyy Mäkisen näkemyksiin kan-
sainvälisten työryhmien merkityksestä. 
Pihlman on mukana MENA-ryhmässä, 
joka keskittyy Lähi-idän ja Pohjois-Af-
rikan markkinoihin. Pihlman haluaa 
korostaa vienninedistämismatkojen 

E
TEKSTI Olli Manninen     KUVA Jari Härkönen

näjän markkinoilla asemiaan vahvistava 
Ensto Trade on Mäkisen mukaan saanut 
paljon arvokasta tukea Teknologiateolli-
suuden työryhmätoiminnasta.

”Etenkin suurlähetystöjen kanssa 
järjestetyt esittelytilaisuudet ja yritysvie-
railut ovat olleet hyödyllisiä. Olemme 
päässeet tapaamaan Venäjän keskeisim-
mät öljy- ja sähköyhtiöiden edustajat”, 
Mäkinen sanoo.

Mäkinen on itse osallistunut idän-
työryhmän sääntömääräisiin kokouksiin, 
mutta yritysvierailuille ovat osallistuneet 
Ensto Traden Moskovan ja Pietarin toi-
mistojen paikalliset asiantuntijat.

M A A I L M A L L E
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ohella myös kansainvälisten messujen 
merkitystä. Teknologiateollisuus on ol-
lut koollekutsujana tällaisten messujen 
osanottajayrityksien etsinnässä.

”Yhtenäinen suomalaisten yritysten 
esiintyminen kansainvälisillä messuilla 
saa luonnollisesti vahvemman huomio-
arvon. Esimerkiksi viime talven Dubain 
messut olivat rohkaiseva kokemus”, 
Pihlman sanoo.

Linjanrakennustarvikkeita suunnitte-
levan, markkinoivan ja valmistavan Ensto 
Sekon pääasiakkaita ovat sähköyhtiöt ja 
linjanrakennuksesta vastaavat yhtiöt.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueisiin 
keskittynyt MENA-työryhmä perustettiin 
vuosi sitten. Ensto Sekon edustajat ovat 
olleet mukana Teknologiateollisuuden 
järjestämillä vienninedistämismatkoilla 
Marokossa, Algeriassa, Libyassa ja Egyp-
tissa.

”Uusien bisnesalueiden kannalta 
nämä vierailut ovat erittäin tärkeitä. Nii-
den aikana saa solmittua korkean tason 
kontakteja sekä ministeriössä että säh-
kölaitoksessa. Näiden matkojen seurauk-
sena syntyy vastavierailuja, seminaari-
pyyntöjä ja muita kyselyjä jatkotoimenpi-
teistä ja tässä Teknologiateollisuus toimii 
hyvänä organisaattorina ja yhdyslinkkinä 
ryhmään kuuluviin yrityksiin päin. Var-
sinaiset bisneskontaktit jokainen yritys 
hoitaa itse”, Pihlman sanoo.

Hän haluaa myös korostaa järjestet-
tyjen vienninedistämismatkojen hyvää 
ennakkosuunnittelua.

”Tilaisuuksissa käydään läpi konk-
reettisesti ihan perusasioita kohdemaan 
pukeutumiskulttuuria ja bisneskäyttäy-
tymistä myöten. Samalla voi vaihtaa 
kokemuksia muiden suomalaisyritysten 
edustajien kanssa. Useimmat näistä ovat 
pitkän linjan ammattilaisia, joilla on pal-
jon sellaista arvokasta tietoa, joka perus-
tuu omiin havaintoihin ja kokemuksiin”, 
Pihlman sanoo.

Vienninedistämismatkat ovat Maire 
Pihlmanin mukaan uusien bisnes-
alueiden kannalta erittäin tärkeitä.
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eknologiateollisuus auttaa jäsenyrityksiään kansainvälistymisen eri 
vaiheissa kunkin yrityksen tarvitsemalla tavalla. Lähtökohtina palve-
luitten kehittämisessä ovat yritysten kansainvälistymiseen liittyvien 
riskien pienentäminen, kustannusten alentaminen ja oppiminen 
muiden kokemuksista.T

Monipuolisen projektitoiminnan lisäksi Teknologiateollisuuden tarjoamiin palve-
luihin kuuluvat kansainvälisen kaupan sopimusneuvonta, julkaisut ja Kasetti-linkki-
portaali sekä Katapultti-lehti.

Viennin ja kansainvälistymisen edistämistoimintaa (VKE) ohjaa hallituksen 
nimeämä Kansainvälistymistyöryhmä (KVTR).Yksi näkyvä toimintamuoto on vien-
ninedistämisprojektit. Tämän lisäksi on perustettu kolme alueellista asiantuntijaryh-
mää, jotka koostuvat pääasiassa Teknologiateollisuuden jäsenyritysten edustajista. 
Ryhmät ovat Idänkaupan ryhmä (IKR), MENA-ryhmä, joka on keskittynyt Lähi-idän 
ja Pohjois-Afrikan markkinoihin ja Kiina-ryhmä.Ryhmien yhtenä pääasiallisena 
tehtävänä on pitää ryhmän jäsenet ajan tasalla alueilla tapahtuvista muutoksista. 
Kansainvälistymispalveluita kehitetään yhdessä mm. Finpron kanssa.

Lisätietoja: 
www.teknologiateollisuus.fi  

>>> kehittämistoiminta >>> kansainvälistymisen edistäminen

Kansainvälisyyden 
edistäminen
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kuitenkin olla jo takanapäin, kun kas-
vun moottori Kiina hillitsee taloutensa 
ylikuumenemista ja Yhdysvalloissa ta-
louden pyörät ovat osoittaneet hiipu-

Tilauskanta kohentunut 

Yritysten toiminta laajenee vahvasti ulkomailla      

M
aailmantalouden kas-
vu on jatkunut verra-
ten vahvana kevään ja 
kesän aikana. Nopein 
kasvuvaihe saattaa 

Teknologiateollisuudessa kehitys on 
ollut Suomessa alkuvuonna varsin epä-
yhtenäistä sekä toimialojen että yritysten 
välillä. Tästä huolimatta tilausten koko-
naiskertymä on kehittynyt myönteisesti. 
Yritykset saivat uusia tilauksia huhti-ke-
säkuussa euromääräisesti 27 prosenttia 
enemmän kuin viime vuonna samalla 
ajanjaksolla ja 11 prosenttia enemmän 

Viime kuukausien tilauskehityksen 
perusteella koko teknologiateollisuu-
den yritysten liikevaihdon ja tuotannon 
määrän arvioidaan olevan syksyllä jonkin 
verran suurempi kuin viime vuonna vas-
taavaan aikaan. 

Globaali rakennemuutos 
jatkuu vahvana 

Globaali rakennemuutos aiheuttaa 
edelleen paljon päänvaivaa perinteisissä 
teollisuusmaissa, erityisesti Länsi-Euroo-
passa. Yritykset keskittävät toiminto-
jaan lähemmäksi kasvavia markkinoita 
erityisesti Aasiaan, mutta myös Itä-Eu-
rooppaan ja Venäjälle. Näiden alueiden 
houkuttelevuutta lisäävät markkinoiden 
potentiaaliset kasvumahdollisuudet sekä 
edulliset työvoimakustannukset ja työ-
markkinoiden suuremmat joustot.      

Kiristyvä hintakilpailu pakottaa hyö-
dyntämään alemman kustannustason 
maat, joissa myös osaaminen on kaiken 
aikaa lisääntymässä. Enää kyse ei ole 
pelkästään massatuotannon keskittä-
misestä kehittyviin maihin, vaan nyt on 
alkamassa myös kehittyneempien tuot-
teiden ja palvelujen tuotannon ja tuo-
tekehityksen siirtyminen näihin maihin. 
Tämä muodostaa kasvavan haasteen 
Suomen kaltaisille teollisuusmaille.     
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kuin tammi-maaliskuussa. 
Uusissa tilauksissa kasvua oli 
niin elektroniikka- ja sähkö-
teollisuudessa kuin kone- ja 
metallituoteteollisuudessa. 
Vertailussa on kuitenkin otet-
tava huomioon viime vuoden 
huhti-kesäkuun varsin heikko 
tilauskertymä. 

Tilauskannan arvo oli 
kesäkuun lopussa euromää-
räisesti 9 prosenttia suurempi 
kuin vuosi sitten samaan ai-
kaan ja 5 prosenttia suurempi 
kuin maaliskuun lopussa. 
Tilauskanta on kohentunut 
maaliskuun jälkeen kone- ja 
metallituoteteollisuudessa, 
mutta heikentynyt hieman 
elektroniikka- ja sähköteolli-

misen merkkejä. Öljyn ja muiden raa-
ka-aineiden hintojen nousu on lisännyt 
epävarmuutta yritysten ja kuluttajien 

suudessa. Metallien jalostajien tilauskan-
nan arvoa suurentaa erityisesti hintojen 
voimakas nousu.     

Yrityksille uusi kansainvä-
linen työnjako antaa mahdol-
lisuudet menestyä myös tule-
vaisuudessa. Menestyminen 
edellyttää kuitenkin valppautta 
reagoida nopeasti muuttunee-
seen tilanteeseen. Siksi suoma-
laisetkin teknologiateollisuu-
den yritykset ovat investoineet 
vahvasti uusille kasvualueille. 

Henkilöstö kasvaa 
ulkomailla

Teknologiateollisuuden kesä-
kuussa laatiman oman tiedus-
telun mukaan alan suomalai-
syrityksillä oli henkilöstöä ul-

keskuudessa, millä saattaa 
olla talouskasvua hidastavia 
vaikutuksia.   

Nyt  näyt tääk in  s i l tä , 
että Suomi ja muu Länsi-
Eurooppa eivät ole aina-
kaan perinteiseen tapaan 
hyötyneet kansainvälisestä 
suhdannenoususta. Aiemmin 
maailmantalouden kasvu on 
viiveellä käynnistänyt myös 
investoinnit Suomessa ja työl-
lisyys on parantunut. Näistä 
kummastakaan ei ole näky-
nyt varmoja merkkejä, vaikka 
takana on jo useamman kuu-
kauden pituinen maailmanta-
louden suhdannenousu.   
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komaisissa tytäryrityksissä kaikkiaan 152 
000 vuoden 2003 lopussa, kun määrä 
vuoden 1998 lopussa oli 99 000. Vii-
meisten viiden vuoden aikana suomalais-
yritysten henkilöstö on siten lisääntynyt 
ulkomailla sijaitsevissa tytäryrityksissä yli 
50 000:lla. Kasvua on tapahtunut joka 
vuosi, mukaan lukien aivan viime vuodet, 
jolloin investointitaantuma perinteisissä 

sesti kasvua on ollut enemmän keskisuu-
rissa yrityksissä. Suurten yritysten hen-
kilöstömäärä on lisääntynyt ulkomailla 
92 000:sta 134 000:een. Pk-yrityksistä 
ulkomaista henkilöstöään ovat kas-
vattaneet erityisesti yritykset, joissa on 
henkilöstöä Suomessa 50-499. Näiden 
yritysten henkilöstömäärä ulkomailla on 
kasvanut 7 300:sta 18 600:een henki-

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Suomalaisen teknologiateollisuuden henkilöstön kehitys

Henkilöstö Suomessa keskim. vuoden aikana.

Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla vuoden lopussa.

löön. Pienimpien, alle 
50 henkilöä työllistävi-
en, yritysten toiminnan 
laajeneminen ulkomailla 
on ollut maltillisempaa. 
Selvityksen tuloksista 
käykin selvästi ilmi, että 
teknologiateollisuuden 
pienimmät yr i tykset 
ovat vasta alkutekijöis-
sään toiminnan laajen-
tamisessa ulkomaille. 
EU:n itälaajeneminen 
lienee tekijä, joka saat-
taa vauhdittaa muu-
tosta erityisesti näiden 
pienimpien pk-yritysten 
keskuudessa.    

Suomalaisten alan 
yritysten muutoksista 

teollisuusmaissa on vaikeuttanut myös 
suomalaisyritysten kasvuedellytyksiä. 
Kehitys on jatkunut samansuuntaisena 
myös tänä vuonna ja näin arvioidaan 
tapahtuvan myös tulevina vuosina.   

Tiedustelun mukaan Teknologiateol-
lisuuden jäsenyrityksistä reilulla sadalla 
Suomessa sijaitsevalla emoyhtiöllä oli 
viime vuoden lopussa henkilöstöä ulko-
maisissa tytäryrityksissä. Lukumääräisesti 
67 prosenttia näistä yrityksistä on kasvat-
tanut henkilöstöään ulkomailla vuosina 
1998–2003. Tarkastelujaksolla henkilös-
tön määrä on vähentynyt 29 prosentissa 
yrityksistä ja pysynyt ennallaan 4 prosen-
tissa yrityksistä.   

Suomessa sijaitsevista teknologiate-
ollisuuden yrityksistä ulkomaista henki-
löstöään ovat kasvattaneet määrällisesti 
eniten suuret yritykset (vähintään 500 
henkilöä Suomessa). Sen sijaan suhteelli-

viime vuosina saa paremman kokonais-
kuvan, jos tarkastellaan samanaikaista 
kehitystä myös Suomessa. Selvityksen 
vertailujaksolla 1998–2003 teknologia-
teollisuuden yritysten henkilöstö lisääntyi 
Suomessa vuosina 1998–2001, mutta 
kääntyi laskuun sen jälkeen. Enimmillään 
henkilöstöä oli Suomessa 220 000 vuon-
na 2001 (keskimäärin vuoden aikana), 
mutta vuonna 2003 enää 203 000. Hen-
kilöstön määrä on vähentynyt viimeisen 
kahden vuoden aikana niin, että tällä 
hetkellä alan yrityksissä on Suomessa 
henkilöstöä saman verran kuin vuonna 
1998. 

Jukka Palokangas
Ryhmäpäällikkö

suhdanteet ja tilastot
Teknologiateollisuus ry

jukka.palokangas@
teknologiateollisuus.fi 
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seat tutkimukset vii-
me vuosikymmeniltä 
osoittavat, että 50–60 
%:ssa yrityskaupoista 
kaupalle asetettuja ta-U

voitteita ei ole saavutettu. Tilanne 
ei ole vuosien mittaan juurikaan 
kehittynyt parempaan suuntaan. 

Teknologiateollisuudessa käyn-
nistyi viime vuoden loppupuolella 
Merger & Acquisition Integration 
-hanke, jonka tarkoituksena on 
tuoda esille hyviä toimintamalleja 
ja tarkistuslistoja ja siten auttaa 
yrityksiä onnistumaan hankkeissa 
paremmin. 

Hanke valmistuu vuoden lop-
puun mennessä, jolloin ilmestyy 
myös painettu suomen- ja englan-
ninkielinen julkaisu. 

 

Liiketoimintojen 
yhdistäminen 
hallintaan

Työmarkkinat-yk-
si  kön johtajana 
on 1.8. alkaen toi-
minut varatuoma-
ri Risto Alanko. 
Alanko siirtyi Tek-

nologiateollisuus ry:n palvelukseen 
TT:n Työmarkkinasektorin osas-
topäällikön tehtävistä. Alangon 
varamiehenä toimii apulaisjohtaja 
Ari Sipilä.

Teknologiateolli-
suus ry:n hallitus 
nimitti 1.8. Kilpai-
lukyky-yks ikön 
joh tajaksi teknii-
kan tohtori Juha 

Ylä-Jääskin. Hän aloittaa toimes-
saan 1.10. Ylä-Jääski tulee Nokian 
tutkimuskeskuksesta, jossa hän on 
vastannut strategisesta suunnit-
telusta ja kansainvälisestä yhteis-
työstä. 

Nimitysuutisia
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