
Venäjä – Suomen
talouden dynamo?

s. 8–15

Tulevaisuuden 
ammattiosaajat 

kilpailevat maailman-
mestaruudesta

s. 4

Tapani Kaskeala:

”Finpro tarjoaa
kansainvälistymistä

yrityslähtöisesti”
s. 18



V
is

io
 o

n
 T

ek
n

o
lo

g
ia

te
o

lli
su

u
s 

ry
:n

 n
el

jä
 k

er
ta

a 
vu

o
d

es
sa

 il
m

es
ty

vä
 s

id
o

sr
yh

m
äl

eh
ti

. 
Ju

lk
ai

si
ja

: 
Te

kn
o

lo
g

ia
te

o
lli

su
u

s 
ry

, 
Et

el
är

an
ta

 1
0

, 
PL

 1
0

, 
0

0
1

3
1

 H
el

si
n

ki
 P

ää
to

im
it

ta
ja

: 
M

ar
kk

u
 A

lh
o

n
en

 
To

im
it

u
s 

ja
 t

ai
tt

o
: 

Le
g

en
d

iu
m

 O
y 

O
so

it
el

äh
d

e:
 T

ek
n

o
lo

g
ia

te
o

lli
su

u
s 

ry
:n

 o
so

it
er

ek
is

te
ri

t 
Pa

in
o

p
ai

kk
a:

 F
re

n
ck

el
lin

 K
ir

ja
p

ai
n

o
 O

y 
IS

SN
 1

79
5-

28
16

1 1 1812

4     KOULUTUS
WorldSkills 2005 -ammattitaidon MM-kilpailut 
järjestetään toukokuussa Messukeskuksessa 
Helsingissä. Yli 700 nuorta 40 eri maasta kisailee 
ammattitaidoistaan 39 eri kilpailulajissa.

8–15   VENÄJÄN KAUPPA
Suomen talouskasvu on viisi viimeistä vuotta     
ollut keskimäärin noin kolme prosenttia, prosen-
tin enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Syy 
parempaan talouskehitykseen löytyy Venäjältä.

16    LINJANVETO
Antti Herlin: Tuottavuuden kehitys merkittävää 
pärjäämisellemme.

18    YHTEISTYÖ
Teknologiateollisuus on päättänyt fokusoida omaa 
toimintaansa ja syventää yhteistyötä Finpron kanssa.

22    VAIKUTTAJA
Koska Elcoteqin strategia on olla globaali palvelun-
tarjoaja, on sen oltava siellä, missä asiakkaatkin ovat. 

25    KOLUMNI
Reijo Kemppinen: Suomalaisen julkisen keskus-
telun perusteella saatu kuva Euroopan unionista 
näyttää hieman vääristyneeltä. On vaikea nähdä 
koko metsää muutamalta isolta puulta.

26    TYÖYMPÄRISTÖ
Merima Oy on sitoutunut turvallisuuden jatkuvaan 
parantamiseen ja Steris Finn-Aqua “nolla tapatur-
maa” -ajatteluun.

30    KILPAILU
TÄMÄ TOIMII! -teknologiakilpailu tuo teknologian 
tutuksi lapsille, antaa opettajille eväitä teknologian 
opetukseen ja jakaa tietoa ammattioppilaitosten 
koulutuksesta.

31    TUTKITTUA
Ympäristölinjaus auttaa yrityksiä hahmottamaan 
uusia ympäristövaatimuksia.

32    NÄKÖKULMA
”Millennium-teknologiapalkinnon tunnettuuden 
vahvistamiseksi on tehtävä vielä paljon”, sanoo Mil-
lennium-palkintosäätiön asiamies Tapio Alvesalo.

36    TOIMINTAMALLI
Teknologiateollisuus ry:n tuntosarvina ovat alueyk-
siköt, joita on nyt viidellä paikkakunnalla. Seuraa-
vaksi kartalle ilmestyy Oulu.

38    TALOUDEN TILA



P Ä Ä K I R J O I T U S

eknologian kehittäminen ja sen hyödyntämi-
nen ovat teollisuudelle – ja varsinkin tekno-
logiateollisuudelle – välttämättömiä. Meidän 
mahdollisuutemme ovat innovaatiokyvyssä ja 
osaamisessa. Suomessa kehitetään ja valmis-

Teknologiaa 
teollisuudelle, 
vaurautta 
kansalle

T
tetaan kaikkein vaativimmat tuotteet ja palvelut. Tehdään sitä, 
mitä muut eivät osaa, ja sovelletaan opittu notkeasti käytän-
töön. Ollaan edelläkävijöitä. 

Julkista tutkimus- ja teknologiarahoitusta on nostettava 
merkittävästi. Julkisella teknologiarahoituksella on aivan kes-
keinen vaikutus yrityksille käynnistettäessä riskihankkeita, joita 
ilman ei synny läpimurtoja, ei uutta liiketoimintaa eikä uusia 
työpaikkoja. Ensisijaisesti rahoitusta on suunnattava teknolo-
gia-alueille, joihin yrityksetkin ovat sitoutuneet ja missä olem-
me jo vahvoja. Siten varmistamme etumatkamme.

Tekes on toiminut erinomaisesti julkisen teknologiarahoi-
tuksen suuntaajana. Tekesiin keskitettynä rahoitus on koh-
dellut yrityksiä tasapuolisesti ja koko kansantalouden 
edun huomioiden. Toivomme, että näin olisi myös 
jatkossa.

Teknologiateollisuudessa on huolta aiheut-
tanut kiistely Tekesin alueorganisaation ase-
masta. Teknologiateollisuus kannattaa TE-kes-
kusten teknologiayksiköiden siirtämistä kaikilta 
osin osaksi Tekesin organisaatiota. 

Tämä ei tarkoittaisi sitä, että luovuttaisiin 
periaatteesta, jossa yritykset saavat kaiken 
tarvitsemansa julkisen palvelun samasta 
paikasta. TE-keskus olisi edelleen 
luonteva sijaintipaikka Tekesin 
teknologia-asiamiehille. Olen-
naista on, että toiminnan 
valtakunnallinen johto on
substanssiorganisaa-
tiossa eli Tekesissä.

Olen varma, että 
keskustelun kautta ja 
asiakasta kuunnel-
len, tähänkin asiaan 
löytyy koko kansan-
talouden kannalta 
paras ratkaisu. 

Markku Alhonen
päätoimittaja
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Tilaukset ja palautteet
Kerro mielipiteesi lehdestä: palaute.visio@teknologiateollisuus.fi 

Kaikki saamamme palaute ja kommentit ovat meille tärkeitä. Jos et 

ole vielä postituslistalla, voit tilata lehden kyseisestä osoitteesta.
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Elcoteqin
Jouni Hartikainen:

”Asiakkaamme
ostavat luotetta-

vuutta siihen,
että hoidamme

lupaamamme 
osuuden heidän
tuotannollisesta
arvoketjustaan.”

s. 22
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kokit ja fl oristit ottavat mittaa toisistaan 
nelipäiväisessä tapahtumassa, jossa ky-
vykkäimmät palkitaan kansainvälisesti 
arvostetulla diplomilla.

Peräti kolmannes kilpailulajeista 
edustaa teknologiateollisuutta.

Loppukilpailuun valitut huippuosaa-
jat ovat käyneet läpi valtakunnalliset 
Taitaja-kilpailut, ennen kuin paikka 
maajoukkueessa on varmistunut. Suo-
men maajoukkueeseen kuuluu tänä 
vuonna 44 nuorta, jotka osallistuvat 38 
kilpailulajiin.

Jotain WorldSkills-tapahtuman laa-
juudesta kertoo se, että paikalle odote-
taan jopa 150 000 kävijää. Pelkästään 
kilpailijoita, valmentajia ja tuomareita 
sekä tapahtuman järjestäjiä ja oppaita 
on paikan päällä noin 3 000.

Yhdessä Metallityöväen Liiton kans-
sa Teknologiateollisuus huolehtii lähes 
7 000 seitsenluokkalaisen kuljetuksista, 
valmistautumisesta ja tutustumisesta 
ammattitaidon maailmanmestaruuski-
soihin.

”Kun paikalle on tulossa 60 000 
koululaista tai opiskelijaa, voidaan tätä 

tapahtumaa kutsua historialliseksi”, sa-
noo Skills Finlandin koulukoordinaattori 
Matti Kauppinen.

WorldSkills-kilpailuja on järjestetty 
jo reilut 50 vuotta, mutta Suomi oli 
ensi kertaa kisoissa mukana vuonna 
1989 Birminghamissa 
Englannissa.

Kilpailut saivat alkun-
sa vuonna 1950 Espanjan
ja Portugalin välisestä 
ammattitaitoja vertaile-
vasta maaottelusta, joka 
on laajentunut asteittain
eurooppalaisesta kansain-
väliseksi. Tuoreimpana 
mukaan ovat tulleet myös 
Aasian maat. Helsingin 
jälkeen seuraavat kisat 
järjestetään Japanissa 
vuonna 2007.

”Ammattitaitokil-
pailu 40 eri lajissa viestii 
jo osaltaan, että am-
mattiosaajien tutkintoja 
on runsaasti. Lukion ja 
korkeakoulujen rinnalla 
ammattioppilaitokset tarjoavat laajan 
kokonaisuuden, josta löytyy paljon kiin-
nostavia vaihtoehtoja uraansa suunnit-
televalle nuorelle”, sanoo opetusminis-
teriön hallitusneuvos Timo Lankinen.

Viisi opintopolkua
avaa näköaloja

WorldSkills on ammattitaitokilpailu, 
mutta myös erinomainen tilaisuus 
esitellä ammattioppilaitosten eri opis-

keluvaihtoehtoja ja tehdä tutuksi myös 
tulevaisuuden työpaikkoja.

”Tässä tapahtumassa koululaiset, 
opettajat ja vanhemmat saavat run-
saasti uutta tietoa eri ammattivaihtoeh-

T
TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Skills Finland ry

oukokuun lopulla muiden 
muassa hitsaajat, putki-
asentajat, automaatio-
asentajat, kirvesmiehet, 
tietotokoneyliasentajat, 

Huiput kokoontuvat Helsinkiin
WorldSkills 2005 -ammattitaidon MM-kilpailut järjestetään toukokuussa 
Messukeskuksessa Helsingissä. Kyseessä on suurin tähän mennessä 
Messukeskuksessa järjestetty yksittäinen tapahtuma, sillä paikalle 
odotetaan jopa 150 000 kävijää. 700 nuorta 40 eri maasta kisailee 
ammattitaidoistaan 39 eri kilpailulajissa.

4
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doista ja voivat päivittää näkemyksiään 
nykyajan työelämän osaamisvaatimuk-
sista”, Lankinen sanoo.

Uutta tietoa uravalintamahdolli-
suuksista tarjoavat Jyväskylän ammatti-
korkeakoulussa opettajiksi opiskelevien 
suunnittelemat erilaiset opintopolut, 
jotka opastavat tuoreella tavalla kou-
lulaiset tutustumaan erilaisiin uravaih-
toehtoihin.

Tapahtumaan osallistuvat voivat 
tutustua palveluduunipolun, estetiik-
kasafarin, formulapolun, citypolun tai 
teknopolun sisältöön ennakkoon jo 
verkkopalvelussa.

Viisi opintopolkua on suomalais-
ten kehittämä innovaatio, joka on 
herättänyt runsaasti kiinnostusta myös 
kansainvälisten WorldSkills-tapahtuma-
järjestäjien keskuudessa.

Myös erityisoppilaitosten tarpeet on 
huomioitu WorldSkills-tapahtumassa. 
Erityisryhmillä on mahdollisuus varata 
opastettuja kierroksia, joita vetävät 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun am-
matillisen opettajakorkeakoulun erityis-
opettajaopiskelijat.

”On tärkeää, että kaikki nuoret 
kokevat tapahtuman omakseen. Se 
yhdistää nuoria, joilla pohdituttavat 
samat kysymykset paikkakunnasta tai 
sukupuolesta riippumatta. Parhaimmil-
laan WorldSkills-tapahtumasta syntyy 

Teknologiateollisuus 
vahvasti mukana
Teknologiateollisuus ry on yksi World-Skills 2005 -tapah-
tuman pääsponsoreista. Tapahtuma mahdollistaa tekno-
logiateollisuuden ammatillisen osaamisen esittelemisen 
ammattitaidon maailmanmestaruuskisojen aikana.

Messukeskuksessa on oma näyttelyosasto, jossa 
teknologiateollisuutta esitellään kisavierailijoille päätoi-
mialoja edustavien yritysten kautta. 

Perjantaina 28.5. Teknologiateollisuus järjestää yh-
dessä pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten 
kanssa kutsuvierastilaisuuden perusasteen opettajille. Ta-

pahtumassa esitellään opettajille teknologiateollisuuden 
osaamis- ja osaajatarpeita sekä käytännössä hyviksi to-
dettuja toimintamalleja oppilaitos- ja yritysyhteistyöhön. 

Teknologiateollisuus järjestää yhdessä Metallityöväen 
Liiton kanssa lähes 7 000 seitsemäsluokkalaiselle tutus-
tumismatkan tapahtumaan. Matkalla kisaoppaat, tekno-
logiateollisuuden ja ammattiopistojen edustajat kertovat 
koululaisille työelämästä ja opiskelusta sekä teknologia-
teollisuuden tarjoamista mahdollisuuksista nuorille. Mat-
kalaisille annetaan kilpailutehtäviä, joihin ratkaisut löyty-
vät MM-kilpailupaikalta Teknologiateollisuuden omalta 
näyttelyosastolta tai Teknologiapolulta. Kilpailutehtävät 
puretaan paluumatkalla ja parhaimmat palkitaan. 

elämys, jossa vaihdetaan ajatuksia ja 
luodaan kontakteja”, Kauppinen sanoo.

Kiikarissa 
tulevaisuuden 

haasteet

Timo Lankinen painottaa, että laji-
kilpailujen ja opintopolkujen ohella 



6

Levyseppähitsaajaksi valmistuva lai-
hialainen Sami Ala-Varvi edustaa 
Suomea WorldSkills 2005 -kisoissa 
hitsauksessa. Samin tukijoukkoja ovat 
lajipäällikkö Seppo Paloluoma Vaasan 
aikuiskoulutuskeskuksesta, ekspertti 
Juho Muhonen Jyväskylän Teollisuu-

den Oppimispaikasta sekä hitsausneu-
voja Hannu Saarivirta Kemppi Oy:sta.

Ala-Varvi osallistui viime vuonna Tai-
taja-kisoihin Seinäjoella, minkä jälkeen 
häntä pyydettiin valmennukseen. Käy-
tännössä se on merkinnyt harjoittelua 
Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessä sekä 
työskentelyä hitsauslaitteita ja -tarvik-
keita valmistavalla Kempillä.

Kemppi Oy sponsoroi WorldSkills-ta-
pahtumaa tarjoamalla kilpailijoiden käyt-
töön hitsauslaitteistoja ja -tarvikkeita.

”Meille tämä on luontevaa jatkoa sille 
yhteistyölle, jota olemme jo aiemminkin 
tehneet hitsauksellisesti edistyneiden am-
mattioppilaitosten kanssa”, myyntijohtaja 
Ari Kangasmäki Kemppi Oy:sta toteaa.

Kangasmäki arvioi, että WorldSkills 

on näkyvyyden kannalta tärkeä tapah-
tuma Kempille.

Kotimainen yritysmaailma ei tunne 
vielä riittävästi kansainvälisesti arvoste-
tun WorldSkills-tapahtuman merkitystä.

”Kyseessä on kansainvälinen suur-
tapahtuma, joka asettaa tavarantoi-
mittajille tiukat vaatimukset. Kaikkien 
kilpailussa käytettävien koneiden ja 
laitteiden tulee olla maailmanlaajuisesti 
tunnettuja brändejä, jotka edustavat 
edelläkävijyyttä teknisillä ratkaisuil-
laan”, Kangasmäki sanoo.

Kemppi on yksi WorldSkills-tapahtu-
man kymmenestä tavarantoimittajasta.

Lisätietoja aiheesta osoitteista:
www.ammattiosaaja.fi 

www.wsc2005helsinki.com

WorldSkills-tapahtumalla on tärkeä 
yhteiskunnallinen rooli.

”Tällaisilla tapahtumilla luodaan 
vetovoimaa ammatilliseen koulutuk-
seen, mutta samalla myös herätetään 
keskustelua ammatillisen koulutuksen 
kehittämistarpeista ja tulevaisuuden 
koulutushaasteista.”

”Tavoitteena on saada peruskoulu-
laiset miettimään jo hieman varhaisem-
massa vaiheessa omaa tulevaisuuden 
ammattiaan. Kun valinnan aika tulee, 
ei aina olla riittävän hyvin selvillä, mitä 
erilaisia mahdollisuuksia on”, Matti 
Kauppinen lisää.

Nuorilla saattaa olla myös puut-
teellisia käsityksiä eri ammattien mah-
dollisuuksista. Muotialat kiinnostavat, 
mutta työn takaavia perusammatteja 
ei tunneta riittävästi, vaikka työllisty-
mismahdollisuudet saattaisivat olla 
paremmat.

”Teknologiateollisuus tarjoaa moni-
puolisempia mahdollisuuksia kuin osa-
taan kuvitellakaan. Monella saattaa olla 
kapea käsitys ammattien todellisista 
toimenkuvista nykyaikana. Esimerkiksi 
hitsaajan työ on nykyisin muutakin 
kuin roisketta ilmassa ja hiontakipinää. 
Hitsaaminen vaatii nykyisin entistä 
enemmän tietoteknistä osaamista”, 
Kauppinen sanoo.

Vaikka ammattiosaamisen vuosi 
2005 huipentuu toukokuun lopun am-
mattitaidon MM-kilpailuihin, jatkuvat 
teemavuoden tapahtumat myös vuo-
den lopullakin.

”WorldSkills saa varmasti eniten 
näkyvyyttä julkisuudessa ja herättää 
toivottavasti keskustelua ammatillisen 
koulutuksen merkityksestä laajemmin-

kin. Syksyllä järjestämme lisäksi asian-
tuntijaseminaareja, joissa pohdimme 
ammatillisen osaamisen merkitystä 
ja haasteita. Suomen kilpailukyvyn 
kannalta on tärkeää, että meillä säilyy 
monipuolinen ammattiosaaminen. Jos 
meiltä loppuvat esimerkiksi hitsaajat, 
katoavat samalla monet muutkin työ-
paikat”, Lankinen sanoo. 

Kemppi tukee Samia

Suomen Erno Sundell (vas.) otti hopeaa teollisuuselektroniikassa ammattitai-
don MM-kilpailuissa Sveitsissä, ST. Gallenissa, vuonna 2003.
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Eläkkeelle siirtyminen avaa paikkoja uusille ammattilaisille 

Teknologiateollisuuden nykyisen ikäjakauman perusteella alan yrityksistä siirtyy eläkkeelle vuosi-
na 2004–2007 kaikkiaan lähes 20 000 työntekijää ja toimihenkilöä. Eläkkeelle siirtyvissä ikäluo-
kissa on eniten vähän koulutusta saaneita, mikä vaikuttaa erityisesti toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen rekrytointitarpeeseen. Vuoden 2007 jälkeen eläkkeelle on siirtymässä vuosittain 
5 000–6 000 henkilöä. 

Eläkkeelle on siirrytty keskimäärin 59-vuotiaana. Jos tähän ei saada muutosta pikaisesti, 
painottuu yritysten kokonaishenkilöstötarve toisen asteen ammatilliseen osaamiseen. Eläkkeelle 
kun siirrytään pääsääntöisesti kone- ja metallituoteteollisuuden tuotannollisista tehtävistä, joi-
hin tarvitaan seuraavan kolmen vuoden aikana yli 8 000 uutta henkilöä.

Nämä tehtävät ja koulutusalat houkuttelevat nuoria edelleen heikosti, vaikka työn sisältö 
ja vaativuustaso on koko ajan kehittynyt. Erityisesti pkt-yritykset ovat kovan paikan edessä: 
tuotteiden laatuvaatimukset kovenevat samaan aikaan kun osaajien saaminen työtehtäviin on 
entistä vaikeampaa. 



Venäjä – Suomen
Suomen talouskasvu on viisi viimeistä vuotta ollut keskimäärin 
noin kolme prosenttia, prosentin enemmän kuin EU-maissa
keskimäärin. Osasyy parempaan talouskehitykseen löytyy Venäjältä.

8

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Kuvapörssi ja Sakari Tiikkoja



enäjän bruttokansan-
tuote on kasvanut viisi 
viimeistä vuotta keski-
määrin 6,1 prosenttia. 
Etlan tutkimusjohtaja 

maan välisiä kauppavirtoja yleensä hy-
vin selittävällä gravitaatiomallilla lasket-
tuna Suomen vienti oli jo vuonna 1999 
yli 50 prosenttia normaalitason yläpuo-
lella. Tuonnissa kaupan taso ylitti vielä 
enemmän laskennalliset normaalitasot. 
Ja viidessä vuodessa sekä vienti että 
tuonti ovat kasvaneet voimakkaasti.

Ripeää talouskasvua

Maailmanmarkkinoilla Suomi ja Venäjä 
eivät juurikaan kilpaile keskenään, ja 
niiden keskinäinen kauppa täyden-
tää toisiaan. Suomen tuonti Venäjältä 
on yli 80 prosenttisesti raaka-aineita. 
Suomen vienti Venäjälle puolestaan 
koostuu pääosin samoista tuotteista 
kuin vienti muuallekin. Runsaat puolet 
viennistä Venäjälle koostuu teknolo-
giateollisuuden tuotteista. Niiden arvo 
vuonna 2003 oli 1,9 miljardia euroa. 

V
Hannu Hernesniemen mukaan Ve-
näjän vahva talouskasvu on siivittänyt 
myös Suomen talouden muita EU-mai-
ta parempaan vauhtiin.

”Venäjänkaupan osuus on Suomes-
sa suhteessa suurempi kuin missään 
muussa EU-maassa. Suomi hyötyy 
unionimaista eniten Venäjän kasvusta 
läheisyyden ja talouden synergiaetujen 
takia ”, Hannu Hernesniemi sanoo. 

Venäjänkaupan osuus Suomelle 
on Hernesniemen mukaan teoriassa 
jopa liiankin suuri. Perinteisellä kahden 

Suurimmat tuoteryhmät ovat matkapu-
helimet sekä televerkon laitteet. Paljon 
viedään myös koneita ja laitteita.

Myös kaupan kehitys näyttää hyväl-
tä, näillä näkymin Venäjästä on tulossa 
Suomen suurin kauppakumppani jo 
ensi vuonna. IMF:n ennusteiden mu-
kaan Venäjän talous kasvaa vuodessa 
lähes 6 prosenttia vuoteen 2009 asti. 
Maan tuonti kasvaa vuodessa 10 pro-
senttia ja vientikin 5 prosenttia vuosi-
kymmenen loppuun asti, mikäli öljyn 
hinta ei romahda. Hernesniemi näkee 
ennustusten mukaisen kehityksen ta-
sapainoisena.

”Venäjällä on kova kauppataseen 
ylijäämä, eli tuonti voi vuosikausia jat-
kua huomattavasti vientiä ripeämpänä 
ilman että Venäjälle tulee ongelmia 
kauppataseen tai valtiovarannon kans-
sa.”

Venäjästä on tullut maailman suurin 
öljynviejä. Onko Venäjän talouden kas-
vu pelkästään öljyn hinnan varassa?

”Aika pitkällehän se sitä on, mutta 
edellä esitetyt talouskasvun ennusteet 
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tuonnin kannalta. Vanha totuus on, 
että ’maantieteelle emme voi mitään’. 
Monesti haitalliseksi koetusta sijain-
nistamme EU:n syrjäisellä itärajalla ei 
näillä näkymin koidu Suomelle talou-
dellisesti ’hirmuisia’ seuraamuksia, 
vaan asetelma voi päinvastoin kääntyä 
eduksemme.

Hernesniemen mukaan Venäjän 
alhainen kustannustaso mahdollistaisi 
suomalaisille yrityksille Kiina-ilmiön 
tapaisen edun. 

”Missään muussa EU-maassa ei ole 
näin suurta kustannusrajaa. Useilla suo-
malaisilla yrityksillä on jo markkinaka-
navat Venäjälle hallussaan. Venäjä-ilmiö 
on suomalaisille yrityksille todellinen 
mahdollisuus, joka realisoituu jos yri-
tykset sijoittavat tuotantoa Venäjälle. 
Erityisesti näen suomalaisten johtamal-
la elektroniikka- ja sähköteollisuudella 
olevan mahdollisuuksia”, Hernesniemi 
sanoo.

Potentiaali on pitkälle hyödyntä-
mättä. Vielä tällä hetkellä jo aiemmin 

esillä olleella gravitaatiomallilla las-
kettuna suomalaisyritysten Venäjälle 
tekemät sijoitukset ovat selvästi alakan-
tissa. Tosin tilastojen ristiriitaisuuksien 
johdosta sijoituksista on vaikeaa tehdä 
täsmällistä arviota.

Hernesniemikin myöntää, että 
kustannuseron hyödyntäminen vaatii 
yrityksiltä paljon pohjatyötä. Sosialismin 
perintönä Venäjältä puuttuu esimerkiksi 
alihankintateollisuus. Kehityksen hidas-
teena Hernesniemi näkee myös inves-
tointisuojasopimuksen uupumisen. 

”Ulkomaisilta yrityksiltä vaaditaan 
edelleen korkeampaa hintaa keskei-
sistä tuotantopanoksista kuten säh-
köstä, kuljetustariffeista tai vedestä. 
Käytännön esteenä on myös hyvien 
tehdaspaikkojen puute. Siksi suoma-
laisyritysten kannattaisikin Venäjälle 
mennessä klusteroitua ja perustaa jol-
lekin alueelle teollisuuskylän kaltainen 
alue ja huolehtia yhdessä vaadittavasta 
infrastruktuurista.” 

on laskettu 30 dollarin tynnyrihinnalla. 
Eikä mielestäni ole sellaisia tekijöitä, 
jotka nopealla aikataululla laskisivat 
merkittävästi öljyn hintaa. Lisäksi elin-
tason nousu kasvattaa Venäjän koti-
markkinoita, mikä puolestaan osaltaan 
motivoi investointeja”, Hernesniemi 
sanoo. 

Pyynnöstä hän listaa Venäjän ta-
louskehitystä mahdollisesti uhkaavia 
tekijöitä.

”Valtion liiallinen sekaantuminen 
talouselämään, liike-elämän ja politii-
kan väliset jännitteet, terrorismi. Ja kyl-
lähän venäläiset pystyvät järjestämään 
kriisin vaikka kaiken pitäisi olla hyvin, 
kuten rahoitusjärjestelmää melkein 
uhannut kriisi viime kesänä osoitti”, 
Hernesniemi huomauttaa.

Hyödyntämättömiä 
mahdollisuuksia

Venäjä ei ole Suomen kannalta talou-
dellisesti kiinnostava vain viennin tai 

V E N Ä J Ä N  K A U P P A

Teknologiateollisuuden vienti 
Venäjälle (tammi–marraskuu)

Teknologiateollisuuden vienti 
Venäjälle kuukausittain
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oimitusjohtaja Arto Tii-
tinen pääsee heti aluksi 
kertomaan hyvän syyn, 
miksi on tovin myöhässä 
sovitusta haastatteluajas-

Ponsse starttasi Venäjän markki-
noille vuonna 2003. Jo viime vuonna 
ne saavuttivat Ranskan tason, vaikka 
siellä yhtiö on ollut läsnä jo kymmenen 
vuotta. Tähän asti Ponsse on tavoitellut 

Ponsse varautuu Venäjän kasvavaan kysyntään 
kasvattamalla tuotantokapasiteettiaan.

Ponsse raivaa markkinoita

T
ta.  Aikaa kului kun-
nantalolla, ja tulos 
oli yhtiön kannalta 
merkittävä. Viere-
män kunnanvaltuus-
to päätti rakentaa 
Ponssen nykyisten 
tuotantotilojen yh-
teyteen uutta tilaa 
kahdessa vaiheessa 
yhteensä yli 4 000 
neliötä ja vuokrata 
tilat Ponsselle. 

Uudet tilat kas-
vattavat yhtiön tuo-
tantokapasiteetin 
kaksinkertaiseksi ja 
yrityksen Vieremäl-
lä työskentelevän 
henkilöstön määrä 
kasvaa lähivuosina 
usealla kymmenel-
lä. Tämähän viittaa 
siihen, että Ponssel-
la menee hyvin?

”No ei sitä kos-
kaan saa olla tyytyväi-
nen olemassa olevaan tilanteeseen”, Arto 
Tiitinen naurahtaa.

Tyvestä puuhun

Ponsse-konserni suunnittelee, valmistaa 
ja markkinoi metsäkoneita sekä puun-
korjuuseen liittyvää tietotekniikkaa. Sen 
liikevaihto oli viime vuonna 190 miljoo-
naa euroa. Tuotannosta viennin osuus 
oli yli 60 prosenttia, mutta Tiitisen 
mukaan se pitäisi saada vielä suurem-
maksi. Tähän asti tuotantokapasiteetti 
on hillinnyt vientipyrkimyksiä, mutta 
nyt Vieremällä katseet on suunnattu 
vahvasti itään.

”Laajennumme sitä mukaan kun 
saamme huoltoverkoston toimimaan. 
Vasta sen jälkeen aloitamme koneiden 
toimitukset. Tällä varmistamme, että 
asiakkaamme saavat maksimaalisen 

palvelun ja sitä hoita-
massa on erikoiskou-
lutettu henkilöstö”, 
Tiitinen sanoo ja ker-
too, että palveluun 
sisältyy myös venä-
läisten kuljettajien 
koulutusta.

Hän on varovai-
nen sanoissaan, mut-
ta myöntää Venäjällä 
olevan Ponsselle mel-
koinen kasvupoten-
tiaali.

”Viime vuonna 
siellä hakattiin 160 
mil joonaa kuutio-
metriä puuta, kun 
kokonaispotentiaalia 
on aina 400 miljoo-
naan kuutiometriin. 
Uskomme, että in-
vestoinnit Venäjällä 
tapahtuvaan raaka-
puun jatkojalostuk-
seen lisääntyvät lähi-
vuosien aikana.”

Entä Venäjän alhainen palkkataso, 
sotiiko se metsäkoneiden käytön edul-
lisuutta vastaan? Eikö yhden metsä-
koneen kustannuksella saa palkattua 
’sen yhdennentoista metsurin’, joka 
kääntää taloudellisuuden ihmistyövoi-
man eduksi?

”Venäjällä korjuukausi on lyhyt, jol-
loin metsästä pitää ottaa paljon puuta 
pois. Sitä ei miestyöllä pystytä määrään-
sä enempää tekemään ja siitä syystä 
koneellisen metsänkorjuun merkitys 
vahvistuu siellä koko ajan. Uskomme, 
että Ponssen markkinat Venäjällä tule-
vat kasvamaan voimakkaasti.” 

Venäjän markkinoita alueella, joka ulot-
tuu rajalta Komiin asti. Nyt kurotellaan 
kauemmaksi uudella toimintamallilla.

Ponsse perustaa Pietariin tytäryh-
tiön, joka myy ja huoltaa Ponsse-met-
säkoneita koko Venäjän alueella sekä 
rakentaa ja tukee jälleenmyyjäverkos-
toa. Parhaillaan yhtiöön rekrytoidaan 
väkeä sekä Suomesta, Baltiasta että 
Venäjältä.

Iso savotta idässä

Arto Tiitinen korostaa, että uusille 
markkinoille meno pitää tehdä kun-
nolla.

TEKSTI Sami Laakso  KUVA Ponsse Oyj
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Vauhtia Venäjä-ilmiöön
” V

TEKSTI Sami Laakso  KUVA Hanna Immonen

enäjä on tuonnissa 
tällä hetkellä toisella 
s i ja l la  ja v iennissä 
kolmannella si jal la 
S u o m e n  k a u p p a -

kumppanina. Odotusarvo on, että maa 
on seuraavan kahden vuoden sisällä 
Suomen tärkein kauppakumppani”, 
ohjelmajohtaja Maaret Heiskari pe-
rustelee, miksi Sitra on ottanut ohjel-
mansa kohteeksi juuri Venäjän.

Monelle suomalaisyritykselle kan-
sainvälistymisen hidasteena on se, 
että yritykset ovat kansainvälisessä 
vertailussa melko pieniä. Eikä yritysten 
Venäjälle menoa edesauta maata koh-
taan tunnetut ennakkoluulot. Monissa 
yrityksissä Venäjä koetaan riskialttiina 
markkinana muun muassa poliittisten 
ja taloudellisten syiden, epärehellisen 
kilpailun sekä markkinoiden valtavan 
koon vuoksi. 

Sitrassa uskotaan, että sen rahal-
lisella panostuksella voidaan auttaa 
pk-yrityksiä verkottumaan Venäjälle 
integroituessa. Eikä yhteistyö Venäjä-
ohjelmassa jää vain yritysten väliseksi. 
Mukana on myös edustava joukko 
muita tahoja muun muassa ministe-
riöitä, tutkimus- ja koulutuslaitoksia, 
vienninedistämisorganisaatioita, teolli-
suusliittoja.

”Sitra on tunnettu neutraali toimija 
Suomessa ja Venäjällä. Vaikuttavuutta 
saadaan yhteisesiintymisellä sekä sillä, 
että yritykset menevät Venäjälle ’Sit-
ran sateenvarjon alla’. Tavoitteena on 
neuvotella yrityksille parempia toimin-
taedellytyksiä ja esimerkiksi investoin-
tietuisuuksia”, Heiskari kertoo. 

Hänen mukaansa verkottumalla 
jaetaan riskejä, mutta myös asiakas-

Venäjä on suomalaisyrityksille mielenkiintoinen paitsi kasvavien
markkinoidensa myös selvästi Suomea matalamman  kustannus-
tasonsa johdosta. Sitran Venäjä-ohjelmalla halutaan helpottaa
erityisesti suomalaisten pk-yritysten etabloitumista Venäjälle.

potentiaaleja. Yhteistyössä yritykset 
kykenevät paremmin vastaamaan suur-
ten markkinoiden haasteeseen. Lisäksi 
verkostoissa yritykset voivat hyötyä 
toistensa kokemuksista.

Asenteiden muokkausta

Kolmevuotisessa Venäjä-ohjelman integ-
raatio-osuudessa on mukana 74 yritystä 
eri toimialoilta.

Suurin osa niistä on pk-yrityksiä, 
mutta joukossa on myös suuryrityksiä. 
Yrityksillä on hyvin erilaiset lähtökoh-
dat. Osa yrityksistä on aivan Venäjän 
valloituksensa alkutaipaleella, toiset 
ovat jo vuosia käyneet kauppaa, ja 
joillakin on jo edustusto maassa. Myös 
yritysten tavoitteet ovat erilaisia.

”Venäjä on tuotanto- ja työvoima-
kustannuksiltaan niin paljon edullisem-
pi, että monet yritykset ovat harkinneet 
siirtävänsä osan tuotannostaan sinne, 
jotkut jopa koko tuotannon.”

Tuotannon siirto pois Suomesta 
särähtää helposti korvaan. Maaret 
Heiskari kuitenkin korostaa, että ohjel-
massa tarkastellaan kuinka suomalaiset 
yritykset voivat säilyttää kilpailukykynsä 
ja jopa parantaa sitä.

”Täytyy muistaa, että vaikka tuo-
tantoa siirrettäisiin Venäjälle, niin täy-
tyyhän Suomessa olla joku joka koor-
dinoi tehtäviä. Ja pidemmälle asioita 
harkinneet yritykset ovat ajatelleet 
Venäjällä sijaitsevan tuotantolaitoksen 
tuotteita Venäjän ja Suomen markki-
noiden lisäksi globaaleille markkinoille. 
Tässä syntyy varmasti työpaikkoja myös 
Suomeen.”

Ajatuksena esimerkiksi alihankinnan 
ostaminen Venäjältä kuulostaa hyvinkin 

järkevältä ja selkeältä. Maaret Heiskari 
kuitenkin muistuttaa realismista.

Hänen mukaansa venäläisillä on 
alihankinnan suhteen ideologinen 
ongelma. He eivät oikein vielä osaa 
nähdä sitä, että yhden komponentin 
valmistaminen voi olla kannattavaa 
liiketoimintaa. 

”Venäläiset haluaisivat mieluusti 
tehdä koko tuotteen. He ovat tottuneet 
siihen, että kombinaatin yhdestä osasta 
tulee raaka-aine sisälle ja toisesta oves-
ta lähtee valmis tuote. Jos esimerkiksi 
aikaisemmin iso sotateollisuuden kom-
binaatti on valmistanut helikoptereita 
ja nyt pyydetäänkin valmistamaan 
vaikka miljardi mutteria. Onhan se aika 
delikaattia, miten esittää asia suurval-
takompleksista kärsivälle yritysjohta-
jalle. Mutta kyllä minä uskon, että se 
onnistuu.” 

Alku vaatii ponnisteluja

Ne suomalaiset yritykset, jotka lähtevät 
Venäjältä hakemaan alihankintaa jou-
tuvat Heiskarin mukaan melko varmasti 
kouluttamaan henkilökuntaa.

Alkuvaiheessa voi olla myös tarvet-
ta sille, että suomalaisia työntekijöitä 
lähetetään opastamaan esimerkiksi 
laadunvalvonnassa ja toimitusaikojen 
pitävyydessä. Eli itään vievä polku voi 
olla kivikkoinen?

”Venäjän markkinoilla on paljon 
mahdol l isuuksia, mutta on myös 
tiettyjä esteitä. Esimerkiksi kone- ja 
laitekanta on monilla aloilla vanhaa eli 
yritykset saattavat joutuu tekemään 
lisäsijoituksia. On mahdollista, etteivät 
kaikki yritykset löydä itselleen sopivaa 
alihankintapajaa.” 

V E N Ä J Ä N  K A U P P A



Paljon kivikkoisesta polusta on 
kuitenkin tasoitettu sillä, että Venäjä-
ohjelmassa Sitra muun muassa palkkaa 
konsulteiksi parhaat Venäjä-osaajat, 
hakee partnerit ja toimitilat sekä järjes-
tää tapaamiset. 

”Liiketoiminnan onnistuminen riip-
puu kuitenkin yrityksestä itsestään”, 
Heiskari määrittää.

Entä milloin Venäjä-ohjelma on 
onnistunut?

”Silloin, kun ohjelmaan osallistunei-
den yritysten tavoitteet toteutuvat.

Toisaalta sekin on positiivinen tulos, 
jos yritys huomaa, ettei Venäjä ollutkaan 
sen markkina. Eikä mennyt ja tuhlannut 
rahojaan kokeilussaan.”  

Tietoa Venäjä-ohjelmasta:
www.sitra.fi >ohjelmat >
Venäjä-ohjelma

Lahjomaton
vastaus
Suomalaisyritykset törmäävät Venäjälle 
mennessään monenlaisiin kulttuurieroi-
hin. Suomi on esimerkiksi säännöllisesti 
tilastoitu maailman korruptiovapaim-
pien maiden joukkoon. Venäjä taas 
on Transparency Internationalin tutki-
muksessa luokiteltu sijalle 90 Gambian, 
Malawin ja Tansanian kanssa. 
 Minkälaisen perspektiivin yli vuosi-
kymmenen oleskelu Venäjällä antaa 
Suomessa nousseeseen kohuun siitä, 
että Suomalais-venäläisen kauppaka-
marin julkaisemassa kirjassa kerrottiin 
lahjonnasta Venäjällä?

”Kärpäsestä tehtiin härkänen. Eri 
maissa toimitaan eri tavoilla, emme me-
kään saa Venäjä-ohjelmassa antaa liian 
ruusunpunaista kuvaa tilanteesta. Riskit 
on huomioitava ja yrityksille saattaa 
tulla eteen tilanne, jossa lahjuksia vaa-
ditaan. Mutta minä olen itse toiminut 
11 vuotta Venäjällä, enkä ole joutunut 
maksamaan lahjuksia. Venäjä-ohjel-
massa meillä on kuitenkin mahdollisuus 
luoda suorat kontaktit päättäjiin ja 
viranomaisiin, jolloin korruption mah-
dollisuus pienenee”, Maaret Heiskari 
vastaa. 

VISIO 1|2005 13
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viettää noin kaksi kolmasosaa työajas-
taan Venäjällä, matkoja vuoteen mah-
tuu nelisenkymmentä.

Metso Automation toimittaa Ve-
näjälle prosessiautomaatioratkaisuja 
öljyn- ja kaasuntuotantoon sekä -jalos-
tukseen, energiateollisuudelle, sellu- ja 
paperiteollisuudelle sekä metallurgian-
teollisuudelle. Venäjän markkinoiden 
osuus koko Metso Automationin liike-
vaihdosta on neljän prosentin luokkaa.

Teuvo Laaksonen on tehnyt venä-
läisten kanssa kauppaa neljällä vuo-
sikymmenellä. Kun Neuvostoliiton ja 
bilateraalikaupan aikana asiat sovittiin 
Moskovassa ulkomaankauppayhtymien 
kanssa, nyt myynninedistämismatkoja 
tehdään eri puolille laajaa maata loppu-
käyttäjien luokse.

Vaikka Laaksoselta usein kuluu pelk-
kään matkantekoon helposti vuorokau-
si suuntaansa, silti hänen mukaansa 
matkat ovat Venäjän kaupassa välttä-
mättömiä. Niitä ei pystytä esimerkiksi 
puhelinneuvotteluilla korvaamaan. 

Laaksonen kertoo tutkimuksesta, 
jonka mukaan Venäjällä valtaosa siitä 
luottamuksesta, joka tarvitaan sopi-
musten aikaansaamiseksi, pohjautuu 
henkilökohtaiseen luottamukseen. 
Selvästi vähäisempi osa perustuu luot-
tamukseen allekirjoitettuun sopimuk-
seen, yhtiöön, lakeihin, perinteisiin 
kauppatapoihin ja muihin vastaaviin 
seikkoihin. Länsimaissa suhteet ovat 
päinvastaiset.

opettanut Laaksosta ainakin sen verran, 
että matkoilla voi sattua kaikenlaista 
ennalta suunnitelmatonta. Pienistä ei 
kannata hätkähtää.

”Se on lähes sääntö, että joitain uu-
sia jännittäviä asioita sattuu. Niitä tietää 
jopa odottaa. Ja sitten vain katsotaan, 
kuinka tilanteesta pääsee eteenpäin”, 
Laaksonen naurahtaa ja osoittaa, että 
idän ihmeellisyydet vaativat kauppa-
mieheltä joviaalia asennetta.

Teuvo Laaksonen on itse joutunut 
opettelemaan venäläisten kanssa toimi-
misen kirjaimellisesti venäjän kielen a:sta 
alkaen ollessaan 1972 Loviisan ydin-
voimalaprojektissa reaktorin sisäisestä 
instrumentoinnista vastaavana projek-
tipäällikkönä. Hänen silloinen esimie-
hensä huomautti reaktoriturvallisuuden 
olevan niin tärkeä asia, ettei asiassa voi 
luottaa pelkästään tulkkeihin. Myös 
Laaksosen piti ymmärtää mitä venäläi-
set sanovat. Ja onneksemme Laakso-
nen oppi kielen ilmeisen nopeasti.

Laaksonen korostaakin Venäjän 
kielen taidon olevan oleellinen tekijä, 
kun bisneksessä halutaan saada hyviä 
tuloksia aikaan. 

”Joskus Neuvostoliiton aikaan to-
della suuret persoonallisuudet saavut-
tivat luottamusta tulkkienkin kautta. 
Mutta kyllä se nykyajan bisneksessä 
ilman venäjän kielen taitoa on hyvin 
vaikeaa. Usein tulee esimerkiksi tilan-
teita, että asian ratkaisemiseksi halu-
taan keskustella kahden kesken. Kyllä 
venäläiset ovat panneet sen erittäin 
positiivisesti merkille, kun olemme 
pystyneet kommunikoimaan vapaasti 
ilman tulkkia.”

”Toissapäivänä tulin Tsetsenian läheltä Budjanovskista. Viime viikolla 
olin Jakutiassa ja ensi viikolla menen Pietariin, sitä seuraavalla Hersoniin 
Odessan suunnalle”, Teuvo Laaksonen tutkii kalenteriaan.

T
yöjakso on vaiherikas, 
muttei poikkeuksell i-
nen. Metso Automation 
Projectsin toimitusjoh-
taja Teuvo Laaksonen 

Maassa maan tavalla

Bisneksenteossa pitkästä urasta ja lu-
kemattomista matkakilometreistä on 
hyötyä. Ajan myötä kauppakumppanit 
ovat tulleet tutuiksi. Vastapuolen – tai 
myötäpuolen, niin kuin Laaksonen sa-
noo – kanssa ollaan tekemisissä myös 
varsinaisen ”työajan” ulkopuolella. 

”Venäjäl lä markkinoinnissa ja 
myynnissä henkilökohtaiset suhteet 
ovat aivan ratkaisevia. Suhteiden raken-
taminen venäjänkaupassa on kaiken a 
ja o”, Laaksonen painottaa.

Menneinä aikoina politiikassa Jo-
hannes Virolaisella väitettiin olleen vai-
keuksia venäläisten kanssa, eikä asiaa 
helpottanut miehen täysraittius. Teuvo 
Laaksonen myöntää, että myös tämän 
päivän bisnesmaailmassa on paljon 
vaikeampi pärjätä täysin raittiina. Edul-
lisempaa on, jos on valmis juomaan 
maljan silloin kun isännät sitä tarjoavat 
ja hyvä on osata tarjota joskus itsekin.

”Vaikka Moskovassa vodkan käyt-
tö on neuvotteluissa vähentynyt, niin 
maakunnissa käyttö on monin paikoin 
lähes entisellään. Ja hyvin paljon vih-
jeitä kaupantekoon liittyvistä asioista 
kerrotaan juuri maljapuheissa. Nämä 
vihjeet tulevat usein kätkettyinä muun 
puheen sisällä. Venäläiseen kulttuuriin 
kuuluu tämä ”podskazyvatj”-vihjekieli. 
Sitä on hyvä ymmärtää, sillä sitä kautta 
saa monesti aivan oleellisia tietoja”, 
Laaksonen sanoo. 

Nelisenkymmentä matkaa vuodessa 
tuntuu kuulijasta rasittavalta, ainakin 
jos on itse tuntenut voimattomuut-
ta vaikkapa venäläisten tullimiesten 
palveluasenteen kohteena. Siperia on 

TEKSTI Sami Laakso  KUVA Jari Härkönen
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Ystävyyttä, Yhteistoimintaa ja



”Luotettavia 
naapureita”

Metson kaikki kilpailijat ovat mukana 
Venäjän markkinoilla. Laaksosen mu-
kaan suomalaisten etuna on venäläis-
ten keskuudessa vallitseva maine ”luo-
tettavana pohjoisena naapurina”. 

”Ei suomalaisena siellä ole miten-
kään mahdotonta kilpailla. Suomalaisil-
la on ollut luotettavan partnerin maine. 
Ja varsinkin kun pyrkii toimimaan 
luottamusta herättävästi ja pitkäjäntei-
sesti siten, että jokainen kauppa poikisi 
myös lisää kauppoja. Meillä venäjän 
kielen ja kulttuurin tunteminen on 
ollut laajempaa ja syvällisempää kuin 
kauempana lännessä ja suomalaisten 
kanssa venäläiset tuntuvat tulevan 
paremmin toimeen kuin muiden länsi-
maalaisten.”

Venäjän markkinoiden kehitys näyt-
tää tällä hetkellä hyvältä. Mutta vaikka 
Venäjän markkinat ovatkin kehittyneet 
suotuisaan suuntaan, tasaisesta ke-
hityksestä ei ole takuita. Laaksonen 
muotoilee asian kauniisti.

”Venäjällä markkinoiden tasapaino 
on länsimaita herkempi. Toimintaympä-
ristö ei ole vielä niin stabiili ja luotetta-
vaksi kehittynyt, etteikö yllätyksiä voisi 
tapahtua.”  

Ja tietysti myös yksittäisissä kau-
poissa voi eteen tulla monenmoisia 
haasteita. Esimerkiksi käy vaikka Ve-
näjän viimeinen iso paperikonekaup-
pa, joka tehtiin jo 1987 – paperikone 
saatiin kuitenkin käyttöön vasta viime 
vuonna.

Paikallisia osaajia

Metso Automation on Venäjällä vah-
vasti läsnä. Sillä on yhtiö Moskovassa 
ja  tytäryhtiöt Pietarissa sekä Surgutissa. 
Lisäksi sillä on yhteisyritys Contur Auto-

Asiakassopimuksia

mation, jolla on toimistot Moskovassa 
ja Tulassa. Metsolla on myös monia pai-
kallisia partneria eri puolilla maata. 

”Jo tällä hetkellä selvästi suurin osa 
töistä tehdään venäläisten toimesta. 
Paikallisen työvoiman käytöstä on selkeä 
hintaetu, ja kilpailukyvyn parantamiseksi 
lisäämme koko ajan venäläisten osuutta.”

Laaksonen myötää, ettei sopivien 
työntekijöiden löytäminen ole aina help-
poa. Metso ei ole kuitenkaan tyytynyt 
työntekijämarkkinoilla passiivisesti pelk-
kään tarjontaan, vaan harjoittaa aktiivista 
yhteistyötä yliopistojen kanssa.

”Olemme opettaneet Petroskoin 
yliopiston tekemään bisnestä. Yhteistyö 
sen kanssa on jatkunut jo yli kaksitoista 
vuotta. Yliopisto kehittää ohjelmistoja 
ja tekee niitä meillekin”, Petroskoin yli-
opiston kunniatohtori selvittää. Vastaa-
vaa yhteistyötä Metsolla on myös Tju-
menin öljy- ja kaasuyliopiston kanssa.

”Me ja meidän as iakkaamme 
saamme yliopistoista hyviä spesialis-
teja. Lisäksi yhteistyö tuo monenlaista 
markkinoinnillista pr:ää”, Laaksonen 
paljastaa motiivin. 

Metso Automation Projectsin toimitusjohtaja Teuvo Laaksonen viettää noin
kaksi kolmasosaa työajastaan Venäjällä. Matkoja vuoteen mahtuu
nelisenkymmentä.
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uomen ensimmäinen 
tunnettu teknologiaan 
erikoistunut oli epäile-
mättä seppo Ilmarinen. 
Hän oli Kalevalan sanka-

Tuottavuuden kehitys merkittävää pärjäämisellemme

S
aloilla korkeampi kuin osassa kilpalija-
maita. Näitä aloja ovat tietoliikennelait-
teiden valmistus ja metallien jalostus. 
Toiseksi, osassa teknologiateollisuutta, 
kuten koneiden, metallituotteiden sekä 
sähkökoneiden ja -laitteiden valmistuk-
sessa, Suomi sijoittuu Länsi-Euroopan 
keskitasolle. Suomen edellä on siten 
useita maita. Kolmanneksi, tuottavuus 
on parantunut useilla aloilla viime vuo-
sina Suomea nopeammin kehittyvissä 
maissa Keski- ja Itä-Euroopassa sekä 
Aasiassa. 

Tuottavuuden parantamisen tarve 
koskee Suomessa yhtälailla kaikkia tek-
nologiateollisuuden toimialoja. Myös 
parhaiten menestyneillä toimialoil-
lamme Suomen tuntumassa on kovia 
kilpailijamaita. Tämän lisäksi myynti-
hintojen lasku useilla aloilla merkitsee 
kilpajuoksun jatkumista. Lisähaastetta 
meille tuo myös etäisyys keskeisiltä 
markkina-alueilta. Asia on yksinker-
tainen: tuote on kyettävä myymään 
asiakkaalle kannattavuuden takaavilla 
hinnoilla.

Teknologinen kehitys 
kulkee edellä

 
Kasvavan globaalin kilpailun kovuut-
ta on vaikea ymmärtää, jollei se ole 

arkipäivää, kuten monille yrittäjille. 
Osaksi valtioiden elinkeinotoimintaa 
on muodostunut oman maan tekno-
logisen kehityksen tukeminen. Suo-
messa kyseinen toiminta on ohjattu 
Tekesille. Tälle toiminnalle on selkeät 
reunaehdot, joiden sisällä toimien ei 
rikota kansainvälisiä yritystukirajoituk-
sia. Näiden reunaehtojen sisällä on 
kuitenkin huomattavaa liikkumatilaa. 
Tässä liikkumatilassa voidaan tehdä 
paljon. Tässä tilassa määritetään myös 
tuon tuen vaikuttavuuden erot eri 
maissa. Siis mitä panostuksella saa-
daan. Brunilan työryhmän ehdotuksen 
mukaan julkista teknologiarahoitusta 
on kasvatettava vuosittain vähintään 
seitsemällä prosentilla. Tekesin roolia 
on vahvistettava osana julkista inno-
vaatiojärjestelmää. Hallituksella on 
tässä näytön paikka, kun se valmistelee 
valtion talousarvion määrärahakehyksiä 
vuosille 2006–2008. Teknologia on 
lähes kaiken toiminnan sydämessä, 
valtion teknologiapanostus pitää saada 
tehokkaaseen käyttöön. Sitä ei saa alis-
taa politikoinnin kohteeksi.

Suomessa on vallalla käsitys kan-
samme hyvistä sepistä ja huonoista 
myyjistä. Totta tai ei, menestyäkseen 
pitää tuotetta myydäkin. Yhä useampi 
yritys myös teknologiateollisuuden 

reista käsistään taitavin, ja ongelmien rat-
kaisun tekninen puoli jätettiin hänelle. 
Hän takoi sammon, kultaisen morsia-
men ja kuun sekä auringonkin. Sampo 
jäi pohjan akalle, morsian oli kylmän 
puoleinen ja kaksi viimeistäkään eivät 
täysin onnistuneet, ne eivät nimittäin 
loistaneet. Kaikki ei onnistu taitavim-
maltakaan. Teknologinen erinomaisuus 
ei takaa onnistumista globalisoitunees-
sa ja verkottuneessa ympäristössä nyt 
yhtään pidemmälle kuin Ilmarisen kyvyt 
muinoin. 

Teknologiateollisuus Suomessa ei 
pärjää kansainvälisissä työvoimakus-
tannus- ja työaikavertailuissa suurim-
malle osalle kilpailijamaitamme. Näillä 
mittareilla jäämme erityisesti nopeasti 
kehittyvistä talouksista, kuten Kiina, 
Intia sekä Keski- ja Itä-Euroopan maat, 
jälkeen. Sen sijaan tuottavuudessa ase-
mamme on osin kärkeä, osin keskita-
soa. Teknologiateollisuus ry:n kokoama 
kansainvälinen tuottavuusvertailu tuo 
esille kolme päähavaintoa. Ensinnäkin, 
tuottavuuden taso on Suomessa muu-
tamilla teknologiateollisuuden toimi-
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sisällä joutuu miettimään toimintansa 
kasvavaa kansainvälisyyttä. Tätä sil-
mälläpitäen on teknologiateollisuus 
syventänyt suhdettaan Finproon. Myös 
Finpron toiminta on suuresti riippuvai-
nen valtion panostuksesta. Edelleeen 
Brunilan raporttiin viitaten: Finpron 
verkoston levittäminen niin koti- kuin 
ulkomaillakin on koko kansakunnan 
etu. 

Haasteet koskevat koko 
Länsi-Eurooppaa 

Käynnissä oleva maailmanlaajuinen 
rakennemuutos ja väestön nopea 
ikääntyminen muodostavat läntisen 
Euroopan suurimmat haasteet. Näistä 
muutoksista seuraa myös mittavia 
vaikutuksia verovaroin rahoitetuille 
palveluille. Vallitsevissa oloissa vain kil-
pilukyvyn parantamisen kautta voidaan 
turvata pärjäämisemme. 

Rakennemuutoksessa kyse on yri-
tysten muuttumisesta entistä globaa-
limmin toimiviksi sekä Aasian ja muiden 
nopeasti kehittyvien maiden kasvavasta 
roolista kansainvälisessä työnjaossa. 
Tässä muutoksessa ensivaiheessa Kii-
nalla ja myöhemmin korostetummin 
myös Intian, Brasilian ja myös Venäjän 
kaltaisilla mailla on suuri vetovoima 

kansainvälisten investointien sijoitus-
kohteena. Näissä kaikissa maissa vetä-
vät yrityksiä puoleensa liiketoiminnan 
merkittävä markkina-alue, alhaiset työ-
voimakustannukset sekä joustavammat 
työmarkkinat. 

Rakennemuutoksen seurauksena 
teollisuuden työpaikat ovat vähenty-
neet Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
koko 2000-luvun ajan. Koveneva hinta-
kilpailu on merkinnyt tarvetta parantaa 
yritysten tuottavuutta työllisyydenkin 
kustannuksella. Aivan yhtälailla myös 
Suomessa teknologiateollisuuden työ-
paikat ovat supistuneet viime vuosina 
lähes 20 000:lla. Suomalaisyritykset 
ovat kuitenkin oivaltaneet myös mah-
dollisuutensa ja kasvattaneet henki-
löstöään ulkomailla vastaavana aikana 
runsaalla 20 000:lla. Kehityksen ar-
vioidaan jatkuvan tämänsuuntaisena 
pitkälle tulevaisuuteen.

Globaalin rakennemuutoksen ohel-
la Länsi-Euroopassa on nyt sopeudutta-
va väestön ikääntymisestä aiheutuviin 
ongelmiin. Suomessa demografinen 
kehitys on edennyt jo vaiheeseen, jossa 
poistuma työmarkkinoilta on suurempi 
kuin työmarkkinoille tulevien nuorten 
määrä. Tämä näkyy teknologiateolli-
suuden yrityksissä enenevässä mää-
rin vaikeutena löytää huippuosaajia 

haastaviin työtehtäviin. Siksi maamme 
etujen mukaista on pitää ovet avoinna 
myös ulkomaisten osaajien rekrytoinnil-
le Suomeen.

Väestön huoltosuhteen heikkene-
misen ohella myös kansainvälinen vero-
kilpailu edellyttää ylisuureksi paisuneen 
julkisen sektorin keventämistä. Kilpailu 
yritysten investoinneista ja osaajista 
merkitsee tarvetta alentaa yritys-, pää-
oma- ja ansiotuloverotusta. Nämäkin 
muutokset ovat hallittuja, kun saman-
aikaisesti pidetään huolta tuottavuuden 
parantamisesta kansantalouden kaikilla 
sektoreilla.  

Vaikka Ilmarisen tuotteissa oli ha-
vaittavissa puutteita, on näkökanta 
edelleen ajankohtainen: useissa on-
gelmissa ratkaisu löytyy teknologiasta. 
Samalla mielellä meidän on katsottava 
tulevaisuuttamme: teknologiasta löytyy 
ratkaisu moneen nykyajan ongelmaan, 
meidän on pidettävä huolta Suomen 
teknologiateollisuuden elinolosuhteista 
pienenevässä maailmassa. 

Antti Herlin
Hallituksen puheenjohtaja

Teknologiateollisuus ry
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Teknologiateollisuus luopui vuoden alusta omasta viennin-
edistämis- ja kansainvälistämistoiminnastaan. Suora opera-
tiivinen toiminta, kuten konkreettiset vienninedistämismatkat 
eivät enää kuulu Teknologiateollisuuden palvelutarjontaan. 
Näitä palveluja jäsenyritykset saavat Finpron kautta. 
Teknologiateollisuus keskittyy vaikuttamaan julkisten 
kansainvälistymispalveluiden 
ja -rahoituksen kehittämiseksi
yritysten tarpeiden mukaisiksi.

Teknologiateollisuus ja Finpro syventävät yhteistyötään

Kansainvälistymistä 
yrityslähtöisesti

eknologiateollisuus ry:n kansainvä-
listymispalvelut ovat olleet jäsenyri-
tyksille suuri apu niiden kansainvä-
listymispyrkimyksissä. Tämän vuo-
den alusta totuttuihin käytäntöihin T

on tullut muutoksia, kun Teknologiateollisuus on 
päättänyt fokusoida omaa toimintaansa ja syven-
tää yhteistyötä Finpron kanssa.

Johtaja Juha Ylä-Jääski kertoo, että Tek-
nologiateollisuus ry:n hallituksen Finpro-yhteis-
työpäätöksen taustalla oli harkinta siitä, onko 
yhteen toimialaan fokusoivan yhdistyksen jär-
kevää yrittää varsin rajallisilla resursseilla tarjota 
operatiivista palvelua vai onko parempi hyödyn-
tää isomman, toimintaan varsinaisesti keskittyvän 
organisaation osaamista ja resursseja. 

”Päädyimme solmimaan raamisopimuksen, 
jonka mukaisesti jäsenyrityksemme saavat jat-
kossa Finpron kautta operatiivisiin toimintoihin 
liittyvät vastaavat tai paremmat palvelut kuin 
mitä me aiemmin olemme tarjonneet”, Juha Ylä-
Jääski kertoo.

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Jari Härkönen

”Haluamme Finprossa kuunnella yritysten 
toiveita ja pyrkiä sen mukaan kehittämään 
toimintaamme. Emme ole tarjoamassa 
valmista pakettia, vaan olemme valmiita 
kehittämään palettia juuri sellaiseen suun-
taan kuin Teknologiateollisuus ry:n jäsenet 
haluavat”, Finpron toimitusjohtaja Tapani 
Kaskeala lupaa.
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Uusi tilanne ei ole Teknologiateolli-
suuden jäsenyrityksille sittenkään aivan 
niin uusi kuin äkkiseltään näyttää. Fin-
pron toimitusjohtaja Tapani Kaskea-
lalla on esittää asiasta lukuja.

”Teknologiateollisuuden jäsenkun-
nasta 75 prosenttia on parina viime 

”Uskomme että Finpron kanssa toi-
mimalla saamme enemmän aikaiseksi 
kuin aiemmalla toimintamall i l la. 
Haasteena on toiminnan kustannuste-
hokkuus ja se, miten toimia riittävän lä-
hellä asiakasta”, johtaja Juha Ylä-Jääski 
Teknologiateollisuus ry:stä sanoo.

veluita, joita sen jäsenkunta kaipaa”, 
Kaskeala korostaa.

Vaikuttaminen etusijalla

Toimintojen ulkoistamisen yhteydessä 
yleensä jo lähes kliseenomaisesti mai-

nitaan, että yhtiö tai yhteisö keskittyy 
jatkossa ydintoimintaansa. Kansainvä-
linen toiminta on Teknologiateollisuus 
ry:n jäsenyrityksille tänä päivänä pi-
kemminkin sääntö kuin poikkeus, joten 
yhdistyksen kansainvälistymispalveluille 
on riittänyt kysyntää. Ei kai Teknologia-
teollisuus ole toimintansa uudelleen-
järjestämisessä mennyt ulkoistamaan 
ydintoimintaansa?  

 ”Ydintoimintaamme on vaikutta-
minen päättäjiin ja niihin sidosryhmiin, 
jotka määrittelevät minkälainen toimin-
taympäristö meillä täällä Suomessa on. 
Se on se ydin. Sen sijaan haluamme, 
että kumppanimme hoitaa konkreet-

tiset toimenpiteet kuten vienninedistä-
mismatkojen ja -tilaisuuksien järjestä-
miset”, Ylä-Jääski selventää.

Hän painottaa, että vaikuttamisen 
kannalta keskeiset PKT-valiokunta ja 
Kansainvälistymistyöryhmä asiantunti-
jaryhmineen jatkavat toimintaansa. 

vuonna ostanut meidän maksullisia 
palvelujamme. Ja varmasti lähemmäs 
sata prosenttia käyttää palvelujamme, 
kun huomioidaan myös maksuttomat 
palvelut”, Kaskeala summaa. 

Vaikka Finpro onkin tottunut pal-
velemaan teknologiateollisuusyrityksiä, 
raamisopimuksen myötä toiminta 
kehittyy.

”Teknologiateollisuuden tulo avain-
partneriksemme lisää mahdollisuuk-
siamme mieltää tämän asiakaskunnan 
yleisiä tarpeita paremmin. Uskon, että 
keskeinen syy yhteistyöhön on se, että 
Teknologiateollisuudessa on oivallettu 
Finpron kyky ja halu tuottaa niitä pal-

”Kansainvälistymistyöryhmän alla 
toimivien idänkaupan asiantuntijaryh-
män, Lähi-itään keskittyvä MENA-alueen 
asiantuntijaryhmän sekä Kiina-asian-
tuntijaryhmän työ on paljolti johtanut 
operatiiviseen toimintaan. Jatkossakin 
ryhmät kokoontuvat Teknologiateollisuu-
den suojissa. Ryhmät koostuvat yritysten 
edustajista ja paikalla ovat myös Teknolo-
giateollisuuden ja Finpron edustajat. Ha-
luamme pysyä ajan hermolla kaikista vai-
kuttamisen suhteen relevanteista asioista. 
Mutta kun ryhmä identifi oi konkreettisia 
toimia, niin pääsääntöisesti niitä ei enää 
toteutakaan käytännössä Teknologiateol-
lisuus vaan Finpro.”
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 Teknologiateollisuuden ja Finpron 
yhteistyön syvyyttä kuvaa se, että Kan-
sainvälistymisen työryhmässä Finpron 
edustajana on Tapani Kaskeala. 

”Minusta on luontevaa, että yh-
teistyösopimuksen myötä olemme 
työryhmässä kuuntelemassa mihin suun-

sekä itse että asiakkaittemme kautta 
kuinka uusi järjestely toimii, jotta to-
teutusta voi tarvittaessa reivata oikeaan 
suuntaan”, Ylä-Jääski sanoo ja kertoo, 
että kevään aikana toiminnan laadun 
ja hyödyllisyyden seurantaan luodaan 
mittaristo.

Teknologiateollisuuden jäsenyrityk-
set ovat tottuneet kansainvälistymis-
palveluissa siinäkin mielessä hyvään, 
että kaikkia aiheutuneita kustannuksia 
ei ole välttämättä peritty suoraan pal-
velujen käyttäjiltä. Vaikka  Teknologia-
teollisuus maksaa jatkossa yhteistyöstä 
Finprolle, silti uudenlaisille palveluille 
voi muodostua uudenlainen hinta.

”Tämän täytyy olla hyvä sopimus 
jäsenyrityksillemme, Teknologiateol-
lisuus ry:lle sekä myös Finprolle. Jos 
tämä muodostuisi Finprolle taloudelli-
seksi rasitteeksi, niin heillä ei olisi int-
ressiä hoitaa asioita hyvin”, Ylä-Jääski 
huomauttaa.

Tapani Kaskeala pitää palvelujen 
maksullisuutta myös asiakaskunnan 
kannalta hyvänä asiana, sillä hintame-
kanismi on ‘merkittävä voimavarojen 
tehokkaan allokoinnin varmistaja’. Hän 
myös muistuttaa, että Finpron maksut-
tomat palvelut ovat kasvaneet räjäh-
dysmäisesti. Esimerkiksi e-palveluissa 
oli viime vuonna miljoona käyntiä.

Kansainvälistymistä 
eri lähtökohdista

Teknologiateollisuuden yritykset vas-
taavat lähes kuudestakymmenestä 
prosentista Suomen viennistä ja kan-
sainvälisessä toiminnassa ne ovat etu-
rintamassa. Tarvitsevatko yritykset vielä 
apua kansainvälistymisessä?

Finpro

Finpro on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten 
yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finprossa 
työskentelee noin 370 kansainvälistymisen asiantuntijaa ympäri maailmaa 
51 vientikeskuksessa 40 maassa ja Suomessa kahdessa vientikeskuksessa. 
Finpro kehittää alueellista toimintaansa myös TE- ja Teknologiakeskusten 
kanssa.

Lisätietoja: www.fi npro.fi 

”Jos puhutaankin kansainvälisty-
misen sijaan globalisaatiosta. Yksikään 
yritys ei hallitse globalisaatiota täydelli-
sesti niin, ettei se enää tarvitsisi asian 
tiimoilta keskustelua. Asia koskee sekä 
pieniä että isoja yrityksiä.” Ylä-Jääski 
muistuttaa.

 Tapani Kaskeala toteaa, että val-
taosa Suomen noin 6 000 säännöllistä 
vientitoimintaa harjoittavasta yrityk-
sestä asioi Finpron kanssa. Hän huo-
mauttaa, että vaikka Finpron toiminnan 
fokus on pk-yrityksissä, niin Suomen 
kansainvälisimmätkin yritykset käyttä-
vät sen palveluita. 

”Teimme esimerkiksi viime vuonna 
KONEelle perusteellisen sijoittautu-
misselvityksen, johon tukeutuen yhtiö 
valitsi uuden komponenttitehtaansa si-
jaintipaikaksi Tsekin. Pk-yritysten kanssa 
yhteistyö lähtee usein aivan perusteista, 
kuten kansainvälistymisedellytysten 
arvioimisesta, strategian tekemisestä 
ja markkina-analyyseistä. Kysytty osa-
alue on myös markkinoilla tehtävä 
ennakointityyppinen työ. Siinä Finpron 
maailmalla toimivat asiantuntijat tes-
taavat asiakkaiden uusia tuoteideoita 
ja teknologiota markkinoilta käsin jo 
ennen kuin yritykset panostavat suuria 
summia tuotekehitykseensä”, Kaskeala 
kertoo.

Viime vuosina Finpro on panostanut 
erityisesti toimialaosaamiseen. Se on 
perustanut globaaleja toimialatiimejä, 
joissa maailman eri puolilla vientikes-
kuksissa toimivat tietyn toimialan osaa-
jat on koottu yhteen palvelemaan alan 
yrityksiä. Teknologiateollisuuden yritys-
ten kannalta on merkitystä myös sillä, 
että Finpro tekee lisääntyvässä määrin 
yhteistyötä Tekesin kanssa. 

taan meidän toimintaamme 
olisi Teknologiateollisuuden 
kansainvälistyvien yritysten 
näkökulmasta syytä kehittää. 
Ja samalla voin toimitusjohta-
jana kertoa kokonaisvaltaisesti, 
mitä Finpro voi tarjota. Haluan 
myös osoittaa meidän sitoutu-
mistamme asiaan”, Kaskeala 
perustelee.

Palaute ohjaa 
toimintaa

Teknologiateollisuuden ja Fin-
pron yhteistyö ei lähde liikkeel-
le täysin ilman menneisyyden 
rasitteita, sillä aina Finprota ja 
etenkään sen edeltäjää Suo-
men Ulkomaankauppaliittoa ei 
ole mielletty erityisen asiakas-
lähtöiseksi. Kaskeala tiedostaa 
joitakin yrityksiä vieläkin kalva-
vat epäilyt. Hän korostaa, että 
Finpron toimintaa on voimak-
kaasti kehitetty viime vuosina. 
Erityisesti asiakastarpeiden sel-
vittämiseen ja palvelun laatuun 
on panostettu.

”Takavuosina on tehty vir-
heitä, mutta Finpro on muut-

tunut. Kuuntelemme asiakkaitamme ja 
meillä on varmaankin alamme laajin 
asiakastyytyväisyysseuranta. Kaikki 
mittarit tukevat väitettä, että olemme 
erinäköinen kuin viisi tai kymmenen 
vuotta sitten. Ja jos esimerkiksi Tekno-
logiateollisuuden jäsenillä on palveluis-
samme toivomisen varaa, niin toivoisin, 
että ne ottaisivat aktiivisesti yhteyttä 
myös Finpron johtoon.”

Ylä-Jääsken mukaan eräs yhteistyön 
haaste onkin, kuinka jäsenyritykset saa-
daan keskustelemaan Finpron kanssa. 

”Olemme Teknologiateollisuudessa 
määritelleet henkilötasolla hyvin tarkas-
ti vastuualueet. Sen lisäksi seuraamme 



22

Maailma on avoin Elcoteqin tutkiessa karttaa. Koska 
yhtiön strategia on olla globaali palveluntarjoaja, 

on sen oltava siellä, missä asiakkaatkin ovat. 
Ja pelkän paikallaolon lisäksi pitää osata olla läsnä.

Elcoteqin pallonhallintatekniikka: 

Kaikkialla yhdenmukaisesti, 
mutta ei samalla tavalla

22

TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVAT Patrik Raski ja Elcoteq Network Oyj
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me globaalisti toimiva palveluyritys, 
emme mikään kapasiteettialihankkija”, 
toimitusjohtaja Jouni Hartikainen sa-
noo ja lisää yhtiön varsinaisen tuotteen 
olevan lupaus luotettavuudesta.  

”Asiakkaamme ostavat luotetta-
vuutta siihen, että hoidamme lupaa-
mamme osuuden heidän tuotannolli-
sesta arvoketjustaan.” 

Kooltaan Elcoteq on nykyisellään 
sitä luokkaa, että maailmanlaajuinen 
palvelu onnistuu. 

”Olemme aika optimaal isessa 
vaiheessa juuri nyt. Uskottavaan toi-
mintaan riittävän suuri, muttemme mi-
kään mega, jollaisiin helposti liitetään 
toiminnallinen jähmeys ja kyvyttömyys 
nopeisiin liikkeisiin.”

Arvoketjunrasvaaja 

Elcoteqin kyky huolehtia yhä laajemmis-
ta osista asiakkaidensa tuotannollista 
arvoketjua on se, millä yhtiö maailman-
markkinoilla kilpailee. Alun pelkästä 
elektroniikan valmistuspalvelusta on 
edetty osto- ja jakelulogistiikkojen 
hoidon kautta nykytilanteeseen, jossa 
Elcoteq vastaa myös materiaalien han-
kintapalveluista, tuotannollistamisesta 
ja jälkimarkkinointipalveluista. 

”Ja nykyisin osin jo tuotesuunnit-
telustakin”, Hartikainen lisää ja toteaa 
kylläkin katteiden olevan nykyisessä 
kehitysvaiheessa äärimmäisen niukat. 
Etusormi ja peukalo nipistyvät liki toi-
siaan hänen kuvatessaan Elcoteqille 
jäävää osuutta asiakkaille valmistetuista 
tuotteista. 

”Se on parin prosentin luokkaa, 
joten parantamisen varaa on”, hän 
sanoo.  

’Jalostusmarginaali’ levenee sillä, 
että maailmanlaajuisesti hyödynnettävä 
palvelukonsepti on tietoliikennealan lai-
tevalmistajille niin tärkeä lisäarvon tuo-
ja, että siitä maksetaankin enemmän.

”Nykytilahan on seurausta siitä, 
miten valmistuspalvelujen toimiala 
takavuosina kasvoi. Laitevalmistajat 
ulkoistivat kilpailukyvyttömiksi ajau-
tuneita volyymituotantojaan ja joku 
kilpailijoistamme jatkoi samaa hommaa 
samalla tavalla. Ei siihen uusi yrittäjä 
paljon voinut omiaan väliin laittaa. 
Palvelun tärkeyden ja aidon lisäarvon 
kasvaessa marginaalimme nousee 3–5 
prosenttiin”, Hartikainen arvioi.   

Elcoteq Network työllistää noin     
19 000 henkeä. Heistä on Suomessa 
vajaat viisi prosenttia, ainoa varsinainen 
tuotantolaitos Suomessa on Lohjalla 
– lisäksi Salossa sijaitsee suunnittelu-
palveluihin keskittyvä Elcoteq Design 
Center. 

Yhtiöllä on volyymivalmistustehtaita 
Itä-Euroopan lisäksi Aasiassa sekä Mek-
sikossa ja Brasiliassa. Yhtiö käynnisti 
viime vuonna uusia tehdashankkeita 
myös Intiassa ja Venäjällä. Ja solmi 
loppuvuodesta historiansa suurimman 
valmistuspalveluja ja yritysjärjestelyä 
koskevan sopimuksen ranskalaisen tek-
nologiajätti Thomsonin kanssa.

Elcoteqilla on kaksi liiketoiminta-
aluetta – Päätelaitteet ja Tietoliikenne-
järjestelmät. Päätelaitebisneksestä tuli 
viime vuonna 78 prosenttia konsernin 
2 953,7 miljoonan euron liikevaihdosta. 
Vuodesta 2003 liikevaihto kohosi koko-
naisuudessaan 32 prosentilla.  

Paikallistajua lisää 

Luvut ovat isoja, tehtaat ympäri maail-
maa ja väkeä Suomessa vähänlaisesti. 
Toimitusjohtajan mielestä Elcoteqin 
suomalaisuuden pohtiminen ei ole ko-
vin hedelmällistä. Ja vielä vähemmän 

lektroniikan sopimusval-
mistaja Elcoteq Network 
Oyj on kulkenut pitkän 
tien lyhyessä ajassa.

”Niin, mehän olem-E
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satoa antaa pohdinta pääkonttorin 
sijoituspaikasta – joka tätä nykyä on 
Espoon Mankkaalla.  

”Toisaalta on turha pohtia sitäkin, 
olemmeko me globaali yritys, sillä ei  
sellaisiakaan ole olemassa. Asiakaskun-
ta voi olla maailmanlaajuinen, kuten 
meillä, mutta yritys on aina ’kotoisin 
jostain’”, Hartikainen pyörittää. 

Pohdinnan syövereihin hänet in-
noitti väite kotimaattomasta pääomas-
ta, jollaiseen hän ei usko. Pääomat 
kerätään jostain ja sinne jonnekin ne 
aina kumartavat. 

Onko tässä nyt pyöritty jo monta ri-
viä ihan hedelmättömällä maaperällä?  

Ei olla, vaan pidetty esipuhe olen-
naiselle osalle Elcoteqin globaalin pal-
veluntarjonnan strategiaa. Se tarkoittaa 
ensinnäkin sitä, että asiakaskuntaa pal-
vellaan kaikkialla – näin Elcoteqin tuo-
tantolaitokset ovat siellä missä asiakas-
kunta toivoo niitä olevan. Toinen puoli 

on, että eri alueilla pitää pystyä 
toimimaan eri tavoin. Eli kiina-
laisesti Kiinassa, muttei samalla 
tavoin vaikkapa USA:ssa.

”Se missä kasvat ja käyt 
koulusi, tavallaan aivopesee 
ihmisen. Johtomme on tätä 
nykyä pitkälti suomalaista. 
Mutta menestyäksemme jat-
kossa meidän on saatava kai-
kille tasoille paikallista väkeä, 
sillä kun Suomessa arvostus 
kohdistuu luotettavuuteen ja 
toimitusvarmuuteen, amerik-
kalainen kysyy, onko innokasta 
yritteliäisyyttä ja kykyä hoitaa 
asiakassuhdetta. Voisi sanoa, 
että strategiamme on tältä 
osin Euroopassa laajemmin 
eurooppalaistaa, muualla alue-
kohtaisesti paikallista. Se ei ole 
helppo tie, mutta ainoa mah-
dollinen”, Hartikainen sanoo.   

”Markkinapaikka 
on ykkönen”

Tärkein asia, mitä Elcoteq kat-
soo lähtiessään perustamaan 
palvelulaitosta maailmalle, on 
markkinoiden läheisyys. Ja 

talousalueena EU, toisaalla Yhdysvallat. 
Hartikainen huomauttaa, että osaa-

minen ja kustannustaso kulkevat aina 
käsi kädessä. Kyse on aina panos–tuo-
tossuhteesta ja siitä, miten edellä mai-
nittu kolmiyhteys parhaiten toimii. 

”Kyllä innokkaita tekijöitä löytyy. 
Mutta eri asia on, löytyykö osaavia in-
nokkaita, ja vielä kustannustehokkailla 
alueilla. Esimerkiksi Meksikosta löytyy, 
sen vahvuuksiin kuuluu jo osaava hen-
kilöstökin.”  

Kiina on, Venäjä
ja Intia tulevat

Aasian Jouni Hartikainen tuntee hyvin, 
tulihan hän viime vuonna toimitus-
johtajaksi yhtiön Aasian toimintojen 
johtopaikalta.

”Olemme nähneet Kiinan vahvana 
jo pitkään ja niin se on jatkossakin. Ih-
miset ovat motivoituneita parantamaan 
elämänlaatuaan ja maassa on paljon 
yrityksiä, joilla on halua nousta maail-
malla ykkössarjaan. Samoin maan oma 
matkapuhelinvalmistus kasvaa kohinal-
la”, hän huomauttaa.  

Markkina-alueena Kiinalla, kuten 
kovasti potentiaalisella Venäjälläkin, on 
Hartikaisesta kylläkin samantyyppinen 
ongelma. 

”Taloudellisen ja poliittisen vapau-
den välinen epäsuhta vaatisi ratkaisua”, 
Hartikainen sanoo, mutta lisää usko-
vansa Venäjään ja erityisesti Pietariin. 

Hän muistuttaa Elcoteqin rakenta-
van Pietariin uutta tehdasta, joka avaa 
ovensa ensi syksynä. Lisäksi tuotekehi-
tys- ja suunnitteluosaamista kaupungis-
sa lisätään. 

”Siellä on paljon suorastaan tol-
kuttoman hyvää osaamista, johon 
esimerkiksi osa kiinalaista päätelaiteval-
mistajista on tukeutunut toimintojaan 
kehittäessään.”

Vähän syvemmälle kristallipalloon 
pitää kurkistaa, jotta vielä yksi nouseva 
markkina löytyy.

”Intia tulee varmuudella. Viimeis-
tään kymmenen vuoden kuluttua Intia 
on täysin eri sarjassa kuin nyt. Kehitty-
mistä auttaa se, että he ovat jo saaneet 
esimakua tietokonesoftan puolelta.” 

strategiaan kuuluu myös, että Elcoteq 
perustaa pääasiassa uusia, ja ostaa har-
kiten vanhaa – saadakseen osaamista 
tai sijainnin, jolla on strategista merki-
tystä.

Toisena sijoittautumisperusteena 
tulee alueelta rekrytoitavien osaamis- 
ja koulutustaso. Ja kolmantena alueen 
kustannustaso. 

”Erityisesti näin on, kun mennään 
Euroopan ulkopuolelle. Tuotanto on 
pakko viedä keskeiselle paikalle mark-
kinoita”, Hartikainen sanoo ja sanat 
’pakko viedä’ nousevatkin erityisen 
tärkeiksi. 

”Esimerkiksi Kiinassa ja Brasiliassa 
on jo lainsäädännöllä varmistettu, ettei 
markkinoille pääse tuottein, joita ei ole 
siellä valmistettu.” 

Muita Elcoteqin tuotannon kannal-
ta keskeisiä paikkoja ovat Viro, Unkari 
ja Meksiko – joista jokainen on kiinnos-
tava lähialueidensa vuoksi. Toisaalla on 

Elcoteqin volyymitehdas Meksikossa, 
Monterreyssä työllistää 1 400 työntekijää.
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heeseen. Otsikoissa sinnittelevät uhatut 
maatalous- ja aluetuet, näkyvissä olevat 
tai mahdollisina pidetyt liittoumat ja yti-
met sekä kyvyttömyys taivuttaa Ranska 
ja Saksa vakaus- ja kasvusopimuksen 
sääntöihin ja saavuttaa Lissabonin 
strategiassa tavoiteltu myönteinen ta-
loudellinen kehitys. Kyseisten teemojen 
tärkeydestä huolimatta suomalaisen 
julkisen keskustelun perusteella saatu 
kuva Euroopan unionista näyttää hie-
man vääristyneeltä. On vaikea nähdä 
koko metsää muutamalta isolta puulta.

Euroopan unionin suunnatto-
man nopea kehitys kansainväliseksi 
mahtitekijäksi unohtuu liian helposti. 
Periaatepäätös Euroopan talousyhtei-
sön luomisesta tehtiin vasta 50 vuotta 
sitten. Saksojen yhdistymisestä tulee 
tämän vuoden lokakuussa kuluneek-
si viisitoista vuotta. Siitä huolimatta 
nykyinen kahdenkymmenenviiden 
jäsenmaan ja 456 miljoonan asukkaan 
yhteisö on maailman suurin talousalue. 
Sen osuus maailman markkinoista on 
noin viidennes.  

Taloudellisen voimansa myötä EU 
on ottanut aktiivisen roolin hyvinvoin-
nin edistämiseksi maailmanlaajuisesti. 
Unioni on erityisesti keskittynyt tuke-
maan omien lähialueidensa myönteistä 
kehittymistä. Keskeisenä työvälineenä 
on EU:n naapuruuspolitiikka, jonka 
puitteissa unionin maantieteellisessä 
läheisyydessä sijaitseville maille pyri-
tään takaamaan yhteisön jäsenyydestä 
koituvat hyödyt ilman varsinaista jäse-
nyysperspektiiviä. Itä-Euroopan ja Kes-
ki-Aasian maita rahoitetaan meneillään 
olevalla rahoituskaudella 2000–2006 
yhteensä 3,138 miljardilla eurolla. 
Unionin eteläisiä naapureita tukevan 
Euro–Välimeri-ohjelman budjetti samal-
ta ajalta on 5,35 miljardia euroa. 

Euroopan unioni on myös kehi-
tysmaiden tärkein yhteistyökumppani 
tuen, kauppavaihdon ja suorien inves-
tointien määrällä mitattuna. EU ja sen 
jäsenvaltiot toimittavat yhdessä 55 

uomalaisella EU-keskus-
telulla on taipumusta 
keskittyä muutamaan 
kansallisesta näkökul-
masta merkittävään ai-

prosenttia kaikesta virallisesta 
kansainvälisestä kehitysyhteis-
työavusta. 

Euroopan unionissa pyritään 
jatkuvasti uudistuksiin teollisuu-
den kilpailukyvyn parantamiseksi 
ja yritysten kasvua kannustavan 
toimintaympäristön luomiseksi. 
EU on helpottanut yritysten toi-
mintaa viidellä eri mantereella 
erinäisten pyöreän pöydän ryh-
mien, lainsäädännöllisen alan 
yhteistyön ja teollisuusyhteistyön 
edistämistä koskevien ohjelmien 
kautta. Erityisen keskeistä on 
ollut yritystoiminnan menestystä 
haittaavien esteiden poistami-
nen sääntelypolitiikan helpotta-
misen kautta. Barcelonan pro-
sessissa on asetettu tavoitteeksi 
Euro–Välimeri-vapaakauppa-
alueen luominen vuoteen 2010 
mennessä. AKT-maiden (Afrikan, 
Karibian ja Tyynenmeren maat) 
kanssa neuvotellussa Cotonoun 
sopimuksessa yksi peruspilareis-
ta on uuden kaupan kehyksen toteutta-
minen eli Euroopan unionin ja AKT-val-
tioiden välisen kaupan entistä suurempi 
vapauttaminen vuonna 2008. Kaupan 
lisäksi alueellisissa vuoropuheluissa et-
sitään jatkuvasti yhteistä säveltä muun 
muassa investointien, rahoituspalvelu-
jen ja tietoyhteiskunnan kysymyksissä. 

Euroopan unionin kansainvälinen 
aktiivisuus ei ole pois sen jäsenmailta, 
päinvastoin. Kansalaiset ja yritykset 
kokevat toiminnan tulokset konkreetti-
sesti päivittäin. EU on parantanut kan-
salaisten arkiturvallisuutta edistämällä 
kansainvälisen rikollisuuden ja huu-
mekaupan torjuntaa, ihmisoikeuksia ja 
ympäristönsuojelua. Elinkeinoelämälle 
edut näkyvät selvimmin kaupankäynnin 
ja kansainvälisen vuoropuhelun helpot-
tumisena.

EU-alueen yrityksillä on mahdolli-
suus hyötyä unionin ulkopuolisesta toi-
minnasta myös lyhyemmällä perspek-
tiivillä. Alueellisten toimintaohjelmien 
puitteissa toteutettavissa kehityshank-
keissa on tilaa ja tarvetta eurooppalai-
selle osaamiselle. Suomalaisella tekno-
logiateollisuudella on pitkät perinteet 

toiminnasta Euroopan ulkopuolella. 
Paljon on jo opittu. Nyt haasteena on 
laajentaa osaamista Euroopan unionin 
tasolla. Kymmenvuotisesta EU-jäsenyy-
destä huolimatta suomalaisten yritys-
ten näkyvyys Brysselin lobbaripiireissä 
tai osallistuminen EU-tarjouskilpailuihin 
on suhteellisen vähäistä. EU on suoma-
laiselle yritykselle suuri mahdollisuus, 
kun sitä osaa käyttää. Poliittisten koru-
lauseiden ja byrokratian edellyttämien 
paperipinojen keskellä on paljon hyvää 
asiaa. Pitäisiköhän siihen tarttua ja yrit-
tää vaikuttaa?

Viimeiseksi huomautettakoon, että 
EU:n tavoittamiseksi ei ole pakko mat-
kustaa Brysseliin. Yhteisön instituutiot 
tarjoavat tietoa ja ottavat vastaan mie-
lipiteitä jokaisessa jäsenmaassa, myös 
täällä Suomessa Helsingin Pohjoisespla-
nadilla. Komission ja parlamentin ovet 
ovat avoinna kansalaisille joka arkipäi-
vä. Meille on myös puhelinnumerom-
me. Ei muuta kuin soittamaan. 

Reijo Kemppinen
Euroopan komission 

Suomen edustuston päällikkö
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Steris Finn-Aquan valmistuspäällikkö 
Mika Mattila viikottaisella työturvalli-
suuden Elmeri-havaintokierroksellaan.
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H
aastamme-työympäristö-
kilpailu on osa Teknolo-
giateollisuuden Haastava 
tulevaisuuden työpaikka 
-kehitysohjelmaa, jonka 

Teknologiateollisuuden asiantun-
tijan Jukka Tiihosen mukaan koko 
työympäristökilpailun selkein yleispiirre 
on ollut tavarajärjestyksen ja työtapa-
turmien välinen yhteys. 

”Mitä paremmin tavarat ovat oi-
keilla paikoillaan, sitä paremmin työt 
sujuvat ja sitä vähemmän tapahtuu 
työtapaturmia. Ja kun järjestys on hyvä 
ja työt sujuvat, sitä parempi on myöskin 
tuottavuus”, Tiihonen pyörittää. 

Käynnissä oleva vuosi on kilpailulle 
tämänmuotoisena viimeinen.

”Aikansa kutakin. Pohdimme tosin 
keinoja, joilla jatkaisimme työturvalli-
suusvertailutiedon jakamista yrityksille. 
Selvää tietysti on, että kilpailun avulla 
saavutetun tason säilyttäminen vaatii 
jatkossa paljon yrityksiltä itseltään.” 

Yritykset kehittivät toimintaansa 
Haastamme-työympäristökilpailun avulla.

tavoite on kehittää alan tuottavuutta, 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä – ja alan 
vetovoimaa työolosuhteita kehittämäl-
lä. 

Kilpailu on valtakunnallinen, mutta 
yritykset kilpailevat itsensä kanssa – tar-
koitus on parantaa omaa työympäris-
töä. Tärkein kilpailukriteeri on työsuoje-
lupiirien tarkastajien kahdesti vuodessa 
tekemä arviontivierailu palautteineen. 
Työpaikan turvallisuustasoa mitataan 
ns. Elmeri+ -menetelmällä ja tarkaste-
lussa ovat työtavat, ergonomia, kone- 
ja laiteturvallisuus, liikkumisturvallisuus 
sekä järjestys ja työympäristötekijät. 

TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVAT Hanna Immonen

Hyvällä työympäristöllä  

tuottavuutta, turvallisuutta 
ja viihtyisyyttä

Meriman työympäristön turvasisustukset  
isteily- ja matkustajalai-
vojen julkisten tilojen 
sisustuksiin erikoistunut 
Merima Oy pokkasi kun-
niakirjan viime vuoden R

kilpailussa. Se on todistus yhteistyö-
kumppaneille työturvallisuustasosta.

Metallituoteteollisuus-sarjaan osal-
listuneen Meriman työsuojelupäällikkö 
Mauno Kuoppa ei aseta kunniakirjalle 
liikaa painoarvoa. 

”Mutta on se silti hieno todistus 
yhteistyökumppaneillemme verstaam-
me työturvallisuustasosta, henkilöstön 
työturvallisuustietämyksestä sekä  tapa-
turmien vähenemisestä”, hän listaa.   

Alunperin kilpaan lähdettiin ulko-

puolisen vetoavun toivossa, sillä itsek-
seen puurtaessaan sokeutuu tekemisil-
leen helposti.

”Meillä oli Elmeri jo aiemmin käy-
tössä, mutta homma oli jämähtänyt 
tiettyyn tasoon. Toinen syy oli päästä 
parempaan yhteistoimintaan työsuojelu-
piirin virkamiesten kanssa. Ja kolmas syy 
oli ulkopuolinen puolueeton arviointi. Se 
auttoi siinä, että verstaan vanhat, kai-
kenosaavat asentajat ymmärtävät toden 
olevan kyseessä”, Kuoppa naurahtaa ja 
lisää kilpailun olleen koko ajan johdon ja 
henkilöstön yhteisprojektin. 

Kilpailun todellinen palkintokin on 
Kuopalle selkeä. Ja mainittukin tässä jo.

”Vanha kaikentietävä asentaja oppii 

uusille turvallisille työtavoille.”
’Haastamme’-kilpailun merkitys 

Meriman työturvallisuuteen on ollut 
Kuopan mielestä selvä. Itsearvioituna 
Elmerin tunnusluku oli noin 80. Kil-
pailun alettua ulkopuolinen tarkastus 
tuotti luvun 65.

”Kisan myötä lukema nousi 96,5:een. 
Ja viime vuonna meillä tapahtui neljä 
tapaturmaa”, Kuoppa sanoo. 

Muutoksia asenteissa

Suurimmat tapaturmariskit ovat lymyn-
neet koneturvallisuudessa ja sitä myötä 
käyttäjissä. ’Ovat lymynneet’ siksi, että 
ne eivät ole enää piilossa. 
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”Meillä tehtiin täydellinen riskikar-
toitus ja riskien arviointi. Koneille tehtiin 
uudet käyttöohjeet ja suojaukset sekä 
metallipajan ilmastointia parannettiin. 
Puuverstaassa puolestaan parannettiin 
ilmansuodatusjärjestelmää”, Kuoppa 
kertoo ja myöntää varsinaisen haasteel-
lisen ajan alkavan nyt, kun turvallisuus-
taso on saatu näin korkealle.  

”Kuluvan vuoden tavoitteemme 
on saada läheltäpiti-raportointi toimi-
maan. Ja säilyttää saavutettu taso. Se 
vaatii hyvää perehdytystä ja työn esi-
suunnittelua.”

Työsuojeluvaltuutettu Janne Hirvo-
sen mukaan työolosuhteet verstaalla 
ovat olleet hyvät, ainakin hänen neljä-
vuotisen Merima-uransa ajan. 

Haastamme-kilpailulla on silti ollut 
merkitystä käytännön työntekoon

”Koneturvallisuus on uusien ohjeis-
tusten myötä entisestään parantunut. 
Samoin ’sällien’ yleinen asenne työ-
turvallisuutta kohtaan, sillä jokainen 
tietää, että työsuojelutarkastajat vie-
railevat kahdesti vuodessa. Ja miinuksia 
tulee, jos hommat eivät toimi”, kulu-
tusmateriaalien hankinnasta ja kunnos-
sapidosta työkseen vastaava Hirvonen 
hymähtää. 

Steris Finn-Aquan 
työturvallisuuslääkkeet 

oneteollisuus-sarjassa pal-
kittu Steris Finn-Aqua  val-
mistaa lääketeollisuudelle 
puhtaanhöyrynkehittimiä, 
monivaihevedentislaimia K

sekä höyrysterilaattoreita. Yritys on 
sitoutunut ’nolla tapaturmaa’ -ajatte-
luun ja turvallisuuden jatkuvaan paran-
tamiseen.

Amerikkalaiseen Steris-konserniin 
kuuluvan yhtiön työsuojelupäällikkö 
Matti Nieminen korostaa kunniakirjaa 
tunnustuksena työstä, jota yhtiö on 
työsuojelun saralla jo pitkään tehnyt. 

”Se merkitsee ulkopuolista, puo-
lueetonta arviointia ja vertailukohtaa 
tasostamme. Sitä että olemme hyviä 
muutenkin kuin vain omasta mieles-
tämme”, Nieminen sanoo. 

Edellämainittu selittää sitäkin, miksi 
yhtiö kilpailuun ylipäänsä osallistui. 

”Kilpailun tarkoitus on kehittää 

käytössä tuotantomme viikottaisessa 
työpistekatselmoinnissa. Kilpailussa  
menestymisen myötä työpisteiden 
viikottaisen havainnoinnin merkitys ja 
uskottavuus ovat kasvaneet.”

Matti Nieminen huomauttaa Ste-
ris Finn-Aquan toimivan alalla, jossa 
tuotannolliset laatuvaatimukset ovat 
kaikkiaan hyvin tiukat. 

”Yritys, joka toimisi lääketeolli-
suuden piirissä leväperäisesti vaikkapa 
tuotteen laatuun, dokumentaatioon, 
ympäristöjohtamiseen tai henkilöstön 
ja asiakkaiden turvallisuuteen liittyvissä 
asioissa, ei voi olla uskottavasti sitoutu-
nut lääkkeiden loppukäyttäjien turvalli-
suuteen”, Nieminen sanoo ja lisää kon-
sernitason tavoitteenasettelulla olevan 
toki suuri merkitys tytäryhtiönkin ete-
nemiseen työsuojelun kehittämisessä. 

”Konserni ja me olemme sitoutu-
neet ’nolla tapaturmaa’ -ajatteluun ja 

Meriman työsuojeluvaltuutettu 
Janne Hirvonen (ylhäällä), työsuo-
jelupäällikkö Mauno Kuoppa (kes-
kellä) ja puuverstaan Erkki Oksman 
(alhaalla) jyrsinkoneen ympärillä.

juuri sitä, mitä itsekin 
p idämme tärkeänä. 
Halusimme edetä työ-
turvallisuuteen ja hen-
kilöstömme hyvinvoin-
tiin liittyvissä asioissa. 
Ja arviointikäynneillä 
saimme asiantuntija-
palautetta työympäris-
tön kehittämisestä ja 
kohdista, joita meidän 
pitää korjata. Paits i 
menestyäksemme kil-
pailussa, ennen muuta 
konkreettisesti paran-
taessamme työympäris-
tömme turvallisuutta.” 

Työsuojelupäällikön 
mukaan kilpailun mer-
kitystä motivaattorina ei 
parane väheksyä vaikka 
yhtiö kamppailikin vain 
itseään vastaan. 

”Työympäristökil-
pailun Elmeri+ -havain-
nointimenetelmä on 

Hitsaaja Lauri Makkonen hitsaa sterilaattorin 
ovea.



VISIO 1|2005 29

Elmeri ei sano oho! 

Elmeri+ -indeksillä arvioidaan työpaikalla noudatettuja tyotapoja, ergonomiaa, kone- ja 
laiteturvallisuutta, liikkumisturvallisuutta, järjestysta ja tärkeimpiä työympäristötekijöitä. 
Yhteensä arvioitavia asioita on neljätoista. Havainnot tehdään kunnossa/ei kunnossa 
-periaatteella. Asia on kunnossa, kun se täyttää hyvän työympäristön ja hyvän työpaik-
kakäytännön kriteerit. 

Työpaikan turvallisuusindeksi lasketaan kunnossa-havaintojen prosenttiosuutena 
kaikista työpaikalla tehdyistä havainnoista. Indeksin painoarvo työpaikan kokonaisarvo-
sanassa on 60 prosenttia, muita arvosanaan vaikuttavia tekijöitä ovat henkilöstön turvalli-
suustietämys (20%) sekä tapaturmasuhde ja sairauspoissaoloprosentti (yhteensä 20%). 

Lähde: www.teknologiateollisuus.fi  

turvallisuuden jatkuvaan parantami-
seen. Vaikka pyrimme omaehtoisestikin 
rakentamaan työsuojelujohtamista, on 
selvää, että konsernin ylimmän johdon 
sitoutuminen asiaan on olennaisen 
tärkeää." 

Järjestelmällisyyttä 
tarkastuksiin

Työntekijöiden suojeluvaltuutettu Pasi 
Hälinen ei lähde johdon ajatuksia 
kaatamaan, mutta vie näkökulman 
lattiatasolle. ’Haastamme’-kilpailu on 
tuonut työtiloihin lisää siisteyttä ja työ-
suojelutieto on levinnyt henkilöstölle 
paremmin kuin aiemmin. 

”Se on tuonut lisää järjestelmälli-
syyttä tarkastuksiin, lakisääteisiin kuten 
muihinkin”, hän sanoo. 

Steris Finn-Aquan tuotannossa on 
kahdenlaisia vaaranpaikkoja. 

”Siirrot ja nostot, sillä täällä on 
kaksi eri tasolla olevaa tuotantohallia 
koneineen. Ja taakat ovat aika raskaita. 
Toinen puoli ovat kemikaalit käsittelyi-
neen.”  

Se, miten työntekijät parhaiten 
motivoidaan työympäristönsä paran-
tamiseen, ei ole Hälisestä ihan helppo 
kysymys. 

”Konkreettista voisi olla näyttää 
kuvia ennen ja nyt. Eli tehdä korjaavat 

toimenpiteet heti niin työntekijät näke-
vät työnantajan olevan tosissaan.”

Eteenpäin mennään työsuojelu-
valtuutetun mukaan yhdessä johdon 
kanssa. Siis aikaan, jolloin kilpailu itses-
sään ei enää houkuta pitämään yllä jo 
saavutettua tasoa. Hälisen resepti on 
seuraavanlainen. 

”Otetaan Elmeri+ -järjestelmään 
mukaan työmenetelmien tarkastelu. 
Koulutetaan henkilöstöä ’nolla tapa-
turmaa’ -ajatteluun. Jaetaan jollekin ei 
kenenkään maa, toisin sanoen yhteiset 
alueet. Ja esimiehiä koulutetaan niin, 
että saadaan yhtenäinen linja ja toimin-
tatapa.” 

Työsuojeluvaltuutettu Asser Nieminen (vas.) ja työsuojelupäällikkö
Matti Nieminen tutkivat vannesahan kuntoa.
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Timo Piili Teknologiateollisuus ry:stä.
TÄMÄ TOIMII! -kilpailu tuo myös 

yrityksille uuden tavan esitellä toimin-
taansa. 

”Yrityksissä ideoidaan, suunni-
tellaan, toteutetaan, tuotetaan ja 
markkinoidaan aivan kuten kilpailuun 
osallistuvat lapsetkin tekevät”, Timo 
Piili sanoo.

Vetokoukkuja valmistava savonlin-
nalainen Kovil Oy toimi vuosi sitten pai-
kallisten peruskoululaisten sparraajana. 
Savonlinnassa oivallettiin, että koulut ja 
yritykset voivat tehdä yhteistyötä jo kil-
pailuun valmistautumisvaiheessa.

”Oppilaat tutustuivat yritykseem-
me ja hakivat ideoita tulevaisuuden 
vetokoukkujen suunnitteluun. Samalla 
saatoimme työn kautta näyttää, millais-
ta osaamista työelämässä tarvitaan”, 
sanoo toimitusjohtaja Harri Forss Kovil
Oy:stä. 

”Meillä on myönteisiä kokemuksia 
kilpailusta, lapset innostuivat ideoi-
maan leluja. Koulumme voitto on li-
sännyt oppilaiden kiinnostusta teknolo-
giaan. Se näkyy esimerkiksi innostuk-
sena fysiikan ja kemian oppitunneilla”, 
Majuri sanoo.

Hänen mielestään Tämä Toimii! 
-kilpailu on haaste myös opettajille.

”Uskon, että luovuus on lap-
sessa sisällä, kunhan sille vain 
annetaan tilaisuus. Me opetta-
jat haluamme liian usein hallita 
lasten luovuutta ja tarjoam-
me herkästi valmiita malleja”, 
Majuri sanoo.

Oivaltamisen riemua

Majurin luokalla luovuus sai räis-
kyä, lelujen suunnitteluun keskityt-
tiin täyspainoisesti parin viikon ajan 
koulutunneilla.

”Lelujen suunnittelu antaa lapsille 
oivaltamisen riemun teknologian mah-
dollisuuksista, mutta vahvistaa samalla 
myös ryhmätyövalmiuksia. Lapset 
oppivat, että yhteisessä projektissa on 
huomioitava toisten mielipiteet ja osat-
tava ottaa vastaan palautetta”, Majuri 
sanoo.

Pohjanlammen koulun joukkueen 
matkaa TÄMÄ TOIMII! -kilpailun voit-
toon edelsivät ensin koulun sisäiset 

Teknologia eläväksi
TÄMÄ TOIMII! -teknologiakilpailu tuo 
teknologian tutuksi lapsille, antaa opettajille 
eväitä teknologian opetukseen ja jakaa 
tietoa ammattioppilaitoksista. 

V

Mikä on TÄMÄ TOIMII! -teknologiakilpailu?

iime vuonna voittaneen 
jyväskyläläisen jouk-
kueen opettaja Tarja 
Majuri on innostunut 
teknologiakilpailusta.

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT TÄMÄ TOIMII! -kilpailu

TÄMÄ TOIMII! -teknologiakilpailu innostaa arkielämän teknologisten 
haasteiden ja tehtävien luovaan ratkaisuun. Lelut ovat osa lasten ar-
kipäivää, niiden suunnittelu ja rakentaminen on hauska tapa tutustua 
teknologian monipuoliseen maailmaan.

Teknologiateollisuus ry toimittaa kilpailuun ilmoittautuneille 
ryhmille maksuttoman, vuosittain vaihtuvan materiaalipaketin. Tänä 
vuonna aluekilpailuihin on ilmoittautunut 1 260 joukkuetta. 

karsintakilpailut, sitten ammattioppi-
laitoksessa järjestetty alueellinen al-
kukilpailu ja loppukilpailu Teknillisessä 
korkeakoulussa Espoossa.

”Ammattioppilaitoksissa järjestetyt 
aluekilpailut tuovat oppilaitokset tu-
tuiksi nuorille. He huomaavat, että le-
lujen suunnittelussa tai toteuttamisessa 
tarvittavia valmiuksia voi opiskella lisää 
näissä oppilaitoksis-
sa”, sanoo pro-
jektipääll ikkö 

Onni-lehmä syntyi viime vuonna 
Teknologiateollisuuden järjestä-

män TÄMÄ TOIMII! -teknologiakil-
pailun materiaalipaketin aineksista 

ja voitti 4–6 -luokkalaisten pääpalkin-
non. Iida Aution, Jesse Kariston, Linnea 

Kulpin ja Peetu Pekkarisen suunnittelema 
lehmä heiluttaa häntäänsä, karkottaa turkis-
taan kärpäsiä, käyttää lypsykonetta ja ahmii 
kitaansa maitopurkin. Onnin silmät heiluvat 
ja kieli kieriytyy rullalle. 
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iempi  sääte ly  koski 
lähinnä teollisuuden 
tuotantoprosesseihin 
liittyviä haitallisia pääs-
töjä. Nykyisin säätelyä 

erityisesti pkt-yrityksiä hahmottamaan 
ympäristöasioiden kokonaisuus sekä 
kannustaa tunnistamaan liiketoimin-
nalle välttämättömät ympäristövaa-
timukset, joita yritykselle voi tulla 
sekä asiakkailta että lainsäädännöstä. 
Linjauksen esimerkeillä annetaan hyviä 
käytännön toimintamalleja.

”Toinen ympäristölinjauksen pää-
tavoitteista on välittää kokonaiskuva 
toimialan keskeisistä ympäristöhaas-
teista viranomaisille ja päättäjille. Koska 
useimpia hankkeita valmistelevat eri 
virkamiehet on tärkeää, että kuvataan 
toimialaa koskeva laaja kokonaisuus.”

Suomalaisyritykset 
edelläkävijöitä

Suomessa on jo pitkään kiinnitetty huo-
miota teollisuuden päästöjen vähen-
tämiseen ja tässä on myös onnistuttu 
erittäin hyvin. Vähentämiseen ovat vai-
kuttaneet niin yritysten omaehtoinen 
toiminta kuin ympäristölainsäädäntö.

Hilkka Leino-Forsman kertoo suo-
malaisten yritysten pärjäävän kansai-
välisessä vertailussa pääsääntöisesti 
erinomaisesti. 

”Suomalaiset ovat valveutuneita 
ympäristöasioissa ja meillä on yleisesti 
ottaen läheinen suhde luontoon.”

Yhä useammin lopputuotteen ym-
päristöominaisuudet syntyvät useiden 
suomalaisten ja kansainvälisten yritys-
ten yhteistyön tuloksena. Mikä taho sil-
loin kantaa lopullisen ympäristövastuun 
vai koskeeko vastuun vaatimus koko 
prosessia, kaikkia portaita? 

”Lopputuotteen valmistaja on 
vastuussa koko tuotteestaan. Vastuu 
kulkeutuu kuitenkin myös alihankinta-

ketjuun: alihankkija, joka ei pysty vas-
taamaan asiakasyrityksen kysymyksiin 
toimittamansa komponentin osalta tai 
toimittaa muuta kuin lupaa, ei varmista 
asiakassuhteen pitkäikäisyyttä. Tämä 
tulee tuomaan suuria haasteita esi-
merkiksi materiaalitiedon ja sen kulun 
osalta, erityisesti pienille yrityksille.”

Vaativa yhteisponnistus

Ympäristölinjauksen 2004 eli koko 
nimeltään ’Ympäristövastuu osana tek-
nologiateollisuuden kestävää liiketoi-
mintaa’ teko aloitettiin esiselvityksellä 
ja materiaalin kokoamisella jo kesällä 
2003. 

”Tekstiä työstettiin pääosin jäsen-
yritysten ja teknologiateollisuuden 
asiantuntijoiden tiiviissä yhteistyössä, ja 
siinä oli mukana myös Elinkeinoelämän 
keskusliitto. Linjaustyön aikana kes-
kusteltiin myös sekä ympäristö- että 
kauppa- ja teollisuusministeriön asian-
tuntijoiden kanssa. VTT teki ympäris-
tölinjauksessa olevat esimerkit hyvistä 
käytännöistä. Linjaus julkaistiin touko-
kuussa 2004.”

Hilkka Leino-Forsman kertoo ym-
päristölinjauksen viimeistelyn osoittau-
tuneen kohtalaisen vaativaksi tehtäväksi. 
Laajan asiakokonaisuuden pukeminen 
usealle sidosryhmälle hyödylliseen ja 
luettavaan muotoon vaati useita iteroin-
tikertoja. 

”Tämä oli erinomainen harjoitus 
kaikille osallistujille; perinpohjainen 
keskustelu pakotti meidät määritte-
lemään terminologian ja vastaamaan 
kysymykseen ’mitä tämä käytännössä 
tarkoittaa’.”

Ympäristölinjaus 2004 on lähetetty 
kaikkiin Teknologiateollisuus ry:n jä-
senyrityksiin sekä useille sidosryhmille. 
Ympäristölinjaus löytyy myös Teknolo-
giateollisuus ry:n www-sivulta. 

Ympäristölinjaus auttaa 
yrityksiä hahmottamaan 
uusia ympäristövaatimuksia
Ympäristösäätely on viime vuosina nopeasti 
laajentunut ja monimutkaistunut.

A
suunnataan entistä enemmän myös 
tuotteen ominaisuuksiin ja tuotteen 
koko elinkaaren aikaisiin ympäristövai-
kutuksiin. Tämä tuo uusia haasteita eri-
tyisesti tuotesuunnitteluun sekä tuote-
tiedon välittämiseen tuotantoketjussa.

Teknologiateollisuus julkaisi vuonna 
2004 jäsenyrityksille ja muille sidosryh-
mille tarkoitetun ympäristölinjauksen, 
jonka tavoitteena on antaa yleiskuva 
teknologiateollisuuden keskeisistä kes-
tävän kehityksen haasteista.

”Raportti on tietääkseni ensimmäi-
nen toimialan ympäristölinjaus, jossa 
ympäristöasioiden laaja kenttä on pyrit-
ty esittämään yrityksen näkökulmasta 
niin, että yritys onnistuu tunnistamaan  
itselleen merkittävimmät ympäristö-
vaatimukset”, kertoo Teknologiateol-
lisuuden ympäristöasiantuntija Hilkka 
Leino-Forsman.

”Linjaus tehtiin, koska ympäristö-
lainsäädäntö on laajentunut koske-
maan myös tuotteita perinteisen tuo-
tannon päästöjen hillitsemisen lisäksi. 
Tämä asettaa uusia haasteita erityisesti 
niille yrityksille, joiden tuotannosta ei 
tule päästöjä ja jotka eivät ole syste-
maattisesti vielä käyneet läpi ympäris-
töasioita esimerkiksi laadun- tai ympä-
ristöhallintajärjestelmän rakentamisen 
yhteydessä.”

Ympäristölinjauksen tarkoituksena 
on Hilkka Leino-Forsmanin mukaan 
antaa yleiskuva teknologiateollisuuden 
kestävän kehityksen keskeisistä haas-
teista. Linjauksen päätavoite on auttaa 
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Verkkoguru Tim Berners-Leen manttelinperijää etsitään 
nyt innokkaasti maailman teknologiayhteisöissä. 
Järjestyksessä toisen Millennium-teknologiapalkinnon 
ehdokkaita voi nimetä aina marraskuulle 2005 asti. 
Palkinnon saaja julkistetaan kesäkuussa 2006.

giapalkinnolle lisää tunnettuutta ympä-
ri maailmaa. Suomen Ranskan-suurlä-
hetystön ja ulkoministeriön kontaktien 
avulla tieto miljoonan euron palkin-
nosta sai ansaitsemaansa lisähuomiota 
Euroopassa. 

Millennium-palkintosäätiön asia-
mies Tapio Alvesalo esitteli tilai-
suudessa palkintoa yhdessä säätiön 
varapuheenjohtajan professori Johan 
Gullichsenin kanssa. 

”Millennium-teknologiapalkinto 
tunnistetaan jo jossain määrin  kansain-
välisissä tieteellisissä ja akateemisissa 
piireissä, mutta todella paljon on vielä 
tehtävä tunnettuuden vahvistamiseksi 
niilläkin areenoilla”, Alvesalo sanoo.

Hänen mukaansa yksi merkittävä 
uudistus aiempaan on halu lähestyä 
entistä aktiivisemmin myös teknologia-
yrityksiä ympäri maailmaa.

”On tärkeää, että myös tekno-
logiateollisuuden edustajat voivat 

Millennium-teknologiapalkinto jaossa ensi vuonna

Teknologiapalkinto 
vahvistaa asemaansa

nimetä ehdokkaita palkinnonsaajaksi. 
Parhaimmillaan palkinto voi toimia 
tiede- ja teollisuusyhteisöjä yhdistävänä 
tekijänä”, Alvesalo sanoo.

Pariisin jälkeen Millennium Road 
Show jatkaa myöhemmin tänä vuonna 
Lontooseen, Berliiniin ja Tukholmaan.

Alvesalo korostaa, että nämä kan-
sainväliset tiedotusiskut ovat myös  
muistutus siitä, että palkinnon nimeä-
misaika on käynnissä.

”Tapahtumat lisäävät palkinnon 
tunnettuutta, tuovat lisää julkisuutta 
ja vahvistavat yhteyksiämme myös 
kansainväliseen kontaktiverkos-
toomme. Näitä kohtaamisia 
on edeltänyt tietysti paljon 
taustatyötä ja tiedotusta”, 
Alvesalo sanoo.

Käytännössä tämä on 
näkynyt esimerkiksi uudis-
tettuna verkkopalveluna ja 
muun aineiston visuaalisen 
ilmeen tarkentamisena. Nyt 
yhtenäinen linja leviää ympäri 
maailmaa lehdistöpaketteina, 
tiedotteina ja erilaisena promoo-
tiomateriaalina.

P
ariisista maaliskuun alus-
ta alkanut Millennium 
Road Show hakee kolme 
vuotta sitten perustetulle 
kansainväliselle teknolo-
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”Markkinointibudjettimme on ra-
jallinen. Niinpä pyrimme keskittymään 
muutamiin tehokkaisiin, taktisiin ratkai-
suihin”, Alvesalo sanoo.

Rahoitusratkaisua 
kehitettävä

Alvesalo toivoo, että Millennium-tek-
nologiapalkinnon rahoitus saadaan 
mahdollisimman pian sille asetettuja 
tavoitteita vastaavalle tasolle. 

”Palkinnon kansainvälisen tunnet-
tuuden lisääminen edellyttää määrä-
tietoista, tavoitteellista suunnittelua. 
Sen mahdollistaa vain pitkän tähtäimen 
rahoitusratkaisu”, Alvesalo sanoo.

Nyt palkintoa tukevat sponsoriyri-
tykset sitoutuvat toimintaan kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan, ja valtio on si-

toutunut huolehtimaan palkinto-
summasta erillisten vuosibudjettien 
kautta.

”Lyhytjänteisyys vähentää tehok-
kuuttamme. Uusien yhteistyökumppa-
neiden neuvottelut vievät myös paljon 
aikaa. Mielestäni ratkaiseva tuki tulee 
siitä, jos valtio päättää sitoutua riittä-
vällä  pääomapanoksella palkinnon 
kehittämiseen”, Alvesalo pohtii.

Tällä hetkellä toimintaa pyöritetään 
sponsorituloilla ja 10 miljoonan euron 
pääomalahjoitusten tuotoilla. Lahjoi-
tukset on saatu Teknologiateollisuu-
delta ja Elinkeinoelämän Keskusliitolta, 
kummaltakin 5 miljoonaa euroa.

Valtion roolin pohdinta on perustel-
tua, sillä Millennium-teknologiapalkinto 
jos mikä vahvistaa mielikuvaa Suomesta 
tietoyhteiskuntana globaalilla kentillä.

”Millennium-teknologiapalkinnon 
vastuu on hyvä pitää itsenäisellä ja riip-
pumattomalla säätiöllä, joka toisaalta 
on syntynyt esimerkillisellä tavalla elin-
keinoelämän ja valtiovallan yhteishank-
keena”, Alvesalo sanoo.

Huipputeos hukkapaloista

Kuvanveistäjä Helena Hietasen suunnittelema 
Millennium-teknologiapalkintopokaali valmistetaan 
piikiekkojen tuotannossa syntyvistä hukkapaloista. 
Piikiekkoja valmistaa Okmetic, joka on Outokum-

mun osakkuusyhtiö.
Outokumpu on muutenkin aktiivisesti muka-

na tukemassa Millennium-teknologiapalkintoa. 
Yhtiö on yksi palkinnon sponsoreista.

Johtaja Juho Mäkisen mukaan Outo-
kumpu haluaa olla mukana tukemassa tek-
nologisista huippusuorituksista myönnettävää 

kansainvälistä tunnustuspalkintoa, sillä se on 
imagoltaan luontevasti linjassa Outokummun 

tavoitteleman yrityskuvan kanssa.
”Olemme metalli- ja teknologiayhtiö, joka hyö-

dyntää metallinvalmistuksessa itsekehitettyä huip-

puteknologiaa. Tätä mielikuvaa vahvistaa osaltaan 
myös yhteistyö Millennium-palkintosäätiön kanssa”, 
Mäkinen sanoo.

Outokumpu on epäsuorasti mukana myös 
palkintosäätiön hallitustyössä. Outokumpu Oyj:n 
vuoden vaihteessa eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja, 
vuorineuvos Jyrki Juusela istuu hallituksessa Teknii-
kan edistämissäätiön edustajana.

Mäkinen toivoo, että teknologiapalkinnon 
kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseksi tehtäisiin 
enemmän ponnisteluja.

”Teknologapalkinnon kansainvälisen arvostuk-
sen vahvistaminen vaatii jatkuvaa kontaktointia ja 
verkostojen ylläpitoa”, hän sanoo.

Mäkinen kehuu palkintosäätiön asiamiestä Ta-
pio Alvesaloa oikeaksi mieheksi tehtävään.

”Hän on kansainvälisesti arvostettu ja pätevä 
palkinnon puhemies”, Mäkinen sanoo. 

Kaksi tehtävää

Palkinnolla on kaksi selkeää tehtävää. 
Ensinnäkin se korostaa omalta osaltaan 
teknologian merkitystä globaalien on-
gelmien ratkaisuvaihtoehtona.

”Haluamme palkita ihmisiä, jotka 
ovat kehittäneet uusia teknologioita, 
tehneet käänteentekeviä innovaatioi-
ta, joilla puolestaan voidaan ratkaista 
esimerkiksi tiedonsiirtoon, energian-
tuotantoon, terveyteen tai ympäristöön 
liittyviä globaaleja ongelmia”, Alvesalo 
sanoo.

Toinen palkinnon tehtävä on kirkas-
taa Suomi-kuvaa maailmalla.

”Haluamme osoittaa, että vau-
rastunut Suomi on kehittynyt pitkälti 
teknologian ansiosta. Teknologia, jota 
olemme itse kehittäneet ja jota myös 
olemme muilta saaneet, on mahdol-
listanut kasvun ja tehnyt Suomesta 
hyvinvointivaltion. Palkinto symbolisoi 
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haluamme kiittää ja kertoa tästä kan-
sallisesta menestystarinasta kansainvä-
lisesti”, Alvesalo sanoo.

Palkinnon uskottavuuden kannalta on 
merkillepantavaa, että palkinnon tukijoiksi 
ovat lähteneet yhtenä rintamana koti-
maiset tieteelliset ja akateemiset yhteisöt, 
valtion tukemat teknologiset organisaatiot 
sekä alan keskeiset teollisuusyritykset.

Palkinnon pääsponsoreita ovat Nokia, 
Kemira, Savcor sekä rahoitusyhtiö SEB/
Gyllenberg.

”Haemme vielä muutamia yhteis-
työkumppaneita myös pääsponsoreiksi. 
Rooli sopii hyvin sellaisille yrityksille, joilla 
on merkittävää lisäarvoa tuottavaa, työllis-
tävää toimintaa täällä meillä Suomessa eli 
tutkimusta, tuotekehitystä ja tuotantoa”, 
Alvesalo sanoo.

Uudistuksia

Millennium-teknologiapalkinnon toi-
mintaa on uudistettu monella tavalla. 
Ensimmäiseen palkintoon liittyneestä 
julkisuudesta ja käytännön kokemuk-
sista on otettu oppia.

Palkinnon luovuttamisen yhteydes-
sä järjestetystä, usean päivän pituisesta 
asiantuntijakonferenssista on toistai-
seksi luovuttu.

”Sen järjestäminen on ajallisesti 
erittäin haasteellinen, sillä konferenssin 
sisältöä ei voida välttämättä suunnitella 
vastaamaan palkinnon saajan edusta-
maa alaa. Yleisemmälle tasolle jäävä 
konferenssi ei taas välttämättä kiinnos-
ta kansainvälisiä osallistujia riittävästi”, 
Alvesalo sanoo. 

”Tarkoituksemme on kuitenkin 
järjestää sekä palkinnonsaajan julkis-
tamistilaisuuden että palkinnon jako-
tilaisuuden yhteyteen korkean tason 
symposiumit ja paneelikeskustelut.”

Ensi vuonna jaettavan palkinnon 
luovutustilaisuus huipentunee näillä 
näkymin syyskuussa 2006 ECOFIN-
tapahtumaan, kun Suomi toimii EU:n 
isäntämaana.

”Pankki- ja finanssimaailman ko-
kous tuo Helsingin maailman keskiöön. 
Kun olemme samassa valokeilassa, 
syntyy toivottavasti kaivattu vipuvai-
kutus myös palkinnon kansainväliselle 
julkisuudelle”, Alvesalo sanoo.

Kun palkinto jaetaan joka toinen 
vuosi, on välivuosille kehitettävä sopivia 
aktiviteetteja. Palkinnon luovutusvuodel-

Historian ensimmäinen Millennium-
teknologiapalkinto myönnetti in 
vuonna 2004 World Wide Webin kehit-
täjälle Tim Berners-Leelle. Palkinnon 
luovutti Suomen Tasavallan Presidentti 
Tarja Halonen.

Millennium-teknologiapalkinnon alkuvaiheisiin liittyy sekä kan-
sainvälisiä että suomalaisia henkilöitä. Idean toi ensimmäisenä 
esille suomalainen akateemikko Pekka Jauho. Amerikkalai-
nen  fi lantrooppi Arthur J. Collingsworth korosti vuonna 
1999 ensimmäisenä ulkomaalaisena, että palkinnon perusta-
minen kuuluu juuri Suomelle. Itsenäisen säätiön perustamista 
palkinnon synnyttämiseksi ehdotti työryhmä, jonka johdossa 
toimi Suomen Teknillistieteellisten Akatemioiden puheenjoh-

Millennium-teknologiapalkinto, 
ihmisläheisen teknologian 
tulenkantaja

taja vuorineuvos Jaakko Ihamuotila. Suomen teknologiapal-
kintosäätiö perustettiin joulukuussa 2002 yksityisen ja julkisen 
sektorin yhteisvoimin.

Millennium-teknologiapalkinto myönnetään innovaatiosta, 
joka kohottaa merkittävästi elämän laatua, perustuu humaa-
neihin arvoihin ja vauhdittaa kestävää taloudellista kehitystä.

Keskeisiä valintakriteereitä ovat innovaation vaikutus yh-
teiskuntaan ja elämänlaatuun, innovaation elinkaari ja tulevai-
suuden merkitys, innovaation tunnistettavuus tietyn henkilön 
tai henkilöiden ansioksi ja innovaation teknologinen merkitys.

Miljoonan euron suuruinen palkinto jaetaan joka toinen 
vuosi. 



le ollaan rakentamassa jatkumoa, jonka 
tavoitteena on saada aina edellisvuoden 
palkinnon saaja vierailulle Suomeen.

Tim Berners-Lee vieraili maaliskuus-
sa Tampereella ja Oulussa.

”Koska Helsinki pysyy palkintoseremo-
nioiden keskuksena, olemme rakentaneet 
lisäksi alueellisia tapahtumia. Sekä Tampe-
reella että Oulussa Berners-Leen vierailun 
yhteyteen luotiin asiantuntijaseminaarien 
lisäksi ohjelmaa, jossa Millennium-palkit-
tuun teknologiaan eli World Wide Webiin 
perustuvia paikallisia käytännön sovelluk-
sia esiteltiin ja huomioitiin tunnustuspal-
kinnoilla”, Alvesalo sanoo.

Myös palkintolautakunnan toimintaa 
on kehitetty.

Teknologiateollisuuden mahdollisuus 
nimetä ehdokkaita akateemisten ja tie-
teellisten yhteisöjen rinnalle merkitsee 
varmasti runsaammin ehdokkuuksia kuin 
ensimmäisellä kerralla. Silloin nimettyjä 
ehdokkaita oli 78 kappaletta.

”Suomalaisista asiantuntijoista koos-
tuva esiraati karsii ensin ehdokkaista 
kymmenen parasta kandidaattia listalle, 
josta kansainvälinen palkintolautakunta 
tekee ehdotuksensa säätiön hallitukselle. 
Säätiön hallitus tekee sitten lopullisen 
päätöksen voittajasta”, Alvesalo sanoo.

Myös palkintolautakunnan valinta-
tapa muuttuu. ”Kahdeksasta jäsenestä 
puolet vaihtuu. Näin saamme mukaan 
joka kierrokselle uusia, tuoreita näkemyk-
siä”, Alvesalo sanoo.

Millennium-teknologiapalkinto syntyi 
täyttämään aukon kansainvälisessä tun-
nustusten kentässä. Maailmassa jaetaan 
useita palkintoja, mutta ne eivät palkitse 
elämisen laatua parantavan teknologian 
kehittämistä nimenomaan sen tulevai-
suuden hyötyjä silmällä pitäen.

Milloin Millennium-teknologiapal-
kinto on yhtä tunnettu kuin esimerkiksi 
Nobel-palkinto? ”Nobelin tunnettuutta 
on rakennettu sata vuotta. Meillä on on-
neksi modernimmat keinot käytettävissä. 
Toivottavasti osaamme niitä hyödyntää 
ja olemme kymmenessä vuodessa yhtä 
pitkällä. Pitää kuitenkin aina muistaa, 
ettemme kilpaile Nobel-palkinnon kans-
sa. Millennium-teknologiapalkinto on 
luonteeltaan erilainen, teknologian 
käytännön sovelluksia arvostava”, Al-
vesalo arvioi. 

Strategiset verkot 
tuottavat lisäarvoa

Tulevaisuus on verkonkutojien.
Yritykset jakavat erikoisosaamistaan kumppaniensa kanssa ja kehittävät ver-
kostonsa avulla uutta liiketoimintaa, jonka synnyttäminen omin voimin on 
yhä vaativampaa.

”Tulevaisuuden liiketoiminnassa menestyvät yritykset, jotka ymmärtävät 
varhaisessa vaiheessa uusien toimialojen arvontuottamislogiikan, osaavat toi-
mia osana verkkoja ja rakentaa itselleen uskottavan, lisäarvoa verkolle luovan 
aseman”, sanoo professori Kristian Möller.

Möllerin, Arto Rajalan ja Senja Svahnin kirja ”Tulevaisuutena liike-
toimintaverkot – johtaminen ja arvonluonti”  kuvaa esimerkkien kautta 
verkostoitumisen 
perusmalleja ja 
arvioi erilaisten 
verkkojen roolia 
tulevaisuuden lii-
ketoiminnan ra-
kentamisessa.

Kuntovälineitä ja polkupyöriä valmistavan Tunturin tuotekehitystoiminta 
tehostui ja monipuolistui liiketoimintaa uudistavan verkkoyhteistyön avulla. 
Huonekalujen vähittäiskauppa IKEA toteutti ympäristöystävällisen tuoteluette-
lonsa  vaihtamalla aiemman paperinvalmistajansa muutosvalmiiseen uudista-
misverkkoon. Mobiilipäätelaitteiden ohjelmistojen kehittämisyhteisö Symbian 
on esimerkki dynaamisten markkinoiden kehittämis- ja vaikuttamisverkosta.

Kirjoittajatiimi jakaa strategiset verkot perusliiketoimintaverkkoihin, liike-
toimintaa uudistaviin verkkoihin ja uutta liiketoimintaa luoviin verkkoihin.

Erilaisten verkkojen avulla haetaan ja saavutetaan erilaisia hyötyjä, kuten 
kustannustehokkuutta, korkeaa ja tasaista laatua, toimitusaikojen lyhentä-
mistä, tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä, uusien tuotteiden ja teknolo-
gioiden kehittämistä, uusille markkinoille pääsyä, kilpailuvoimaa, liiketoimin-
taprosessien uudistamista ja kokonaan uutta liiketoimintaa.

”Radikaaleja innovaatioita synnyttävä, uutta liiketoimintaa luova verkko 
edellyttää erilaista johtajuutta tai yrityskulttuuria kuin olemassa olevaa tietoa 
hyödyntävä verkko”, Möller sanoo.

Selkeästi jaoteltu kirja tarjoaa teorian ja esimerkkien avulla runsaasti 
työkaluja, joiden avulla yritysjohto voi arvioida oman yrityksensä asemaa ja 
rooleja arvoverkoissa, kehittää verkostojohtamiskyvykkyyksiä, rakentaa oman 
verkkostrategian tai hahmottaa tulevaisuutta luovan teknologian ja liiketoi-
minnan kehittymistä. 

Kristian Möller, Arto Rajala, Senja Svahn:
Tulevaisuutena liiketoimintaverkot. 

Johtaminen ja arvonluonti.
Teknologiateollisuuden julkaisuja 11/2004

Teknologiainfo Teknova Oy

K I R J A

Kristian Möller
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vahvistetaan, jotta alan pkt-yrityksiä 
voitaisiin palvella entistä kattavammin. 
Se tarkoittaa mm. sitä, että perinteisen 
työmarkkinaopastuksen ohella alue-
yksiköt panostavat 
innovatiivisuuteen ja 
tiedottamiseen alan 
haasteista.

Uudet alueyksi-
köt on jo perustettu 
Seinäjoelle ja Kuopi-
oon. Ensinmainittu 
vastaa Länsi-Suomes-
ta, jälkimmäinen Itä-
Suomesta. Ja Oulu 
tulee mukaan tämän 
vuoden aikana. Muu-
toin Suomi on jaettu 
Lounais-Suomeen, 
jossa on Turkuun yh-
distetty aiemmat Turun ja Porin alue-
toiminnot. Kaakkois- ja Etelä-Suomen 
alueyksikkö siirrettiin Lahdesta Helsin-
kiin. Pirkanmaa ja Keski-Suomi ovat 
Tampereen alueyksikön vastuulla. 

Ryhmäpäällikkö Veikko Kajaste  
huomauttaa, että Teknologiateollisuus 
haluaa luonnollisesti näkyä ja toimia 
paikallisesti. Vain siten pysytään kehi-
tyksen rattailla.

”Toki yrityksetkin toivovat meidän 
näkyvän paikkakunnillaan. Etenkin niin 
haluavat jäsenyrityksemme. Mutta pitää 
meidän näkyä jäsenkuntaamme laajem-
minkin ja informoida myös ympäröivää 
yhteiskuntaa alan näkymistä.” 

Työnkuvan monipuolistuminen 
näkyy rekrytointi-ilmoituksissakin, joilla 

Teknologiateollisuus ry:n tuntosarvina 
ovat alueyksiköt, joita on nyt viidellä 
paikkakunnalla. Seuraavaksi kartalle 
ilmestyy Pohjois-Suomen alueyksikkö 

keskuspaikkanaan Oulu.

Työmarkkina-asioita ja innovatiivisuusrohkaisua  
Alueellisesti aktiivinen 
Teknologiateollisuus 

uusiin yksiköihin on haettu 
vetäjiä. Vaatimuksissa pai-
notetaan asiantuntijuutta, 
sillä postilla pitää pystyä 
parantamaan yritysten kil-
pailukyvyn edellytyksiä sekä 
yritysten yhteistyötä alueilla. 

vaisuuden kilpailukykyyn olennaisesti 
liittyvä murros on meneillään. Hänen 

luotsaamansa alueyksikkö aloitti 
Kuopiossa toimintansa tammi-
kuussa. 

”Toimiala on siirtymässä pe-
rinteisestä tilaus-toimitus -mal-
lista palveluyhteistyömalliin, joka 
pohjaa verkostoitumiseen. Siihen 
muutokseen on pkt-sektorin ha-
vahduttava, muutoin putoaa pe-
listä”, Hahtala sanoo. 

Hänen mukaansa tällaisen 
murroksen vaikutuksiin herättely 
onkin yhtä olennainen osa alueel-
lista työtä kuin työsuhdeasioihin 
liittyvät neuvontapalvelut.

”Toimintamme tarkoitus on 
tuoda Teknologiateollisuuden palve-
lut kaikilla osa-alueillaan tunnetuiksi 
alueella”, Hahtala kiteyttää. Kaikilla 
osa-alueilla hän tarkoittaa sitä, että ei 
vain alan yritysten, vaan myös muiden 
yhteiskunnallisten toimijoiden sekä 
opiskelijoidenkin on hyvä tietää, miten 
teknologiateollisuus maassa makaa ja 
mihin ala on menossa. 

Hahtalan näppituntuma on, että 
alueellisen toiminnan laajennus Itä-
Suomeen on ollut toivottu siirto. 

”Piiriyhdistystasolla on oltu tyytyväi-
siä, että Teknologiateollisuus tulee näin 
lähemmäs alan yrityksiä.”

Lounais-Suomea Turun vinkkelis-
tä katseleva Juho Kesseli korostaa 
alueen yritysten kyllä ymmärtäneen 

T
eknologiateollisuus ry:n 
toimintasuunnitelmas-
sa vuodelle 2005 sano-
taan asiantila selvästi 
– alueellista läsnäoloa 

Tuo kaikki linkkautuu yhteydenpi-
toon paikallisten piiriyhdistysten kans-

sa, sillä kilpailukykyä ei synny ilman 
yhteistyötä ja verkostoitumista. 

Suomessa on kymmenen teknolo-
giateollisuuden toimintaa ja yritysten 
yhteistyötä edistävää piiriyhdistystä. 
Viimeisimpänä on perustettu Mikkelin 
seudun Teknologiateollisuus ry. Toimin-
ta on siis alan paikallisen teollisuuden 
tarpeista noussutta. – Teknologiateolli-
suus ry toimii sitten tiiviissä yhteistyössä 
piiriyhdistysten kanssa.

Alueellisia 
paikallismausteita 

Timo Hahtala Teknologiateollisuuden 
Itä-Suomen alueyksiköstä korostaa 
tärkeänä sen esiintuomista, että tule-

TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVA Sakari Tiikkaja
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Pirkanmaan ja Keski-Suomen alue-
toimintaa vetävä Jukka Nieminen 
puolestaan huomauttaa, että yhteis-
työssä päämiesten ja niille alihankintaa 
tekevien pkt-yritysten välillä on yhä 
kehittämistä. 

”Pitkäjänteisyyttä toimintamalleihin 
kaivataan yhä. Ettei tehdä kukin ta-
hollaan, vaan kaikki osana samaa tuo-
tannollista arvoketjua. Vaikka hyvinkin 
jo sujuu, on siinä yleisesti ottaen vielä 
treenaamista”, sanoo Nieminen vasta-
ukseksi kysymykseen, mitä Pirkanmaal-
la ja Keski-Suomessa toimivien yritysten 
suurin haaste tätä nykyä on. 

Alueyksikön aktiivinen mukanaolo 
piiriyhdistystoiminnassa on olennainen 
osa sitä, että kehitys kehittyy.  

”Siihen pyritään, että alan haasteita 
tutkaillaan ja vastauksia niihin haetaan 
yhdessä”, Nieminen huomauttaa. 

Eli yhdessä paikallisen teollisuuden 
kanssa pohditaan keskusteluaiheet, 
vaikkapa verkostoitumisen haasteet ja 
sitten järjestetään koulutusta ja tapah-
tumia. 

Teknologiateollisuus ry:n uudet alueyksiköt:

Itä-Suomi, Kasarmikatu 2, Kuopio (15.3.2005 alkaen) 
Länsi-Suomi, Kirkkokatu 23, Seinäjoki (1.3.2005 alkaen) 
Pohjois-Suomi, Technopolis, Oulu (avataan vuoden 2005 kuluessa)

murroksen, herätys tapahtui Suomen 
kavuttua lamasta pinnalle, 1990-luvun 
puolivälin jälkeen. 

”Alan yrityksistä noin puolet toimii 
jo kansainvälisillä markkinoilla. Monilla 
on joko oma tuote tai ne ovat palve-
lullisesti pitkälle erikoistuneita. Sellaisia 
yrityksiä, jotka tekevät ’mitä tahansa’, 
on reilusti alle kymmenen prosenttia 
koko yrityskentästä”, Kesseli sanoo. 

Hän huomauttaa, että vaikka yri-
tykset eivät tarvitse järjestöä kertomaan 
niille, miten liiketoimintaa harjoitetaan, 
alueella arvostetaan kylläkin korkealle 
liiton, piiriyhdistysten ja yritysten yh-
teistyötä. 

”Muun muassa alueilla isännöitävät 
kehitysprojektit ovat tärkeitä, sillä ne 
innostavat paikallisia yrityksiä innovatii-
visuutensa kehittämiseen.”  

Samaan hyvään yhteistyöpakettiin 
kuuluu jatkuva yhteydenpito piiriyhdistys-
toiminnassa mukana oleviin yrityksiin. 

”Se on olennainen osa alueyksikön 
työtä ja tärkeä alueellinen keskustelu-
foorumi. Meillä on jo pitkät perinteet 
vahvasta yhteistyöstä paikallisten tek-
nologiateollisuuden yritysten kanssa”, 
Kesseli toteaa.  
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Aineellisten investointien 
kehitys vuosittain

T A L O U D E N  T I L A

Liikevaihdossa kasvua kahden vuoden supistumisen jälkeen

Uusia osaajia palkataan tänä 
vuonna noin 3 000  

T

Teknologiateollisuuden uudet 
tilaukset * vuosineljänneksittäin

eknologiateollisuuden yri-
tysten tuotanto oli viime 
vuonna Suomessa mää-
rältään 7 prosenttia kor-
keammalla tasolla kuin 

vuonna 2003. Myös liikevaihto ja vien-
nin arvo lisääntyivät edellisvuotisesta, 
vuosien 2002 ja 2003 supistumisen 
jälkeen. Henkilöstöä oli alan yrityksis-
sä Suomessa lähes 2 prosenttia eli yli         
3 000 vähemmän kuin vuonna 2003. 
Tällä hetkellä henkilöstöä on Suomessa 
noin 206 000 ja vastaavasti ulkomai-
sissa tytäryrityksissä yli 150 000. Tänä 
vuonna yritykset aikovat vähentää hen-
kilöstönsä kokonaismäärää Suomessa 
noin 1 000:lla, mutta tästä huolimatta 
palkkaavat eläkkeelle siirtyvien tilalle 
noin 3 000 uutta osaajaa.

Maailmantalous kasvoi viime vuon-
na noin viisi prosenttia edellisvuoti-
sesta. Yhtä nopeasti talous kehittyi 
viimeksi 1970-luvun alkupuoliskolla. 
Investoinneissa ja kulutuksessa kasvun 
painopiste oli Aasiassa ja jossain määrin 

muissa nopeasti kehittyvissä maissa. 
Myös Yhdysvalloissa bkt kasvoi yli neljä 
prosenttia edellisvuotisesta, sen sijaan 
Länsi-Euroopassa puolta hitaammin.  

Suomessa bruttokansantuote kasvoi 
viime vuonna noin 3 prosenttia vuodesta 

2003. Viennissä ja yksityi-
sessä kulutuksessa kasvua 
oli suunnilleen saman ver-
ran, investoinneissa hieman 
enemmän.

Suurimmat riskit 
USAn 

taloudessa

Vuosi 2005 on alkanut maa-
ilmassa hidastuneen, mutta 
sinänsä suhteellisen vakaa-
na jatkuvan kasvun mer-
keissä. Kiinassa aineellisten 
investointien ennakoidaan 
lisääntyvän tänäkin vuonna 

yli 15 prosenttia viimevuotisesta, In-
tiassa lähes 10 prosenttia ja Venäjällä 
10 prosenttia. Yhdysvalloissa niiden en-
nustetaan kasvavan 6 prosenttia, Länsi-
Euroopassa vain muutaman prosentin.  

Viimeaikaisesta myönteisestä kehi-
tyksestä huolimatta teollisuuden aineel-
liset investoinnit lisääntynevät Suomessa 
tänä vuonna varsin maltillisesti, kaikkiaan 
7 prosenttia vuodesta 2004. Investointien 
kokonaismäärä ja investointiaste pysy-
vät edelleen alhaisella tasolla. Yritykset 
suunnittelevat lisäävänsä investointejaan 
tänä vuonna metsä-, kemian-, kone- ja 
metallituote-, elektroniikka- ja sähkö-, 
rakennusaine- sekä graafisessa teol-
lisuudessa. Vähennystä on metallien 
jalostuksessa sekä elintarvike- ja teva-
teollisuudessa. Koko teknologiateolli-
suuden investoinneista 18 prosenttia 
kohdentuu kapasiteetin lisäämiseen, yli 
80 prosenttia kapasiteetin korvaami-
seen ja rationalisointiin.      
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Teknologiateollisuuden * 
tilauskanta, 

vuosineljänneksen lopussa

Teknologiateollisuuden henkilöstö 
Suomessa 1960–2005e

Henkilöstö väheni vuonna 2004 
kaikilla kolmella päätoimialalla, kui-
tenkin eniten kone- ja metallituote-
teollisuudessa. Vuonna 2005 yritykset 
aikovat vähentää lievästi henkilöstöään 
niinikään kaikilla aloilla. 

Teknologiateollisuudesta on siir-
tymässä tänä vuonna eläkkeelle noin        
4 000 työntekijää ja toimihenkilöä. Jos 
arvioitu noin 1 000 henkilön kokonais-
vähennys toteutuu sellaisenaan, alan 
yritykset palkkaavat eläkkeelle siirty-
vien tilalle noin 3 000 uutta osaajaa. 
Poistuma eläkkeelle kiihtyy edelleen 
vuosina 2006 ja 2007 ja pysyy sen jäl-
keen vuosittain 5 000–6 000 henkilön 
vauhdissa. 
  

 Jukka Palokangas
Ryhmäpäällikkö

Suhdanteet ja tilastot
Teknologiateollisuus ry

jukka.palokangas@teknologia-
teollisuus.fi 

Maailmantalouden suurimmat riskit 
piilevät nykyisellään Yhdysvaltain talous-
kehityksessä. Kauppataseen suunnaton 
alijäämä erityisesti Kiinan kanssa sekä 
samanaikainen valtion velkaantuminen 
muodostavat merkittävän riskin vakaan 
talouskehityksen jatkumiselle maailmas-
sa. Kauppataseen alijäämä on kasvanut 
jo 6 prosenttiin bruttokansantuotteesta, 
suuremmaksi kuin koskaan aiemmin, 
ja valtiontalouden alijäämä vastaavasti 
5 prosenttiin. Dollarin voimakkaasta 
heikentymisestä huolimatta kauppata-
seen korjaantumisesta ei ole näkynyt 
merkkejä. Yksityisen kulutuksen vahva 
kehitys pitää yllä kulutustavaroiden kas-
vavaa tuontia erityisesti Aasiasta. 

Tilauskanta 
supistunut 

syyskuun jälkeen

Teknologiateollisuuden tilauskanta-
tiedustelun mukaan alan yritykset Suo-
messa saivat uusia tilauksia loka-jou-
lukuussa euromääräisesti 8 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2003 vastaavalla 

ajanjaksolla ja 12 pro-
senttia enemmän kuin 
viime vuoden heinä-
syyskuussa. Uudet 
tilaukset lisääntyivät 
sekä elektroniikka- ja 
sähköteollisuudessa 
että kone- ja metalli-
tuoteteollisuudessa.  

Tilauskannan arvo 
oli joulukuun lopussa 
3 prosenttia suurempi 
kuin vuotta aiemmin 
samaan aikaan, mutta 
5 prosenttia pienempi 
kuin syyskuun lopus-
sa. T ilauskanta on 
supistunut syyskuun 
jälkeen kummallakin 
päätoimialalla. Metallien jalostajien 
tilauskannan arvoa pitää suurena te-
rästuotteiden ja värimetallien hintojen 
korkea taso.   

Loka-joulukuun tilauskantakehi-
tyksen perusteella alan yritysten liike-
vaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna 
2005 suunnilleen samalla tasolla kuin 

viime vuonna samaan aikaan. 
Tuotannon määrässä ylletään 
kuitenkin jonkin verran korkeam-
malle tasolle. 

Henkilöstön lievä 
väheneminen 

jatkuu
Suomessa

Henkilöstö on vähentynyt tek-
nologiateollisuuden yrityksissä 
Suomessa jo kolmen vuoden 
ajan. Työvoimatiedustelun mu-
kaan henkilöstö vähenee myös 
tänä vuonna noin 1 000 hen-
kilön verran. Siten henkilöstön 
kokonaismäärä päätyisi tämän 
vuoden lopussa noin 15 000 
henkilöä alemmalle tasolle kuin 
vuonna 2001. 



Mikä takaa, että suomalainen
menestystarina jatkaa eteenpäin?

Teknologiateollisuus ja lähes 50% koko teollisuuden osaajista. Suomalaisen teknologiateollisuuden

päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien jalostus.


