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4 TUTKITTUA
Outokummun terästä tarvitaan Pohjanmerel-
lä, sillä ääriolosuhteista johtuen öljykentällä 
käytettävälle teräkselle ei riitä keskimääräinen 
standardilaatu.
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Antti Herlin: Työmarkkinoiden toimintatapoja 
tulee kehittää kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä 
tukeviksi
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Haastamme-työympäristökilpailu toi 20 miljoo-
nan euron säästöt yrityksille.

12  MARKKINOINTI
Henrikki Tikkanen: Jotain määrätietoista pitäisi 
tehdä, jotta suomalaisen elinkeinoelämän mark-
kinoinnilliset valmiudet kohentuisivat.

18  KOLUMNI
Timo Everi: Tunnetuksi tekeminen ja halutta-
vaksi tekeminen ovat täysin eri asioita, valitetta-
van tärkeitä molemmat.

20  KILPAILUKYKY
Suomen kilpailukyvystä kertovia tuloksia käyte-
tään karkeasti ja osittain tietoisestikin väärin.

24  YRITYKSET
Ulkomaalaisten työntekijöiden tarve kasvaa lähi-
vuosina nopeasti.

30  KESÄTYÖ
Marko Tanninen ja Mari Saarinen päätyivät alalle 
kesätöiden kautta.
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Ohutlevysepän-ammattitutkinnolle olisi nyt 
tarvetta. 

36  YMPÄRISTÖ
RoHS-direktiivi koskee tuotteita, jotka saatetaan 
markkinoille 1.7.2006 jälkeen. 

38  TALOUDEN TILA
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P Ä Ä K I R J O I T U S

uomi menestyi ja kasvoi hyvää vauhtia 1990-luvun alun kriisistä selvit-
tyään. Tuolloin tehdyt päätökset loivat pohjaa tämän päivän menes-
tymiselle. Kuinka tästä eteenpäin? Teollisuus ja elinkeinoelämä ovat 
jo jonkin aikaa painottaneet tarvetta uusille päätöksille, jotta kasvun 
jatkuminen olisi mahdollista. Näitä ei ole kuitenkaan kuulunut.

Suomi käännekohdassa

S
Rakennemuutoksen on joka tapauksessa jatkuttava. Kun Suomi melko suurel-

la enemmistöllä liittyi Euroopan unioniin, päätettiin tuolloin globaaliin kilpailuun 
osallistumisesta. Tätä kilpailua ei voiteta suljetun talouden keinoin. Osa yrityksistä 
menestyy muuttuvissa olosuhteissa, sillä ne löytävät uusia mahdollisuuksia ja uusia 
markkinoita. Osalle sopeutuminen on ollut todella vaikeaa. Kansallisvaltio Suomen 
näkökulmasta kehitys on heikolla pohjalla, kun kotimainen toimintaympäristö ei 
kehity dynaamisten olosuhteiden mukaisesti.

Teknologiateollisuus on edelläkävijä monessa asiassa. Rakennemuutoksen 
osalta kehitys näkyy teknologiateollisuudessa jo selkeästi. Vuosina 2001–2004 
teknologiateollisuuden työvoima Suomessa väheni kymmenellä prosentilla noin 
200 000 henkilöön. Samaan aikaan työvoima suomalaisten yritysten ulkomaisissa 
tytäryrityksissä nousi jo 170 000 henkilöön. Lähivuosina käyrät leikkaavat toisensa 
ja ulkomailla työskentelee kotimaata enemmän henkilöstöä.

Kehityssuunnan kääntäminen on vaikeaa, mutta suomalaiset omistajat haluavat 
kuitenkin toimia myös kotimaassa. Emme voi olla auringonlaskun ala. 

Kriisien syttymiseen johtavat päätökset tehdään lähes aina rauhallisina aikoina. 
Päätökset, jotka ajavat kriisiin tai päätökset, joilla kriisi vältetään. Teollisuuden ja 
elinkeinoelämän huolestuneet puheenvuorot ovat lisääntyneet. Päätöksiä pitää 
tehdä nyt, kun tilanteemme näyttää vielä hyvältä ja on vaihtoehtoja. Oikei-
den päätösten myönteiset vaikutukset näkyvät viiveellä myöhemmin, 
mutta päättämättömyyden seuraukset näkyvät vieläkin pidempään.

Mistä sitten olisi päätettävä? Asia voidaaan tiivistää kahteen 
sanaan: osaaminen ja joustavuus. Osaamisen kehittymistä tukevaa 
toimintaa on koulutusjärjestelmän kehittäminen sekä huolehtimi-
nen tutkimus- ja kehittämisinvestointien kasvusta ja suuntautumi-
sesta.

Suomen menestysmahdollisuudet ovat osaamisessa ja no-
peassa soveltamisessa. Osaaminen on kyettävä hyödyntämään 
yksilöiden, yritysten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia edis-
tävällä tavalla. Päätökset on tehtävä Suomen hyvinvoinnin 
hyväksi ohi lyhytjänteisten eturistiriitojen. Koulutuspo-
litiikassa odotamme ripeitä päätöksiä eriasteisten 
koulujen kehittämisessä.

Joustavuudesta: yritysten toimintaympä-
ristöä on kehitettävä niin, että näiden teki-
jöiden hyödyntäminen on helppoa. Siihen 
tarvitaan tehokkaita, sopeutumiskykyisiä 
ja kannustavia työmarkkinoita. Niiden 
myötä yritysten työllistämismahdollisuu-
det paranevat ja hyvinvointi lisääntyy.

Markku Alhonen
päätoimittaja
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S I S Ä L T Ö

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.

”Globaalin 
markkinointi-
osaamisen 
kehittäminen 
on Suomelle 
ykkösluokan 
haaste”
- professori 

Henrikki Tikkanen
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TEKSTI Sami Laakso  KUVA Outokumpu

uostumattoman teräksen markkinoita myl-
lertää oma Kiina-ilmiönsä. Aiemmin Kiinaan 
vietiin suuret määrät ruostumatonta terästä 
tyydyttämään voimakkaan talouskasvun 
aikaansaamaa kysyntää. Nyt maa on saanut 

oman terästuotantonsa vauhtiin, eikä enää ime markkinoil-
ta terästä entiseen malliin. Kiinan kasvava omavaraisuus 
mullistaa maailmanlaajuisia kilpailuasetelmia.

Kilpailu vaativamman valmistusprosessin edellyttämäs-
sä erikoisteräksessä ei ole yltänyt vielä yhtä kireäksi kuin 
tavallisimmissa ruostumattoman teräksen laaduissa. Ja 
laadulla kilpailtaessa eurooppalaiset tuottajat ovat parem-
missa asemissa.

Outokummun terästä tarvitaan Pohjanmerellä, sillä ää-
riolosuhteista johtuen öljykentällä käytettävälle teräkselle 
ei riitä keskimääräinen standardilaatu. Teräksen on oltava 
mekaanisilta ominaisuuksiltaan huippuluokkaa, sopivinta 
mitä maailman markkinoilta on saatavissa. Hyvän laadun 
takaa löytyy pitkäaikainen kehitystyö.

Markkinoilla pelkkä tuotteen laatu ja hinta eivät kuiten-
kaan aina ratkaise. Outokumpu korostaa kilpailussa menes-
tymisen tekijänä myös vuoropuhelua asiakkaiden kanssa; 
yhteistyössä toimien päästään varmemmin lopputulokseen, 
jolla asiakkaan tarve saadaan täytetyksi. Tuotteen laadun 
lisäksi myös tuotannon laadukkuus on kilpailuvaltti, mark-
kinoilla annetaan arvoa yrityksen luotettavuudelle. 

Outokummun laatuun luotetaan. 
Yhtiön tuottamaa ruostumatonta 

terästä käytetään kaikkein ankarimmissa 
olosuhteissa, Pohjanmerellä sijaitsevan 

Ekofi skin öljy- ja kaasukentän putkistoissa. 
Outokummun teräsosaamiseen nojaavat paitsi 

öljyntuotannon suuret taloudelliset intressit 
myös Pohjanmeren luonto.

Ääriolosuhteissa Ääriolosuhteissa 
testattua laatuatestattua laatua

RR
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L I N J A N V E T O

T
tajana. Sen 10 000 yritystä työllistävät 
Suomessa suoraan 200 000 henkilöä 
ja välilliset vaikutukset mukaan lukien 
huomattavasti enemmän.

Tämän lisäksi suomalaisen tekno-
logiateollisuuden ulkomaisissa tytäryri-
tyksissä työskentelee 170 000 henkilöä. 
Ja tämä määrä kasvaa entisestään.

Suomi on valinnut avoimen talou-
den ja kansainvälistymisen tien. Muuta 
mahdollisuutta pienellä kotimarkkinalla 
varustautuneella maalla ei käytännössä 
olisi ollutkaan. Menestyminen muilla 
mailla ratkaisee Suomen hyvinvoinnin.

Muutoksen aika

Suomalainen teknologiateollisuus ha-
kee tilauksensa maailmalta. Siellä kak-
konen jää nuolemaan näppejään, kun 
paras vie tilauksen. Tämä koskee niin 
suuryrityksiä kuin pk-teollisuuttakin. 
Kotimaassakin kilpailu on siis kansain-
välistä. Globalisaatio antaa suuret mah-
dollisuudet, mutta niiden hyödyntämi-
nen myös vaatii paljon. Markkinat ovat 
suuret ja jo pienikin siivu niistä saattaa 
riittää menestyvään liiketoimintaan. 

Tuntuu, että suomalaisessa keskus-
telussa on vaikeaa käsitellä avoimen 
talouden vaatimuksia. Hyvinvointita-
somme saavuttanut kansantalous ei ole 
herkimmillään muutokseen. Kaikkihan 
menee hyvin: Suomi on kilpailukyky-
vertailujen kärkimaa, ostovoima kas-
vaa, tilinpäätökset kertovat mainiosta 
vuodesta ja hallituksen työllisyystavoite 
lähenee. Jokunen vuosikymmen sitten 
kilpailukykyvertailujen kärkisijoilla olivat 
muuten Japani ja Saksa.

Lyhyen aikavälin kasvuennustei-
den asemesta huomio tulisi kiinnittää 
kasvun edellytyksiä heikentäviin ra-
kenteellisiin ongelmiin. Viimeistään 
nyt olisi tehtävä merkittäviä päätöksiä, 

joilla Suomen todellinen kilpailukyky 
saadaan kestävälle kasvu-uralle.

Kiivaimpina kasvun vuosina Suo-
mea pidettiin Euroopan Japanina. Nyt 
Helsingin kaupunginteatterin Evita-mu-
sikaalin katsomossa huoli nousee siitä, 
käykö Suomelle kuten Argentiinalle: 
hetkessä maailman kilpailukykyisim-
mästä valtiosta pohjalle. 

Menestystä haettava 
MM-sarjasta

Torinon olympialaiset ovat edessä, kun 
tätä kirjoitan, ja takana, kun tätä luette. 
Toivottavasti Suomi menestyi.

Teknologiateollisuuden yritykset 
kohtaavat kansainväliset huiput joka 
päivä. Tuntuma kärkeen on säilytettä-
vä ja kilpailukykyä on kehitettävä sen 
mukaisesti. Kansallisista sarjoista ei 
vertailukohtaa pidä etsiä. Ja ikään kuin 
tässä ei olisi tarpeeksi: uusia ketteriä ja 
ahnaita kilpailijoita nousee lisää ja nou-
sevien talouksien osaaminen kasvaa 
nopeasti. 

Viimeinenkö sammuttaa valot? 
Siihen ei tarvitse alistua, mutta siihen 
ajaudutaan, jos päätöksentekokyky 
puuttuu. Teknologiateollisuuden isän-
maallisenakin tavoitteena on toimia 
niin, että kilpailukykymme kehittyisi ja 
sitä kautta olisimme jälleen houkuttele-
va investointikohde. 

Kilpailukyvyn 
rakennusaineet

Kilpailukyvyn kannalta keskeistä on 
tuottavuus, jonka nosto on monen 
osatekijän summa. Tutkimus- ja kehittä-
mispanostusten sekä osaamisen myön-
teinen kehittyminen on menestyksel-
lemme tärkeitä. Teknologiateollisuus 
kantaa huolta paitsi t&k-investointien 
riittävyydestä myös siitä, että ne suun-
nataan oikein eli sinne, mihin yrityk-
setkin panostavat. Osaamisen kehittä-
misestä on kirjoitettu viimeisimmissä 
Visioissa jo paljon, joten siihen en tässä 

enää palaa muuten kuin toteamalla, et-
tei Suomessa ole työvoimapulaa, mutta 
osaajapula on.

Työmarkkinat osa 
taloutta

Talouden tehokkuuteen ja tuotta-
vuuden kehitykseen vaikuttaa myös 
työmarkkinoiden toimintatavat. Niitä 
tulee kehittää kilpailukykyä, kasvua 
ja työllisyyttä tukevaksi. Tehokkaat 
työmarkkinat hyödyntävät osaamisen, 
lisäävät työllistämismahdollisuuksia ja 
sitä kautta hyvinvointia. Työmarkkinat 
joko tukevat tai kahlitsevat talouden 
kasvuedellytyksiä.

Sama on tilanne yritystasolla, jossa 
globaalin kilpailun tuomiin haasteisiin 
vastataan parhaiten edistämällä asioi-
den työpaikkakohtaista tarkastelua. 
Työpaikoilla konkreettisesti nähdään, 
miten globaaleilta markkinoilta voitettu 
tilaus voidaan parhaiten täyttää ja sa-
malla varmistaa työpaikkojen pysyvyys. 

Kannustavalla ja samalla sopeutu-
miskykyä lisäävällä toimipaikkakohtai-
sella palkanmuodostuksella on paljon 
hyviä puolia. Sen merkityksen kasvatta-
minen on tuoreiden selvitysten perus-
teella selvä viesti teknologia teollisuuden 
yrityksiltä. Samalla se on haaste oman 
osaamisen kehittämiselle yrityksissä. 

Työmarkkinaosapuolille muutoksen 
toteuttaminen merkitsee työehtoso-
pimusten sitovien ohjausvaikutusten 
vähentämistä, koulutustarjonnan lisää-
mistä sekä aitoa tukea ns. paikallisen 
sopimisen edistämiseen. Nykyisellään 
ns. perälautamalli ei ole riittävästi kan-
nustanut työpaikkakohtaiseen aloitteel-
lisuuteen.

Suomi uuteen nousuun

eknologiateollisuuden 
merkitys on keskeinen 
suomalaisessa elinkeino-
elämässä ja siten Suo-
men hyvinvoinnin rahoit-
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Vientiteollisuus määrää 
palkkakehityksen

Vientiteollisuuden hinnat määräytyvät 
aina kansainvälisessä kilpailussa maail-
manmarkkinoilla. Tuotantopanosten 
kilpailijamaita nopeampaa kustannus-
nousua ei voi siirtää suoraan hintoihin, 
riippumatta siitä, johtuvatko ne oman 
alan tai muiden alojen aiheuttamista 
kustannusnousuista. Siksi kotimaan 
palkkaratkaisujen olisi tuettava vienti-
teollisuuden kilpailukykyä. Valitettavasti 
näin ei ole viime vuosina ollut.

Palkkojen, välittömien ja välillisten, 
ohella kilpailukykyyn, tuottavuuteen ja 
yritysten sopeutumismahdollisuuksiin 
vaikutetaan keskeisesti työajoilla ja nii-
den käyttömahdollisuuksilla.

Kilpailukykymme kehittäminen vaa-
tii, että työaikakirjoa on avattava ja 
työpaikka- ja yksilötasolle luotava mah-
dollisuuksia sopia vapaammin työajois-
ta. Teknologiateollisuudessa 1990-luvun 
alussa luodut mallit toivat selvästi uutta 
joustavuutta ja kilpailuetua. Tänään on 
toimintaympäristö kuitenkin jo olennai-
sesti toinen. 

Jatkuvaan neuvotteluun, 
uudella asenteella

Yleinen arvio on, että jatkuvan neuvot-
telun periaate on teknologiateollisuu-
dessa toiminut hyvin verrattuna moniin 
kotimaisiin toimialoihin. Vertailukohta 
vain on väärä. Oma kilpailukenttämme 
on työmarkkinoidenkin kannalta muut-
tunut olennaisesti, ja paikalleen pysäh-
tyminen merkitsee nopeaa taantumista. 
Uuteen aikakauteen sopii edelleen jat-
kuvan neuvottelun toimintatapa, mutta 
aivan uudella asenteella. 

Antti Herlin
Hallituksen puheenjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Hanna Toiviainen

Verkostoaatteesta 
kumppanuuden arkeen

Kirjan punaisena lankana kulkee tarina teknologiateollisuuden pien-
yritysverkostosta, jonka perustamisen taustalla olivat 1990-luvun 
alun taloudellinen lama ja alihankintayritysten voimien yhdistäminen 
siitä selviämiseksi. Vaikka verkosto oli lähtökohdiltaan aikansa ver-
kostoideologian sävyttämä, sen jäseninä olevat alihankkijayritykset 
pyrkivät alusta asti laajentamaan keskinäistä yhteistyötään myös 
tuotantoon. 
 Kirjassa verkostoyhteistyötä tarkastellaan oppimisen näkökul-
masta. Monen organisaation muodostamissa verkostoissa kehkeytyy 
tyypillisesti useita toiminnan tasoja. Yritysten pitää oppia uusia yh-

HANNA TOIVIAINEN

Monitasoinen oppiminen 
pienyritysverkostossa

Verkostoaatteesta
kumppanuuden
arkeen

teistyömuotoja yli organisaatio-
rajojen, mikä on haasteellista. 
Tavoitteet ja toiminta näyttäyty-
vät erilaisina sen mukaan, miltä 
tasolta niitä katsotaan. 
 Kirja on tarkoitettu puheen-
vuoroksi keskusteluun ajankoh-
taisesta verkostoissa oppimises-
ta. Kirjassa yritysten arki näkyy 
selvästi ja kertomusten avulla 
yritysverkoston oppiminen eri 
tasoilla tulee näkyväksi.
 Kirjan tekijä, kasvatustietei-
den tohtori Hanna Toiviainen 
Helsingin yliopiston Toiminnan 
teorian ja kehittävän työtutki-
muksen yksiköstä tutkii verkos-
toja ja oppimista niissä. Kirja 
perustuu hänen väitöskirjaansa, 
joka käsitteli pienten yritysten 
muodostamaa verkostoa. 

ISBN 951-817-908-5
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisumyynti puh. (09) 1923 381
www.teknologiainfo.net
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Miljoonasäästöt 
työympäristöä 

kehittämällä

Kahdenkymmenen miljoonan euron 
säästö työvoimakustannuksissa, 
400 000 poissaolotuntia vähemmän. 
Haastamme-työympäristökilpailu tuotti 
yrityksille kouriintuntuvaa tulosta.

V
ta sekä viihtyisyyttä – ja samalla lisätä 
alan vetovoimaa.  Projektiin osallistui 
230 teknologiateollisuuden yritystä, 
joissa työskentelee yli 30 000 työnteki-
jää, 15 prosenttia alan henkilöstöstä. 

Työympäristökilpailun loppusaldo 
kertoo onnistumisesta.  Tapaturmista 
johtuvat poissaolot työntekijää kohti 
putosivat kilpailuun osallistuneissa 
yrityksissä kolmanneksella, vuoden 
2004 osalta se tarkoittaa 65:ttä hen-
kilötyövuotta. Koko kilpailun ajalta 
säästyneiden työtuntien määrä oli hui-
keat 400 000, mikä rahassa mitattuna 
tarkoittaa 20 miljoonaa euroa. Järjes-
tyksen parantuminen on turvallisuuden 
lisäksi parantanut työn sujuvuutta ja 
kohentanut tuottavuutta.  

Projektipäällikkö Jukka Tiihonen 
summaa kilpailun kokemuksia. Hänen 
mukaansa yrityksillä on ollut eniten ke-
hitettävää järjestyksen parantamisessa, 
ergonomiassa sekä koneturvallisuus-
asioissa.

”Työympäristön järjestyksellä ja tur-
vallisuustasolla on selkeä yhteys. Mitä 
paremmat työolot ovat, sitä vähemmän 
tulee tapaturmia ja sen parempi on työn 
tuottavuus”, Tiihonen huomauttaa. 

Tarkastelua 
tuorein silmin

Työympäristökilpailun tärkein tarkas-
telukriteeri oli työsuojelupiirien tar-
kastajien kahdesti vuodessa tekemä 
arvioin tivierailu palautteineen. Työ-
paikan turvallisuustasoa mitattiin ns. 

uonna 2002 alkaneen 
Haastamme-työympäris-
tökilpailun tavoitteena 
oli kehittää alan yritysten 
tuottavuutta, turvallisuut-

Elmeri + -menetelmällä. Siinä tarkaste-
lussa olivat työtavat, ergonomia, kone- 
ja laiteturvallisuus, liikkumisturvallisuus 
sekä järjestys ja työympäristötekijät.

”Kilpailun parasta antia yrityksille 
oli se, että ne saivat asiantuntija-arvion 
myötä ulkopuolisen näkemyksen siitä, 
missä tilassa asiat yrityksessä ovat. 
Samalla asiantuntijan perusteltu kom-
mentti parannuskohteista toimii yrityk-
selle työlistana”, Tiihonen sanoo.

Haastamme-
työympäristökilpailun  saldo

tapaturmista aiheutuvat poissaolot  – 30 %
ergonomiassa havaitut puutteet  – 50 %
työtunnit + 400 000 h

säästö yrityksille + 20 miljoonaa euroa  

toimet työympäristön kehittämiseksi 
jatkuvat. Tiihonen kertoo kaavailuista, 
joiden mukaan työympäristön kehittä-
miseen liittyvää asiantuntijapalautetta 
saisi jatkossa maksullisena palveluna. 
Lisäksi Teknologiateollisuus seuraa ke-
hitystä keräämällä tapaturmatilastoa.

Haastamme-työympäristökilpailus-
sa palkitut yritykset sekä kilpailun järjes-
täneet liitot löytyvät osoitteesta www.
teknologiateollisuus.fi /methaastamme.

Hän kertoo, että työpistei-
den ergonomiassa, työn fyy-
sisessä rasittavuudessa ja jär-
jestyksessä havaitut puutteet 
vähenivät yrityksissä puoleen 
kilpailun kuluessa ja henki-
lösuojainten käyttö lisääntyi 
selkeästi. 

Vaikka Haastamme-kilpai-
lu on tältä erää päätöksessään, 

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Abloy Oy
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Abloylla uskotaan positiiviseen 
kierteeseen: kun yhdellä toiminnan 
osa-alueella tapahtuu kehitystä, 
sillä on hyviä heijastusvaikutuksia 
muuallekin.

”Kun asiat ovat kaikilta osin järjes-
tyksessä, silloin on mahdollista tehdä 
hyviä tuotteita ja työt kaiken kaikkiaan 
sujuvat paremmin. Meidän tuotteem-
me ovat aina näkyvällä pinnalla. Niiden 
pitää olla hyvin toimivia, laadukkailta 
tuntuvia ja näyttäviä”, Sormunen listaa 
kriteereitä.

Kilpailu kannusti

Vuonna 2002 alkanut Haastamme-työ-
ympäristökilpailu osui Abloyn kannalta 
hyvään saumaan.

”Kilpailu aktivoi ja motivoi meitä 
kaikkia. Se on ollut hyvä työkalu tuke-
maan kehittämistoimintaa, jota teki-
simme muutenkin, mutta tällä tavoin 
toivottavasti tehokkaammin. Kilpailu 
on myös mitannut tapahtunutta kehi-
tystä”, Kyösti Sormunen huomauttaa.

Uusittavia ohje-, käyttö- ja 
opaskilpiä kertyi peräti 1 700.

Laatua 
koko 

prosessiin

A
bloy Oy:n Tampereen 
tehdas on silmiinpis-
tävän siisti. Lähes kah-
densadan ihmisen työ-
paikassa tavarat ovat 

tarkassa järjestyksessä, ylimääräisiä 
esineitä ei loju tien tukkona. Turhan 
sähläämisen sijaan jokainen voi keskit-
tyä oman työnsä tekemiseen ja isossa 
tehtaassa liikkuminen on turvallista.

Muutama vuosi sitten tilanne teh-
taalla ei ollut yhtä hyvä. Liiketoimin-
tayksikön johtaja Kyösti Sormunen 
pelkistää syyt, minkä vuoksi työympä-
ristön parantamiseen on haluttu panos-
taa voimakkaasti.  Hänen mukaansa 
ovien ja ikkunoiden pintaheloja kuten 
ovenpainikkeita sekä erilaisia kädensi-
joja valmistavassa tehtaassa laadukas 
lopputulos edellyttää laadukasta pro-
sessia.

Tehtaan työsuojelusta ja turvallisuu-
desta vastaava Pauli Koponen lisää, 
että kilpailu on lisännyt työntekijöiden 
kiinnostusta työympäristön kehittämi-
seen ja tuonut mukanaan myös kilpai-
lumieltä.

”Keskeistä motivoinnissa on, että 
asiasta on tiedotettu henkilöstölle aktii-
visesti”, hän painottaa.

Abloylla kehitys näkyy selvinä nu-
meroina. Työpaikan turvallisuustasoa 
mittaava Elmeri+ -indeksi on noussut 
neljässä vuodessa 69 prosentista 94 
prosenttiin, mikä oikeutti erityispalkin-
toon Haastamme-kilpailussa.

Ulkopuolinen 
näkee paremmin

Oman työpaikkansa olosuhteisiin tur-
tuu helposti. Epäkohtiin ei tule kiin-
nittäneeksi huomiota, kun asiat ovat, 
niin kuin ne aina ovat olleet. Sen si-
jaan ulkopuoliset arvioitsijat näkevät 
asiat usein selvemmin, niin Abloyllakin. 
Ensimmäinen työsuojelutarkastajien 
arviointikerta kertoi, että tehtaalla työ-
ympäristö oli keskimääräistä parempi, 
mutta puutteita löytyi erityisesti kone-
turvallisuudessa.

”Olimme kuvitelleet, että kone-
turvallisuuden osalta asiamme olisivat 
suht’ hyvin kunnossa, mutta eiväthän 
ne olleet alkuunkaan. Koneiden mer-
kinnöissä ja suojauk sissa oli puutteita”, 
Pauli Koponen kertaa.

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Abloy Oy
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”Kun asiat ovat kaikilta 

osin järjestyksessä, 

silloin on mahdollista 

tehdä hyviä tuotteita ja 

työt kaiken kaikkiaan 

sujuvat paremmin.”

Työsuojelutarkastajien havaitsemiin 
epäkohtiin tartuttiin rivakasti. Teh-
taalle otettiin ammattikorkeakoulusta 
insinööriopiskelija tekemään projektia, 
jossa koneiden puutteelliset ja vieras-
kieliset ohje-, käyttö- ja opastinkilvet 
laitettiin kuntoon. Työ kuulostaa yksin-
kertaiselta, mutta uusittavia kilpiä kertyi 
peräti 1 700.

”Laitteiden varsinaiset käyttäjät 
olivat mukana projektissa. Sen ansiosta 
kilvistä tuli heille ymmärrettäviä. Heidän 
osallistumisensa oli tärkeää myös siksi, 
että sen ansiosta työntekijät kokivat 
olevansa mukana kehittämisessä. Siitä 
lähtien he ovat olleet hyvin aktiivisia 
muussakin kehittämisessä”, tuotanto-
johtaja Jukka Jokinen kertoo.

Poissaolot vähenivät

Myös konesuojauksen parantaminen 
otettiin tosissaan. Korkeimmalle joh-
dolle, työnjohdolle sekä työsuojelu-
henkilöille järjestettiin koulutusta työ-
turvallisuuslaista ja riskinarviointiin 
panostettiin. Epäkohtiin puututtiin 
niin mallikkaasti, että abloylaiset ovat 
päässeet kertomaan asioiden kuntoon 
saattamisesta myös muille yrityksille. 
Ilman panostuksia työympäristön ko-
hentaminen ei kuitenkaan onnistu.

”Paljon on työtunteja käytetty ja 
tehty aikamoisia investointeja kone-
suojauksiin. Tuotannon investointien 
perusteluna on jo monessa tapauksessa 
riskien arviointi ja työturvallisuus”, Juk-
ka Jokinen sanoo.

Työympäristön kehittämiseen on 
Abloy Oy:n Tampereen tehtaalla panos-

tettu, mutta onko yrityksen näkökul-
masta loppusaldo plussalla?

”Suojausinvestoinneissa takaisin-
maksuaikoja on vaikea osoittaa euro-
määräisesti. Mutta työntekijöiden moti-
vaatio kasvaa siitä, kun hän näkee, että 
koneella on turvallista toimia. Ja miten 
sen voi laskea euroissa, jos olemme 
mahdollisesti säästyneet loukkaantumi-
selta”, Jokinen pohtii.

Positiivinen kehitys näkyy myös 
konkreettisina lukuina. Viime vuonna 
työtapaturmista aiheutui 47 sairaus-
lomapäivää, neljä vuotta sitten niitä 
kertyi sata.

”Varmasti kehittynyt toiminta pa-
rantaa myös tuotteiden laatua, lyhen-
tää toimitusaikaa ja parantaa toimi-
tusvarmuutta. Kaikki kehitystoiminta 
vaikuttaa viime kädessä laatuun ja tuot-
tavuuteen”, Pauli Koponen uskoo.

Työntekijät sitoutuneet

Haastamme-työympäristökilpailu päät-
tyy Abloy Oy:n Tampereen tehtaalla 
erityispalkinnon arvoisesti, mutta toi-
minnan kehittäminen jatkuu.

”Olemme pyrkineet organisaation 
toiminnan kautta tukemaan työym-
päristön kehittämistä niin, että se on 

jatkuvaa ja haluttua. Työntekijät ovat 
sisäistäneet asian, kun sille on organi-
saation tukitoiminnot takana. Tärkeintä 
onkin, että tästä on saatu osa yrityksen 
normaalia toimintaa”, Kyösti Sormu-
nen korostaa.

Jukka Jokisen mukaan työnteki-
jöiden sitoutumisesta asiaan kertoo 
esimerkiksi se, että raportointi työta-
paturmien ”läheltä piti” -tilanteista on 
nykyisin aktiivista.

”Tähän vaikuttaa varmasti se, että 
näihin ilmoituksiin on reagoitu välittö-
mästi. Olemme myös edenneet siihen 
käytäntöön, että työntekijät tekevät 
Elmeri+ -arviointeja toisilleen”, hän 
kertoo.

Sekä Kyösti Sormunen että Jukka 
Jokinen korostavat asioiden etenemi-
sessä Pauli Koposen roolia, joka otti 
työympäristön kehittämisestä suuren 
vastuun. Luonteensa mukaisesti Kopo-
nen kuitenkin toppuuttelee.

”Olen toki ollut jonkinlaisena pri-
mus motorina asiassa, mutta minulla 
on ollut johdon täysi tuki. Ja oleellista 
on, että koko porukka on ollut asian 
takana. Kyse on muuttuneista asenteis-
ta, yhdessä tämä kaikki on tehty”, Pauli 
Koponen sanoo. 
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Teknologiateollisuuden henkilöstön 
määrä jatkoi vähenemistään Suomessa 
myös vuonna 2005. Vähennystä oli 
kaikkiaan noin 4 000 edellisvuotisesta. 
Henkilöstön määrä on vähentynyt ku-
luneen neljän vuoden aikana Suomessa 
runsaasta 220 000:sta 200 000:een. 
Vastaavasti alan suomalaisyritysten ul-
komaisissa tytäryrityksissä henkilöstön 
määrä on saavuttanut jo 170 000 rajan 
ja kasvun arvioidaan jatkuvan siellä 
myös tulevina vuosina.  
 Positiivista on kuitenkin se, että 
yritykset arvioivat lisäävänsä henkilös-
töään Suomessa hieman tänä vuon-

F A K T A

Osaajien saatavuus 
on vaikeutunut 

na. Henkilöstömäärän tuleva kehitys 
riippuu myös siitä, saavatko yritykset 
riittävästi osaajia. Teknologiateollisuu-
den yritysten rekrytointivaikeudet ovat  
pahentuneet vuonna 2005. Nyt jo joka 
toinen yritys kohtaa vaikeuksia löytää 
uutta osaavaa henkilöstöä. Vaikeudet 
kohdistuvat edellisvuosien tapaan hit-

saaja-, koneistaja-, asentaja- sekä insi-
nööriammatteihin. Samat ammatit ovat 
olleet listan kärjessä jo yli kymmenen 
vuoden ajan. Rekrytointivaikeuksia lisää 
tulevina vuosina myös se, että teknolo-
giateollisuudessa erityisesti metallialan 
osaajien siirtyminen eläkkeelle voimis-
tuu. 
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TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVAT Jari Härkönen ja Elina Ketola

naisena opetusalana on markkinoinnin 
johtaminen. 

Markkinointi ei ole suomalaisyrityk-
sissä Tikkasen mielestä sille kuuluvalla 
paikalla. Jo markkinoinnin johtamisen 
opetusala viittaa siihen, että jotain 
määrätietoista pitäisi tehdä, jotta suo-
malaisen elinkeinoelämän markkinoin-
nilliset valmiudet kohentuisivat. 

”Globaalin markkinointiosaamisen 
kehittäminen on suomalaisyritysten kes-
keisin liiketoiminnallinen haaste. Sillä, 
pystytäänkö tuotteiden ja palvelujen 
kaupallistamisen käytäntöjä tehosta-

maan, on olennaisin merkitys Suomen 
kansantalouden kehitykseen seuraavien 
5–10 vuoden aikana”, Tikkanen sanoo. 

Viisitoistavuotias 
markkinamaailma

Suomalaisten akilleenkantapää on 
usein kansainvälisessä markkinoinnissa, 
kotimarkkinoilla osataan paremmin. 

”Sinänsä ei ole outoa, että näin 
on, sillä suurimpia toimijoita lukuun-
ottamatta globaali markkinointi on 
suomalaisyrityksille uusi asia. Esimer-
kiksi ruotsalaisilla on useilla toimialoilla 
paljon pidempi kokemus avoimista 
kansainvälisistä markkinoista ja menes-
tystarinoiden rakentamisesta. Monien 
suomalaisyritysten näkökulmasta maail-

manmarkkinoilla on ikää vasta noin 15 
vuotta.” 

Vielä 1980-luvun lopulla monet toi-
mialat olivat Suomessa niin suljettuja, 
ettei globaaliin markkinointiin tarvinnut 
vaivautua. 

”Se oli lähinnä metsäteollisuuden 
herrasmiesten hommaa. Ja kuten olen 
joskus leikillisesti sanonut, Kekkonen 
hoiti aikanaan lähes yksin kansainväli-
sen markkinointimme.” 

Mutta leikki sikseen. Vaikka Suomea 
on markkinoitu korkeimman valtion-
johdon luotsaamien liikemiesvaltuus-
kuntien avulla myöhemminkin, ei kyse 
ole Tikkasen mielestä kansainvälisestä 
markkinoinnista. 

”Korkeintaan kyse on potentiaa-
listen kaupankäyntimahdollisuuksien 

Suomalainen osaa innovoida ja tehdä hyviä 
tuotteita, mutta ei saa niitä kaupaksi. Väittämä 
on usein kuultu. Pitäneekö paikkansa? 
”Pitää osin kyllä”, sanoo professori Henrikki 
Tikkanen. 

enrikki Tikkasen työsar-
ka Helsingin kauppakor-
keakoulussa on liiketa-
loustieteessä ja erityisesti 
markkinoinnissa. Varsi-H

Markkinointitaidon 

kasvun paikka
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avaamisesta, eikä se huono asia ole-
kaan. Mutta varsinainen markkinointi 
sekä kuluttaja- että b to b -puolella 
tapahtuu yrityksissä ja niiden välillä.” 

Teoria käytäntöön 

Yritysten markkinoinnillista osaamista 
on siis parannettava. Miten se käytän-
nössä tehdään? 

”Mitään kaikille toimialoille sopivaa 
peukalosääntöä ei tietenkään ole ole-
massa. Mutta markkinointiosaamisen 
lisääminen tapahtuu sen kautta, että 
yrityksissä ymmärretään markkinoinnin 
rooli oikein”, Tikkanen sanoo. 

Markkinointi ja osana sitä myynti on 
Tikkasen mukaan erottamaton osa yri-
tyksen liiketoimintastrategiaa. Pitkäai-

valmiin ja vaikka kuinka hyvin tehdyn 
tuotteen kauppaamiseksi. Markki-
nointi on strategia koko tuotanto- tai 
palvelutarjonnan kaupallistamiseksi. 
Näin markkinointi on osa yrityksen 
kokonaisstrategiaa ja kulkee yrityksen 
tuote- tai palvelusuunnittelun rinnalla 
alusta alkaen. 

Konkreettista markkinoinnin ke-
hittämistä olisi muun muassa se, että 
markkinoinnin osaajia nostettaisiin 

kaiset asiakassuhteet ja niistä koostuvat 
kassavirrat ovat lopulta se tekijä, joka 
pitää yritykset mukana kuvassa. 

”Laskennan, rahoituksen ja tuotan-
totalouden osaaminen on luonnollisesti 
olennaista yrityksen menestykselle. 
Markkinoinnin pitää kuulua samaan 
joukkoon, useimmiten jopa tulla etu-
riviin.” 

Tikkanen korostaa, että markkinoin-
ti ei ole jotain, joka otetaan käyttöön 

”Kokemus näkyy brändiosaamisessa”, 

sanoo Henrikki Tikkanen. 
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sesti opettaa markkinoinnin 
ja myynnin käytäntöjä. Koulu 
antaa opiskelijalle pohjan, jol-
le hän voi markkinoinnillista 
osaamistaan yritysmaailmassa 
rakentaa”, Tikkanen toteaa ja 
lisää yhteistyön yritys- ja yli-
opistomaailman välillä olevan 
markkinoinnin osalta vielä alku-
vaiheissaan. 

Tikkasella on aiempaa ko-
kemusta tutkimus- ja kehitys-
projekteista yritysmaailman 
kanssa, sillä hän siirtyi nykyiseen 
tehtäväänsä Teknillisen korkea-
koulun tuotantotalouden osas-
ton professorin virasta. 

”Meillä on muutama 

globaali brändi, 

kun ruotsalaisilla 

on parikymmentä. 

Brändimenestys ei 

toki ole ainoa mittari 

markkinointiosaamisen 

mittaamiseen, mutta 

näkyvin se on.” 

enemmän yritysten johtoryhmiin toteuttamaan liiketoi-
mintastrategiaa – yhdessä siellä useimmiten edustettujen 
insinöörien ja laskentaekonomien kanssa. 

Peiliin katsomisen paikka

Kun suomalaisten markkinointiosaamista on moitittu, 
Henrikki Tikkanen myöntää katsoneensa itsekin peiliin. 

”Ilman muuta niin on pitänyt tehdä, koska tilanne 
on tällainen. Mutta koulussa ei kuitenkaan voi varsinai-

”Maailmat eivät vielä oikealla tavalla toisiaan kohtaa. 
Konseptit markkinoinnin tutkimuksellisille projekteille pi-
tää miettiä uusiksi yritysten kanssa.” 

Helsingin kauppakorkeakoulun osaamistasosta Tikka-
nen ei ole huolissaan. Toiminnallinen siirtymävaihe on kyl-
läkin meneillään. Eli enemmän markkinoinnin tutkimus- ja 
koulutusyhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen välillä, 
vähemmän valmiiden liiketaloudellisten johtamisoppien 
maahantuontia.

”Sellaisia yritykset saavat käyttöönsä paljon nopeam-
min muualta kuin koulun penkin kautta.”  

HSE maailmalla 

Itseään HSE:nä (Helsinki School of Economics) markki-
noiva Helsingin kauppakorkeakoulu (entisestä lyhenteestä 
HKKK on luovuttu myös Suomessa) on rankattu Euroopan 
20 parhaan kauppatieteisiin erikoistuneen opinahjon 
joukkoon. Jatko-opiskelijavaihtoa sillä on muun muassa 
Stanfordin yliopiston kanssa. 

HSE:lla on lisäksi jatkuvasti tiivistyvää yhteistyötä TKK:n 
ja Hankenin kanssa. Tavoitteena on käytännönläheinen 
tiedontuottaminen markkinoinnin strategisen osaamisen 
nykytilasta ja tuon tiedon jatkojalostus.   
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Palvelujen rooli kasvaa

Roclalla on maaorganisaatiot Tanskassa, Ruotsissa ja 
Venäjällä sekä jälleenmyyntiverkostoa muualla Euroo-
passa. 

Lähimarkkina-alueilla erityisenä kasvualana on pal-
veluliiketoiminta. Sen mukaisesti Rocla ottaa hoitaak-
seen asiakasyrityksen varasto- ja automaattitrukkien 
käytettävyyden kokonaisuudessaan. 

Trukkiensa ulkomaankaupassa Rocla kerää kas-
saansa eniten perinteisillä varastotrukeilla, automaattit-
rukkien myynti on vähäisempää. 

Roclan liikevaihto oli vuonna 2004  reilut 90 miljoo-
naa euroa. Yhtiön henkilöstömäärä on noin 400.    

Mitsubishi Caterpillar Forklift osti Roclasta kolmas-
osan neljä vuotta sitten. Paitsi nykyisiä, myös uudella 
mastorakenteella varustettuja trukkeja myydään Rocla-
brändin lisäksi Caterpillar- ja Mitsubishi-brändeillä. 

Nostaja 
varastossa  

Roclan patentoimaan 
edistykselliseen mastoratkaisuun 
pohjaavalle trukille on rakennettu 

Järvenpäähän kokonainen 
tuotantolinja. 

pääkonttorissa Järvenpään Jampassa 
valmistaudutaan uuden tuoteperheen 
lanseeraukseen. Uudenlaiseen trukki-
mastoratkaisuun perustuva tuotesarja 
on ensimmäistä kertaa kokonaisuutena 
esillä toukokuussa Logistiikka- ja kulje-
tusmessuilla Helsingissä.  

”Kansainvälinen markkinointimme 
järjestetään yhdessä maaorganisaatioi-
demme ja jälleenmyyjiemme kanssa, 

jotka osallistuvat myös Helsingin lan-
seeraustilaisuuteen”, markkinointi- ja 
viestintäjohtaja toteaa. 

Tuleva lanseeraus on Roclalle suuri 
asia. 

”Tuotesarjan julkistus on suurin mi-
nun aikanani täällä. Ja eiköhän tuo lie-
ne suurin yhtiössä koskaan järjestetty”, 
sanoo Karhusaari, jonka Rocla-uralla on 
mittaa neljä vuotta.  

Hänen mukaansa Roclan markki-
nointiosaaminen on pääosin kunnossa 
– myös kansainvälisesti.

Osaamista on kehitetty aika lailla 
omin eväin, sillä Karhusaaren mielestä 
b to b -markkinointiin ei ole korkeakou-
lumaailmasta juuri käytännössä hyö-
dynnettäviä yhteistyömalleja tarjolla. 
Toisin on esimerkiksi tuotekehityspro-
jekteissa, jollaisiin Rocla on osallistunut 
muun muassa TKK:n kanssa.   

Kuormien liikuttelua, 
muttei massojen

Maija Karhusaari luonnehtii varasto- ja 
automaattitrukkien olevan tuotteita, 
joille ei ihan jokainen lämpene.

”Eikä b to b -markkinoilla ole tar-
koituskaan. Vaikka on meille tarjottu 
sellaisiakin yksittäisiä markkinointikam-
panja-aihioita, joissa trukkeja myytäisiin 
kuin suklaapatukoita. Mutta ei tämä 
bisnes ole mitään ihmismassojen liikut-
telua, vaan pitkäjänteistä yhteistyötä 
jälleenmyyjiemme ja yritysasiakkaidem-

I
nnovoitu on ja tuotteistettu myös 
– mitä tekee markkinointi?   

Maija Karhusaari toteaa, 
että Roclalla on nyt markkinoin-
nillisen näytön paikka. Yhtiön 

Maija Karhu-
saarenkin mark-
kinointi kyvyt ovat 
testattavina uuden 
tuotesarjan julkis-
tuksessa.
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Aina töissä  me kanssa, jotka tarvitsevat oman tuo-
tantonsa tueksi laadukkaita työkoneita 
ja niille elinkaaren aikaisia palveluita.” 

Trukki ei ole kuluttajatuote. Mutta 
se ei tarkoita, että Rocla markkinoisi 
pelkkiä suoritus- ja tehoarvoja.

”Olemme tehostaneet markki-
nointiamme viime vuosina ja sillä on 
liiketoimintastrategiassamme entistä 
tärkeämpi rooli. Muun muassa brän-
distrategiamme on uusittu osana yh-
tiömme strategiaprosessia.” 

Lähtökohtana pitää Karhusaaresta 
olla se, että luotava yrityskuva on tosi ja 
sillä on aito linkki yrityksen bisnekseen. 
Brändinrakentaminen on silti mieliku-
vamarkkinointia. 

”Pelkillä tuoteominaisuuksilla on 
vaikea erottua, eikä se ole tarkoituk-
senmukaistakaan. Markkinoimme it-
seämme pikemmin älykkäiden pal-
velujen ja ratkaisujen kuin laitteiden 
toimittajana. Älykkäiden ratkaisujen 
takana on aina ihminen, joten tuomme 
esiin henkilöstömme osaamista.”  

Näin henkilöstö saa näkyvyyttä 
trukkien sijasta. Muun muassa trukkien 
suorituskykyä parantava mastoratkaisu 
tuotiin julkisuuteen keksijä edellä. 

”Meillä työskentelevä Janne Pol-
vilampi esitteli aluperäisen ideansa 
viisi vuotta sitten. Silloin ryhdyimme 
pohtimaan tuotteistusta ja nyt oli tuo-

tantoinvestointien aika. Ta-
rina oli luontevaa kertoa 

Jannen kautta”, Karhu-
saari sanoo. 

Fastems Oy:n järjestelmäratkaisut tuke-
vat kellon ympäri toimivaa tuotannol-
lista automaatiota. Vuoden tunnit on 
tarkkaan laskettu, sillä yhtiön mottona 
on niin sanottu 8760-periaate.  

Toimitusjohtaja Jarmo Hyvönen 
vieraili vuodenvaihteessa USA:ssa. 

”Olin perustamassa tytäryhtiötä”, 
Hyvönen vastaa uteluun matkan tar-
koituksesta.

Fastems on toiminut USA:ssa aiem-
min maahantuojan välityksellä. Tytär-
yhtiöt on perustettu nyttemmin myös 
Ruotsiin, Englantiin, Saksaan ja Italiaan, 
jonne aiemmin oli etabloiduttu emo-
konsernin, Helvar Mercan kautta.   

Erilainen Amerikka 

Jarmo Hyvönen välttää asettamasta eri 
markkina-alueita paremmuusjärjestyk-
seen – vaikka USA automaatiojärjes-
telmäkauppiaan bisneskartalla tärkeä 
onkin. 

”Työstökoneiden automaatiomark-
kinat kehittyvät ripeimmin USA:ssa, jo-
ten tytär yhtiön perustaminen juuri sin-

Auringon 
kiertoon kuluvista 

tunneistakin 
voi tehdä 

markkinointinsa 
johtoajatuksen. 

Ulos uudella nimellä 
Laukaan 

Hitsaustyössä 
istuttiin pari vuotta 

sitten alas ja 
muutettiin nimi LH 

Lift Oy:ksi. Miksi, 
toimitusjohtaja 

Risto 
Leppäkangas?  

”Vanha oli vaikea lausua ja ymmärtää. 
Otimme käyttöön LH Liftin, koska se on 
ollut aputoiminimemme jo pitkään.” 

Näin nimenvaihdos liittyy lähinnä 
yhtiön kansainvälistymiseen. Mutta 
vanhasta nimestä oli jo aikakin ajanut 
ohi. 

”Hitsaus on vain osa siitä, mitä ny-
kyisin teemme.” 

Yhtiö teki ensimmäiset kansainvä-
listymistunnustelunsa jo 1990-luvun 
alkupuolella. Muutama vuosi sitten ti-
lanne oli otollisempi ja viimeisin  sykäys 
oli suuren päämiehen, traktorivalmis-
taja Valtran siirtyminen amerikkalaisen 
AGCOn omistukseen.  
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Fastems Oy

Teollisuusautomaatiojärjestelmiä val-
mistava Fastems työllistää tänään kaik-
kiaan 260 henkilöä Suomessa, Saksas-
sa, Italiassa, Ranskassa, Englannissa ja 
USA:ssa.  

Pääkonttori ja tuotanto ovat Tam-
pereella. 

Asiakaskuntaa ovat muun muassa 
erilainen koneenrakennus-, ilmailu- ja 
kulkuneuvoteollisuus alihankkijoineen 
sekä työstökonevalmistajat ja -myyjät. 

Fastemsin omistaa suomalainen 
Helvar Merca Oy Ab. 

ne oli meille strategisesti tärkeä askel.” 
Ohioon perustetussa Fastems LLC:ssä 
työskentelee kaksitoista henkilöä, kol-
masosa myynnissä ja markkinoinnissa, 
toinen kolmannes projektoinnissa ja 
loput huollossa.  

Toimitusjohtajan mukaan Pohjois-
Amerikan omaleimaisuus johtuu lähin-
nä kahdesta seikasta. Niistä ensimmäi-
nen selviää vilkaisemalla karttaa. 

”Maa on iso ja etäisyydet valtavat, 
joten huollon ja kunnossapidon haas-
teetkin ovat erilaiset kuin pienemmillä 
alueilla. Ja toisekseen, USA on koroste-
tusti palveluyhteiskunta, ihan eri tavoin 
kuin Eurooppa.” 

Ja palveluyhteiskunnassa pitää osa-
ta palvella. 

LH Liftillä on jo materiaalihankin-
noissa kokemusta globaaleista markki-
noista, mutta viennissä kansainvälisty-
minen on ollut lähinnä oman tuotan-
non toimittamista Valtran 
traktoreihin. 

Yhtiö tavoittelee kui-
tenkin laajempaa kansain-
välistä roolia. Sen vahvista-
miseen yhtiö on saanut tu-
kea mm. TE-keskukselta. 

”Olemme tutustuneet 
valmistajiin, maatalous-
teknologiaan ja vierailleet 
ulkomaisil la maatiloil la 
katsomassa, mitä loppu-
asiakas voisi tarvita.” 

 ”Euroopassa markkinointi on yhä 
enemmän tuotekeskeistä tekniikan 
myyntiä, myös automaatiojärjestel-
missä. USA:ssa pitää osata palvella ja 
myydä hyvää tarinaa ja iskevyyttä”, 
Hyvönen sanoo. 

Miten suomalainen markkinointi 
taipuu hyviin tarinoihin? 

”Myynnissä pitäisi olla vielä enem-
män hypeä ja hehkutusta. On siitä 
puhuttukin, sillä siinä meillä on vielä 
oppimista.” 

Toisaalta markkinoinnillista vaikeus-
kerrointa lisää koko teollisen automaa-
tion ominaisluonne. 

”Ei ole valmista konseptia, sillä so-
vellukset vaihtelevat niin paljon. Siinä 
on meillekin haastetta kylliksi.”   

”25 prosentin markkinaosuus voisi 
olla meille mahdollinen tulevaisuuden 
tavoite”, Leppäkangas uskoo.  

Tähän asti varsinaista omaa kan-
sainvälistä markkinointia 
ei ole tarvittu, sillä brändi-
nä on useimmiten Valtra. 
Mutta kansainvälistymistä 
jatkettaessa pitää omaa 
brändiäkin rakentaa. Vaik-
ka se onkin rankkaa.

”Jos suomalainen pk-
yritys aikoo pärjätä, on 
pakko kansainvälistyä. Sii-
nä pitää ottaa riskejäkin. 
Eikä ripauksesta hulluutta-
kaan liene haittaa.” 

Euroopassa valmistetaan vuodessa 
noin 150 000 traktoria. LH Liftin valmis-
tamia, traktorit ja työkoneet yhdistäviä 
laitteita tulee niistä noin 10 000 :een. 

LH Lift Oy

Vuonna 1975 perustetun Laukaan Hitsaustyön tuotteina ovat alusta 
alkaen olleet laitteet, joilla työkoneet kiinnitetään traktoriin. Nykyi-
seen tuoterepertuaariin kuuluvat ns. kolmipistelaitteet, vetokoukut 
ja muut vetolaitteet. 

LH Lift Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 8,3 miljoonaa euroa ja 
henkilöstömäärä 52. 

Yhtiön tuotannosta menee välillisesti vientiin yli 70 prosenttia.
Suurin päämies on traktorivalmistaja Valtra. 

Vaikka tarkat markkinointikonseptit 
ovat haussa, ei teollisen automaation 
ajatusta sen sijaan ole Hyvösestä tätä 
nykyä vaikea markkinoida.

”Sitä ei enää nähdä sellaisena peik-
kona kuin vielä muutama vuosi sitten. 
Se johtuu pitkälti siitä, että automaati-
ota pidetään nyt teollisen valmistuksen 
toivona sekä USA:ssa että Euroopassa. 
Etteivät kaikki työt siirry Aasiaan.” 
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rillä tulee ottaa korkeintaan humoristi-
sena pintaraapaisuna vakavasta aihees-
ta. Ystäväpiirissäni kiertää kuitenkin 
tarina, jonka mukaan suomalainen ja 
ruotsalainen havaitsivat aikoinaan yhtä 
aikaa, että markkinoilla olisi kysyntää 
uudelle tuotteelle. 
 Suomalainen panttasi sekä oman 
että appivanhempiensa talot ja vetäy-
tyi autotalliin kehittelemään kaikkia 
markkinoilla olevia tuotteita parempaa 
tuotetta. Kolmen pitkähkön talven jäl-
keen valmiina oli eittämättä nopeampi, 
varmakäyttöisempi ja energiataloudelli-
sempi ratkaisu.
 Tämän jälkeen Jussi avasi autotallin 
ovet ja jäi odottamaan ostajia. Tarina ei 
kerro, koska vaimo lähti.
 Samaan aikaan Börjen piirustustai-
toinen kaveri Leif visioi logon, jonka 
kanssa Börje matkusti kaukoitään. 
Siellä hän löi logotarrat markkinoiden 
suurimman alihankkijan käteen ja pyysi 
liimaamaan seuraavan valmistuserän 
kylkeen. 
 Sitten Mr. Svensson teetti pari is-
tuvaa pukua ja lennähti varaamaan 
messuilta suurimman kulmaosaston. 
Tarina ei kerro maksaako Börje veronsa 
Ruotsiin vai Monacoon. 
 Perinteisen suomalaisen hokeman 
mukaan hyvä tuote myy itse itsensä. 
 Vaikka useamman kerran on huo-
mattu, että ei muuten myy. Mutta huo-
noja myydään jatkuvasti ja vieläpä hyväl-
lä katteella. Usein hyvän tai erinomaisen 
markkinoinnin voimalla.

 Kansainvälisen markkinoinnin ja 
vientiponnistelujen lähtökohta on itses-
täänselvästi markkinatuntemus. Mutta 
mitä markkinatuntemus mahtaa oi-
keasti tarkoittaa? Alla olevat lainaukset 
ovat autenttisia.
 “Äijät pitää hameita ja näyttää 
muumimammoilta.”
 Suomalaisille kaikki muu maailma 
on ulkomaata, jossa on kummallisia 
tapoja, joita kuuluu vähän naureskella. 
Voi olla, mutta eräs tuntemani kansain-
välinen osaaja kutsuu itseään ja meitä 
muita suomalaisia lumiapinoiksi. Pidän 
sitä aika osuvana.
 “Päivä on pulkassa.”
 Tapa- ja liikekulttuureissa on eroja, 
mutta edes kotimaassa kaupankäynti ei 
ole kahdeksan ja neljän välissä tapahtu-
vaa rationaalista päätöksentekoa. Olen 
kuullut, että Suomessa oli aikoinaan 
asias sa merkittävää erikoisosaamista, 
jota kutsuttiin idänkaupaksi. Esimer-
kiksi Lähi-Idän ainoa ero on, että sama 
pitää osata myös selvinpäin.
 “Kyllä sinne tarjous jätettiin, mutta 
ei ole mitään kuulunut.”
 Luulen, että on usein parempi vie-
railla yhdessä maassa 50 kertaa kuin 50 
maassa kerran. Edes Oiva Toikan lintu ei 
yksin vielä pesää tee. 
 “Pitäisi varmaan laittaa joku mai-
nos.” 
 Tunnetuksi tekeminen ja halutta-
vaksi tekeminen ovat täysin eri asioita, 
valitettavan tärkeitä molemmat. Suo-
messa miljoonalla mediaeurolla saa 
vajaan promillen osuuden mediaka-
kusta, Saksassa samaisen promillen saa 
kutakuinkin kymmenellä miljoonalla 
ja vaikkapa Arabiemiraateissa noin 
viidelläsadalla tuhannella eurolla. Luvut 

ovat tarkistamattomia, mutta suuntaa 
antavia. 
 Mediarahaa voi säästää vain pa-
nostamalla viestinnän sisältöön, niinpä 
sen tekemisessä ei saa säästää. Laatu 
näyttää laadulta tai se ei ole sitä.
 “Tämä ei kyllä toimi täällä meillä.” 
 Yritys, joka jättää markkinointinsa 
paikallisen maaorganisaation tai part-
nerin tehtäväksi ajaa itsensä pikku-
hiljaa alihankkijan rooliin. Vaikka Not 
Invented Here -selittäjällä olisi hieno 
ulkomaalainen nimi, dynaamista ydin-
osaamista ja englanninkieliset power-
pointit vaikeaselkoisine termeineen. 

Myynnin ja jakelutien hallinnan 
uskomiseen etäälle voin vielä uskoa, 
mediaostojen ulkoistamiseenkin ehkä, 
mutta markkinointia ja brandiä halli-
taan vain yhdestä paikasta. Eikä se ole 
autotalli.

Timo Everi
Kirjoittaja toimii kuwaitilaisen 

Wataniya Telecomin kaupallisena 
johtajana. Vuonna 1999 

perustetulla yhtiöllä on noin 6,5 
miljoonaa asiakasta Kuwaitissa, 

Tunisiassa, Algeriassa, Saudi-
Arabiassa, Irakissa ja Malediiveilla.

Hyvä tuote ei myy itse itseään, 

edes maailmalla

lkomaan markkinoinnis-
ta ja vientitoiminnasta 
on Suomessa monisata-
vuotista osaamista, joten 
kolumnointi asian ympä-
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Teknologiateollisuuden 100-vuotissää-
tiö jakoi joulukuussa 2005 kaksi mil-
joonaa euroa teknologian, tutkimuksen 
ja koulutuksen kehittämishankkeille. 
Rahoitusta osoitettiin tällä kertaa seit-
semälle hankkeelle.

Suurimmat 400 000 euron apurahat 
myönnettiin yrittäjyyskoulutukseen ja 
materiaaliteknologian kehittämiseen. 
Helsingin kauppakorkeakoulun, Tai-
deteollisen korkeakoulun, Teknillisen 
korkeakoulun ja Culminatumin yhteis-
ohjelma Helsinki School of Creative 
Entrepreneurship HSCE -hanke tähtää 
Helsingin seudun yliopistoissa ja tekno-
logiateollisuuden yrityksissä syntyvien 
ideoiden vahvaan kansainväliseen kau-
pallistamiseen ja yrittäjyyden tukemi-
seen. Ohjelman ajatuksena on sisällyttää 

yrittäjyysohjelma pääkaupunkiseudun 
yliopistojen maisteriopintoihin niin, että 
opiskelijoiden keskeisenä valintakriteeri-
nä on halu toimia yrittäjänä.

Toinen 400 000 euron apuraha 
myönnettiin metallivaahtojen ja niitä 
hyödyntävien rakenteiden valmistuksen 
ja käytön kehittämiseen Suomessa. 
Hanketta vetää Tampereen teknillisen 
yliopiston materiaaliopin laitos. 

Lisäksi Helsingin yliopiston teolli-
suusmatematiikan tutkimus- ja koulu-
tushanke sai säätiöltä 300 000 euroa ja 
Helsingin kauppakorkeakoulun vetämä 
verkottuneen liiketoiminnan tutkimus-
verkosto (VELI) sai  230 000 euroa. 

Ohjelmistokehitys on entistä tär-
keämpää myös teollisuudelle. Teknolo-
giateollisuuden 100-vuotissäätiö osoitti 

Perustamislainaa aloittaville 
teknologiayrittäjille

 
MUOTO 2005 

-ohjelman päätös-
seminaari 10.5.

Tekesin MUOTO 2005 – Teoll isen 
muotoilun teknologiaohjelma (2002–
2005) päättyy. Päätösseminaaris-
sa 10.5.2006 julkaistaan ohjelman 
loppuraportti, arvioidaan ohjelman 
vaikutuksia sekä esitellään yritys- ja 
tutkimusprojektien tuloksia ja muotoi-
lupolitiikan tulevaisuuden näkymiä.  

Lisätietoja: www.teknologiateolli-
suus.fi  > ajankohtaista >seminaarit

Metallinjalostusyritykset palkitsivat elämäntyöstä

Kaksi miljoonaa euroa kehittämishankkeille

ohjelmistokehitykseen liittyville hank-
keille 430 000 euroa.

Teknillisen korkeakoulun Theoretical 
Foundation for Software Product Fami-
lies (TOSI) -hanke sai säätiöltä 270 000 
euron apurahan. Turun yliopiston infor-
maatioteknologian laitos sai säätiöltä 
160 000 euroa Java-ohjelmointikielen 
tutkimukseen.  

Lisäksi Teknologiateollisuuden 100-
vuotissäätiö osoitti 240 000 euroa 
Teknillisen korkeakoulun konetekniikan 
osastolle päästöttömän moottoripala-
misen -tutkimushankkeeseen. 

Metallinjalostajan palkinto myönnettiin 
joulukuussa viidelle metallien jalostuk-
sessa toimivalle henkilölle. Palkinto on 
Metallinjalostajat ry:n yhteinen elä-
mäntyöpalkinto, joka voidaan myöntää 
yksittäiselle henkilölle tai työryhmälle 
metallien jalostuksen hyväksi tehdystä 
työstä. Metallinjalostajan palkinto on 
kuvanveistäjä Toivo Jaatisen muo-
toilema pronssinen reliefi ja yhdessä 

sen kanssa annettava rahapalkinto 
suuruudeltaan 10 000 euroa, jaetta-
va palkintosumma oli siis yhteensä 
40 000 euroa. Nyt kymmenennen 
kerran annettava palkinto luovutettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1980. 

Metallinjalostajan palkinnon saivat 
jalometalliosaston työnjohtaja Raimo 
Stenroos, Boliden Harjavalta Oy, Harja-
valta, terässulaton mekaanisen kunnos-

Lisätietoja:  
mervi.sibakov@teknologiateollisuus.fi 

sapidon vastaava mestari Erkki Keinä-
nen, Outokumpu Stainless Oy, Tornio ja 
kaasuturvamies Sakari Anolin, Rauta-
ruukki Oyj, Raahe sekä suojelupäällikkö 
Raimo Viitakangas ja työntekijöiden 
työsuojeluvaltuutettu Erkki Ruotsalai-
nen, Ovako Bar Oy Ab, Imatra.

”Vajaan kahden vuoden aikana Tekes 
on rahoittanut yhteensä 63 yrityksen 
käynnistymistä perustamisvaiheen lai-
nalla. Lainaa on myönnetty yhteensä 
6,2 miljoonaa euroa”, kertoo perusta-
mislainan tuotevastaava Kari Herlevi 
Tekesistä. 

Eniten rahoitettuja yrityksiä oli vuo-
den 2005 aikana tieto- ja viestintätek-
nologian alueella, seuraavaksi eniten 
tuote- ja tuotantoteknologian alueella 

ja pienempinä bio- ja kemian sekä 
energia- ja ympäristöteknologiat. Noin 
40 prosenttia rahoitetuista yrityksistä 
sijoittui pääkaupunkiseudulle. Isoista 
kasvukeskuksista haettiin selvästi eni-
ten ja niihin myös myönnettiin eniten. 

”Tämä kertoo yliopisto- ja korkea-
koulupaikkakuntien aktiivisuudesta”, 
toteaa Herlevi. 

Lähde: www.tekes.fi 

Lisätietoja: 
sirpa.smolsky@teknologiateollisuus.fi 
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käytetään karkeasti ja osittain tietoi-
sestikin väärin. Tämä silloin, kun niihin 
vedoten kieltäydytään yhteiskunnan 
tulevaisuuden kannalta keskeisistä 
uudistuksista ja joskus edes keskustele-
masta aihepiiristä. 

Uutisointi Suomen kuulumisesta 
maailman kilpailukykyisimpien jouk-
koon röyhistää rintaa. Esimerkiksi polii-
tikot ja virkamiehet korostavat mieluus-
ti maan menestystä kilpailukykymit-
tauksissa, eivätkä kieltäydy ottamasta 
saavutuksesta sulkaa omaan hattuun-
sa. Petri Rouvisen mukaan kilpailuky-
kymittausten tuloksiin pitäisi suhtautua 
hyvin suurella varauksella tiedostaen 
tutkimusten rajoitteet.

”Maiden sijoitukset kilpailukyky-
vertailuissa eivät kelpaa minkäänlaisen 

päätöksenteon pohjaksi”, Rouvinen 
kiteyttää.

”Jos sen sijaan kiinnostutaan sijoi-
tuksen taustalla olevista muuttujista 
sekä niihin liittyvistä heikkouksista ja 
vahvuuksista, ollaan oikeilla jäljillä”, 
hän jatkaa.

Tavoitteena kestävä 
talouskasvu

Kritisoidessaan maiden kilpailukyvystä 
kertovia tutkimuksia Petri Rouvinen tie-
tää, mistä puhuu. Hän on osallistunut 
Suomessa sen aineiston keruuseen, 
jonka perusteella Institute for Mana-
gement Development (IMD) ja World 
Economic Forum (WEF) panevat maa-
ilman maat kilpailukyvyn mukaiseen 
paremmuusjärjestykseen.

Kritiikissään Rouvinen etenee ta-
loustieteilijän sys-
temaattisuu-
della. Hän 

huomauttaa jo lähtöasetelmasta, ettei-
vät maat suoraan kilpaile keskenään.

”Maan kilpailukyky syntyy yritysten 
ja yksilöiden toimilla pitkälti hajautetusti 
ilman keskitettyä koordinaatiota”, Rou-
vinen sanoo ja esittää oman näkemyk-
sensä kansallisvaltion kilpailukyvystä.

”Kansallisvaltion perimmäinen ta-
voite on nykyisten ja tulevien kansa-
laisten korkea ja kasvava hyvinvointi. 
Talousmielessä kilpailukyky tarkoittaa 
kestävää pidemmän aikavälin talous-
kasvua.”

Tilastoviive vääristää

IMD:n ja WEF:n kilpailukykytutkimukset 
pohjautuvat tilastolähteistä saatuihin 
ns. koviin faktoihin sekä posti- ja inter-
netkyselyillä kerättyihin vastauksiin. 

E
tlan tutkimusjohtaja Petri 
Rouvinen on tuskastu-
nut. Syy tuntemukseen on 
siinä, että Suomen kilpai-
lukyvystä kertovia tuloksia 

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Jari Härkönen

Miten mitata 
maan kilpailukykyä?

Hyvä Suomi! Olemme sijoittuneet jatkuvasti maailman 
kilpailukykyisimpien maiden joukkoon. Kaikki hyvin siis – paitsi että 
kilpailukykytutkimukseen osallistuneen tutkijan mukaan sijoitukset 
eivät kerro maan tulevasta menestyksestä yhtään mitään.
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Rouvinen huomauttaa, 
että tilastoista koottuihin 
tietoihin kohdistuu jopa 
kahden vuoden viive, joten 
niiden perusteella tehtävät 
johtopäätökset maan ny-
kytilasta voivat olla vääris-
tyneitä.

Tilastoista tarkasteltavat 
muuttujat ovat esimerkik-
si senkaltaisia, 

kuten paljonko maalla on 
yhdysvaltalaisia patentteja, 
mikä on koulutetun väestön 
osuus sekä lankapuhelinliittymi-
en määrä sataa henkeä kohden. 
Rouvinen myöntää, että osa kysy-
myksistä on Suomen näkökulmasta 
aika naiiveja. Esimerkiksi lankapu-
helinliittymien vähenevä määrä ei 
Suomessa kerro kehityksen taan-

tumisesta niin kuin se tutkimuksessa 
tulkitaan, vaan päinvastaisesta kehi-
tyksestä. 

Rouvinen tuo toisenkin esimerkin 
tuloksia väärään suuntaan kampea-
vasta muuttujasta. Kun korkea infl aa-
tio koetaan huonona, niin Japanin 
deflaatio näyttäytyy tutkimuksessa 

to
”Suomessa reippaan pit-
kän aikavälin talouskas-

vun edellytykset eivät 
ole kunnossa”, Petri 
Rouvinen painottaa.
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positiivisena, vaikka sitä ei kukaan suin 
surminkaan haluaisi.

Posti- ja internetkyselyillä kerättyjen 
ns. pehmeiden muuttujien painoarvo 
vaihtelee kilpailukykyindeksistä ja vuo-
desta riippuen noin kolmanneksesta lä-
hes sataan prosenttiin. Näiden tietojen 
keruu vaihtelee maittain. Siinä missä 
Suomessa vastaajina ovat yritysten 
edustajat ympäri maata, joissakin mais-
sa vastaajajoukko koostuu esimerkiksi 
MBA-opiskelijoista. Heiltä kysytään 
esimerkiksi lahjontaan, rikollisuuteen ja 
julkisten varojen käyttöön sekä oikeus-
laitoksen riippumattomuuteen liittyviä 
asioita.

Isänmaallisia vastauksia

Kunkin maan vastaajat arvioivat vain 
omaa maataan, eivätkä siis vertaa sitä 
muihin maihin, vaikka tulosten tul-
kinnan jälkeen maat laitetaan parem-
muusjärjestykseen. 

”Vastaan rehellisesti, mutta isän-
maallisesti”, Rouvinen kertoo erään 
kyselyyn osallistuneen luonnehtineen 
vastaustyyliään. Jos samanlaisia hy-
vää tarkoittavia patriootteja sattuu 
vastaajajoukossa olemaan useampi, 
kilpailukykyvertailussa erinomaisesti 
menestynyt oma maa tuntuu vieläkin 
rakkaammalta. 

Tutkimusten luotettavuutta koros-
tettaessa muistutetaan, että tulokset 
perustuvat tuhansiin vastauksiin. Asia 
pitää kokonaisuuden osalta paikkansa, 
mutta kun vastaajajoukon jakaa mait-
tain, se supistuu hyvin pieneksi, vähim-
millään yhden maan osalta vastaajia on 
ollut vain viisi. Suomessa vastaajia on 
vähimmillään ollut alle kaksikymmentä, 
enimmillään kuusikymmentä. 

Vastaajajoukon pienuus merkitsee, 
että eräissä tapauksissa jo yhden posi-
tiivisesti vastanneen henkilön vaihtami-
nen negatiivisempaan aiheuttaisi maan 
sijoituksen putoamisen jopa seitsemällä 

”Sijoitus kilpailukykyvertailussa ei ennusta 

maan tulevaisuudesta yhtään mitään.”

sijalla. Rouvisen mukaan juuri nämä 
pehmeät muuttujat tukevat Suomen 
hyvää sijoitusta. Ilman niitä, pelkkiin 
tilastollisiin faktoihin perustuen Suomi 
putoaisi kilpailukykyvertailussa 3–16 
sijaa. 

Rouvinen haluaa kiinnittää huomio-
ta myös siihen, mitä tutkimuksissa ei 
kysytä. WEF:in tutkimuksessa ei esimer-
kiksi kiinnitetä lainkaan huomiota jul-
kisen sektorin toimintaan, verotukseen 
tai työmarkkinoiden toimintaan. 

Tekosyy 
tekemättömyydelle

Petri Rouvinen on pohtinut, mitä johto-
päätöksiä tutkimustuloksista voi tehdä. 
Hän esittelee kaavioita, joista ilmenee, 
kuinka hyvin maan sijoitus WEF:in 
kilpailukykyvertailussa on vastannut 
todellisuutta.

”Maan sijoituksella kilpailukykyver-
tailussa ja nykyisellä elintasolla on vah-
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va korrelaatio. Sen sijaan indeksiarvolla 
ja tulevalla taloudellisella kasvulla ei ole 
minkäänlaista korrelaatiota. Olen tutki-
nut asiaa useilla indekseillä eri ajankoh-
tina, ja tulos on aina ollut sama. Sijoitus 
kilpailukykyvertailussa ei ennusta maan 
tulevaisuudesta mitään.”

Äkkipäätään ajatellen maan hyvä 
sijoitus vertailussa voikin kääntyä jopa 
suotuisaa kehitystä vastaan. Tämä 
silloin jos hyvä sijoitus otetaan yksise-
litteisenä totuutena ja sen varjolla pi-
dättäydytään kilpailukykyä parantavista 
muutoksista.

Onkin mielenkiintoista huomata, 
että 1990-luvun alkupuolella esimerkik-
si Japani ja Saksa olivat vertailujen kär-
kimaita, Irlannin ja Suomen keikkuessa 
puolivälin alapuolella. Mikäli vertailut 
olisivat ennustaneet oikein seuraavan 
vuosikymmenen kehitystä, olisi sijoitus-
ten pitänyt olla päinvastoin. 

Kritiikistään huolimatta Rouvinen ei 
täysin teilaa kilpailukykytutkimuksia.

”Tutkimukset eivät ole mielenkiin-
toisia niiden kertoman maan sijoituksen 
vuoksi, vaan siksi, että ne tuottavat 
osin jopa ainutlaatuista tietoa maiden 
kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. 
Raportit mahdollistavat suuntaa anta-
van analyysin maan kilpailukyvyn vah-
vuuksista ja heikkouksista.”

Miltä Suomen tilanne sitten näyt-
tää? Rouvisen mukaan Suomen vah-
vuudet liittyvät instituutioiden, kuten 
esimerkiksi oikeuslaitoksen toimintaan, 
teknologiapanostuksiin sekä koulu-
tukseen liittyviin asioihin. Heikkoudet 
kytkeytyvät julkisen sektorin kokoon, 
verotukseen, työmarkkinoiden jäyk-
kyyksiin ja lyhyeen vuosityöaikaan. 

Vaikka Suomi kilpailukykyvertauk-
sissa napsii järjestään kärkisijoja, Petri 
Rouvisen mukaan kestävän pitkän ai-
kavälin kasvun edellytykset Suomessa 
ovat heikot. Esimerkiksi OECD ja Deut-
sche Bank ovat ennakoineet Suomen 
keskimääräiseksi taloudelliseksi kasvuk-
si noin prosenttia seuraavan kahden-
kymmenen vuoden ajalle. 

”Suomessa reippaan pitkän aikavä-
lin talouskasvun edellytykset eivät ole 
kunnossa”, Petri Rouvinen tiivistää. 

Japanin digitaalinen muotokuva 

M A A I L M A L L A

Japanissa on oivallettu, että korkean 
teknologian kehittäminen, sen käyttö ja 

läsnäolo yhteiskunnassa ovat tulevaisuuden 
kriittisiä menestystekijöitä.

Tokion itäpuolella sijaitsee yksi 
Japanin tärkeistä innovaatioympä-
ristöistä, Akihabaran elektroniik-
kakaupunginosa. Tuhannet uudet 
tuotteet, laitteet ja sovellukset koh-
taavat maailman ehkä kriittisimmät 
ja uteliaimmat asiakkaansa, vuosit-
tain jopa yli 80 miljoonaa ihmistä. 
Liikevaihtoa alueen yrityksissä ker-
tyy vuodessa yli 30 miljardia euroa. 
 Vaikka Japani on kärsinyt yli 
kymmenen vuotta kestäneestä ta-
louslamasta, se ei ole romahtanut. 
Sillä on useita etuja puolellaan di-
gitaalisen ajan kilpailussa. Tärkeim-
piä niistä ovat japanilaisten yritys-
ten vahva suunnitteluosaaminen ja 
designkulttuuri. Tätä tukee myös 
hallituksen vuonna 2001 käynnistä-
mä e-Japan-strategiahanke, jolla se 
haluaa edistää uuden tietotalouden 
ja digitaalisten kulttuurituottei-
den innovaatioita sekä vahvistaa 
digitaalisten tuotteiden ja ICT-alan 
teollista kilpailukykyä.
 Japani on siirtymässä tuotan-
tovälineiden ja tuotantopaikkojen 
taloudesta uusien tuotantomene-
telmien, innovaatioiden ja imma-
teriaalisten oikeuksien talouteen. 

Yhä suurempi osuus tuotteista ja 
sisällöistä on kulttuurisidonnaisia. 
Tuotteet ovat aineettomia ja saavat 
merkityksensä ilmiöistä ja julkisuu-
den markkinoista, ihmisten sekä 
ryhmien välisestä sosiaalisesta vuo-
rovaikutuksesta. Tuotteen lisäarvo 
määräytyy vasta sillä hetkellä, kun 
loppukäyttäjä hankkii sen itselleen. 
Puhutaan digitaalisen evoluution 
kolmannesta vaiheesta. 
 Tämä näkyy jo hyvin esimerkiksi 
alle 30-vuotiaiden japanilaisten 
kulutuskulttuurissa ja arjen käy-
tännöissä. Nuoret viettävät paljon 
aikaa erilaisissa teknologioiden 
luomissa kulutus- ja identiteettiym-
päristöissä, joissa nuorten ulkoinen 
habitus ja muoti sekä elämäntyylit 
hyödyntävät kommunikaatiotek-
nologioita: internetiä, musiikkia ja 
visuaalisuutta sekä mediaa. 

Teppo Turkki 
Kirjoittaja on Taideteollisen korkea-
koulun Koulutus-ja kehittämiskes-
kuksen johtaja. Ennen nimitystään 
uuteen tehtäväänsä hän toimi kaksi 
vuotta vierailevana tutkijana Wase-
dan yliopistossa Japanissa. 
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siirtyviä korvaamaan tarvittaisiin erityisesti toisen asteen am-
matillisen koulutuksen saaneita, mutta koulutuksesta valmis-
tuvien määrä ei riitä. 

Yhtälö tietää vaikeuksia työntekijöitä kaipaaville yrityksille 
ja koko yhteiskunnalle. Jos täkäläisten yritysten työvoiman 
tarvetta ei onnistuta täyttämään, ne ei-
vät enää kauaa voi olla täkäläisiä, vaan 
joutuvat menemään sinne, missä on 
työvoimaa ja markkinoita.

Tilanteen korjaamiseksi työmarkki-
najärjestöt, Opetushallitus ja työminis-
teriö tekevät töitä monella rintamalla. 
Esimerkiksi alan koulutusta pyritään 
kehittämään. Perusongelma ei ole 
ammatillisen koulutuksen tarjonnan 
määrässä, sillä tälläkään hetkellä kaik-
kia opiskelupaikkoja ei saada täytettyä 
vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Tilannetta pahentaa se, että 
koulutuksensa keskeyttäneiden osuus on huomattava. 

Teknologiateollisuuden houkuttelevuutta pyritään paran-
tamaan, jotta pienenevistä ikäluokista entistä suurempi osa 
ryhtyisi alan opintoihin. Opintosuuntaustaan miettiville yrite-
tään aiempaa selvemmin viestiä, että teknologiateollisuus on 
tulevan työllistymisen kannalta yksi varmimmista. Tarjolla on 
monipuolinen valikoima moderneja työtehtäviä.

Täytettävät työtehtävät vaativat ammatillista osaamista, 
minkä johdosta työttömien suuresta joukosta ei osaajavajee-
seen ole isoa apua saatavissa. Nopeasti pahenevassa tilantees-
sa katseet on käännetty myös ulkomaille.

Koko yhteiskunta hyötyy

Metallityöväen Liitto ja Teknologiateollisuus ovat yhtä mieltä 
siitä, että osittainen apu työvoimapulaan voi löytyä ulkomaa-
laisista tekijöistä. Neuvottelupäällikkö Pertti Nurminen oikai-
see käsityksen, että Metallityöväen Liitto olisi aiemmin ollut 
ulkomaalaisten työntekijöiden tänne tuloa vastaan. Hänen 

mukaansa liitto on painottanut yhtenäisten pelisääntöjen mer-
kitystä, sitä että kaikkia koskevat samat työ- ja palkkaehdot.

”On tärkeää, ettei synny niin sanottuja ’kahden kerroksen’ 
työmarkkinoita. Eli sellaisia, joissa ulkomaalaiset työntekijät 
tekisivät vain aputöitä, ja varsinaiset ammattityöt tehtäisiin 
täkäläisin voimin”, Nurminen sanoo ja huomauttaa, että sen 
mukaisesti ulkomaalaisten osaamistaustan on oltava sopiva 
suomalaisten työtehtävien vaatimustasoon nähden.

”Totta kai toivoisimme, että suomalaiset työttömät saa-
taisiin töihin. Mutta maantieteellisesti 
ja ammatillisesti työvoiman tarjonta ja 
kysyntä eivät kohtaa. Tämän johdos-
ta tänne on pakko saada ulkomaista 
työvoimaa, jotta teollisuuden pyörät 
pyörivät”, Nurminen linjaa.

Johtaja Risto Alanko Teknologia-
teollisuus ry:stä kehottaa ulkomaiseen 
työvoimaan epäilevästi suhtautuvia 
miettimään, mikä olisi vaihtoehto.

”Kannattaa arvioida, kumpi on 
Suomelle edullisempaa. Se, että tuo-

tantoa tapahtuu täällä osittain ulkomaalaisperäisen työvoiman 
toimesta, mikä tuo tänne taloudellista vaurautta. Vai se, että 
investoinnit työvoiman saatavuusongelman johdosta suuntau-
tuvat nykyistä voimakkaammin ulos. Siinä tapauksessa sekä 
työn että pääoman hyöty menisivät muualle. Jos on vahvoja 
epäilyjä siitä, että ammattitaitoista työvoimaa ei ole saatavissa, 
niin mittavien investointien tekeminen tänne on todella riskaa-
belia”, Alanko sanoo. 

Hän muistuttaa, että ulkomaiset työntekijät teknologia-
teollisuudessa hyödyttävät koko suomalaista yhteiskuntaa; 
perinteisen laskukaavan mukaan yksi teollinen työpaikka mer-
kitsee kahta tai kolmea työpaikkaa palveluissa.

Opas oikeista käytännöistä

Pertti Nurmisen painottamien yhtäläisten pelisääntöjen nou-
dattamiseksi Metallityöväen Liitto ja Teknologiateollisuus ovat 
ryhtyneet konkreettisiin tekoihin. Ne ovat laatineet yrityksille 
ja niiden työntekijöille oppaan, jossa selvitetään ulkomaisen 
työvoiman käyttöön liittyviä säännöksiä ja määräyksiä. 

Ulkomailta apua osaajavajeeseen
Suomalaisen yhteiskunnan kehitystä varjostaa nopeasti paheneva 

osaajavaje, joka koskee kipeästi myös teknologiateollisuutta. 
Työvoiman tarvetta pyritään täyttämään monin keinoin, katseet 

on käännetty myös ulkomaiden suuntaan.

J
Houkuttaako 

Suomi 

riittävästi?

o lähivuosina teknologiateollisuudesta siirtyy eläkkeelle 
lähes viisituhatta ammattilaista vuosittain. Heistä valta-
osa työskentelee kone- ja metallituoteteollisuuden sekä 
metallinjalostuksen tuotannollisissa tehtävissä. Eläkkeelle 

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Getty Images, Patrik Raski ja Aker Finnyards
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Risto Alanko kertoo, että motiivi yhteisen oppaan teke-
miseen oli se, että ulkomaalaisten palkkaamisessa osattaisiin 
toimia oikein. Lisäksi järjestöt halusivat viestiä ulkomaalaisten 
työntekijöiden tulon olevan positiivinen asia. 

Suomessa on ollut yhdentoista muun EU-maan tapaan 
käytössä uusista jäsenmaista tulevia työntekijöitä koskevat ra-
joitukset. Kokemukset maista, jotka ovat sallineet vapaammin 
uusien EU-kansalaisten työskentelyn, puhuvat kuitenkin puo-
lestaan. Suomessakin rajoituksista luovutaan vappuna.

”Tämä itse luotu asetelma on ollut osittain luomassa niitä 
tilanteita, missä puhutaan harmaan työvoiman käytöstä ja vi-
ranomaisvalvonnan vaikeuksista”, Alanko huomauttaa.

Pertti Nurminen myöntää, että ulkomaisten työntekijöiden 
tuloon työpaikoille liittyy monenlaisia epäilyksiä. 

”Ei niinkään teknologiateollisuudessa, mutta joillakin 
toimialoilla on ollut ongelmia harmaan työvoiman käytös-
sä. Toivoisimme avoimuutta työnantajalta, kun ulkomaisen 

työvoiman palkkaamista harkitaan. Jos yhteisesti todetaan 
työvoiman tarve ja keskustellaan siitä, että työ- ja palkkaehdot 
ovat samanlaiset, niin kyllä väki asian ymmärtää”, Nurminen 
uskoo.

Onko Suomi hyvä maa?

Vaikka meille on uskoteltu, että Suomeen päätyminen on 
lottovoittoon rinnastettava siunaus, ulkomaalaiset saattavat 
nähdä asian toisin. Tänne tulemisen intoa saattaa hillitä esi-
merkiksi maan syrjäisyys, karut olosuhteet sekä suomalaisen 
kulttuurin ominaispiirteet. Kun tähän asti olemme tehneet 
töitä sen eteen, etteivät ulkomaalaiset pääsisi maahan vapaasti 
työskentelemään, jatkossa joudumme työskentelemään sen 
eteen, että saisimme tänne riittävästi tulijoita. 

Risto Alangon mukaan Suomessa pitää muuttaa asen-
noitumista rajoittavasta politiikasta aktiiviseen työperäiseen 

Opas yrityksille ja työntekijöille

Teknologiateollisuus ja Metallityöväen 
Liitto pyrkivät edistämään ulkomaisen 
työvoiman luontevaa käyttöä teknolo-
giateollisuudessa. Ne pitävät tärkeänä, 
että ulkomaisen työvoiman käyttöön 
liittyvät asiat hoidetaan lakien ja työ-
ehtosopimusten mukaisesti sekä hyviä 
työmarkkinakäytäntöjä noudattaen. 

Työperäiseen maahanmuuttoon ja 
ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyy 
joukko lainsäännöksiä ja työehtoso-
pimuksen määräyksiä. Teknologiate-
ollisuus ja Metallityöväen Liitto ovat 
yhdessä laatineet oppaan Ulkomainen 
työvoima teknologiateollisuudessa, 
jonka tarkoituksena on selvittää näi-

den säännösten ja määräysten sisältöä 
yrityksille ja niiden työntekijöille, sekä 
ohjata oikean tiedon lähteille.

Teknologiateollisuus jakaa oppaan 
jäsenyrityksilleen, ja se tulee myös 
Teknologiateollisuuden internetsivuille. 
Metallityöväen Liitto tiedottaa asiasta 
jäsenistöään. 

Risto Alanko Pertti Nurminen
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Virta kääntyy

Työn perässä muuhun maahan 

muuttaminen ei ole uusi asia 

Suomessa. Muuttosuunta vain on 

jatkossa totutusta poikkeava. On 

laskettu, että noin 1,3 miljoonaa 

suomalaista on muuttanut 

ulkomaille, suurin joukoin Venäjälle, 

Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin. Heistä 

hieman alle kolmannes on palannut 

takaisin.

EU:n laajennuttua kaksi vuotta sitten Suomessa käytiin kiivasta 
keskustelua työvoiman vapaan liikkuvuuden vaikutuksista. Va-
rauksellisten näkökulmien esittäjät pääsivät voitolle, ja uusien 
jäsenmaiden osalta työvoiman liikkuvuudelle asetettiin este 
kahden vuoden ajaksi. Määräaika päättyy vappuna, eikä sitä 
jatketa. 

Työministeriön kansliapäällikkö Markku Wallin, mikä on 
muuttunut kahden vuoden aikana?

”Ymmärrys on varmasti kasvanut”, Wallin vastaa.
Suomessa on edelleen suurtyöttömyys. Työministeriön 

tilaston mukaan maassa oli viime vuoden lopussa 282 400 työ-
töntä työnhakijaa. Onko siinä ristiriitaa, että samanaikaisesti 
tänne kaavaillaan apua ulkomaisesta työvoimasta?

”On siinä perusristiriita olemassa. Mutta kun työttömien 
joukosta ei löydy sellaisia osaavia henkilöitä, joiden ammatti-
taito on riittävä työnantajan näkökulmasta. Siksi on parempi 
ottaa tänne ulkomaalaisia työntekijöitä, jotta tuotanto säilyy 
Suomessa”, Wallin toteaa. Hän kehottaa yrityksiä pohtimaan 
vakavasti edessä olevaa työvoimatilannetta ja pyrkimään pitkä-
aikaiseen suunnitteluun työvoiman hankinnassa.

Monikulttuurisempi työelämä

Työministeriössä on laskettu, että ulkomaalaisten työntekijöi-
den tarve kasvaa lähivuosina nopeasti. Kun nyt tarve on tu-
hansia vuodessa, viiden vuoden kuluttua olemme tilanteessa, 
jolloin tulijoita tarvittaisiin jo 10 000–15 000 vuosittain. Poten-
tiaalisina maina, joista työntekijöitä voisi tulla, Wallin mainitsee 
uudet EU-maat sekä Venäjän ja Ukrainan. 

”Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tulijoiden saaminen 
tänne on erittäin vaikeata. Heitä pitää houkutella, sillä Suomi 

Edessä 
työelämän 
murros

Tulijoita 

tarvitaan 

1 0 000 – 1 5 000 

vuodessa

ei ulkomaalaisten näkökulmasta ole 
välttämättä houkutteleva maa”, Wallin 
huomauttaa. 

Tehtäväjako ulkomaisten työvoiman 
tänne houkuttelemisesta on vielä sopi-
matta. Wallin sanoo asiassa tarvittavan 
laajaa yhteistyötä, jossa omat roolinsa 
on esimerkiksi yrityksillä ja kunnilla. Hä-
nen mukaansa työministeriö on valmis 

maahanmuuttopolitiikkaan. Hän toivoo, ettei asian suhteen 
kukaan yrittäisi ajaa omaa etuaan lyhytnäköisillä päivänpoli-
tiikkaan liittyvillä kytkennöillä. Sellaiset eivät olisi kuitenkaan 
poikkeuksellisia, voitettiinhan Ranskassakin vaalit pelottele-
malla äänestäjiä puolalaisten putkimiesten invaasiolla.

Alanko muistuttaa, että kilpailtaessa kovan tason osaajista, 
he arvioivat Suomea siinä mielessä, minkälainen yhteiskunta 
tämä on elää. 

”Suomen osalta korostuu perinteisesti turvallisuusnäkö-
kulma. Mutta meidän pitää jatkossa pystyä tarjoamaan ulko-
maalaisille koulutusmahdollisuuksia useammilla kielillä, sillä 
perheelliset arvioivat muuttoa myös lasten kannalta. Ihmiset 
väistämättä vertaavat myös sitä, mitä hyvää työstä jää käteen 
ammattiosaamisen kehittymisen ohella, joten haaste suoma-
laisen verotuksen tason alentamiseksi on vahva.” 

Yritystasolla kilpailu osaavista työntekijöistä pelkistyy kysy-
mykseen, minkälaisia mahdollisuuksia potentiaalinen työnteki-
jä kokee yrityksen tarjoavan. Alanko korostaa sen merkitystä, 
minkälaisia kokemuksia ulkomaiset työntekijät saavat, sillä 
maine leviää nopeasti ja kantaa kauas. 

”On kaikkien intressi, että tulokkaiden vastaanotto on 
hyvä ja avoin”, Risto Alanko sanoo. Pertti Nurminen on samaa 
mieltä. Hän huomauttaa, että edessä on kulttuurin muutos.

”Kun ulkomaalaisia tulee, se aihe-
uttaa ison muutoksen tehdasmiljöössä. 
Asia olisi otettava huomioon myös 
koulutuksessa, jo peruskoulusta ja 
ammatillisesta koulutuksesta lähtien”, 
Nurminen sanoo ja luottaa, ettei ulko-
maalaisten työntekijöiden tulo työpai-
koille kuitenkaan aiheuta ylipääsemät-
tömiä vaikeuksia. 

VISIO 1|2006 27



Telakkayhtiöltä se vaatii kielimuurien 
ylitystä. Jokaisen työntekijän on ym-
märrettävä työturvallisuusohjeet ja ta-
vat, joilla telakalla työskennellään.

Aker Finnyradsin Turun telakalla on 
meneillään Freedom I -risteilijän varus-
telu. Eletään laivaprojektin kiireisimpiä 
aikoja, jolloin työntekijöiden määrä 
kasvaa huippuunsa. Porttien läpi kulkee 
päivittäin lähes 4 000 henkilöä. Noin 
puolet heistä on ulkopuolisten yritysten 
palkkalistoilla.

”Ulkopuolisten työntekijöiden vah-
vuus on nyt noin 1 800 henkilöä. Heistä 
noin 1 200 on muualta kuin Suomes-
ta”, henkilöstöpäällikkö Arto Helin 
kertoo.

Ulkopuolisten toimijoiden osuus 
laivaprojekteissa on kasvanut vuosien 
myötä. Suuntauksena on, että verkos-

Työtyrvallisuus -

ohjeista ei voi tinkiä, 

vaikka kieliä on 

käytössä monta.

Aker Finnyards 
ylittää kielimuurit

Aker Finnyardsin telakoilla työskentelee 
paljon ulkomaalaisten yritysten työntekijöitä. 

toimimaan asiassa koordinoivassa roo-
lissa, mikäli tehtävä sille osoitetaan. 

Ulkomaisten työntekijöiden suu-
rempi virta tänne toisi mukanaan myös 
haasteita. Wallinin mukaan suomalais-
ten pitää osata asennoitua oikealla ta-
valla paitsi ulkomaisten työntekijöiden 
tuloon myös siihen, että heitä voi välillä 
löytyä myös työttömien joukosta. 

”Lisäksi maahanmuutto voi syven-
tää jo valmiiksi hankalaa asuntotilan-
netta. Ja jos ulkomaalaiset ovat jäämäs-
sä tänne pysyvästi, heidän perheidensä 
integroiminen suomalaiseen yhteiskun-
taan maksaa.” 

Onko suomalainen työelämä kym-
menen vuoden kuluttua erinäköinen 
kuin tällä hetkellä?

”Se on monikulttuurisempi. Voidaan 
olettaa, että raskas työttömyyskuorma 
on väistynyt. Tässä välillä tapahtuu val-
tava muutos työvoiman sisällä. Enem-
män työntekijöitä jää eläkkeelle kuin 
tulee tilalle, mutta muutos tapahtuu 
myös rakenteellisesti työvoima-alojen 
välillä. Sen yhteiskunnalle aiheuttamaa 
raskautta ei ole täysin vielä ymmärret-
ty”, Wallin huomauttaa. 

toon kuuluvat toimijat tekevät yhä suu-
rempia kokonaisuuksia. Yhä enemmän 
töistä pyritään tekemään telakan ulko-
puolella tehdasmaisissa olosuhteissa. 
Telakalla keskitytään kokoonpanoon ja 
laivan varusteluun 

”Haluamme rakentaa pitkiä kump-
panuussuhteita, joiden aikana toimijat 
osallistuvat useisiin projekteihin. Tut-
tu kumppani tuntee toimintatavat ja 
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jöille ,tulivatpa he mistä tahansa. Apu-
na ovat kirjalliset oppaat, joita olemme 
kääntäneet useille kielille.”

Kommunikointia helpottaa se, että 
työntekijät työskentelevät telakalla 
yleensä ryhminä kohtalaisen itsenäisesti 
ja oman ensisijaisen työnantajansa 
johdolla.

Yksin ei pärjää

Helinin mukaan oman henkilöstön 
ja luottamusmieskunnan ymmärrys 
ulkopuolisen työvoiman käyttöön on 
parantunut vuosien varrella.

”Entistä paremmin hyväksytään 
ajatus, että ulkopuolisten toimijoiden 

Hermann’s löytää osaajia 
myös ulkomailta

Sisustusratkaisuistaan tunnettu raisio-
lainen Hermann’s Project Design Oy 
tekee vaativat työt oman henkilöstön 
voimin. Asennustöihin yhtiö käyttää 
myös ulkopuolisia urakoitsijoita. 
 Hermann’s suunnittelee ja toimittaa 
sisustuskokonaisuuksia ja kalusteita var-
sinkin laivoihin. Laivaprojektien ohella 
yhtiö toteuttaa räätälöityjä sisustuksia 
yksityisille asiakkaille ja julkisiin tiloihin 
kuten ravintoloihin ja myymälöihin.

Yhtiön palkkalistoilla on 60 hen-
kilöä. Heistä suurin osa työskentelee 
tuotannossa. Joukkoon kuuluu suun-
nittelijoita, projektivetäjiä, työnjohtajia 
ja erilaisia ammattinaisia- sekä miehiä.

Hermann’s ei ole palkannut ulko-
maalaisia työntekijöitä. Yhtiö on kuiten-
kin käyttänyt asennustöihin ulkomaa-
laisia aliurakoitsijoita, joilla on omat 
työntekijänsä.

”Käytämme ulkomaisia urakoitsi-
joita tilanteen mukaan asennustöissä, 
joissa ohjeistus on selkeä. Osaaminen ei 
ole urakoitsijan kotipaikasta riippuvais-
ta”, toimitusjohtaja Veli-Matti Perälä 
sanoo.

käytännöt. Yhteistyö ja työntekijöiden 
perehdyttäminen on silloin helppoa 
verrattuna siihen, että kumppani on 
aivan uusi.”

Oppaita eri kielillä

Omassa organisaatiossaan Aker Finn-
yardsilla on töissä vain suomalaisia sekä 
pieni määrä sellaisia ulkomaalaisia, 
jotka ovat asuneet pitkään Suomessa 
ja asettuneet suomalaiseen yhteiskun-
taan.

”Itse emme rekrytoi ulkomaalaisia. 
Näin tulemme varmaan toimimaan jat-
kossakin”, Helin sanoo.

Ulkopuolisista toimijoista valtaosa 
tulee EU-maista. Monen yrityksen ko-
tipaikka löytyy Virosta, Latviasta, Liet-
tuasta tai Puolasta. Joukossa on myös 
suomalaisyritysten ulkomailla toimivia 
tytäryhtiöitä.

Kielikysymys on Helinin mukaan 
haaste, joka vaatii jatkuvaa paneutu-
mista.

”Työmenetelmät, pelisäännöt ja 
työturvallisuusasiat pitää opettaa ja 
saada yhtälailla perille kaikille työnteki-

käyttö ei ole kenenkään leivästä pois, 
eikä tässä kilpailla työpaikoista. Ym-
märretään, että me tarvitsemme apua 
muualta, jos haluamme pitää laivanra-
kennuksen Suomessa”, Helin sanoo.

Hän arvioi, että laivanrakentaja 
tarvitsee ulkopuolisten, sekä koti- että 
ulkomaisten toimijoiden apua tule-
vaisuudessa ehkä nykyistäkin enem-
män. Siihen vaikuttaa varsinkin se, että 
suomalainen työvoima ikääntyy, alan 
kiinnostus nuorten keskuudessa ei ole 
kovin hyvä ja alalle koulutetaan vähän 
uusia tekijöitä. 

”Kyllä töitä saa tehdä, että löytää 
riittävästi työvoimaa laivoja rakenta-
maan”, Helin toteaa. 

Mestarit ja kisällit

Perälän mukaan tuotantolaitoksella 
tapahtuva valmisteleva työ on niin vaa-
tivaa, että siihen yhtiö ei voi palkata sa-
tunnaisia työntekijöitä, olivat he sitten 
koti- tai ulkomailta. Maahanmuuttajia 
Hermann’sin palkkalistoilla kuitenkin 
on, mutta he ovat asuneet maassa pit-
kään ja osaavat Suomen kielen.

”Työ on sellaista, että työntekijöi-
den pitää osata suomen kieli hyvin, ja 
pystyä ymmärtämään työhön liittyvät 
asiat ja ohjeet täysin.” 

Hermanns’s kouluttaa itse työnte-
kijät mestari–kisälli-periaatteella. Uusi 
tulija oppii työn niksit ja salat työsken-
telemällä parina kokeneen työntekijän 
kanssa.

”Tälle alalle ei ole erikoiskoulutusta, 
mikä on puute. Tilanne pitäisi korjata 
pikaisesti. Sitä kautta nämä vaativat 
työt voitaisiin tehdä kotimaisin voimin”, 
Perälä sanoo. 
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harjoittelijaa. Teknologiateollisuuden 
apulaisjohtaja Ari Sipilä korostaa kesä-
töiden merkitystä alan houkuttelevuu-
den lisääjänä nuorten keskuudessa.

”Meillä tulee jatkossa olemaan kil-
pailua työntekijöistä. Siksi olisi erittäin 
tärkeää, että yritykset ottaisivat myös 
alle 15-vuotiaita nuoria tutustumaan 
alaan. Kesätyöt vaativat yrityksiltä pa-
nostuksia. Niiden on osoitettava kesä-
työntekijöilleen selkeät tehtävät ja ni-

Kesä kasvattaa 

Mitä työsi sisältää?

Olen mukana t&k -projekteissa sekä 
ec-toiminnassa, eli toiminnan kehittämi-
sessä. Lisäksi olen mukana käyttöönoton 
ja suunnittelun tukitoiminnoissa. Paperi-
koneiden käyttöönotoissa kerään dataa, 
jonka avulla voidaan vikatilanteessa ana-
lysoida ongelman aiheuttajaa. 

Mikä työssäsi 
on parasta?

Työni vaihtelevuus, sillä toimenkuvani on 
tällä hetkellä hyvin kirjava. Työhöni on 
kuulunut paljon matkoja ympäri maa-
ilmaa. Ne ovat rankkoja, mutta pidän 
niiden tuomasta vaihtelevuudesta. Ul-
komailla paperikonetta käynnistettäessä 
pääsee näkemään, mihin kaikki suun-
nittelutyö tähtää. Samalla ymmärtämys 
koko prosessista ja oman työn osuudesta 
siihen kasvaa todella paljon. 

eknologiateollisuuden 
yritykset työllistivät toissa 
vuonna 17 000 kesätyön-
tekijää, lisäksi niissä oli 
vuoden aikana yli 8 000 T

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Elina Ketola ja Mikko Lehtosaari

Kesätyöt ovat 
tärkeitä sekä 
nuorille että 
yrityksille, jotka 
saavat välittömän 
työpanoksen 
lisäksi tilaisuuden 
vaikuttaa nuorten 
ammatinvalintoihin.

Kesätöistä työuralle
Erikoisasiantuntija Mari Saarinen, miten 
päädyit Metso Paperille töihin?

Valmistuttuani laman keskellä auto-
maatioinsinööriksi 1993 olin hetken 
aikaa työttömänä. Soittelin eri fi rmoi-
hin, sillä päätin hakea kaikenlaisia töitä, 
myös kesätöitä. Otin yhteyttä myös sil-
loiseen Valmetiin, vaikka minulla ei ollut 
tarkkaa kuvaa, mitä siellä tehdään. Yksi 
kesätyöntekijä oli juuri perunut paik-
kansa ja pääsin hänen tilalleen. Työpa-
nokseeni oltiin tyytyväisiä ja kesätöiden 
jälkeen sain jatkaa työntekoa täällä 
konsulttitoimiston kautta, kunnes 1997 
pääsin virallisesti Metsolle töihin.

Miten päädyit alalle?

Minusta piti tulla lakimies, mutta oikeus-
tieteelliseen oli erittäin vaikea päästä. 
Toisena vaihtoehtona minulla oli teknii-
kan ala. Ja vanhempien mukaan olinkin 
jo pienenä sanonut, että minusta tulee 
insinööri, eli ilmeisesti tämä on lapsuu-
den haave. 
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 tekijöitä

Opiskelin Vaasan ammattioppilaitok-
sessa elektroniikka- ja tietoliikennetek-
niikkalinjalla. Halusin seurata isoveljeni 
jalanjälkiä Vaconille ja pääsinkin tänne 
kaikkina kolmena opiskeluvuotena 
työharjoittelujaksolle. Jo ensimmäisellä 
jaksolla asetin tavoitteeksi päästä tänne 
myös kesätöihin. Kun tein hommat 
kunnolla, pääsin töihin kaikkina opis-
kelukesinä. Toisesta opiskeluvuodesta 
lähtien työskentelin täällä myös iltaisin. 

Onko ammattiopiston 
opeista ollut hyötyä?

On niistä jotakin ollut, muttei niin pal-
jon kuin silloin koulussa ajattelin. Kyllä 
se vasta töissä opitaan se varsinainen 
työ. Mutta kyllä koulussa on saanut 
pohjaa sille, että ymmärtää paremmin, 
miksi asiat tehdään tietyllä tavalla. 

mettävä henkilöt opastamaan nuoria”, 
Sipilä painottaa.

Hän perustelee näkemystään kesä-
töiden merkityksestä tutkimustuloksilla, 
joiden mukaan alan yrityksiin tutustu-
maan päässeet hakeutuvat muita her-
kemmin alan koulutukseen.

”Kesätyö on yksi parhaista keinoista 
markkinoida alaa nuorille”, Sipilä allevii-
vaa. Hän mainitsee esimerkkinä hyvästä 
kynnyksen madaltajasta käytännön, 
jossa koululaiset pääsevät tutustumaan 
työpaikoille kahdeksi viikoksi ja saavat 
siitä itselleen 250 euroa. 

Vacon Oyj palkkaa 70 kesätyön-
tekijää tuotantoon ja kymmenkunta 

toimihenkilöpuolelle. Henkilöstöjohtaja 
Tuula Hautamäen mukaan halukkaita 
tulijoita on riittänyt. Valintakriteereistä 
kärkeen nousee koulutustausta.

”Valitsemme itse toimihenkilöpuo-
len kesäharjoittelijat. Työntekijäharjoit-
telijoiden kohdalla teemme yhteistyötä 
varamiespalveluiden kanssa”, Hauta-
mäki kertoo.

Kesätyöntekijöiden avulla Vacon saa 
tuotannon pyörimään budjetoidulla vo-
lyymilla lomien aikana keskeytyksettä. 

”Kesätyöntekijöiden avulla saamme 
pitkällä tähtäimellä myös vakituisia 
työntekijöitä”, Hautamäki lisää. 

Hyvä työpanos toi pestin
Laitekokoonpanija Marko Tanninen, miten 
päädyit Vacon Oyj:lle töihin?

Ennen kuin sain vakipaikan, sitä edelsi 
täällä järjestetyn taajuusmuuntajakurs-
sin läpäisy.

Miltä työ 
on maistunut?

Olen tykännyt tosi lujaa ja voin suo-
sitella Vaconia muillekin. Ja onhan 
niitä huonojakin päiviä, niin kuin joka 
paikassa, muttei mitään mainitsemisen 
arvoista. Parasta työssä on työkaverit.

Millaisia 
jatko-suunnitelmia 

sinulla on?

En halua jähmettyä paikoilleni. Siksi olen 
ajatellut mennä ammattikorkeakoulun 
aikuislinjalle opiskelemaan työn ohes -
sa itseni sähkötekniikan insinööriksi. 
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Koulutus unohtanut 
ohutlevytuotannon
Metalliset ohutlevyt muodostavat maailman käytetyimmän ja 
monipuolisimman teollisen materiaaliryhmän. Ohutlevyä käytetään niin 
teollisuuden laitteissa, matkapuhelimissa kuin kodinkoneissakin.

T O I M I A L A

Ohutlevytuotteet-toimialaryhmä

• jäsenyrityksiä 75
• edustavuus noin 70 % alan volyymista

Teknologiateollisuus ry:n Ohutlevytuotteet-toimialaryhmä on ohutlevyjen ja ohutlevytuotteiden 

valmistusta harjoittavien yritysten yhteenliittymä. Sen tarkoituksena on edistää jäsentensä 

toimintaa sekä vahvistaa alan kilpailukykyä.

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Plootu, Hihra Oy ja Fläkt Woods Oy

päivänä erityisesti ammatillisissa oppi-
laitoksissa annettava koulutus ei vastaa 
alan työtehtävien vaatimuksia.

”Ohutlevysepän koulutusta ei oike-
astaan ole. Lappeenrannan teknillisessä 
yliopistossa on mahdollista erikoistua 
ohutlevyyn, mutta ammatillisissa oppi-
laitoksissa tilanne on huono. Kuitenkin 
ohutlevy vaatii aivan omaa osaamista, 
sillä sen tuotantotekniikka on hyvin 
erilaista verrattuna paksumpaan mate-
riaaliin.”

Toimialaryhmä pitääkin keskeisenä 
tavoitteena ohutlevyalan opetusohjel-
maa. Tuumasta onkin tartuttu toimeen. 
Toimialaryhmä on jo kaksi vuotta sitten 
tehnyt Opetushallituksen kanssa suun-
nitelman ohutlevysepän ammattitut-
kintoon johtavasta opetusohjelmasta. 
Suunnitelma tuntuu kuitenkin hukku-
neen opetusviranomaisten byrokra-
tiamyllyyn. Asia ei ole edennyt, vaikka 
osaajista on alalla kova tarve.

sin korkeintaan kolmen millin paksuus. 
Ohutlevytuotteiden kirjo on val-

tava, joten myös niitä valmistavien 
yritysten skaala on laaja. Keskikokoinen 
alan yritys työllistää Suomessa noin 
viisikymmentä henkeä, mutta joukkoon 
mahtuu runsaasti myös alle kymmenen 
hengen yrityksiä. Teknologiateollisuu-
den Ohutlevytuotteet-toimialaryhmäs-
sä on 75 jäsentä, noin kolmannes alan 
suomalaisista yrityksistä. Alan tuotan-
tovolyymista niiden osuus on yli 70 
prosenttia.

Nopeasyklinen 
toimiala

Suomessa työn hinta on haaste lähes 
alalla kuin alalla, niin ohutlevytuotan-
nossakin. Vahvuustekijöitä ovat puoles-
taan työn laatu ja tahti.

Pentti Kangasmaan mukaan ohut-
levytuotannossa kehitys on johtanut 
siihen, että Suomessa tehdään usein 
prototyyppikappaleita sekä pienempiä 
sarjoja, volyymituotanto on osittain siir-
tynyt halvemman kustannustason mai-
hin. Toimiala on nopeasyklistä, trendinä 
on toimitusaikojen lyheneminen.

”Yritykset eivät juuri kahta kuu-
kautta pidemmälle tiedä tilauskannas-

eknologiateoll isuuden 
asiantuntija Pentti Kan-
gasmaa selventää, että 
ohutlevyn kriteeriksi mää-
ritellään pienin poikkeuk-T

taan. Uskolla eletään”, Kangasmaa 
kiteyttää.

Toimialaryhmä seuraa alan kehitystä 
kahdesti vuodessa jäsenyrityksilleen 
tekemällään kyselyllä. Viimeisimpien 
tulosten mukaan kehitys näyttää valoi-
salta. Uusia tilauksia on tullut reilusti, 
silti henkilöstön määrä on ollut lasku-
suunnassa.

”Toimialan näkymissä on paljon 
kiinni siitä, miten muilla teollisuussek-
toreilla menee. Esimerkiksi laivanraken-
nuksen ja rakentamisen suhdanteet nä-
kyvät ohutlevytuotteiden tuotannossa 
noin puolen vuoden viiveellä. Viennin 
osuus tuotannosta on puolet”, Kangas-
maa kertoo.

Yritykset 
koulutusvastuussa

Toimialan haasteista päällimmäiseksi 
Kangasmaa listaa työvoiman saannin. 
Siihen linkittyy keskeisesti se, että tänä 
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T O I M I A L A

Kuvassa vuoden 2004 Plootu Fennica 
-kilpailun muotoilusarjan voittanut 
Kaso-kassakaappisarja sekä kunnia-
maininnan saanut Ryhti-tuoli.

”Nyt jokaisen yrityksen pitää itse 
kouluttaa omat työntekijänsä”, Kan-
gasmaa kuvaa vallitsevaa käytäntöä.

Tunnettuuden 
parantamista

Työvoiman saantiin liittyy keskeisesti 
myös alan houkuttelevuuden lisää-
minen. Tunnettuuden parantamiseksi 
toimialaryhmä järjestää Plootu Fennica 
-kilpailun, jossa palkitaan innovatiivisia 
ohutlevytuotteita ja -komponentteja.

Tänä vuonna parhaat työt esitellään 
Helsingin Messukeskuksessa FinnTec 
-messuilla 25.–28.4. Näyttelyn jälkeen 
ne ovat nähtävissä edellisten vuosien 
kilpailutöiden kanssa myös internetissä 
osoitteessa www. plootufennica.com.  
Työt kuvaavat hyvin ohutlevyalalla val-
mistettavien tuotteiden laajaa kirjoa. 
Aiempina vuosina palkittujen joukkoon 
on mahtunut niin kassakaappi, tuoli, 
paperikoneen mittapäiden kannatus-
levy kuin telelaitekehikkokin, joka on 
hyvä esimerkki alan yritysten yhteistyös-
tä. Siinä yhdistyvät Tellabsin, InCapin ja 
Hihran osaamiset.

Toimialaryhmä julkaisee myös kah-
desti vuodessa ilmestyvää Ohutlevy-
lehteä. Se on alan ainoa suomalainen 
ammattilehti, joka antaa suunnitteli-
joille, valmistajille ja käyttäjille tietoa 
uusimmasta tekniikasta, tutkimuksista 
ja käytännön kokemuksista. Lisäk-
si toimialaryhmä järjestää vuosittain 
Ohutlevypäivät, joilla tuodaan esiin 
ajankohtaisia tutkimus- ja kehityshank-
keita sekä uusia innovaatioita.

”Ohutlevypäivät ovat keränneet 
viime vuosina satakunta osallistujaa. 
Siellä voi tavata alan ammattilaisia ja 
verkostoitua toisten yritysten kanssa”, 
Pentti Kangasmaa kertoo. 
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Hihra Oy mainitsee internetsivuillaan, 
että sen menestys perustuu nykyai-
kaiseen ja pitkälle automatisoituun 
tuotantoon. Tuotantojohtaja Heikki 
Ajanko oikaisee käsityksen, että auto-
matisointi tarkoittaisi automaattisesti 
huomattavia investointeja.

”Ei kaikki automatiikka ole kallista. 
Meillä suurin osa automatisoinnista 
mietitään, designataan, suunnitellaan 
ja valmistetaan itse”, Ajanko selventää.

Hän täsmentää, että Hihralla au-
tomaatio on tuote- ja vaihekohtaista. 
Valmistettavan tuotteen yksikkökus-
tannukset ratkaisevat investointien 
järkevyyden.

”Jonkun tuotteen vuosivolyymi 
voi olla 5 000 kappaletta, toisen taas 
500 000 kappaletta. Jos kyse on isosta 
vuosivolyymista ja investoinnit kan-
nattavat, silloin lähdetään miettimään 
miehittämätöntä tuotantoa”, Ajanko 
sanoo.

Näytöt ratkaisevat

Ajankon mukaan käytäntö on vienyt sii-
hen, että yleensä ensin tehdään proto-
tyyppi, sen jälkeen 0-sarja, jota seuraa 
esisarja. Vasta tässä vaiheessa asiakas 
päättää tuleeko tuotannosta suursarja-
työtä vai ei. Eli näytöt puhuvat?

”Kun mallikappaleet ovat hypis-
teltävinä, vasta siinä vaiheessa suunni-
telmat tarkentuvat. Ja varmasti myös 
asiakkaamme käyttävät protoja sekä 
esisarjoja omissa asiakasesittelyissään.”

Hihran asiakkaina on auto- ja elekt-
roniikkateollisuutta sekä kone- ja laite-
valmistusta. Esimerkiksi elektroniikka-
teollisuudelle valmistettavia mekaanisia 
kokonaisuuksia ovat mm. tietoliiken-

Hihran asiakkaina on auto- ja elektroniikkateollisuutta 
sekä kone- ja laitevalmistusta. 

nekotelot, varustellut tietokonerungot 
sekä näyttöpäätteet. Tuotannosta suo-
raan vientiin menee 70 prosenttia, ja 
kotimaantoimituksistakin 90 prosenttia 
päätyy lopulta ulkomaille. 

”Me tunnemme kotimaiset kilpaili-
jamme ja tiedämme, mitä ne pystyvät 
tekemään. Ulkomaisen kilpailun osalta 
on vaikea sanoa, miksi joku tuote liu-
kuu tehtäväksi esimerkiksi Kiinaan, Un-
kariin tai Malesiaan”, Ajanko sanoo.

Työhön lisää joustoa

Heikki Ajanko paljastaa kilpailussa me-
nestymisen reseptin, joka on teoriassa 
yksinkertainen: Hihran on kyettävä rat-
kaisemaan asiakkaan tuotteen valmis-
taminen hieman fi ksummin kuin muut. 
Eli hyvin suunniteltu ja valmisteltu on 
puoliksi tehty?

”Enemmänkin. Tuomme oman li-
säarvomme siihen, että yhdessä asiak-
kaan kanssa kehitetään tuote pikkusen 
paremmin ja huokeammin tehtäväksi 
kuin mihin muut kykenevät.”

Ajanko uskoo, että Turku on Hih-
ralle hyvä paikka toimia myös jatkossa. 
Yrityksellä on alueella pitkät perinteet 
ja myös logistisesti sijainti on hyvä. 
Lisäksi tarjolla on sopivasti koulutettua 
työvoimaa. 

”Työn tekemisessä pitää kuitenkin 
tapahtua petraamista. Työtä on teh-
tävä silloin, kun sitä on. Ja kun sitä 
on vähemmän, lyhennetään päivää. 
Toiminnan laajentaminen ulkomaille 
tulee ratkaistavaksi. Jos siihen pää-
dymme, emme tee sitä pelkästään hal-
vempien kustannusten johdosta vaan 
siksi, että asiakas haluaa valmistuksen 
lähelleen.” 

T O I M I A L A

Pitkälle harkittua tuotantoa
Hihra Oy:llä on kahdeksankymmentä työntekijää.  Sen tuotanto 
kattaa laajan spektrin ohutlevytuotteiden sopimusvalmistusta. 
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Centrifl owPlus kammiopu-
hallinta käytetään ilman-
käsittelykoneessa. Puhallin 
saa aikaan hyvän sisäilman 
energiatehokkaasti.

Suomalaista 
tuotekehitystä 
maailmalle
”Ihminen käyttää vuorokaudessa kilon 
ruokaa, 2 litraa vettä, 15 000 litraa 
ilmaa, ja viettää 90 prosenttia ajastaan 
sisätiloissa”, toimitusjohtaja Juha 
Paappa yksinkertaistaa, miksi Fläkt 
Woods Oy:n ilmankäsittelylaitteille 
riittää kysyntää.

Fläkt Woods Oy :n tuotanto kuvastaa 
hyvin ohutlevytuotealan monipuoli-
suutta. Yritys on toimitusjohtajansa 
Juha Paappan mukaan johtava ilman-
käsittelylaitteiden asiantuntija Suomes-
sa. Kyvyt riittävät myös isompiin ympy-
röihin. Esimerkiksi pyöreiden venttiilien 
valmistajana yhtiö on Euroopan suurin, 
ja puhaltimista 90 prosenttia menee 
vientiin.

Myös laadullisesta johtajuudesta on 
näyttöjä. Turussa suunniteltu ja valmis-
tettu kammiopuhallin CentriflowPlus 
voitti arvostetun ruotsalaisen suuren 
sisäilmapalkinnon tänä vuonna. Perus-
teluina oli innovatiivisuus puhallintek-
niikan kehittämisessä ja hyvän sisäilman 
aikaansaaminen energiatehokkaasti.

Lähellä asiakasta

Fläkt Woods työllistää yhteensä yli 500 
työntekijää Turussa, Kihniössä, Espoos-
sa ja Toijalassa. Yrityksen juuret ulottu-
vat 1931 perustettuun Suomen Puhal-
lintehtaaseen. Iso muutos oli 1990-lu-
vun alussa tapahtunut fuusioituminen 
ABB:n kanssa, josta se irrottautui neljä 
vuotta sitten, jolloin kansainvälinen 
Fläkt Woods Group aloitti toimintansa.

”Alalla tulee edelleen tapahtumaan 
konsolidoitumista, koska ilmastointi-
standardit Euroopassa yhtenäistyvät ja 
suuret yksiköt saavat tuottavuushyöty-
jä”, Paappa huomauttaa.

Erilaiset ilmasto-olosuhteet vaativat 
erilaisia ominaisuuksia. Fläkt Woods 
Groupin ilmastointijärjestelmät ja tuot-
teet räätälöidään asiakkaalle olosuh-
teiden mukaisiksi. Etelä-Euroopassa 
ratkaisut poikkeavat jo huomattavasti 
Skandinaviasta. Fläkt Woods Oy val-
mistaa myös teollisuuspuhaltimia, jotka 
aina suunnitellaan ja tehdään yksilölli-
sen tarpeen mukaan asiakkaan proses-
seihin soveltuviksi.

Jatkuvaa innovointia

Fläkt Woods Oy on osa 30 maassa toi-
mivaa ja yli 3 000 henkilöä työllistävää 
Fläkt Woods Groupia.

 ”Suurinta kasvua Fläkt Woods 
Groupilla odotetaan Aasiassa. Tuotteet 
on kehitetty pääasiassa täällä Skandina-
viassa, jossa ilmastointitekniikan kehitys 
on pisimmällä.”

Energian kallistunut hinta sekä ym-
päristönäkökohtien entistä parempi 
huomioiminen tekevät markkinointityö-

T O I M I A L A

tä laadukkaiden ilmankäsittelylaitteiden 
puolesta. Markkinanäkymät vaikuttavat 
hyviltä, mutta Juha Paappa muistut-
taa kehityksen epävarmuustekijöistä. 
Viime vuosikymmenen rakentamisen 
syvä lama vei kerralla puolet kotimaan 
ilmastointimarkkinoista. Mutta mikäli 
markkinat eivät täysin mullistu, Fläkt 
Woodsilla tiedetään, miten kilpailussa 
menestytään.

”Se edellyttää, että teemme jatku-
vasti tuotekehitystä ja tuomme mark-
kinoille uusia tuotteita, joiden on toi-
mittava kaikissa ilmasto-olosuhteissa. 
Se edellyttää toiminnaltamme paitsi 
huippuosaamista, myös tuottavuuden 
kehittämistä ja kykyä toimia eri kulttuu-
reissa olevien ihmisten kanssa.” 
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den käyttöä tietyn tyyppisissä sähkö- ja 
elektroniikkalaitteissa, jotka saatetaan 
markkinoille EU:n alueella. 

”RoHS-direktiivi on niin sanottu 
harmonisointidirektiivi eli jäsenvaltiot 
eivät saa tehdä siihen kansallisia tiu-
kennuksia. Näin varmistetaan, että 
vaatimukset ovat täysin samat kaikissa 
jäsenmaissa, jotta kaikkien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden vapaa liikkuvuus 
ja pääsy markkinoille varmistuu EU:n 
sisällä”, painottaa asiantuntija Peter 
Malmström Teknologiateollisuudesta.  

Heinäkuun 1. päivä 
on ratkaiseva

Direktiivin soveltamisen kannalta hei-
näkuun ensimmäinen päivä on ratkai-
seva. RoHS-direktiivi koskee tuotteita, 
jotka saatetaan markkinoille 1.7.2006 
jälkeen. 

”Jälleenmyyjät ja jakelijat, joilla on 
varastossa tuotteita, jotka eivät vastaa 
RoHS-direktiivin vaatimuksia 1.7.2006 
jälkeen, voivat kuitenkin laillisesti myy-

dä näitä tuotteita, jos ne on saatettu 
markkinoille ennen heinäkuun alkua”, 
painottaa Malmström. 

  Direktiiviä ei sovelleta ennen 
1.7.2006 markkinoille saatettujen säh-
kö- ja elektroniikkalaitteiden korjaami-
seen tai uudelleenkäyttöön tarvittaviin 
varaosiin. Näitä varaosia ei kuitenkaan 
saa käyttää uusien laitteiden korjaa-
miseen. 

Epäsuoria vaikutuksia 
koko tuotantoketjuun

RoHS-direktiivi koskee sähkö- ja elekt-
roniikkalaitteita, jotka saatetaan mark-
kinoille valmiina tuotteina.

Direktiivin soveltamisalan selvittämi-
nen vaatii vähän vaivaa. RoHS-direktii-
viä sovelletaan muutamin poikkeuksin 
samoihin tuoteryhmiin kuin sähkö- ja 
elektroniikkaromudirektiiviä (WEEE). 
RoHS-direktiivin soveltamisalaan kuu-
luvat kodinkoneet, tieto- ja teletek-
niset laitteet, kuluttajaelektroniikka, 
valaistuslaitteet ja hehkulankalamput 
sekä käsityökalut, lelut, vapaa-ajan- ja 
urheiluvälineet ja automaatit. 

”Kun direktiivi kuitenkin kohdistuu 
tuotteiden materiaalisisältöön, valmii-
siin tuotteisiin käytettyjä materiaaleja 

koskevat rajoitukset voivat asettaa 
epäsuorasti samoja vaatimuksia myös 
tuotteen komponenteille ja osakokoon-
panoille. Näillekin on kuitenkin vielä 
omat poikkeuksensa”, Peter Malm-
ström toteaa.

RoHS-direktiivin vaatimukset kos-
kevat ainoastaan tuotteita, jotka ni-
menomaisesti mainitaan kuuluvan sen 
soveltamisalaan. On täysin laillista ostaa 
ja myydä tuotteita, jotka eivät kuulu 
direktiivin soveltamisalaan, vaikka ne 
eivät vastaisi RoHS-direktiivin asettamia 
materiaalirajoituksia.      

Pienet pitoisuudet 
sallitaan

RoHS-direktiivi edellyttää, että rajoi-
tetuille aineille asetetaan enimmäis-
pitoisuudet. Direktiivin mukaan lyijyn, 
elohopean, kuudenarvoisen kromin, 
polybromibifenyylin tai polybromidife-
nyylieetterin enimmäispitoisuudet ho-
mogeenisissa materiaaleissa määritel-
lään 0,1 painoprosenttiin ja kadmiumin 
enimmäispitoisuudet homogeenisissa 
materiaaleissa 0,01 painoprosenttiin. 

Pitoisuudet lasketaan jakamalla 
aineen paino ainetta sisältävän homo-
geenisen materiaalin painolla. 

RoHS tuo uusia haasteita sähkö- ja 

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
kieltävä RoHS-direktiivi tulee voimaan heinäkuun alusta. Vaikka 
direktiivin sisältö on pääosin ollut tiedossa jo pidempään, on sen 
soveltamisessa ja valvonnassa vielä monia avoimia asioita.

R
oHS-direktiivi rajoittaa 
lyijyn, kadmiumin, kuu-
denarvoisen kromin, elo-
hopean ja tiettyjen bro-
mattujen palonestoainei-
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TUKES valvoo 
RoHS-direktiiviä
Miten direktiiviä 
valvotaan, TUKESin 
ylitarkastaja Jyri 
Rajamäki?

Turvatekniikan keskus valvoo RoHS-
direktiivin noudattamista muun 
sähkötuotevalvonnan yhteydessä. 
Sähköturvallisuustestissä laite 
puretaan testauslaboratoriossa, jonka 
jälkeen tietyistä osista screenaamalla 
tarkastetaan, löytyykö niistä 
kiellettyjä aineita. Testauksen laajuus 
riippuu ympäristöministeriön kanssa 
tehtävästä sopimuksesta.

Kuinka vaikeaa 
testaus on?

Screenauksella alkuaineet näkyvät 
helposti. Ongelma on siinä, 
että esimerkiksi kromista näkee 
kokonaisuuden, ei sitä, kumpaa 
kromia se on. Bromistakin näkee 
alkuainebromin määrän, ei sitä, missä 
yhdisteissä se esiintyy. Jos löydämme 
kromia tai bromia, voimme pyytää 
markkinoillesaattajalta lisäselvityksiä. 
Alkuvaiheessa tarkoitus ei ole lähteä 
kalliisiin analysointimenetelmiin.

Mihin tuoteryhmiin 
kiinnitetään ensisijaisesti 
huomiota?

Niihin kuluttajatuotteisiin, joilla on 
suuret volyymit. Ammattikäyttöön 
tarkoitetuissa tuotteissa toimimme 
reaktiivisesti. Eli testaus tehdään, kun 
väärinkäytöksestä on epäilyksiä.

Mitkä ovat sanktiot?

Tuotteelle on mahdollista asettaa 
toimituskielto, mikäli siitä löytyy 
pieniä ongelmia. Silloin maahantuoja 
tai valmistaja ei saa toimittaa 
tuotteita enää jälleenmyyntiin. 
Jos tuotteissa on suurempia 
puutteita, se voidaan asettaa 
myyntikieltoon, jolloin kaupoissa 
olevat laitteet kerätään pois. En 
usko, että RoHS:n puitteissa pitäisi 
lehti-ilmoittelulla kerätä jo myytyjä 
laitteita pois kuluttajilta.

©
 Esa H

iltula

Homogeenisella materiaalilla tar-
koitetaan materiaalia, jota ei voida 
erottaa mekaanisesti eri materiaaleiksi. 
Näitä ovat esimerkiksi tietyntyyppiset 
muovit, keraamiset materiaalit, lasi, 
metallit, metalliseokset, paperit, hartsit 
ja pinnoitteet. 

”Mekaanisesti erotettava tarkoittaa 
yksinkertaisesti sitä, että materiaalit 
voidaan periaatteessa erottaa toisistaan 
sellaisilla mekaanisilla menetelmillä 
kuten ruuvaamalla, leikkaamalla tai eri-
laisilla murskaus- ja hiontaprosesseilla”, 
Malmström toteaa.  

”Näin ollen muovikotelo on homo-
geenistä materiaalia, jos se koostuu 
yhden tyyppisestä muovista eikä sitä ole 
päällystetty millään muulla materiaa-
lilla tai siihen tai sen sisään ole liitetty 
muuta materiaalia. Tässä tapauksessa 
direktiivin asettamat enimmäispitoisuu-
det koskisivat muovia.”

Sähkökaapeli, joka koostuu ei-me-
tallisilla eristemateriaaleilla päällystetyis-
tä metallijohdoista, on esimerkki mate-
riaalista, joka ei ole homogeeninen, 
koska sen eri ainekset voidaan erottaa 
toisistaan mekaanisilla prosesseilla. 
Tässä tapauksessa direktiivin asettamat 
enimmäispitoisuudet koskisivat kutakin 
erotettua ainesta erikseen. 

välttämätöntä sähkö- ja elektroniikka-
laitteen käyttöön liittyvän soveltuvuu-
den tai turvallisuuden kannalta. 

Vaatimustenmukaisuus 
on pystyttävä 
osoittamaan

RoHS-direktiivi ei vaadi tuottajia liittä-
mään tuotteisiinsa materiaaliselostusta. 

”Mutta jos on syytä epäillä, täyt-
tääkö jokin tuote RoHS-direktiivin vaa-
timukset, on tuotteen markkinoille 
saattaman tuottajan pystyttävä markki-
noita valvovan viranomaisen pyynnöstä 
todistamaan tuotteen vaatimuksenmu-
kaisuus tarvittavin asiakirjoin”, painot-
taa Peter Malmström. 

Tuottajan todisteita vaatimuksen-
mukaisuudesta ovat esim. komponent-
tien ja materiaalien vaatimuksenmu-
kaisuuden vakuutukset, testitulokset, 
todisteet toimittaja-arvioinneista, toi-
mittajien kanssa tehdyt sopimukset tai 
muut soveltuvat asiakirjat. 

Malmström on huolissaan siitä, ettei 
yrityksillä ole vielä selkeää tietoa siitä, 
miten viranomainen eli RoHS-direktiivin 
osalta Turvatekniikan keskus, aikoo val-
voa direktiivin noudattamista. 

Lisätietoja:
Peter Malmström, asiantuntija
Teknologiateollisuus ry
peter.malmstrom@teknologiateollisuus.fi 

RoHS-direktiiviin on listattu 
eräitä käyttötarkoituksia, joi-
den kohdalla voidaan poiketa 
vaarallisten aineiden käyttöä 
koskevista rajoituksista, jos se 
on teknisesti tai tieteellisesti 
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V
uosi 2006 on alkanut Länsi-Euroopassa ja Ja-
panissa aiempaa myönteisemmissä merkeissä. 
Luottamus talouskasvun voimistumiselle on 
parantunut sekä teollisuuden että kuluttajien 
keskuudessa. 

tuotanto ja uudet tilaukset ovat jatkaneet kasvuaan syyskuun 
notkahduksen jälkeen. Ennätystasolla olevat tilauskannat pi-
tävät tuotannon hyvällä tasolla myös alkuvuonna. Sen sijaan 
yksityisessä kulutuksessa lienee nopein kasvuvauhti takana-
päin, sillä asuntomarkkinoilla on tapahtunut hiljenemistä viime 
viikkoina. Asuntomarkkinoiden kehityksellä ja polttoaineiden 
hinnannousulla on suuri vaikutus kotitalouksien kulutushaluk-

Tilauskannat vahvistuneet edelleen

Länsi-Euroopan ja Japanin 
kasvuodotukset parantuneet 

Saksan talous on kuitenkin edelleen hyvin kaksijakoisessa 
tilanteessa. Myönteistä on työttömyyden hienoinen pienene-

kuuteen ja samalla koko maan talouskehitykseen. Mah-
dollinen asuntojen hintojen putoaminen muodostaa 
samalla suuren riskin maan talouskehitykselle.

Sen sijaan sekä Kaukoidän että Keski- ja Itä-Euroo-
pan talouskasvua tukevat tänäkin vuonna ulkomaisten 
ja kotimaisten yritysten investoinnit. Kokonaisuudes-
saan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan tänä-
kin vuonna Kiinassa lähes 10 prosenttia viimevuotises-
ta, Intiassa 8 prosenttia ja Etelä-Koreassa 5 prosenttia. 
Keski- ja Itä-Euroopassa talous kasvanee keskimäärin 
runsaat 5 prosenttia vuodesta 2005.  

Liikevaihto kasvussa myös 
alkuvuonna 2006

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto oli Suomes-
sa viime vuonna euromääräisesti noin 10 prosenttia 
suurempi kuin vuonna 2004. Elektroniikka- ja sähköte-
ollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden ja metalli-

en jalostuksen tuotteiden viennin arvo oli lähes viidenneksen 
suurempi kuin edellisvuonna. Eniten lisääntyi euromääräisesti 
vienti Länsi-Eurooppaan sekä Keski- ja Itä-Eurooppaan, mutta 

prosentin kasvuvauhtiin. Koko talouden pullonkaulana 
on kuitenkin edelleen yksityisen kulutuksen heikko 
kehitys. Nähtäväksi jää, missä määrin kuluttajien viime 
kuukausina parantuneet odotukset realisoituvat vähit-
täiskaupassa ja palvelualoilla. 

Japanin jo pitkään jatkunut talousahdinko on johtu-
nut niin ikään yksityisen kulutuksen vaisusta kehitykses-
tä. Samalla kuluttajahinnat ovat alentuneet yhtäjaksoi-
sesti lähes kahdeksan vuoden ajan. Tilanteen arvioidaan 
ainakin jonkin verran kohenevan tänä vuonna, sillä 
yritysten odotuksissa on tapahtunut käänne parempaan 
viime kuukausina. Erityisesti suuret yritykset arvioivat 
lisäävänsä tänä vuonna investointejaan Japanissa 10 
prosentilla viimevuotisesta. Myös teollisuustuotannon 
kasvun ennakoidaan samalla nopeutuvan noin 3 pro-
sentilla. 

Viime kuukausien tiedot antavat Yhdysvaltain 
taloudesta osin epäyhtenäisen kuvan. Teollisuudessa 
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Mrd. euroa, käyvin hinnoin

Teknologiateollisuuden 
yritysten liikevaihto Suomessa

Teollisuuden kehitystä ennakoivia 
indikaattoreita USAssa ja Euroalueella

minen aivan viime kuukausina sekä yksikkötyökustannusten 
aleneminen. Teollisuustuotannon jo kaksi vuotta jatkunut 
vientivetoinen kasvu on saanut teollisuuden investoinnit 5-6 
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Milj. euroa

prosentuaalisesti eniten Lähi-itään. Vienti Pohjois-Ame-
rikkaan lisääntyi vain hieman, mutta jos otetaan huomi-
oon vertailuvuodelle 2004 ajoittunut suuri laivatoimitus, 
viennissä oli muun teknologiateollisuuden osalta selvää 
kasvua. Vähennystä oli viennissä Kaukoitään, mikä ker-
too suomalaisyritysten kasvavasta tuotannosta alueen 
maissa. 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun 
mukaan alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia 
loka-joulukuussa 2005 euromääräisesti 10 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2004 vastaavalla ajanjaksolla ja 
12 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinä-syys-
kuussa. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 22 pro-
senttia suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan 
ja 2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuun 
lopussa. Tilauskanta on vahvistunut syyskuun jälkeen 
kone- ja metallituoteteollisuudessa, mutta supistunut 
elektroniikka- ja sähköteollisuudessa. 

aineellisista investoinneista lähes puolet kohdistui tuotantoka-
pasiteetin laajentamiseen. Muutos kertoo siitä, että alan suo-
malaisyritykset kasvattavat tuotantokapasiteettiaan ja samalla 
tuotantoaan nyt ensisijassa nopeasti kehittyvillä talousalueilla, 
erityisesti Aasiassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Suomessa 
uusilla kone- ja laitehankinnoilla tavoitellaan vanhan konekan-
nan uusimisen ohella myös tuottavuuden parantamista.   

Nopeasti kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa Suomen 
haasteena on siten myös tuottavuuden parantaminen. Tek-
nologiateollisuutta koskeva kansainvälinen tuottavuusvertailu 
antaa Suomelle hyvän sijan tietoliikennelaitteiden valmistuk-
sessa ja metallien jalostuksessa. On kuitenkin muistettava, että 
näilläkin aloilla hyvin lähellä perässämme on kovia kilpailijoita. 
Muilla aloilla tarve tuottavuuden parantamiseen on sitäkin 

Teknologiateollisuuden * tilauskanta, 
vuosineljänneksen lopussa

Teknologiateollisuuden aineellisten 
investointien käyttötarkoituksen 
jakauma Suomessa

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologia-
teollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuon-
na 2006 suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. 

Tuotannon laajentamisinvestoinnit 
suuntautuvat ulkomaille

Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset arvioivat lisää-
vänsä aineellisia investointejaan Suomessa tänä vuonna 10 
prosentilla vuodesta 2005. Näistä investoinneista 23 prosenttia 
kohdistuu tuotantokapasiteetin laajentamiseen, 69 prosenttia 
tuotantokapasiteetin korvaamiseen tai tuotannon rationa-
lisointiin sekä loput 8 prosenttia muihin käyttötarkoituksiin 
kuten ympäristönsuojeluhankkeisiin. Vuosina 1995-2002 
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31.12.2005/31.12.2004 31.12.2005/30.9.2005

Muutos (vientiin): + 25 % + 1 %

Muutos (kotimaahan): + 13 % + 9 %

Muutos (yhteensä): + 22 % + 2 %

*) Pl. metallien jalostus ja 

telakat

Yhteensä

suurempi. Läntisten kilpailijoiden ohella ei pidä 
myöskään sivuuttaa Keski- ja Itä-Euroopan sekä 
Aasian maita, joissa tuottavuus paranee nykyi-
sellään kaikkein nopeinta vauhtia. 

Tuottavuuden parantamiseksi on välttämä-
töntä, että julkista teknologiarahoitusta kas-
vatetaan tuntuvasti ja voimavarat suunnataan 
ennestään vahvoille toimialoille. Tämän lisäksi 
tulee lisätä työelämän joustoja erityisesti paikal-
lisen sopimisen edellytyksiä parantamalla. 

Jukka Palokangas
Ryhmäpäällikkö
Talouden arviointi
Teknologiateollisuus ry
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi 
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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.


