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TEKSTI Sami LaakSo kuva outi törmäLä

Vallankumouksellinen!

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

Osaavia tekijöitä

”Teen TöiTä kolmella aikavyöhykkeellä: USA:n, Aasian 

ja Suomen. Minun työni ja kontaktiverkostoni ovat 

tässä, ystävyyssuhteenikin ovat paljon internetissä”, 

Linda Liukas sanoo ja osoittaa läppäriään helsinkiläisessä 

kahvilassa.

Nuoren naisen vauhti ja asenne tuntuvat reippaalta. 

Jopa niin, että häntä on vaikea asemoida perinteisiin 

muotteihin. Kun Liukkaalta kysyy, mitä titteliä hän 

haluaa itsestään käytettävän, tarvitaan tuumaustauko.

”Olisiko oikea termi opiskelija?” Liukas pohtii ja 

kiirehtii sanomaan, ettei oikeastaan ole ehtinyt opiske-

lemaan viimeiseen kahteen vuoteen. Opinnot ovat joka 

tapauksessa johdattaneet hänet tähän tilanteeseen, jossa 

läppäri kytkee hänet eri puolille maailmaa. Opinnot 

alkoivat Turun kauppakorkeakoulussa, mutta iso hyppy 

tuli, kun hän suoritti kaksi sivuainetta Aalto-yliopistossa.

Liukas kehuu erityisesti Aallon ja Stanfordin yliopiston 

yhteistä vuoden kestänyttä tuotekehityskurssia. Sen 

aikana hän osallistui projektiin, jonka tuloksena esitettiin 

valmis konsepti tulevaisuuden kierrätettävästä läppä-

ristä. Työ esiteltiin muun muassa Forbesissa sekä MIT 

Technology Review’ssa.  

”Sen kurssin aikana opin, mitä vaaditaan, jos aikoo 

tehdä Stanfordin tasolla asioita.”

Mitä se sitten vaatii?

”Paljon työtä ja luovuutta. Kurssi muutti minun 

näkemystäni siitä, mikä on mahdollista ja mihin omaa 

kapasiteettia kannattaa käyttää. Ryhdyin ajattelemaan 

asioita kansainvälisesti.”

Toinen Liukkaan mieltä mullistava kokemus oli, kun 

hän löysin Aalto-yliopiston startup-yhteisön Aaltoesin. 

”Se räjäytti ihan täysin käsitykseni siitä, mitä voidaan 

tehdä. Sen jälkeen en ole enää ajatellut, että olisi siistiä 

olla Suomen paras, vaan tähtäin on ihan jossain muualla.”

Liukas sanoo, että hänen lempisanansa on vallanku-

mous.

”Spotify muutti musiikkiteollisuuden, Amazon kirja-

teollisuuden ja Google koko internetin. Kannattaako 

yhtään pienempään edes pyrkiä?” hän kyseenalaistaa.

Myös Linda Liukkaan oma vallankumous tehdään 

internetmaailmassa. Hän haluaa kumota rakenteet, jotka 

ovat tehneet siitä poikien ja miesten pelikentän.

”Haluan näyttää tytöille kaikki villit ja värikkäät jutut, 

mitä IT-alalta voi löytyä”, Liukas innostuu.

Kipinän muutokseen hän sai Stanfordissa naisille 

suunnatulla kurssilla, jossa viikonlopun aikana opetettiin 

koodauksen perusteet. Suomeen palattuaan Liukas 

järjesti ystävänsä karri Saarisen kanssa Rails Girls -work-

shopin, jossa naisille opetetaan muun muassa se, mistä 

internetapplikaatiot koostuvat.

”Haluaisin tehdä ohjelmistokehitysvallankumouksen. 

Ettei tyttöjä opetettaisi koodaamaan niin kuin poikia 

on opetettu, vaan heidän omista lähtökohdistaan käsin. 

Tytöiltä on puuttunut sanasto, työkalut ja taidot. Muutos 

toisi sellaista herkkyyttä ja luovuutta internetin rakenta-

misessa, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Haluaisin esimer-

kiksi nähdä enemmän 3d-printtereitä korkokengille”, 

Liukas visioi.

Nyt vapaaehtoisvoimin pyöritettyjä workshoppeja on 

pidetty Suomen lisäksi myös Singaporessa ja Shanghaissa. 

Keväällä ohjelmassa on kurssit Berliinissä, Krakovassa 

ja Tallinnassa. Liukas ei ajattele ulkomailla operointia 

perisuomalaisella kaavalla, eikä kauhistele kansainvälisiä 

ympyröitä. 

”Ei Shanghaihin mennäkseen tarvita mitään Finprota. 

Sen sijaan Twitter ja Facebook ovat tosi tärkeitä. Niiden 

avulla olen löytänyt ihmisiä, joiden kanssa asioita saa jär-

jestettyä. Joka puolella on haluttu saada naisia mukaan 

tähän skeneen.”

Vallankumouksen lopullinen tavoitekin on Liukkaalla 

selvillä.

”Tulisi tyttöjä, jotka ohjelmoisivat upeita palveluja.” 



Linda Liukas on monessa 
mukana. internetiin 

intohimoisesti suhtautuva 
Liukas on mukana myös 
teknologiateollisuuden 

järjestämissä e-Skills-
tapahtumissa. Hän muun 

muassa juontaa 29.3. 
lukiolaisille järjestettävän 

Nosturit-festarin. 
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Pääkirjoitus

441 428
PAINOTUOTE

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

SelviTySmieheT ovat tehneet työnsä. raporteissa 
eduskunnalle ja hallitukselle tarjoillaan vaihtoehtoja, joilla 
suomi käännetään menestyksen tielle. on päätösten aika.

Selvitysmies Jorma Eloranta listaa tukevan pinon 
toimenpiteitä sille, että suomi houkuttelisi investointe-
ja. hän kaipaa tahtotilaa siitä, että kestävä talouskasvu, 
yritysten investointiedellytysten edistäminen ja työpaik-
kojen luominen yksitysrahoitteiselle sektorille asetettai-
siin lähivuosien keskeisimmäksi tavoitteeksi. Elorannan 
maalaama tahtotila on oikea.

Eloranta ehdottaa, että TEM valmistelisi ja valtioneu-
vosto vahvistaisi strategian ulkomaisten investointien ja 
pääomien houkuttelemiseksi suomeen. asian etenemistä 
seuraisi korkean tason asiantuntijaryhmä. näillä päätök-
sillä asiat saataisiin etenemään.

eloranta on myös valmis perumaan huonoja päätök-
siä. Hän esittää uudelleen harkittaviksi joitain energiave-
rotukseen liittyviä epäkohtia sekä suomelle epäedullisia 
ympäristöratkaisuja. omaan jalkaan ei kannata ampua.

eloranta on koordinoinut työtään selvitysmies kari 
Stadighin kanssa. stadighin työryhmä valmistelee kan-
sallista pääomamarkkinastrategiaa.

Kolmannen selvitysmiehen matti alahuhdan taloudel-
listen ulkosuhteiden työryhmä ei kaipaa uusia orgaaneja. 
Suomen taloudellisten ulkosuhteiden ja taloudellisten etu-
jen tehokas edistäminen edellyttävät kuitenkin verkoston 
uudistumista ja selkeämpää työnjakoa. verkosto raken-
nettaisiin nykyisten budjettiraamien puitteissa ja olemassa 
olevien resurssien tehokkaammalla käytöllä.

globaali rakennemuutos jatkuu. pienen suomen on 
vastattava haasteeseen yhtenäisenä. verkoston on toi-

mittava asiakaslähtöisesti yhteisten tavoitteiden eteen. 
erityistä huomiota on kohdistettava pk-yritysten kansain-
välistämiseen.

alahuhdan työryhmällä on oikea näkemys siitä, että 
taloudellisia ulkosuhteita, vientiä, ulkomaisia investoin-
teja ja kansainvälistymistä koskeville toiminnoille on luo-
tava yhteinen strateginen ohjaus. Se esittää, että ohjaus 
toteutettaisiin perustamalla team Finland -ohjausryhmä. 
Se asettaisi tavoitteet, esittäisi keinot ja seuraisi ta-
voitteiden toteutumista.

Suomen resurssit ovat niukat ja siksi tällaisen 
yhteistyön lisääminen ja resurssien tehokkaam-
pi käyttö on perusteltua ja järkevää. yritykset 
ovat tässä toiminnassa asiakkaita. Organisaa-
tion on vastattava erikokoisten, eri 
toimialoilla ja eri kansainvälisty-
misen vaiheissa olevien suoma-
laisten ja Suomeen investoivien 
yritysten tarpeisiin.

Eduskunnalla ja hallituksel-
la on vastuu suomen kilpailu-
kyvystä. selvitystyöt antavat 
nyt raamit tätä tukevaan 
päätöksentekoon. yrityksillä 
puolestaan on vastuu omas-
ta kilpailukyvystään.

markku alhonen
päätoimittaja
markku.alhonen@ 
teknologiateollisuus.fi

selvityksistä päätöksiin
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TeknologiaTeolliSuuS ry:n puheenjohtaja, 

Konecranes Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Lund-

mark pitää tärkeänä, että yritykset tarjoavat 

nuorille kesätyöpaikkoja; koululaisille työelä-

mään tutustumista ja opiskelijoille harjoittelu-

mahdollisuuksia. Näin tarjotaan koululaisille ja 

opiskelijoille kokemuksia työelämästä ja vahvis-

tetaan heidän uskoaan tulevaisuuteen.

Kesätöiden vaikutukset ja merkitys nuorille on 

tutkittu useasti. Kesätyö antaa hyviä kokemuksia 

ja positiivisia mielikuvia. 

”Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa 

tilanteessa kesätyöpaikkojen tarjoaminen nuorille 

on selkeä positiivinen viesti uskostamme tulevai-

suuteen”, Pekka Lundmark painottaa. 

”Nuoret tarvitsevat työelämäkokemusta ja 

harjoittelua tuleviin tehtäviinsä ja ennen kaik-

kea vahvistusta valinnoilleen. Annetaan koulu-

laisille mahdollisuus tutustua tulevaisuutensa 

töihin ja ohjataan heitä hankkimaan oikean-

laista osaamista. Nuoret tarvitsevat kokemusta 

työelämään valmistautumistaan varten”,  

Lundmark kannustaa. 

”Tutustu työelämään ja tienaa” on hyväksi 

koettu tapa järjestää kesätyöpaikkoja peruskou-

lulaisille ja lukiolaisille. Teknologiateollisuus on 

sopinut ammattiliittojen kanssa harjoitteluohjel-

masta vuosille 2011–2013.

”Haastan työnantajat ja työelämän järjestöt 

kesätyötalkoisiin. Koululaiset ja opiskelijat tarvit-

sevat kesätöitä, ja me tarvitsemme näitä nuoria 

tulevaisuudessa”, Lundmark korostaa.

Teknologiateollisuuden sopijakumppanit 

työmarkkinoilla tukevat näitä Teknologiateolli-

suuden kesätyö- ja harjoittelupaikkatavoitteita.

Nuorille on tarjottava kesätyö- 
ja harjoittelupaikkoja

lisätietoja:  
Apulaisjohtaja Ari Sipilä, puh. 040 733 9688, 
ari.sipila@teknologiateollisuus.fi

Asiantuntija Birgitta Ruuti,  
puh. 040 581 8603, birgitta.ruuti@
teknologiateollisuus.fi
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Suomen viennin tasopudotus on paljastumassa juuri niin 

suureksi kuin pelättiin. Tavara- ja palveluvienti on tällä 

hetkellä koko vuoden tasolle korotettuna vajaat 20 mil-

jardia euroa pienempi kuin mitä se oli enimmillään ennen 

talouskriisiä vuonna 2008. Jos otamme huomioon vuoden 

2008 jälkeen toteutuneen kustannusten nousun, tarvittavia 

vientituloja puuttuu tällä hetkellä lähes 30 miljardia euroa. 

Viennin pudotuksesta suunnilleen puolet on toteutunut 

elektroniikkateollisuudessa ja kolmannes kone- ja metalli-

tuoteteollisuudessa. Loppuosa vähennyksestä on toteutu-

nut muilla teollisuuden toimialoilla.  

Kauppatase ja vaihtotase ovat pudonneet koko 2000-

luvun. Olemme tilanteessa, jossa ne ovat ensimmäisen 

kerran 20 vuoteen alijäämäisiä.

Kyse ei ole tilapäisestä notkahduksesta, vaan suurena 

riskinä on sen jääminen pysyväksi. Aiemmin talouden 

taantumien jälkeen Suomen vienti on aina palautunut 

pudotusta edeltävälle tasolle varsin nopeasti ja lähtenyt 

siitä uudelleen kasvuun. 

Tilanteemme tekee epäedulliseksi se, että tärkeissä 

kilpailijamaissa, kuten Saksassa, Ruotsissa ja Alankomaissa, 

vienti ylitti talouskriisiä edeltävän tason jo syksyllä 2011. 

PohjoiSmaiden ja Baltian sekä 

Iso-Britannian pääministerit tapasivat 

helmikuussa Northern Future Forum 

2012 -tapahtumassa. Asialistalla oli 

muun muassa vanhempien työnteki-

jöiden työssä jaksaminen ja työurien 

pidentäminen.  

 ”Vuonna 2020 ollaan tilanteessa, 

jossa kolmasosa eurooppalaisesta 

työvoimasta on yli 50-vuotiaita”, 

kertoi professori Juhani ilmarinen. 

Ilmarinen toimii Teknologiateollisuuden Hyvä työ 

– Pidempi työura -hankkeen asiantuntijaryhmän 

puheenjohtajana. Hän esitteli hanketta tapahtu-

man osallistujille.

Hankkeen tutkimustulosten perusteella yritysten 

henkilöstön työhyvinvointi näyttäisi kokonaisuu-

dessaan kehittyvän suotuisasti iän myötä. Työkyky 

vastaavasti laskee ikääntymisen myötä.

Positiivista on, että työhyvinvoinnin lisäämisen 

ja työkyvyn ylläpitämisen kautta luodaan hyvä 

perusta työnteolle, jotta ihmiset pystyvät ja halua-

vat tehdä työtä kauemmin. Hankkeen tavoitteena 

on edistää työhyvinvointia, pidentää työuria ja 

saada aikaan yhdessä tekemistä yrityksissä. Hanke 

laajentuu vuosina 2012–2013, ja tavoitteena on 

saada mukaan 100 uutta teknologia-alan yritystä.

SHOK SummiT 2012 järjestetään Helsingissä 

Marina Congress Centerissä  25.4.2012. 

Päivän aikana on mahdollisuus kuulla kaikkien 

kuuden SHOKin saavuttamista konkreettisista 

tuloksista. Pääministeri Jyrki katainen avaa päivän 

seminaariosuuden, ja ohjelma sisältää puheenvuo-

roja sekä yliopisto- että yritysmaailmasta.

Suomen viennissä 
merkittävä tasopudotus

työhyvinvointihanke  
esiteltiin pääministereille

SHok Summit 
kokoaa vaikuttajat

Fakta

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

lisätietoja:  
www.shok.fi/shok-summit/

lisätietoja:  
Projektipäällikkö Tiina Hartikainen
puh. 050 586 2879
tiina.hartikainen@teknologiateollisuus.fi
www.tyohyvinvointi.info

Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaista
Suomen vienti on kaukana talouskriisiä edeltävästä ajasta

Tavara- ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, käyvin hinnoin, indeksi

Viimeinen havainto 
heinä-syyskuu 2011.  
Lähde: Eurostat

2005,I = 100

Suomi Saksa
Ruotsi Alankomaat

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
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Lähes kaksisataa opiskelijaa oli tullut kuulemaan toimitusjohtajien 
ja yritysten eri tehtävissä toimivien asiantuntijoiden näkemyksiä 
työntekijöiltä tänä päivänä vaadittavasta osaamisesta. Lisäksi 
teknologiateollisuusyritysten toimitusjohtajat kertoivat omakohtaisia 
kokemuksiaan työuransa varrelta ja vastasivat opiskelijoiden kysymyksiin. 

Espoon otaniemessä pidetyn tilaisuuden järjestäjinä toimivat 
teknologiateollisuus sekä automaatio- ja systeemitekniikan kilta,  
aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta sekä koneinsinöörikilta.

Teksti Sami Laakso Kuvat Jari Härkönen

toimitusjohtajat tentissä

toimitusjohtajat vasemmalta 
oikealle: timo Luukkainen 
(Ensto), Juha Näkki (Etteplan), 
Hannu ahola (innokas medical), 
Pekka Lundmark (konecranes), 
Jarmo Suominen (Neste Jacobs), 
Eero Pekkola (oilon) ja Vesa 
Laisi (Vacon).

8 VISIO 1 • 2012



lisäksi minulla oli perheel lisenä erityisen kova kiire valmistua.

3. Tällä hetkellä voisimme ottaa kymmeniä uusia työnte-

kijöitä sekä Suomeen että muualle. Tarvitsemme muun 

muassa prosessi-, automaatio-, kone- ja sähköinsinöörejä.

4. Toivoisin, että opinnoista valmistuneet nuoret eivät 

kokisi olevansa valmiita. Heidän pitäisi olla valmiita 

jatkamaan oppimista ja olla avoimia uudelle, sillä 70 

prosenttia osaamisesta tulee tekemällä.  Lisäksi työn-

tekijöiltä vaaditaan ristiinosaamista. Insinöörit tekevät 

hyvin käytännönläheisiä asioita, mutta ovatko tuotokset 

käyttäjä ystävällisiä, se on jo toinen asia.

5. Uskoisin, että tästä koituu konkreettista hyötyä. Palk-

kaamme paljon vastavalmistuneita ja meillä on runsaasti 

diplomityöntekijöitä. Meidät valittiin 2010 kolmen 

parhaan kesätyöntarjoajan joukkoon Suomessa. Otamme 

kokoomme nähden paljon kesätyöntekijöitä, tänäkin 

vuonna nelisenkymmentä. Velvollisuutemme on antaa 

opiskelijoille mahdollisuus oppia työn tekemistä.

1. Opiskelin Lappeenrannan teknillisessä 

opistossa konstruktiotekniikkaa.

2. Nuorempana olin äärettömän kiinnostunut 

koneista ja ajattelin, että minun työni liittyisi 

enemmän insinööritaitoihin. Mutta olenkin 

ollut oikeastaan koko työurani ajan markki-

noinnin ja myynnin parissa, vaikka olen ollut 

samalla johtotehtävissä. Osallistun kuitenkin 

aktiivisesti tuotekehitykseen.

3. Olemme rekrytoineet koko ajan esimer-

kiksi suunnittelijoita ja automaatioinsinöö-

rejä. Oilon on kasvanut hyvää vauhtia, joten 

meillä tarvitaan myös muunlaisia osaajia, 

esimerkiksi henkilöstöhallinnossa ja talous-

hallinnossa.

4. Koneisiin tulee koko ajan lisää älyä, joten 

pelkällä mekaniikan ymmärtämisellä ei enää 

pärjää. Myös muotoilun merkitys on noussut 

äärimmäisen tärkeäksi.

5. Täällä saatu lisätieto varmasti auttaa opiske-

lijoita tietämään, mitä työelämässä on tapahtu-

massa. Se helpottaa opiskelijan orientoitumista 

työelämään, kun tällaisia tilaisuuksia täyden-

netään vielä opiskelijoiden yritysvierailuilla. 

Oli hienoa, että opiskelijat kyselivät reippaasti, 

jopa enemmän kuin aikataulu antoi myöten. 

3. Tarve on erittäin suuri. Tarvitsemme nimenomaan 

teknistä osaamista kaikilla eri tasoilla. Kysymys ei ole 

pelkästään korkeakoulutetuista insinööreistä vaan jo 

nyt, mutta erityisesti lähivuosina myös hyvin laajasti 

teknikoista ja käden taidon osaajista. Tarjonta on 

suhteellisen hyvä yliopistoista valmistuneista. Selkeästi 

ongelmana on ammattikorkeakouluista ja ammattiopis-

toista valmistuneiden vähyys. Heitä ei tule tarpeeksi 

etenkään sellaisia, joilla olisi työelämään sopivia käy-

tännön kädentaitoja. 

4. Korkeakoulutettujen henkilöiden osaamistasoon 

olemme suhteellisen tyytyväisiä. Koskaan ei kuitenkaan 

ole liikaa kielitaitoa, kommunikaatiotaitoja, sosiaalisia 

taitoja eikä esiintymiskykyä.

 

5. Tämä on omasta näkökulmastani katsottuna parasta 

mahdollista ajankäyttöä. Täällä voin tavata opiskeli-

joita, jotka toivottavasti tulevat sitten joskus meille 

töihin. Näen tämän tilaisuutena, jossa myymme meidän 

yritystä näille opiskelijoille.

oilon oy,  
Eero Pekkola

konecranes oyj,  
Pekka Lundmark

Neste Jacobs oy, 
Jarmo Suominen

1. mitä opiskelit?

2. Jos nykyisellä kokemuksella ajattelet opintojasi, 
tekisitkö jotain toisin?

3. millainen tarve yhtiössänne on uusille osaajille?

4. millaista osaamista kaipaisit vasta- 
valmistuneille lisää?

5. mitä mieltä olet toimitusjohtajat tentissä 
-tilaisuudesta?

1. Opiskelin TKK:ssa tek-

nisen fysiikan osastolla. Pää-

aineeni oli tietojärjestelmät 

ja sivuaineena oli kansain-

välinen markkinointi.

2. Opiskelisin vielä enem-

män kieliä. Lisäksi opiskeli-

sin osan ajasta ulkomaisessa 

korkeakoulussa.

1. Opiskelin insinööriksi 

Kotkan teknillisessä opistossa. 

Sen jälkeen jatkoin töiden 

ohessa konetekniikan opin-

toja Tampereen teknillisessä 

korkea koulussa. 

2. Olisin ottanut enemmän 

aikaa opiskelulle. Silloin 

kulttuuri oli sellainen, että piti 

nopeasti päästä valmiiksi ja 
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”ei oliSi huono aSia, joS Täällä jäiSi ihmiSTen 
mieliin jA KyKeniSi verKOSTOiTumAAn.”
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2. Tämä on hyödyllinen tilaisuus ja antaa kokonais-

kuvaa teknologiateollisuudesta. On mielenkiintoista 

kuulla toimitusjohtajien kertomana, miten teekkariksi 

valmistunut voi edetä työuralla. Toimitusjohtajat ovat 

olleet pitkään työelämässä ja nähneet erilaisia firmoja 

ja läpikäyneet erilaisia polkuja. Eikä olisi huono asia, 

jos täällä jäisi ihmisten mieliin, kykenisi verkostoitu-

maan ja onnistuisi saamaan kesätyöpaikan.

3. Toimitusjohtajien mukaan pitäisi uskaltaa tutustua 

uusiin paikkoihin ja ihmisiin, olla valmis oppimaan uusia 

asioita eikä jämähtää paikoilleen. Se on ainoa tapa millä 

pääsee eteenpäin. Lisäksi kielitaidon merkitys korostui.

4. Uskon olevani kymmenen vuoden kuluttua isossa 

sähkötekniikka- tai automaatiotekniikkayrityksessä. En 

tiedä, tekisinkö suunnittelijan töitä vai jotain muita. 

Tavoitteena tietenkin on, että pääsisin haastavaan, 

monipuoliseen kansainväliseen työhön. Työpaikka saisi 

olla joko Suomessa tai ulkomailla. Uskon, että tek-

nologiateollisuudesta löytyy töitä, koko maailmahan 

pyörii sähköllä.

2. Aluksi ajattelin, että tämä on vain tilaisuus muiden 

joukossa. Hyvin järjestetty tilaisuus olikin erittäin 

positiivinen yllätys. Nyt puhujina oli toimitusjohtajat.  

Olisi hyvä päästä myös tilaisuuksiin, joissa puhujina 

olisi esimerkiksi markkinointipäälliköitä ja tuotan-

topäälliköitä. Olisi mielenkiintoista kuulla, millaisia 

taitoja he tarvitsevat työssään.

3. Toimitusjohtajat korostivat kielitaidon merkitystä. 

Lisäksi heidän sanomisensa vahvisti käsitystä, että 

opintoihin kannattaa sisällyttää myös talouden 

opintoja. Lisäksi se jäi mieleen, että toimitusjohtajat 

vaikuttivat erittäin mukavilta.  Lavalla ollessaan he 

vitsailivat rennosti.

4. Jos en aluksi pääse mielenkiintoiseen työpaik-

kaan, jatko-opinnot ja tutkimus ovat minulle yksi 

vaihtoehto.  Lisäksi oma yritys voisi olla kiva, ja myös 

konsultointi tai projektien johtaminen voisi sopia 

minulle. Uskon, että insinööriksi valmistuminen 

kertoo työnantajille, että henkilö on nopea omaksu-

maan asioita.

Sofia krogerus Jarmo Hirvonen 

Heikki  
tahvanainen

1. miten päädyit opiskelemaan tätä alaa?

2. mitä mieltä olet toimitusjohtat tentissä 
-tilaisuudesta?

3. mikä tilaisuudessa jäi erityisesti mieleen?

4. mitä ajattelet omasta työurastasi?

1. Olin lukion päättymisen aikoihin sähkö- ja 

automaatiofirmassa tuotantotöissä. Ala tuntui 

omalta ja automaatio- ja systeemitekniikka 

valikoitui hakuoppaan perusteella. Tämä 

vaikuttaa mielenkiintoiselta ja opinnotkin 

tuntuvat sujuvan. Olen 3. vuoden automaatio- 

ja systeemitekniikan opiskelija Aallossa.

2. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen 

tilaisuus. Aiemmin meillä on ollut pienempiä 

tilaisuuksia, joissa yritysten ihmisiä on käynyt 

puhumassa. On hieno kuulla toimitusjohtajien 

näkemyksiä ja huomata, että he ovat oikeas-

taan ihan tavallisia tyyppejä, eivätkä mitään 

superihmisiä.

3. Toimitusjohtajat eivät puheidensa perus-

teella ole pyrkineet urallaan eteenpäin 

kyynärpäätaktiikalla. He ovat hakeutuneet 

mielenkiintoisiin töihin ja edenneet siitä 

luonnollisesti eteenpäin aina vastuullisimpiin 

tehtäviin.

4. Toivon pääseväni mielenkiintoisiin tehtä-

viin, ettei työ tuntuisi puurtamiselta. Tietysti 

elanto on jotenkin hankittava, mutta toivot-

tavasti sen voi tehdä tehtävässä, jossa viihtyy. 

Uskon, että teknologiateollisuudesta löytyy 

työpaikkoja ja melko suurella todennäköisyy-

dellä teen kymmenen vuoden kuluttua itsekin 

töitä jossain alan yrityksessä. 

1. Halusin tietää, miten 

laitteet toimivat, ja halusin 

päästä suunnittelemaan 

sähköllä toimivia asioita. 

Opiskelu on ollut ennakko-

käsitystäni haastavampaa, 

mutta toisaalta myös hyvin 

palkitsevaa. Olen 3. vuoden 

sähkötekniikan opiskelija 

Aallossa.

1. Aluksi luin sähkötek-

niikkaa, mutta kiinnostuin 

bioniikasta, sillä se tuntui 

hyvin mielenkiintoiselta ja 

mahdollisesti myös tulevai-

suuden alalta. Bioniikassa 

yritetään hyödyntää ja 

soveltaa luonnon järjestelmiä 

tekniikassa. Luen Aallossa 

kolmatta vuotta bioniikkaa.
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julkinen TalouS on 
vAiKeuKSiSSA. velKA 
kaSvaa ja TalouS-
KASvu mATAA. ASiAT 
eiväT korjaannu  
ilmAn TeKOjA.
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tekojen aika
isojen
Euroopassa palaa, mutta täällä kuljetaan vielä 
pystypäin. Suomi kuuluu yhtenä kolmesta Eu-
maasta luottoluokittajien kategorisoimaan kolmen 
a:n aateliin. Sen varjolla kuulee puheenvuoroja, 
joiden mukaan Suomessa taloudenpito on ollut 
esimerkillistä eikä kurssimuutosta tarvita. onko niin?

j
ättääkö kolme a:ta kuitenkin 
taakseen karumman todelli-
suuden? suomi lainaa tänä 
vuonna 7,5 miljardia euroa 
kattaakseen 52,5 miljardin 

euron budjettinsa. Summan suuruuden 
voi hahmottaa vertaamalla: opetus- ja 
kulttuuriministeriön alaisiin toimintoihin 
on budjetoitu 6,6 miljardia euroa vuo-
delle 2012. Ne ja vielä miljardin edestä 
muitakin menoja maksetaan siis lainara-
halla, jonka takaisinmaksu jää tulevien 
vuosien veronmaksajien kontolle. Heillä 
on tukalat paikat, sillä samoille harteille 
kasataan myös väestön ikääntymisen ai-
heuttama taakka. 

velkaa syntyy, koska suomessa julkinen 
sektori on mitoitettu talouden huippu-
kauden mukaan. Nyt vuoden 2008 vien-
tiluvuista uupuu kuitenkin 20 miljardia 
euroa. Lisäksi kauppatase painui pitkän 
ylijäämäisen kauden jälkeen alijäämäiseksi 
viime vuonna. Silti monet sanovat, ettei 
leikkauksiin ole syytä, vaan tuleva talous-
kasvu hoitaa ongelman. höpöpuhetta, sil-
lä lähivuosina talouskasvu mataa. Tämän 
vuoden kasvu pysynee vain hieman plus-
san puolella, ensi vuodelle valtiovarain-
ministeriö odottaa 1,7 prosentin kasvua. 

Sellainen kasvu ei hoida julkisen talouden 
tasapaino-ongelmaa.  

Hallitus käsittelee budjetin kehysriihes-
sä julkisen talouden tasapainottamista. va-
roituksen sanoja on jo esitetty siitä, että 
vallitsevassa taantumassa tasapainottamis-
toimet voivat syödä tulevan talouskasvun. 
sopeuttamistoimista on hallitusohjelmassa 
sovittu, että ne jakautuvat puoliksi leik-
kausten ja veronkorotusten välillä.

verotus herättää aina intohimoja. joil-
lekin verotus ei ole ensisijaisesti valtion 
tulonhankkimisväline vaan tuloerojen ta-
saaja. Kateus vie kalatkin vedestä – sano-
taan. jos kateus on verotuksen motiivina, 
uhkana on talouskasvun ja yritteliäisyyden 
katoaminen tilanteessa, jossa kasvua olisi 
vahvistettava kaikin voimin.

presidentti mauno koivisto esitti muis-
telmissaan huolen suomen poliittisten pää-
töksentekijöiden kyvystä tehdä vastuullista 
politiikkaa, kun sodankäynyt ja kovat ajat 
elänyt sukupolvi oli siirtymässä syrjään. 
onko talouspolitiikan suhteen esitettävä 
sama huoli? visio-lehti kysyi 1990-luvun 
laman karuuden kokeneiden ja sen myl-
lerryksen keskipisteessä toimineiden iiro 
Viinasen ja Erkki Virtasen näkemyksiä 
nykytilanteesta ja tarvittavista keinoista.

Teksti Sami Laakso Kuvitus Vesa Lehtimäki
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Karuja tosiasioita 
ei päästä karkuun

t
yö- ja elinkeinoministeriön kans-
liapäällikkö Erkki Virtanen kum-
mastelee vallitsevaa hiljaisuutta. 
Suomen julkisen talouden tila on 

kääntynyt selvästi heikompaan suuntaan, 
mutta hälytyskellojen ääni ei kuulu. 

virtanen muistelee kevättä 1991, 
jolloin suomen talous oli pitkän nousu-
kauden jälkeen lähtenyt äkkijyrkkään 
syöksyyn. hän toimi valtiovarainminis-
teriön budjettiosastolla, kun ministeriön 
virkamiehet tekivät näyttävän ulostulon. 
Suuressa tiedotustilaisuudessa tehtiin 
talouden karut tosiasiat selväksi koko 
kansalle; lama oli tulossa ja budjetista oli 
pohja kadonnut.

”Silloin hallitusten vaihtuessa meillä vir-
kamiehillä oli oikeastaan velvollisuus tulla 
esiin tosiasioiden kanssa.”

vaikuttaa, että hän ajattelee nyt val-
litsevasta hiljaisuudesta paljon voimak-
kaammin kuin tohtii sanoiksi muotoilla. 
virtanen muistuttaa marssijärjestyksestä.

”poliitikothan tässä maassa päättävät 
ja poliitikoilla pitäisi olla kriisitietoisuutta. 
voihan olla, että hallitus saa tasapainot-
tamispakettinsa valmiiksi maaliskuun ke-
hysriihessä. näinhän pitäisi tapahtua, jos 
hallitusohjelmaa noudatetaan”, virtanen 
sanoo. Kuulijalle jää kuitenkin vaikutelma, 
että sanojen takaa huokuu epäusko, jopa 
jonkinasteinen tuskastuminen.

virtasen viittaamassa hallitusohjel-
massa luvattiin kääntää velkaantuminen 
laskuun ja kammeta julkisen talouden 
alijäämä yhteen prosenttiin. niistä lähtö-
kohdista voi virtasen mukaan tehdä vain 
yhden johtopäätöksen.

”vertaamalla hallitusohjelman teossa 
käytettyä talousennustetta nykyiseen saa-
daan aivan alkeismatematiikalla tuloksek-
si, että nyt tarvitaan noin viiden miljardin 
edestä toimia. siitä ei karkuun päästä”, 
virtanen sanoo ykskantaan.

taLouSkaSVu Ei ykSiN PELaSta

päätöksiä pitäisi tehdä nyt, vaikka toi-
menpiteet ajoittuvatkin pidemmälle ajal-
le. silloin ei virtasen mukaan jouduttaisi 
paniikkiratkaisuihin, jotka horjuttaisivat 
muutenkin huonoa talouskasvua.

julkisen talouden saaminen kestävälle 
uralle vaatii konkreettisia toimia, koska ta-
louskasvu ei meitä tällä kertaa pinteestä 
päästä. esimerkiksi aallon taloustieteen 
professori matti Pohjola on arvioinut, 
että jos Suomelle käy hyvin, maan talous 
voi kasvaa yhden prosentin vuosivauhtia 
koko tämän vuosikymmenen.

”tämä siis jos kaikki menee hyvin. työ-
ikäinen väestö vähenee kovaa vauhtia, ja 
tarvitsemme melkoista tuottavuuskehi-
tystä, jotta pääsisimme edes siihen yhden 
prosentin kasvuun”, virtanen painottaa. 

Mitä sitten voisivat olla sellaiset bud-
jetin tasapainottamistoimet, jotka eivät 
jarruta kasvua? virtanen hymähtää ja 
muistuttaa monen ehdottaneen elinkei-
notukien leikkaamista. 

”pitää muistaa, että elinkeinotuilla kui-
tenkin pyritään aikaansaamaan talouskas-
vua. valtaosa tuista on innovaatio politiikan 
toimia, ja minä jaksan vielä uskoa innovaa-
tiovetoiseen talouskasvuun Suomen ainoa-
na mahdollisuutena. Sinne en toivoisi enää 
lisää leikkauksia. Mutta totta kai kaikki, 

mikä on jäänyt ajastaan jälkeen pitää kar-
sia. Yritystuista on valmistumassa selvitys, 
jossa kartoitetaan mitkä niistä ovat kaikkein 
tehokkaimpia”, virtanen kertoo.

Hän ei enää lähde leikkauslistoja teke-
mään – ne hän on tehnyt jo silloin 90-lu-
vulla. virtanen antaa kuitenkin vinkin, 
että leikkauskohteista voisi löytää ideoita 
Pentti Puoskarin yhteenvedosta vuosi-
en 1991–1997 tasapainottamistoimista. 
Lisäksi hän kertoo kahdesta metodista, 
joiden avulla karsimiskohteita voi etsiä. 

”Last in, first out. eli jos alettaisiin pur-
kaa kaikkein uusimpia menoapparaatteja. 
Osa niistä ei ole tullut edes voimaan. Aina-
kin pitää kysyä, voisimmeko edelleen tulla 
toimeen ilman tällaisia.”

Toinen metodi jatkaa samoilla linjoilla, 
se on: ”first in, first out”. 

”voitaisiin tutkia kauan sitten raken-
netut apparaatit ja katsoa, onko maailma 
jo jättänyt sen ajan taakseen”, virtanen 
selventää. 

hän pitää välttämättöminä paljon ko-
huttuja työurien pidentämistä ja kuntara-
kenneuudistusta, mutta muistuttaa, että 
tähän julkisentalouden vajeeseen ne eivät 
auta. niistä alkaa koitua säästöjä aikaisin-
taan viiden vuoden kuluttua.

VaLoa ymPäriStöStä

Aiemmasta lamasta Suomen nosti vienti-
teollisuus. Tälläkään kertaa ulkomaan vel-
kojen maksajaksi ja talouden elvyttäjäksi 
ei ole muuta keinoa. virtanen laskee, että 
viennin osuus bruttokansantuotteesta olisi 
pystyttävä pitämään 40 prosentin paikkeil-
la. tavoitteen eteen työskentelee myös eri 

”tilanne on huolestuttava sekä talouden kasvun, 
vaihtosuhteen että julkisen talouden kannalta”, Erkki 
Virtanen painottaa.

Teksti Sami Laakso Kuva Jari Härkönen
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puolilla maailmaa 200 teM:n leivissä ole-
vaa virkamiestä.

”viennistä suomi elää, sieltä se vauraus 
tulee.”

pahalta kuitenkin näyttää. vuosikausia 
Suomen vienti on ylittänyt tuonnin, mutta 
viime vuonna kauppatase kääntyi alijää-
mäiseksi. 

”vaihtosuhde on heikentynyt kymme-
nessä vuodessa 13 prosenttia. sille pitäisi 
tehdä jotain ja äkkiä. Sillä jos kehitys jat-
kuu samana, emme millään pääse ylijää-
mäiseen ulkomaankauppaan.”

työ- ja elinkeinoministeriössä on lisätty 
kierroksia ja kasvun uusia eväitä on poh-
dittu yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 
Konkretiaankin on edetty. Esimerkiksi Tekes 
lisää kasvuyrittäjyysrahoitusta, kasvattaa ris-
kinottoa ja pyrkii parantamaan työelämän 
laatua. riskinottoa on lisännyt myös Fin-
vera. nuorten yhteiskuntatakuulla pyritään 
puolestaan estämään nuorten syrjäytymistä 
ja saamaan heidät kulupuolelta mukaan yh-
teisen hyvän rakentamiseen.

teM on myös päättänyt virtaviivaistaa 
rönsyileviä organisaatioita. kun tällä het-
kellä EU:n rakennerahaston jakoon osal-
listuu 43 organisaatiota, vuodesta 2014 
lähtien 15 ELY-keskusta jakaa rahat. 

”Hallinnon keventäminen on tässä 
toinen puoli. Lisäksi voimme muutoksen 
ansiosta ohjata rahaa suurempiin koko-
naisuuksiin ja parannamme pitkäjänteistä 
talouskasvua paremmin tukevaa vaikut-
tavuutta. Uudistuksella saamme siirrettyä 
seuraavalla seitsenvuotiskaudella 150 mil-
joonaa euroa hallinnosta substanssihank-
keiden rahoitukseen”, virtanen selventää.

työtä kasvun edistämiseksi riittää. 
uusia ideoita on löydyttävä, kun globa-
lisaation paineessa ja toimintaympäristön 
murroksessa moni aiemmin menestynyt 
toimiala on Suomessa joutunut vaikeuk-
siin. virtanen näkee kuitenkin valoa. hän 
uskoo, että ympäristöliiketoimiala on suo-
men seuraava Nokia.

”Ei niin, että sieltä tulisi toinen yhtä 
suuri firma. Sellaista ei tule toista kertaa 
maailmanhistoriassa. Mutta ympäristölii-
ketoimialalla meidän teknologiamme on 
maailman parasta. pidetään vanhat ta-
louden tukijalat muun muassa SHOKien 
avulla elinvoimaisina, ympäristöliiketoi-
miala tulee 15 prosentin vuotuisella kas-
vuvauhdilla niiden rinnalle. vuoden 2017 
mennessä sen liikevaihdoksi tavoitellaan 
jo 35 miljardia euroa.” 

”TaSaPainoTTamiS-
Toimia TarviTaan 
noin viiden miljar-
din edeSTä.”
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Rohkeita päätöksiä 
on pakko tehdä
”teemme pahan virheen, jos tyydymme vain odottelemaan, 
että joku ihme meidät pelastaisi. ilman tekoja taloustilanne 
saattaa kulminoitua nopeasti”, iiro Viinanen sanoo.

Teksti Sami Laakso Kuva Jari Härkönen
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t
alvipäivänä kaupunkilaiset eivät 
kiinnitä kulkijaan huomiota, kun 
iiro Viinanen tulee tapaamiseen 
Senaatintorin laidalla sijaitsevaan 

helsingin yliopiston päärakennukseen. ti-
lanne oli parikymmentä vuotta sitten toi-
nen. Silloin mielenosoittajat täyttivät torin 
ja heidän pääkohteensa oli sen vieressä si-
jaitsevassa valtioneuvoston linnassa lamaa 
vastaan taisteleva valtiovarainministeri vii-
nanen. valtion säästötoimista suivaantunei-
den mielenosoittajien raivo oli suuri, taisi-
pa joku hirttää viinasen näköisnukenkin. 

viinasta uhkailtiin muutenkin niin, että 
hänen turvallisuutensa takaamiseksi jou-
duttiin poikkeuksellisiin toimiin. hänen päi-
väkirjansa kertovat karua kieltä siitä, kuinka 
raskas lamavuosien pesti oli. jaksaminen 
oli äärirajoilla, kun jatkuvalla syötöllä piti 
tehdä pikaratkaisuja, ettei maan surkea ti-
lanne olisi kääntynyt katastrofiksi – kenties 
samankaltaiseksi kuin Kreikassa nyt.

siitä lamasta suomi toipui pitkään yh-
täjaksoiseen nousukauteen. viinasta koh-
taan käytetyt äänensävyt ovat muuttuneet 
positiivisiksi. tuntemattomat ihmiset py-
säyttelevät kadulla ja kiittelevät lamanai-
kaisista tekemisistä.

korko ottaa kaNtaa

Mutta on niitä toisenlaisiakin mielipiteitä. 
viinanen sanoo suoraan, että häntä siep-
paa, kun pari–kolmekymppiset huutele-
vat kovaan ääneen, että nyt pitää varoa 
tekemästä samoja virheitä kuin tehtiin 
90-luvun laman aikoihin.

”He vain heittelevät tällaisia. Eivät edes 
yksilöi, mitä virheitä silloin heidän mieles-
tään tehtiin. Ilmeisesti kritisoijien mielestä 
silloin leikattiin budjetin määrärahoja vää-
rästä kohdasta”, viinanen pohtii.

Hän muistuttaa, ettei silloin kukaan 
ollut vapaaehtoinen leikkaaja. valtiova-
rainministeriön ja -ministerin piti tehdä 
ne operaatiot pakon edessä. jos talouden-
pidossa ei ollut uskottavuutta, markkinat 
rankaisivat välittömästi korkojen nousulla.

”valtion lainoissa korkotaso oli pa-
himmillaan yli 13 prosenttia. siitä jokai-

sen pitäisi ymmärtää, että se tie oli alussa 
pahempi kuin kreikan tie. Lisäksi pitäisi 
muistaa, että vaikka velkaantuminen suh-
teessa Bkt:hen oli vuonna 1993 nyt pie-
neltä tuntuva 35 prosenttia, silti meidän 
luottoluokitus putosi yhtenä päivänä kaksi 
pykälää”, viinanen luettelee mieleensä 
syöpyneitä lukuja.

Heikennys johtui siitä, ettei maailmal-
la uskottu Suomen saavan budjettia tasa-
painoon pidemmälläkään aikavälillä. siksi 
kovia toimia oli tehtävä, näytettävä maa-
ilmalle. Saman tilanteen edessä olemme 
viinasen mielestä tälläkin hetkellä.

”Kun nyt kehysriihessä muistettaisiin, 
että luottoluokittaja on lisännyt Suomen 
kolmen a:n perään miinusmerkin. se mer-
kitsee sitä, että olemme tarkkailun alla ja 
seuraava porras alaspäin on lähestymässä. 
nyt pitää ryhtyä toimenpiteisiin, joilla he-
rätetään luottamusta rahamarkkinoilla”, 
viinanen sanoo. hän lisää, että kaiken 
lisäksi Suomen hyvä luottoluokitus on 
oikeastaan tällä hetkellä liian hyvä, sillä 
eläkerahat on huomioitu muista maista 
poiketen suomen julkisen sektorin alijää-
mään laskettaessa.

GaLLuPit NäkyVät 
PäätökSENtEkokyVySSä

viinanen painottaa matalan korkotason 
olevan parasta elvytystä. Luottoluokituk-
sen laskusta seuraava korkojen nousu 
tyrehdyttäisi kasvun – eivät säästötoimet, 
niin kuin jotkut esittävät.

korkovaikutus iskisi nopeasti, sillä lai-
nanottotarve ei pysähdy 7,5 miljardiin, 
jolla paikataan tämän vuoden budjetin 
vajetta. joka vuosi tarvitaan 20 miljardia 
euroa uutta lainaa, kun vanhat erääntyvät. 
Tällä hetkellä valtion korkomenot ovat 2,2 
miljardia euroa, eli lähes yhtä paljon kuin 
budjetissa on osoitettu liikenne- ja viestin-
täministeriölle.

paitsi luottoluokittajat, kiireellisiin pää-
töksiin patistaa myös poliittinen realismi.

”Kuka uskoo, että vaalikauden kahte-
na viimeisenä vuonna tehdään merkittä-
viä leikkauksia? puolueiden välillä on niin 

suuri kannatusero tällä hetkellä, että ne 
keskittyvät vain oman kannatuspohjansa 
vahvistamiseen.”

viinanen joutui aikoinaan kohtaamaan 
omien sanojensa mukaan ”rivistä hyppijöi-
tä” niin eduskunnassa kuin ministerienkin 
joukossa. He vastustivat äänekkäästi kaik-
kia säästötoimenpiteitä. 

”Samaan lauluun tuntuvat monet yh-
tyvän eduskunnassakin tälläkin kertaa.”

Mutta eikö se ole lähes luonnonlaki, 
että heitä mahtuu aina joukkoon kun ko-
via päätöksiä pitäisi tehdä?

”ainahan niitä löytyy. Mutta ei edus-
kunnan pitäisi olla mikään politikoinnin 
väline, vaan siellä pitäisi keskittyä yhteisten 
asioiden hoitamiseen. tuntuu, että politi-
kointi ja kannatuksen kasvattaminen on 
aina ensimmäisellä sijalla, vaikka pitäisi 
vastuullisesti ratkoa asioita.”

VaSta SiPEria oPEttaa

kriittisistä sanoistaan huolimatta viinasella 
on luottamus siihen, että vastuullisia pää-
töksiä tehdään. Mutta ne tehdään vasta 
sitten, kun kriisi kääntyy tarpeeksi kovaksi. 

”Historia on osoittanut, että meidän 
täytyy mennä monttujen kautta. Aina 
välillä unohtuu, että vauraus ei tule muu-
ten kuin työtä tekemällä. siihen tullaan 
taas heräämään. Mutta kyllä suomi pär-
jää, täällä on paljon hyvää teollisuutta. 
toiminta ympäristö on kuitenkin oltava 
kunnossa, jotta yritykset eivät lähde pois.”

yritysten toimintaedellytysten paran-
tamisesta puhuttaessa viinanen vinkkaa, 
että työmarkkinoiden käytännöissä pitäisi 
ottaa mallia Saksasta ja Ruotsista, jotka 
ovat jatkaneet kovassa kasvussa muiden 
taapertaessa. työmarkkinoiden jäykkiin 
rakenteisiin hän kaipaa joustoa niin palk-
kojen sopimiseen kuin työaikoihinkin. 

hän uskoo, että työntekijät olisivat val-
miita ottamaan suurempiakin uudistuksia 
vastaan. Sen sijaan hän suhtautuu vahvasti 
epäillen korporatistisen järjestelmän uu-
distamiskykyyn. sen verran pysyvät muis-
tijäljet 1990-luvun kovat vuodet taisivat 
häneen jättää. 

”kuka uSkoo, eTTä vaalikauden 
kahTena viimeiSenä vuonna 
Tehdään merkiTTäviä leikkaukSia?”
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Älykkäästi eteenpäin
katoaako teollisuus Suomesta? Ei ainakaan koneteollisuus, 
mikäli alan yritykset osaavat vastata muutoshaasteisiin.  

Teksti Sami Laakso Kuva mesera

s
uomen kaikki päävientialat ovat 
olleet vaikeuksissa. Yritysten 
tilauskirjojen oheneminen on 
heijastunut myös makrotason 

tunnuslukuihin, kauppatase oli viime vuon-
na alijäämäinen.

Yritysten haasteita ja maktorason lu-
kuja selitetään herkästi juuri nyt akuu-
teilta tuntuvilla seikoilla kuten euroopan 
velkakriisillä. syitä voi kuitenkin olla myös 
syvemmällä. ETLAn tutkimusjohtaja Pek-
ka ylä-anttila haluaa nostaa esiin teol-
lisuustuotteiden suhteellisten hintojen ja 
suomen vaihtosuhteen pitkään jatkuneen 
heikentymisen. 

”Kun teollisuustuotteiden hinnat on 
suhteutettu kehittyneiden maiden yleiseen 
hinta- ja kustannustasoon, huomataan 
merkittävä kehitys. Teollisuustuotteiden 
suhteelliset hinnat maailmanmarkkinoil-
la ovat pudonneet noin 40 prosenttia 
1980-luvun alusta.”

Ylä-Anttila huomauttaa, että suhteel-
listen hintojen heikkeneminen ajoittuu 
samaan ajanjaksoon, jolloin Kiina tuli 
maailmanmarkkinoille ja alkoi vähitellen 
kehittyä maailman teolliseksi työpajaksi.

arVoNmuoDoStukSEN  
uuSi LoGiikka

Ylä-Anttilan mukaan suomalainen kone-
teollisuus on selvinnyt globaalin työnjaon 
murroksesta muita päävientialoja parem-
min. Hän näkee koneteollisuuden tulevai-
suudessakin valoa ja uskoo, että alasta on 
suomalaiseksi menestystarinaksi. 

Ylä-Anttila valottaa koneteollisuuden 
asemaa arvoketjujen kautta. Teollisen toi-
minnan arvoketju voi alkaa tutkimuksesta 
ja tuotekehityksestä ja sisältää useita väli-
vaiheita kuten suunnittelua, muotoilua ja 

massatuotantoa. arvoketju päättyy lopulta 
valmiin tuotteen markkinoille saattami-
seen ja erilaisiin huoltopalveluihin.

globalisaation myötä arvonmuodos-
tukseen on tullut uusi logiikka. Yhä suu-
rempi osa varsinaisesta valmistuksesta on 
matalan kustannustason maissa, etenkin 
kiinassa. arvoketjun alku- ja loppupääs-
sä olevat tehtävät ovat sen sijaan jääneet 
vielä suurelta osin korkeamman kustan-
nustason maihin. 

”Yritysten ja maiden menestyminen on 
riippuvaista siitä, miten ne asemoituvat 
tähän arvoketjuun. Keskeistä on, kenelle 
tai mille alueelle arvo ketjussa jää”, Ylä-
Anttila kiteyttää.

Kehitys on muuttanut arvoketjun osi-
en painoarvoa yrityksille. aiemmin esi-
merkiksi tutkimus- ja tuotekehitys sekä 
muut tukitoiminnot olivat yrityksissä 
pienemmässä roolissa. niiden tarkoitus 
oli saada varsinainen teollinen tuotanto 
toimimaan. Nyt entisistä tukitoiminnoista 
on tullut monessa yrityksessä päätoimin-
toja, ja varsinaisen teollisen valmistuksen 
osuus yrityksen kotimaan toiminnoista on 
enää pieni osa. 

Muutostrendi näkyy selkeästi suoma-
laisissa koneteollisuusyrityksissä; niistä 
kolmasosa on keskittynyt varsinaiseen 
teollisuustyöhön, kaksi kolmasosaa on 
mukana myös erilaisissa palveluissa. sa-
malla kehitys tarkoittaa sitä, että korkeaa 
koulutusta vaativien asiantuntijatehtävien 
osuus on kasvanut yritysten kotimaassa 
olevista työpaikoista. Muutos on vaikut-
tanut positiivisesti tuottavuuden kasvuun. 

rakENNEmuutoS Jatkuu

Ylä-Anttila uskoo, että suomalaisilla kone-
teollisuusyrityksillä on hyvät mahdollisuu-

det kuulua globaalin kilpailun menestyjiin. 
Yksi vahvuustekijä on se, että suomalaiset 
koneteollisuusyritykset ovat hyvin kan-
sainvälistyneitä. Alan johtavat yritykset 
ovat kyenneet käyttämään hyödykseen 
kehittyvien markkinoiden kasvua ja ha-
jauttamaan arvoketjuaan kilpailukykyään 
parantavasti.

Lisäksi 2000-luvun ensimmäisen vuo-
sikymmenen jälkipuoliskolla tapahtunut 
alan kasvupyrähdys ja rakennemuutos 
nostivat suomalaisen koneteollisuuden 
tuottavuuden lähelle maailman kärkeä. 
tuottavuuden kasvu paransi alan yleistä 
kannattavuutta. Samalla kuitenkin yritys-
ten ja toimipaikkojen väliset kannattavuus-
erot kasvoivat selvästi. Ylä-Anttila kuvaa 
kehitystä luovaksi tuhoksi.

”todennäköisesti rakennemuutos jat-
kuu. Tulemme edelleen näkemään huo-
nojen toimipaikkojen lopettamisia, kun 
samanaikaisesti hyvät yksiköt kehittyvät 
entistä paremmiksi.”

Merkittävä vahvuus on myös se, että 
monet yritykset ovat lisänneet jalostus-
arvoaan ja integroineet omiin tuotteisiinsa 
älyä, softaa ja palveluita. suurista kone-
teollisuusyrityksistä jo 75 prosentilla on 
palveluvientiä. yhtä suuri osa yrityksistä 
myös katsoo, että ohjelmistot ovat kes-
keinen osa niiden kilpailukykyä. 

SäiLyVätkö aiNEEttomat 
tuotaNNoNtEkiJät?

vaikka ylä-anttila sanoo uskovansa suo-
malaisen koneteollisuuden mahdollisuuk-
siin, hänen mukaansa kansantalouden 
kannalta on syytä olla huolissaan siitä, että 
alan yritysten vähäiset kiinteät investoinnit 
eivät ole riittäneet korvaamaan pääoma-
kannan kulumista.
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Sitran Koneteollisuuden kasvuohjelman (2008–2011)  

tavoitteena on ollut edistää kone- ja metallituoteyri-

tysten muuttumista puhtaasti kotimaisista yleisko-

nepajoista kansainvälisiksi oman osaamisalueensa 

kärkiyrityksiksi.

Johtaja mauri Heikintalon mielestä suomalaisilla 

koneteollisuusyrityksillä on hyvät menestymismahdol-

lisuudet muuttuvassa toimintaympäristössä. Samaan 

hengenvetoon hän antaa kuitenkin kritiikkiä siitä, 

etteivät yritykset ole juurikaan analysoineet omia mah-

dollisuuksiaan. Useat yrityksistä ovat monitoimijoita, 

jotka yrittävät olla monessa mukana. 

”Olemalla kaikessa mukana, ei ole mukana missään. 

Valinta on tehtävä nopeasti tai uhkana on toiminnan 

pieneneminen ja taseen heikkeneminen”, Heikintalo 

sanoo. 

Hänen mukaansa suurella osalla yrityksistä perus-

osaaminen on kunnossa. Niiden pitäisi nyt keskittyä 

ydinosaamiseensa ja kehittää sitä. Näin toimimalla 

suomalaisilla koneteollisuusyrityksillä olisi paikka 

otettavissa globaalissa työnjaossa.

”Jos on tahtoa, täytyy lähteä etenemään kohti pää-

määrää. Sen jälkeen etenemiseen löytyy kyllä keinot”, 

Heikintalo kannustaa yrityksiä.

moniosaajista erityisosaajiksi

koneteollisuuden kasvuohjelmaan liittyen Sitra on aktiivisena 
omistajana kehittämässä mesera yhtiöt oy:n  liiketoimintaa.

”pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa sitä, 
että toiminta ja työpaikat eivät kasva niin 
paljon kuin on odotettu. Mutta koska yritys-
ten kannattavuus on ollut hyvä, tämä trendi 
on mahdollista kääntää paremmaksi.”

suurena haasteena suomelle hän pi-
tää sitä, miten saadaan aineeton pääoma 

ja aineettomat tuotantotekijät pysymään 
suomessa, kun yhä suurempi osa yritysten 
generoimasta tulovirrasta tulee aineetto-
mille tuotannontekijöille. 

”on erittäin suuri politiikkakysymys, 
miten ne saadaan parkkeerattua suo-
meen.” 

lisätietoja:  
Teknologiateollisuuden ja Sitran 
rahoittama ”Kenelle arvoketju 
hymyilee – koneteollisuus 
globaalissa kilpailussa” on 
ladattavissa osoitteesta: 
http://www.etla.fi/index.
php?action=news&id=245
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Linjanveto

SuomalaiSTen hyvinvoinnin ja teknologiateollisuuden välillä on kohtalonyhteys. vienti tuo 
arviolta puolet suomalaisten hyvinvoinnista ja teknologiateollisuuden osuus viennistä on 60 prosenttia. 

yritykset ja työpaikat ovat aidossa ja globaalissa kilpailussa. epävarmana jatkuvassa maailman-
talouden tilanteessa menestyminen edellyttää jatkuvia ponnisteluja yritysten ja koko suomen kilpailu-
kyvyn parantamiseksi. yrityksiä pitää kannustaa kasvuun, investointeihin ja uudistumiseen suomessa.    

tätä kautta luodaan uusia työpaikkoja sekä tuetaan omistamista ja uudistumista. nämä kaikki 
puolestaan vahvistavat veropohjaa.

talouskasvun kannalta verojen kiristäminen on tutkimusten mukaan haitallisempi tapa talouden 
vakauttamiseen kuin julkisten menojen leikkaaminen. Tältä osin hallitusohjelman kirjaus toteuttaa 
sopeuttamistoimet samansuuruisina meno- ja veropuolella on valitettava.

oSaamiSta Ja uuDiStumiSta kEHitEttäVä

säästötoimien paineessakin tavoitteena on oltava yritysten kyky luoda uutta ja uusiutua. siksi tekno-
logiateollisuuden ajama t&k-verokannustin on edelleen ajankohtainen. Sen avulla voidaan edistää yhä 
laajemman yritysjoukon investointeja innovaatioihin ja tuotekehitykseen. Tämän avulla suuremmalle 
joukolle pk-yrityksiä kehittyy uutta osaamista ja uusia tuotteita, mikä edistää myös niiden suoraa omaa 
vientiä. ja lisää pidemmällä ajanjaksolla myös verotuloja.

hallitusohjelmaan kirjattu neljän prosentin t&k-menotavoite on tärkeä. tulevien vuosien menestystä 
rakennetaan tekesin, ja erityisesti shokien, rahoituksen kautta, pääoma-
sijoitustoimintaa sekä viennin rahoitustoimintaa tukemalla. pk-yrityksille 
ovat kansainvälistymisavustukset tärkeitä, samoin Finpron palvelut. 

sen sijaan valtion budjetissa on paljon elinkeinopoliittisiksi tuiksi luet-
tavia tukia, joita voidaan luonnehtia säilyttäviksi tuiksi. Näistä tuista voi-
taisiin luopua.

teknologiateollisuus ry ja sen 100-vuotissäätiö sekä toimialan yritykset 
ovat lahjoittaneet yksinomaan aalto-yliopiston ja tampereen teknillisen 
yliopiston varainhankintaan noin 140 miljoonaa euroa. teknologiateolli-
suus on sitoutunut pitkäjänteiseen yhteistyöhön yliopistojen kanssa, jotta 
vuoteen 2020 mennessä vähintään kaksi suomalaista yliopistoa yltäisi 
erikoistumisaloillaan kansainvälisten kärkiyliopistojen joukkoon. 

on tärkeää, että valtio sitoutuu yliopistouudistuksen yhteydessä teh-
tyihin linjauksiin ja päätöksiin yliopistojen voimavarojen vahvistamisesta. 
yliopistoihin jo nyt kohdistetuista leikkauksista tulisikin luopua.

ammatillista tutkintojärjestelmää pitää kehittää siten, että se muodos-
taa työelämän osaamistarpeiden näkökulmasta selkeän ja johdonmukaisen 
kokonaisuuden. opetushallinnon ohjauksen perusteella määräytyvän valtion rahoitusosuuden tulee 
mennä jatkossakin edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille. 

osaavien opettajien riittävyyden varmistaminen, oppilaitosten ja yritysten yhteistyön vahvistaminen 
sekä laadun ja tehokkuuden mittareiden painoarvon vahvistaminen ammatillisen koulutuksen rahoi-
tusmallissa ovat avaintavoitteita kilpailukykyisen ammattiosaamisen varmistamiseksi.

teknologiateollisuuden yritykset panostavat monipuolisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen 
ja on työnantajan asia päättää, mitä henkilöstön kehittämisen muotoja käytetään. on tärkeää, että 
budjetissa olevat aikuiskoulutusresurssit palvelevat työ- ja elinkeinoelämän tavoitteellista osaamisen 

säästöt eivät saa vaarantaa 
kasvua ja uudistumista
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Kirja

kehittämistä. sen lähtökohtana yrityksissä ovat 
kilpailukyvyn, liiketoiminnan ja työn kehittämi-
nen. 

uuSiutuViEN tukiPakEtti  
PiDEttäVä kooSSa

uusiutuvan energian suhteen tehdyt tukipää-
tökset, kuten syöttötariffit, pitää säilyttää muut-
tamattomina vuoteen 2020 asti. Energiainves-
toinnit ovat pääomavaltaisia ja pitkäjänteisiä.

Demohankkeiden rahoitus ei sisälly kehyk-
siin, mutta sitä mukaa kun hankkeet tulevat 
ajankohtaisiksi, niiden rahoitus on turvattava. 

rikkiDirEktiiViN Ja PääStökauPaN 
Haitat komPENSoitaVa

tärkeää on turvata myös tietyt valtiontukimah-
dollisuudet, sillä tätä kautta varmistetaan Suo-
messa toimiville yrityksille mahdollisimman tasa-
vertaiset kilpailuedellytykset suhteessa muualla 
eu-alueella toimiviin kilpailijoihin.

yksi eu-johdannaisen lainsäädännön aiheut-
tamien kustannusten kompensaatiotarve liittyy 
rikkidirektiivin aiheuttamiin korkeisiin kuljetus-
kustannuksiin. Niitä alentavan uuden teknolo-
gian käyttöönoton edistämiseksi myönnettävät 
valtiontuet on saatava kansallisesti käyttöön 
täydessä määrässään.

toinen kompensaatiotarve on päästökaupan 
epäsuorien kustannusten kompensointi, jonka 
osalta komission suuntaviivojen käsittely on 
loppusuoralla. 

Suomen kannalta on tärkeää, että suuntavii-
vojen osalta muotoilu on väljä, ettei suomalais-
ta tuotantoa suljeta pois tukimahdollisuuksien 
piiristä ja että valtion menokehykseen varataan 
riittävästi resursseja näiden valtiontukimahdolli-
suuden käyttämiseen täysimääräisesti. 

Jorma Turunen

Toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

globaaliSSa, nopeasti muut-

tuvassa toimintaympäristössä 

yrityksille on olennaista löytää 

uusia liiketoimintamahdolli-

suuksia, jotta niiden kilpailukyky 

säilyisi tai paranisi. Yritysosto on 

yksi keino uuden liiketoiminnan 

luomiseen. Esimerkiksi teknologia- 

ja tuotantoyritykset etsivät uusia 

kasvumahdollisuuksia palveluista 

ja kypsillä aloilla toimivat yritykset 

suuntautuvat uusille markkinoille, jotka sopivat niiden 

tulevaisuuden strategioihin. Yritykset myös hankkivat 

innovaatioita täydentämään tai korvaamaan niiden omaa 

t&k-toimintaa.

Uuden liiketoiminnan luonti on haasteellista. Entistä 

vaativampi tilanne on, kun siihen liittyy yritysosto. 

Kirja tarjoaa tietoa ja näkemyksiä uuden liiketoiminnan 

luonnista yritysostojen avulla

•	 kuinka tukea strategista suunnittelua ja päätöksentekoa?

•	 kuinka liittää epävarmuuden käsittely 

suunnitteluprosessiin?

•	 kuinka kehittää strategista näkemystä yritysostoista ja 

niiden toteutuksesta?

•	 kuinka integroida uudet liiketoimintamahdollisuudet 

menestyksellisesti?

ja käytännöllisiä menetelmiä ja työkaluja 

•	 liiketoimintamahdollisuuksien evaluointiin

•	 yrityshankinnan riskien ja mahdollisuuksien arviointiin

•	  integroinnin toteuttamiseen.

Kirja on tarkoitettu yritysjohdolle ja muille henkilöille, jotka 

ovat mukana strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä, 

investointien suunnittelussa ja yritysostotilanteissa (M&A). 

Kirja on englanninkielinen.

Mélanie Hassett – Minna Räikkönen  

– Tuija Rantala

teknologiainfo teknova oy 
Julkaisumyynti 
Puh. (09) 1923 381 
www.teknologiainfo.net

M&a as a strategic option – 
from opportunities to new 
Business Creation
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Eurooppa on jäämässä digitaalisessa vallankumoukses-
sa sivustakatsojan rooliin, kun näkemykset Euroopan 
yhteisistä digitaalisista markkinoista eivät saa tuulta 
purjeisiin. DigitalEuropen presidentti Erkki ormalan 
mukaan pallo on nyt päättäjillä.

Euroopan
aika ajaa 

OHI

Teksti olli manninen Kuvat matti immonen

n
yt tarvitaan samanlaista johtajuutta kuin 1990-lu-
vun alussa, kun luotiin EU:n yhteistä valuuttaa ja 
sisämarkkinoita”, erkki ormala painottaa. 

hän palauttaa mieliin, miten eu:n komission sil-
loinen puheenjohtaja Jacques Delors vei Ranskan 

ja Saksan johtajien Francois mitterrandin ja Helmut kohlin 
tuella läpi kokonaispaketin eu:n yhteismarkkinoista.

”valtioiden piti päämiestasolla tehdä valintansa puolesta tai 
vastaan. jokainen valtio hävisi jotain, mutta kokonaisuutena 
euroopan unioni voitti moninkertaisesti sen, mistä yksittäiset 
maat joutuivat luopumaan. nyt olemme yhteisten digitaalisten 
sisämarkkinoiden suhteen samassa tilanteessa. jos jokaisesta 
yksityiskohdasta ruvetaan erikseen neuvottelemaan, ei koskaan 
päästä yksimielisyyteen, sillä digitaalisia sisämarkkinoita koskeva 
päätöksenteko hajoaa niin monen eri ministeriön ja edunvalvon-
tajärjestön tontille”, ormala sanoo.

Nokian johtajan roolissa Ormala on ollut mukana vaikuttamas-
sa useissa eurooppalaisen tietotekniikka- ja viestintäalan edunval-
vontajärjestöissa pyrkien edistämään ajatusta euroopan yhteisistä 
digitaalisista sisämarkkinoista. Hän kertoo alan teollisten vaikutta-
jien nyt tehneen likipitäen kaiken sen mitä he ovat voineet asian 
edistämiseksi tehdä. Asialla on hänen mukaansa kiire, sillä muu 
maailma ei odota, vaan menee ketterästi eteenpäin.

”eu:n poliittisessa vaikutuspiirissä digitaaliset sisämarkkinat 
eivät ole saaneet kaivattua huomiota ja tukea, mikä johtuu osin 
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Digitaalisuus ja e-oppiminen
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siitä, että kaikki päätöksenteon energia on 
nyt talouskriisin hoitamisessa. Myöskään 
euroopan äärimmäisen institutionaalinen 
päätöksentekorakenne ei tue tällaisen 
horisontaalihankkeen toimeenpanoa. 
Digitaalisten sisämarkkinoiden luomista 
hidastaa liian monta estettä, joissa pää-
töksenteko hajoaa jo kansallisella tasolla 
useiden eri toimijoiden välille.”

Tällaisia ratkottavia kysymyksiä ovat 
esimerkiksi tekijänoikeuksiin, hyvitysmak-
suihin, kuluttajan- tai yksityisyydensuojaan 
liittyvät erilaiset käytännöt.

”Kun nämä vaihtelevat voimakkaasti 
maasta toiseen ja yhteisiä käytäntöjä ei 
ole, ei euroopassa voida luoda googlen, 
eBayn tai Amazonin kaltaisia digitaalisten 

palveluiden menestystarinoita ja sähköi-
nen kauppa kehittyy hitaasti. kun digitaa-
liset palvelut eivät tällä hetkellä voi levitä 
nopeasti rajojen yli, on yritysten vaikea 
kasvaa tai saada palvelut skaalautumaan. 
niinpä digitaaliset palvelut ovat siirtymässä 
kovaa vauhtia amerikkalaisten ja aasialais-
ten käsiin”, Ormala sanoo.

500 miLJarDiN EuroN 
kaSVumaHDoLLiSuuS

Miksi ajatus euroopan digitaalisista sisä-
markkinoista on niin elintärkeä? kyseessä 
on ensinnäkin tietysti puhdas taloudelli-
nen hyöty. ajatushautomo european po-
licy Centren mukaan euroopan yhteinen 
digitaalinen sisämarkkina toisi kaivatun 

piristysruiskeen taloudellisissa vaikeuk-
sissa pyristelevälle mantereelle. epC:n 
arvion mukaan eurooppa voisi kasvattaa 
bruttokansantuotettaan neljällä prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä, jos digitaaliset 
sisämarkkinat saataisiin synnytettyä. Eu-
roissa bruttokansantuotteen kasvu mer-
kitsisi 500 miljardin euron kakkua – tuhat 
euroa jokaista eurokansalaista kohden.

”Taloudellisten menetysten lisäksi Eu-
rooppa uhkaa kadottaa asemansa digitaa-
lisessa vallankumouksessa. Aasia ja USA 
imevät alan osaamisen, tuotekehityksen 
ja menestystarinat. nykymenolla eurooppa 
on marginalisoitumassa puhtaasti digitaa-
lisen palveluiden idealähteeksi ja jakelu-
markkinaksi, kun  sen toiminnasta syntyvä 

moneT eSTeeT hidaSTavaT eurooPan  
digiTAAliSTen SiSämArKiinOiden luOmiSTA.

DigitalEuropen presidentti 
ja Nokian teknologiapolitii-
kasta vastaava johtaja Erkki 
ormala uskoo, että digitaaliset 
sisämarkkinat edistäisivät 
eurooppalaisten digitaalisten 
palveluiden kehittymistä.
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E-Skills-hankkeen taustalla on EU:n digistrategian 

mukainen tavoite tietotekniikkavalmiuksien paranta-

misesta. 

Yhteistä E-Skills-teemaviikkoa vietetään eri puolilla 

Eurooppaa 26.–30.3.2012. Tietotekniikka-alan yritysten 

kattojärjestön DigitalEuropen ja European Schoolnetin 

(EUN) koordinoimaan hankkeeseen osallistuu satoja 

kansallisia ja yleiseurooppalaisia partnereita. Mukana 

ovat muun muassa suurimmat IT-alan toimijat aina 

Microsoftia ja Nokiaa myöten. 

”Tavoitteena on kannustaa ihmisiä kehittämään 

tietoteknistä osaamistaan, sillä tieto- ja viestintäala 

tarjoaa houkuttelevia työllisyys- ja kehitysmahdollisuuk-

sia”, DigitalEuropen presidentti Erkki ormala sanoo.

IDC:n arvioiden mukaan vuoteen 2015 mennessä 90 

prosenttia kaikesta työstä edellyttää vähintään perusta-

son tietotekniikkataitoja.

”Haluamme kiinnittää erityisesti yläasteella, lukioissa 

ja yliopistoissa opiskelevien naisten huomion e-osaami-

sen tarjoamiin mahdollisuuksin teknologiateollisuuden 

töissä. Vaikka naiset ovat innokkaita digitaalisten 

palveluiden käyttäjiä, opiskelee heistä silti vain murto-

osa alaa”, Ormala sanoo.

Ormalan mukaan hankkeella halutaan herättää 

keskustelua myös verkossa olevan tiedon kriittisestä 

tarkastelusta eli medialukutaidosta sekä koulutusjär-

jestelmän uudistamisesta, johon tulisi saada mukaan 

tietoyhteiskuntaosaaminen omana erillisenä oppiai-

neenaan. 

”Kun aletaan aidosti kehittää uusia digitaalisia 

palveluita, tarvitaan syvempää osaamista sekä ohjel-

moinnissa että käsitteiden konseptualisoinnissa, jotta 

syntyy taloudellista hyötyä tuottavia digitaalisia palve-

luita. Mitä enemmän käytämme digitaalisia palveluita 

fyysisten palveluiden sijaan, sitä enemmän myös kan-

santalouden tuottavuus kasvaa.”

Ormala lisää, että monipuolinen digitaalinen osaa-

minen ruokkii myös innovaatioita ja yrittäjyyttä ja on 

pk-yritysten kasvun mahdollistaja.

E-Skills-teemaviikon aikana Teknologiateollisuuden 

ja yritysten edustajat jalkautuvat nuorten pariin. Lukio-

laisia, lukioiden rehtoreita ja opinto-ohjaajia tavataan 

Nosturissa järjestettävässä tietotekniikkatapahtumassa. 

Yliopisto-opiskelijoille järjestetään Toimitusjohtajat 

tentissä -tapahtuma.

Teknologiateollisuuden e-osaamista koskevat 

projektit jatkuvat vuoden 2012 ajan ja sen jälkeenkin. 

Yhteistyöhön osallistuvat Opetushallitus sekä opetus- ja 

kulttuuriministeriö. Teknologiateollisuuden tavoitteena 

on edistää peruskoulun yläasteiden sekä lukioiden 

luonnollista yhteydenpitoa alan yrityksiin. 

Yliopistotason opiskelijoille pyritään puolestaan 

esittelemään astetta syvällisemmin e-osaamisen tar-

joamia uramahdollisuuksia.

E-Skills-hanke edistää tietotekniikkaosaamista

Euroopan komission rahoittamassa projektissa ihmisiä ja yrityksiä 
innostetaan kehittämään digitaalisessa maailmassa tarvittavia taitoja.

lisäarvo siirtyy euroopan ulkopuolelle”, 
Ormala sanoo.

hän muistuttaa myös, että tieto- ja 
viestintäala on edelleen kaikkein no-
peimmin kasvavia globaaleja toimialoja. 
Kriisivuosienkin aikana alan koko arvoket-
jun globaali kasvu on ollut 10 prosentin 
luokkaa.

”eurooppalaisten digitaalisia palveluja 
tarjoavien yritysten kehityskaari etenee 

usein  niin, että palvelu lanseerataan 
aluksi jossakin EU-maassa ja seuraavaksi 
jo yhdysvalloissa. on yhtä kallista perustaa 
yritys johonkin toiseen euroopan maahan 
kuin Yhdysvaltoihin. Erona vain on se, että 
yhdysvalloissa on tarjolla saman tien 300 
miljoonan kuluttajan markkinat”, Ormala 
vertailee tilannetta, jossa EU:ssa sama by-
rokratia pitää kohdata erikseen jokaisessa 
jäsenmaassa. 

Teknologiateollisuuden 
100-vuotissäätiö tukee oppimista 
ja opetuksen kehittämistä. Viime 
vuoden lopulla se jakoi puoli 
miljoonaa euroa 13 hankkeelle, 
joista useat pyrkivät edistämään 
tietotekniikan perusopetusta.
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järkevämpää 
Kohti

hallintoa
Julkisten palvelujen tuottamisessa on opittava katsomaan palveluketjuja 
pelkän omasta reviiristä huolehtimisen sijaan.

Teksti Sami Laakso Kuva matti immonen

V
iime vuosituhannen lopun 
Nokia-huumassa otsikot 
kehuivat Suomen olevan 
tietoyhteiskuntakehityk-
sen kärkimaita. Nyt otsi-

kot ovat vaihtuneet toisiin. julkisen hallin-
non ICT-johtajan virkaa viime kesästä al-
kaen hoitanut timo Valli ei kuitenkaan 
purematta niele väitettä, että suomi olisi 
tietoyhteiskuntakehityksessä jäänyt autta-
mattomasti muiden tahdista. 

”vertailu on hankalaa, sillä julkinen 
hallinto eri maissa ei ole vertailukelpoisia 
toiminnoiltaan saati sitten tietoteknisten 
asioidensa osalta”, hän sanoo.

valli pitää kehityskohteiden pohtimista 
terveenä lähtökohtana. epäkohtien tarkas-
teluun ei kuitenkaan pitäisi jumiutua, vaan 
pitäisi nähdä myös hyvät asiat.

”On katsottava realistisesti tämän 
hetkistä tilannetta. jotta saisimme ihmi-
set mukaan asioiden kehittämiseen, tar-
vitsemme uudenlaista kulttuuria, jossa 
myös juhlitaan onnistumisia yhdessä”, 
hän perustelee.

LiSäVoimaa orGaNiSaatioN 
uLkoPuoLELta

valli korostaa, että tietoyhteiskunnan ja 
siihen sisältyvään julkisen hallinnon tieto- 
ja viestintätekniikan kehittäminen eivät ole 
irrallisia osia muusta yhteiskunnallisesta 
kehittämisestä kuten kuntarakenteen ja 

valtion keskushallinnon uudistamisesta. 
Hän listaa, että toimien tavoitteena on 
saada kustannuksiltaan tuottavammalla 
työskentelyllä aikaan julkisten palveluiden 
parempi asiakaslaatu niin, että työ on te-
kijöilleen mielekkäämpää.  

Laaja tavoiteasetanta on ollut vallin 
mukaan tarpeen jo senkin takia, että iCt 
on aiheuttanut paljon ikävää ja mekaa-
nista työtä yksinkertaisten asioiden hoi-
tamisessa. Hän nostaa esiin byrokratiara-
jat; kuinka jokin asia on saatettu joutua 
tulostamaan yhdestä virastosta, ja sama 
tuloste on sitten seuraavassa virastossa 
skannattu sen järjestelmään. valli vertaa 
tilannetta siihen, että jokaisen kunnan 
rajalla rautatieverkoston raideleveys vaih-
tuisi ja ihmiset joutuisivat vaihtamaan aina 
toiseen junaan.

kun tällaisiin käytäntöihin törmää, eikö 
tunnu siltä, että toimitaan absurdiassa?

”kun työprosessista löytyy tällainen 
asia, kaikki hämmästyvät, ettei asiaa ole 
huomattu aikaisemmin. kun häpeästä on 
päästy irti, asiaa aletaan laittaa kuntoon”, 
valli kuvailee.

Hän kuitenkin muistuttaa, etteivät asiat 
ole tällä hetkellä totaalisen huonosti. Yk-
sittäisten toimialojen sisällä tieto vaihtuu 
sujuvasti, esimerkiksi kun potilas liikkuu 
terveyskeskuksesta lähialueen sairaalaan. 
sen sijaan kauempana olevaan sairaalaan 
tieto ei enää kulje.

hyvien palvelujen kehittäminen edel-
lyttää, että asioita katsotaan myös kansa-
laisen näkökulmasta. yhtenä keinona sen 
edistämiseksi valli väläyttää, että julkiseen 
hallintoon saattaisi sopia joukkoistaminen, 
crowdsourcing.  

”voisimme miettiä, miten julkises-
sa hallinnossa saisimme tehtyä yhteisen 
hyvän edellyttämiä pieniä asioita ympäri 
maata. entä jos olisikin helppoa rekrytoi-
tua tekemään joku yksittäinen asia julkisen 
palvelun hyväksi? enää julkisella puolella ei 
olisikaan tarjolla vain pitkä ja kapea leipä, 
vaan myös lyhyt ja leveä. näin saisimme 
käyttöön kapasiteettia, jota kansalaisilla 
on aivan valtavasti”, valli visioi.

Laki tEHoStaa 
kokoNaiSSuuNNittELua

käytännöissä riittää vielä ”älyttömyyksiä”. 
Se johtuu siitä, että julkinen hallinto on 
rakenteeltaan siilomainen. palveluketjuja 
ei ole suunniteltu kokonaisuutena, vaan 
ratkaisut on tehty virastokohtaisesti. Nyt 
olisi kyettävä näkemään hallinnon organi-
saatiorajat ylittävät järjestelmät. 

jos palveluketjuihin saataisiin ”yhtei-
nen raideleveys”, tuottavuuspotentiaali 
olisi todella suuri. Mutta miten sellaisen 
voi rakentaa, kun maa on täynnä pääl-
lekkäisiä, ristikkäisiä ja lomittaisia rajoja?

valli aloittaa vastauksensa kertomalla 
viime syksynä voimaantulleesta laista. Sen 
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timo Valli uskoo, 
että asioita saadaan  

vietyä eteenpäin 
vuoropuhelun avulla.

Digitaalisuus ja e-oppiminen

uskoisi ainakin nimensä puolesta sopivan 
taisteluun toimintoja haittaavia byrokra-
tiarajoja vastaan.

”Laki julkisen hallinnon tietohallinnon 
ohjauksesta on nimestään huolimatta täyt-
tä asiaa”, valli hymähtää.

”siinä puhutaan kokonaisarkkitehtuu-
rista, joka tarkoittaa julkisen hallinnon 
toiminnan, tietojen, tietojärjestelmien ja 
tekniikan kokonaissuunnittelua. Siihen 
velvoitetaan koko julkinen hallinto.”

valli on vakuuttunut, että kokonais-
arkkitehtuurilla pystytään vaikuttamaan 
palveluketjun osiin, jotta asioita saadaan 
vietyä eteenpäin kokonaisuuden kannalta 
fiksulla tavalla. Tähän suuntaan vaikuttaa 
myös se, että virastoilla on velvollisuus 
toimittaa merkittävistä hankkeista tiedot 
valtiovarainministeriölle lausuntomenet-
telyä varten.

PääLLEkkäiSyykSiä  
riittää PurEttaVakSi

Mutta siilomaisessa maassa me vielä eläm-
me. virastokohtaisen kehittämisen yksi seu-
raus on ollut se, että valtiohallinnolla on 
157 konesalia, kuntasektorilla niitä saattaa 
olla jopa tuhat. valli käyttää tilanteesta ter-
miä allokatiivinen tehottomuus. Se tarkoit-
taa, että resurssit on tilattu ja niitä hallitaan 
liian pienissä organisaatioyksiköissä.

”valtionhallinto on varallisuusoikeudel-
lisesti yksi kokonaisuus, eli omaisuudella 
on vain yksi omistaja. On suorastaan tyh-
myyttä, että emme ole aikaisemmin vetä-
neet omistamista yhteen ja hakeneet tältä 
puolelta säästöjä.” 

nyt säästöjä tarvitaan. vuoteen 2015 
mennessä valtiohallinnon miljardin euron 
vuotuisia iCt-kustannuksia pitäisi alentaa 
110 miljoonalla eurolla. Kustannuksista 57 
prosenttia tulee ostopalveluista, eikä valli 
usko, että niiden osuus vähenisi.

”jatkossa rahat voidaan tätä hetkeä 
paremmin kohdistaa sellaiseen iCt:hen, 
joka tuottaa aidosti hyötyä.” 
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SoSiaalinen media madalTaa 
organiSaaTioiden rajoja 
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kuluttajille suunnatussa markkinoinnissa sosiaalisen median työkaluja 
käytetään jo runsaasti, mutta yritysten välisessä liiketoiminnassa muoti-
ilmiölle on lämmetty hitaasti. Wikit, blogit tai Facebook voivat edistää 
liiketoimintaa ja tuottavuutta myös teollisuusyrityksissä.

Sosiaalinen media yleistyy

teollisuudessa

Teksti olli manninen Kuvat matti immonen

m
erenkulun ja energia-
markkinoiden voima-
ratkaisuihin erikoistunut 
Wärtsilä on ollut reilun 
vuoden ajan läsnä sosi-

aalisen median suosikkipalveluissa eli Face-
bookissa, Linkedinissä ja twitterissä. Wärt-
silän verkkoviestintäkanavista vastaava joh-
taja amos ahola kertoo, että sosiaalisen 
median kanavista on valittu käyttöön sel-
laiset vaihtoehdot, joissa on riittävästi käyt-
täjämassaa. Wärtsilä hyödyntää myös you-
tube- ja google+ -verkkopalvelujen tarjoa-
mia viestintämahdollisuuksia.

Aholan mukaan sosiaalisen median 
merkittävin hyötypotentiaali suuressa Bu-
siness to Business -yrityksessä löytyy kui-
tenkin yrityksen sisältä. 

”Sosiaalisen median avulla organisaa-
tion rajat madaltuvat, vuorovaikutus on 
ketterämpää ja joustavampaa eri yksik-
köjen välillä. yrityksen asiantuntijoiden 
tavoitettavuus on myös nopeampaa”, 
Ahola sanoo.

Hänen mukaansa on vaikea arvioida 
näin lyhyen käyttökokemuksen perus-
teella, mitä varsinaisia hyötyjä sosiaalinen 
media mahdollisesti tuo. Hän kuitenkin 
uskoo paremman tavoitettavuuden ja 
viestinnän vaivattomuuden vaikuttavan 
niin, että asioita tehdään tehokkaammin. 

se edistää tuottavuutta ja myös yrityksen 
kilpailukykyä.

”Ei tehdä samoja asioita kahteen 
kertaan, ja oikeat asiantuntijat löytyvät 
oikeaan aikaan.”

Aholan mukaan eri sosiaalisen median 
kanaville on muotoutumassa erilaisia roo-
leja Wärtsilän sisällä.

”Facebook toimii yrityksen sisäisen 
kulttuurin vahvistajana, LinkedIn tuo mu-
kaan yrityksen ulkopuoliset sidosryhmät ja 
asiantuntijat, kun taas YouTuben avulla voi 
saavuttaa laajemmat yleisömassat. twit-
terin käyttö vaihtelee henkilöiden oman 
kiinnostuksen mukaan”, Ahola sanoo.

hän on kuitenkin skeptinen sen suh-
teen, voiko Business to Business -yrityk-
sissä hyödyntää sosiaalista mediaa samoin 
keinoin kuin kuluttajille suunnatussa 
markkinoinnissa.

”Sosiaalisen median menestystarinat 
kerrotaan pääsääntöisesti Business to 
Consumer -yritysten esimerkeistä. Yri-
tysten välisessä markkinoinnissa samat 
eväät eivät välttämättä toimi. Yritysten 
koko määrittelee myös pitkälti, mihin itse 
kenenkin kannattaa lähteä mukaan. Läs-
näolo sosiaalisessa mediassa ei tietenkään 
voi olla itseisarvo, sillä läsnäolo verkossa 
vaatii aina myös investointeja.”

Ahola toteaa kuitenkin, että Wärtsilässä 

halutaan syventää sosiaalisen median hal-
tuunottoa. Myönteisten ensikokemusten 
jälkeen seuraavana vaiheena pohditaankin, 
miten yrityksen eri liiketoimintayksiköt voi-
sivat hyödyntää sosiaalista mediaa tehok-
kaammin omissa erityistarpeissaan.

”Ensimmäiset 12 kuukautta olemme 
edenneet konsernitasolla. Seuraavaksi 
katsomme, miten eri sosiaalisen median 
vaihtoehdot voisivat edistää esimerkiksi 
tuotekehitys- ja tutkimusyksikön tai hr:n 
intressejä”, Ahola sanoo.

Yhden olennaisen vinkin hän haluaa 
antaa yrityksille, jotka miettivät, miten 
lähteä mukaan sosiaaliseen mediaan.

”Nimittäkää yritykseenne joku ihminen, 
jonka vastuulla sosiaalisen median kehit-
täminen tulee olemaan yrityksessänne. 
tehtävään tarvitaan sellainen henkilö, joka 
on aidosti kiinnostunut verkkomaailman 
uusista ilmiöistä ja valmis tekemään asioi-
ta. Suunnitelmatkin ovat tietysti tärkeitä, 
mutta ne eivät toteudu ilman tekoja”, 
ahola painottaa.

Wiki tuo LaatukäSikirJat  
oSakSi arJEN käytäNtöJä 

jaloteräksestä ja alumiinista valmistet-
tuihin tuotteisiin erikoistuneessa reifer 
Oy:ssä sosiaalinen media tuli osaksi ko-
nepajan arkea sattuman kautta. 
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”Etsimme ratkaisua, miten saisimme 
laatukäsikirjat luontevammin osaksi työn-
tekijöiden päivittäistä toimintaa”, sanoo 
toimitusjohtaja Lassi otranen.

vapailla ohjelmistoilla, wikeillä, toteu-
tettu laatukäsikirja ja työohjewiki on näp-
pärä ratkaisu pienessä konepajassa, jossa 
on 20 työasemaa. 

”Wikin tuomat hyödyt näkyivät välit-
tömästi. Wikipohjainen dokumentointi 
mahdollistaa tiedon nopeamman jakelun. 
tiedot työvaiheisiin liittyvistä uudistuksis-
ta tai muutoksista tuotannossa ovat heti 
kaikkien saatavilla. Ennen laatukäsikirjat 
pölyttyivät usein toimitusjohtajan hyllyille, 
eikä tieto kulkenut sinne, missä sitä eniten 
tarvittiin. Nyt laatu jalkautuu konkreetti-
sesti työn arkeen hitsauspöydille”, otra-
nen sanoo.

Wikin avulla työohjeita voidaan päivit-
tää reaaliaikaisesti ja tuoreimmat ohjeis-

tukset ovat yhtenäisessä muodossa kaik-
kien ulottuvilla. Ohjeisiin voidaan liittää 
myös kuvia. 

”ennen vanhaan käytössä oli lami-
noituja a4-papereita, joihin oli tussilla 
sutattu muutoksia. Nyt jos tuotannon 
aikana vaikkapa ruuvikokoa vaihdetaan, 
saadaan tieto selkeästi esiin. Kuvien avulla 
voidaan korostaa jonkin työvaiheen erityis-
vaatimuksia, joihin on tärkeää kiinnittää 
huomiota.”

otrasen mukaan sähköisen laatukäsi-
kirjan ja työohjewikin myönteisten koke-
musten innoittamana yrityksessä mietitään 
nyt myös sosiaalisen median muita käyttö-
mahdollisuuksia. 15 vuotta vanha Otrasen 
veljesten 40 henkilöä työllistävä konepaja 
on hyvässä kasvussa. pääosin sopimusval-
mistukseen erikoistunut yritys haluaa ke-
hittää tuotantoaan entistä joustavammaksi 
ja asiakaslähtöisemmäksi. 

”Sosiaalisen median avulla voisimme 
varmasti tehostaa vuorovaikutusta asiak-
kaisiin ja sidosryhmiin päin. yrityskuvan 
vahvistamisessa sosiaalinen media voi 
myös tarjota uusia mahdollisuuksia. kas-
vussa olevan yrityksen kannalta on tärkeää 
saada rekrytoitua uutta hyvää porukkaa 
töihin”, otranen sanoo.

Yritys on ollut mukana kokeiluluontei-
sesti Facebookissa ja Googlessa, mutta 
mitään valtavia satsauksia näihin ei ole 
tehty.

”Yrityksemme suhdetta sosiaalisen 
median suosituimpiin jakelukanaviin voisi 
kuvailla tutkimusmatkaksi. On hyvä olla 
selvillä uusista trendeistä ja miettiä, olisi-
ko niillä tarjota jotain omalle yritykselle tai 
toimialalle. Merkittävämpien investointien 
aika on sitten, kun niiden voidaan osoitta-
van myös tuovan selkeää liiketoiminnallis-
ta hyötyä”, otranen sanoo. 

miten hyödyntää sosiaalista mediaa

Keskustelu sosiaalisesta mediasta keskit-

tyy liikaa pelkkään teknologiaan. Tätä 

mieltä on verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen 

verkostoitumisen asiantuntija Lee Bryant.

”Sosiaalisesta mediasta syntyvä 

tuottavuus ja hyöty saadaan aikaan vasta 

sitten, kun myös yrityksen päätöksente-

koa ja organisaatiota muokataan jousta-

vammaksi”, Lee Bryant sanoo.

Verkkoyhteisöjen tutkimukseen 

erikoistuneen Dachis Groupin Euroopan 

toimintojen toimitusjohtaja Bryant 

kertoo, että liiketoimintaa muokkaavat 

megatrendit pakottavat yritykset uudis-

tamaan toimintatapojaan. Ihmiset ovat 

omaksuneet mobiilin työskentelyn ja 

haluavat päästä informaation lähteille 

ajasta tai paikasta riippumatta. 

Pilvipalvelut mahdollistavat vaivatto-

man ajantasaisen tiedonsiirron laitteelta 

toiselle. Saatavillamme on valtava määrä 

dataa, josta fiksusti seulomalla voimme 

analysoida toimialamme kannalta tär-

keitä kysymyksiä. Läsnäolomme verkossa 

muokkaa mielikuvaa asiantuntijuudes-

tamme ja vaikuttaa rooliimme toimin-

tamme arvoketjuissa ja ekosysteemeissä.

”Liiketoiminnassa menestyvät tulevai-

suudessa sellaiset yritykset ja asiantunti-

jat, jotka hallinnoivat tietoa, mutta ovat 

myös valmiita jakamaan sitä avoimesti”, 

Bryant uskoo.

Sosiaalisen median tunkeutuminen 

liiketoimintaan on Bryantin mukaan 

vastaisku sille, että hierarkkisoituneet 

organisaatiorakenteet eivät toimi suh-

danteiltaan nopeasti vaihtuvassa liike-

toimintaympäristössä.

”Yritykset ovat täynnä motivoituneita 

työntekijöitä, jotka haluavat tehdä 

vapaammin ja vastuullisemmin töitä 

ilman turhaa mikromanageerausta. Yri-

tysjohto haluaisi myös enemmän suoraa 

palautetta työntekijöiltään. Tulppana 

yrityksissä on usein keskijohto, joka poli-

tikoi eikä välttämättä ole minkään alan 

spesialisti, eikä halua myöskään luopua 

valta-asemastaan. He kokevat erityisesti 
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Digitaalisuus ja e-oppiminen

Sosiaalinen media 
on tullut Wärtsilän 
amos aholan (vas.) ja 
reiferin Lassi otrasen 
työpaikoille.

vapaata vuorovaikutusta edistävän 

sosiaalisen median uhkana.”

Hänen mukaansa tietointensiivisessä 

työelämässä on yhä vahvasti jäljellä 

rakenteita liukuhihnateollisuuden 

toimintatavoista. Yritysten pitäisi pyrkiä 

kohti litteämpiä organisaatioita ja 

päästä eroon toimintatavoista, jotka 

hidastavat päätöksentekoa. Bryant on 

vakuuttunut, että sosiaalisen median 

oppeja voidaan hyödyntää missä tahansa 

yrityksessä tai teollisuudessa.

”Liiketoiminnan tavoitteet ja strate-

gia ohjaavat, miten sosiaalisen median 

työkaluja kannattaa hyödyntää. Kannat-

taa tehdä pilotteja ja kokeilla, mikä voisi 

olla oman yrityksen kannalta toimiva 

sosiaalisen verkostoitumisen ratkaisu.”

Sosiaalisen median ratkaisut edistävät 

joustavaa ja verkostoituvaa liiketoimin-

taa, jota Bryant vertaa keskiajalla synty-

neeseen, Pohjois-Saksan ja Itämeren 

alueet yhdistäneeseen Hansa-liittoon.

”Kyseessä oli löyhä kauppiaiden 

liitto, jolla oli yhteisiä intressejä, mutta 

jonka jäsenet samalla ajoivat myös 

itsekkäitä tavoitteitaan. Se oli oman 

aikansa ekosysteemi, jonka yhteistyölle 

oli luontaista kiinteät kumppanuussuh-

teet. Kyseessä oli usein perheyrityksiä, 

jotka nopeiden voittojen sijasta hakivat 

liiketoimintaansa pitkäjänteisyyttä. 

Nyt sosiaalisen median työkalut tuovat 

samanlaista läheisyyttä liiketoimintaan, 

joka ei ole paikkaan sidottu”, Bryant 

sanoo.

Verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen verkostoi-
tumisen asiantuntija Lee Bryantin mukaan 
kevyet yhteisölliset työkalut sopivat yhtä 
hyvin nuorille startup-yrityksille kuin 
pitkän linjan raskaaseen teollisuuteen.
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Maailmalla

”Venäjän Viennin Vuo-
sittainen kasVuVauhti 
on yltänyt jatkuVasti 
kaksi numeroisiin pro-
senttilukuihin.”
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V
enäjän merkitys kasvaa ko-
ko ajan radiaattoreita, lat-
tialämmitysjärjestelmiä se-
kä termostaattiventtiilejä 
ja säätölaitteita valmista-

valle rettig iCC:lle. vielä toistaiseksi itänaa-
puri on vasta kahdeksanneksi suurin koh-
demaamme − itse asiassa vienti venäjälle 
ohitti juuri kooltaan kotimaanmyyntimme. 
venäjän viennin vuosittainen kasvuvauhti 
on kuitenkin viime aikoina yltänyt jatkuvasti 
kaksinumeroisiin prosenttilukuihin, mikä on 
harvinaista näinkin vakaalla ja maltillisesti 
kasvavalla toimialalla.

rakennuskanta ja -perinteet ovat ve-
näjällä varsin toisenlaiset kuin meillä Suo-
messa tai esimerkiksi keski-euroopassa. 
venäjällä ylivoimaisesti käytetyin sisätila-
lämmitin on ollut aina näihin päiviin asti 
perinteinen valurautapatteri, joka on hyvin 
karkeaa teknologiaa nykyaikaisiin lämmi-
tysratkaisuihin verrattuna.

vielä kaksi vuosikymmentä sitten tuot-
teidemme myynti venäjällä olikin varsin 
vaikeaa. Mutta nykyään kysyntää on kaik-

kialla siellä, missä vanhoja valurautapatte-
reita vaihdetaan modernimpiin vaihtoeh-
toihin. ja tätä uusimistyötä riittää suuressa 
maassa vielä pitkään.

kouLutuSta omaSSa 
akatEmiaSSa

Liiketoimintamalliimme niin venäjällä kuin 
muuallakin kuuluu, että asiakkaitamme 
ovat suuret, enimmäkseen kansainväli-
set jälleenmyyjät − eivät loppuasiakkaat. 
Sen sijaan teknisestä tuesta huolehdim-
me venäjän-markkinoilla itse, ja olemme 
huomanneet tämän erittäin tärkeäksi kil-
pailuvaltiksi.

yksinkertaisiin valurautapattereihin tot-
tuneille rakennuttajille voi olla iso kynnys 
siirtyä uudempaan lämmitysteknologiaan. 
tämän vuoksi olemmekin perustaneet 
oman ”purmo-akatemian”, joka tarjoaa 
maksutonta tuotteidemme asennus- ja 
käyttökoulutusta.

Kutsumme aktiivisesti tärkeitä sidos-
ryhmiä koulutuksiin ja tarjoamme heille 
teknistä tukea myös jatkossa. samalla 

Kuvat Shutterstock

Hyvä tekninen tuki ja sujuva logistiikka ovat rettig 
iCC:n valtteja Venäjän-markkinoilla. tulevaisuudessa 
yhtiö tähyää Pietarin ja moskovan ohella myös maan 
muihin suurkaupunkeihin.

Teksti

Markus Lengauer, 
toimitusjohtaja, Rettig ICC

Venäjä 
on riski ja mahdollisuus
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venäjä

•	 Asukasluku:	Venäjällä	on	143	miljoonaa	asukasta.	Neuvostoliitossa	
asukkaita oli 293 miljoonaa sen hajotessa vuonna 1991. 

•	 BKT	(2009):	2	109	miljoonaa	USD	(sija	11.) 
14 900 USD / asukas

•	 Elinkeinorakenne: 
- Palvelut 61% 
- Teollisuus 34 % 
- Maatalous 5 %

•	 Tärkeimmät	tuontituotteet: 
Koneet ja laitteet, elintarvikkeet, vilja, kemikaalit ja metallit

•	 Tärkeimmät	vientituotteet: 
Öljy ja öljytuotteet, luonnonkaasu, metallit, puu ja puutuotteet, 
kemikaalit, koneet ja laitteet.

kasvaa Rettig ICC:n maine luotettavana 
yhtiönä, joka tarjoaa kumppaneilleen tär-
keää tietotaitoa.

LoGiStiikaLLa oN mErkityStä

toinen tärkeä vahvuutemme venäjällä on 
hyvä logistiikka. Toimitusaikojen on oltava 
lyhyitä, jotta voimme pärjätä kilpailussa.

Sujuvien maakuljetusten järjestäminen 
on joka tapauksessa haastavaa. kaikki 
suomalaiset tietävät, kuinka pitkissä jo-
noissa rekat itärajalla seisovat.

Lisäksi tullimaksut muodostavat tällai-
sessa toiminnassa ison menoerän. Niihin 
on jatkossa odotettavissa pienennyksiä, 
mikä auttaa meitä olemaan kilpailuky-
kyisempiä. Merkittävimmät kilpailijamme 
ovat kaltaisiamme kansainvälisiä tuottajia, 
mutta samoista markkinoista kamppaile-
vat myös halpatuojat sekä pienet paikal-
liset valmistajat.

riSkit tuNNEttaVa

suomalaisia arvostetaan venäjällä luotet-
tavina kumppaneina. tosin yhtiötämme 
tai brändejämme ei venäjällä pidetä lei-
mallisesti suomalaisina, vaan pikemminkin 
eurooppalaisina ja kansainvälisinä.

Venäjä

Pietari

moskova
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Myytinmurtaja

tuottavuuden lisääminen esitetään 
julkisuudessa usein negatiivisessa  
valossa. kovimpia äänenpainoja 
käyttävät ne, jotka sanovat tuottavuuden 
parantamisen tarkoittavan työolojen 
kurjistumista. mistä tuottavuuden kasvu 
syntyy aalto-yliopiston taloustieteen 
professori matti Pohjola? 

TuoTTavuuden kaSvu tulee teknologian kehityksestä. 

Teknologia on tieto, ideat ja osaaminen siitä, miten raaka-

aineesta saadaan lopputuotteita kuluttajille. Teknologia on 

kuten ruoanvalmistusresepti. Teknologian kehitys perustuu 

ideoiden lukumäärän kasvuun, eikä ideoiden lukumäärälle 

voi ajatella mitään käsitteellistä ylärajaa. Niitä on olemassa 

ääretön määrä ja niistä vain pieni murto-osa on tähän men-

nessä keksitty.

Esimerkiksi kun Kiina satsaa voimakkaasti tutkimus- ja 

kehitystoimintaan, se merkitsee tutkijoiden määrän kaksin-

kertaistumista maailmassa lähivuosikymmeninä. Se on erittäin 

hyvä asia, siksi maailman tulevaisuuden suhteen täytyy olla 

optimisti.

Kun tulee uusi idea, maailmassa ideoiden määrä lisääntyy 

moninkertaisesti, koska uutta ideaa voidaan yhdistää jo ole-

massa olevien ideoiden kanssa. Tuottavuuden kasvu tulee lisä-

arvon kasvusta. Siitä, että käytettävissä olevista raaka-aineista 

saadaan parempia lopputuotteita. Tuottavuuden kasvu on 

väline, keino ja mahdollisuus. Siitä koituva talouskasvu ja sen 

hyötyjen jakaminen on puolestaan arvovalinta.

Usein sanotaan, että tuottavuus revitään työntekijöiden 

selkänahasta. Jos näin on, tuottavuus on alhainen. Kun työ-

yhteisön tuottavuus on korkea, työssä on kivaa, ilmapiiri on 

rento ja asiat luistavat. Silloin saadaan vähällä ponnistelulla 

aikaan hyvä tulos. Kun tuottavuus on alhainen, työilmapiiri on 

kireä ja tietyn tuloksen saamiseksi joudutaan tekemään paljon 

töitä. 

Kun aloin 15 vuotta sitten tutkia teknologian vaikutusta 

tuottavuuden kasvuun, olin pessimisti. Nyt minusta on tullut 

optimisti ja uskon, että tuottavuus voi kasvaa loputtomasti.

Tuottavuuden kasvu ei 
voi jatkua loputtomasti 
– vai voiko?

venäjä on valtava maa, joka tarjoaa 
liiketoiminnalle valtavia mahdollisuuksia. 
Mutta riskit ovat vastaavasti suuret, ja ne 
pitää tiedostaa.

ensinnäkin venäjällä on otettava huo-
mioon lainsäädännölliset riskit. suomalai-
nen on yleensä tottunut siihen, että kaikki 
sujuu juuri niin kuin on säädetty. venäjäl-
lä asiat saattavat kuitenkin käytännössä 
mennä toisin.

venäjälle suuntaavan yrityksen on myös 
päätettävä, miten suhtautua niin kutsut-
tuun harmaaseen talouteen. Rettig ICC 
esimerkiksi on valinnut alusta lähtien sen 
linjan, että kaikkien toimien on kestettä-
vä sataprosenttisesti päivänvaloa − siitä-
kin huolimatta, että rakennusbisneksessä 
tämä tarkoittaa väistämättä joidenkin 
kauppojen menemistä sivu suun.

LuottamuS rakENtuu rauHaSSa
Kontaktien solmimiseen ja tutustumiseen 
on niin ikään varattava venäjällä aikaa. 
kun vaikkapa suomalainen ja saksalainen 
tekevät keskenään kauppaa, tahti on toi-
senlainen: tavataan, neuvotellaan ja alle-
kirjoitetaan.

venäjällä luottamus on sen sijaan ra-
kennettava rauhassa. ja kun pohja on ker-
ran luotu, se myös pitää: venäläiset ovat 
kokemukseni mukaan erittäin lojaaleja 
kumppaneita.

yhtiömme odottaa venäjän markkinoil-
ta merkittävää kasvua. viime vuonna ve-
näjän osuus myynnistämme oli 22 miljoo-
naa euroa eli vasta reilut kolme prosenttia. 
Tuo osuus kuitenkin nousee.

Kun ensin olemme luoneet vahvan ase-
man perustuotteissa, on hyvä laajentaa 
erikoistuneempien tuotteidemme myyn-
tiä. venäjän asumistaso lähestyy koko ajan 
eurooppaa.

Toistaiseksi olemme keskittyneet Mos-
kovan ja pietarin alueille, ja meillä on 
myyntikonttorit näissä kahdessa kaupun-
gissa. ei pidä kuitenkaan unohtaa, että 
venäjällä on useita muita suurkaupun keja. 
jatkossa suuntamme yhä vahvemmin näil-
le uusille alueille. 

venäjällä on  
oTeTTava huomioon 
lainSäädännölli-
SeT riSKiT.
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p
ääkaupunkiseutu viettää 
World design Capital helsin-
ki 2012 (WDCH 2012) -vuot-
ta. Hyvä design, innovatiivi-
suus, käytettävyys ja kestävä 

kehitys ovat tärkeässä roolissa myös high 
tech -tuotteiden muotoilussa. Teknologia-
teollisuus kumppaneineen vastasi innok-
kaasti kutsuun lähteä mukaan WDCH 
2012 -organisaation aloitteesta syntynee-
seen hankkeeseen, jonka tarkoitus on esi-
tellä suomalaista teollista muotoilua suu-
relle yleisölle näyttelyn keinoin. 

”Hankkeen ohjausryhmään kuuluu 
WDCH 2012 -organisaation ja meidän 
lisäk semme myös kaapelitehdas, helsin-
gin kaupunki, kone ja nokia. teknologia-
teollisuuden 100-vuotissäätiö osallistuu 
hankkeen rahoitukseen. Näyttelyn suun-
nittelusta ja toteutuksesta vastaa teollisen 
muotoilun toimisto pentagon design”, 

kertoo kristiina kaski, joka vetää han-
ketta Teknologiateollisuudessa.

ELämykSiä kaaPELitEHtaaLLa

kesällä helsingin kaapelitehtaalla ava-
taan HIDesign 2012 -näyttely, joka tar joaa 
mahdollisuuden perehtyä suomalaiseen 
teknologiadesigniin, teollisen muotoilun 
huippu yrityksiin ja niiden tuotteisiin. Mu-
kaan on lähtenyt moni Teknologiateolli-
suuden jäsenyritys. Historiansa ja sijain-
tinsa ansiosta kaapelitehdas oli luonteva 
valinta tapahtumapaikaksi: kun puhelin- ja 
sähkökaapeleiden valmistus tiloissa päättyi 
vuonna 1985, tehtaanomistaja Nokia Oy 
vuokrasi tiloja muun muassa taiteilijoille. 
nykyään kaapelitehdasta hallinnoi helsin-
gin kaupunki.

”Näyttelystä on tulossa todella mahta-
va kokonaisuus”, Kaski kehaisee.

 ”tarkoituksena on tarjota kävijöille uu-

denlaisia elämyksiä ja oivalluksia. Näyttely 
muodostaa juonellisen kertomuksen, jossa 
interaktiivisuus on tärkeässä roolissa. Eri-
laiset konesimulaatiot ja vuorovaikutteiset 
älypuhelimella luettavat nFC-tagit näytte-
lyesineissä tuovat kokemukseen syvyyttä ja 
jännitystä erilaisille yleisöille.”

näyttelyyn valjastetaan mukaan myös 
aalto-yliopiston design Factory, jolla on 
tärkeä rooli tuotekehityksen oppimisym-
päristönä. sen opiskelijat toimivat kaape-
litehtaan näyttelyn oppaina. 

”Näyttelysuunnitelmamme ovat saa-
neet aikaan paljon nostetta niin yrityksis-
sä kuin design-piireissäkin. tämä on erin-
omainen tilaisuus tuoda esiin innostavaa 
ja yleissivistävää tietoa erilaisista tuotteista 
ja niiden kehitysprosesseista aivan uusille 
yleisöille. toivotan kaikki lämpimästi terve-
tulleiksi näyttelyyn, joka varmasti erottuu 
edukseen!” Kaski hymyilee. 

tutuksi
Teknologiadesign

Teksti marikka Nevamäki Kuvitus toni talvenheimo

teknologiateollisuus ja sen yhteistyökumppanit ovat mukana World 
Design Capital Helsinki 2012 -hankkeessa. Design on tärkeä osa myös 
raskaansarjan teknoyritysten kansainvälistä kilpailukykyä.
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Kolumni

elämme monella Tavalla uuden aallon harjalla, ”VUCA”-ympäristössä 

– volatile, uncertain, complex, ambiguous – eli epävakaassa, epävarmassa, 

monimutkaisessa ja epäselvässä maailmassa. Luoviminen ristiaallokossa vaatii 

visionääristä toimintaa sekä näkemystä muutoksen suunnasta. Ilman kunnollista 

karttaa navigointi on vaikeaa, jopa mahdotonta. Tarvitaan uusia työkaluja, joilla 

voi hahmottaa mahdollisten ja todennäköisten tulevaisuuksien suuntaa sekä 

tunnistaa tavoiteltava tulevaisuus. 

Murroksen maailmassa muotoilun merkitys nousee uudelle tasolle. Englantilai-

nen The Economist Intelligence Unit (EIU) on julkaissut tutkimuksen ”Design in the 

DNA – How a design ethos can drive business growth”. Siinä haastateltiin yli 600 

yritysjohtajaa sekä muotoilijoita ja asiantuntijoita. Tärkeimmät johtopäätökset 

voidaan tiivistää väittämiin: (1) Edistykselliset yritykset uskovat innovaatioon [ja 

muotoiluun], (2) Kiina ja Intia tulevat jättämään jälkensä muotoiluun, (3) Yksin-

kertaisuus on uusi käsitys kauneudesta, (4) Muotoilu on avainasemassa globaalien 

haasteiden ratkaisemisessa, (5) Muotoilustrategiassa tulee keskittyä kokonaisval-

taiseen asiakaskokemukseen, (6) Brändeiltä vaaditaan rohkeutta, vaatimattomuus 

ei ole kaunista, ja (7) Yritysten tulee oppia milloin on paras kuunnella [asiakasta] 

ja milloin ottaa ohjakset omiin käsiin.

Haasteisiin vastaaminen edellyttää uutta muotoiluosaamista ja -strategiaa. 

Tulevaisuuden tutkimus ja nopeasti kehittyvä muotoilututkimus ovat tärkeitä 

työkaluja sekä näkemyksen luomisessa että strategian toteuttamisessa. Kil-

pailussa nousevien markkinoiden muotoilu- ja innovaatiotoiminnan kanssa 

tuotekehitysaikaa täytyy lyhentää – tarvitaan uusia menetelmiä, kuten muotoilun 

konseptitutkimusta ja joustavaa mallintamista. Ihmisen ja teknologian välisessä 

vuorovaikutuksessa, kuten käyttöliittymäsuunnittelussa, adaptiivinen, elastinen ja 

intuitiivinen ovat käyttökokemuksen uusia normeja. Radikaalien innovaatioiden 

osalta yksittäiset suunnittelualueet (fyysinen ja digitaalinen, tuote ja palvelu) 

sulautuvat saumattomasti monimutkaisiksi, vuorovaikutteisiksi kokonaisuuksiksi.

Kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen sisältyy keskeisesti tuotteiden lisäksi 

palvelumuotoilu, jossa painopiste on tulevaisuudessa elämysmuotoilussa (expe-

rience design) ja käyttäytymisen muotoilussa (behaviour design). Näiden avulla 

hienovaraisesti ohjataan ja muutetaan ihmisten toimintaa haluttuun suuntaan. 

Brändimuotoilu puolestaan edellyttää monikanavaista ja ”kaikkiulotteista” (omni-

channel) lähestymistapaa, jossa muotoillaan viesti fyysisen ympäristön ja digitaali-

sen virtuaalimaailman ehdoilla, sekä henkilökohtaisella että sosiaalisen verkoston 

tasolla – kaikkia kanavia hyödyntäen. Sosiaalinen media puolestaan nostaa esiin 

kriittisen muotoilun (critical design), jolla pyritään vaikuttamaan muotoilun 

epäkohtiin. Puhutaan myös yhteisöllisestä, osallistavasta muotoilusta (co-creation).

VUCA-maailmassa muotoilujohtaminen on vaativaa, moniulotteista taiteellista 

johtamista, joka on myös osa syvällistä brändin rakentamista, aidon ja ainutker-

taisen designtarinan kautta. Tutkimuksessa puolet yritysjohtajista vastasi, että 

merkittävän muotoilun tekeminen edellyttää ”visionäärisiä ajattelijoita”. Thought 

leaders – suunnannäyttäjät – ovat tulevaisuuden muotoilujohtajia, jotka kerta 

toisensa jälkeen määrittelevät uudelleen, mitä design, innovaatio, käyttäjä, tuote 

ja palvelu merkitsevät niin tiedon ja taidon kuin tekemisenkin osalta.

Muotoilu johtaminen uudessa 
toiminta ympäristössä
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anne Stenros

TkT, Muotoilujohtaja 

KONE Oyj
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suurempaan sarjaan
yrityksen rakenteet ja toimintamallit voivat kahlita kehitystä, 
jos ne eivät muutu kasvun mukana. kehityshankkeisiin on 
saatavissa apua yrityksen ulkopuolelta. 

Teksti Sami Laakso Kuvat matti immonen, Shutterstock

Askelmerkit 
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”kun katsoo omaa 
toimintaa liian läheltä, 
ei näe kokonaisuutta”, 
tommi Vekka sanoo 
korostaessaan yrityksen 
ulkopuolisen näkemyksen 
merkitystä.

s
kapat energia on törmännyt 
ongelmaan – oikeastaan 
positiiviseen sellaiseen. se 
on kasvanut ulos toiminta-
malleista, jotka vielä jokin 

aika sitten osoittivat toimivuutensa yhtiön 
arjessa.

energia- ja laitetoimittajayhtiöistä riip-
pumaton skapat energia on perustettu 
vuonna 1998 kilpailuttamaan ja ostamaan 
sähköä asiakkailleen. Lisäksi se tarjoaa 
energiantehokkuuden asiantuntijapalve-
luita ja tekee kiinteistöjen energiakäytön 
etävalvontaa. 

skapatin tarjoamat palvelut ovat ilmi-
selvästi osuneet tarpeeseen. asiakkaiden 
määrä on kivunnut jo 18 600:an, jouk-
koon mahtuu esimerkiksi yrityksiä, kuntia 
ja seurakuntia. skapat energian vuotuinen 

sähkönostovolyymi on yli kolme terawat-
tituntia. 

Toimitusjohtaja tommi Vekka esittää 
selkeän laskukaavan asiakasmäärän kas-
vuun: yhtiön suomessa oleva 20 hengen 
myyntiverkosto tekee 500 asiakaskäyntiä 
kuukaudessa, ne tuottavat 200 uutta 
asiakasta. Myyntityö on aktiivista myös 
Ruotsissa, jossa asiakkaita on tällä hetkellä 
tuhat. vekan käyttämä myyntiargument-
ti selittää osittain hyvin sujuvaa asiakas-
hankintaa.

”yhden ruokatunnin aikana sähkön 
hinta pohjoismaisessa pörssissä muuttuu 
asiakkaalle enemmän kuin meidän kiinteä 
vuosipalkkio on”, vekka havainnollistaa.

Sanojensa tueksi hän muistuttaa, että 
sähkön hinta vaihtelee toistasataa pro-
senttia vuodessa. skapat energian osaa-

mista on ajoittaa ostot sähköpörssissä niin, 
että asiakkaille koituu mahdollisimman 
suuri säästö. vekka painottaa, että säästöä 
asiak kaille on tultava, sillä vain pitkäaikai-
set asiakkaat tuovan yhtiölle voittoa.

EkSykSiSSä aPuViiDakoSSa

hämeenlinnassa pääkonttoriaan pitävä 
skapat energia on muuttunut muutamas-
sa vuodessa suuremman luokan toimijaksi. 
kun tommi vekka tuli yhtiön osakkaaksi 
vuonna 2004, sillä oli 290 asiakasta ja 1,5 
työntekijää. nyt työntekijöitä on jo yli 70, 
joista ruotsissa työskentelee 15. Liikevaih-
to oli viime vuonna 5,3 miljoonaa euroa, 
kasvua edellisvuoteen kertyi kolmannes. 

vauhdin kiihtyessä yritykseen on tar-
vittu kasvaneen toiminnan hallitsemiseen 
apua ulkopuolelta. 
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”Minulle tuli hiki kun kävin Tekesin ja 
eLy-keskuksen nettisivuilla. siellä on paljon 
asiaa, josta varmaankin on apua, jos tietää 
mitä hakee. Mutta jos ei tiedä, asiaa on 
liikaa. Me tarvitsimme jonkun, joka osaa 
yhdistää tarjolla olevat kehitystuotteet ja 
meidän tarpeemme.”

selvästä tarpeesta huolimatta tommi 
vekka sanoo kuitenkin olleensa aluksi 
hyvin epäileväinen ulkopuolisen avun 
käyttämiseen. Hän selätti ennakkoasen-
teensa ja päätyi keskusteluihin innoparkin 
yrityskehittäjä Esa kärkkään kanssa.  

”sanoin epäilykseni ensitapaamisissa 
Esalle. Hän kuitenkin sanoi rauhalliseen 
tapaansa, että kuuntele hänen sanotta-
vansa loppuun ennen ratkaisuja.”

kaSVuHaLuiSiLLa yritykSiLLä 
LaaJa tukiVErkoSto 

nyt yhteistyötä miesten välillä on kestä-
nyt yli kaksi vuotta ja vekka sanoo, että 

Kärkäs on jo eräänlainen mentori hänelle. 
yhteistyön aluksi vekka selvitti mitä ska-
pat energia tekee ja millaisia uusia asioita 
tulevaisuudessa on haaveena tehdä. Niistä 
kärkäs poimi oleellisimmat asiat ja lähti 
pilkkomaan niitä projekteiksi.

”yhteistyössä skapat energian kanssa 
on haettu yhteen toimijoita, jotka voivat 
auttaa kasvuhaluista ja kasvukykyistä 
yritystä”, Esa Kärkäs kuvailee. Toimijoi-
ta onkin riittänyt, kärkäksen puheessa 
saavat oman tärkeän roolinsa niin Tekes, 
innopark, eLy-keskus ja Finpro kuin myös 
Hämeen ammattikorkeakoulu.

kärkkäälle verkostojen hyödyntäminen 
on rutiinia. innoparkin kautta jo pelkäs-
tään pk-yritysten trioplus-aktivointihank-
keessa on mukana yli 50 kantahämäläistä 
yritystä omine tarpeineen. kasvuhalun li-
säksi niille kaikille on yhteistä se, etteivät 
ne juurikaan tunne innovaatioverkoston 
tarjoamia mahdollisuuksia. 

”Meidän yrityskehitystiimimme teh-
tävänä on saattaa yhteen kasvukykyiset 
firmat ja innovaatioverkoston mahdolli-
suudet”, Kärkäs kiteyttää. 

hän kuvaa yrityksen kehittymistä po-
luksi, jossa on tietty etenemissuunta ja 
erilaisia vaihtoehtoja valittavana. Näitä 
vaihtoehtoja on pohdittu säännöllisissä 
tapaamisissa myös skapat energiassa. 
vekka kehuu, että kärkäs ja muut yritys-
kehittämisen asiantuntijat tarjosivat hänel-
le eri vaihtoehtoja miten liiketoiminnassa 
päästään eteenpäin. kehityshankkeet ovat 
olleet toistensa luontaisia jatkumoita. 

”Minun päiväni ovat hektisiä. jos kehi-
tysaskeleet olisivat jääneet vain yrityksen 
omalle vastuulle, asiat olisivat jääneet te-
kemättä. kun ulkopuolinen mentori hakee 
jokaisessa tilanteessa aina sopivan asian-
tuntijan ja työkalut asioiden eteenpäin 
viemiseen, silloin kehitys ja kasvu on mah-
dollista. Meillä tilanteen hanskaaminen on 

tommi Vekka ja Esa kärkäs ovat vieneet Skapat Energian 
kansainvälistymistä eteenpäin trioplussan avulla.  

”me TarviTSimme jonkun, joka oSaa yhdiSTää Tarjolla 
OlevAT KeHiTySTuOTTeeT jA meidän TArpeemme.”
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Mentoripooli-hanke tehostaa yritysten hallitus- ja johto-

ryhmätyöskentelyä luomalla poolin henkilöistä, jotka 

voivat toimia yritysten mentorina, neuvonantajana tai 

hallituksen jäsenenä. Palvelun painopisteinä ovat liike-

toimintaosaaminen, johtaminen ja strategiatyöskentely.

Mentoripoolin johtaja Jari osmala korostaa kuinka 

toimintaympäristön nopeissa muutoksissa yrityksiltä 

vaaditaan ennakointi- ja reagointikykyä. Toimintaympä-

ristön analysointiin ja omien strategioiden eteen pitäisi 

ehtiä tehdä töitä ja samalla pyörittää yrityksen päivittäistä 

toimintaa.

Osmalan mukaan pk-yrityksissä operatiivinen puoli on 

usein kunnossa, mutta strategiatyö on jäänyt vähemmälle.

”Strategia on lähes kaikilla yrityksillä, mutta monilta 

puuttuu systemaattinen strategiatyö.  Sen johdosta toimin-

taympäristön muuttuessa yrityksissä jäävät systemaattiset 

strategiset valinnat usein tekemättä”, hän huomauttaa.

Toimintaympäristön muutoksen lisäksi haasteita yri-

tykselle voi tuoda liiketoiminnan kasvu, jonka johdosta 

käyttöön olisi löydettävä uusia johtamis- ja organisoitumis-

tapoja. Usein yritysten johdossa näiden haasteiden kanssa 

painitaan yksin.

”Yrityksen toimitusjohtaja on maailman yksinäisin 

henkilö. Hänen pitää tehdä päätöksiä lukemattomista 

asiois ta. Olisi hyvä, jos hänellä olisi sparrauskumppani, 

jonka kanssa asioista voisi keskustella. Kokenut henkilö 

kykenee kertomaan, mitä kannattaa tehdä ja myös sen, 

mitä kannattaa jättää tekemättä”, Osmala sanoo. Hän 

kertoo, että mentoripoolin kautta yritykset saavat apua 

esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelmien tekemisessä.

Vuodenvaihteessa käynnistyneen mentoripooli-toimin-

nan pilottialueita ovat Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Pohjois-

Savo. Toiminnassa ovat mukana TRIOplus-koordinaattorit 

ja -yrityskehittäjät, jotka kykenevät ohjaamaan yrityksiä 

niiden tarpeiden mukaisiin suuntiin. Hallitustyöskentelyn 

osaajia yrityksiin on poolista tarjolla Hallituspartnerit ry:n 

alueellisten yhdistysten kautta. Mentorointiyhteistyön 

kumppanina ovat Suomen Yrityskummien alueelliset 

toimijat. 

mentoripooli tukee 
muutoksessa

lisätietoja:

Jari Osmala, puh. 0400 646 611 
jari.osmala@gmail.com 

Asiantuntija Veli Matti Kuisma, puh. 040 590 5773 
veli-matti.kuisma@teknologiateollisuus.fi

ollut Esan käsissä. Asiantuntijat ovat osanneet 
tarjota meille oikeat työkalut asetettuihin ta-
voitteisiin pääsemiseksi”, vekka kuvailee.

PoNNiStuS tuLEVaiSuutEEN

Kärkäs sanoo, että kovassa kehitysvauhdissa 
joudutaan peli viheltämään välillä poikki ja 
tarkastelemaan yhtiön senhetkistä tilannetta. 
Aina tarkastelu ei ole tuottanut hyvää oloa, 
skapat energiassa isoksi kiveksi kasvun tiellä 
osoittautui yhtiön tietojärjestelmän aiheutta-
mat rajoitukset.

”Itse kehittämämme järjestelmä oli mei-
dän mielestämme huippuhyvä. tarkemmin 
katsottuamme havahduimme, että meillä on 
järjestelmä, joka tekee tiettyjä asioita vaikka 
tarve olisi aivan muunlaisille toiminnoille. Kyllä 
tällainen oivallus vähän masensi, kun minä nyt 
kuitenkin olen tämän firman toimitusjohtaja”, 
vekka letkauttaa. 

vanhalla tietojärjestelmällä jatkaminen 
tarjosi vain huonoja näkymiä. Niihin eivät 
kuuluneet voimakkaan kasvun jatkaminen 
ja kansainvälistyminen. järjestelmä myös söi 
kannattavuutta aiheuttamalla merkittävästi 
ylimääräistä työtä.

Yli miljoonan euron tietojärjestelmän 
uudistushanke oli kuitenkin niin suuri, ettei 
sen toteuttaminen pelkästään yhtiön omilla 
resursseilla olisi ollut mahdollista. trioplus-
hankkeen avulla kokonaisjärjestelmähanke 
saatiin kuitenkin liikkeelle ja myös tekes lähti 
mukaan hankkeen rahoitukseen. järjestelmän 
ensimmäinen osio tulee käyttöön tämän vuo-
den aikana.

Nyt edessä näkyy valoa. Uusi järjestelmä 
tekee ison asiakasmäärän hallinnan entistä 
tehokkaammaksi, se myös muuttaa yrityksen 
liiketoimintamallia. järjestelmän auttamana 
skapat energiasta tulee vahva toimija kiin-
teistöjen kokonaisenergianhallinnan asian-
tuntijapalveluissa.

”kun syötämme järjestelmään esimerkiksi 
lämmön talteenoton tehohyötysuhteen, ener-
gian hinnan sekä kiinteistön vuosikulutuksen, 
näemme mitä toimenpiteitä kiinteistö tarvit-
see. tällaista kiinteistön kokonaisenergian-
kulutukseen keskittyvää järjestelmää ei ole 
kenelläkään muulla”, vekka sanoo.

uuden järjestelmän käyttöönottopäivän lä-
hestyessä skapat energian askelmerkit kohti 
vuotta 2014 on merkitty.

”haluamme olla sähkönhankinnan ja 
energiatehokkuuden johtava asiantuntijayri-
tys. tavoitteenamme on toimia pohjoismaissa 
ja Baltiassa ja saavuttaa 10 miljoonan euron 
liike vaihto”, vekka määrittelee.  
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Talouden tila

viime vuoden 
alkupuolisko ke-
hittyi vielä nou-
susuuntaan niin 
uusissa tilauksissa 
kuin tilauskannas-
sa. Loppuvuonna 
uudet tilaukset 
jäivät alemmalle 

tasolle ja tilauskan-
ta supistui hieman. 
Ilman uusia laiva-
tilauksia tilausten vir-
ta olisi jäänyt tätäkin 

heikommaksi. Yritysten 

välillä tilanne jatkui muutoinkin hyvin epä-
yhtenäisenä. 

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedus-
telussa mukana olevat alan yritykset Suo-
messa saivat uusia tilauksia loka–joulukuus-
sa euromääräisesti 6 prosenttia vähemmän 
kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2010, 
mutta 4 prosenttia enemmän kuin edeltä-
vällä vuosineljänneksellä heinä– syyskuussa. 
Kun verrataan tilannetta talouskriisiä edel-
tävään aikaan syksyllä 2008, uudet tilaukset 
olivat loka–joulukuussa noin kolmanneksen 
alemmalla tasolla.   

tilauskannan arvo oli joulukuun lopus-
sa 11 prosenttia suurempi kuin samaan 

aikaan vuonna 2010, mutta 4 prosenttia 
pienempi kuin syyskuun lopussa. verrat-
tuna talouskriisiä edeltävään aikaan tilaus-
kanta oli joulukuun lopussa 40 prosenttia 
alemmalla tasolla.    

viime kuukausien tilauskehityksen pe-
rusteella teknologiateollisuuden yritysten 
liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuon-
na suunnilleen samansuuruinen kuin viime 
vuonna samaan aikaan, mutta edelleen 
merkittävästi pienempi kuin ennen ta-
louskriisiä syksyllä 2008. 

Liikevaihdon kasvusta huolimatta tek-
nologiateollisuuden henkilöstön mää-
rä Suomessa kasvoi vain hieman viime 

teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi 
viime vuonna 6–7 prosenttia ja oli noin 68 miljardia euroa. 
Vuonna 2008 liikevaihto oli 82 miljardia euroa.  

Lähde: Tilastokeskus, 
Teknologiateollisuus ry

Mrd. euroa, käyvin hinnoin 

Metallien jalostus

Kone- ja metalli-
tuoteteollisuus

Tietotekniikka-ala

Elektroniikka- ja 
sähköteollisuus

Suunnittelu ja 
konsultointi

alemmalle tasolle
uudet tilaukset jämähtäneet

teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 6–7 prosenttia vuonna 2011
Liikevaihto oli 68 miljardia euroa, vuonna 2008 se oli 82 miljardia euroa
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vuoden aikana. henkilöstöä oli vuoden 
lopussa kaikkiaan 288 000. vuotta 2008 
seuranneen talouskriisin seurauksena tek-
nologiateollisuuden henkilöstö suomessa 
on vähentynyt kaikkiaan noin 40 000:lla. 
Tämä kertoo globaalista rakennemuutok-
sesta, yritysten epäyhtenäisestä kehityk-
sestä sekä talouden kehityksen suuresta 
epävarmuudesta. 

LäNSi-EurooPPa oN  
LiEVäSSä taaNtumaSSa

vuosi 2012 alkoi maailmantaloudessa epä-
varmoissa tunnelmissa. Länsi-eurooppa oli 
ajautunut lievään taantumaan eikä velka-
kriisistä ollut tiedossa selvää ulospääsyä. 
euroopan keskuspankin mittavat tukitoi-
met eteläisen euroopan pankeille antoivat 
kuitenkin hengähdystauon ja rauhoittivat 
jossain määrin rahoitusmarkkinoita.   

euroopan epäselvä tilanne on heijastu-
nut monin tavoin myös muualle maailman-
taloudessa. Aasiassa kasvu jatkuu, mutta 
aiempaa hitaampana. yhdysvalloissa talou-
den kehityksestä on raportoitu yksittäisiä 
positiivia muutoksia, mutta talouden akti-
viteetti on pysynyt heikolla tasolla. 

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ar-
vioi tammikuun lopulla maailmantalouden 

kasvavan tänä vuonna runsaat kolme pro-
senttia. Suomessa sijaitsevan teknologia-
teollisuuden vientiosuuksilla painotettuna 
kasvuennuste on vajaat kaksi prosenttia. 
Maailmantalouden maltillista kasvuarviota 
varjostaa pelko siitä, että euroopan velka- 
ja kasvuongelmaa ei kyetä ratkaisemaan ja 
epäluottamus leviää entisestään muualle 
maailmaan.     

Länsi-euroopan talouden ennakoidaan 
kokonaisuudessaan supistuvan hieman 
tänä vuonna. Maiden välillä kehitys vaihte-
lee kuitenkin suuresti. eteläisen euroopan 
maissa teollisuustuotanto ja bruttokan-
santuote ovat supistuneet viime kuukau-
sina. italiassa, espanjassa, portugalissa ja 
kreikassa pudotus on ollut vahvinta. sen 
sijaan erityisesti Saksassa talouden kehitys 
on jatkunut melko vakaana. 

Länsi-euroopasta poiketen teollisuus-
tuotanto ja palvelualat ovat kasvaneet 
yhdysvalloissa viime kuukausina. Myös ku-
luttajien luottamus maan taloutta kohtaan 
on parantunut jonkin verran. työttömyys 
on niin ikään lievästi hellittänyt, vaikka 
onkin edelleen historiallisen korkealla ta-
solla. IMF ennustaa Yhdysvaltain talouden 
kasvuksi tänä vuonna vajaata kahta pro-
senttia, mikä vastaa viimevuotista kasvu-

vauhtia. Talouden aktiviteetti asuntomark-
kinoilla ja rakentamisessa on kuitenkin 
edelleen erittäin matalalla tasolla. julkisen 
sektorin ylivelkaantuminen pysyy pitkään 
suurena rakenteellisena ongelmana.  

Maailmantalouden kasvu on tänäkin 
vuonna merkittävässä määrin Aasian ke-
hittyvien talouksien varassa. euroopan 
tilanne vaikuttaa jo muun muassa Kiinan, 
intian, etelä-korean ja taiwanin kehityk-
seen. Kasvunäkymä tälle vuodelle onkin 
viimevuotista vaimeampi. kiinassa bkt:n 
arvioidaan kasvavan runsaat kahdeksan 
prosenttia ja intiassa seitsemän prosent-
tia. kasvu jatkuu myös muualla aasiassa. 

jukka palokangas
pääekonomisti
jukka.palokangas@ 
teknologiateollisuus.fi

teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 

Lähde: Teknologiateollisuus 
ry:n tilauskantatiedustelu, 
viimeinen havainto IV/2011

 iV,2011 /  iV,2011 /  
 iV,2010 iii,2011

Muutos (vientiin): - 4 % - 2 %
Muutos (kotimaahan): - 12 % + 24 %   
muutos (yhteensä): - 6 % + 4 %  

*) Pl. metallien jalostus

Yhteensä

Vientiin

Kotimaahan

Mrd. euroa, käyvin hinnoin 

www.teknologiateollisuus.fi  
> Palvelut > Suhdanteet ja tilastot
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uudet tilaukset 33 % alemmalla tasolla kuin ennen talouskriisiä 
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Toimiala | Meriteollisuus

Suomen meriteollisuus on merkittävä toimija kansainvälisissä 
laiva- ja offshore-hankkeissa. menestymisen taustalla ovat 
korkea laatu ja vahva yhteistyöverkosto.  

Myötätuuli puhaltaa

meriteollisuudessa

Teksti ari rytsy Kuvat otto Väätäinen
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m
eriteollisuus on yksi Suomen 
kansainvälisimmistä teolli-
suudenaloista. Se muodos-
tuu telakoista ja verkosto-

yrityksistä, kuten suunnittelutoimistoista, 
kokonais-, järjestelmä-, laite- ja materiaa-
litoimittajista sekä offshore-teollisuudesta. 
Innovatiivisista osaajistaan tunnetulla alal-
la on ollut pitkään merkittävä asema maa-
ilmanmarkkinoilla. vahvan offshore-teolli-
suuden ohella Suomi on maailman neljän-
neksi suurin matkustajalaivojen valmistaja.

 viime vuosina kotimainen meriteollisuus 
on kokenut nopeita nousuja ja laskuja. poh-
jakosketus nähtiin vuonna 2010, jolloin Suo-
mesta valmistuivat viimeiset isot risteilyaluk-
set. samana vuonna tapahtunut deepwater 
horizon -öljynporauslautan onnettomuus 
Meksikonlahdella pysäytti offshore-sektorin 
tilaukset. uusien turvanormien myötä yh-
dysvaltain senaatti alkoi myöntää operoin-
tilupia vasta seuraavana vuonna. 

”tarve offshore-aluksille oli koko ajan 
olemassa. senaatin päätöksen myötä tulp-
pa aukesi, mikä on näkynyt toiminnan 
piristymisenä”, kertoo technip offshore 
Finlandin henkilöstö- ja viestintäjohtaja 
tapio tolsa.  

trENDEiNä ErikoiSoSaamiNEN  
Ja ELiNkaariPaLVELut 

Tolsan mukaan meriteollisuuden taloudel-
lisesta epävarmuudesta selvisivät parhai-
ten ne yritykset, joiden liiketoiminnassa oli 
useampia tukijalkoja. esimerkiksi rauman 
telakan tekemät panostukset erikoisalus-
ten valmistukseen helpottivat sen asemaa 
muun tuotannon hiljentyessä. töiden lis-
talta löytyy muun muassa namibian ka-
lastus- ja meriministeriön tilaama kalas-
tustutkimusalus sekä Rajavartiolaitokselle 
rakennettava uuden sukupolven ulkovar-
tiolaiva. 

”Suomen meriteollisuuden vahvuuk-
sina ovat perinteisesti olleet hyvä maine, 
korkea laatu ja nopea muuntautumiskyky. 
Niiden avulla olemme onnistuneet vakuut-
tamaan asiakkaat vaikeinakin aikoina”, 
sanoo Tolsa. 

Meriteollisuuden kilpailukykyä tukee 
kattava yhteistyöverkosto, joka mahdol-
listaa pärjäämisen useilla eri osa-alueilla. 
Suurien laivahankkeiden varustelussa 
nähtävä useiden toimijoiden yhteistyö 
pohjautuu ennen kaikkea täsmälliseen 

projektihallintaan. kun suunnittelua ja 
valmistusta tehdään samanaikaisesti, on 
kokonaisprosessien tuntemus tärkeää. 

”Laivateollisuuteen vaikuttavat monet 
eri tekijät aina ympäristökysymyksistä 
maailmantalouteen ja energiapolitiikkaan. 
jos esimerkiksi öljyn tynnyrihinta nousee 
yli sadan dollarin, heijastuu se positiivisesti 
offshore-markkinoiden kysyntään”, tolsa 
havainnollistaa.  

ELiNkaariPaLVELuiDEN  
kySyNtä kaSVaa

Alan trendeiksi ovat muodostumassa ai-
kaisempaa korkeampi ennustettavuuden 
tarve, asiakastyytyväisyyden ylläpito sekä 
erikoisosaamisen hyödyntäminen. tolsan 
mielestä suomesta löytyy sekä tahtoa että 
kykyä reagoida alan nopeisiin muutoksiin 
joustavasti ja asiakaslähtöisesti. 

”Meriteollisuuden notkahduksen aika-
na nähtiin, että osa yrityksistä lähti kovalle 
kulukuurille. Toiset taas tekivät mittavia 
uudistuksia investointien kautta.” 

tulevaisuuden painopisteitä tulevat 
olemaan myös erilaiset elinkaaripalvelut. 
Niiden kysyntä näkyy meriteollisuuden 
osaamisen kehittämistä koskevassa kartoi-
tuksessa. Isojen toimijoiden kohdalla niin 
sanotut service-toiminnot muodostavat 
parhaimmillaan jopa puolet yrityksen koko 
liikevaihdosta. 

”Alukset ikääntyvät, jolloin niiden 
kohdalla eteen tulevat sisustojen uusimi-
set ja moottorikonversiot. Tämä suuntaus 
huomioidaan jo laivasuunnittelussa, missä 
erimerkiksi risteilijöiden hytit suunnitellaan 
toteutettavaksi joustavilla hyttimoduuleil-
la. Moottorikonversiot voivat puolestaan 
liittyä esimerkiksi kulujen minimointiin tai 
tiukentuneisiin päästövaatimuksiin”, tolsa 
sanoo.

offshore-puolella katseet kääntyvät 
Brasiliaan sekä Barentsinmerelle, missä 
venäjällä on hallussaan yksi maailman 
suurimmista kaasuesiintymistä. Tolsa us-
koo, että siellä Suomen myyntivaltteina 
toimivat hyvä sijainti sekä jääteknologian 
tuntemus. 

”On selvää, että suomalainen meri-
teollisuus tarvitsee jatkossakin uusia tähti-
innovaatioita. Samaan aikaan on kuitenkin 
hyvä muistaa, että koko toimintaa ei kan-
nata paaluttaa pelkästään yhden tukijalan 
varaan”, hän summaa.
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Mobimar Oy on vuonna 1993 perustettu 

meritekniikkayritys, joka tekee omaa 

suunnittelua edellyttäviä kokonaistoi-

mituksia laivanrakennus teollisuudelle. 

Se valmistaa myös turistisukellusveneitä, 

erikoistyöveneitä sekä öljyntorjunta-

kalustoa.  Noin 50 henkilön yritys on 

viime aikoina kunnostautunut muun 

muassa merituulipuistojen huoltoon 

tarkoitetun trimaraanirunkoisen aluk-

sen kehittämisessä. 

”Kyse oli isosta ponnistuksesta, 

johon kului kaksi ja puoli vuotta. Aluk-

sen pitää vielä näyttää ominaisuutensa 

tositoimissa. Kyseiselle alustyypille löy-

tyy markkinoita esimerkiksi Saksasta, 

Tanskasta, Hollannista, Englannista ja 

Belgiasta. Nämä maat ovat tehneet ja 

tekevät edelleen merkittäviä satsauksia 

tuulienergiaan”, kertoo Mobimarin 

toimitusjohtaja Pauli immonen.

Oman tuotekehityshankkeen 

onnistuminen on otettu yrityksessä 

vastaan tervetulleena piristysruiskeena. 

Immosen mukaan telakoiden saamat 

laivakaupat eivät vielä näy yrityksen 

tilauskannassa.  

”Laivasuunnittelijoilla on jo koh-

tuullisesti töitä. Meille meriteollisuu-

den parantuneet markkinanäkymät 

heijastuvat vasta noin puolen vuoden 

kuluttua.”

Telakkatoimituksiin keskittynyt 

Mobimar on hyödyntänyt hiljaista 

aikaa panostamalla 10–20 metriä 

pitkiin työaluksiin. Tällä hetkellä ne 

muodostavat yrityksen koko liikevaih-

don.  Noin puolet siitä syntyy viennistä, 

joka suuntautuu pääsääntöisesti 

Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan.

”Olemme mukautuneet telakkaky-

synnän muutoksiin. Työaluksia on tehty 

täysipainoisesti viime kesästä saakka”, 

Immonen sanoo.

meriteollisuus ry

Meriteollisuus ry toimii 
Tekonologiateollisuus 
ry:n toimialayhdistyksenä. 
Yhdistykseen kuuluvat 
johtavat laivanrakennus- 
ja korjaustelakat, 
laivalaitevalmistajat, 
meriteknisen alan 
kokonaistoimittajat, 
laivasuunnittelutoimistot ja 
maan off-shore-teollisuus. 
Yhdistykseen kuuluu 59 
jäsentä. 

Yhdistyksen tavoitteena 
on edistää alan kotimaista 
verkottumiskehitystä 
sekä tuotekehityksen 
ja tutkimustoiminnan 
kansallista ja kansainvälistä 
koordinointia.  Yhdistys on 
mukana vaikuttamassa EU:n 
laivanrakennuspolitiikkaan. 
Se on myös aktiivisesti 
mukana alan 
kansainvälisissä järjestöissä.  

Meriteollisuus on osa 
meriklusteria, johon 
kuuluvat myös merenkulku 
ja satamatoiminnot. 
Meriteollisuus työllistää 
Suomessa yli 21 000 
henkilöä. Meriteollisuuden 
kokonaisliikevaihto oli 
vuonna 2010 noin 6 
miljardia euroa.

www.meriteollisuus.fi

mobimar luottaa erikoisosaamiseen

mobimar on toimitusjohtaja Pauli immosen mukaan 
pystynyt mukautumaan telakkakysynnän muutoksiin.
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”Vaikeassa talous
tilanteessa hallituksella 
on velvollisuus käyttää 
veropolitiikkaa tukemaan 
työpaikkojen syntymistä, 
investointeja ja kasvua.” 

Jorma Turunen
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry

Turusen
pyssystä
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Tekniikkaa ihmisTen, ympärisTön ja 
yhTeiskunnan hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTy) tunnetaan 

tasokkaasta ja ennakkoluulottomasta tekniikan 

tutkimuksesta, jolla on tiiviit yhteydet elinkeino-

elämään. sekä tutkimuksessa että koulutuksessa

TTy edistää ympäristöä säästävän ja ihmis-

läheisen teknologian sekä rakennetun ympäristön 

kehittämistä. yliopisto on haluttu yhteistyö-

kumppani teollisuuden tutkimus- ja kehittämis-

hankkeissa ja vahva innovaatioiden ja uusien 

yritysten tuottaja.

Tukisitko teknologiavaikuttajaa?
TTy saa valtiolta 2,5-kertaista vastinrahaa kesäkuun 2012 loppuun mennessä tehdyistä lahjoituksista.

Suomessa toteutettiin vuoden 2010 alussa yliopistouudistus, jonka 
tavoitteena on parantaa yliopistojen kansainvälistä kilpailukykyä.
Uudistuksessa yliopistot saivat taloudellisen ja hallinnollisen auto-
nomian. Tampereen teknillinen yliopisto siirtyi vuoden 2010 alussa 
säätiömuotoon. 

Yliopistouudistuksen yhteydessä suomalaiset yliopistot käynnistivät 
varainkeruukampanjoita, joita valtio tukee lahjoittamalla yliopistoille 
2,5-kertaisen summan jokaista yksityisen tekemää lahjoitusta kohden. 
TTY saa valtiolta 2,5-kertaista vastinrahaa kesäkuun 2012 loppuun 
mennessä tehdyistä lahjoituksista. Muiden yliopistojen osalta vastin-
rahan maksu päättyi kesällä 2011. 

Lahjoitukset liitetään TTY:n säätiöpääomaan, jonka tuotot
mahdollistavat lisäpanostuksen tutkimuksen ja koulutuksen
kehittämiseen ja uusiin avauksiin. Lahjoittamalla TTY:n
säätiöpääomaan voit auttaa TTY:tä varmistamaan, että sen
tutkimus ja koulutus palvelevat suomalaista yhteiskuntaa
parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.

850–250 000 euron suuruiset lahjoitukset ovat vero-
vähennyskelpoisia.

Lisätietoja: johdon assistentti Mira Toroi, 040 198 1829,
mira.toroi@tut.fi, www.tut.fi/varainhankinta


