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Raymond Turner:

”Muotoilu on 
tulevaisuuden 
ennakointia”
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den työpaikka -kehitysohjelman tavoitteena 
on kehittää alan tuottavuutta, turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä.

6     LINJANVETO
Timo Airaksinen: Kansainvälisen kilpailu-
kyvyn avain on hyvä ja jatkuvasti paraneva 
tuottavuus, jolla voidaan kompensoida työn 
korkeaa hintaa Suomessa.

8     VAIKUTTAJA
Yrjö Neuvo: Työpaikkojen säilyminen Suo-
messa edellyttää yliopistojen voimavarojen 
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hallituksen puheenjohtaja Marjo Raitavuo 
keskustelevat koulutuksesta.
    
22–41   MUOTO 2005 -OHJELMA
Suomi hullaantuu designista! Suomen kilpailu-
kyvyn uudeksi mahdollisuudeksi asiantuntijuu-
den ja osaamisen tuotteistamisen rinnalle on 
noussut muotoilu.

35    KOLUMNI
Markku Wilenius: Tulevaisuudessa todellisia 
menestyjiä ovat kansalaisbrändit, jotka pys-
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kansalaisten järkeen ja sydämeen.

42    TUTKITTUA
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P Ä Ä K I R J O I T U S

otta kai! Vastausta vaille on vain se, että mihin hintaan 
ja missä? Nousukausi on jo hiipumaan päin, mutta miksi 
se ei Suomessa näy? Suomihan on maailman kilpailuky-
kyisin talous! 

Vai onko? Tietysti on hyvä, että olemme kärjessä 

Kiinnostaako työ?

T
korruption vähäisyydessä ja byrokratian sujuvuudessa. Yrityksille haas-
teet ovat kuitenkin muualla. Siellä tuotteen laatu ja hinta ratkaisevat 
– toivottavasti tässä järjestyksessä.

Työllisyyden parantaminen globaalissa toimintaympäristössä on 
haaste, joka edellyttää selkeitä uudelleenlinjauksia asioissa, joissa meil-
lä itsellämme on päätösvalta. Tie kriisin kautta on meille tuttu, mutta 
ei välttämätön. Voimme valita myös helpomman tien, mutta sillä ei ole 
vanhoja ideologispainotteisia ennakkoasenteita, jotka estävät muu-
toksia. Menestyäksemme tarvitsemme lisää yrityskohtaisuutta sekä 
palkanmuodostuksessa että työpanoksen mitoituksessa.

Työllisyysongelma ratkeaa vasta kun saamme sekä korkean että ma-
talan tuottavuuden töiden tarjonnan ja kysynnän kohtaamaan nykyistä 
paremmin. Tähän me voimme itse vaikuttaa omilla työehto- ja palkka-
ratkaisuillamme, työn verotuksen määrällä sekä lisäämällä määrätietoi-
sesti sosiaali- ja työttömyysturvan työhön ohjaavuutta. Osaamiseen pa-
nostamisessa keskeisiä ovat tutkimus- ja tuotekehitysrahoitus, 
koulutuksen tasosta huolehtiminen sekä koulutustarjonnan 
oikea suuntaaminen työelämän tarpeita vastaavasti. 

Pelkät puheet investointien lisäämistarpeesta, ilman 
konkreettisia päätöksiä Suomessa tehtävän työn kilpai-
lukyvyn parantamiseksi, eivät auta. Hallituksen tupo-
raamin syntymisen yhteydessä tekemät ja sen koossa 
pysymiseen kytketyt verolinjaukset ovat tiedossa. 
Korkean palkka- ja marginaaliverotuksen ongelma ei 
niillä ratkea, vaikkakin aavistuksen helpottuu.

Avoinna sitä vastoin tätä kirjoitettaessa on 
tupon muokkaaminen alakohtaisiksi sopi-
muksiksi samoin kuin tupon kattavuus. 
Käynnissä oleva neuvottelukierros an-
taa osviittaa siitä, onko muutoksen 
tarve työmarkkinajärjestöissä ym-
märretty. Tarvitsemme yhteisiä 
toimia ja uusia mahdollisuuksia 
tuottavuuden ja suomalaisen 
työn kilpailukyvyn kasvatta-
miseksi. 

Näin se vain on. 

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

Kaikki saamamme palaute ja kommentit ovat meille tärkeitä. Jos et 

ole vielä postituslistalla, voit tilata lehden kyseisestä osoitteesta.

Raymond Turner:

”Muotoilu on yritysten 
suurimpia yksittäisiä 

investointeja, joista 
yritysjohto on 

vähiten selvillä.”
s. 24

36
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Vuoteen 2005 jatkuvan Haastamme-kilpailun järjestävät
Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto, Toimi-
henkilöunioni, Insinööriliitto, Tekniikan Akateemisten 
Liitto, sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojelupiirit ja 
Työturvallisuuskeskus.

4

Kilpailua rahoittavat Työsuojelurahasto ja valtakunnal-
linen työtapaturmaohjelma 2001–2005. Vuodelle 2005 
voi vielä ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä 
Teknologiateollisuus ry:hyn asiantuntija Jukka Tiihoseen, 
jukka.tiihonen@teknologiateollisuus.fi 
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hittää alan tuottavuutta, turvallisuutta 
ja viihtyisyyttä – ja sitä kautta alan veto-
voimaa työolosuhteita kehittämällä. 

”Kyllä on ollut”, vastaa asiantuntija 
Jukka Tiihonen Teknologiateollisuu-
desta uteluun siitä, onko kilpailun suo-
sio ollut järjestäjille yllätys. Hänen mu-
kaansa alkuun ajateltiin hyväksi, mikäli 
asia  kiinnostaisi muutamaa kymmentä 
jäsenyritystä. 

Mutta jo ensimmäisenä vuonna 
ilmoittautui 160 yritystä. Tänä vuonna 
mukana on 193 työpaikkaa eri puolilta 
Suomea. 

Kilpailun valtakunnallisuudesta huo-
limatta yritykset kilpailevat ensisijaisesti 
oman työympäristönsä parantamisessa. 
Tärkein kilpailukriteeri on kahdesti vuo-
dessa tehtävä arviointi. Työsuojelupii-
rien tarkastajat arvioivat työympäristön 

tasoa yrityksissä ja antavat palautetta. 
Työpaikan turvallisuustasoa mitattaes-
sa arvioidaan työtapoja, ergonomiaa, 
kone- ja laiteturvallisuutta, liikkumistur-
vallisuutta, järjestystä sekä työympäris-
tötekijöitä. 

Vaikka yrityksissä ymmärretään 
työympäristön kehittämisen merkitys, 
on toimeen ominpäin ryhtyminen 
vaikeaa. Omasta tavasta tehdä asiat 
tulee helposti rutiinia. Eikä kaikilla ole 
kehittämisresurssejakaan. Intoa kuiten-
kin on, joten ammattilaisten antama 
puolueeton palaute on tärkeää.

”Joillekin palaute on suoraan työlis-
ta siitä, mitä konkreettista parannetta-
vaa omassa toiminnassa on”, Tiihonen 
toteaa. 

Tapaturmat 
vähentyneet 

Jukka Tiihosen mukaan työympäris-
tön turvallisuus on parantunut kierros 
kierrokselta. Tapaturmien määrä on 

laskenut, samoin niistä johtuva 
töistä poissaolojen määrä. Lisäksi 
vakavia työtapaturmia tapahtuu 
vähemmän kuin ennen. Karke-
asti laskien kilpailuun osallistu-
villa 193 työpaikalla säästettiin          
50 000 työtuntia. Tuntiluku vas-
taa 30 henkilötyövuotta.  

”Kilpailun vaikutusta tuotta-
vuuteen ei mitata suoraan, mutta 
jo näin merkittävä poissaolojen 
väheneminen parantaa työ-
paikkojen tuottavuutta. Samoin 

Viihtyvyyden vuoksi ja 
turvallisuuden takia
Haastamme–työympäristökilpailulla tähyillään 
työpaikkaa, jossa korostuu työturvallisuus. 
Siitä on polku tuottavuudenkin kasvuun.

”Tulokset puhuvat puolestaan”

T
yöympäristökilpailu on osa 
Teknologiateollisuuden 
Haastava tulevaisuuden 
työpaikka -kehitysohjel-
maa, jonka tavoite oli ke-

vaikuttaa parannus työympäristön 
järjestyksessä, kun työvälineiden ja kap-
paleiden siirtely ja etsiskely vähenevät”, 
Tiihonen listaa. 

Hänestä merkittävin tuottavuusvai-
kutus tulee silti parantuneesta työilma-
piiristä, joka lisää henkilöstön työintoa 
ja motivaatiota.  

”Eikä näin merkittäviä parannuksia 
työympäristön siisteydessä ja järjestyk-
sessä saavutettaisi ilman kaikkien työn-
tekijöiden sitoutumista.”

Tapaturmien määrän väheneminen 
on arvokas asia jo itsessään. Mutta 
on sillä tekemistä verkostoitumisenkin 
kanssa. 

”Laatu- ja ympäristösertifikaatit 
ovat jo arkipäivää. Työturvallisuusjärjes-
telyt ovat seuraava erityinen  asia, johon 
muun muassa suuret päämiehet kiinnit-
tävät huomionsa yhteistyökumppaneita 
hankkiessaan”, Tiihonen sanoo. 

Työsuojelusihteeri Raimo Kärnä Metallityöväen 
liitosta sanoo työympäristökilpailun onnistuneen 
hyvin tehtävässään. Siitä kielii muun muassa ”nolla-
tapaturmaisten” yritysten lukumäärän kasvu.  

”Kilpailuun osallistuneista yrityksistä oli syksyllä 
2002 yksitoista selvinnyt vuoden ilman työtapatur-
mia. Viime syksynä sellaisia yrityksiä oli 32. Se on 
hienoa kehitystä”, toteaa Kärnä, joka muun työ-
suojelutyönsä ohella kuuluu Haastava tulevaisuu-
den työpaikka -hankkeen asiantuntijaryhmään.  

Hänestä kilpailun porkkanana on halu kehittää 
omia turvallisuuskäytäntöjä. 

”Ei sinne muita voittamaan mennä, vaan kehit-
tämään omaa toimintaa. Ja yritykset haluavat myös 
arvioida tasoaan suhteessa muihin. Kyseinen kilpai-
lu on yksi keino parantaa turvallisuusolosuhteita 
työpaikoilla ja sellaisena onnistunut.”

Kärnän mielestä työntekijä- ja työnantajaliiton 
on helppo löytää yhteinen sävel työturvallisuuden 
kehittämisessä. 

”Lähtökohtana on molemmilla alan imagon ko-
hotus. Että saisimme metallialan nuorten kannalta 
houkuttelevammaksi. Siinäkin työssä työturvallisuu-
den kehittämisellä on tärkeä rooli.” 

TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVA Kuvapalvelu Oy
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S
Kolme neljäsosaa Suomessa sijaitsevan 
teknologiateollisuuden kysynnästä 
tulee ulkomailta, kun mukaan laske-
taan myös viennin alihankinta. Myös 
Suomen markkinoilla yritykset joutu-
vat enenevästi kilpaileman ulkomaisia 
yrityksiä vastaan. Globaalin kilpailun 
paineet kohdistuvat kaiken kokoisiin 
yrityksiin, kaikkiin yritysten toimintoi-
hin ja ovat entistä kovemmat kaikilla 
teknologiateollisuuden aloilla. Miten 
Suomessa toimivat teknologiateollisuu-
den yritykset voivat pitää yllä kilpailuky-
kyä kansainvälisillä markkinoilla, kun 
otetaan huomioon suuret muutokset 
globaalissa toimintaympäristössä. Mai-
nittakoon vain dynaaminen yrittäjyys 
sekä osaamisen ja teknologian tason 
parantuminen monissa kehitysmaissa. 
Nopeimmin kasvavat markkinat sijait-
sevat kaukana Suomesta sekä maantie-
teellisesti että kulttuurisesti. Suomalai-
set työvoima- ja muut tuotantokustan-
nukset ovat moninkertaiset verrattuna 
moniin uusiin tuottajamaihin.  

Osaamisen nousulle monessa ke-
hitysmaassa tai Suomen epäedulliselle 
sijainnille emme voi mitään, mutta kor-
keille työvoimakustannuksille voimme. 
Avaimena on hyvä ja jatkuvasti para-
neva tuottavuus, jolla voidaan kompen-
soida työn korkeaa hintaa. Tähän pääs-
tään paremmalla osaamisella, teknolo-
gialla ja innovatiivisuudella. Meidän on 
jatkuvasti ja hyppäyksittäin pystyttävä 
tehostamaan toimintaamme ja kehit-

tämään toimintatapojamme niin, että 
samoilla resursseilla saadaan enemmän 
aikaan. Meidän on kehitettävä uusia 
tuotteita ja tuotekonsepteja, jotka pal-
velevat asiakkaita entistä paremmin ja 
joista saadaan sen takia entistä parem-
pi hinta. On tärkeää jatkuvasti parantaa 
ydinosaamista ja vahvoja tuotteita ja 
samaan aikaan luopua sellaisista tuot-
teista ja tuotantovaiheista, joissa ei 
ylletä riittävään tuottavuuteen ja jotka 
joku toinen tekee edullisemmin. 

Tuottavuus on 
kehittynyt monessa 
yrityksessä heikosti

Viime vuosikymmenen alkupuolelle 
saakka tuottavuuskehitys oli teknolo-
giateollisuudessa nopeaa kansainväli-
sestäkin näkökulmasta. Jotkut tekno-
logiateollisuuden yritykset ovat onnis-
tuneetkin kehittämään tuottavuuttaan 
mallikelpoisesti myös viime vuosina, 
mutta monet eivät. Huolestuttavaa 
on se, että hidas tuottavuuskehitys ei 
ole selvästikään enää suhdanneilmiö. 
Ongelma alkaa näyttää rakenteelliselta. 
Kehitys on ollut erityisen heikkoa kone- 
ja metallituoteteollisuudessa, jossa 
tuottavuus ei ole tilastojen mukaan 
keskimääräisesti juurikaan parantunut 
vuoden 1995 jälkeen. 

Kansainvälisen kilpailukyvyn kan-
nalta suomalaisen teknologiateollisuu-
den on ehkä pelastanut kaksi tekijää. 
Yritykset ovat kansainvälistäneet toi-
mintojaan ja hankintojaan voimakkaas-
ti niin, että ne ovat pystyneet ulkomais-
ten toimintojen avulla huolehtimaan 
kannattavuudestaan. Suomalaista tek-

nologiateollisuutta on myös auttanut 
se, että eurooppalaiset kilpailijat ovat 
olleet yhtä huonoja tuottavuutensa pa-
rantamisessa. Heikko tuottavuuskehitys 
on noussut yhteiseksi huolenaiheeksi 
perinteisesti vahvalle EU:n kone- ja 
metallituoteteollisuudelle. Tämä on 
yksi merkittävä syy siihen, että suuri 
määrä työpaikkoja on viime vuosina 
siirtynyt Länsi-Euroopasta halvemman 
kustannustason maihin ja kehitys näyt-
tää jatkuvan samaan suuntaan myös 
jatkossa. 

Tuottavuustutkimus 
paljasti potentiaalin

Teknologiateollisuuden yritykset eivät 
ole ainoita, jotka ovat asiasta huolis-
saan. Yritysten heikkoon tuottavuus-
kehitykseen on kiinnitetty huomiota 
myös alan työntekijäjärjestöissä, kuten 
Metallityöväen Liitossa. Tuottavuuden 
paikallaan polkeminen on vähintään-
kin oire lähestyvistä vaikeuksista. Hyvä 
kilpailukyky ja tuottavuuden parantu-
minen nähdään aivan oikein yritysten ja 
henkilöstön yhteiseksi intressiksi. Hyvä 
tuottavuuskehitys turvaa työpaikkojen 
tulevaisuuden Suomessa ja myös mah-
dollistaa palkkojen korottamisen ilman, 
että vaarannetaan yrityksen kilpailuky-
kyä ja investointeja. 

Teknologiateollisuus ja Metallityö-
väen Liitto ovat sopineet työehtosopi-
muksessa alan kehittämisyhteistyöstä. 
Toimenpiteiden ja kampanjoinnin 
tueksi liitot ovat teettäneet vastikään 
valmistuneen tutkimuksen tuottavuu-
den kehittämisestä teknologiateollisuu-
den pk-yrityksissä. Tavoitteena on ollut 

Parempaan tuottavuuteen
uomalaisen teknologiate-
ollisuuden tärkein haaste 
tänä päivänä ja tulevai-
suudessa koskee kan-
sainvälistä kilpailukykyä. 

6
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L I N J A N V E T O

tunnistaa tuottavuuden kehittämisen 
esteitä ja ongelmia sekä löytää toimivia 
keinoja tuottavuuden parantamiseen 
teknologiateollisuuden yrityksissä. Tut-
kimus perustuu kokeneiden yritysten 
kehittämiskonsulttien haastatteluihin. 
Kaikilla haastatelluilla oli myös työkoke-
musta teknologiateollisuudesta.  

Tutkimuksen ehkä merkittävin tulos 
oli havainto siitä, että tuottavuuden 
parantamiselle on yrityksissä paljon 
mahdollisuuksia. Tilanne luonnollisesti 
vaihtelee yrityksittäin. Yleinen arvio oli 
kuitenkin 10–30 prosentin potentiaali 
tuottavuuden parantamiseen. Parhaat 
yritykset ovat saaneet aikaan merkit-
täviä tuottavuuden parannuksia, mutta 
monessa yrityksessä tuottavuuden ke-
hittämistä on selkeästi laiminlyöty.    

Tuottavuuskehitykseen vaikuttavat 
tekijät jaettiin tutkimuksessa strategi-
siin ja operatiivisiin toimiin, henkilöstö-
johtamiseen sekä kehittämisen ja muu-
toksen johtamiseen. Strategisen kehit-
tämisen alueella nousivat odotetusti 
esiin keskittyminen ydinosaamiseen, 
tavoiteltavien asiakasryhmien tarkempi 
kuuleminen ja tuotteiden karsinnat. 
Operatiivisessa kehittämisessä korostet-
tiin tilaus-toimitusprosessin sujuvuutta, 
toimintojen välistä yhteistyötä ja ohjaus-
järjestelmien parantamista. 

Tuottavuuden 
kehittäminen on 

johtamisen haaste

Strategisen ja operatiivisen kehittämi-
sen rinnalle tutkimuksessa nousivat 
esiin johtaminen ja johtamisen haasteet 
sekä yritysjohdon ja henkilöstön välisen 

luottamuksen ja yhteistyön merkitys. 
Henkilöstön ja johdon välisen yhteis-
työn tulee olla avointa, kyseenalaista-
vaa ja rakentavaa. Työtyytyväisyyden 
ylläpitämiseen tulee kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota. Palkitsemisjärjes-
telmien kannustavuutta tulee kehittää. 
Käytettävien johtamistapojen, työor-
ganisaatioiden hierarkiarakenteiden ja 
työnjaon tulee vahvistaa paremman 
tuottavuuden tekemistä. 

Tärkeänä näkökohtana tutkimuk-
sessa korostetaan riittävän huomion 
kiinnittämistä ja riittävää panostamista 
kehittämistoimintaan. Kehittäminen ei 
saisi riippua suhdanteista. Kehittämi-
sen tulee olla ennakoivaa ja jatkuvaa. 
Kehittämishankkeista tulee muodostaa 
projekteja. Kehittämiskohteet tulee 
määrittää yrityksissä ja ne tulee valita 
siten, että ne voidaan toteuttaa ja 
priorisoida. Kehittämisessä tulee ottaa 
huomioon henkilöstön osaamistaso ja 
asennoituminen muutokseen. Kehit-
tämisen tulee tapahtua yhteistyössä 
henkilöstön kanssa, mutta johdon tulee 
toimia muutoksen moottorina. 

Tutkimuksessa käsiteltiin myös 
innovaatioiden merkitystä, vaikka ke-
hittämiskonsultit kokivat näkökulman 
yllättävän vieraaksi. Haastatellut kon-
sultit eivät osanneet yhdistää innovatii-
visuutta ja uusia ideoita tuottavuuden 
parantamiseen. Tämän tulisi antaa 
ajattelemisen aihetta nimenomaan 
teknologiateollisuuden yrityksissä. 
Tuottavuuskehityksen pysähtyminen-
hän viestii usein näköalattomuutta ja 
ajattelutapojen lukkiutumista. Uusien 
ajatusten ja luovien ratkaisujen parempi 
hyödyntäminen voisi juuri olla se avain, 

joka tuo kaivattuja tehoa ja antaa intoa 
tuottavuuden parantamiselle monessa 
yrityksessä.  

Yritystason 
kehittämistyöhön 

potkua yhteistyöllä

Tuottavuuden kehittämisessä työpaik-
kataso on tärkeä. Tuottavuuden paran-
taminen on työpaikkatasolla yritysjoh-
don ja henkilöstön välisen yhteistyön 
keskeisiä haasteita.  Mainittu tutkimus 
vahvisti vanhan totuuden siitä, että 
tuottavuuden parantaminen on usein 
vaikeaa eikä siihen löydy kaikille so-
pivia patenttiratkaisuja. Tuottavuuden 
parantamisen esteet ja parhaat keinot 
on löydettävä yrityskohtaisesti ja kunkin 
yrityksen omista lähtökohdista. 

Panostaminen tuottavuuden jat-
kuvaan parantamiseen on kuitenkin 
välttämätöntä kaikille yrityksille ja kai-
kille työpaikoille. Kehittämistyön vauh-
dittamiseksi Metallityöväen Liitto ry ja 
Teknologiateollisuus ry järjestivät tänä 
syksynä sarjan puolen päivän mittaisia 
tuottavuus- ja laatuyhteistyötilaisuuk-
sia eri puolilla Suomea. Tilaisuudet oli 
tarkoitettu kaikille yrityksissä tuotta-
vuus- ja laatuyhteistyöhön osallistuville 
työnantaja- ja työntekijäpuolen henki-
löille. 

Timo Airaksinen
Asiantuntija

Teknologiateollisuus ry
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professori Yrjö Neuvo korostaa vahvan 
tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurin mer-
kitystä työpaikkojen säilymisessä. Se voi 
toimia hunajan tapaisena houkuttime-
na alan yrityksille ja työpaikoille. Pelko 
työpaikkojen siirtymisestä edullisemman 
kustannustason maihin suurten markki-
noiden läheisyyteen ei koske ainoastaan 
alemman koulutustason työtehtäviä 
vaan myös korkeasti koulutettujen työ-
paikkoja. 

Yrjö Neuvo uskoo, että t&k-toiminnan 
pysyminen Suomessa ankkuroi tänne 

yrityksiä ja työpaikkoja. Jotta näin kävisi, 
se edellyttää yliopistojen voimavarojen 

fokusoimista todellisiin vahvuuksiin, 
laadukasta perustutkimusta sekä tiivistä 

yhteistyötä teollisuuden kanssa.

uomen kilpailukykyä ja 
menestymisen mahdolli-
suuksia on pohdittu viime 
aikoina monissa yhte-
yksissä. Nokian johtaja, 

8

Vahva t&k ankkuroi työpaikat Suomeen

”Toki työpaikkojen syntymiseen ja 
pysymiseen vaikuttaa monet kilpailu-
kykyyn liittyvät asiat kuten palkat ja 
verot. Mutta minusta yksi merkittävä 
työpaikkoja täällä pitävä ankkuri on se, 
että vahva tutkimus- ja kehitystoiminta 
on Suomessa. Jos teollisuudenalan 
huippuosaaminen on täältä pois, niin 
samalla merkittävä osa alan juurista 
katkeaa”, Yrjö Neuvo sanoo.

Hän tietää yliopistojen rahapulan 
olevan tällä hetkellä tosiasia. Neuvo 
kuitenkin perää yliopistoilta uskallusta 
voimavarojen fokusoimiseen, panos-
tamista todellisiin vahvuuksiin ja myös 
elinkeinoelämän tarpeiden huomioi-
mista. 

”Tutkiahan voi monenlaista ja 
tutkimuksessa pitää koko ajan hakea 
uutta. Mutta ainakaan opetukseen ei 
pidä mennä sellaisilla alueilla, millä ei 
toimi yhtään yritystä, eikä niitä ole heti 
näköpiirissäkään. Olisi pidettävä huolta 
aloista, joilla on elinkeinotoimintaa.”

Hän muistuttaa, että työpaikkojen 
kasvu tapahtuu helpommin sellaisilla 
aloilla, joilla jo on teollisia perinteitä, 
alihankintaketjuja, markkinatuntemus-
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“Kilpailtu tutkimusraha on kaiken a ja o. Kilpailtu raha 
pitää vireänä ja toimii kohteita valitessaan myös laadun 
mittarina. Jopa niin, että mielestäni EU:sta saatu raha on 
kaksinkertaisesti arvokkaampaa kuin omasta korkeakou-
lusta saatu raha. Kilpaillun EU-rahan myötä ollaan muka-
na kansainvälisessä verkostossa”, Yrjö Neuvo sanoo.
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”Teollisuuden tilaama tavoite-

tutkimus ei ole ristiriidassa 

yliopiston autonomian kanssa.”

– Yrjö Neuvo

ta ja muuta osaamista. Tällaisten alojen 
lähipiirissä on huomattavasti helpompi 

tutkimushankkeet ovat aika pitkälle 
tulevaisuuteen meneviä. Niissä teolli-

Neuvon mielestä elinkeinoelämän 
kannalta relevantteja ja strategisesti 
tärkeitä alueita olisi runsaasti muissakin 
yliopistoissa. 

”Toki teollisuuden kannalta jotkin 
alat ovat tärkeämpiä kuin toiset. Siitä 
huolimatta yhteistyötä voitaisiin tehdä 
nykyistä laajemmalla alueella”, Neuvo 
puhuu sellaisista tieteenaloista, joilla 
on suhteellisen pitkässäkin ajanjaksossa 
näköpiirissä jonkinlaista relevanttiutta 
teollisuuden kannalta. 

Hän ei näe yhteistyöllä olevan vai-
kutuksia yliopistojen riippumattomaan 
tieteen tekemiseen.

”Ei. Missään tapauksessa teol-
lisuuden tilaama tavoitetutkimus ei 
ole ristiriidassa yliopiston autonomian 
kanssa. Eikä se poista tarvetta tehdä 
hyvää perustutkimusta, joka kuitenkin 
on yliopistojen keskeisin tehtävä. Jollei 
professorilla ole hyvää perustutkimusta, 
hän ei voi tehdä pitkäjänteisesti yhteis-
työtä myöskään teollisuuden kanssa, 
koska samalla tietotasolla oleva teolli-
suus ei hyötyisi yhteistyöstä.”

Neuvo huomauttaa perustutki-
muksen ja soveltavan tutkimuksen 
rajan olevan usein hyvin häilyväinen. 
Perustutkimus ja sovellus muodostavat 
ketjun, joka voi hyvinkin pitkän ajan 
kuluttua tuottaa teollisen innovaation.

Opetusministeriön budjetista tulevan yliopistojen perusrahoituksen ja eri lähteistä haettavan 
kilpaillun rahan oikeasta suhteesta on erilaisia näkemyksiä. Joidenkin mukaan kilpaillun rahan 
osuuden korostuminen vie yliopistoja pois niiden perimmäisistä tehtävistä ja rahan hankkiminen 
syö liikaa professorien resursseja. Yrjö Neuvo ei jaa tätä käsitystä.

toimia ja luoda uutta teollista toimin-
taa, kuin että aloitetaan aivan tyhjästä. 

Yhteinen etu

Yrjö Neuvo korostaa teollisuuden ja yli-
opistojen välisen yhteistyön merkitystä. 
Hän jos kuka on oikea mies esittämään 
asiasta näkemyksiä, niin mittavan 
meriittilistan Neuvo on hankkinut 
sekä akateemisesta maailmasta että 
teollisuuden näköalapaikalta Nokiassa. 
Neuvo on vakuuttunut siitä, että yh-
teistyöstä hyötyvät sekä teollisuus että 
yliopistot.

”Koulutetun työvoiman lisäksi 
teollisuus saa pitkäntähtäimen osaa-
mista. Esimerkiksi Tekesin tavoite-

suus, yliopistot ja 
tutkimuslaitokset 
voivat sondeera-
ta tulevaisuuden 
linjoja. Myös EU:n       
puiteohjelmat 
ovat samanlaisia.”

”Mutta myös 
yliopisto hyötyy 
vuoropuhelusta. 
Se saa tietoonsa, 
mitkä asiat ovat 

relevantteja ja mielenkiintoisia. Ja olen 
vakuuttunut siitä, että opetuksen si-
sältö paranee, kun tutkimus osataan 
yhdistää elinkeinoelämän tarpeisiin. 
Opiskelijoiden mielenkiinto opetukseen 
lisääntyy ja tärkeiden asioiden ratkomi-
nen antaa motivaatiota myös tutkimus-
ryhmälle”, Neuvo listaa.

Laadukas 
perustutkimus 

tärkeintä

Suomessa yhteistyö teollisuuden ja 
yliopistojen kesken on hyvällä tolalla. 
Näin kertovat monet mittarit. Yhteis-
työ on voimakkainta teollisuuden ja 
teknillisten yliopistojen kesken, mutta 
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Professori, johtaja Yrjö Neuvo

Yrjö Neuvo oli 1970-luvun alussa aloittamassa signaa-
linkäsittelytekniikan alan tutkimusta TKK:n sähkö- ja 
tietoliikennetekniikan osastolla ja oli ensimmäinen 
signaalinkäsittelystä lisensiaatintyön tehnyt diplomi-
insinööri. Hän väitteli 1974 tekniikan tohtoriksi Cor-
nellin yliopistossa USA:ssa. Samana vuonna Neuvo 
käynnisti digitaalisen signaalinkäsittelyn tutkimuk-
sen ja opetuksen TKK:ssa. 

Vuonna 1976 hän siirtyi Tampereen teknilliseen 
yliopistoon ja perusti signaalinkäsittelytekniikan 
tutkimusryhmän. Hän toimi akatemiaprofessori-
na vuodesta 1984 alkaen. Hän on kouluttanut 
noin 30 tohtoria ja julkaissut noin 400 tieteel-
listä artikkelia.

Nokian palvelukseen Neuvo siirtyi 
vuonna 1993 ja on toiminut erilaisissa 
t&k-johtotehtävissä. Koko ajan hän on 
ollut Nokian johtokunnan jäsen. Neuvo 
on ollut mukana lukuisissa kansallisissa ja 
kansainvälisissä t&k-toimintaa edistävissä 
hankkeissa.

”Esimerkiksi kännykän tekemisen 
taustalla oleva perustutkimus alkaa 
1800-luvun puolelta. Siellä alkoi sel-
viämään keskeiset radioaaltojen omi-
naisuudet. Tai olisiko jonkun pitänyt 
aikoinaan ymmärtää akateemikko Arto 
Salomaan kryptologian tutkimusten 
merkitys? Nykyisin hän on maailmalla 
Suomen parhaiten tunnettuja tieto-
tekniikan tutkijoita”, Neuvo antaa 
esimerkkejä perustutkimuksen kauas-
kantoisuudesta ja merkityksen enna-
koimattomuudesta. 

Yliopistotutkimus 
jäänyt teollisuuden 

vauhdista

Yrjö Neuvon mielestä teknologiateol-
lisuuden kannalta strategiseen perus-
tutkimukseen pitäisi panostaa nykyistä 
enemmän.

”Elektroniikan ja tietotekniikan 
osalta alan ytimen vahvuus ei Suomessa 

ole enää riittävän hyvä. Yksi syy tähän 
on se, että alan teollisuus on mennyt 
kovasti eteenpäin, mutta korkeakou-
lulaitos ei ole tullut samassa tahdissa 
mukana. Ja globaalia kilpailua ajatellen 
metalliteollisuudesta löytyy aloja, joilla 
riittävää perustutkimuspanostusta ei 
ole koskaan edes ollut”, Neuvo sanoo 
ja myöntää näkemyksen jyrkkyyden.

Tilanteen korjaaminen ei Neuvon 
mielestä vaatisi suuria rahasummia. 
Ensisijaisesti kyse on henkisestä pää-
omasta.

”Jos näille aloille saataisiin vaikkapa 
kymmenen lupaavaa nuorta profes-
soria, ja he ryhtyisivät rakentamaan 
omia yksiköitään. Se olisi tapa lähteä 
liikkeelle.”  

Ulkomaalaisten professorien 
Suomeen saanti olisi Neuvon mie-
lestä nopein tapa korjata tilanne. 
Hän uskoo, että ulkomaalaisia 
on mahdollista Suomeen saada, 
mutta ei pelkällä rahalla. Sen 

sijaan houkuttimena voi toimia mielen-
kiintoinen työympäristö. 

Neuvo korostaa professoreiden 
merkitystä, koska hänen mukaansa ke-
hitys on hyvin vahvasti riippuvaista juuri 
kyvykkäistä yksilöistä.

”Hyvä esimerkki on professori  
Hannu Paulapuro. Hän aloitti syste-
maattisesti paperitekniikan kansainvä-
listämisen ja tohtorikoulutuksen. Hie-
man yli kymmenessä vuodessa hän on 
saanut aikaan hienoja tuloksia. Tämä 
osoittaa, että yksi ihminen voi saada 
muutoksia aikaan, kun sen vaan ottaa 
tehtäväkseen.” 
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Mahdollistavatko yliopistomme  
Osaamisen merkitystä on painotettu Suomen ja suomalaisten 
yritysten menestymisessä. Kysyimme Opetusministeri Tuula 
Haataiselta sekä Teknologiateollisuus ry:n koulutus- ja työ-
voimatyöryhmän puheenjohtaja ja Enston hallituksen puheen-
johtaja Marjo Raitavuolta, ovatko yliopistomme tällä hetkellä 
riittävän korkeatasoisia luodakseen pohjaa tulevaisuuden 
menestymiselle ja missä ovat suurimmat kehittämistarpeet?

petusministeri Tuula 
Haatainen: Suomessa 
yliopistokoulutus ja -tut-
kimus on korkeatasoista. 
Meillä on monilla aloilla 

Mielestäni yliopistojen roolin pitäisi 
selvästi painottua kansainvälisyyteen, 
ja niissä pitäisikin lisätä esimerkiksi 
englanninkielistä opetusta. Ammatti-
korkeakoulut puolestaan painottaisivat 
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”Olisi mietittävä 

koulutuksen 

kokonaisuutta.”

– Puheenjohtaja 
Marjo Raitavuo

O

tarkoita sitä, että rahaa pitäisi nyt allo-
koida tekniikan osaamisesta johonkin 
muuhun. Päätyisimme nopeasti tilantee-
seen, jossa emme ole kansainvälisesti hy-
viä oikein missään. Tekninen osaaminen 
on koko Suomen osaamisen ydin.

Meidän on myös huolehdittava siitä, 
että opettajien osaamisen taso säilyy 
kaikilla portailla. Toivoisin myös enem-
män keskustelua virtuaaliyliopistosta. 
Nyt jokainen yliopisto järjestää virtu-
aaliyliopistonsa oman rakenteensa ja 
intressinsä mukaan. Voisiko olla mah-
dollista, että tulevaisuudessa yksi vir-
tuaaliyliopisto kattaisi koko Suomen, ja 

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Jari Härkönen

kansainvälisesti to-
della huipputasolla 
olevia yksiköitä, ja 
kun kansainvälisissä 
yliopistovertailuis-
sa saatuja tuloksia 
suhteuttaa maamme 
kokoon, niin voimme 
olla tyytyväisiä.

Silti kehittämisen 
varaa on varmasti aina, 
kaikissa yliopistoissa 
pitää entisestäänkin 
satsata laadun varmentamiseen. Tiede- 
ja tutkimusjärjestelmän tavoitteena on 
saada syntymään uutta tietoa ja sitä 
kautta myös työpaikkoja ja tuotantoa. 
Minusta olisi tärkeää kehittää menetel-
miä, joilla tieteidenvälisyyttä voitaisiin 
aidosti edistää. 

Puheenjohtaja Marjo Raitavuo: Mi-
nulle huippuosaaminen ei tarkoita 
sitä, että kaikki ovat tohtoreita, vaan 
osaamista voi olla monilla tasoilla. Me 
emme voi koko kansakuntaa nostaa 
huippuyliopistotasolle, silloin meiltä 
loppuisivat tekijät muilta portailta.

enemmän paikallisia 
ja alueellisia näkö-
kohtia.

Jos me hajautam-
me resursseja liikaa, 
Suomessa ei ole kan-
sainvälisesti korkea-
tasoisia yliopistoja, 
sillä me emme voi olla 
maailmanluokan pe-
laaja jokaisella alalla. 
Moniosaaminen on 
tärkeää, mutta ei se 
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”Tieteidenvälisyyttä 

on pyrittävä 

edistämään.”

– Opetusministeri 
Tuula Haatainen

 Suomen menestymisen?
se keskittyisi nimenomaan virtuaaliseen 
perusopetustarjontaan?

Onko yliopistojen perusrahoitus tällä 
hetkellä mielestänne riittävällä tasolla 
ja onko sen uudelleen kohdentami-
seen paineita. Entä mitä vaikutuksia 
mielestänne on sillä, että esimerkiksi 
Teknillisen korkeakoulun kokonaisra-
hoituksesta hyvin suuri osa on muuta 
kuin perusrahoitusta?

Opetusministeri Tuula Haatainen: Ke-
sällä hyväksyttiin lainsäädäntö, jonka 
mukaisesti yliopistojen rahoitusta vah-
vistetaan 20 miljoonalla eurolla vuosit-
tain, kuten tapahtui myös edellisen hal-
lituksen aikana. Rahoitusjärjestelmää 
on vuosien saatossa kehitetty ja siihen 
on tullut kannustavia elementtejä. Nyt 
uutena on tullut valtiovarainministe-
riössä valmisteltu lainsäädäntömuutos, 

tekemään osaamispanostuksia, osa 
niistä pitää suunnata yliopistoille pe-
rustutkimukseen ja toimintapohjan 
vahvistamiseen.

On tärkeää, että yhteiskunta huo-
lehtii riittävästä perusrahoituksesta. 
Silloin yliopisto pystyy järjestämään 
opetuksen ja vastaamaan tutkimukses-
ta. Ulkopuolinen rahoitus on kuitenkin 
monella tapaa tutkimusyhteisölle 
hyödyllistä, se tuo laatua, sisältöä ja 
työelämäläheisyyttä. Ulkopuolinen 
rahoitus myös kertoo, että korkeakou-
luun luotetaan tutkimuksentekijänä ja 
kumppanina. Ulkopuolinen rahoitus 
on kuitenkin aina täydentävää, ja yli-
opiston tehtävä on valvoa, että se siinä 
roolissa myös pysyy. 

Puheenjohtaja Marjo Raitavuo: Jos 
me olemme Suomessa päättäneet, 
että osaaminen on meidän menestys-

Yliopistot saavat perusrahoituksen 
lisäksi myös muuta rahoitusta esimer-
kiksi Tekesiltä ja Suomen Akatemialta. 
Pitäisi määritellä järkevä taso kilpaillun 
rahan ja perusrahoituksen välille, sillä 

joka koskee yliopis-
tojen mahdollisuutta 
olla mukana tekno-
logiansiirtoyrityksis-
sä. Se on rahallisesti 
maltill inen avaus, 
mutta asiana mer-
kittävä. 

Y l i o p i s t o j e n 
rahoituksen osalta 
kiinteistökulut ovat 
nousseet. Toisaalta 
yliopistoja pitää kan-
nustaa siihen, että 
ne käyttävät tilansa 

keinomme, siihen 
on panostettava 
voimavaroja, re-
sursseja ja rahaa. 
Ne pitää suunnata 
sinne, missä osaa-
mista kehitetään. 
On mietittävä mihin 
halutaan panostaa. 
Uskon, että yliopis-
toissa voi nykyisiä 
toimintoja tehosta-
malla saada aikai-
seksi järkevämpää 
rahankäyttöä.
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tehokkaasti, mutta on myös huolehdit-
tava siitä, että opetustilat, laboratoriot 
ja opetusvälineet ovat asianmukaisella 
tasolla. Tässä on tarkasteltava resurs-
seja. Jos hallituksen toimesta tullaan 



14

”Pitää vakavasti miettiä, millä oppilaan-

ohjausta saataisiin kehitettyä niin, että 

teknisen osaamisen merkitys ymmärrettäisiin.”

– Puheenjohtaja 
Marjo Raitavuo

yliopistoissa rahoituksen hankkiminen 
vaatii resursseja, jotka ovat pois tut-
kimustyöstä. Mikäli kilpaillun rahan 
osuus kasvaa liiaksi, silloin yliopisto 
muuttuu bisnesyksiköksi, joka ei välttä-
mättä palvele Suomen tarpeita.

Miten nykyinen yliopistokoulutus sekä 
opiskelijajakauma vastaavat mieles-
tänne työelämän nykyisiä ja tulevia 
tarpeita?

Opetusministeri Tuula Haatainen: Yli-
opistojen tehtävänä on olla vuorovai-
kutuksessa ympäröivän yhteiskunnan 
kanssa tästäkin näkökulmasta. Pitää 
olla käsitys siitä, millä alueilla koulutus-
tarvetta on tulossa ja mihin muutoksiin 

pitäisi olla valmiina. 
Yliopistojärjestelmä on 
kansallinen instituutio, 
ja se operoi yhä enem-
män kansainvälisesti. 
Emme katso asioita 
yksinomaan Suomen 
rajojen sisäpuolella tai 
maakunnan sisällä. 

Työelämän tarpei-
den ennakointi on vai-  
keaa, mutta jos katso-

Puheenjohtaja Marjo Raitavuon kommentti:

”Yritysyhteistyön merkitys ymmärrettävä”

Olen samaa mieltä ministerin kanssa 
siitä, että tieteiden välistä poikkitieteel-
lisyyttä pitää edistää ja että tavoitteena 
on luoda uutta tietoa ja sitä kautta työ-
paikkoja ja tuotantoa. Peräänkuulutan 
kuitenkin tässä yhteydessä ehdotto-
masti myös linkkiä yrityksiin. Ilman sitä 
yhteyttä ei uusia työpaikkoja saada 
syntymään. 

Lisäksi huomauttaisin, että työllisty-
mistilastot tarkastelevat aina mennyttä 
aikaa, joten niihin liikaa tuijottaminen 

on aika vaarallista työelämän tarpei-
ta ennakoitaessa. Yliopistot voisivat 
enemmän miettiä opetusministeriön 
tuella, miten ne voisivat olla rohkeasti 
eturintamassa luomassa suuntaa tule-
vaisuudelle, jonka mukaisesti tehdään 
painotuksia eri osaamisalueille. 

On hyvä, että yliopistojen kiin-
teistökulujen kasvu on ministeriössä 
huomattu. Korostaisin kuitenkin, että 
opetustilojen, laboratorioiden ja ope-
tusvälineiden kustannukset ovat eri 

tieteenaloilla täysin erilaisia, ja tämä 
olisi huomioitava rahoituksessa. Lisäksi 
olen samaa mieltä siitä, että yliopis-
totason kehittäminen ja suunnittelu 
lähtee nimenomaan kansainvälisistä 
lähtökohdista. Ja on hieno asia, että 
ministeri korostaa poikkitieteellisyyden 
merkitystä. Uusista kombinaatioista 
puhuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että meidän pitäisi tuhota tänne luotua 
teknologiaosaamista. 

taan esimerkiksi työllistymistilastoja, 
niin yliopistojen maisterikoulutuksen 
saaneet työllistyvät huomattavasti pa-
remmin kuin muut. Opetusministeriö 
katsoo yhdessä yliopistojen, alueiden, 
työvoimahallinnon ja Tilastokeskuksen 
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Tämän perusopetuksen lisäksi läh-
tisin etsimään keinoja markkinoinnin 
ja myynnin osaamisen lisäämiseksi. 
Tämä ei tarkoita, että teknisen osaa-
misen tasoa pitäisi samalla laskea. En 
halua myöskään väheksyä sosiaalisen 
osaamisen tärkeyttä. Uskon, että hyvä 
tekninen perusosaaminen antaa itse 
asiassa meille enemmän aikaa ja tilaa 
sosiaaliseen kanssakäymiseen, jonka 
avulla uudet ajatukset syntyvät.

Kuinka turvataan, että esimerkiksi 
teknillisen alan yliopistokoulutukseen 
hakeutuu riittävät valmiudet omaavia 
opiskelijoita. Millä seikoilla voidaan vai-
kuttaa siihen, että he myös valmistuvat 
yliopistosta?

Opetusministeri Tuula Haatainen: Tär-
keää on, mitä opintojen suhteen on 
tehty lukio- ja peruskouluvaiheessa, 
jotta matemaattis-luonnontieteelliset 
aiheet kiinnostaisivat. Niiden opetuk-
seen on panostettava, jotta koulutus-

pohja on riittävän hyvä teknillisen alan 
yliopistokoulutukseen.

Aiemmin teknillistä koulutusta oli 
viisasta lisätä. Sillä mahdollistettiin se, 
että Suomeen syntyi uuden teknolo-
gian aalto ja uutta teollisuutta. Nyt on 
katsottava uusia aloja ja uusia kombi-
naatioita. On syvällisesti pohdittava, 
missä uudet innovaatiot syntyvät ja 
minkälaista koulutusta niihin tarvitaan, 
minkälaisilla tieteiden välisillä yhdistel-
millä voidaan luoda uutta. Esimerkiksi 
mitä oivalluksia voisi syntyä, jos sosiaa-
litieteet ja teknologia toimisivat lähem-
mässä yhteistyössä.

Uskon, että tuleva tutkintojen 
kaksiportaisuus pystyy vauhdittamaan 
opintoja. Etenkin jos siihen yhdistetään 
hyvällä tavalla henkilökohtaiset opinto-
suunnitelmat ja riittävä opinto-ohjaus. 
Kun yliopisto-opinnoissa siirrytään 
pisteytysjärjestelmään, samassa yhtey-
dessä tarkastellaan myös tutkintojen 
sisällöt ja katsotaan, mikä on se olen-
naisin, mikä pitää osata. 

kanssa kokonaisuutta, mihin suuntaan 
työvoiman tarve on eri aloilla menossa 
ja kuinka paljon koulutuslisäyksiä pitäisi 
tehdä. Mutta viimekädessä yliopistot 
päättävät itse opiskelijoiden sisään-
otoista. 

Puheenjohtaja Marjo Raitavuo: 
Tekninen osaaminen on suomalaisen 
osaamisen pohja. Olemme saaneet sen 
kohtuulliselle tasolle ja jos emme siitä 
nyt huolehdi, niin en tiedä miten meille 
käy. Yritysten näkemysten mukaan t&k-
panoksia pitää lisätä ja osaamisen tasoa 
nostaa. Kun tuotekehitystä lisätään, 
niin sehän tarkoittaa, että tarvitsemme 
insinöörejä. Ja teknologia on jo voimak-
kaasti osa jokapäiväistä elämäämme, 
mikä sekin edellyttää tekniikan ymmär-
täjiä ja osaajia. Mielestäni olisi myös 
järkevää, että kun me tarjoamme täällä 
ulkomaalaisille opiskelupaikkoja, mei-
dän pitäisi pystyä myös helpottamaan 
heidän jäämistään tänne töihin.



16

suuntautunut teknillispainotteisesti, 
oppilaalla on ovia paljon enemmän 
auki, kuin jos on kokonaan poissulke-
nut teknilliset alat. Oppilaanohjausta 
pitäisi kehittää oikeastaan kaikilla 
tasoilla; niin peruskoulussa, toisella 
asteella kuin yliopistoissakin.

Nuoret joutuvat tekemään valintoja 
tulevaisuudestaan jo 14–15-vuotiaina. 
Pidän hyvänä käytäntönä esimerkiksi 
toisen asteen koulutuksessa kaksois-
tutkintoja. Siinä pystyy samalla suoritta-
maan sekä toisen asteen ammatillisen 
tutkinnon että ylioppilastutkinnon, 
näin jatko-opiskelumahdollisuudet ovat 
laajemmat.

Yritykset voisivat vaikuttaa palkkaa-
miensa opiskelijoiden valmistumiseen. 
Ne voisivat pitää pientä porkkanaa 
näille nuorille, että vasta valmistumisen 
jälkeen heidän palkkansa nousisi uudel-
le tasolle.

Peräänkuulutan myös työelämän 
vastuuta. On nuorten riistämistä, jos 
heidät otetaan töihin kesken opintojen, 
mutta ei järjestetä mahdollisuutta opis-
kella työn ohessa tutkintoa valmiiksi. 
Työmarkkinoiden kannalta on äärim-
mäisen iso asia, että meillä on loppu-
tutkinnon suorittaneita osaajia työ-
markkinoilla, kun suurten ikäluokkien 
eläköityminen on täydessä vauhdissa.

Puheenjohtaja Marjo Raitavuo: Tämä 
lähtee jo peruskoulusta, ja siellä onkin 
saatu matemaattis-luonnontieteellistä 
opetusta kohennettua. Keskeistä on, 
että myös tytöt saadaan innostumaan 
teknisistä aloista, näin insinööreistä 
syntynyttä mielikuvaa saadaan laajen-
nettua kokonaisvaltaisemmaksi.

Pitää vakavasti miettiä, millä oppi-
laanohjausta saataisi kehitettyä niin, 
että teknisen osaamisen merkitys 
ymmärrettäisiin. Jos peruskoulussa on 

Kuinka tärkeää mielestänne on, että 
Suomessa on kansainvälisessä ver-
tailuissa hyvin menestyviä yliopistoja. 
Mikä on mielipiteenne korkeakoulujen 
tutkimusedellytyksiä tarkastelleen sel-
vitysmies Jorma Rantasen näkemyk-
sestä, että vain monialaisista suurista 
yksiköistä on realistiset mahdollisuudet 
kehittää huipputasolla kansainvälisesti 
kilpailukykyisiä. Pitäisikö tämä huo-
mioida nykyistä enemmän resurssien 
kohdentamisessa?

Opetusministeri Tuula Haatainen: 
Rankinglistat eivät ole yksiselitteisiä, 
ne eivät kerro esimerkiksi opetuksen 
laadusta. Silti minusta on tärkeää, että 
suomalaiset yliopistot pärjäävät kan-
sainvälisesti. Mutta on selvä, että näin 
pienen maan on turha olettaa, että 
kaikki yliopistot yltäisivät listoille. 

Suuria yliopistoja ei näin pieneen 
maahan montaa mahdu, eikä kaikki-
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Opetusministeri Tuula Haataisen kommentti:

”Tytöissä hyödyntämättömiä voimavaroja”

en pidä pyrkiäkään olemaan 
täyden valikoiman yliopistoja. 
Pienikin yliopisto voi tuottaa 
huippuosaamista tietyllä sek-
torilla. Pitää osata profi loitua 
ja miettiä, mikä voi olla se 
alue, jolla yliopisto voi olla 
vahva kansainvälisesti. 

Jorma Rantasen selvitys oli 
erinomainen. Se on perusteel-
linen pohjatyö konkreettisille 
päätöksille. Olen sanonut, 
että yliopisto- ja korkeakou-
luväen kanssa täytyy järjestää 
pyöreänpöydän keskustelu, 
jossa pohdimme kokonaisuut-
ta ja esimerkiksi resursoinnin 
kehittämistä. Yhteisen näke-
myksen kautta tässä täytyy 
mennä eteenpäin. 

Puheenjohtaja Marjo Rai-
tavuo: Yliopistojen välinen 
vertailu on varsin hankalaa, 
eikä mittaustuloksista kan-
nata kovin paljoa huolestua. 

Olen Raitavuon kanssa samaa mieltä, 
että tulevaisuuden osaajien riittävyyden 
kannalta on tärkeää nostaa jo perus-
opetuksessa mielenkiinto teknillisiin 
aloihin ja saada myös tytöt innostu-
maan niistä. Meillä on hyödyntämättö-
miä voimavaroja tytöissä ja naisissa, jos 

he eivät hakeudu näille aloille, vaikka 
kykyjä olisi. 

Tähän haasteeseen pitää tarttua 
kouluissa, mutta myös sitä kautta, mikä 
mielikuva näistä ammateista luodaan. 
Tarvitaan vuoropuhelua yritysten, kou-
lumaailman ja nuorten kanssa, jotta 

välittyisi oikea kuva siitä, minkälaisia 
mahdollisuuksia ja mielenkiintoisia 
tehtäviä on olemassa opiskelemalla 
matemaattisia aineita ja hakeutumalla 
tekniseen koulutukseen. 

”Näin pienen maan 

on turha olettaa, 

että kaikki yliopistot 

yltäisivät listoille.”

– Opetusministeri 
Tuula Haatainen

verkottumalla. Huipputii-
mit, -yliopistot ja -yksilöt 
löytävät kyllä usein toisen-
sa. Meillä on kokemusta 
esimerkiksi Helsingin Kaup-
pakorkeakoulun, Taideteol-
lisen korkeakoulun ja TKK:n 
yhteisprojekteista, jotka ovat 
olleet kansainvälisestikin 
erittäin kiinnostavia. Tällai-
sia pitää lisätä.

Mutta vaikka löydetään 
hyvä toimintatapa, niin se 
ei tarkoita, että kaikkialla 
asiat pitäisi tehdä läpi samalla tavalla. En 
usko, että tasapäistämällä päästään hy-
vään ratkaisuun Suomen kilpailukyvyn 
kannalta.

Joskus ihmetyttää, kenen tehtä-
vä on tässä yhteiskunnassa miettiä 
koulutuksen kokonaisuutta pitkällä 
tähtäimellä. Nyt tuntuu, että asioita 
mietitään hajautetusti. Voisikin olla 
hyvä esimerkiksi kerätä yritysmaailmas-
ta joukko kokeneita yritysjohtajia miet-
timään koulutuksen kokonaisuutta. 
Olisi mielenkiintoista nähdä, mitä siitä 
syntyisi, kun koulujärjestelmän ulko-
puolelta tulevat pohtisivat asioita ilman 
ennakkokäsityksiä. Syntyisikö siitä uusia 
innovatiivisia ratkaisuja? 

Enemmän olen huolestunut siitä, kuin-
ka saamme riittävästi mahdollisimman 
hyvää opiskelijapotentiaalia ja sitä kaut-
ta osaamista.

Kokonaisosaaminen ei tarkoita sitä, 
että meidän täytyisi saada valtavan 
isoja ja laaja-alaisia yliopistoja. Muttei 
osaamista saisi kuitenkaan hajottaa 
enempää ympäri Suomea, niin kuin nyt 

tapahtuu. Vain suljetun Suomen osalta 
se voisi olla hyvä ratkaisu, mutta kan-
sainvälisesti se ei tuo kilpailukykyä.

Pienemmät yksiköt voivat pärjätä 
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TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Jari Härkönen
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Talousahdinko Kuristaa Koulutusta

Panostaminen osaamiseen ja koulutukseen on kuin yhdestä 
suusta todettu olevan edellytys Suomen menestymiselle, silti

T
KK:n rehtori Matti Pursula 
ihmetteleekin, miksi suuren 
konsensuksen keskellä yli-
opistot joutuvat kituuttele-
maan talousahdingossa, 

joka väistämättä lyö leimansa yliopisto-
jen työhön ja tuloksellisuuteen.

Pursulan mielestä Teknilliselle 
korkeakoululle asetettujen velvoit-
teiden ja niiden toteuttamista varten 
annettujen resurssien välillä vallitsee 
epäsuhta. Korkeakoulun kokonaisra-
hoitus on ollut kasvussa, mutta pelkät 
rahasummat eivät hänen mukaansa 
kerro koko totuutta. Kun huomioidaan 

opiskelijamäärän kasvun 
aiheuttamat lisääntyneet 

menot esimerkiksi kiinteistöihin ja lait-
teistoihin, rahoitus opiskelijaa kohti on 
viime vuodet polkenut paikoillaan.

Teknillisen korkeakoulun ensi vuo-
den budjetti on noin 196 miljoonaa 
euroa, josta 108,5 miljoonaa euroa eli 
55 prosenttia tulee opetusministeriöltä. 
Ministeriö jakaa rahaa budjettikehyk-
sestään eri koulutusaloille niille määri-
teltyjen kertoimien mukaan. Malli sorsii 
Pursulan mukaan tekniikkaa, sillä se on 
määritelty halvaksi koulutusalaksi, vaik-
ka todellisuus on jotain aivan muuta.

”Olemme yrittäneet viestiä, että 
meidän kerrointamme pitää muuttaa. 
Mutta koska budjettikehys on kiinteä, 
niin lisä meille edellyttäisi sitä, että 

muilta otettaisiin pois. Siksi tekniikan 
ja luonnontieteiden tilanne pitäisikin 
korjata yksinkertaisesti lisäämällä 
kehykseen riittävästi rahaa”, Pursula 
painottaa.

TKK:n budjetista 45 prosenttia on 
kilpailtua tutkimusrahaa mm. Suomen 
Akatemialta, Tekesiltä, teollisuudelta ja 
EU:lta. Perusrahoituksen ja kilpaillun ra-
han suhde on Pursulan mielestä vinou-
tunut, kun yhteisten menojen jälkeen 
korkeakoulun yksiköissä suurin osa 
on kilpailtua rahaa. Tällä on perusta-
vanlaatuisia vaikutuksia korkeakoulun 
toimintaan.

”Jos meillä on suuret opetus-
velvollisuudet ja perusrahoituksen 
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osuus jää pieneksi, meillä ei ole edes 
mahdollisuutta itseohjautuvaan pe-
rustutkimukseen. Ja perustutkimus on 
kuitenkin kaiken kehityksen edellytys. 
Jos teemme vain ulkopuolisten kapeasti 
määrittelemiä projekteja, silloin me lak-
kaamme olemasta yliopisto”, Pursula 
pelkistää. Hän kiittelee yhteistyön suju-
vuutta teollisuuden kanssa, mutta toi-
voo jatkossa myös teollisuuden kanssa 
pitkäjänteisempää tutkimusyhteistyötä.

Tänään ratkaistaan 
tulevaisuus

Vaikka koulutuksen merkityksestä 
ollaankin yhtä mieltä, tuki ei sanojen 
lisäksi ole konkretisoitunut suurempi-
na budjettinumeroina. Kenties osasyy 
rahoituksen kasvattamisen nihkeyteen 
on se, että yliopistoihin sijoitetut pa-
nokset eivät ehdi tuottaa satoa saman 
vaalikauden aikana? Pursula myöntää 
pitkäjänteisyyden.
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tien vähyys on jo selvästi ongelma myös 
opetuspuolella.”

Ongelmille ei kuitenkaan näy no-
peaa helpotusta. Pursula kertoo, että 
muutaman vuoden tähtäimellä TKK:n 
pitäisi säästää perustoiminnoista noin 
kymmenen prosenttia. Hän painottaa, 
että loputtomiin säästämistä ei kuiten-
kaan voi tehdä muuttamatta rakenteita 
ja toimintaa supistamatta.

TKK:n toiminnan supistaminen 
olisi kauaskantoinen ratkaisu, ei vain 
korkeakoululle vaan koko maalle, jos 
jakaa Matti Pursulan ja korkeakoulu-
jen tutkimusedellytyksiä tarkastelleen 
selvitysmies Jorma Rantasen näkemyk-
sen. Heidän mukaansa vain riittävän 
laaja-alaisista ja suurista yksiköistä on 
mahdollista kehittää huipputasolla kan-
sainvälisesti kilpailukykyisiä. 

”Esimerkiksi elektroniikan nousun 
taustalla oli 1970- ja 1980-luvun tutki-
mustyö. Mutta nyt olemme Suomessa 
jäämässä kehityksestä jälkeen, koska 
emme enää kykene perustutkimuksen 
puolella investoimaan. Suomen Aka-
temian tutkimuksen mukaan Suomen 
tekniikan ja luonnontieteen tutkimus 
ovat jo menettäneet suhteellista sijoi-
tustaan Euroopassa.”

Matti Pursula laskee, että vasta 
noin 50 prosentin lisäys TKK:n perusra-
hoitukseen toisi sen vertailukelpoiselle 
tasolle eurooppalaisiin tekniikan alan 
huippuyliopistoihin nähden. Tasokorotus 
kuulostaa niin suurelta, että sen toteu-
tumisesta lienee turha edes haaveilla.

Pursula tunnustaa realiteetit, mut-
ta muistuttaa globalisaatiotyöryhmän 
ehdotuksesta, jonka mukaan t&k:hon 
olisi panostettava vuosittain seitsemän 
prosenttia lisää. Aikaa myöten sen suu-
ruinen korotus korjaisi TKK:n tilannetta 
jo huomattavasti oikeaan suuntaan.

Edessä kipeitä 
valintoja

Kun rahat eivät riitä kaikkeen, Tek-
nillinen korkeakoulu on joutunut 
ja joutuu tekemään painopis-
tevalintoja. Voimakkaat in-
vestoinnit aivotutkimukseen 
sekä mikroelektroniikkaan 
ovat heijastuneet muualle. 
Resursseja on jouduttu vä-
hentämään sekä osastoilta 
että myös opiskelijoiden 
yhteisistä palveluista, joskin 
kirjaston ja ATK-keskuksen 
välttämättömät investoinnit 
on vielä voitu turvata muun 
toiminnan kustannuksella.

Niukkuus valuu alaspäin ja 
konkretisoituu lattiatasolla TKK:n 
yksiköissä. Ainainen toiminta-
edellytysten puolesta kamppailu 
heijastuu yliopistohenkilökun-
nan työmotivaatioon.

“Avainhenkilöt työskente-
levät kovan paineen alla. Liian 

suuri osa heidän työpanoksestaan 
menee rahoituksen hankkimiseen eikä 
tutkimukseen ja opetukseen, joita 
tehtäviä varten he täällä ovat”, Pursula 
huomauttaa.

Hänen mukaansa useat osastot 
joutuvat käytännössä kattamaan bud-
jettinsa alijäämää kilpaillulla tutkimus-
rahalla, jolla muutoin voitaisiin ylläpitää 
tutkimusedellytyksiä esimerkiksi inves-
toimalla laitteisiin. Viime vuosina TKK:n 
laiteinvestoinnit ovat olleet pienemmät 
kuin kalustosta tehdyt poistot.

“Se tuottaa meille suuria ongelmia, 
sillä tekniikka on huipputasolla hyvin 
laiteorientoitunutta. Laiteongelma sä-
teilee ensimmäisenä huippututkimuk-
seen. Tietyillä aloilla ei kerta kaikkiaan 
voi tehdä tutkimusta, jos laitteet eivät 
ole riittävän hyviä. Mutta laiteinvestoin-
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Rehtori Matti Pursula kertoo, että tiukka rahoitustilanne näkyy TKK:n arjessa. 
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat Pyry 
Kivisaari (vas), Antti Pirttilä, Olli Punkari ja Silja Tirronen antavat taustatukea. 
“Kaikkia kursseja ei pidetä vuosittain ja laskuharjoitusryhmiä on vähemmän 
ja vähemmän”, opiskelijat kertovat.



VISIO 2|2004                                                                                                          21

Teknologiateollisuuden yritykset Suomessa inves-
toivat tutkimukseen ja kehittämiseen 2,4 miljardia 
euroa vuonna 2004. Tämä vastaa 80 prosenttia koko 
teollisuuden vastaavista panostuksista. 

Koko henkilöstöstä yli 10 prosenttia työskente-
lee nykyisellään t&k-tehtävissä. Yritykset arvioivat 
kasvattavansa henkilöstönsä määrää näissä tehtä-
vissä 7 prosentilla vuoteen 2007 mennessä. Samalla 
henkilöstön koulutustausta kohoaa merkittävästi. 
Yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä nousee yli 
20 prosentilla ja ammattikorkeakoulun käyneiden 
määrä yli 10 prosentilla nykytilanteeseen verrattuna. 
Myös ammattioppilaitoksen käyneiden määrässä on 
odotettavissa jonkin verran kasvua.     

Osaamistaso nousee edelleen 
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viranomaisten tai laitosten julkaisemissa 
globalisaatioraporteissa pomppaa esiin 
Suomen kilpailukyvyn uutena mahdolli-
suutena asiantuntijuuden ja osaamisen 
tuotteistamisen rinnalla muotoilu.

Koko Suomi on hullaantunut de-
signista!

Puhutaan yritysten tarpeesta mää-
ritellä oma muotoilustrategiansa, jolla 
oma teknologinen osaaminen saadaan 
kohotettua menestystarinaksi.

Kaikki huutavat kilvan muotoilun 
perään, mutta harva tuntuu määrittele-
vän, mitä muotoilustrategia käytännös-
sä tarkoittaa.

”Muotoilu on kieltämättä moni-
mutkainen käsite. Se ymmärretään 
tavallisesti hyvin pinnallisesti, vain tuot-
teen esteettisenä ulkomuotona, vaikka 
se merkitsee vain osaa käsitteestä”, 
Teknologiateollisuuden projektipäällik-
kö Arto Ruokonen sanoo.

Ruokonen on mukana Tekesin 
rahoittamassa Muoto 2005 -teollisen 
muotoilun teknologiaohjelmassa, jonka 
tavoitteena on tehdä muotoilusta mer-
kittävä osa kansallista kilpailukykyä.

Ruokonen koordinoi myös kahden 
miljoonan euron laajuista Suomen 
Akatemian Teollisen muotoilun tutki-
musohjelmaa, jonka parissa on vireillä 
kahdeksan perustutkimusta. 

Muoto 2005 -ohjelman tavoittee-
seen pyritään kehittämällä muotoilun 
tutkimuksen tasoa, muotoilun osaami-
sen hyödyntämistä yritysten tuoteke-
hityksessä ja liiketoimintastrategiassa 
sekä kehittämällä muotoiluyritysten 
palveluja. Ohjelma jatkuu ensi vuoden 

Ne pyrkivät kehittämään muotoilutyö-
kaluja ja toimintamalleja, jotka auttavat 
yrityksiä hahmottamaan muotoilustra-
tegian merkitystä.

Näiden lisäksi on vireillä noin 30 
yritysprojektia, jotka ovat luonteeltaan 
sekä yritysten tuotekehitykseen liittyviä 
että muotoilutoimistojen konseptisuun-
nittelua syventäviä projekteja.

Muotoilutoimistoja kiinnostaa eten-
kin, miten muotoilu voitaisiin tiiviimmin 
integroida yritysten liiketoimintastrate-
gioihin.

Design luo 
hinnoitteluvaraa 

tuotteeseen

Kuluttajille suunnatuissa tuotteissa 
muotoilu erottaa menestyjät. Miellyt-
tävämmän näköiset tuotteet herättävät 
kiinnostuksen ja niihin syntyy kulutta-
jan mielessä tunneside. Tunnesiteessä 
tuotteen toiminnallisuus, teknologinen 
innovaatio tai muut rationaaliset tekijät 
linkittyvät luontevasti tuotteen herättä-
mään emootioon. Vahva elämys ajaa 
valintatilanteessa jopa hinnan ohi.

Mitä selektiivisempiin tuotteisiin 
mennään, sitä suurempi merkitys tuot-
teen design-maailmalla on.

”Teknologisilta ominaisuuksiltaan 
tuotteet poikkeavat nykyisin melko 
vähän toisistaan. Niiden erottuvuus 
syntyy ulkonäön, mielikuvatekijöiden 
ja markkinointiviestinnän perusteella. 
Kun tuote-estetiikasta tulee ratkaiseva 
kilpailutekijä, voidaan tuote myös hin-
noitella syntyvän mielikuvan mukaan”, 
Ruokonen sanoo.

Tämä on se lisäarvo, mitä suoma-
laisyritykset nyt hakevat. Kun tekno-
loginen innovaatiokyky on pumpattu 
äärimmilleen, liiketoiminnan kasvu 

vaatii uusia kilpailutekijöitä. Muotoilu 
nousee ratkaisevaan asemaan.

”Aiemmin puhuttiin Suomesta insi-
nöörikansana. Hiomme pitkään ja har-
taasti täydellistä esinettä, mutta emme 
osaa markkinoida sitä. Nyt on huomat-
tu, että markkinoinnin rinnalle tuotteen 
muotokieli on vähintään yhtä ratkaise-
va elementti”, Ruokonen sanoo.

Tarvitseeko 
yrityksesi 

muotoilustrategian?

Kuluttajabisneksessä muotoilun merkitys 
on itsestään selvä. Entäpä yritysten väli-
sessä liiketoiminnassa? Onko levytyö-
koneen, laivamoottorin, kaivinkoneen 
tai palvelimen ulkonäöllä merkitystä?

”Mielestäni on. Yritykset ajattelevat 
yhä vahvemmin toimintaansa koko-
naisviestinnän näkökulmasta. Jokainen 
käytössä oleva tuote tai laite viestii 
myös osaltaan niistä arvoista, joita 
yritys edustaa. Esteettiset merkitykset, 
ympäristöystävälliset materiaalit tai  
eettinen tuotantotapa merkitsevät yhä 
enemmän päätöksenteossa. On tietysti 
vaikea suoraan osoittaa, miten paljon 
juuri muotoilu vaikuttaa lopulliseen os-
topäätökseen”, Ruokonen sanoo.

Kansainväliset selvitykset luovien 
toimialojen merkityksestä kansanta-
loudelle ovat herättäneet myös kes-
kustelun suomalaisesta näkökulmasta. 
Richard Floridan useasti siteerattu 
kirja ”The Rise of The Creative Class”  
puhuu uuden, luovan yhteiskuntaluo-
kan puolesta. Tällainen luovien osaa-
jien luokka rakentaa innovatiivisuuden 
ilmapiiriä ja imee samalla ympärilleen 
rahoittajia ja muita toimijoita. Luova 
luokka vahvistaa osaltaan dynaamista 
liiketoiminnan arvoketjua. Suomi pär-
jää Floridan kansainvälisessä vertailussa 
mainiosti.

”Kaikki eivät tietenkään voi olla uu-
sia nokioita, mutta on myös esimerkkejä, 
miten kapeammilla markkinoilla toimiva 
pk-yritys voi hyödyntää muotoilua tuote-
kehityksessään”, Ruokonen sanoo.

Voiko design pelastaa yrityksesi?

S
itä tulvii joka tuutista. 
Lähes joka päivä jonkun 
sanomalehden mielipi-
dekirjoituksissa, talous-
lehtien reportaaseissa, 
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Ennen kysyttiin, miten bisnes-
mieheltä käy rock and roll. Nyt 
kysytään, kääntyykö konepaja 
kulttiyritykseksi.

loppuun asti ja sen kokonais-
budjetiksi on arvioitu noin 27 
miljoonaa euroa.

”Vielä ehtii mukaan”, 
Ruokonen kannustaa ja ker-
too, että erilaisia tutkimus-
projekteja on 11 kappaletta. 
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Tällaisia ovat esimerkiksi toisaalla 
Visiossa esitelty Finn-Power Oy sekä 
langattomia käsipäätteitä kaupalle val-
mistava Nordic ID tai rovaniemeläinen 
Lappset, joka valmistaa innovatiivisia 
lasten leikkipaikkoja.

Tuotteesta 
prosessiksi

Ja kyllähän yritykset ovat 
muotoilutoiminnan merki-

tyksen oivaltaneetkin, mutta 
törmänneet seuraavassa vaiheessa 

useisiin käytännön haasteisiin.
”Tekesin muotoilun teknologia-

ohjelman saaman kiinnostuksen 
perusteella voi todeta, että 

yritykset miettivät omalta 
osaltaan, miten integ-
roida muotoilun osaksi 

omaa toimintaansa”, 
Ruokonen sanoo.

”Ongelma vain on, ettei kovinkaan 
monella yrityksellä ole johdonmukaista 
muotoilustrategiaa. Muotoiluun liittyvät 
kysymykset ovat usein irrallisprojekteja, 
mikä selittyy usein sillä, ettei muotoi-
luun investoida erikseen tuotekehityk-
sessä eikä yrityksellä ole muotoilusta 
vastaavaa henkilökuntaa. Muotoilu ei 
ole yksinkertaisesti osa yrityksen liike-
toimintaa”, Ruokonen sanoo.

Tekesin muotoilun teknologiaoh-
jelman ensimmäisiä konkreettisia saa-
vutuksia on hiljattain ilmestynyt kirja 
”Muotoilun muutos”, joka kuvaa hyvin 
tämän hetkistä tilannetta.

Muotoilutoimistoilla on todellinen 
haaste saada asiakkaat oivaltamaan 
muotoilun tuoma lisäarvo ei vain tuo-
tesuunnittelussa vaan koko liiketoimin-
nan prosesseissa”, Ruokonen sanoo.

Ruokosen mielestä nyt virinnyt kes-
kustelu muotoilun roolista liiketoimin-
nassa rakentaa hyvää pohjaa uudelle 
ajattelulle.

”Muotoilu on sellainen toiminto, 
joka vaikuttaa monella tasolla. Yrityk-
sen on määriteltävä aluksi tuotekohtai-
sesti, mitä muotoilu tarkoittaa käytettä-
vyyden, ergonomian, turvallisuuden tai 
ulkonäön kannalta”, Ruokonen sanoo.

Muotoilu selkiinnyttää ja vahvistaa 
tuotteen ja käyttäjän suhdetta.

”Kun kilpailukyvyssä korostuu yhä 
enemmän palvelu- ja asiakaslähtöisyys, oli-
si muotoilua osattava lähestyä yhä enem-
män myös tästä näkökulmasta. Muotoilu 
ei liity vain yksittäiseen tuotteeseen, vaan 
on osa laajempaa kokonaisuutta yrityksen 
liiketoiminnassa. Muotoilu kasvaa yksittäi-
sestä tuotteesta palveluprosessiksi, joka 
voi olla yhtä hyvin pk-yrityksen tuotanto-
ratkaisu tai lentoterminaalin toimintata-
pa”, Ruokonen sanoo.

Muoto 2005 auttaa eteenpäin

Yritysten kannattaa hakeutua mukaan Muoto 2005 -ohjelmaan. 
Jos yrityksellä on suunnitelmissa liiketoimintaa edistävä muotoiluhanke, 
syntyy Tekesin ohjelman kautta muun muassa seuraavat välittömät hyödyt: 
1.  Tekes jakaa rahoituksen riskit. Hyvä idea ei kaadu investointien niukkuuteen.
2.  Byrokratian määrä minimoituu. Pk-yritys voi keskittyä itse projektinsa 
     kehittämiseen.
3.  Tekesin tarjoama asiantuntijatuki auttaa jalostamaan hyvän lähtöidean 
     entistä paremmaksi kokonaisprojektiksi.
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”On yhden käden sormilla laskettavissa ne 
yritykset, joilla on selkeä muotoilustrategia”, 
sanoo Teknologiateollisuuden projektipäällik-
kö Arto Ruokonen.
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uotoilun vaikutukset 
heijastuvat moneen 
suuntaan. Muotoilu on 
prosessi, joka muuttaa 
käytännöksi yrityk-

Muotoilu on tulevaisuuden ennakointia

Tuotteiden komeat kaaret, sulavat linjat, väri-
maailma tai asiakaslähtöinen käytettävyys ovat 
vain jäävuoren huippu, kun puhutaan muotoilun 
roolista liiketoiminnan edistäjänä.

M
sen strategiset linjaukset ja valinnat. 
”Muotoilu liittyy kaikkeen yrityksen lii-
ketoiminnassa. Siksi muotoilustrategiat 
ja niiden johtaminen nousevat entistä 
keskeisempään asemaan liiketoimin-
nassa”, sanoo maineikas brittikonsultti 
Raymond Turner.

Muoto  2005 -ohjelman semi-
naarissa joulukuun alussa vieraillut 
Turner sanoo samaan hengenvetoon 
kärjistyksen, mikä saa varmasti yritys-
johdon ja osakesijoittajat haukkomaan 
henkeään.
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TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Jari Härkönen

”Muotoilu on yritysten suurimpia 
yksittäisiä investointeja, joista yritys-
johto on vähiten selvillä”, Turner nau-
rahtaa.

Hänen provokaationsa perustuu 
omiin kokemuksiin ja havaintoihin. 
Reilut 30 vuotta kestäneen muotoi-
lukonsultin uransa aikana Turner on 
työskennellyt hyvin erilaisten yritysten, 
yhteisöjen, projektien ja tuotteiden 
parissa – ja törmännyt aina muutamiin 
yhteisiin piirteisiin aloittaessaan yhteis-
työtä uuden asiakkaan kanssa.

”Yritykset investoivat huomaamat-
taan muotoiluun liittyviin projekteihin 
isoja summia rahaa. Ne hajoavat usein 
kuitenkin yrityksen sisällä eri osastoille 



eikä niitä aina mielletä edes muotoiluun 
liittyviksi hankkeiksi. Kun muotoilua ei 
johdeta yrityksessä johdonmukaisesti ja 
pitkäjänteisesti, syntyy kuluja, suuryri-
tyksissä jopa valtavia”, Turner sanoo.

Muotoilu vaatii 
johtamista ja 
hallinnointia

Turnerin näkökulma muotoiluun on 
hyvin laaja. Periaatteessa mikä tahan-
sä toiminta, jolla yritys viestii itsestään 
markkinoille, on osa yrityksen muotoi-
lustrategiaa. 

Yksittäinen tuote tai palvelukon-
septi on todellakin vain pieni, joskin 
usein asiakkaalle näkyvin osa yrityksen 
muotoiluosaamista.

Mikä oikeastaan on muotoilua? 
Turner puhuu muotoilun strategisen 

luja voivat olla esimerkiksi tuotekehitys, 
viestintä, tuotantotavat tai henkilöstön 
osaamisen kehittäminen. Jokainen 
tällainen asia viestii ulospäin yrityksen 
muotoilustrategiasta”, Turner sanoo.

Jokainen yrityksen viesti on samalla 
investointi, joka vaikuttaa yrityksen 
maineeseen. Muotoilu on näin myös 
osa yrityksen maineen hallintaa.

”Mielestäni on rangaistavaa vä-
linpitämättömyytta, jos yrityksessä 
aliarvioidaan muotoilun strategisen tai 
operatiivisen johtamisen merkitystä. Sil-
loinhan osakkeenomistajilta riistetään 
osa tuotoista!”, Turner arvostelee.

Neljä käännekohtaa

Viimeistään tässä vaiheessa yritysjohta-
jat havahtuvat ja ymmärtävät muutok-
sen tarpeen.

johtamisen (Design Leadership) käsit-
teestä.

”Muotoilun strateginen johtami-
nen on prosessi, jonka avulla yritys 
määrittelee asemansa markkinoilla ja 
samalla erottuu kilpailussa. Muotoilun 
strateginen johtaminen on tapa raken-
taa tulevaisuuden skenaarioita, luoda 
yritykselle visio tulevasta toiminnan 
kehityskaaresta”, Turner sanoo.

Hän erottaa muotoilun strategisen 
johtamisen muotoilun operatiivisesta 
(Design Management) johtamisesta.

”Muotoilun strateginen johtaminen 
syntyy yrityksen johtoryhmän päätök-
senteon tuloksena. Muotoilun operatii-
vinen johtaminen toteuttaa tätä visiota 
käytännössä. Muotoilun operatiivinen 
johtaminen tarkoittaa siten työkaluja, 
joilla muotoilun strategista johtamista 
toteutetaan ruohonjuuritasolla. Työka-

”Seuraa kriisivaihe. 
Se on hyvä pysäyttäjä. 
Sinä päivänä kun yritys-
johto tai yritys myöntää, 
että muotoilustrategia 
on hunningolla tai sitä ei 
ole, syntyy oivallus. Sit-
ten aletaan toimia. Kriisi 
osataan nähdä mahdolli-
suutena”, Turner sanoo.

Turnerin mukaan 
kriisi on ensimmäinen 

neljästä käännekohdasta, jotka yritys 
kohtaa matkallaan kaaoksesta kohti 
kokonaisvaltaista, yrityksen liiketoimin-
taan yhdistyvää muotoilustrategiaa.

Kriisiä seuraa pohdinta, mikä on 
muotoilun konteksti yrityksessä. Tämä 
on Turnerin mukaan toinen käänne-
kohta.

”Mitä muotoilu merkitsee meidän 
liiketoiminnallemme? Kun yritys alkaa 
miettiä näitä asioita, yllätytään usein, 
miten monessa eri tilanteessa muotoi-
lulla on keskeinen rooli tai miten paljon 
siihen investoidaan eri projektien kaut-
ta”, Turner sanoo.

Muotoilun rooli vaihtelee toimi-
aloittain. Kulutustavaroissa ulkoasun 
merkitys korostuu, sillä silloin muo-
toilu on tärkeä osa brändia. Jos se on 
haluttava, se voidaan hinnoitella lähes 
mielivaltaisesti. Luksustuotteet ovat 
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hyvä esimerkki.
”Mielikuvan avulla saadaan parem-

pi tuotto. Usein muotoilun aseman ym-
märtäminen yrityksessä heijastuu myös 
tuotantotapaan. Syntyy tehokkaampia 
ratkaisuja ja kustannussäästöjä”, 
Turner sanoo.

Palveluja myyvälle yritykselle muo-
toilun merkitys korostuu tavassa kom-
munikoida asiakas- ja sidosryhmien 
kanssa. Vähittäiskaupan näkökulmasta 
muotoilulla voidaan erottua kilpailijois-
ta esimerkiksi promootioaineiston ja 
myymäläratkaisujen avulla.

Kriisin ja kontekstin löytämisen 
jälkeen yritys taivaltaa kohti vaativinta 
etappia. Kolmannessa käännekohdassa 
yritys määrittelee muotoilun aseman ja 
paikan yrityksessä.

”Se merkitsee usein organisaatiossa 
rakennemuutosta. Jonkun on hallinnoi-
tava ja koordinoitava yrityksessä käyn-
nissä olevat hankkeet ja uudet muotoi-
lutarpeet. Isoimmat yritykset nimeävät 
luovan, strategisen muotoilujohtajan 
ja operatiivisen muotoilujohtajan. 
Muotoiluun liittyvät asiat ohjeistetaan, 
mikä synnyttää oman byrokratiansa. 
Tällainen ratkaisu toimii, jos muo-
toiluorganisaatio saa myös vastuun 
muotoilustrategian päätöksenteosta ja 
investoinneista”, Turner sanoo.

Hän muistuttaa kuitenkin, että 
usein yhden henkilön tai pienen tiimin 
harteille lastataan liian paljon vaati-
muksia ja kysymyksiä, eikä tilanne ole 
hallittavissa. Eikä ole myöskään yhtä 
oikeata rakenteellista tapaa ratkaista 
muotoilujohtamista.

”Ihannetilanteessa yritys onnistuu 
pääsemään muotoilumatkallaan maa-
liin. Muotoilu kasvaa osaksi yrityksen 
liiketoimintaa, samoin kuin talous tai 
laadunseuranta”, sanoo Turner.

Kun muotoilusta tulee luonteva osa 
yritystoimintaa, ollaan saavutettu neljäs 
käännekohta.

”Yrityksellä on selkeät muotoilu-
johtamisen pelisäännöt, joiden avulla 
muotoiluun liittyviä kysymyksiä voidaan 
ratkoa pienemmissä tiimeissä. Jokaisella 
ratkaisulla ei tarvitse kuormittaa muo-
toilustrategioista vastaavaa johtajaa. 
Hänen roolinsa on seurata ja valvoa, 

että päätökset pysyvät linjassa”, 
Turner sanoo.

Muotoilua 
voi mitata

Turner sanoo, että yrityksen 
muotoilujohtaminen viestii 
samalla yrityksen maineesta. 
Muotoilustrategiat kertovat 
omalta osaltaan yrityksen 
arvoista, luonteesta tai halutta-
vuudesta. Applen iPod, Nokian 
kännykät tai Sonyn taulutele-
visiot eivät olleet sattumalta 
joulun hittituotteita. Ne 
edustavat tuotteita ja yri-
tyksiä, joissa muotoilun 
merkitys on alusta alka-
en ollut olennainen osa 
brändia. Yksittäisestä 
tuotteesta kasvaa yritystä 
kuvaava symboli.

Yhtä hyvin siivoustuotteet, 
laivanmoottorit, teollisuusinstallaati-
ot tai komponenttitehtaat voivat olla 
vastaavanlaisia ikoneita – omissa seg-
menteissään. 

”Muotoilu erottaa menestyjät 
massasta. Siksi mielestäni muotoilu on 
liian kallisarvoinen asia jätettäväksi vain 
suunnittelijoiden harteille, elleivät he 
satu istumaan yrityksen johtoryhmässä 
tai olemaan toimitusjohtajia”, Turner 
sanoo.

Yritysten toimitusjohtajat tui-
jottavat kuitenkin ensi sijaisesti, 
mitä sinne kuuluisan viivan 
alle jää. Muotoilukeskuste-
lua usein ylenkatsotaan, sil-
lä on vaikea osoittaa, mikä 
on muotoiluinvestointien 
todellinen tuotto.

Turner tyrmää tällai-
set puheet. Hän kertoo 
näkemystensä tueksi 
pari esimerkkiä.

”Ajatellaanpa 
esimerkiksi tehdasin-
vestointia, jolle voi-
daan laskea tarkka 
investointien tuot-
to-odotus. Muo-
toiluosaamisen 
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edustavat teollisen muotoilun, liiketalouden, yhteiskun-
tatieteiden ja käyttäytymistieteiden asiantuntemusta.

Kirjassa tarkastellaan teollisen muotoilun linkittymistä 
osaksi teknologiayritysten tuotekehitystä. Siinä kuvataan 
kolmen yrityksen erilaisia kehitysvaiheita, toimintatapoja 
ja kehitystarpeita muotoilun hyödyntäjinä. 

Malleja kirja hakee Metson, Rautaruukin ja Koneen 
käytännöistä. 

Paperikoneita valmistava Metso Paper on raskaan 
teollisuuden muotoilupioneeri. Kolmen vuosikymmenen 
aikana muotoilijat ovat kotiutuneet osaksi tuotekehitys-
tiimejä ja tienanneet palkkansa monin verroin takaisin.

Kirja tarjoaa hyviä yritysesimerkkejä, paljon tuorei-

Yritysten valmiudet käyttää 
muotoilua vaihtelevat suuresti. 
Muotoilun muutos -kirja etsii 
tapoja johtaa ja organisoida 
muotoilutyötä mahdollisimman 
tuloksellisesti.

Hasu, Keinonen, Mutanen,
 

Aaltonen, Hakatie, Kurvinen: 

Muotoilun muutos
(Teknologiainfo Teknova 2004)

K
irja perustuu Helsingin yliopiston ja Tai-
deteollisen korkeakoulun yhteisprojektiin, 
jossa tutkittiin tuotekehitystoiminnan ja 
muotoilutyön muutosta suurissa teknolo-
giaintensiivisissä yrityksissä. Kirjan tekijät 

ta näkemyksiä käytännön 
työhön ja johtamiseen. Eri 
kirjoittajien asiantuntemuk-
sesta muodostuu kirjassa 
saumattomasti muotoilun 
kokonaisosaaminen. Teos 
itsessään on onnistuneesti 
muotoiltu ja kuvitettu, sekä 
pakattu ihailtavan rohkeasti 
pahvikansiin. Erilainen ja 
virkistävä business-kirja. Kirja 
palkittiin kunniamaininnalla 
Suomen Ekonomiliiton (SEFE) 
järjestämässä Pro Oeconomia 
-kirjakilpailussa. 

www.teknologiainfo.net
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avulla voidaan tehtaan materiaalivalin-
noissa tai työskentely- ja tavaravirroissa 
saada aikaan kustannussäästöjä ja lisää 
työtehoa. Samalla voidaan vaikuttaa 
työtilojen viihtyvyyteen tai työvaiheiden 
ergonomisiin ratkaisuihin. Kustan-
nukset on tällöin hyvin konkreettisesti 
mitattavissa”, Turner sanoo.

Kuuden miljardin 
euron risteys

Muotoilukonsultti Raymond Turnerin 
uran haasteellisin hanke on Lontoon 
Heathrown lentokentän Terminaali 5, 
jonka on määrä valmistua vuonna 
2008.

Hankkeen suuruutta kuvaa hyvin 
muutamat tunnusluvut. Kuusi miljardia 
euroa nielevä lentokenttähanke työl-
listää 10 000 rakennusmiestä, käsittää 
100 rakennusta ja vastaa noin 500 
kerrostalon laajuista aluetta. 

Hanketta on suunniteltu kymmenen 
vuotta, muoto- ja arkkitehtuuriratkaisu-
ja kehitelty viisi vuotta. Mukana on pe-
räti 650 suunnittelijaa. Rakentamiseen 
kuluu kuusi vuotta.

Arvioiden mukaan terminaalia tulee 
käyttämään vuosittain 35 mijoonaa 
matkustajaa.

Projektin käynnistymistä edelsi kiih-
keä julkinen keskustelu hankkeen tar-
peellisuudesta ja arkkitehtuurista.

Raymond Turner tunnustaa, että 
hänkin tekisi nyt joitain asioita toisin, jos 
hanke olisi vasta alussa.

”Heathrow 5:n design-ratkaisut 
perustuvat tulevaisuuden skenaarioihin, 
mutta ne laahaavat jäljessä. Lentokent-
tiä rakennetaan harvoin. Heathrown 
skenaariot perustuvat osittain jopa kym-
menen vuotta vanhoihin tulevaisuuden 
odotuksiin. Projektin edetessä olemme 
todella joutuneet haastamaan itsemme 
uuteen tapaan ajatella”, Turner sanoo.

On haasteellista ratkoa teknologi-
aan, elämäntapaan, terveyteen ja turval-
lisuuteen, ilmastoon, demografi atekijöi-
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Raymond Turner työskentelee nykyisin itsenäisenä konsulttina ja on eri-
koistunut muotoilun johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Hänen näkemyk-
sensä mukaan pitkäjänteisellä ja johdonmukaisella muotoiluosaamisella ja 
sen johtamisella yritykset saavat enemmän hyötyä muotoiluinvestoinneis-
taan.

Turner on työskennellyt aiemmin yhdeksän vuotta maailman suurimman 
yksityisen lentokenttiä omistavan yrityksen BAA:n muotoiluosaston johta-
jana. Hänen johtamansa suurin muotoiluhanke on vuonna 2008 valmistu-
va Heathrown lentokentän Terminaali 5, minkä investonnit ovat yli kuusi 
miljardia euroa. Turner on suunnitellut aiemmin BAA:lle myös Heathrow 
Express -luotijunakonseptin. 

Ennen liittymistään BAA:han Turner toimi strategiseen muotoiluun erikois-
tuneen design management -toimiston Wolff Olinsin pääkonsulttina ja oli 
myös toimiston johtokunnan jäsen. Suomalaisille Turnerin käden jälki on 
tuttua, sillä hän oli mukana suunnittelemassa myös Merita-pankin yritys-
kuvaa ja -logoa 1980-luvulla. ”Reikäleipä”-logo herätti aikanaan kiihkeää 
keskustelua puolesta ja vastaan.

hin tai politiikkaan tai uskontoon liittyviä 
kysymyksiä, kun edessä on lentokentän 
kaltainen palvelukonsepti, jonka pitäisi 
olla moderni vielä 50 vuoden kuluttakin. 
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”Muotoilu erottaa menestyjät massasta. 

Siksi mielestäni muotoilu on liian 

kallisarvoinen asia jätettäväksi vain 

suunnittelijoiden harteille, elleivät he 

satu istumaan yrityksen johtoryhmässä 

tai olemaan toimitusjohtajia.”

– Raymond Turner

Tätä strategista tavoitetta Raymond 
Turnerin johtama design-ryhmä on 
ratkonut terminaalikonseptilla, joka 
huomioi eri tilanteessa olevien matkaili-

terminaalin ratkaisuissa olla helppoa 
ja joustavaa sekä viestiä enemmänkin 
uuden matkan alusta kuin edellisen 
lopusta”, Turner sanoo.

Mitä pieni suomalainen konepaja 
voi oppia megalomaanisen suuresta 
Terminal 5 -hankkeesta?

”Paljonkin. Hankkeen koolla ei 
ole merkitystä. Perustyöt on oltava 
kunnossa. Yrityksen on määriteltävä 
tulevaisuuden visionsa, mihin se on 
matkalla. Tämän näkemyksen tueksi on 
valjastettava kaikki työkalut käyttöön, 
muotoilunäkökohdat mukaan lukien. 
Kun visio, sen toteuttamiseen tarvit-
tavat työkalut ja yrityksen toimintaa 
ohjaavat arvot ovat selkiintyneet, alkaa 
hahmottua, miltä tuote- tai palvelu voisi 
näyttää. Prototyyppejä ei kannata suun-
nitella ennen kuin perusasiat ja tavoitteet 
ovat kunnossa”, Turner sanoo. 

”Asiakkaan tavoite on olla toimi-
alansa globaali johtaja, asettaa termi-
naaliratkaisullaan uudet haasteet alalle 
ja vastata monipuolisemmin matkailijoi-
den arvostuksiin”, Turner sanoo.

joiden tarpeet.
”Emme puhu terminaalista, vaan 

risteyskohdasta. Osa matkustajista tulee 
kotimaahan, osa lähtee kotimaasta, osa 
on läpikulkumatkalla. Kaiken pitäisi 
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perustan uuden konesukupolven 
arvioidaan teknisestä näkökulmasta, 
minkä jälkeen yrityksen oma suunnit-
telija tekee lopullisen prototyypin”, 
Mäkitalo sanoo.

Teollisen muotoilijan rooli on tällöin 
passiivinen ja paljon hyvää vuoropuhe-
lua jää toteutumatta.

Muotoilija läsnä 
koko ajan

Finn-Powerin muotoiluhankkeessa 
teollisen muotoilijan tietotaito haluttiin 

liittää kiinteämmin mu-
kaan yhtiön tuotekehi-
tysprosessiin.

”Meillä oli kunnian-
himoisena tavoitteena 
saada muotoilijan näke-
mykset tiiviimmin mu-
kaan myös tekniseen 
tuotekehitysvaiheeseen. 
Haimme uudelta tuot-
teelta modernin ulkoasun 
lisäksi myös parempaa 

käytettävyyttä ja kustannussäästöjä ma-
teriaalien valinnoissa”, Mäkitalo sanoo.

Finn-Powerin C5-levytyökeskuksen 
muotoiluprosessi linkitettiin osaksi 
teknistä tuotekehitystä, mikä vaati 
uudenlaisia valmiuksia molemmilta 
asiantuntijatahoilta.

”Kun projekti alkoi edetä, saatoim-
me huomata, että muotoilijan jatkuva 
läsnäolo oli ratkaiseva suunnitelman 
onnistumisen ja aikataulun kannalta. 
Jatkuva ideoiden harkinta ja jalostaminen 
tuottivat tulosta, vaikka aluksi vierastim-
me hiukan teollisen muotoilijan aktiivista 
läsnäoloa. Ehkä törmäsimme tässä omiin 
asenteisiimme”, Mäkitalo sanoo.

Uuden muotoilustrategian seurauk-

sena Finn-Powerin levytyökoneille 
löydettiin oma persoonallinen ul-
koasu, joka erottaa ne kilpailijois-
ta, mutta samalla tukee yrityksen 
omaa visuaalista ilmettä.

”Levytyökoneet ovat teknisesti 

Muotoilu erottaa kilpailijoista

Miten erottua toimialalla, 
jonka tuotteet ovat teknisesti 

lähes samanlaisia?

evytyökoneita valmista-
va Finn-Power uudisti 
tuotteidensa ulkonäköä. 
Kaarevammat muodot ja 
uudet materiaalit luovat L

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Finn-Power Oy

muotoilulle. Tuloksena on persoonal-
lisempi ulkoasu, kustannussäästöjä, 
tuotteen käytettävyyden parantuminen 
ja ennen kaikkea erottuminen kilpaili-
joista.

Tänä vuonna lanseeratun C5-
levytyökoneen myynti on ylittänyt 
odotukset, mitä Finn-Power Oy:n tuo-
tekehitysjohtaja Juha Mäkitalo pitää 
osoituksena onnistuneesta teknisen 
tuotekehityksen ja mielikuvia vahvista-
van muotoilun yhteisvoimasta.

Mäkitalon mukaan Finn-Powerin 
muotoiluhankkeessa ei 
ollut kysymys vain yksit-
täisestä projektista, vaan 
laajemmasta uudistus-
työstä, joka linjaa yhtiön 
tulevaisuuden tuotekehi-
tystä ja jatkaa yrityksen 
näkemystä, että muotoilu 
on olennainen osa ko-
neiden kokonaisvaltaista 
laatumielikuvaa.

”Päätimme uudistaa 
koko tuoteperheemme yli kymmenen 
vuotta käytössä olleet muotoiluperiaat-
teet. Tuotekehitysuudistus oli samalla 
melkoinen oppimiskokemus myös koko 
yrityskulttuurillemme”, hän tunnustaa.

Oppimiskokemus siinä mielessä, 
että perinteisesti teknisten tuotteiden 
kehitystyössä teollisen muotoilijan rooli 
on usein melko erillään yrityksen muus-
ta suunnittelutyöstä.

”On hyvin yleistä, että teollinen 
muotoilija saa lähtökohdakseen tuo-
teinnovaation tekniset reunaehdot, 
jotka huomioimalla hän suunnittelee 
tuotteelle visuaalisen ilmeen. Sen jäl-
keen hänen ehdotuksensa käydään 
läpi yrityksen tuotekehitysosastolla ja 

hyvin samankaltaisia. Pienin ulkonäkö-
ratkaisuin saimme uusiin koneisiimme 
enemmän persoonallisuutta. Uudessa 
koneessa ja ratkaisussa muoto on ra-
kennettu suoraan tuotteeseen. Esimer-
kiksi koneen kaareva olemus on tehty 
suoraan rungon polttoleikkeellä. Siten 
on saatu aikaan säästöjä, sillä suuri osa 
verhouksista on voitu jättää kokonaan 
pois. Muotoa ei tarvitse rakentaa eril-
lisillä verhouspelleillä, kun se on huo-
mioitu jo koneen perusrakenteessa”, 
Mäkitalo sanoo.

Suurimman panostuksen teollinen 
muotoilija toi projektin alkuvaihees-
sa, kun haettiin erilaisia konsepteja 
toteuttamisvaihtoehdoiksi. Jatkossa 
muotoilija auttoi viemään konsepteja 
toteuttamiskelpoiselle tasolle ja auttoi 
myös selvittämään vaihtoehtoisia val-
mistustekniikoita.

”Usein suunnittelija tai kadunmies 
osaa sanoa, jos jokin ei näytä 
hyvältä tai tasapainoiselta, 
mutta ei pysty perustele-
maan miksi tai ainakaan 
korjaamaan sitä. Teollinen 
muotoilija näkee heti, 
mikä toteutuksessa on 
vikana ja pystyy antamaan 
useita korjausehdotuksia, 
jotta kohde saadaan näyt-
tämään hyvältä”, Mäkitalo 
sanoo.

Muotoilu toi 
kustannussäästöjä

Konkreettisimmillaan uuden toimin-
tatavan hyödyt näkyivät valmistuskus-
tannuksissa. Kustannussäästöjä syntyi 
esimerkiksi verhouspeltien osalta jopa 
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valmistusteknisistä tai kustannustekni-
sistä syistä. Vastaavasti suunnittelijan 
on nähtävä lisää vaivaa toteuttaakseen 
saman rakenteen paremman näköisenä 
ja sallittava viivytyksiä projektissa myös 
puhtaasti muotoilullisista syistä.

”Valitun linjan pitäminen ja muo-
toilun huomiointi koko tuotteessa 
edellyttää myös omia investointeja ke-
hityshankkeessa”, hän sanoo.

Muotoilustrategia tukee myös Finn-
Powerin yritysviestintää.

”Levytyökoneiden tuote-esitteet, 
presentaatio- ja tiedotepohjat nou-
dattavat samaa yhtenäistä visuaalista 
linjaa”, Mäkitalo sanoo.

Mäkitalo arvioi, että muotoilullisen 
konseptin koossa pitäminen voi olla 
todellinen haaste suuryrityksissä.

”Eri maantieteellisillä alueilla on 
omat halunsa säilyttää oma muotoi-
lullinen näkemyksensä. Myös yritysten 
myynti-, markkinointi- , tuotekehitys- ja 
tuotanto-osastot saattavat suhtautua 
muotoiluun hyvin eri tavoin. Muotoi-
luun sijoitettavat investoinnit herättävät 
helposti intohimoja. Kun linja on valittu, 

75 prosenttia. Pöytärakenteissakin kus-
tannuksia voitiin keventää puolella.

”Kustannussäästöjen ja tuotteen 
käytettävyyden parantumisen ansiosta 
uudelle levytyökeskukselle saatiin mer-
kittävää lisäarvoa asiakashankintatilan-
teessa”, Mäkitalo sanoo.

Levytyökeskusten tavallisimpia 
asiakkaita ovat  kotitalouskoneiden 
valmistajat, rakennusteollisuuden ali-
hankkijat, koneteollisuus, ilmastointi- ja 
lämmityslaitteita valmistavat yritykset, 
sähkökaappien ja -koteloiden valmis-
tajat , telekommunikaation verkkopuoli 
sekä erilaiset alihankkijat.

Automatisoiduissa konepajoissa 
levytyökeskus on tuotannon avainko-
ne, minkä vuoksi levytyökeskuksen ja 
levytyökeskussolun toimivuuteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.

”Koneen kapasiteetti, tarkkuus, 
sopivuus asiakkaan tuotantoon sekä 

tuotantovaiheiden automatisointi ovat 
ratkaisevia ominaisuuksia asiakkaan 
näkökulmasta, mutta hyvä ulkonäkö ja 
viimeistely merkitsevät valinnassa myös 
entistä enemmän”, Mäkitalo sanoo.

Mäkitalon mukaan C5 on perusta 
Finn-Powerin uuden konesukupolven 
muotoilulle. Uusi muotoilustrategia 
lähti liikkeelle yhden koneen tarpees-
ta, mutta alusta alkaen oli selvää, että 
uudistettu muotoilu viedään läpi koko 
tuoteperheessä.

”Kokemustemme perusteella on-
nistuneen muotoilustrategian toteutu-
minen edellyttää, että eri alan asian-
tuntijat voivat vaihtaa riittävän usein 
näkemyksiään kehitysprosessin aikana. 
Se merkitsee asiantuntijoiden jatkuvaa 
läsnäoloa. Muotoilija tarvitsee projektin 
johdolta ja suunnittelijoilta aktiivista 
osallistumista muotoilun tarkentami-
seen ja päinvastoin”, Mäkitalo sanoo.
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siitä on osattava pitää tiukasti 
kiinni”, Mäkitalo sanoo. 

Olennaista on myös 
näkemysten jousto puolin 
ja toisin. Muotoilijan on 
voitava muuttaa ajatusta 
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Luovuuden painoarvo puntariin

Reilut 200 yritystä käsittävällä ti-
lastokartoituksella halutaan selvittää, 
mikä on viime aikoina talouskeskuste-
luun nousseen muotoilun ja luovuuden 
todellinen painoarvo yritysten liiketoi-
minnassa.

ETLA:n tutkija, FT Maarit Lind-
ström sanoo, että tutkimus on en-
simmäinen kokonaisvaltainen kartoitus 
luovuuden ja muotoilun merkityksestä 
suomalaisessa liike-elämässä.

”Aiemmat tutkimukset ovat olleet 
yrityskohtaisia tapaustutkimuksia. 
Yrityskohtaisen näkökulman pohjalta 
ei voida tehdä kovin yleisiä johtopää-
töksiä. Luovilla aloilla työskentelevien 
työvoimakartoituksia on toki tehty, 
mutta luovan osaamisen todellista mer-
kitystä yritystoiminnassa ei ole tutkittu 
yhtä laajassa mittakaavassa kuin nyt 
meneillään olevassa ETLA:n 
tutkimushankkeessa”, Lind-
ström sanoo.

ETLA:n tutkimuksen 
kimmokkeena ovat olleet 
viime aikaiset maailmalla 
tehdyt tutkimukset luovan 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA kartoittaa laajassa tutkimushankkees-
saan, miten yritykset voisivat hyödyntää muotoilua liiketoiminnassaan.

M
arraskuussa alkanut 
tutkimus käy läpi kaik-
ki suomalaiset pörssi-
yritykset sekä joukon 
muita yrityksiä. 
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on odotettavissa luovaan osaamiseen 
perustuvan elämysteollisuuden voima-
kas kasvu.

”Kun Suomen asema korkean 
teknologian edelläkävijänä on hyödyn-
netty pitkälle, on välttämätöntä osata 
kehittää uusia kilpailutekijöitä. Nyt 
näyttää siltä, että kilpailukyvyn kehit-
tämisen kimmokkeet tulevat enemmän 
pehmeistä opeista kuin perinteisestä 
insinööritaidosta”, Lindström sanoo.

Lindström tunnustaa, että luovan 
osaamisen kartoitus on haasteellista 
erilaisten käsitteiden ja näkökulmien 
vuoksi.

osaamisen merkityksestä yritysten kan-
sainväliselle kilpailukyvylle ja Richard 
Floridan näkemykset uudesta luovasta 
yhteiskuntaluokasta eli luovan kulttuu-
rin klusterin merkityksestä kilpailukykyi-
sen yhteiskunnan kiihdyttäjänä.

Unescon laskelmien mukaan kult-
tuurialojen vuotuisen kaupan arvo kas-
voi 95,3 miljardista US dollarista 387,9 
miljardiin dollariin vuosina 1993–1998.

Kulttuurialoihin laskettiiin mukaan 
kustannus, musiikki, kuvataide, pelit, 
elokuva, radio ja televisio sekä urhei-
luvälineet.

Taloudellisessa mielessä merkityk-
sellisimpinä aloina Euroopassa on nähty 
multimediateollisuus, audiovisuaalinen 
ala ja digitaalinen kulttuuri.

Luovuudesta impulsseja 
muillekin toimialoille

Kun väestön keskimääräinen elin-
iänodote nousee, koulutustaso 
kasvaa ja vapaa-aika lisääntyy, 

TEKSTI Olli Manninen  KUVA Jari Härkönen

Maarit Lindström kuvattiin 
Kiasmassa. Teos on ”Ullin Potku-
kelkka” 1991 näyttelystä ”Rakastaa, 
ei rakasta.” Tekijä Ann Sundholm, Suomi.
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”Puhutaan kulttuuriteollisuudes-
ta, muotoilusta, luovasta taloudesta, 
elämysteollisuudesta ja niin edelleen. 
Raja-aitojen vetäminen on hankalaa, 
sillä kenttä on hyvin hajanainen”, hän 
sanoo.

Yritysten investoinnit muotoiluun 
ja luovuuteen on kuitenkin vain läh-

tökohta ETLA:n projektille. Katta-
van tilastoinnin lisäksi projektissa 

etsitään vastausta siihen, miten 
luovan teollisuuden osaa-
miskompetensseja voitaisiin 
hyödyntää myös muilla toi-
mialoilla.

”Se tulee olemaan 
varmasti tutkimuksen 
kiinnostavin osuus, on-
han suomalaisen in-
novaatiojärjestelmän 
keskeisimpiä pulmia 
ollut teknologian 
kaupallistaminen 
ja kansainvälistämi-
nen. Haasteena on 

löytää hyviä käytän-
nön esimerkkejä siitä, 

miten luovat alat, kuten muotoilu, pää-
sevät kehittymään Suomessa ja miten 
ne voidaan liittää kiinteämmin muuhun 
talouteen”, Lindström sanoo.

Luovuus yhdistettynä teknologiseen 
osaamiseen on eräs keino saada tuot-
teet erottumaan kilpailijoista ja luoda 
yrityskohtaisia kilpailueroja. 

Kukapa ei haluaisi onnistua samoin 
kuin esimerkiksi Disney, Sony, Nokia tai 
Suunto?

Muotoiluintensiteetin 
mittarit haussa

ETLA:n tutkimus kestää noin vuoden. 
Lindströmin mukaan luovan teollisuu-
den käsitteistön määrittelyn ohella 
haasteellisinta on löytää oikeat mittarit, 
joilla voidaan arvioida yritysten muotoi-
luintensiteettiä.

”Aluksi on kartoitettava, kuinka 
paljon eri yrityksissä tuote- ja kehi-
tyskustannuksista on suoraan koh-
dennettu muotoiluun. Sen jälkeen on 
pystyttävä arvioimaan, miten paljon 
nämä investoinnit tuottavat yritykselle. 

VISIO 2|2004                                                                                                         33

M U OTO2O O5



34

Mitä ovat luovat toimialat?

Luovat toimialat -termi pohjautuu alkujaan Britannian hallituksen ns. 
luovien toimialojen työryhmän määrittelyyn. Sen mukaan luovat toimi-
alat ovat toimialoja, joiden lähde on yksilöllisessä luovuudessa, taidossa 
ja lahjakkuudessa ja joilla on potentiaalia vaurauden ja työpaikkojen 
luomiseen hyödyntämällä ja luomalla aineetonta omaisuutta.

Näin määriteltynä toimialaan lasketaan mukaan arkkitehtuuri, 
muotoilu, taide, muoti- ja käsityöläisalat, ohjelmistotuotanto, musiikki, 
teatteri, media- ja kustannusala.

Lähde: DCMS 2004, Department for Culture, Media and Sport
http://www.culture.gov.uk/creative_industries/default.htm

Lisätietoja luovan yhteiskunnan rakenteista, luovista toimialoista ja 
muotoilualasta ETLAN:n Keskustelunaiheita-sarjassa ilmestyneessä 
julkaisussa no. 945 LUOVAN YHTEISKUNNAN RAKENTEET, LUOVAT 
TOIMIALAT, MUOTOILUALA, jonka on kirjoittanut Mathias Calonius.

Kutsun tätä muotoiluintensiteetiksi”, 
Lindström sanoo.

Mittariston rakentamisessa käy-
tetään apuna sekä liiketoiminnan 
tunnuslukuja, että myös muotoilualan 
asiantuntijoiden arviointeja.

Lindströmin mukaan ETLA haluaa 
laajalla projektihankkeellaan olla mu-
kana herättämässä keskustelua suo-
malaisen yritysmaailman uusista kilpai-
lumahdollisuuksista globalisoituvassa 
maailmassa.

Lindström uskoo, että tällä hetkellä 
vain harvalla suomalaisyrityksellä on 
johdonmukainen muotoilustrategia. 
Hän arvioi, että muotoilua ennakkoluu-
lottomasti hyödyntävä yritys on toimin-
tatavoiltaan muutenkin kilpailijoistaan 
erottuva.

”Yritykset tarvitsevat nyt erilaisia 
osaajia ja kompetensseja. Yhteistä 
kuitenkin näyttää olevan, että me-
nestyvää yritystoimintaa muokkaavat 
ja täydentävät nyt pehmeät arvot. 
Teknologiaosaamisen lisäksi tarvitaan 
toisin sanoen muotoilun ammattilaisia, 
psykologeja, semiootikkoja tai vaik-
kapa ihan humanistejakin, jotka ovat 

mukana rakentamassa kovan teknolo-
gian rinnalle inhimillistä tarinaa”, hän 
sanoo. 

”Kyky kehittää uusia sovelluksia 
ja kyky tehdä suhteellisen alhaisen 
teknologian tuotteesta menestyvä ta-

”Muotoilua ennakkoluulottomasti 

hyödyntävä yritys on toiminta-

tavoiltaan muutenkin 

kilpailijoistaan erottuva.”

– Maarit Lindsröm

varamerkki tai palvelukonsepti on aivan 
keskeinen haaste suomalaisyrityksille 
kansainvälisen menestyksen saavutta-
miseksi ja ylläpitämiseksi.” 
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ja puolisolleen prinsessa Sarwathille 
parit laadukkaita kävelysauvoja, joiden 
pinnassa oli Marimekon unikko-kuosi. 
Prinssi lausahti ilahtuneena: ”You Finns 
know how to combine practicality and 
beauty!”. Toivoisinpa tämän olevan 
totta.

Jo antiikin kreikkalaiset lähtivät 
siitä, että techne, tekniikka, yhdistää 
käytännöllisyyden ja kauneuden. Nyt 
tämä sama ajatus on tulossa takaisin. 
Muotoilun merkitys ja rooli on alettu 
ymmärtää sekä syvällisemmin että 
samalla arkipäiväisemmin. Muotoilu ei 
ole vain ”tähtimuotoilua”, kuuluisten 
muotoilijoiden briljantteja taidonnäyt-
teitä. Muotoilu ei myöskään enää ole 
vain tuotannon apupoikana olemista. 
Muotoilijan pitäisi olla yritysten joka-
päiväinen partneri ja yksi keskeinen 
osa tuotantoprosessia. Kuten graafi sen 
suunnittelun uranuurtaja Erkki Ruuhi-
nen on todennut: ”Muotoilu on vain 
väline, jonka avulla yritys voi parantaa 
tuotteittensa laatua, kiinnostavuutta ja 
kilpailukykyä.” 

Viime kädessä kysymys on kuitenkin 
hyvin syvällisestä muutoksesta yritysten 
tavassa ymmärtää asiakkaan tarpeet ja 
nähdä ne osana tuotteiden kehittämis-
prosessia. Viimeistään brändiajattelun 
maihinnousu yrityksiin merkitsi perin-
teisen markkinoinnin kuolemaa, joka 
olikin jo valmiiksi kuralla. Se ei enää 
toimi, se on yksinkertaisesti tavattoman 
tehotonta, jonka tietävät kaikki alalla 
toimivat. Brändiajattelun kova ydin 
on siinä, että yritys ei itse omistakaan 
brändia vaan sen omistavat asiakkaat, 
jotka myös toimivat brändin kehittäjinä. 
Yrityksen tulee vain luoda edellytykset 
brändin kehitykselle.

Katsokaapa vaikkapa jonkun Body 
Shopin kehitystä. Tai, tämä on suoma-
laisena myönnettävä, Ikean. Se, että 
kummastakin on tullut maailmanluo-
kan menestysbrändejä, on perustunut 
sinänsä yksinkertaisiin mutta sitäkin 
tärkeämpiin oivalluksiin. Perinteinen 

”tuputus”keskeinen mainonta 
on lähes lopetettu, mutta ti-
lalla on paljon olennaisempia 
kiinnikkeitä. Body Shopin 
tapauksessa systemaattinen 
eettisyyden korostaminen yh-
distettynä tuotteiden korkeaan 
laatuun ja ”karun ja kauniin 
ekologiseen” ulkomuotoon, 
Ikean tapauksessa korkeatasoi-
sen muotoilun yhdistäminen 
edulliseen hintaan. Ja katso, 
lopputuloksena yrityksen tuot-
teet erilaistuvat markkinoilla 
tavalla, jota ei voisi saada ai-
kaan miljardin markan mainos-
kampanjalla.

Nokian brändiarvon kehi-
tyksen huikea kasvu ei olisi ollut 
mahdollista ilman korkeata-
soista muotoilua, yhdistyneenä 
korkeatasoiseen teknologiaan. 
Muotoilu auttoi matkapuhelin-
valmistajaa kehittymään yleis-
käsitteeksi, ”nokialaiseksi”. 
Juuri tätä tarkoittaa se, että 
yritysten arvosta tänä päivänä 
jopa 80 % voi muodostua 

ta, suunnittelija Ritva Falla on toden-
nut: ”Kaupallisuus voidaan ymmärtää 
luovaksi elementiksi, jolloin taiteellisuus 
ja kaupallisuus yhdistetään hedelmälli-
sellä tavalla. Asiakas voi olla varma siitä, 
että jokainen kaupan hengarilla roikku-
va tuote on designattu.”

Tulevaisuudessa todellisia menes-
tyksiä ovat kansalaisbrändit, siis yrityk-
set, jotka pystyvät luomaan kestävän ja 
luontevan linkin kansalaisten järkeen ja 
sydämeen. Vaikka tämän kehittyminen 
on aina jossain määrin mysteeri, voim-
me löytää tämän linkin kehittymisen 
kannalta välttämättömiä edellytyksiä. 
Tärkein edellytys on nähdäkseni käy-
tännöllisyyden sekä esteettisen ja eetti-
sen kauneuden liitto, jota juuri onnistu-
nut muotoilu parhaimmillaan siivittää. 
Toivottavasti näemme tulevaisuudessa 
yhä useampia suomalaisia menestysta-
rinoita, jotka tästä liitosta syntyvät! 

Professori Markku Wilenius
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Turun kauppakorkeakoulu

ordanian prinssi El Hassan 
bin Talal oli vieraanamme 
täällä Suomessa eräitä 
viikkoja sitten. Läksiäislah-
jaksi annoimme hänelle 

aineettomasta pääomasta. Tällä ei siis 
tarkoiteta vain työntekijöiden tieto-tai-
toa vaan myös sitä, että osa tästä ai-
neettomasta pääomasta on hajautettu 
asiakkaisiin.

Tämä tarkoittaa, että yritysten koko 
innovaatioprosessi täytyy ymmärtää 
uudella tavalla. On luotava edellytykset 
sille, että ei vain tuoteinnovaatiot, vaan 
myös asiakasinnovaatiot kehittyvät 
yrityksen sisällä. Yrityksen koko hen-
kilöstö on valjastettava ymmärtämään 
yrityksen todellinen tehtävä. 

Meidän ei tule vain katsoa ulko-
maille, kun meillä on kotimaassakin 
loistavia esimerkkejä. Marimekon me-
nestyksen salaisuus ei ole vain korkeas-
sa taideteollisessa osaamisessa vaan ja 
ennen kaikkea siinä tavassa, jolla Kirsti 
Paakkanen on yhdessä henkilöstönsä 
kanssa luonut Marimekkoon uuden 
luomisen ja tekemisen meiningin. 
Avainasia on luova organisaatiokulttuu-
ri, jonka seurauksena myös rajapinta 
asiakkaisiin kasvaa ja syvenee. Kuten 
Marimekon yksi kantavimmista voimis-
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rinymmärrykset. Niitä esiintyy TKK:n 
opiskelijoidenkin keskuudessa. 

”Täällä katsellaan asioita tietenkin 
teknisesti ja oman koulutusohjelman 
näkökulmasta”, Ekman sanoo. 

’Perusvääriin yleiskäsityksiin’ teolli-
sesta muotoilusta kuuluu oletus, että 
vain tietyntyyppiset, suoraan kuluttajille 
menevät tuotteet hyötyvät muotoilusta. 
Toinen väärä käsitys on loogista jatkoa 
ensimmäiselle. 

”B to b -puoli hyötyy muotoilusta 
muka kuluttajatuotteita vähemmän, 
koska merkittävää ovat vain suoritusky-
ky ja muut spesifi kaatiot.”

Teollinen muotoilu tuo kuulemma 
valmistusprosessiinkin vaikeutta ja lisä-
kustannuksia. 

”Mutta kun asia on päinvastoin. 
Muotoilua ei voi erottaa tuotesuunnit-
telusta, jolla haetaan usein helpotuksia 
tuotteiden valmistettavuuteen. Kilpai-
lukykyä luodaan sillä, että laatu pysyy 
mutta valmistettavuus paranee. Sillä 
hintoja ei kireässä kilpailussa voi korot-
taa vetoamalla hyvään suunnitteluun”, 
Ekman huomauttaa. 

Hän uskoo käsitteen ’Finnish de-
sign’ sekoittavan osin ajatuksia. 

”Ja mitä se on”, Ekman kysäisee ja 
jatkaa sen olevan puoliksi taidetta, jos-
ta ei aina tiedä, mikä siinä on hienoa, 
mutta hienoa se silti on.  

”Esimerkiksi Fiskarsin saksien ergo-
nominen muoto näkyy jo sata vuotta 

vanhassa tuoteluettelossa, mutta muo-
toiluosaamisena viitataan yhä siihen. 
Juurikaan ei puhuta tuotesuunnittelulla 
aikaansaadusta mullistuksesta tuotan-
totekniikassa, jonka avulla näitä saksia 
on helpompi valmistaa.”    

Esimerkiksi tuotesuunnittelusta 
teknologiateollisuuden piirissä Ekman 
ottaa paperikonevalmistaja Metson, 
jonka muotoilumissiona on, että ko-
neita myydään enemmän ja niiden 
valmistaminen on yksinkertaisempaa ja 
edullisempaa. 

Ja jos epäilee, mihin satametrinen 
paperikonejärkäle muotoilijaa tarvitsee, 
Ekman haihduttaa epäilyt heti.

”Kun tekniset ominaisuudet ovat 
usein tasavertaisia, muotoilijalla on 
tärkeä rooli järjestelmien integraation 
suunnittelussa. Onko kokonaiskuva 
isosta koneesta viimeistelty, luotettava, 
selkeä. Suunnittelussa pitää huomioida 
muun muassa käytettävyyteen, työtur-
vallisuuteen, meluntorjuntaan ja huol-
lettavuuteen liittyvät kysymykset.” 

Väärät käsitykset teollisesta muo-
toilusta eivät Ekmania sinänsä huoleta, 
sillä kehityksen suunta näyttää hyvältä. 
Työtä ja haasteita toki riittää, niin isoissa 
kuin pienissäkin yrityksissä. 

”Vaikka muotoilutoimistoja käyte-
tään ja tuloksiakin saadaan, puuttuu 
kuitenkin joskus yhä se lopullinen 
oivallus.” 

Ja mitähän muotoa se on? 
Muotoilijalla on perustiedot tek-

niikasta, kuten materiaalinvalinnasta, 
valmistustekniikasta tai vaikkapa elekt-
roniikkalaitteen suunnitteluun liittyvistä 
asioista. Suunnitteluryhmän insinöörei-

   Tuotesuunnittelun 

muoto-oppi

Muotoilu on teollisuudelle selvä kilpailuvaltti. Joskus on vain epäselvää, 
mitä teollinen muotoilu on. TKK:n tuotekehitysprojekti ohjaa opiskelijoita 
oikeaan suuntaan.

T
eknillisen korkeakoulun 
koneensuunnittelun pro-
fessori Kalevi Ekman 
tuntee hyvin teolliseen 
muotoiluun liittyvät vää-

Kalevi Ekman menopelissä, joka kulkee 
1 137 kilometriä litralla polttoainetta, 
keskimäärin 25 kilometrin tuntivauhdil-
la. Tämän vuoden “Pisaralla pisimmäl-
le” -kilpailussa luokassaan kakkoseksi 
sijoittunut “auto” on TKK:n tuotekehi-
tysprojektin viime vuoden satoa.

M U OTO2O O5

TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVAT Jari Härkönen
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hin verrattuna hänellä on usein kehit-
tynyt kyky hahmottaa kokonaisuuksia, 
hyvä avaruuskuvittelukyky ja taito 
tehostaa asiantuntijoiden kommuni-
kaatiota visuaalisin keinoin”, Ekman 
määrittelee. 

Tuotekehitystä 
käytännössä

Isoa, läpi teknologiateollisuuden ken-
tän ulottuvaa muotoiluoivallusta pyrkii 
vauhdittamaan myös Tekes MUOTO 
2005 -teknologiaohjelmallaan. TKK 
on samalla asialla tuotekehitysprojekti 
-opintojaksollaan. 

”Suoraa linkkiä meillä ei ole, sillä 
jaksomme on ollut nykymuotoisena 
opetusohjelmassa jo vuodesta 1997. 
Mutta tavoitteemme ovat yhteneväisiä. 
Teollinen muotoilu lisää kilpailukykyä”, 
Kalevi Ekman sanoo. 

Projektissa opiskelijat ovat yrityksen 
aidon tuotekehityspähkinän ympärillä. 
Tänä syksynä alkaneella kurssilla on 13 
opiskelijoista koostuvaa projektiryhmää 
ja niillä kullakin asiakasyrityksensä. 
Haasteena on kehittää ratkaisu asiak-
kaan määrittelemään ja sille tärkeään 
kysymykseen. Huhtikuussa projektin 
loppuessa ryhmät ovat valmistaneet 
prototyypin – joka saattaa päätyä 
asiakasyrityksellä tuotantokäyttöön tai 
siellä valmistukseen. Projekti ei kuiten-
kaan kilpaile samassa sarjassa yritysten 
varsinaisten tuotekehitysprojektien ja 
-resurssien kanssa.

Professorin mukaan tuotekehitys-
projekti on yrityksille hyvä tapa kokeilla 
yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Pro-
jektiin osallistuvat yritykset 
sponsoroivat TKK:ta, jonka 
rahalla projektin budjetti ra-
kennetaan.

”Monille yrityksille pro-
jekti on hyppy varsinaisen 
tuoteohjelman ulkopuolelle. 
Alueelle, jota olisi mielen-
kiintoista kokeilla, mutta 
kun tämän hetken liiketoi-
minnan kannalta tärkeäm-
mät intressit ovat toisaalla. 
Polku tuotekehitysprojektin 
prototyypista tuotteeksi on 
usein pitkä, mutta onpa jos-
kus syntynyt valmis tuotekin. Hyvällä 
asenteella ja innolla yritykset lähtevät 
projekteihin”, Kalevi Ekman sanoo.

Haastavasti avoin
projekti

TKK:n opiskelijoiden lisäksi projektiryh-
missä on opiskelijoita sekä Taideteolli-
sesta että Helsingin Kauppakorkeakou-
lusta. Etäopiskelijoina ja opiskelijavaih-
don kautta mukana on myös mm. Tuk-
holman Kungliga Tekniska Högskolanin 
(KTH) sekä Massachusetts Institute of 
Technologyn (MIT) opiskelijoita.

KONE Oyj:n tuotekehityksen kanssa 
työskentelevän projektiryhmän opis-
kelijat kokoontuivat lokakuun lopulla 
Otaniemeen neuvonpitoonsa Ekmanin 
kanssa. 

KONEen antamaa tuotekehitys-
haastetta pidetään projektiryhmässä 
mielenkiintoisena, mutta kysyjälle 

korostetaan projektin vasta alkaneen. 
Haaste on hahmotettu ja nyt mietitään, 
kuinka ja millaisena toteutettaisiin rat-
kaisu henkilö- ja tavarankuljetukseen 
sairaalaolosuhteissa. Olosuhteisiin on 
tutustuttu Meilahdessa ja haastateltu 
sairaalan henkilöstöä. Konseptisuunnit-
telu ratkaisun toteuttamiseksi on juuri 
aloitettu.

Kuuden TKK:n opiskelijan, kahden 
TaiK:n teollisen muotoilun opiskelijan 
ja yhden HKKK:n opiskelijan joukko 
vakuuttaa, ettei tulevasta prototyy-
pistä pysty tässä vaiheessa sanomaan 
vielä mitään. Lopullinen toteutus voi 
olla jotain hissin kaukosäätimestä 
kuljetusrobotin kautta täysin uuteen 
järjestelmään. 

Tai sitten se on jotain ihan muuta. 

BiPro-tiimi operoi “Uimonen bi-
cyclen” edelleenkehittämiseksi 
tämän vuoden tuotekehitysprojek-
tissa.  Joakim Uimosen polkupyörän 
jatkokehittelyä tukee keksintösää-
tiö. BiPro-tiimin tarkoituksena on 
kehittää prototyyppiä tuotannolli-
sempaan suuntaan. Kuvassa Markus 
Heikkilä (vas.), Antti Kansala ajaa ja 
Juho Vuolteenaho (oik.).

”Muotoilijaa ajatellaan erikois-

tyyppinä, joka tulee paikalle ja 

muotoilee, kunhan muut ovat 

ensin suunnitelleet. Mutta 

niinhän se ei mene, vaan 

muotoilu ja suunnittelu kulkevat 

yhdessä läpi koko prosessin.”
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”Tutustumme opiskelijoihin ja 
haemme tuoreita ajatuksia. Ja 
katsomme  tietysti myös olisi-
ko meille sopivia ja halukkaita 
rekrytoitavia”, vastaa Rocla 
Oyj:n kehitysjohtaja Kyösti 
Sarkkinen uteluun yhtiön 

Pekka Korhosen mielestä tuotekehi-
tysprojekti on hyvä linkki opiskelijoiden 
ja yritysten välillä. Jos toisin olisi, tuskin 
KONE Oyj olisi projektiin jo useana 
vuonna osallistunutkaan. 

Tuotekehityksen projektipäällikkö 
sanoo yhtiön olevan mukana aina va-
kavissaan. 

”Emme panosta kannaltamme tur-
haan tuotekehitykseen. TKK:n projekti 
menee perinteisen tuotetarjontamme 
ulkopuolelle. Kylläkin kohteeseen, jota 
olemme itsekin jo kartoittaneet, eli 
tarkastelussa ovat sairaalasegmentin 
rakennuksiin suunniteltavat kuljetus-

KONE
Hän painottaa, ettei KONE voi olla 

projektissa vain rahoittajana ja tulosten 
hyödyntäjänä. 

”Lähdemme siitä, että opiskelijat 
saavat tehdä juuri sitä, mitä kurssiin 
opinto-ohjelman mukaisesti kuuluu. 
Ekstrana annamme heille tietojamme 
ja kokemustamme tuotekehityksestä 
ja prosesseistamme. Ja pyrimme toki 
esittelemään itseämme mahdollisena 
tulevana työpaikkana.” 

Korhonen korostaa tuotekehitys-
projektin poikkitieteellisyyttä hyväksi 
ratkaisuksi. Mutta toisin ei voisi nyky-
päivänä ollakaan. Tuotekehitys tarvit-

see erilaisia koulutustaustoja omaavia 
ihmisiä.  

”Jotta maailmanmarkkinoilla pär-
jäisi, on tuotesuunnittelun oltava ko-
konaisvaltaista. Siltä pohjalta omakin 
suunnittelumme toimii.” 

Opiskelijoille poikkitieteellisyys on 
Korhosesta hedelmällistä. 

”Ei heillä niin hirveästi ole kursseja, 
joissa pääsee osallistumaan käytännön 
tuotesuunnitteluun. Ja eri tieteenalojen 
opiskelijoille tekee hyvää katsoa asioita 
joskus ihan uudesta näkökulmasta. Esi-
merkiksi insinööriopiskelijalle voi hyvinkin 
olla jotain uutta siinä, että suunnittelun 

ROCLA

ajatellen on täysin eri asia, onko laite 
työssä varastossa vai liikkeellä ihmisten 
ilmoilla”, Sarkkinen sanoo. 

Hanke ei kuitenkaan liity Roclan 
nykyiseen tuoteohjelmaan. 

”Tämä on hyppy sen ulkopuolelle. 
Aina ei kuitenkaan kannata katsoa vain 
nykybisnestä, on tarkasteltava myös tu-
levaisuuden mahdollisuuksia. Yrityksel-
lä pitää olla avoin innovaatioympäristö, 
kyky liikkua jämähtämättä tuttuun ja 
turvalliseen.” 

TKK:n projekti on omiaan tiettyjen 
”asenneluutumien” torjunnassa. 

Kehitysjohtajan kärjistämänä: 
insinööri näkee tuotteen hyvänä kun 

tekniikka pelaa, mutta sehän 
on vasta pääsylippu seuraavil-
le kierroksille. Kauppatieteilijä 
katsoo asioita eri näkökulmas-
ta. Hän pohtii, mistä tuotteelle 
löytyisi markkinoita. Ja loppu-
pelin ratkaisevat ne ominaisuu-

motiiveista ottaa osaa TKK:n tuoteke-
hitysprojektiin. 

Tuotekehityksellisenä haasteena 
opiskelijoilla on kuljetusväline, joka 
varastoissa surraamisen sijaan kuljet-
taisi tavaroita tai ihmisiä ulkotiloissa, 
vaikkapa lentokentillä. 

”Tämähän lähti siitä, että meillä on 
hyvä akkukäyttöinen teknologia, mutta 
sähkötrukkejamme käytetään ainoas-
taan sisävarastoissa. Projektissa hahmo-
tellaan mahdollista ratkaisua ulkokäyt-
töön tarkoitettuun kuljetusvälineeseen, 
jolloin myös laitteen suunnittelua pitää 
miettiä monin tavoin uusiksi. Esimer-
kiksi turvaratkaisuja ja ulkonäköäkin 

det, jotka houkuttelevat valitsemaan 
tasavertaisessa pelissä juuri omamme. 
Muotoilija pukee asiakkaan odotukset 
hinnaltaan kilpailukykyiseksi tuotteeksi. 

Tuotesuunnittelijoiden koulutuksel-
linen monitieteisyys on ehdoton edelly-
tys sille, että avoin innovaatioympäristö 
voi toimia. 

”Tulevaisuudessa korostuu entistä 
enemmän bisneksen kehittäminen, jos-
ta  tuotesuunnittelu on osa. Ja monitie-
teistä joukkoa”ravistelemalla” saadaan 
kokonaisvaltaista tuotesuunnittelua”, 
Sarkkinen toteaa. 

ratkaisut. Tähtäin on kuitenkin 
tulevaisuudessa, ja hanke kuu-
luu varsinaisesti tutkimusosas-
tomme puolelle”, Korhonen 
sanoo. 

lähtökohtana ovat käyttäjän tar-
peet”, Korhonen naurahtaa. 

Toisinpäin katsottuna teol-
lisen muotoilun opiskelijan on 
hyvä itse nähdä ja kokea, miten 
erilaiset käyttäjätarpeet ovat 
teknisesti toteutettavissa. 

M U OTO2O O5

Professori Ekman lähdössä matalalentoon vieressään 
vasemmalla Mika Vanhamaa ja oikealla Mikko Rei-
nikainen.
Vaikka KONEen ja Roclan tuotekehitysprojektit ete-
nevät toisenlaisia latuja kuin polttoainepihin ajokin 
kehitystyö, eivät yritykset koskaan panosta kannal-
taan turhaan tuotekehitykseen.
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Muotoilustrategian huonetaulu

1. Mikä muotoilun tehtävä tulisi olla yrityksessä?

2. Miten tavoite voidaan saavuttaa?

3. Riittävätkö resurssit?

4. Millaiset prosessit muotoilutoiminnan 

    toteuttamiseen tulisi kehittää?

5. Miten taataan, ettei muotoilu jää 

    satunnaiseksi projektiksi vaan kasvaa 

    liiketoimintaa tukevaksi prosessiksi?

6. Ketä toimijoita ja mitä työnkuvia muotoilu-

    toiminnan resursointi edellyttää?

7. Kenellä on valtuutukset tehdä muotoiluun

    liittyviä investointeja?

8. Miten paljon yrityksesi on valmis investoimaan 

    tuotekehitysbudjetista muotoiluun?

9. Onko muotoilutoiminnon painoarvo niin 

    merkittävä, että yrityksen muotoilujohtaja 

    on myös osa johtoryhmää?

syntymiselle. Muotoilua ei voida hyö-
dyntää sen enempää perustason tuote-
kehityksessä kuin liike- ja tuoteideoiden 
esisuunnittelussa, jos yrityksessä ei ole 
vastaanottopintaa. Jos muotoilu ei ole 
osa yrityksen liikeideaa, suhtaudutaan 
siihen projektinomaisesti. Niinpä myös 
muotoiluun liittyvät vastuukysymykset 
ovat epämääräisiä. Yrityksen sisältä saat-
taa usein puuttua infrastruktuuri, jolle 
muotoilutoimistot voisivat tarjota pal-
velujaan”, Taideteollisen korkeakoulun 
tutkija Annaleena Hakatie sanoo.

Hakatie on mukana Tekesin        
MUOTO  2005 -ohjelmaan kuuluvassa 
projektissa Proaktiivinen muotoilu, joka 
on Helsingin yliopiston ja Taideteollisen 
korkeakoulun yhteishanke.

Hakatie ei halua kuitenkaan sälyttää 
vastuuta yhteistyön ongelmista pelkäs-
tään yrityksille.

”Myös muotoilutoimistoilla on 
haaste kehittyä markkinointihenkisem-
miksi konsulttiyrityksiksi. Muotoilutoi-
mistoilta puuttuu kyky markkinoida 
palveluksiaan, sillä niillä ei ole riittävää 
toimialojen tai liiketoiminnan tunte-
musta. Teolliset suunnittelijat eivät osaa 
hyödyntää osaamistaan, jos eivät tunne 
markkinoita”, Hakatie sanoo.

Muotoilutoimistojen olisi onnistutta-
va kasvamaan yritystä sparraavan ulko-
puolisen asiantuntijan rooliin, vähän sa-
moin kuin mainostoimistot ovat löytäneet 
roolinsa asiakkaan markkinointiviestinnän 
strategisina partnereina tai konsulttitoi-
mistot liiketoiminnan kehittäjinä.

Muotoilun
hyödyntäminen vaatii 

pitkäjänteisyyttä

Hakatien mielestä yhteistyön jalostumi-
nen edellyttää kuitenkin yrityksiltä muo-
toilutoiminnon organisoimista. Vaikka 
onnistuneesti muotoilua hyödyntäviä 
yrityksiä löytyy niin kulutustavara- kuin 
yritysten välisten asiakassuhteiden sek-
torilta, vain murto-osa suomalaisyrityk-

Muotoilu hakee 
paikkaansa 

yrityksissä
Vain harvalla suomalaisyrityksellä on muotoilu-

strategia. Muotoilu nähdään edelleen liian 
usein erillisprojektina, jolla ei ole selkeää roolia 

yrityksen liiketoimintaprosesseissa. Tämä 
paikattomuus heijastuu myös yritysten 

ja muotoilutoimistojen yhteistyöhön.

uotoilun paikatto-
muus on usein este 
yritysten ja muotoi-
lutoimistojen pitkä-
jänteisen yhteistyön 

”M

TEKSTI Olli Manninen  KUVA Jari Härkönen
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– sellainen oma pieni näennäisraken-
teensa, joka keskustelee vain keske-
nään”, Hakatie arvioi.

”Yritysjohdon käsitys muotoilusta 
liittyy mielikuviin menneiden vuosikym-
menien lasi- tai posliiniteollisuudesta. 
Muotoiluun suhtaudutaan yhä kuin 
käsityöhön, jota taiteilija voi tehdä 
omassa työpajassaan, irrallaan yrityksen 
muusta toiminnasta”, Hakatie sanoo ja 
peräänkuuluttaa luutuneiden asentei-
den reipasta pöllyttämistä.

”Teollisen muotoilijan ura har-
voin etenee yrityksen sisällä, hän on 

M U OTO2O O5

sistä ymmärtää muotoilun merkityksen 
aitona kilpailutekijänä.

”Pääosin yritykset ostavat satunnai-
sesti muotoilupalveluita ulkopuolisilta 
toimistoilta. Vain muutamalla yrityksellä 
on muotoilusta vastaava johtaja palkka-
listoillaan. Muotoiluun suhtaudutaan 
kuin jonkinlaiseen ihmelääkkeeseen, 
joka voidaan yhtäkkiä vetää taikasal-
kusta tukemaan yrityksen liiketoimin-
taa”, Hakatie sanoo.

”Jos näin ajatellaan, niin muotoilu-
toiminnon systemaattisen kehittämisen 
merkitystä ei ole ymmärretty yritykses-
sä. Nykytilanne on hämmästyttävä, sillä 
muotoilusta on tullut selkeästi sellainen 
tekijä, joka erottaa teknologiainnovaa-
tiotkin toisistaan”, Hakatie sanoo.

Loppukäyttäjä, olipa kyseessä ku-
luttaja tai asiakasyritys, vaatii tuotteelta 
käytettävyyden ja luotettavuuden lisäk-
si myös visuaalista miellyttävyyttä.

Liiketoimintaa tukeva muotoilustra-
tegia on luonteeltaan pitkäjänteinen, 
jatkuvasti yrityksen prosesseissa läsnä 
oleva elementti, joka tukee myös 
yrityksen omaksumaa yrityskuvaa ja 
brändistrategiaa.

”Tuotekehityksen alkuvaiheista 
mukana oleva muotoilija voi osaami-
sellaan ja valinnoillaan tuoda mukaan 
myös ratkaisevia kustannusnäkökulmia 
tuotteen käytettävyyden ja esteettisen, 
emootioita synnyttävän ulkomuodon 
lisäksi”, Hakatie sanoo.

Yritysten muotoilutoiminnon satun-
naisuus ilmenee myös dokumentaation 
puutteena.

”Systemaattista seurantaa on har-
voin edes sellaisillakaan yrityksillä, jotka 
ovat onnistuneesti osanneet hyödyntää 
muotoilua tuotekehityksessään”, Haka-
tie sanoo.

Asenneremonttia
tarvitaan

Hakatien mielestä muotoilu on osaltaan 
julkisuutensa vanki. Taideteollinen muo-
toilukulttuuri on pitkään ollut sisään-
päinkääntynyttä.

”Taideteollisen suunnittelun alueel-
la vallitsee näennäisrakenteet. On tietty 
lehdistö, muutamat firmat ja messut 

joko satunnaisesti vieraileva tähti tai 
tunnollinen apupoika, joka saavuttaa 
insinöörien luottamuksen olemalla 
nokkela mallintaja tai visualisoija”, 
Hakatie sanoo.

”Puhumattakaan, että yritykselle 
olisi rekrytoitu muotoilujohtaja, jolla 
olisi paikka yrityksen johtoryhmässä”, 
Hakatie sanoo.

Vaikka juuri näin pitäisi olla. Muo-
toilujohtajanhan pitäisi olla yritysorga-
nisaatiossa yhtä keskeisessä asemassa 
kuin markkinointi- tai brändijohtajan. 

Vain murto-osa suomalaisyrityksistä ymmärtää muotoilun merkityksen aitona 
kilpailutekijänä, sanoo tutkija Annaleena Hakatie.
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EU:n kierrätyslainsäädännön tavoitteena on vähentää syntyvän romun määrää sekä edistää sen uudelleen-

käyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimintaan vaikuttavat seuraavat 

direktiivit:

WEEE-direktiivi
Koskee käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräyk-

sen ja käsittelyn järjestämistä. Vaatimukset tulevat voimaan 13.8.2005.

RoHS-direktiivi
Säätelee tiettyjen terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden, kuten lyijyn ja kadmiumin, käyttöä ja käsit-

telyä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. Vaatimukset tulevat voimaan 1.7.2006.

EuP-direktiiviehdotus
Puitedirektiivi energiaa käyttäviä tuotteita koskevien ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamista varten. 

Komission ehdotus on tällä hetkellä parlamentin ja neuvoston toisessa käsittelyssä. Direktiivi hyväksyttäneen 

vuoden 2005 aikana. Direktiivin nojalla annetaan myöhemmin tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanosäädök-

siä, joista ensimmäiset hyväksyttäneen vuonna 2007.

REACH eli EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö
Komission ehdotus REACH-asetukseksi hyväksyttäneen ensi vuonna ja asetus astunee voimaan vuoden 2006 

lopussa. Pyrkimyksenä on uusien määräysten avulla vähentää tuotteista aiheutuvia ympäristövaikutuksia nii-

den koko elinkaaren aikana eri tavoin ja lisätä valmistajien vastuuta tästä kehityksestä. 

kierrätys on vain yksi askel kohti 
EU:n ajamaa tuotelähtöistä tuote-
politiikkaa. Uudet ympäristöläh-
töiset vaatimukset on tulevaisuu-
dessa otettava huomioon myös 
tuotekehityksessä, tuotteiden 

”Viime vuodet on keskitytty siihen, 
miten käytöstä poistettavien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden kierrättäminen 

voidaan toteuttaa tehokkaasti 
ja käytännöllisesti. Se on kui-
tenkin vain yksi teollisuutta 
kohtaavista ekologisista haas-
teista”, Teknologiateollisuuden 
asiantuntija Peter Malmström 
sanoo.

Käytöstä poistettavien säh-
kö- ja elektroniikkalaitteiden 
kierrätyksestä on EU:ssa mää-
rätty WEEE-direktiivillä. RoHS-

Sähkö- ja elektroniikka-
tuotteiden kierrätys alkaa

Kaikki sähkö- ja elektroniikka-
yritykset tai -maahantuojat eivät 

välttämättä vielä edes tiedä, 
kuuluvatko ne uusien EU:n 
ympäristöasioita koskevien 

direktiivien piiriin.

V
uonna 2005 käyn-
nistyvä käytöstä 
poistettavien sähkö- 
ja elektroniikkalait-
teiden (ns. se-romu) 

Ympäristövaatimukset kiristyvät

valmistuksessa, jätehuollossa ja tuot-
teiden elinkaaren kattavan tuotetiedon 
kehittämisessä.

direktiivi puolestaan säätelee haitallisten 
aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikka-
teollisuudessa. Lisäksi tuotantoa tulevat 
normittamaan REACH-kemikaalilainsää-
däntö sekä EuP-direktiivi.

EuP-direktiivin myötä EU:n yhtenäi-
sen tuotepolitiikan perusperiaatteisiin 
kuuluu elinkaariajattelu, joka tulevai-
suudessa velvoittaa ympäristövaiku-
tusten huomioimiseen jo tuotteiden 
suunnitteluvaiheessa.

Mitä tämä merkitsee esimerkiksi 
suomalaisen pk-yrityksen näkökulmas-
ta?

”Alihankkija- ja toimittajavaati-
mukset varmaankin tiukentuvat. Jos 
lopputuotevalmistaja on vastuussa 
direktiivien noudattamisesta, on so-
pimusvalmistajien, alihankkijoiden ja 
koko valmistusketjun huolehdittava 
omalta osaltaan siitä, että tuotteissa 
käytetään vain hyväksyttyjä, direktiivi-
en mukaisia aineita ja materiaaleja”, 
Malmström sanoo.

Tuottajavastuu voimaan 

EU:n kierrätyslainsäädännön pohjana 
on tuottajavastuu. Se koskee sekä 
valmistajaa että maahantuojaa. Myös 

T U T K I T T U A

Nämä direktiivit säätelevät toimintaa

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Kuusakoski Oy
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etäkauppaa käyvät yritykset kuuluvat 
asetuksen piiriin.

Tuottajavastuu koskee laitteiden 
koko elinkaarta. Käytännössä laitteen 
tuottaja huolehtii myös markkinoille 
tuomiensa laitteiden keräyksestä ja kier-
rätyksestä kustannuksineen.”Kierrät-
tämiseen liittyvät järjestely-, vastuu- ja 
vakuuskysymykset ovat kuitenkin mo-
nimutkaisia. Tilannetta vaikeuttaa myös 
selkeiden ohjeiden puute”, Malmström 
sanoo.

EU:n lainsäädännön mukaan maa-
hantuojalla tarkoitetaan sellaista tahoa, 
joka tuo tuotteen ensimmäistä kertaa 
EU:n alueelle. Tuottajanvastuun alaista 
ns. kansallista maahantuojaa voi olla 
tällöin vaikea tunnistaa ja ongelmia 
saattaa syntyä, kun Suomeen tuodaan 
tuotteita toisen EU-maan kautta.

”Euroopassa vilkasta keskustelua 
käydään tuottajanvastuujärjestelmien 
valvonnasta ja oikeudenmukaisuu-
desta. Valvonta- ja kustannusjyvitys-
ongelmassa on kysymys siitä, kuinka 
aiheutuvia kustannuksia tulisi jakaa ns. 
tuottajayhteisöjen ja tuottajien kesken. 
Joissakin maissa, kuten Saksassa, on 
perustettu erillinen viranomaisyksikkö, 
joka toimii nk. clearing-house -periaat-
teen mukaisesti ja jyvittää kustannuk-
sia”, Malmström toteaa. 

Tämä on myös Suomessa tärkeä 
ratkaistava kysymys järjestelmän toimi-
vuuden ja käyntiinlähdön kannalta. Se 
asettaa viranomaiselle omat haasteen-
sa. Tuottajanvastuu ei voi olla asia, jota 
myös tuottajat valvovat.

Suomessa se-romun kierrätystä 
tulee valvomaan Pirkanmaan ympäris-
tökeskus, kun taas Turvatekniikan kes-
kus TUKES valvoo laitteissa käytettäviä 
raaka-aineita koskevia säädöksiä.

Teknologiateollisuuden Aware-
ness-projektissa on tavoitteena ottaa 
käyttöön WEEE-direktiivin vaatimukset 
täyttävä toimintatapa, jotta ensi elo-
kuussa aloitettava se-romun kierrätys 
olisi mahdollista.

Projektissa on mukana noin 60 yri-
tystä. Ne ovat järjestäytyneet eri tuote-
ryhmien mukaisiksi tuottajayhteisöiksi, 
joille voivat siirtää tuottajavastuuseen 
liittyvät velvoitteensa. Hankkeessa kehi-

tetään myös tietojärjestelmää (RecISys), 
jonka avulla romun kierrättämisestä ja 
raportoimisesta saadaan tietohallin-
nollisesti mahdollisimman helppo ja 
tehokas.

RecISys-tietojärjestelmä kerää ja 
koostaa tilastoja ja raportteja viran-
omaisille, tuottajille ja kierrätysteolli-
suudelle. 

RecISys-tietojärjestelmä on suunni-
teltu siten, että sitä voidaan laajentaa 
tulevaisuuden tiukentuvien vaatimus-
ten mukaan. Järjestelmän rakenteet on 
tehty tukemaan yksilöllistä tuottajavas-
tuuta. Toiminnan alkaessa on kuitenkin 
käytännöllistä hoitaa kierrätys yhteisöl-
lisesti, sillä WEEE-direktiivi velvoittaa 
tuottajia huolehtimaan kollektiivisesti 
ns. historiallisesta romusta. Kun esimer-
kiksi RFID-teknologiaan perustuvat etä-
tunnisteet mahdollistavat tulevaisuu-
dessa tuotteiden automaattisen tun-
nistuksen, voidaan kierrätystoiminnan 
kustannukset RecISys-tietojärjestelmän 
avulla kohdistaa juuri niille tuottajille, 
joiden tuotteista kustannukset ovat 
syntyneet.

 

Ketterä hyötyy, 
hidas pelaa riskillä

Miten elektroniikka-alan yritysten 
kannattaa nyt menetellä tulevien kier-
rätyshaasteiden suhteen? 

Globaaleilla markkinoilla toimivat 
valmistajat ovat jo minimoineet ris-
kejä ja tiukentaneet oma-aloitteisesti 
tuotteidensa raaka-aineiden ekolo-
gista vaatimustasoa ja pitävät näin 
samalla sopimusvalmistajansa ajan 
tasalla.

”Ongelmallisempi tilanne on pai-
kallisilla, kotimarkkinoilla toimivien 
yritysten kohdalla. Joillekin yrityksille 
ympäristökysymykset niihin liittyvine 
vastuineen saattavat olla vielä koko-
naan uusi asia ja merkitä haasteellisia 
lisäinvestointeja”, Malmström sanoo.

Kaikki yritykset tai maahantuojat 
eivät välttämättä vielä edes tiedä, 
että ne kuuluvat näiden EU-direktii-
vien piiriin. Lisäkustannusten ohella 
direktiivien noudattaminen saattaa 
edellyttää suuria muutoksia sekä val-

Kierrätyspalveluyhtiö Kuusakoski 
Oy:n palvelujohtaja Risto Pohjan-
palo arvioi sähkö- ja elektroniikka-
romun kierrätyksen jopa kaksinker-
taistuvan Suomessa ensi vuonna. 
“Ruotsissa kerätään vuosittain 
elektroniikkaromua keskimäärin 10 
kiloa asukasta kohden. Pääsemme 
Suomessa varmaan samaan tasoon, 
kun kierrätyspisteitä perustetaan 
lisää”, Pohjanpalo sanoo. EU:ssa ta-
voitteeksi on määritelty neljä kiloa 
asukasta kohden.

mistuslinjoissa että toimintatavoissa.
Malmströmin mukaan pk-yritys-

tenkin kannattaa ryhtyä toimimaan 
mahdollisimman pian uusien vaati-
musten mukaan, sillä näin saavutetut 
hyödyt ovat suuremmat kuin riskit.

”Kun asioihin paneutuu ajoissa, 
kustannukset on hallittavissa parem-
min. Valmistusverkoston toiminta 
tehostuu ja sitä myötä tuotteiden 
kilpailukyky vahvistuu”, Malmström 
sanoo.

Mitä enemmän mukautumista 
uusiin vaatimuksiin siirtää, sitä toden-
näköisempiä ovat riskit ja lisäkustan-
nukset.

”Valmistusverkostoissa toimivat 
yritykset saattavat menettää sopi-
muksia, jos ne eivät voi toteuttaa ym-
päristövaatimuksia sovitussa aikatau-
lussa. Direktiivien vastaiset tuotteet 
saattavat joutua myyntikieltoon tai 
niiden markkinoinnista saattaa seu-
rata rangaistussakkoja”, Malmström 
sanoo. 
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lisuuden yritykset ovatkin investoineet 
vahvasti uusille kasvualueille, missä 
markkinoiden läheisyyden lisäksi tuo-
tantokustannukset ovat vain murto-osa 
vastaavista kustannuksista Suomessa. 
Yritysten toiminnan kansainvälistymi-
nen jatkuu vahvana.

Kehitys asettaa suomalaiselle toi-
mintaympäristölle kasvavia vaatimuk-
sia. Sen on merkittävästi parannettava 
kilpailukykyään, jotta se olisi houkutte-
leva teollisille investoinneille. Elämme 
vahvaa globaalin murroksen aikaa.

Yrityksille lisäarvoa

Teknologiateollisuus ry:n toiminta-
ajatuksena on huolehtia siitä, että 
teknologiateollisuudella on menesty-
misen edellytykset kansainvälisessä kil-
pailussa. Visiona on olla innovatiivinen 
suunnannäyttäjä ja vahva vaikuttaja 
teknologiateollisuuden toimintaympä-
ristön ja liiketoiminnan kehittämisessä, 
edelläkävijä työelämän kehittämisessä 
sekä haluttu jäsenyritystensä yhteistyön 
paikka. 

Keskeiset muutostekijät teknolo-
giateollisuuden toimintaympäristössä 
ovat tiedon ja osaamisen merkityksen 
kasvu, digitaalisuuden eteneminen, 
väestörakenteen muutos ja globalisaa-
tio. Nämä muutostekijät muodostavat 
Teknologiateollisuus ry:n toiminnan 
viitekehyksen.

Kesän ja syksyn aikana Teknologia-
teollisuudelle valmisteltiin uusi toimin-
tamalli, joka astui voimaan 15.10.2004. 
Uudessa toimintamallissa korostuu 
fokusointi toimialan kilpailukyvyn kan-
nalta keskeisiin asioihin. Tavoitteena 

Teknologiateollisuus ry 
uudessa iskussa

Teknologiateollisuuden yritykset ovat kohdanneet 
viime vuosina suuria haasteita. Globaali rakenne-
muutos luo epävarmuutta teollisuudelle ja 
merkitsee muutoksia yritysten strategioissa. 
Myös Teknologiateollisuus ry:n on vastattava 
haasteeseen ja muokattava omaa toimintaansa 
muuttuvaan toimintaympäristöön sopivaksi.

G
lobalisaatiokehitys mer-
kitsee yrityksille uusia 
mahdollisuuksia kasva-
villa markkinoilla. Suo-
malaiset teknologiateol-

on toiminnan mahdollisimman suuri 
vaikuttavuus.

Teknologiateollisuus on jaettu nel-
jään yksikköön, jotka ovat innovaatio-
ympäristö, työmarkkinat, viestintä sekä 
jäsenyys- ja hallintopalvelut. Organisaa-
tio on matala ja se toimii tehokkaasti yli 
yksikkö- ja ryhmärajojen.

Syksyn aikana on käynnistynyt myös 
keskusteluja eri sidosryhmien kanssa 
yhteistyön lisäämiseksi ja siihen liittyen 
joidenkin Teknologiateollisuuden ny-
kyisten toimintojen ulkoistamiseksi. 

Pisimmällä keskusteluissa ollaan 
Finpron kanssa. Tulemme osallistu-
maan Finpron toiminnan kehittämiseen 
sen yhteisöjäsenenä tavoitteena, että      
Finpro pystyy tarjoamaan kilpailuky-
kyisiä, tehokkaita, helposti saatavia 
kansainvälistymiseen liittyviä palveluja. 
Samalla Teknologiateollisuuden jäsen-
yrityksistä tulee myös Finpron jäseniä. 

Seuraavassa esitetään lyhyt kuvaus 
Teknologiateollisuuden neljän yksikön 
tehtävistä.

Suomalainen 
toimintaympäristö 
kilpailukykyiseksi 

 
Innovaatioympäristöyksikkö on Tekno-
logiateollisuuden suurin yksikkö. Sen 
tehtävänä on vaikuttaa innovatiivisen 

toimintaympäristön kehittymiseen sekä 
parantaa yritysten liiketoiminta- ja tek-
nologiaosaamista, kansainvälistymistä 
ja verkottumista.

Yksikkö koostuu neljästä ryhmästä: 
liiketoiminta ja teknologia, koulutus ja 
osaaminen, pkt-vaikuttaminen sekä 
toimialaklusterit. Alueellista läsnäoloa 
ja vaikuttamista parannetaan omaa 
alueverkostoa vahvistamalla ja lisäämäl-
lä yhteistyötä piiriyhdistysten kanssa. 
Uudistumisen myötä Teknologiateolli-
suudella on yksiköt Kuopiossa, Oulussa, 
Seinäjoella, Tampereella ja Turussa.

Kilpailukykyä tukevat 
työmarkkinaratkaisut

Työmarkkinat-yksikön tehtävänä on 
kattavaan talouden arviointiin perustuen 
edelläkävijänä kehittää työmarkkina-, 
työehto- ja palkkausasioita siten, että 
ne vastaavat teknologiateollisuuden 
yritysten muuttuvia tarpeita ja tukevat 
menestymisen edellytyksiä kansainväli-
sessä kilpailussa. Työelämän rakentei-
den joustavuus ja sopeutumiskyky ovat 
osa kilpailukykyistä ja innovatiivista 
toimintaympäristöä.

Yksikkö koostuu kolmesta ryhmäs-
tä: toimihenkilösopimukset, työnteki-
jäsopimukset sekä talouden arviointi, 
jonka tehtävänä on suhdanneseuran-
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ta, työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
seuranta sekä kansainväliset kilpailu-
kykyvertailut. Teknologiateollisuuden 
alueellisessa toiminnassa työmarkki-
na-asiat ovat luonnollisesti vahvasti 
mukana.

Teknologiateollisuuden 
näkymät ja sen 

tarjoamat 
mahdollisuudet

Viestintäyksikön tehtävänä on välittää 
oikea kuva teknologiateollisuudesta, 
sen merkityksestä hyvinvoinnille ja sen 
tarjoamista tulevaisuuden mahdolli-

suuksista. Oikea viestiminen on entistä 
tärkeämpää, kun eletään murrosta, jos-
sa muutos on jatkuvaa ja usein nopeata 
sekä ennalta-arvaamatonta. 

Teknologiainfo Teknova Oy (entinen 
Metalliteollisuuden Kustannus Oy) tuot-
taa ajankohtaista ja ammatillista tietoa 
julkaisujen, sähköisten tuotteiden, työ-
elämän koulutuksen sekä seminaarien 
muodossa.

Oman toiminnan 
puitteet

Jäsenyys ja hallintopalvelut -yksikön 
tehtävänä on tarjota palveluja jäse-

Toimitusjohtaja
Martti Mäenpää

sihteeri Maj-Britt Johansson

Liiketoiminta ja

teknologia

Ilkka Niemelä

Koulutus ja osaaminen

Anneli Manninen

Toimialaklusterit

Henrik Nordell

Toimihenkilö-

sopimukset

Sten Ståhle

Talouden arviointi

Jukka Palokangas

Viestintä

Alan vetovoima

Teknova Oy

Jäsenyyspalvelut

Liikejuridiikka

Talous

Tietohallinto

Henkilöstö- ja

toimistopalvelut

Innovaatio-
ympäristö

Juha Ylä-Jääski Markku Alhonen

Työntekijäsopimukset

Pekka Kärkkäinen

Pkt-vaikuttaminen

Veikko Kajaste

Aluetoiminta ja piiriyhdistysyhteistyö

Veikko Kajaste

Ari Sipilä

Jussi Kallio

Standardisointi

Antti Karppinen

Teknologiateollisuus ry:n toimintamalli

Metallinjalostajat ry

Sirpa Smolsky

sihteeri Leena Sorvaniemi

Jäsenyys- ja
hallintopalvelut

ViestintäTyömarkkinat

Risto Alanko Esko Keskinen

Pekka Kärkkäinen

nyyteen ja liikejuridiikkaan liittyvissä 
kysymyksissä sekä vastata yhdistyksen 
omaa toimintaa tukevista palveluista 
liittyen erityisesti talous-, henkilöstö- ja 
tietotekniikka-asioihin. 

Yksikköön kuuluu omana ryhmä-
nään Teknologiateollisuuden standar-
disoimiskeskus. Ryhmän tehtävänä 
on vaikuttaa teknisiin määräyksiin ja 
standardeihin metallien jalostuksen 
sekä kone- ja metallituoteteollisuuden 
kansainvälisen kilpailukyvyn ja liiketoi-
minnan edistämiseksi. 

Martti Mäenpää
Toimitusjohtaja

Teknologiateollisuus ry
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ovat energian ja metalliraaka-aineiden 
voimakkaat hinnannousut, epävar-
muus Yhdysvaltain talouden kroonisten 
tasapaino-ongelmien korjaantumisesta 
sekä työllisyyden heikko kehitys perin-
teisissä teollisuusmaissa. 

Tilauskannoissa epäyhtenäistä kehitystä 

Yritykset palkkaavat 
poistuman verran

rattuna vaatimatonta vauhtia. Tämän 
seurauksena öljyn hinta on noussut 
kuluneen vuoden aikana 60–70 pro-
senttia ja useiden terästuotteiden hin-
nat esimerkiksi Länsi-Euroopassa 60–75 
prosenttia viimevuotiseen verrattuna. 
Aasian valtavat infrastruktuuri-inves-
toinnit ja tuotannon laajennukset pitä-
vät yllä raaka-aineiden vahvaa kysyntää 
myös lähikuukausina. 

Vaikka Kiinan valtio pyrkii hillit-

tään. Viimeisten kolmen vuoden aikana 
dollari on menettänyt arvostaan jo 50 
prosenttia euroon nähden.    

Teknologiateollisuudessa kehitys 
on jatkunut Suomessa kesän ja syksyn 
aikana varsin epäyhtenäisenä sekä 
toimialojen että yritysten välillä. Koko-
naisuudessaan alan yritysten tuotanto 
oli tammi–syyskuussa määrältään viisi 
prosenttia korkeammalla tasolla kuin 
viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. 
Myös liikevaihto lisääntyi viimevuoti-
sesta. Osassa teknologiateollisuutta 

Maailmantalous on kasvanut tänä vuonna vahvasti verrattuna viime vuosiin. 
Vuoden lopulla kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut. Vaikka edessä on 
mahdollisesti hitaamman kasvun vaihe, globaalilla tasolla edellytykset 
suhteellisen myönteiseen kehitykseen ovat edelleen olemassa.

N
äkemykselle, jonka mu-
kaan kasvu edelleen 
hidastuu, löytyy tukea 
laajalti. Riskejä vakaan 
kehityksen jatkumiselle 

Kasvun painopiste onkin muualla. 
Kiinan, Intian ja muun Aasian talou-
det ovat kehittyneet edelleen verraten 
vahvasti syksyn aikana. Investointien 
ja teollisuustuotannon lisääntyminen 
Aasiassa on pitänyt yllä öljyn ja metal-
lien suurta kulutusta ja laskenut näiden 
raaka-aineiden varastot alhaiselle ta-
solle. Näiden tärkeiden raaka-aineiden 
tuotanto on lisääntynyt kysyntään ver-

dysvalloissa. Vajeet ovat muuttuneet 
jo siinä määrin kroonisiksi, että niistä 
uhkaa muodostua suuri este vakaalle 
talouskehitykselle. Tämän takia on 
odotettavissa, että vajeiden kurominen 
umpeen merkitsee Yhdysvaltain talous-
kasvun hidastumista ja epävarmuutta 
valuuttamarkkinoilla. Dollarin arvon 
aleneminen merkitsee euroalueen hin-
takilpailukyvyn heikentymistä entises-
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Muutos (yhteensä) + 8 % - 1 %
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Vientiin

semään taloutensa 
kasvuvauhtia, toimen-
piteiden vaikutukset 
investointeihin jäänevät 
varsin rajallisiksi. Kiinan 
rinnalla myös Intialla on 
vahva veto kansainvälis-
ten yritysten ja sijoittaji-
en keskuudessa. 

Heikko taala 
painaa 

euromaita

Vaihtotaseen ja julkisen 
talouden alijäämät ovat 
syventyneet entisestään 
viime kuukausina Yh-
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Muu/
Ei tietoa

Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutustausta
Suomessa 2003 ja 2007

2003

2007

+ 21
+ 11

- 12

+ 2

- 24

yritysten liikevaihdon kehitystä vahvisti 
alkuvuonna metallien hintojen voima-
kas nousu, osassa alan yrityksiä sitä 
heikensi elektroniikan myyntihintojen 
aleneminen.

Tilauskannan kehitys 
ennakoi lievää kasvua

Teknologiateollisuuden yritykset Suo-
messa saivat uusia tilauksia heinä–syys-
kuussa euromääräisesti kahdeksan 
prosenttia enemmän kuin viime vuonna 
samalla ajanjaksolla, mutta hieman vä-
hemmän kuin huhti–kesäkuussa. Uudet 
tilaukset lisääntyivät elektroniikka- ja 
sähköteollisuudessa, mutta vähenivät 
kone- ja metallituoteteollisuudessa.  

Tilauskannan arvo oli syyskuun lo-
pussa euromääräisesti kolme prosenttia 
suurempi kuin vuosi sitten samaan 
aikaan ja kaksi prosenttia suurempi 
kuin kesäkuun lopussa. Tilauskanta 
on vahvistunut kesäkuun jälkeen 
elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, 
mutta heikentynyt kone- ja metallituo-
teteollisuudessa. Metallien jalostajien 
tilauskannan arvoa on kasvattanut eri-

tyisesti metallien hintojen 
voimakas nousu.    

Viime kuukausien ti-
lauskehityksen perusteella 
koko alan liikevaihdon 
arvioidaan olevan loppu-
vuonna jonkin verran suu-
rempi kuin viime vuonna 
vastaavaan aikaan. 

  

Henkilöstön 
osaamistaso 

nousee 

Teknologiateollisuuden 
yrityksillä ei ole aikomuksia 
kasvattaa henkilöstönsä kokonaismää-
rää lähivuosina Suomessa. Kesä–syys-
kuussa laaditun kyselyn mukaan yritykset 
arvioivat henkilöstönsä kokonaismäärän 
pysyvän nykyisellä tasolla vuoteen 2007 
saakka. Henkilöstön määrä oli Suomessa 
korkeimmillaan 223 000 vuoden 2002 
alussa, mutta on sen jälkeen vähenty-
nyt noin 200 000:een. Samanaikaisesti 
suomalaisyritysten henkilöstö ulko-
maisissa tytäryrityksissä on kasvanut 
yli 150 000:een. 

Eniten suhteellista kasvua enna-
koidaan tapahtuvan tutkimus- ja tuo-
tekehitystehtävissä, joissa henkilöstön 
arvioidaan lisääntyvän seitsemällä 
prosentilla. Myös johdon ja taloushal-
linnon, myynnin ja markkinoinnin sekä 
huollon ja kunnossapidon henkilöstöt 
kasvavat jonkin verran. 

Supistumista on odotettavissa 
tuotannossa ja työnjohdossa. Tuotan-
tohenkilöstön arvioidaan vähenevän 
kolmella prosentilla ja työnjohtohenki-
löstön kuudella prosentilla. 

Tutkinnon suorittaneiden osuus 
henkilöstöstä lisääntyy merkittävästi 
lähivuosina. Yliopisto-opintoja suoritta-
neiden määrä kasvaa yli 20 prosentilla. 
Ammattikorkeakoulututkinnon suo-
rittaneiden määrä kasvaa yli kymme-
nellä prosentilla. Myös toisen asteen 
ammatillisen tutkinnon suorittaneiden 
määrässä tapahtuu lisäystä, tosin edel-
lisiä selvästi vähemmän. Samaan aikaan 
tutkintoa suorittamattomien määrä 
laskee neljänneksellä. 

Jukka Palokangas

Ryhmäpäällikkö

suhdanteet ja tilastot

Teknologiateollisuus ry

jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi 
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Milj. EUR

Elektroniikka- ja sähköteollisuus

Kone- ja metalliteollisuus

Teknologiateollisuuden* tilauskanta, vuosineljänneksen lopussa

* PI. metallien jalostus ja telakat

30.9.2004 / 30.9.2003 30.9.2004 / 31.6.2004
Muutos (vientiin)  0 % +  2 %
Muutos (kotimaahan)) + 21 % + 1 %
Muutos (yhteensä)) + 3 % + 2 %

Teknologiateolli-
suuden henkilöstön 
nykyisen ikäjakauman 
perusteella alan yri-
tyksistä Suomessa siir-
tyy eläkkeelle vuosina 
2004–2007 kaikkiaan 
lähes 20 000 henkilöä. 
Tiedustelun mukaan 
tämän poistuman ver-
ran yritykset suunnit-
televat palkkaavansa 
uutta henkilöstöä. 
Vuoden 2007 jäl-
keen eläkkeelle on 
siirtymässä vuosittain 
5 000–6 000 henki-
löä. 



Missä oikeastaan on
suomalainen kotimarkkina?

Yli 70 % teknologiateollisuutemme tuotteista menee globaaleille markkinoille.

Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialat ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus,

kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien jalostus.


