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P Ä Ä K I R J O I T U S

eknologiateollisuuden työmarkkinakäytäntöön kuuluu jatkuvan neu-
vottelun periaate. Sitä on pidetty Suomen oloissa, erityisesti moniin 
muihin toimialoihin verrattuna, toimivana. Sopimuskauden aikana 
käytäviä keskusteluja onkin syytä jatkaa, mutta sen lisäksi tarvit-
semme uudistuksia. Kilpailijamme eivät enää ole Suomessa eivätkä 

Tuottavuus ja 
sopeutumiskyky ratkaisevat

T
välttämättä Euroopassakaan, vaan globaaleilla markkinoilla. Yrityksemme kilpai-
levat maailman parhaiden kanssa. Tämä nostaa tuottavuuden ja sopeutumiskyvyn 
keskeiseksi. 

Kansainvälisyys on myös pk-yrityksille yhä enemmän arkipäivää; nekin ovat jät-
täneet paikallissarjat taakseen. 

Tanska on omalla mallillaan luonut työmarkkinat, joilla muutoksiin voidaan 
reagoida nopeasti ja työllistyminen on helppoa. Tästä lisää Sten Nicolaisenin 
haastattelussa.

Työehtoja yksityiskohtaisesti määräävä vanhakantainen valtakunnallinen sopi-
musmalli on liian kankea oloihin, jotka edellyttävät tehokasta sopeutumista markki-
noiden muutoksiin. Se estää työpaikkojen menestykselle tarpeellisen terveen järjen 
käytön. Erilaisissa kansainvälisissä kilpailutilanteissa toimivia yrityksiä ei voi hallita 
valtakunnallisin keskiarvoin. Niiden tilalle tarvitaan yrityskohtaisia ratkaisuja.

Työn tekijää on palkittava ja kannustettava oikeudenmukaisesti. Hyvästä työstä 
on saatava palkkio. On päästävä eroon tasasuurista yleiskorotuksista, joilla ei ole 
yhteyttä työpaikkojen menestykseen. On kysyttävä, saadaanko oikeita ratkaisuja 
valtakunnallisista sopimuksista. Kannustamista ei voi delegoida ulkopuolisille, vaan 
se kuuluu yrityksiin ja työpaikoille, joiden valmiuksia tähän on syytä parantaa.

Kannustavuuteen kuuluu myös se, että työ on toimeentulon ensisijainen 
lähde. Työ luo arvoa, ja sille on annettava arvo. Palkanmuodostuksessa 
tämä tarkoittaa palkan kohdistamista tehtyyn työhön ja sen tuloksiin. 
Suomessa tehtävää työtä ei pidä rasittaa työhön liittymättömillä 
kustannuksilla.

Työajan tehokas sovittaminen työn vaatimuksiin parantaa tuot-
tavuutta ja on keskeinen kilpailutekijä. Töitä kannattaa tehdä, kun 
niitä on. Monipuoliset työajat sekä mahdollisuudet pidentää tai 
lyhentää työaikaa kysynnän mukaan, parantavat työpaikan edelly-
tyksiä sopeutua asiakkaan vaatimuksiin. 

Toimiviin työmarkkinoihin kuuluu myös se, että sopimuk-
set pidetään. Kun työrauhasta on sovittu, sen on säilyttä-
vä. Kansainvälisesti verkottunut ja tarkoin määriteltyi-
hin tuotantoketjuihin sitoutunut teknologiateolli-
suus tarvitsee kilpailutekijäkseen luotettavuutta. 
Pienten avainryhmien työhäiriöt haavoittavat 
usein pahiten teknologiayrityksiä, jotka ovat 
kiistassa täysin ulkopuolisia. 

Markku Alhonen
päätoimittaja

S I S Ä L T Ö

Tilaukset ja palautteet Kerro mielipiteesi lehdestä: 

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi   Kaikki saamamme 

palaute ja kommentit ovat meille tärkeitä. Jos et ole vielä 

postituslistalla, voit tilata lehden kyseisestä osoitteesta.

Kuvassa (vasemmalta) 
Jussi Renko, Metso Paper, 
Kari Siekkinen, Keves Oy, 
Jorma Kröger, Rautatyö Kröger, 
Esa Salavamäki, Metso Paper 
ja Harri Hakasalo, Stancon 
Production Oy.



yvällä,  lähes ki lo-
metri maan pinnan 
alapuolella chileläi-
sessä El Tenienten 
kuparikaivoksessa 

Maan uumenista  taivaan ääriinMaan uumenista 

SS

Osaaminen vie pitkälle
– tai syvälle ja korkealle. 

Suomalaisten teknologiayritysten 
tuotteita käytetään niin maan 
uumenissa kuin Saturnuksen 

kuussakin.

ja eteläafrikkalaisessa De Beersin 
timanttikaivoksessa, tehdään töi-
tä vuorotta. Sandvik Mining and 
Construction Oy:n valmistamat Au-
tomine-järjestelmät osoittavat toi-
mivuutensa rankoissa olosuhteissa.

Automine-järjestelmä tuo kai-
vostoimintaan tehokkuutta ja tur-
vallisuutta. Sen avulla malmin kul-
jetus maan alla tapahtuu automaat-
tisesti, kun kaivoskuorma-autot 
ja lastauskoneet tekevät työnsä 
itsenäisesti. Miehittämätöntä jär-
jestelmää valvotaan ja ohjataan 
maan päältä, periaatteessa vaikka 
maapallon toiselta puolelta.

Sandvik Mining and Construc-
tion Oy, eli entinen Sandvik Tam-
rock työllistää Tampereen, Turun, 
Lahden ja Vantaan yksiköissään 
noin 1 200 ammattilaista. Yhtiös-
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TEKSTI Sami Laakso  KUVA Outokumpu

Maan uumenista  taivaan ääriin taivaan ääriin
sä uskotaan eri teknologioita yh-
distävän pitkälle automatisoidun 
järjestelmän menestykseen. Tehok-
kuuden ja turvallisuuden lisäksi 
sen puolesta puhuu vaikeus saada 
kaivoksiin riittävästi työvoimaa.

Vain muutaman 
minuutin tähden

Siinä missä Tamrockin koneet uu-
rastavat jalkojen alla, suomalais-
valmisteiset tutkakorkeusmittarit 
olivat tositestissä Cassini-avaruus-
luotaimen Huygens-laskeutujan 
lähestyessä Saturnuksen Titan-
kuuta.

Seitsemän vuoden ja 1,4 mil-
jardin kilometrin kuluttua laukai-
suhetkestä tutkakorkeusmittarit 
aloittivat toimintansa noin 30 ki-
lometrin päässä Titanin pinnasta. 
Laitteet mittasivat laskeutujan kor-
keutta 140 minuuttia kestäneen 
lähestymisvaiheen aikana. Kaikki 
meni suunnitellusti, ja laskeutumi-

sen jälkeen Huygens välitti havain-
tojaan suunnitelmien mukaisesti 
muutaman minuutin ajan.

Avaruushankkeet ovat pitkä-
kestoisia. Vuonna 1992 alkaneen 
Huygens-projektin aikana tutkakor-
keusmittarien suunnittelusta vas-
tannut Ylinen Electronics on tullut 
osaksi Elektrobit-konsernia, ja on 
nyt nimeltään Elektrobit Microwa-
ve Oy.

Osaaminen on kuitenkin pysy-
nyt. Huygens-projektissa kehitettyä 
tutkateknologiaa hyödynnetään 
esimerkiksi liikennelaskentalait-
teissa. Ja avaruudessakin riittää 
työsarkaa. Elektrobit Microwave Oy 
on nykyisin mukana muun muassa 
Euroopan Avaruusjärjestön ESAn 
kaukokartoitukseen ja tieteeseen 
liittyvissä avaruushankkeissa, joissa 
hyödynnetään radiotaajuisia mitta-
laitteita.  
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L I N J A N V E T O

P
muassa sanoen: ”Osaava työ on tär-
kein tuotannontekijämme ja yliver-
tainen osaaminen ratkaiseva kilpai-
lutekijämme. Osaamisesta syntyy 
kilpailukyvyn vaatima tuottavuus, 
jolla pääsemme muiden edelle.” 
 Suomi on menestynyt kilpailukyky-
arvioinneissa viime aikoina erittäin 
hyvin. Investointikohteena emme sen 
sijaan ole houkutteleva. Emme myös-
kään sijoitu korkeakoulutuksen, tutki-
muksen ja opetuksen ranking-listauk-
sissa kovin mairittelevasti. Emmekö siis 
osaa hyödyntää koulutusjärjestelmäm-
me vahvuuksia täysimääräisesti?

Osaamiskisassa 
menestyy 

joustavuudella ja 
innovatiivisuudella

Kun arvioidaan kansakuntamme kou-
lutusjärjestelmän kilpailukykyä pitkällä 
aikavälillä, voidaan päätellä, että jär-
jestelmän reagointikyky ja joustavuus 
on jatkossa nykyistäkin tärkeämpää. 
Suomelle voi antaa kiitosta koulutus-
määrien reagointinopeudesta ja osaa-
mistason nostamisesta. Jatkossa koko 
järjestelmän sisällöllisen osaamisen 
painotukset tulevat olemaan tärkeitä. 
Suomessa teknologiaosaamisen korkea 
taso ja laajuus ovat pitkään antaneet 
meille etumatkaa. Nyt kasvavien uusien 
talousalueiden laajojen väestöpohjien 
tuoma huippuosaamispotentiaali on 

maallemme mahdoton yhtälö. Meidän 
tuleekin pystyä löytämään omat vah-
vat erikoistumisalueemme ja luomaan 
pohja tämän osaamisen optimaaliselle 
kehittämiselle. Laaja yleissivistys on 
kilpailuetu, jota meillä ei ole varaa 
hukata. 

Jostakin syystä yrittäjyys ei ole vah-
vimpia kansallisia vahvuuksiamme. Yrit-
täjyys ja innovatiivisuus kulkevat usein 
käsi kädessä ja ovat perusedellytyksiä 
luovuuden ja osaamisen hyödyntämi-
selle. Luovuus itsessään syntyy tiedon 
luomisprosessin tuloksena ja epäonnis-
tuu ainoastaan silloin, kun siihen osal-
listuvat ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. 

Pullamössöllä ei pääse 
huippukuntoon

Koko koulutuksen pohja luodaan pe-
rusopetuksessa, jossa uusien aiheko-
konaisuuksien ja menetelmien mer-
kitys korostuu erityisesti silloin, kun 
tulevaisuuden osaamista tarkastellaan 
pitkässä juoksussa. Uskon, että tämä 
kestävä pohja vahvistuu tukemalla sel-
laisia menetelmiä, jotka innostavat niin 

oppilaita kuin opettajiakin kokeiluun, 
tekemiseen ja yhdessä oppimiseen. 
Ilman poikkitieteellistä ajattelua tästä ei 
selvitä. Yrittäjyys edellyttää oma-aloit-
teisuutta ja ripeää asioihin tarttumista. 
Asennekasvatuksella onkin merkittävä 
rooli osaamisperustan kehittämisessä.

Moniin Euroopan maihin verrat-
tuna Suomen erityisosaamista ovat 
luonnontieteellinen ja matemaattinen 
osaaminen, jota ei saa hävittää. Uu-
delle sukupolvelle on näiden olemassa 
olevien vahvuuksien rinnalla tarjottava 
uusia opetusmenetelmiä ja teknolo-
gioita, koska vain niiden avulla meillä 
on mahdollisuus päästä huippukun-
toon, jolla voimme selvitä kokonaisesta 
maratonjuoksusta kolmen kilometrin 
lenkin sijaan. 

Ammattiosaaminen 
arvoonsa

Viitteitä ammattitaidon arvostuksen 
noususta on jo ilmassa. Kone- ja metal-
lialan sekä sähköalan ammatillisen kou-
lutuksen ensisijaisten hakijoiden määrä 
nousi tänä vuonna kolmanneksella. LVI-
alan hakijamäärät ovat jo nyt monin-
kertaisia paikkoihin nähden. Nuoret siis 
ymmärtävät, mistä on kysymys. Viestit 
osaamistarpeista eivät olekaan kaiku-
neet kuuroille korville. Ammattitaidon 
korkeaa arvostusta on tuotu esiin myös 
Taitaja-kilpailujen ja Ammattitaidon 
MM-kilpailujen kautta. Tätä toimintaa 
on syytä jatkaa vahvasti. 

Työssäoppimisen, ammattiosaami-
sen näyttöjen ja valmennuksen kautta 
yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa 
sekä osaamisen arvostukseen että sen 

Suomen uusi nousu varmistetaan 
laadukkaalla koulutuksella

uheenjohtaja Antti Her-
lin linjasi Suomen uu-
den nousun kulmakiviä 
Teknologiateollisuuden 
kevätkokouksessa muun 

Viitteitä 

ammattitaidon 

arvostuksen 

noususta on 

jo ilmassa.
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laadun nostamiseen. Ammattiosaami-
sen ajantasaisuus palvelee sekä kou-
lutettavia että yrityksiä. Tulevaa kilpai-
luetua voidaan hioa vain erinomaisella 
ammattitaidolla - hyvä ei enää riitä. 
Meidän täytyy seurata sekä tulevaisuu-
den tuotteisiin että tuotantoprosessei-
hin liittyviä osaamistarpeita ja tavoitella 
kansainvälistä huippua. 

Ammattikorkeakoulujen 
otettava oikea 

paikkansa

Toimintatavat ja osaamisvaatimukset 
ovat kansainvälisen kilpailun vaikutuk-
sesta muuttuneet yrityksissä voimak-
kaasti.  Ammattikorkeakoulut ovat 
koulutusjärjestelmän vastaus osaamis-
tarpeiden muutokseen. Osaamistaso ja 
-vaatimukset ovat nousseet ja nousevat 
edelleen, mutta ikävä kyllä osaamisen 
sisältökokonaisuus ja -painotukset eivät 
ole kohdanneet muuttunutta tarvetta. 
Hukkuuko innovaatioprosessille tärkeä 
tiedon käytäntöön soveltaminen valta-
vaan tiedon tulvaan? 

Muutokset yritysten toiminnassa 
tarkoittavat tekemisen, suunnittelun ja 
kehittämisen vastuun siirtymistä yhä 
alemmas madaltuvissa organisaatioissa. 
Esimiesten ja esimiestyön rooli tulee 
entisestään korostumaan. Kysymys on 
rankasta ja vaativasta tehtäväalueesta, 
jossa ei pomon elkein selviä. Suurim-
mat kehittämisvaatimukset ammatti-
korkeakouluissa ovat yllättäen samat 
kuin perusopetuksessa. Tekemiseen 
tarttuminen, käytännön osaaminen 
ja useampien osaamisalueiden yhdis-
täminen ovat valtteja työelämässä. 

Lujuuslaskelmat on syytä osata, mutta 
väitöskirja ei välttämättä auta käytän-
nön ongelmanratkaisussa. Voitaisiinko 
oppiaineeksi ottaa ”terve järki”?

Haasteena 
kansainvälinen 

yliopistokoulutus

Laajentunut korkeakoulujärjestelmäm-
me on syönyt pahiten yliopistojemme 
resursseja ja kilpailukykyä. Samaan 
aikaan työnjakoa, tarpeellista erikoistu-
mista ja rakenteellisia uudistuksia ei ole 
toteutettu. Meillä on huippuosaamista 
yksittäisillä professoreilla, laboratorioilla 
ja laitoksilla, mutta maailman huippu-
kaartiin ja Nobelin palkinnoille ei näil-
lä toimintamahdollisuuksilla helposti 
päästä. 

Korkeakoulujärjestelmämme tar-
vitsee kansallista visiota ja selkeää ke-
hittämisstrategiaa, joka koskee myös 
virtuaaliyliopistoa ja innovaatioyliopis-
toa. Meillä ei ole varaa jakaa vähiä 
resurssejamme pieninä puroina aina 
uusille piloteille. Resurssit tulee koh-
dentaa selkeästi määritellyille ja ymmär-
rettäville hankkeille, joiden tavoitteena 
on valitulla alueella nousta maailman 
osaamisen kärkeen. Tämä edellyttää 
myös yliopistojen hallinnon ja taloudel-
lisen määräysvallan täysremonttia.

Uudistumista ei saa 
unohtaa

Meillä on ikääntyvänä kansakuntana 
riskinä jäädä odottelemaan häämöt-
täviä eläkepäiviä. Eläkettä ei tosin ole 
paljoa odotettavissa meille ikääntyville, 

jos talouden ja osaamisen dynamiikkaa 
ei ymmärretä. Tämä tarkoittaa jokai-
sen yksilön, ryhmän, organisaation, 
yhteiskunnan ja erityisesti koko koulu-
tusjärjestelmän uudistamista jatkuvana 
prosessina. 

Jokainen terve yritys pyrkii tasapai-
nottamaan tämän päivän ja tulevai-
suuden tarpeet järkeväksi kokonaisuu-
deksi. Jos tulevaisuuden eväät syödään 
tänään, niin tulevaisuus jää näkemättä. 
Jos tulevaisuuteen puolestaan satsa-
taan kaikki panokset, eivät resurssit 
riitä tuottamaan tarvittavia euroja sen 
rakentamiseen. Siksi koulutusjärjestel-
män ja yritysten tulee entistä tiiviimmin 
yhdessä tuottaa mahdollisuuksia osaa-
misen joustavaan ja jatkuvaan kehittä-
miseen. Informaatiota on joka puolella, 
mutta tietoa on vain siellä, missä on 
ihmisiä. Oppiminen taas on taito, jonka 
suunnan ja laajuuden jokainen määrää 
itse, mutta ilman tietoa ei voi oppia eikä 
tätä kautta osaamistakaan muodostu. 
Jos ei ole oikeaa osaamista, ei ole toi-
mivia yrityksiäkään.

Teknologiateollisuus panostaa tu-
levaisuuteen kattamalla puolet koko 
Suomen tutkimus- ja tuotekehitysinves-
toinneista. Se tarvitsee tuekseen vahvaa 
osaamista. 

Marjo Raitavuo
Koulutus- ja työvoimatyöryhmän 
puheenjohtaja
Teknologiateollisuus ry

©
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Venäjän talous kasvaa, samoin sen keskiluokka. Kovassa vedossa 
oleva itänaapuri on mahdollisuus, jota ei pidä missata. 

S
TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVAT Lehtikuva

muspäällikön mielestä etabloiduttava tuotantomielessä nyt. Venäjän 
markkinat ovat niin potentiaaliset, että mukaan kannattaa mennä 
kun vielä mahtuu. 

Pekka Sutelan mukaan Venäjän markkinoiden mahdollisuudet 
ovat huomattavasti niiden riskejä suuremmat.  

– Eihän markkina riskitön ole, mutta eivät muutkaan sellaisia ole. 
Ja mielestäni Venäjä on toimintaympäristönä vaikkapa suomalaisille 
pk-yrityksille paljon turvallisemman oloinen kuin esimerkiksi Kiina tai 
Intia. 

uomessa haetaan muiden teolli-
suusmaiden tavoin kustannustehok-
kuutta ja kilpailukykyä siirtämällä 
tuotantoa halvempien työvoimakus-
tannusten maihin.

Sellaiseksi Venäjää ei kannata 
Pekka Sutelan mukaan pidemmän 
päälle luulla, sillä kustannustaso 
nousee ripeästi kuten talouskin.

Silti maahan on Suomen Pankin 
siirtymätalouksien laitoksen tutki-

Makrotalouden 
linjoista sopu 
Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, 
varsinkin tulevaisuuden. Suomen Pan-
kin siirtymätalouksien laitoksen tutki-
muspäällikkö tietää sen. Pekka Sutelalla 
oli vielä vuonna 2000 kovin skeptinen 
kuva Venäjän kehityksestä. Sitten hän 
käänsi kelkkansa nopeasti. 

– Muutimme analyysiämme elo-
kuussa 2000. Vuoden 1998 kriisin 
jälkihoito oli Venäjällä tehty paljon pa-
remmin kuin olimme kuvitelleet.  

Venäjä ei tuolloin lähtenytkään Jev-
geni Primakovin hallituksen johdolla 
Sutelan luonnehtimaan latinalaisame-

rikkalais-tyyppiseen ”devalvoitumisen 
jälkeisen tilanteen pilaamispolitiik-
kaan”, vaan jatkoi samankaltaista tiu-
kan rahapolitiikan ja tasapainoon täh-
täävän fi nanssipolitiikan kurssilla kuten 
ennen kriisiäkin oli tehty. 

–  Se oli merkittävä käänne Venä-
jän kehityksessä. Koska se mielestäni 
osoitti, että Venäjällä syntyi tuolloin 
makrotalouspolitiikan peruskysymyk-
sistä pitkälle menevä talouspoliittinen 
konsensus. En usko, että esimerkiksi 
vuoden 2008 presidentinvaalit tuovat 
siihen muutosta, Sutela sanoo. 

Idästä nousee suuri 

8
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VISIO 2|2006 9



Venäjää yrityksensä toimintapaikkana pohtivan kannattaa 
Sutelan mukaan kylläkin kiinnittää huomiota siihen, mitä 
maan innovatiivisuudelle ja teknologiselle kyvylle on tapahtu-
massa. Sillä se on yksi niistä asioista, joissa Venäjällä kieltämät-
tä on tällä hetkellä heikkouksia.  

Öljyttyä kasvua 

Jos Venäjän riskejä tarkasti listaamaan ryhtyy, tulee luettelosta 
pitkä.

Lyhyellä aikavälillä riskejä aiheuttavat muun muassa kor-
ruption lisääntyminen, pk-sektorin sekava toimintaympäristö 
sekä päätösvallan liiallinen keskittäminen. 

Pidemmällä aikavälillä riskeistä suurimpia on se, riittääkö 
maalla kykyä ylläpitää ja lisätä energiantuotantoa ja energian 
vientiä. Sillä energiantuotanto on ollut Venäjän talouskasvun 
päämoottori. Yli 70 prosenttia maan vientituloista ja samalla 
yli puolet valtion budjettituloista tulee öljyn ja maakaasun 
tuotannosta. Työmarkkinoiden kannalta energiasektori ei ole 
lähellekään yhtä tärkeä – vain pari prosenttia työpaikoista on 
energiantuotannossa. 

Venäjän kansantalouden kasvun kannalta huolta hieman 
herättää öljyntuotannon lisäyksen jumittuminen viime vuonna. 
Sillä Venäjä tuotti vuosina 1999–2004 puolet maailman öljyn-
tuotannon lisäyksestä.

– Vaikea sanoa miksi viime vuonna stoppasi. Syyt voivat 
olla tilapäisiä, kuten Jukos-sotkuun liittyviä tai verotuksesta 

Idänkauppa taas suurin Suomelle

Venäjä on tätä nykyä taas Suomen suu-
rin kauppakumppani, vaikka kaukana 
ollaan siitä 25 prosentista, jonka vienti 
silloiseen Neuvostoliittoon ulkomaan-
kaupastamme muodosti 1980-luvulla. 

Nyt Suomen viennistä noin 12 pro-
senttia suuntautuu Venäjälle, euroissa 
mitattuna viennin arvo oli viime vuon-
na lähes kuusi miljardia. Pääasiallisia 
vientituotteita ovat matkapuhelimet 

ja muut elektroniikkatuotteet, raken-
nustarvikkeet ja elintarvikkeet. Vienti 
kasvoi  edellisvuoteen verrattuna noin 
30 prosenttia. 

Paluukuormassa tulee enimmäk-
seen energiaa, se muodostaa tuonnis-
tamme Venäjältä jo yli puolet. 

Vilkas transitoliikenne lihottaa osal-
taan Suomenkin kansantaloutta. Noin 
20 prosenttia Venäjän koko tuonnista 

Pekka Sutelan mielestä kaikki olennaiset viisarit näyttä-
vät Venäjän talouskasvun jatkuvan. Vaikkakin vaimenevana, 
Suomen Pankin ennusteen mukaan kasvuprosentti on neljä 
vuonna 2008. 

Talouskasvun päämoottorin, eli energiantuotannon hie-
man yskiessä apukoneiksi ovat nousseet kotimaiset tekijät, 
kuten yksityinen kulutus ja investoinnit. Kotitalouksien kulu-
tuksen kasvu pitää yllä myös kotimaisen teollisuuden tuotan-
non kasvua. 

Sutelan mukaan venäläisyritykset toimivat useimmiten fi k-
susti ja markkinatalouden sääntöjen mukaan.

– Yrityksiä on muodostettu länsimaisittain katsottuna 
ehkä aika kummallisillakin järjestelyillä. Mutta yhtiöt ovat nyt 
kilpailukykyisiä sekä hinnoittelultaan että tuotannoltaan, joten 
yksityisen kulutuksen jopa 15 prosenttiin kohoavat vuotuiset 
kasvuluvut lihottavat niitäkin tuonnin lisääntyessä. 

Toisella kymmenellä olevia kasvulukuja selittää osaltaan 
matala lähtötaso.

– Mutta olennaista on, että talouskasvun ansiosta Ve-
näjälle on muodostunut ostovoimainen ja -haluinen keski-
luokka. Ilmiö on aika tuore. Vielä muutamia vuosia sitten 
maassa oli jonkin verran rikkaita ja paljon köyhiä, Sutela 
huomauttaa. 

Suomenkin kannalta tilanne on kutkuttava. Pietarissa 
esimerkiksi on ympäristöineen lähes kahdeksan miljoonaa 
asukasta. Karkeasti laskeskellen siellä on ostovoimaista väkeä 
enemmän kuin pääkaupunkiseudulla väestöä. 

johtuvia. Tai sitten syyt ovat pysyviä. 
Se tarkoittaisi sitä, että tuotantokatto 
on tullut vastaan. Kartoitettuja öljyva-
rojahan heillä on Itä-Siperiassa, mutta 
niiden hyödyntäminen on liian kallista, 
jopa nykyisillä öljyn hinnoilla, Sutela 
sanoo. 

Apumoottorina 
yksityinen kulutus 

Venäjän talouden kasvu on ollut keski-
määrin yli kuusi prosenttia ajanjaksolla 
2000–2005. Nopeaa talouskasvua ovat 
ylläpitäneet öljytulojen lisäksi vuonna 
1998 devalvoidun ruplan tuoma koti-
maisen teollisuuden parantunut hinta-
kilpailukyky. 

– Olennaista 
talousmielessä on, että 
sellaisia ihmisiä, jotka 
voivat vaikkapa ostaa 
kännykän, vaihtaa auton 
tai korjauttaa datsansa 
katon on Venäjällä 
suunnilleen 20 prosenttia 
väestöstä, sanoo Pekka 
Sutela.©
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Menin ensimmäistä kertaa töihin 
Moskovaan vuonna 1993, tuolloin  
Stockmannin palvelukseen. Maa on 
noista ajoista vaurastunut –  keski-
luokkaiset ihmiset käyvät ostoksilla 
ja syövät ravintoloissa, joissa saa 
hyvää ruokaa kohtuuhintaan. 

Superrikkaitakin on. Toimiessani 
KONEen uuslaitejohtajana Mos-
kovassa eräs hissin datsalleen jo 
ostanut kysyi myös liukuportaita hu-
vilaltaan rantaan. Tilausta ei lopulta 
tullut, mutta kysely oli vakavissaan 
tehty. 

Toisaalta päivittäisessä bisnek-
sessä korostuu varovaisuus, joka 
periytynee historiasta. Tavarantoi-
mittaja reagoi vasta maksun saa-
tuaan. Asiakas voi puolestaan haluta 
toimitukseen pikamuutoksia, vaikka 
kaikki on sovittu jo aikaa sitten ja 
tavara on jo tuotannossa. 

Venäjä on talouskasvunsa aja-
mana merkittävä rakennusmarkkina, 
joka kasvaa yli kymmenen prosenttia 
vuodessa. Meille se tarkoittaa kap-
palemäärinä toista tuhatta myytyä 
hissiä ja liukuporrasta vuodessa. 

Myös asiakaskuntamme on mo-
nipuolistunut. Valtioliitännäisten 
asiakkaiden ohella mukana on ra-
kennusliikkeitä sekä äveriäitä yksi-
tyishenkilöitä. Neuvotteluissa koh-
taamme useimmiten nuorehkoja 
miehiä. Lähes ainoastaan valtiollisen 
toimijan kanssa neuvoteltaessa vas-

tapuolella on mukana siellä jo sosia-
lismin aikana työskennelleitä. 

Naisia on neuvotteluissa harvoin. 
Ja silloin kun on, kyseessä on usein 
pääkirjanpitäjä – tärkeä henkilö 
tosin, sillä tehtävä on venäläisyrityk-
sissä usein toimitusjohtajan jälkeen 
statukseltaan kakkosena.   

Toimintamme Venäjällä on vah-
vasti paikallistettu. Tällä hetkellä 
vain toimitusjohtaja on suomalainen. 
Mutta eri kulttuureissa pitää toimia 
niiden ehdoilla. Ja paras asiantuntija 
paikalliseen bisnekseen on natiivi. 

Neuvottelutavat poikkeavat jos-
kus suurestikin suomalaisista. Ihmet-
telin aluksi, miten myyjät ja asiakkaat 
voivat huutaa toisilleen puhelimessa 
– varsin rumastikin ja kyseessä on 
vasta tarjousvaihe, ei edes kriittinen 
tilanne. Se tuntui käsittämättömältä. 
Ajattelin, ettei asiakkaalle saa niin 
puhua! 

Hetkeä myöhemmin linjan mo-
lemmissa päissä kuitenkin naureskel-
tiin ja sovittiin asiaa eteenpäin. 

Tommi Tienhaara on KONEen 
Venäjän toimintojen kehitys-
johtaja. Vuosina 2002–2005 hän 
työskenteli Moskovassa KONEen 
paikallisyh tiön uuslaitejohtaja-
na. 

Keskiluokkaistuvaa menoa 

M A A I L M A L L A

Venäjää 
Tampereella
Pekka Sutela valotti käsityksiään Ve-
näjän talouden ja kasvaneen keskiluo-
kan merkityksestä toukokuun lopulla 
Tampereella. Teknologiateollisuus ry:n 
järjestämän valtakunnallisen Teknolo-
giateollisuuspäivän teemana oli Venäjä 
ja sen suomalaisyrityksille tarjoamat 
mahdollisuudet. 

Itänaapurin markkinapotentiaalin 
ohella esillä olivat kotimaan teknologia-
teollisuuden näkymät. Alan työmark-
kinalinjauksista kertoi johtaja Risto 
Alanko Teknologiateollisuus ry:stä. 

Tampereen kauppakamarin toimi-
tusjohtaja Tommi Rasila toi mukaan 
paikallisuutta tilaisuuden päättäneessä 
puheenvuorossaan Pirkanmaan talous-
näkymistä. 

Pekka Sutelan ohella Venäjää luota-
si Metso Automation Projects Oy:n toi-
mitusjohtaja Teuvo Laaksonen. Hän 
toimii myös Teknologiateollisuuden 
idänkaupan ryhmän puheenjohtajana. 

Finpron toimitusjohtaja Jorma Tu-
runen kertoi puolestaan organisaa-
tionsa tarjoamista palveluista Venäjän 
markkinoilla jo oleville ja sinne haluavil-
le yrityksille. 

Järjestyksessään toisen Teknologia-
teollisuuspäivän avasi Teknologiateol-
lisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja 
Antti Herlin, Kone Oyj. 

kulkee Suomen kautta. Sen arvo on 
omaan vientiimme verrattuna noin ne-
linkertainen.  

Hurjimmillaan ja konkreettisimmil-
laan transitoliikenne näyttäytyi viime 
vuonna 5.12. Itsenäisyyspäivän alla 
Hangosta meni Venäjälle 375 autonkul-
jetusrekkaa yhtenä päivänä. 

© Lehtikuva/
Fedor Savintsev
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”Käytännössä kaikki työnantajajärjestöihin kuuluvat yrityk-
set ovat tämän sopimusmallin piirissä”, Nicolaisen sanoo.

Dansk Industrilla on strateginen rooli työsopimusneuvotte-
luissa, sillä se tarjoaa jäsenyrityksilleen asiantuntija-apua, kun 
työsopimuksista neuvotellaan.

”Neuvottelemme molempien osapuolten eli työnanta-
jien ja työntekijöiden ammattiliittojen kanssa parhaimmasta 
mahdollisesta ratkaisusta yrityskohtaisten työehtosopimusten 
lähtökohdiksi. Kun näistä pelisäännöistä on sovittu, voivat yri-
tykset paikallisella tasolla neuvotella räätälöidyistä ratkaisuista 
työntekijöidensä kanssa”, Nicolaisen kertoo.

Näin ollen yritykset eivät ole sidottuja pitkiin, monivuotisiin 
liittokohtaisiin työehtosopimuksiin, jotka eivät välttämättä voi 
ennakoida tai huomioida toimialan kilpailutilanteessa tapahtu-
via muutoksia.

”Jos yrityksellä tai toimialalla menee taloudellisesti huo-
nosti, voidaan yhteisesti sopia, ettei esimerkiksi palkankoro-
tuksia tiettynä vuonna automaattisesti toteuteta. Tällainen 
joustavuus merkitsee ratkaisevaa parannusta yritysten kil-

Kannustava palkkaus 

T
anskan teknologiateollisuusjärjestön Dansk 
Industrin konsultti Sten Nicolaisenin mukaan 
sopimusmalli on ollut käytössä jo useita vuosia ja 
se kattaa nykyisin jo noin 90 prosenttia Tanskan 
työvoimasta.

pailukyvyn kannalta. Kun suhdanteet paranevat, yritys voi 
puolestaan itsenäisesti määritellä palkankorotusten tason”, 
Nicolaisen sanoo.

Esimerkiksi viime vuonna 15 prosenttia yrityskohtaisista 
kollektiivista sopimusmallia hyödyntävistä yrityksistä ei maksa-
nut työntekijöilleen palkankorotusta. 

Joustavuus tuo kilpailuetua

Tanskan yrityskohtaiset sopimusmallit neuvotellaan nykyisin 
2–3 vuoden mittaisiksi, kun esimerkiksi Suomessa työehto-
sopimukset ovat 3–4 vuoden mittaisia. Yrityskohtaiset sopi-
mukset käsittävät muun muassa työaikoihin, yrityskohtaisiin 
ristiriitatilanteisiin, erilaisiin työsopimuksiin, minimipalkkaan, 
kannusteisiin tai eläke- ja sairasturvaan liittyviä asioita. 

”Kun pelisäännöt ovat selkeät, ei synny vääriä tulkintoja”, 
Nicolaisen sanoo.

Jos työntekijät ryhtyisivät esimerkiksi laittomaan lakkoon, 
on ratkaisu selvä: työntekijät korvaavat yritykselle aiheutta-
mansa menetykset ilman ylityökorvauksia.

Yritysten näkökulmasta lyhyempikestoiset yrityskohtaiset 
työehtosopimukset merkitsevät joustavuutta.  Suomessa 
käytössä olevat 3–4 -vuotiset työehtosopimukset merkitsevät 
yrityksen näkökulmasta suurempaa riskiä, sillä nopeasti muut-

Tanskassa on saavutettu hyviä kokemuksia sopimusmallilla, 
jossa yritykset voivat solmia yrityskohtaisesti työntekijöidensä 
kanssa työsopimusten ehdoista. Tanskan malli on selvästi 
parantanut vientivetoisten tanskalaisyritysten kilpailukykyä.

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Jari Härkönen

vahvistaa kilpailukykyä
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tuvien suhdanteiden aikana kukaan ei voi ennakoida näin 
pitkälle tulevaisuuteen toimialansa markkinanäkymiä. Kun 
Tanskan tavoin muissa maissa on käytössä joustavampia työ-
ehtosopimuksia, ovat suomalaiset yritykset niihin verrattuna 
heikommassa kilpailuasemassa.

”Tanskalaisten yritysten kilpailukyky on eittämättä vahvis-
tunut joustavampien yrityskohtaisten sopimusmallien ansiosta, 
vaikka varmasti monet muut asiat ovat myös vaikuttaneet 
niiden kilpailukyvyn parantumiseen. Tanskan työttömyys on 
laskenut reippaasti viime vuosien aikana, mikä on osaltaan 
käytössä olevan toimintamallin ansiosta.  Yrityskohtaisten  so-
pimusten avulla työkustannusten kasvu on voitu pitää kurissa, 
mikä edesauttaa yritysten toimintaedellytyksiä kansainvälises-
sä kilpailussa”, Nicolaisen sanoo.

Kannustava palkkaus osaksi johtamista

Perinteisen kiinteän rahapalkan rinnalla myös erilaiset kannus-
tavan palkkauksen vaihtoehdot ovat yleistyneet tanskalaisessa 
yrityskäytännössä. 

”Asiantuntijoiden sitouttaminen on erittäin tärkeää työn-
antajan näkökulmasta aikana, jolloin hyvistä osaajista alkaa 
olla pulaa ja tällaisten osaajien arvostukset työpaikastaan ja 
työnantajastaan ovat muuttumassa”, Nicolaisen sanoo.

Nuoremmat ammattityöntekijät arvostavat entistä enem-
män työnsä sisällön monipuolisuutta, aitoa mahdollisuutta ke-
hittää tietojaan ja taitojaan työssään ja edetä yrityksen sisällä 
haasteellisempiin tehtäviin.

Nicolaisenin mukaan kannustavaa palkkausjärjestelmää 
kehitettäessä on tärkeätä edetä kolmella eri tasolla.

”Ensinnäkin yrityksen kannattaa paljastaa työntekijöilleen 
heidän työtehtäviensä aiheuttamat todelliset kustannukset 
yritykselle. Sen jälkeen on tärkeää miettiä, mikä voisi olla kun-
kin työntekijän peruspalkka ja mikä puolestaan kannusteisiin 
pohjautuvan palkan osuus”, Nicolaisen sanoo.

Työnantajan tai yrityksen ei kannata kuitenkaan lähteä 
sanelemaan kannustinvaihtoehtoja.

”Eri työntekijät arvostavat erilaisia asioita. On järkevää 
tehdä kysely, millaisia kannustinvaihtoehtoja työntekijät haluai-
sivat. Kun nämä vaihtoehdot ovat selvillä, on tärkeää, että 
työntekijät saavat aktiivisesti olla mukana laatimassa itselleen 
sopivimpia kannustinvaihtoehtoja”, Nicolaisen sanoo.

Kannustava palkkaus sitouttaa

Kannustimet voivat olla yritysoptioita tai auton, matkapuhe-
limen, tietokoneen, sanomalehtitilauksen tai vapaaehtoisen 
sairausvakuutuksen kaltaisia lisäetuja. 
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Millaisia muutoksia se 
edellyttäisi nykyiseen 
palkkasopimiskäytäntöön?

– Meidän omaksuma palkkasopimis-
käytäntö on pitkälti tupo-vetoinen, 
mikä on luotu aiempien keskusjärjes-
tö- ja liittoratkaisukäytäntöjen kautta. 
Tanskan mallissa järjestötason merkitys 
on palkanmuodostuksessa jätetty tie-
toisesti vähemmälle ja painotettu yri-
tystasoa. Vanhanmallinen keskiarvoihin 
pohjaava suomalainen tupo-raamitus 
ja yrityskohtaisuuteen pohjaava tans-
kalainen palkanmuodostuskäytäntö, 
jossa sovitaan vain alan minimipalkasta 
ovat aidosti eri asioita. Myös meillä on 
korkea aika luoda uutta käytäntöä, 
jossa ansiokehityksen mitoitustehtävä 
tapahtuisi enemmän yritystasolla, ja 
järjestöille jäisi lähinnä yleisten  suunta-
linjojen laatiminen.

Mitä hyötyjä tanskalaisella 
mallilla saavutettaisiin?

– Huomattavasti parempi sopeutumis-
kyky kunkin yrityksen tarpeiden ja edel-
lytysten mukaisesti. Myös läpinäkyvyys 
palkan muodostukseen vaikuttaviin 

tekijöihin lisääntyisi, kun se tapahtuisi 
työpaikalla. Läpinäkyvyyteen liittyy 
keskeisesti kannustavuus ja toisaalta 
tuottavuus, joiden parantaminen on 
tärkeää korkean kustannustason mais-
sa. Tämän tyyppinen malli mahdollistai-
si myös vakautta lisäävät pitkäaikaiset 
sopimukset, kun ennakkoon ei tarvitse 
mitoittaa tulevien vuosien tarkkaa an-
sio- ja kustannuskehitystä, vaan niistä 
neuvotellaan yrityksissä sopimuskau-
den aikana. Viimeaikaiset Tanskan 
teollisuuden sopimukset ovatkin olleet 
3–4 vuotisia. 

Mitä riskejä tähän malliin 
mahdollisesti liittyy?

– Muutoksen toteuttamiseen liittyy 
aina kitkariskejä. Kun ei osata, eikä olla 
vielä harjaannuttu, joudutaan asiaan 
panostamaan normaalia enemmän. 
Myös mitoitusvirheiden ja työhäiriöiden 
mahdollisuus lisääntyy, jos muutos 
toteutetaan kertarysäyksellä. Siirtymä-
kauden ongelmia ei kannata kuiten-
kaan liioitella ja parhaiten ne eliminoi-
daan johdonmukaisella ja realistisella 
tavoiteasetannalla ja sen mukaisella 
valmiuksien kehittämisellä.

Enemmän avoimuutta, 
sopeutumiskykyä ja läpinäkyvyyttä

”Yhtä hyvin kyseeseen voivat tulla räätälöidyt 
työajat, lastenhoito tai koulutukseen liittyvät asiat”, 
Nicolaisen sanoo.

Työnantajan päätettävissä on tietenkin se, mi-
ten näitä erilaisia kannustinvaihtoehtoja jaetaan 
työntekijöille.

”Jotkut kannustimet on tarjolla kaikille vaki-
tuisille työntekijöille, kuten esimerkiksi vapaaeh-
toiset sairausvakuutukset tai tietoliikenneyhteydet. 
Tärkeille avainhenkilöille voidaan porrastaa erilaisia lisäetuja 
heidän tehtäviensä vaativuuden tai asemansa mukaan”, Nico-
laisen sanoo.

Nicolaisenin mukaan kannustava palkkaus pa-
rantaa työntekijöidensä sitoutumista yritykseen ja  
onnistuneesti toteutettuna voi toimia myös moni-
puolisempana johtamisen työkaluna.

”Kannustavalla palkkauksella voi olla useita eri 
tavoitteita. Työntekijöiden sitouttamisen lisäksi sillä 
voidaan tähdätä yrityksessä parempaan tuottavuu-
teen, työntekijöiden parempaan huomioimiseen 
yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä ja henkilös-

töresurssien kehittämiseen, mutta myös yrityksen parempaan 
liiketoiminnan tulokseen tai liiketoiminnan hallinnointiin”, 
Nicolaisen sanoo. 

Teknologiateollisuuden työmarkkina-
johtaja Risto Alanko uskoo, että Tans-
kan mallista kannattaisi ottaa oppia 
myös meillä. 

Olisiko Sten Nicolaisenin 
esittelemä tanskalainen 
malli toteuttamiskelpoinen 
Suomessa?

– Tanskassa Dansk Industrin sopimus-
mallia hyödynnetään lähinnä teolli-
suudessa ja vientisektorilla toimivilla 
toimialoilla. Mallin toimivuus edellyt-
tää,  että tarvittava osaamisvalmius 
palkka-asioiden ja työehtosopimusten 
osalta on luotu yrityksiin. Kun nämä 
valmiudet hallitaan, saadaan yrityksille 
aikaan parempi sopeutumiskyky ja työ-
ehtojen kytkeytyminen yrityksen reaa-
limaailmaan. Tanskan yhteiskunnan ja 
työelämän samankaltaisuus huomioon 
ottaen edellytykset  tämäntyyppisen  
sopimusmallitoimivuuteen olisivat myös 
meillä. Siirtymä ei kuitenkaan onnistu 
kertahyppäyksellä.

Sten Nicolaisen 
uskoo selkeiden 

pelisääntöjen 
voimaan.
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F A K T A

Ansiokehitys 
1996-2005

Työntekijät

Teknologiateollisuuden työnte-
kijöiden ansiot ovat nousseet 

viimeksi kuluneiden kymmenen 
vuoden aikana keskimäärin 3,3 

prosenttia vuodessa. Työehtosopi-
muksilla sovitut palkankorotukset ovat 
nostaneet ansioita keskimäärin 2,1 
prosenttia vuodessa eli lähes kaksi 
kolmasosaa ansioiden noususta. Yritys-
kohtaiset palkankorotukset ja raken-
nemuutokset selittävät näin ollen noin 
kolmanneksen toteutuneesta ansioiden 
noususta.

Kun kuluttajahintojen keskimääräi-
nen nousu on ollut vastaavalla ajanjak-
solla vain noin 1,5 prosenttia vuodessa, 
niin työntekijöiden reaaliansiot ovat 
nousseet keskimäärin 1,8 prosenttia 
vuodessa viimeisten kymmenen vuoden 
aikana.

Toimihenkilöt

Teknologiateollisuuden kaikkien toi-
mihenkilöiden ansiot ovat nousseet  
keskimäärin 5 prosenttia vuodessa 
viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden 
aikana. Toimihenkilöiden sopimuskoro-
tukset ovat olleet samansuuruisia kuin 
työntekijöiden (keskimäärin 2,1 pro-
senttia vuodessa kymmenvuotisjaksolla 
1996–2005).
 Toimihenkilöryhmässä on tapah-
tunut voimakas rakennemuutos, mikä 
selittää merkittävän osan toimihen-
kilöiden keskimääräisestä ansioiden 
noususta. Ylempien toimihenkilöiden 
määrä on kasvanut ja osuus kaikis-
ta toimihenkilöistä noussut vuonna 
2005 noin 70 prosenttiin oltuaan 53 
prosenttia vuonna 1996. Ylempien 
toimihenkilöiden suhteellisen osuuden 
kasvu on nopeuttanut toimihenkilöiden 
keskimääräistä ansiokehitystä. 

Mitkä ovat kotimaisen 
työelämän ja työehto-
sopimusten suurimpia 
haasteita globalisoituvassa 
kilpailuympäristössä?

–  Nykyinen työehtosopimuskäytän-
tömme perustuu kotimaiseen keski-
arvoajatteluun, mikä sopii huonosti 
heterogeenisen maailman avoimen 
talouden olosuhteisiin. Yleinen trendi 
on kohti tarkempaa fokusointia. Työ-
ehtojen osalta tämä tarkoittaa selkeitä 
askelia lähemmäksi yritysten jatku-
vasti muuttuvia toimintaedellytyksiä 
ja myös yksilöiden tarpeita. Niitä ei 
voida toteuttaa kollektiivisopimus-
ten tai lainsäädännön yksityiskohtiin 
menevillä normeilla. Yksityiskohdat 
ovat yrityksissä ratkaistavia asioita, 
kollektiivijärjestelmien tehtävä on vain 
karkeiden raamien asetanta.

Arvioidessamme haasteita tekno-
logiateollisuuden kannalta meidän on 
syytä muistaa, että emme vertaa tilan-
nettamme turhaan toisiin toimialoihin 
Suomessa. Haasteet, kilpailuasetelma 
ja kehitystarpeet alallamme muo-
dostuvat aidosti globaalin kilpailun 
tuloksena. 

© Digital Vision

© Kuvapörssi
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Ohutlevyosaamista 
Keski-Suomeen

Ohutlevyteknologioista haetaan kilpailuetua 
keskisuomalaisille teknologiateollisuuden 
yrityksille. Toistensa ja oppilaitosten kanssa 
verkostoituneet yritykset ovat investoineet uusiin 
tiloihin, koneisiin ja henkilöstön osaamiseen. 

TEKSTI Tiinu Wuolio  KUVAT Tommi Anttonen

”Uutta tuotetta suunnitellaan toimittajan kanssa ohutlevytek-
nologiaan sopivaksi jo hyvin alkuvaiheessa”, Hyvärinen sanoo. 

”Pyrimme hyödyntämään särmäystekniikkaa ja nykyaikaisia 
3D-laserhitsauslaitteita. Yli puolta kevyemmät rakenteet tuotta-
vat kilpailukykyä meille ja käytettävyysetua asiakkaalle.”

Ohutlevyprojektilla oppimispaikkoja

Vuosi sitten huhtikuussa Keski-Suomessa käynnistyi teknolo-
giateollisuuden alan yritysten, oppilaitosten ja julkisten kehit-
tämisorganisaatioiden kolmivuotinen Ohutlevyprojekti uusien 
teknologioiden käyttöön ottamiseksi alueen pk-yrityksissä. 
Jyväskylän ammattiopiston hallinnoimaa yli miljoonan euron 
hanketta rahoittavat Länsi-Suomen lääninhallitus, Jykes Oy 
sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Jämsän ja Jyväskylän seudun sekä pohjoisen Keski-Suomen 
ammatilliset oppilaitokset ovat viime syksystä lähtien koulutta-
neet ohutlevyteknologioiden osaajia opettajista alkaen yhdessä 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.  

”Ensi syksystä alkaen modernit ohutlevyteknologiat sisälty-
vät niin ammatillisiin tutkintoihin kuin insinöörikoulutukseen-
kin”, kertoo projektipäällikkö Pertti Kaarre.

lisuushalli SKR Center Jyväskylän Seppälänkankaalla on paitsi 
hyvin varusteltu teollinen tuotantolaitos, myös oppimispaikka.

”Asiakkaan kanssa keskustellessa nähtiin, että tuotteet tu-
levat muuttumaan. Ilman panostuksia ei olisi voitu pitää näitä 
töitä Jyväskylän seudulla”, perustelee Kevesin toimitusjohtaja 
Kari Siekkinen.

Taustalla on toiminut Jyväskylän kehittämisyhtiö Jykesin 
hallinnoima Keski-Suomen TRIO-ohjelma, jonka johtoryhmäs-
sä on mukana myös Metso Paper Oy:n hankintajohtaja Olli 
Hyvärinen.

”Metso Paper on pitkään ollut kiinnostunut ohutlevytek-
nologiasta. Osin on löydetty jo ratkaisujakin, mutta meiltä on 
puuttunut teollisia tuotantoresursseja”, Hyvärinen kertoo.

Jyväskylän Rautpohjassa vaikuttava Metso Paper näkee 
mielellään toimialan kasvavan ja kehittyvän maakunnassa. 
Suunnitteluintensiivisessä liiketoiminnassa läheisyydestä on 
hyötyä.

autatyö Kröger Oy, Keves Oy ja Stancon Pro-
duction Oy luovat omassa verkostossaan uutta 
toimintakulttuuria koko alalle. Yritykset aikovat 
kouluttaa ohutlevyosaajia omissa tiloissaan pait-
si itselleen, myös muille alan yrityksille. Uusi teol-R

Yritysverkosto Yritysverkosto 
investoi investoi 
kilpailukykyynkilpailukykyyn
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ketta perusteltiin uuden teknologian käyttöönotolla ja 45 hen-
kilön työllistämisellä, joista uusia 25. Suunnitelmissa on myös 
lisätä yhteistyötä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa ja 
kasvattaa kiinnostusta alalle.

”Jo nyt on alalle ollut puolet enemmän hakijoita tällä 
alueella. Myös kiinnostus kesätöihin ja insinööri- ja diplomitöi-
den tekemiseen on lisääntynyt”, Kari Siekkinen kertoo.

Tuotannollinen toiminta on uudessa hallissa jo osin käyn-
nissä, vaikka osaa koneista vielä odotellaan. Rautatyö Krögerin 
tilaan on syksyksi tulossa yli seitsemän metrin mittainen, 620 
tonnia painava tarkkuussärmäyspuristin ja hybridihitsauslait-
teistolla varustettu kahdeksan kilowatin laserhitsauslaitteisto, 
joka on Suomen suurimpia. Pöydän koko on 15 x 3 metriä.

”Ulkoiset puitteet ovat valmiina syksyllä 2006, minkä jäl-
keen alkaa asiakkaan tuotteen protovaihe ja sen jälkeen tuo-
tannollinen toiminta, johon päästään vuoden lopulla”, Jorma 
Kröger toteaa. 

Yritysten tarpeisiin järjestetään myös lyhytkoulutusta. 
Lisäksi on käynnistynyt mallituoteprojekteja, joissa samalla 
kehitetään koulutusta ja opettajien osaamista.

”Koulutus on siirtymässä entistä enemmän yrityksiin. Uusia 
mittavia oppimispaikkoja on syntymässä SKR Centerin lisäksi 
yrityksiin Haapamäelle ja Suolahteen, sekä useita pieniä näi-
den lisäksi”, Kaarre mainitsee.

Tuotantoon loppuvuodesta

SKR Centerin yrittäjät käynnistivät keskustelut tilantarpeista ja 
isommista toimituskokonaisuuksista vajaat kaksi vuotta sitten. 

”Pidettiin monia yhteisiä palavereja, tehtiin riskianalyysia ja 
tutkittiin omaa soveltuvuuttamme yhteistyöhön. Rahoituksen 
hankkiminen oli iso asia, ja siinä onnistuttiin hyvin”, Stanconin 
toimitusjohtaja Harri Hakasalo kertoo.

SKR Centerin 4 000 neliön hallin rakentaminen alkoi viime 
elokuussa projektiurakkana, ja muuttovalmiina se oli huhti-
kuun lopulla. Laajennusvaraa on 4 000 neliölle, sillä maata 
hankittiin kerralla 1,5 hehtaaria.

Yritysten yhteiset investoinnit ohutlevyteknologiaan ovat 
kaikkiaan kuusi miljoonaa euroa. Rahoitushakemuksessa han-

Jorma Krögerin Rautatyö Kröger Oy on yhdessä Keves 
Oy:n ja Stancon Production Oy:n kanssa saanut lyhyessä 
ajassa paljon aikaan. Ensimmäiset uuden teknologian 
tuotteet ovat tulossa tuotantoon jo tänä vuonna.  

Kari Siekkisen (vasemmalla) Keves Oy on erikoistunut 
esikäsittelyyn, Harri Hakasalon (oikealla) Stancon Produc-
tion Oy suunnitteluun ja kokoonpanoon. Jorma Krögerin 
(keskellä) Rautatyö Krögerin erikoisalaa on ruostumatto-
man ja haponkestävän teräksen käsittely. 
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VTT tavoittelee laajempaa roolia 
suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä. 
Sen pyrkimys on edesauttaa teknologia- 
ja bisnesosaamisen yhdistämistä niin, 
että innovaatiot saadaan kaupallistettua 
nykyistä paremmin.

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Jari Härkönen
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Y
siirtyminen halvemman kustannustason maihin koskee laajasti 
eurooppalaisia maita. 

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen pääjohtaja Erkki 
KM Leppävuori määrittelee sarjan, jossa suomalaisyritysten 
kannattaa osallistua globaaliin kilpailuun myös valmistavan 
teollisuuden osalta. 

”Portfolion osalta sen tyyppiset tuotteet, joiden elinkaari 
on pitkä ja joissa on osaamisintensiivisyyttä. Joissa työpa-
noksen rooli on enemmän insinööriosaamisen puolella kuin 
halvassa sarjatyössä. Tuotteita, jotka eivät ole esimerkiksi kän-
nyköiden tapaan erityisen kiihkeitä kulutustavaroita ja joissa 
logistinen puoli ei ole kriittinen”, Leppävuori listaa. 

Bisnesosaamista lisättävä

VTT:llä on rooli suomalaisen kilpailukykyisyyden vauhdittami-
sessa. Se ilmoittaa käsityksensä omasta tehtävästään internet-
sivuillaan: osaamisellaan ja uusilla innovaatioilla VTT pyrkii 
lisäämään omistajansa ja asiakkaidensa teknistaloudellista 
kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Osaamisen merkityksestä suomalaisen menestymisen ra-
kentajana puhutaan paljon. Leppävuoren mukaan ehkä liikaa-
kin, sillä osaamista löytyy muualtakin maailmasta. Sen kertovat 
myös karut luvut, esimerkiksi Kiinassa insinöörejä valmistuu 
vuosittain 400 000, Intiassa 150 000. 

Suomi ei voi kilpailla määrällä, siksi Leppävuoren mukaan 
täällä pitää laventaa totuttua osaamiskäsitystä. VTT pyrkiikin 
kehittämään toimintaansa siihen suuntaan, että kykenee pa-
remmin yhdistämään erilaisia osaamisia. 

”Ei enää riitä, että tarjoamme teknologiaosaamista. Mei-
dän pitää pystyä näkemään teknologian antamat mahdollisuu-
det, mutta lisäksi enemmän myös se, millä tavalla teknologiaa 
hyödyntämällä voidaan tehdä bisnestä”, Leppävuori sanoo. 

Isänmaan Isänmaan 
asiallaasialla

ritysten kilpailusta globaaleilla markkinoilla käy-
tetty vertaus ”pitää juosta, että pysyy paikallaan” 
pitää sisällään totuuden siemenen. Vaikka me-
nestymisen eteen on täällä tehty paljon töitä, 
takapakkiakin on tullut. Valmistavan teollisuuden 
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S
odotetaan noin 400 osallistujaa, joista 300 ulkomailta.

Tilaisuus on osa teollisen tason tuotanto- ja valmistustek-
niikoiden tulevaisuutta konseptoivaa Manufuture-prosessia, 
jonka vuosikonferenssit on järjestetty vuodesta 2003 lähtien 
EU-puheenjohtajuusvaltiossa.

Konferenssin käytännön järjestelyjä vetävä Tampereen 
teknillisen yliopiston professori ja kansallisen SISU 2010 -tek - 
nologiaohjelman ohjelmapäällikkö Reijo Tuokko kertoo läh-
tökohdista. Hänen mukaansa Manufuture-prosessissa on ollut 
huoli siitä, että EU:n tutkimuksen 6. puiteohjelmassa huomio 
kiinnitettiin liiaksi uusiin aluevaltauksiin kuten nanoteknolo-
giaan. 

Sen sijaan perinteisempi valmistava teollisuus ja sen kehit-
täminen ja uusiutuminen ovat jääneet vähemmälle huomiolle 
asian merkittävyydestä huolimatta. Valmistavan teollisuuden 
osuus Euroopan bkt:stä on yli 20 prosenttia ja työllistävä vaiku-
tus joko suoraan tai välillisesti lähes 70 prosenttia. 

Suomi esillä

Manufuture-prosessissa on edetty vaiheeseen, jossa on pää-
tettävä miten syntyneet ajatukset viedään käytäntöön. Osittain 
ne tulevat näkymään myös 7. puiteohjelman sisällössä. Reijo 
Tuokko näkee selviä etuja siitä, että konferenssi järjestetään 
Suomessa.

Manufuture-konferenssi Tampereella
uomalaisilla on mahdollisuus esittää omat 
näkemyksensä, millä keinoilla valmistava teol-
lisuus säilyttäisi elinkelpoisuutensa Euroopassa. 
Tampereella järjestetään laaja Manufuture-
konferenssi 9.–10. lokakuuta. Konferenssiin 

Saman tien hän kuitenkin rajaa 
VTT:n roolin siten, ettei keskus sentään 
pelkäksi liikkeenjohdon konsultiksi aio. 
Se on jatkossakin mukana hankkeissa, 
joiden taustalta löytyy vahva teknolo-
giaosaaminen. 

Kokonaisajattelua 
innovaatioprosessiin

Joidenkin arvioiden mukaan tuotan-
non ja t&k:n välillä on kohtalonyhteys. 
Ajatusmallissa valmistavan teollisuuden 
siirtyminen pois Suomesta halvempien 
kustannustason maihin lopettaisi täältä 
myös tuotekehityksen. 

”Suomalaisyrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa paino-
tuksiin, kuinka visioita lähdetään viemään eteenpäin. Omien 
näkemysten esiintuomisella voidaan edistää suomalaisten 
yritysten tuloa mukaan 7. puiteohjelmaan ja sen tarjoamiin 
rahoitusmahdollisuuksiin”, Tuokko sanoo ja toivoo, että 
avainyrityksistä saataisiin osallistujia kutsutilaisuuteen. Niille 
konferenssi voi toimia myös paikkana, jossa luodaan asiakas-
kontakteja.

Tuokko pitää yritysten 
aktiivisuutta tärkeänä. 
Hän huomauttaa, että 
suomalaisyritykset eivät  
vielä osaa käyttää EU-ra-
hoitusta oman kehitystoi-
mintansa rahoittamiseen 
yhtä hyvin kuin yritykset 
Etelä-Euroopassa.

Konferenssi on  myös 
ikkuna Suomeen. Ulko-
maisille vieraille esitetään esimerkiksi sitä, kuinka täällä koh-
dennetaan t&k-panostukset kansallisesti strategisiin kohteisiin, 
jotta panostukset saadaan hyödynnettyä mahdollisimman 
hyvin liiketoiminnaksi. Konferenssin ohjelmaan sisältyy myös 
yritysvierailuja.

”Pyrimme luomaan Suomesta kuvaa uuden tuotantoajat-
telun ja kehityshakuisuuden mallimaana sekä suomalaisten 
yritysten korkeatasoisuudesta”, Tuokko sanoo.

Manufuture-konferenssin yhteistyökumppaneina ovat 
muun muassa Teknologiateollisuus, Tampereen kaupunki, VTT, 
Tampereen teknillinen yliopisto, Tekes sekä useat yritykset. 

”En usko siihen. Näen enemmänkin 
t&k-toiminnan eräänlaisena palvelutoi-
mintana. Suomessa ei ole oivallettu, 
että me voisimme kehittää siitä merkit-
tävän elinkeinon, jolloin palveluja myy-
täisiin ympäri maailmaa. Mutta tottakai 
tuotetta kehitettäessä pitää olla selkeä 
näkemys sen valmistusteknisistä mah-
dollisuuksista.”

Leppävuori sitoo t&k-toiminnan tu-
levaisuuden tuotannon sijasta laatuun. 
Täällä ei tapahdu jatkossa tutkimus- ja 
kehitysasioita, jos siinä ei olla riittävän 
hyviä. Hän pitää suomalaisen innovaa-
tiojärjestelmän vahvuutena sitä, että 
tutkimusmaailma toimii hyvässä vuo-

ropuhelussa elinkeinoelämän kanssa. 
Innovaatiojärjestelmää on kuitenkin 
syytetty pirstaloitumisesta. Leppävuori 
yhtyy kritiikkiin tietyiltä osin.

”Innovaatioprosessin eri osiin löytyy 
irrallisia rahoittajia, mutta kukaan ei 
oikein katso kokonaisuutta. Sitä millä 
tavalla tutkimuksen alkulähteiltä voi-
daan rakentaa kokonaisuus niin, että 
saadaan oikeita innovaatioita aikaan ja 
että ne todella lähtevät hyödyttämään 
suomalaista elinkeinoelämää.”

Ja tässä VTT:n rooli voisi vahvistua?
”Kyllä. VTT:n rooli voi vahvistua 

siinä, että olemme koko innovaatiopro-
sessissa mukana tutkimuksen alkupääs-

”Suomalaisyrityksillä on 

mahdollisuus vaikuttaa 

painotuksiin, kuinka 

visioita lähdetään 

viemään eteenpäin.”
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VTT
VTT on tutkimus organisaatio, joka kehittää uutta 
teknologiaa, tuottaa tutkimus-, kehitys-, testaus- ja 
tietopalveluita sekä kotimaisille että kansainvälisille 
asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. 
VTT:n liikevaihto on 225 miljoonaa euroa ja 
henkilöstömäärä 2 720. 

tä aina pienten yritysten synnyttämiseen 
asti. Tai siihen perinteisempään tapaan, 
että olemme yhteistyössä yritysten t&k-
hankkeissa. Pyrimme synnyttämään 
uutta yritystoimintaa ja tehostamaan 
innovaatioiden kaupallistamista.”

Vahvuuksia 
korostettava

Leppävuori kehuu pienen maan etuja. 
Suomalaisen innovaatiojärjestelmän 
sisällä VTT:n, Suomen Akatemian, Te-
kesin ja SITRAn yhteistyö sujuu mutkat-
tomasti. Ja samassa hän jo muistuttaa 
pienuudesta aiheutuvista rajoitteista 
resurssien määrään. Niiden kohdenta-
mista on mietittävä tarkasti.

”Teknologiapolitiikka on Suomessa 
elinkeinoelämävetoista. Jonkinnäköistä 
kriittisen massan kasvattamista ja tiet-
tyihin aloihin fokusoimista tarvitaan. Se 
pitää tehdä yhdessä tutkimuselämän ja 
elinkeinoelämän kanssa.”

Ainakin teknologiateollisuuden 
piirissä on esitetty puheenvuoroja, joi-
den mukaa järkevintä olisi kohdistaa 
resursseja erityisesti niille toimialoille, 
jotka jo nyt ovat vahvoja. Leppävuori 
pitää näkemystä oikeana, mutta muis-
tuttaa vahvojenkin alojen uusiutumisen 
tarpeesta. Hän myös varoittaa liian 
tiukasta fokusoinnista. Nykyisten vah-
vuusalueiden lisäksi tarvitsemme myös 
versoja, joista voi kehittyä tulevaisuu-
den vahvuusalueita.

Suomessa tutkimus- ja kehityspa-
nokset ovat kansainvälisesti korkeal-
la tasolla, eli 3,5 prosenttia BKT:stä. 
Silti ne ovat vain prosentti maailman 
t&k-panostuksista. Olisiko täällä syytä 
avartaa katsontakantaa, mikä voisi 

esimerkiksi olla suureksi maatalousjär-
jestöksikin syytetyn Euroopan unionin 
rooli?

”Se on hyvä kysymys. EU:n osuus 
on vain viiden prosentin luokkaa koko 
alueen t&k-toiminnasta. Se on kuiten-

kin selvää, että Euroopan innovatiivi-
suuteen täytyisi saada lisävoimaa.”

Eurooppalainen 
paradoksi

Vastoin monien mielipiteitä, Leppä-
vuori kannattaa Euroopan teknolo-
giainstituutin (EIT) perustamista. Hän 
muistuttaa kritiikin esittäjille, että tek-
nologiainstituutin konsepti on vielä 
keskeneräinen ja sitä pitää lähteä nyt 
aktiivisesti kehittämään. Hankkeen vas-
tustajien kanssa hän on samaa mieltä 
siitä, ettei ole järkevää yrittää rakentaa 
yhtä täysin uutta vahvaa organisaatio-
ta. Sen sijaan verkoston rakentamisesta 
hän löytää ideaa. 

Tieto tuotteeksi. VTT pyrkii vahvistamaan 

rooliaan koko innovaatioprosessissa.
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Samalla kun monet 

yritykset painivat pitääkseen 

tuotantonsa Suomessa, Sisu 

Dieselin kone käy vahvasti. 

Sisu Diesel Oy tuli kaksi vuotta sit-
ten osaksi AGCO-konsernia, joka on 
maailman kolmanneksi suurin maata-
louskoneiden valmistaja ja markkinoija 
maailmassa. Tällä hetkellä Sisu Diesel 
valmistaa Nokialla yli 20 000 ja Bra-
siliassa noin 10 000 dieselmoottoria 
vuodessa. 

Yhtiö panostaa 30 miljoonaa eu-
roa tuotannon laajentamiseen, minkä 
ansiosta vuonna 2008 moottoreita 
valmistuu yli 50 000. Samalla Nokian 
tehtaalla työskentelevien määrä nousee 
noin sadalla nykyisestä 640:stä.

AGCO-konserni katselee maailmaa 
globaalista perspektiivistä, eli sijoittaa 
tuotantonsa siihen maahan, missä se 
on järkevintä.

 

Miksi diesel -moottoreita on jär-
kevää rakentaa Nokialla, Sisu 
Diesel Oy:n toimitusjohtaja 
Eero Tomi?

”Tämä on hyvin pääomavaltaista teol-
lisuutta, eikä maailmassa ole raken-
nettu kuin yksi uusi tehdas viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana. Eli 
siellä missä on toimiva infra, halutaan 
olla niin pitkään kuin se on muuten 
perusteltavissa.” 

Sisu Diesel laajentaa 
voimakkaasti

”EIT on hyvä hanke, jos sen puitteis-
sa pystytään synergisesti verkottamaan 
jo olemassa olevia vahvoja osaamisen 
solmukohtia. Ja jos verkostossa voidaan 
yhdessä sopia strategisista linjauksista 
ja työnjaosta sekä miettiä, miten voi-
daan yhdistää erilaisia osaamisia. Ja 
kun tähän kaikkeen kytketään vielä in-
novaatio-osaamista”, Leppävuori listaa 
hyvän hankkeen kriteerejä.

Vaikka Leppävuori korostaa tarvetta 
parantaa Euroopan innovatiivisuutta, 
hän varoittaa hirttäytymästä EU:n t&k-
politiikkaan. Hänen mielestään Suo-
messa asioita on katsottava globaalisti 
ja EU:n suhteen on syytä olla kriittinen.

Syy varoituksen sanaan perustuu 
siihen, että Leppävuori uskoo EU:n 
eliniän olevan vain 40–50 vuotta. Pes-
simismi pohjautuu näkemykseen, että 
jäsenvaltiot vetävät liikaa kotiinpäin ja 
estävät näin Euroopan yhteistä kehitys-
tä. Hyvät ideat hukkuvat politikointiin ja 
byrokratiaan. 

Leppävuoren mielestä Suomella 
olisi EU-puheenjohtajakaudellaan hyvä 
tilaisuus yrittää vaikuttaa kehitykseen. 
Samalla Suomen pitäisi ajaa omia in-
tressejään. Mutta eikö EU:n kehitys 
kompastu juuri tähän omien etujen 
ajamiseen?

”Kyllä. Tämä on juuri se EU:hun 
liittyvä paradoksi.” 

seen siitä, mitä kannattaa tehdä ja 
mitä ei. Eikä tällä alalla markkinoiden 
painopiste ole monien kulutustavaroi-
den tapaan siirtynyt Kiinaan. Edelleen 
valtaosa traktoreista myydään USA:ssa, 
Brasiliassa ja Euroopassa, joten siellä 
ovat myös meidän markkinamme.”

Miten tuotanto on jakautunut 
Suomen ja Brasilian välillä?

”Täällä teemme niin sanottuja vihreitä 
emissiomoottoreita, jotka täyttävät 
viimeisimmät palokaasumääräykset. 
Tuotteemme menevät lähinnä Euroop-
paan ja USA:an. Brasilian tehdas on 
keskittynyt kokoonpanoon, jonne toi-
mitetaan pääkomponentit Suomesta. 
Omien tehtaiden lisäksi Intiassa valmis-
tetaan lisenssillä pienintä 3-sylinteristä 
moottoriamme.”

Suomi ei ole 
tuotantokustannustensa 
puolesta edullisimpia maita. 
Mitä keinoja on kilpailukyvyn 
parantamiseen?

”Teemme itse vähemmän ja ostam-
me entistä enemmän komponentteja 
edullisten tuotantokustannusten mais-

Erkki KM Leppävuoren mukaan 
Euroopan Teknologiainstituutti 
voisi parantaa maanosan 
innovatiivisuuutta.

”Myös toiminnan perin-
teillä on merkitystä. Kun val-
mistetaan kymmeniä tuhansia 
moottoreita vuodessa, se on 
melkoista tilastotiedettä ja 
perustuu pitkään kokemuk-
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puolta viikkoa vastaava määrä. Näin ollen vapaapäivillä mitattuna Suomi on 
EU:n kärkimaita. 
Suurin osa suomalaisista viettää vuosilomansa tai valtaosan siitä heinäkuus-
sa. Lomalla tehdään kaikenlaista – useimmiten sellaista, johon kiireinen arki 
ei anna aikaa. Sillä loma on – tai ainakin sen pitäisi olla – yhdistetty henki-
reikä ja akkulaturi. 

Seuraavalla aukeamalla neljä henkilöä kertoo lomamietteistään.  

Akut täyteen 
energiaa 

S
ta. Suomen osuus ostoistamme on 
vähentynyt, ja ne ovat suuntautuneet 
enemmän alueille, joissa on vahvaa tek-
nologiateollisuuden osaamista kuten 
Itä-Eurooppaan ja Intiaan.” 

”Tuotekehityksemme on Suomessa 
ja t&k-panostuksemme ovat kasvaneet 
vuodesta toiseen. Moottorimallit elävät 
suhteellisen pitkään. Nyt kuitenkin on 
poikkeuksellinen tilanne, kun emissio-
määräykset muuttuvat 3–4 vuoden vä-
lein. Lisäksi elektroniikka on tullut vah-
vasti moottoreihin. Kehitys asettaa omia 
haasteita ja edellyttää entistä enemmän 
osaamista, mutta on osaltaan auttanut 
meitä tässä kilpailutilanteessa. Olemme 
selvinneet muutoksista paremmin kuin 
kilpailijamme. Kun moottoreista on tul-
lut yhä komplisoidumpia, on hyvä, kun 
osaaminen on oman talon sisällä.”

”Kilpailukyky edellyttää myös jous-
tamista. Yritämme saada tehtaan pyöri-
mään 24 tuntia vuorokaudessa ja välillä 
kuutena päivänä viikossa. Meillä ei ole 
halvan työvoiman etuja, mutta työvoi-
ma on osaavaa ja suhteellisen joustavaa 
verrattuna vanhojen perinteisten teolli-
suusmaiden tilanteeseen.”

”Investoinnin yhteydessä lisäämme 
automaatioastetta. Sen toteuttamisen 
jälkeen meillä on omassa kokoluokas-
saan maailman moderneimpiin lukeu-
tuva moottoritehdas. Meillä on vahva 
usko tulevaisuuteen.” 

uomalainen vuosiloma on keskimäärin viiden viikon mittai-
nen. Se on eurooppalaisesti varsin tyypillinen lomanpituus. 
Arkipyhät lisäävät vapaapäiviä reilulla viikolla vuotta kohden. 
Näiden päälle kertyy monelle ns. Pekkaspäiviä, jopa kahta ja 

Kesä tuo tullessaan 
grillimakkaran, lavatanssit, hyttysen 
kavereineen sekä paljon muuta. Kuten loman, 
jolloin auringon soisi paistavan kaikille. 

TEKSTI Jaakko Liikanen  Kuva Comma
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Matti Pursula
Rehtori, Teknillinen korkeakoulu

1. Pidän lomani heinäkuussa.

2. Mahdollisuutta lepoon ja irroittautumiseen päivittäisestä 
työstä, mikä on välttämätöntä uudistumiselle ja uusille aja-
tuksille. Samalla loma antaa mahdollisuuden yhdessäoloon 
perheen kesken ja puuhailuun kesämökillä.

3. Pääosin kesämökillä Padasjoella erilaisia mökin kun-
nossapitoon liittyviä askareita tehden ja lueskellen. Mökki 

sähköistettiin viime syksynä ja kaa-
pelitöiden jäljiltä on luvassa pal-
jon pihan kunnostustöitä. Yleensä 
teemme vaimoni kanssa loman 
aikana myös yhden tai kaksi lyhyttä 
matkaa johonkin kulttuurikohtee-
seen ja sukulaisten luo. Esimerkiksi 
asuntomessut ovat kuuluneet ta-
vanomaiseen kesäohjelmaamme ja 
niin myös kesällä 2006, kun ne ovat 
”kotona” Espoossa. 

1. Milloin pidät kesälomasi?
2. Mitä kesäloma sinulle merkitsee? 
3. Miten lomasi vietät?

Maaret Heiskari
Ohjelmajohtaja, Sitra

1. Osittain kesällä, osittain vuodenvaihteen aikoihin.

2. Rentoutumista ja irtautumista arjen touhuista ja paineista. 
Uusien maisemien ja kulttuurien kohtaamista.

3. Yleensä ulkomailla, eksoottisissa 
ja erilaisissa kohteissa reissaten yk-
silöllisen matka-aikataulun ja reitin 
mukaan.

Vietän useimmiten aktiivilomaa, 
käyn tutustumassa uusiin kauko-
maihin, erilaisiin kulttuureihin, keit-
tiöihin ja ennen kaikkea paikalliseen 
väestöön ja heidän elämäntyyliinsä, 
tapoihin jne. Tänä kesänä olen myös 
kaasona ystävän häissä.  

Valokuvat Jari Härkönen  Piirrokset Anni Tuomi
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Pekka Ketonen
Toimitusjohtaja, Vaisala Oyj

1. Aloitan juhannuksesta. Pidän kolme viikkoa, jos mahdollis-
ta, sitten tulen viikoksi töihin ja jatkan vielä viikon lomaa. 

2. Tottakai loma on tärkeä osa elämää. Työviikot ovat kiireisiä 
ja omaa aikaa ei oikein jää. Normaali viikonloppu on niin lyhyt, 
että juuri kun pääsee irti arjesta, uusi alkaa. Pitemmällä lomalla 
voi puuhata omia juttujaan.

Loma on erittäin tärkeä henkisen 
tasapainon kannalta. 

3. Suurin osa ajasta menee mökillä, 
jossa vietän kiireetöntä elämää. Har-
rastan ilmailua, tarkemmin taitolen-
toa. Osallistun SM-kilpailuihin, jotka 
sattuvat loman aikaan. Valmistautu-
minen kisoihin harjoittelemalla vie 
osan lomasta.

Toinen asia, jota lomalla teen, 
liittyy radioaamatööriharrastukseeni. 
Rakennan antenneja, korjailen ja parantelen vanhoja radiolä-
hettimiä ja -vastaanottomia. Luonnollisesti mökkityöt ulkona 
kuuluvat asiaan, puutarhatyöt yms. Sukulaisiakin käydään 
tervehtimässä, ehkä jossain kulttuuritapahtumassakin. 

Mervi Sibakov 
Asiamies, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

1. Pidän kesälomastani osan juhan-
nuksen jälkeisellä viikolla ja loput 
heinäkuun aikana, mahdollisesti 
kahdessa osassa.

2. Kesäloma on lepoa normaaleista 
työrutiineista ja nauttimista Suomen 
luonnosta.

3. Lomaan kuuluu aina mökkeilyä ja 
matkailua kotimaassa. Hämeen Här-
kätien maisemissa kuuntelen kuikan 
huutoa ja seuraan laulujoutsenia, sekä käyn vuoden ainoat 
kerrat saunassa, kiuas kun on kertalämmitteinen. Itä-Suo-
messa olen yleensä vuokramökillä. Siellä harrastan soutelua ja 
ehdottomasti mustikan poimintaa. 
Kulttuuripuolesta on usein vastannut käynti 
Retretissä tai muissa korkeatasoisissa 
taidenäyttelyissä. 

”Kulttuuririentoja, 
mökkeilyä, matkailua, 
taitolentoa ja häitä. Ja 
kuikan huuto kuuluu 
kesään, kuten hyvä 
mustikkapaikkakin.”
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Jo riittää jatkuva 
uikutus pelkistä 
työn varjopuolista! 
Työ on tärkeä asia,  
parhaimmillaan se 
antaa tekijälleen 
palkan lisäksi 
elämänsisältöä ja 
osaamisen tunnetta.

Työ 

Jatkosodan päätyttyä Suomen osaksi 
tulivat raskaat sotakorvaukset. Erityi-
sesti metalliteollisuuden tuotteita piti 
saada nopeasti tuotantoon ja osaamis-
tasoa ja tuottavuutta nostaa merkittä-
västi. Kesäkuun 6. päivänä 1946 silloi-
sen Metalliteollisuusyhdistyksen hallitus 
päätti, että valmistumassa olevat Ko-
vametallikomitean laatimat julkaisut 
olisi julkaistava teknisen tiedonannon 
nimellä. Tästä alkoi ammattijulkaisujen 
kustantaminen, jota varten perustettiin 
vuonna 1965 oma yhtiö Metalliteol-
lisuuden Kustannus Oy. Yhtiön nimi 
muutettiin kesällä 2003 Teknologiainfo 
Teknovaksi.

Tekniset tiedonannot, sittemmin 
sinikantiset Tekniset tiedotukset ovat 
kautta vuosien toimineet Teknologia-
teollisuuden jäsenyritysten kilpailukyvyn 
kehittämisen apuneuvoina. Teknologia-
teollisuuden toiminnan muuttuessa 
julkaisuohjelmaan ovat tulleet laa-
jemmin teknologian ja liiketoiminnan 
kehittämistä käsittelevät teokset. Verk-
kottuminen, uudet liiketoimintamallit ja 
ympäristökysymykset ovat tämän päi-

vän aiheita. Jäsenkunnan osaamisen ja 
menestysedellytysten parantaminen on 
säilynyt toiminnan punaisena lankana.

Teknologiateollisuuden julkaisut 
tunnetaan jäsenyrityksissä ja niiden 
koetaan välittävän ennalta punnittua 
tietoa yritysten kehittämistarpeisiin. 
Julkaisujen välittämä tieto on syntynyt 
Teknologiateollisuuden eri asiantuntija-
ryhmien työn ja kehittämishankkeiden 
tuloksena. Lukuisat yritysten asiantun-
tijat osallistuvat yksittäisten julkaisujen 
sisällön suunnitteluun ja arviointiin. 
”Jos me emme tätä tee, niin kuka sit-
ten” -toteamus esitettiin erään kirjan 
yritysasiantuntijoista muodostuvassa 
kirjoittajaryhmässä. Hihat käärittiin ylös 
ja käsikirjoitus syntyi lähes talkootyönä. 

Yhteistyö Teknologiateollisuuden ja 
yritysten asiantuntijoiden, tutkijoiden ja 
muiden käsikirjoittajien kanssa on haas-
tava oppimismahdollisuus ja työnilon 
jatkuva lähde meille kirjaprojektien ve-
täjille. Haluamme näin merkkivuotena 
lausua kiitokset kaikille yhteistyökump-
paneille. 

Teknologiainfo Teknova Oy

Teknologiateollisuuden 
julkaisutoimintaa 60 vuotta

K I R J A
Petrus Kautto, Anna Kärnä

Kokemuksia tuotelähtöisen 
ympäristöpolitiikan toteuttamisesta 

sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa

”Työ on iso osa 

olemustani. 

Työelämä on minulle 

äärettömän tärkeä, 

mutta niin on myös 

perheeni. Asiat ovat 

balanssissa”, Tuula 

Ylimäki iloitsee.

Sähkö- ja elektroniikkateol-
lisuuden tuotteet ovat vii-
me vuosina olleet EU:n ym-
päristöpoliittisen huomion 
erityiskohteena. Osana 
EU:n yhdennetyn tuote-
politiikan toteutusta on 

hyväksytty muun muassa kol-
me uutta direktiiviä, EuP-, RoHS- ja 
WEEE-direktiivit. Niiden vaatimukset 
kohdistuvat tuotteiden suunnitteluun, 
valmistukseen ja jätteenkäsittelyyn. Uu-
det vaatimukset koskevat lopputuote-
valmistajien tai tuotemerkin omistajien 
lisäksi maahantuojia, materiaali-, kom-
ponentti- ja osakokoonpanotoimittajia 
sekä sopimusvalmistajia. 

Kirja nostaa esiin avainkysymyksiä, 
joihin yritykset ovat tuotelähtöisen 
ympäristöpolitiikan uusia vaatimuksia 
ennakoidessaan, tulkitessaan ja nii-
hin käytännön ratkaisuja hakiessaan 
törmänneet. Se tarjoaa yrityksille hyö-
dyllistä vertailutietoa toisten yritysten 
kokemuksista ja viranomaisille perus-
teita tuotelähtöisen ympäristöpolitiikan 
edelleen kehittämiseen ja suuntaami-
seen. 

ISBN 951-817-911-5
Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisumyynti puh. (09) 1923 381
www.teknologiainfo.net
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sultoinnin ja digitaalisten ratkaisujen 
avulla.

Työelämän kurjuudesta puhuttaessa 
Tokola toteaa, että julkisen  keskustelun 
lisäksi myös akateeminen tutkimus on 
painottunut työn varjopuoliin. 

”Vasta nyt on tullut ensimmäisiä 
väitöskirjoja työn imusta. Sen sijaan  
esimerkiksi työstä aiheutuvaa uupu-
musta on tutkittu paljon.”

Energiaa omasta työstä

Pekka Tokola jakaa työn kahteen ta-
soon. Rationaalinen taso antaa  toi-
minnalle suunnan ja tavoitteet. Siihen 
liittyvät helpommin  havaittavissa, usein 
myös mitattavissa olevat asiat kuten 
tulokseen  liittyvät tavoitteet.

”Toista tasoa kutsumme merkitys-
prosessin tasoksi. Se liikkuu enemmän  
jokaisen ihmisen kokemuksessa, omissa 

tekee hyvää

keskustelun perusteella  voisi päätellä, 
että heillä menee huonosti. On uupu-
musta, stressiä,  pätkätöitä, palkka-
kuoppaa sun muuta. Ja tilanne sen kun 
heikkenee,  todistelevat moninaiset 
työelämän kurjistumisen historiat.

Mutta eihän se ihan näin yksisil-
mäistä voi olla. Eikö kuitenkin  parhaim-
millaan työ tee ihmiselle hyvää?

”Kyllä”, Pekka Tokola vastaa, kun 
olemme keskustelleet työn merkityk-
sestä  tekijälleen jo lähes tunnin.

Pekka Tokola on työelämään pe-
rehtynyt psykologi. Hän työskentelee  
erilaisten työyhteisöjen parissa Hu-
map Oy:ssä, joka auttaa organisaatioi-
ta  muutoksessa valmennuksen, kon-

tunteissa ja työhön liittyvissä  ajatuksis-
sa. Eli siinä, mistä jokainen ammentaa 
oman energiansa ja voimansa  tehdä 
työtänsä.”

Merkitysprosessin taso lymyää työ-
paikalla julkisivun takana. Siitä  työn-
johdon on vaikeampi saada otetta, ja 
siksi sitä on vaikeampi johtaa.  Tokola 
antaa merkitysprosessin selville saami-
sen työkaluiksi toistuvat  keskustelut ja 
kuuntelun.

”Organisaatioissa on luotava sel-
laisia työskentelytapoja, joissa  pysäh-
dytään ihmisten omien kokemusten 
äärelle”, Tokola sanoo.

Hänestä esimies on oikeastaan pal-
velutehtävässä, jonka tarkoitus on 
luoda  olosuhteet, jossa innostunut 
työnteko on mahdollista. Jokaisen 
työntekijän  henkilökohtainen kuunte-
leminen on tärkeää, koska innostuksen 
lähteet  vaihtelevat.

N
oin 2,4 miljoonaa suo-
malaista käy töissä, heis-
tä runsaat 200 000 on  
teknologiateollisuuden 
palveluksessa. Julkisen 

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Elina Ketola, Harri Virta ja Kuvapörssi
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Mistä löytyy motiivi

Henry Fordilla oli teollisen työn käy-
täntöjä muovaava käsitys siitä, että  
suurin osa työntekijöistä ei kaipaa työl-
tään suurempia haasteita, ennemmin  
rutiineja ja palkkaa. Asiasta on esitetty 
myös aivan vastakkaisia  näkemyksiä. 
Esimerkiksi toinen autoalan merkki-
henkilö Fordin ja Chryslerin  entinen 
johtaja Lee Iacocca määritteli, että 

johtajan tärkein tehtävä on  työntekijöi-
den motivointi ja ainoa keino siihen on 
kommunikointi.

Tokolan mukaan ihmisillä on erilai-
sia motiiveja tehdä työtä. Joillakin  se 
on keino hankkia valtaa, toisille tapa 
saada jotakin aikaiseksi. Eräät  taas 
haluavat kuulua johonkin suurempaan 
kokonaisuuteen.

Yrityksissä innostuksen lähteiden 
selville saamisen motiiviksi luulisi  riit-

tävän se, että kun työntekijät ovat 
motivoituneita ja sitoutuneita, se  näkyy 
aivan toisenlaisena työnjälkenä, kuin 
jos he ovat työstään uupuneita  ja stres-
saantuneita.

Merkitystason rooli tuntuu koros-
tuneen. Siinä missä ennen eläkkeelle  
jäätiin ennenaikaisesti esimerkiksi sel-
käkipujen johdosta, nykyisin syynä  on 
yhä useammin uupumus. Työpaikoilla 
henkilöstön intoa voidaan pitää yllä  

”Aina löytyy kehitettävää” 

J
alometalliosaston työnjohtaja 
Raimo Stenroos odottaa vie-
rasta Boliden Harjavalta Oy:n ku-
parielektrolyysilaitoksen edustal-
la. Neljäsataa metriä pitkässä lai-

Metallinjalostajan 
palkinnon perus  teluissa 

sanotaan, että Raimo 
Stenroos on työssään 
osoittanut esimerkil-

listä intoa ja oma-
aloitteisuutta – aika 

hyvin mieheltä, joka on 
ollut samalla työpaikalla 

vuodesta 1966.

toksessa anodikupari jatkojalostetaan 
katodikupariksi, ja jalostusprosesseissa 
otetaan talteen myös muut arvokkaat 
metallit kuten kulta ja hopea.

Seinustan ilmoitustaulun mukaan 
laitoksessa on tehty 1 584 päivää töitä 
ilman tapaturmaa, aiemmin parikym-
mentä tapaturmaa vuodessa ei ollut 
poikkeus.

Metallinjalostajat ry:n palkinnon 
yhtenä perusteluna sanottiin, että 
Raimo Stenroos kulkee etujoukoissa 
turvallisuus- ja suojeluasioiden kehittämisessä. Mies itse yllättyi 
huomionosoituksesta. 

”Asioiden jatkuva parantaminen kuuluu päivän töihin. Ei 
sitä itse niin noteeraa kehityksenä”, Stenroos sanoo mutta 
myöntää, että mukavaltahan huomioiminen tuntuu. Samaan 
hengenvetoon hän korostaa koko tiimin merkitystä asioiden 
eteenpäinviemisessä ja kehuu, ettei työpaikalla kehittämiselle 
ole laitettu jarruja. Olosuhteiden takia ei työhöntuloa tarvitse 
enää tuntea epämiellyttäväksi. 

”Työolosuhteet ovat kohentuneet huomattavasti osittain 
myös materiaalien ja työvälineiden kehittymisen myötä. Myös 
oma työskentely näitten kemikaalien kanssa on tullut helpom-
maksi ja mielekkäämmäksi.” Toinen puoli kehitystyössä on 
tuotteiden laadun parantuminen.

”Kyllähän siitä kehuja on tullut. Ja kun maine laadusta 
leviää maailmalla, niin silloin on helpompi tehdä kauppaa”, 
Stenroos järkeilee.

Tyytyväinen muttei ylpeä

Raimo Stenroosia ei oikein saa korostamaan omia ansioi-
taan kehityksen eteenpäinviemisessä, kysymys ammat-

t iy lpeydestä tuntuu vieraalta. 
”En voi sanoa, että olisin amma-

tistani ylpeä. Mutta olen tyytyväi-
nen, että kaiken meille käsittelyyn 
tulleen tavaran olemme saaneet 
laadukkaasti ulos. Se täyttää kaik-
ki laatuvaatimukset, ja olemme 
pysyneet budjetissa. Onhan niitä 
onnistumisen asioita, mutta ei tässä 
kuitenkaan rinta rottingilla kuljeta”, 
Stenroos sanoo. 

Miehen ammattiylpeys ilmenee 
kuitenkin esimerkiksi siinä, ettei 
hän halua lehdessä paljastaa kupa-
rielektrolyysiin liittyviä yksityiskohtia 
kilpailijoiden kopioitavaksi. Entä 
oletko tyytyväinen siihen, että kehi-

tystyön ansiosta ei laitoksessa ole sattunut tapaturmia pitkiin 
aikoihin?

”Voihan sitä sanoa, että hieman heijaa-huutoja voi huu-
della väliin. Mutta koko ajan asioita on parannettava, jotta 
nolla tapaturmaa -tavoitteessa pysytään.”

Katse kauemmaksi

Seuraava suurempi kehitysharppaus Stenroosin työmaalla ote-
taan ensi vuoden loppupuolella. Silloin Boliden Harjavalta Oy:n 
tuotantoa voidaan uudistusten avulla kasvattaa viidenneksellä, 
kuitenkin nykyistä pienemmällä väkimäärällä. Onko muutos 
tässäkin tapauksessa hyvä asia?

”Ilman muuta. Sen ansiosta osa työpaikoista säilyy. Ja ne, 
jotka ovat sijoittaneet yritykseen rahaa saavat sijoituksilleen 
katetta. Jollei toimintaa kehitetä, kustannustasomme nousee 
niin korkeaksi, ettemme voi olla kilpailijoiden kanssa samalla 
viivalla”, Stenroos sanoo.

Hän viittaa useaan otteeseen, että kehittämisen taustalla 
on halu turvata yrityksen elinkelpoisuus myös jatkossa. Mutta 
eikö väenvähennyksen uhka varjosta omia tulevaisuudennä-
kymiä?
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esimerkiksi työnkierrolla ja kehittämäl-
lä ammattitaitoa vaikka koulutuksen  
avulla. Joskus merkitystason luotaami-
sessa voi olla hyvä käyttää myös  orga-
nisaation ulkopuolisia tahoja.

Tasapainoisesti 
eteenpäin

Työstä johtuvan uupumuksen ja stres-
sin pysyminen kestoaiheena osaltaan 

todistaa, että työn merkitys ihmisille on 
hyvin suuri.”Ihminen rakentaa identi-
teettiään paljon työn pohjalle”, Tokola 
määrittelee  ja kertoo psykologisesta 
työsopimuksesta.

”Sitä kuvaa niiden odotusten sum-
ma, mikä ihmisillä on, kun he töihin  
tulevat. Aiemmin psykologinen työsopi-
mus työntekijän ja organisaation  välillä 
on ollut sen luonteinen, että jos teet työ-
si hyvin, sinua odottaa  lopussa varma 

eläke. Nyt tämä sopimus on murtunut. 
Sen tilalle on  kehittynyt uusi työsopi-
mus, jonka myötä organisaatiolta on 
siirtynyt  enemmän vastuuta yksilölle.”

Tokola kuvailee psykologisen työso-
pimuksen tämän hetkistä muotoa. Sen  
mukaan jos työntekijä huolehtii omasta 
ammattitaidostaan sekä fyysisestä ja  
psyykkisestä terveydestään, niin vaikka 
kyseinen yritys ei pystyisikään tarjoa-
maan jatkossa töitä, niitä voi kuitenkin 

”Kun väkeä vähennetään, niin usein hyödynnetään eläke-
putkimahdollisuudet. Toisaalta kyllä vanhempiakin työnteki-
jöitä tarvitaan, etteivät työpaikalla kaikki ole aivan pentuja”, 
vuoden vaihteessa kuusikymmentä täyttävä Stenroos huo-
mauttaa.

Hän sanoo, ettei ole sen enempää tulevia työvuosia miet-
tinyt ja lisää, ettei työ sentään koko elämä ole. Harrastuksia 
löytyy hyvinkin yhden miehen tarpeiksi: puutöistä ja valoku-
vauksesta lenkkeilyyn sekä säännöllisiin Lapin matkoihin ja 
moottoripyöräilyyn.

Ei pelkkää rutiinia

Raimo Stenroos tuli lähes neljäkymmentä vuotta sitten töihin 
Outokummun tutkimuslaitokselle. Tehtävät ovat vaihtuneet 
aika ajoin, ja 15 viimeistä vuotta hän on ollut jalometalliosas-
ton työnjohtajana. Kolme vuotta sitten yrityskaupan myötä 
työnantajaksi tuli Boliden Harjavalta Oy, vaikka työpaikka 
säilyikin samana.

Ainoan isoimman työintoa lannistaneen asian Stenroos 
löytää 1980-luvulta. Silloin työpaikka oli useamman vuoden 

ajan niin läpipolitisoitunut, että työntekijöiden yhdessäteke-
misen henkeä pirstaloivat sekä puolueiden väliset että niiden 
sisäiset rajaviivat. 

”Se tympi. Kuinka hankalaa se työn tekeminen silloin 
olikaan”, Stenroos voi jo nauraa. Hän korostaa, että työtehtä-
vien lisäksi työporukan ilmapiirillä on suuri merkitys työnteon 
mielekkyyteen.

”Silloin ei ollut yhteistyöhenkeä, eikä asioita saatu vietyä 
eteenpäin. Nykyisin asiasta kuin asiasta voidaan keskustella. 
Esimerkiksi työehtojen paikallinen sopiminen onnistuu hyvin.”

Ei Stenroos kuitenkaan väitä, että työnteko tänä päivänä 
pelkkää onnea ja auvoa olisi.

”Kemia on kemiaa, ei sitä välttämättä tiedä ihan tarkkaan 
mitä kaikkea tapahtuu. Onhan niitä tilanteita kun prosessi 
tökkii ja jos sitten vielä laitteet hajoavat. Kyllähän sitä käy mie-
lessä, että voisin olla tänään kotona, mutta kyllä siitä pääsee 
läpi”, Stenroos naurahtaa ja samalla myöntää, että osaltaan 
juuri kemiallisen prosessin oikut tekevät työstä mielenkiintoi-
sen. 
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T
”Onnistumisen tunteita”

haasteita. Monipolviseen työuraan 
on mahtunut esimerkiksi Oulun Tek-
nologiakylän palveluosaston osasto-
päällikkyys sekä toimitusjohtajuus, SCI 
Systems Finland Oy:n talouspäällikön 
vakanssi ja myyntipuolen johto. Inca-
pin talousjohtajaksi Ylimäki siirtyi Poh-
jois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön 
toimitusjohtajan paikalta.

Meriiteistään huolimatta Ylimäki 
sanoo, ettei ole laatinut pitkälle ulottu-
via urasuunnitelmia.

”Olen työni suhteen skitsofreenikko”, Ylimäki nauraa. 
”Työurani on koostunut joko kiinteistöliiketoiminnasta tai 
elektroniikasta ja toisaalta tehtävät ovat olleet joko talous-
hallinnosta tai myynnistä. Ja niin kuin työhistoriasta huomaa, 
en ole edennyt tittelien perässä systemaattisesti hierarkiassa 
ylöspäin. Ratkaisevaa on ollut tehtävien sisältö ja yritysten 
toiminta.”

Uusi työtehtävä tuo joksikin aikaa arkeen mielenkiintoa 
ja vireyttä, aikaa myöten asioihin tulee kuitenkin rutiinia. Lä-
hes kolme vuotta Incapissa olleen Ylimäen mielestä innostus 
työhön pitäisi löytyä työtehtävistä. Se ei välttämättä löydä 
työpaikkaa tai -tehtävää vaihtamalla, vaikkei sitäkään pitäisi 
ehdoin tahdoin välttää. 

”Pidän äärettömän tärkeänä, että olen saanut kokemuksia 
erilaisista työpaikoista. Niistä tarttuu aina hameenhelmaan ko-
kemuksia, jotka tuovat näkemyksiä seuraavaan tehtävään.”   

Hyvä työ palkitsee

Ylimäki myöntää, ettei nykyinen työ tarjoa joka päivä ”hur-
raa-elämyksiä”, positiivisia puolia kertyy kuitenkin iso liuta. 

Ylimäkeä innostaa Incapissa vahva 
tulevaisuuteen suuntaava etunoja. 
Hänelle sopii, että työhön sisältyy 
sopivassa suhteessa sekä vääntöä 
sekä rutiininomaisia töitä. 

”Yrityksen strateginen tavoite-
asetanta ja se, millä tavalla tämän 
päivän päätöksenteossa eri osa-
alueita pitäisi hoitaa, että ne vievät 
kohti tavoitetta. Näistä seikoista 
minä tykkään ihan hirveästi”, Yli-
mäki kertoo.

Hänen mukaansa pörssiyhtiössä 
toimiminen tuo työtehtäviin hyvän 
lisämausteen. Elektroniikan sopi-
musvalmistus on puolestaan toi-
mialana niin nopealiikkeinen, että 

pidemmälle ulottuva tulevaisuus on hämärän peitossa. 
Osittain epävarmojen tietojen perusteella pitää tehdä 

tulevaisuuden kannalta keskeisiä päätöksiä. Jotkut kokisivat 
tilanteen ahdistavaksi, mutta Ylimäki ei. Hän korostaa, että 
tehtyjä päätöksiä pitää kuitenkin olla valmis muuttamaan, jos 
tilanteet sitä edellyttävät. 

”Tämä jatkuva päätöksentekoprosessi tuo minulle hyvinkin 
voimakasta tyydytystä. Ja tietysti sekin, että ne eivät ole olleet 
ihan pöljempiä juttuja, mitä me olemme tehneet. Onnistumi-
nen pienissä tai isoissa asioissa kruunaa työpäivän. En kaipaa 
sitä, että minulle tullaan sanomaan, että olen tehnyt jotain 
hyvin. Riittää, että itse tiedän sen.”

Määrätietoisesti kohti tavoitetta

Tuula Ylimäestä saa hyvin sosiaalisen vaikutelman. Puhetta 
tulee vöyräästi, vaikka talousjohtajan olettaisi sanojen sijaan 
pitävän pikemminkin numeroista. Ylimäki tekikin ennen Inca-
piin menoaan selväksi, ettei hän ole mikään kirjanpitäjätyyppi. 
Enemmän kuin pelkkiä numeroita, hän sanoo tarkastelevansa 
niiden takana olevia prosesseja.

tehdä jonkun toisen  organisaation 
palveluksessa.

”Tämä on muuttanut ihmisten suh-
detta työhön siihen suuntaan, että 
enää työ  ei ole kaikki kaikessa. Ihmiset 
hakevat olemassaolon ydintä myös 
muualta  kuin työstä, kuten vuorovai-
kutussuhteista, harrastuksista tai per-
heestä”, Tokola listaa.

Hän vertaa työn ja muun elämän 
tasapainoa auton kulkuun neljällä pyö-

rällä.  Jos ihmisellä työn rooli on yliko-
rostunut verrattuna esimerkiksi  perhe-
elämään, harrastuksiin ja ystävyyssuh-
teisiin, elämänkulku vaikeutuu.  Samoin 
käy, jos mikä tahansa osa-alue ei ole 
balanssissa kokonaisuuden  kannalta.

Päämääränä hyvä elämä

Pekka Tokola uskoo, että Suomessa 
vallitsee vielä historiasta periytyvä  ah-

keruuden kulttuuri. Kuitenkin samanai-
kaisesti kun taloudellinen pakko  tehdä 
töitä vähenee, työn sisällöllinen puoli 
korostuu. Tämä ilmenee  esimerkiksi 
siinä, etteivät kaikkein innokkaimmin 
töitä paiskivat tunnu  tekevän sitä lisä-
tienestien vuoksi, vaan tekemiseen ajaa 
sisäinen kipinä.

Ja jottei kipinä hiipuisi, sen eteen 
kannattaa tehdä töitä. Tokola kehottaa  
jokaista pohtimaan omaa elämäänsä, 

Tuula Ylimäkeä 
kauhistuttaa, että 

jotkut menevät joka 
päivä hammasta purren 
työmaalleen, ainoana 

lohtunaan edessä 
oleva viikonloppu tai 

kesäloma. 

uula Ylimäki on toteut-
tanut näkemystään, että 
jokaisen pitäisi hakeutu-
nut työtehtäviin, joista 
löytää itselleen mieluisia 
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motiivejaan työntekoon ja sitä,  millai-
seen työhön soveltuu. Sitä kautta jokai-
nen voi löytää uusia  oivalluksia oman 
työnsä tekemiseen. Eikä sekään ole 
Tokolan mielestä  huonoksi, jos poh-
dinnan lopputuloksena kypsyy päätös 
työpaikan vaihdosta.

”Liikkuvuus työelämässä on hyväk-
si, jos sen ansiosta voi löytää itselleen  
soveltuvan työpaikan.”

Miksi on tärkeää, että ihminen 
löytää itselleen soveltuvan työpaikan ja  
kokee olevansa hyvä työssään?

”Silloin hän kokee olevansa 
tarpeellinen, saa arvostusta ja 
kokee elämänsä  merkitykselli-
seksi. Ja tämä heijastuu koko 
muuhun elämään. Jokainen 
haluaa  palautetta ja sitä ko-
kemusta, että on hyvä työs-
sään. Se tarkoittaa, että  olen 

tärkeä, merkityksellinen, osa isompaa 
kokonaisuutta. Sen eteen joutuu aikui-
sena ponnistelemaan enemmän kuin 

lapsena, mutta samat toiveet 
siinä on  taustalla.” 

”Mutta olen hyvin pedantti. En pysty tyytymään sii-
hen, että rääpäisen vähän pinnalta, vaan haluan selvittää 
asiat pohjamutia myöten. Enkä pidä siitä, jos muut yrit-
tävät nopeudella kuitata asioiden syvällisemmän tutkimi-
sen. Yrityksen etu on tärkeintä. Ja myönnän, että joskus 
yrityksen ongelmia ratkaistaessa voin jonkun mielestä 
olla v-mäinen tyyppi”, Ylimäki sanoo. 

Kaikissa organisaatioissa näkemykset yrityksen edus-
ta eivät ole yhteneväiset. Kuviota voivat monimutkaistaa 
reviiritaistelut ja kenties henkilökohtaisten etujen ajami-
nenkin, jolloin kaikki eivät souda samaan suuntaan. Yli-
mäki korostaa avoimen keskusteluilmapiirin merkitystä ja 
sanoo olevansa onnellisessa asemassa. Hänellä on vank-
ka luottamus omaan esimieheensä, ja Incapissa viedään 
asioita eteenpäin niin kuin niistä on sovittu. 

Ylivuotopaikka kotona

Ylimäki kehuu omia alaisiaan. Hän uskoo, että lähtökoh-
taisesti jokainen pyrkii tekemään työnsä hyvin. Esimie-
henä hänen kuuluu auttaa jokaista löytämään itselleen 
soveltuvat tehtävät, mutta siinä tarvitaan myös jokaisen 
omaa panosta. Ylimäki tunnustaa olevansa vaativa esi-
mies.

”En kuitenkaan vaadi alaisiltani sen enempää kuin 
itseltänikään. Minusta on itsestään selvää, että työt teh-
dään niin hyvin kuin mahdollista.”    

Tuula Ylimäki korostaa myös perheen merkitystä. 
Lasten ollessa pieniä, hän vietti useita vuosia kotona. Toi-
saalta historiaan mahtuu myös jaksoja, jolloin työt vaati-
vat kaikki seitsemän päivää viikossa. Nykyisin viikonloput 
ja lomat kuluvat perheenäidin roolissa. Joskus työasiat 
tulevat kuitenkin mukaan kotiin asti.   

”Jos joku työasia on kalvanut mieltä, olen voinut pu-
hua siitä miehelleni, joka on koulutukseltaan myös eko-
nomi. Hän on ollut ymmärtävä sparrauskaveri ja tuonut 
ulkopuolista näkökulmaa asioihin. Jokainenhan tarvitsee 
jonkun, kenen kanssa voi keskustella asioista.” 
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K O L U M N I

Yhteiskunnan kannalta ilahduttavinta 
on, että myös työllisyys kasvaa. Ta-
loutemme positiivisesta vireestä pitävät 
huolen maailmantalouden hyvä kehitys 
sekä kotimaassa tehdyt veronkeven-
nykset ja muun muassa kotitaloustyön-
verovähennysoikeuden laajennukset.  
 Globaali talous haastaa kuitenkin 
Suomen tulevan talouskehityksen. Se 
haastaa erityisesti meidät poliittiset 
päättäjät. Päätöksenteossa on huomat-
tava maailman muutokset, jotta voi-
simme tehdä välttämättömiä, Suomea 
uudistavia päätöksiä ajoissa. Yhteinen 
päämäärämme on pitää Suomi korkean 
elintason hyvinvointimaana myös tu-
levaisuudessa. Olen vakuuttunut, että 
suomalaiset kansainväliset kasvuyri-
tykset pärjäävät kovassakin kilpailussa 
maailmalla. Tärkeä kysymys onkin, 
pystymmekö luomaan edellytykset pi-
tämään Suomi kehityksessä mukana. 
 Vertailu muihin EU-maihin arvioides-
samme taloutemme ja yhteiskuntamme 
pärjäämistä ei riitä, vaikka monessa 
asiassa se saattaisikin antaa positiivisia 
tuloksia. Tunnettu tosiasia on se, ettei 
Euroopasta löydy tällä hetkellä juuri-
kaan kopioitavaa rakentaessamme tu-
levaisuuden globaalia menestystarinaa. 
Meidän täytyy verrata suorituskykyäm-
me niihin, joissa tämä kasvupotentiaali 
aidosti on – Aasia ja Yhdysvallat – sillä 
ne ovat myös suurimmat suomalaisen 
yhteiskunnan haastajat. 
 Suomalaisten tulevaisuutta voi tar-
kastella haasteiden, uhkien ja mahdol-
lisuuksien näkökulmasta. Suurimmat 
haasteet ovat meillä hyvin tiedossa. 
Ikääntyminen haastaa monella tavalla, 
vaikka samalla se tuo myös uudenlaisen 
mielenkiintoisen kuluttajapotentiaa-

lin. Haasteet tulevat terveydenhuol-
lon menojen kasvusta, eläkemaksujen 
kasvusta, tuottavuuden alenemisesta 
ja osaavan työvoiman saatavuuden 
ongelmista. Esimerkkinä mainittakoon 
arvio terveydenhuoltomenojen kasvus-
ta. Jos Suomen terveydenhuoltomenot 
kasvavat nykyisen kaltaisesti OECD:n 
arvioimalla tasolla, on terveydenhuolto-
menojen osuus kasvanut vuoteen 2015 
mennessä noin 6 miljardilla eurolla 
vuodessa. Se on saman verran kuin 
opetusministeriön vuotuinen budjetti. 
Haasteena on myös työllisyysasteen 
nostaminen 75 prosenttiin. Se vaatii 
aivan uudenlaisia ratkaisuja.
 Suomen tulevaisuuteen liittyy myös 
joitakin selkeitä uhkatekijöitä. Olemme 
viime aikoina totutelleet ajatukseen, 
että global isaat io 
johtaa uudenlaiseen 
kansainväliseen työn-
jakoon, jonka seu-
rauksena osa tuotan-
nollisesta toiminnas-
ta siirtyy halvempien 
kustannusten mai-
hin. Olemme ajatel-
leet, että onneksi 
sentään osaamista 
vaativa tutkimus- ja 
kehitystyö säilyy jat-
kossakin Suomessa. 
Tämä on ajatuskulku, 
joka valitettavasti rakentuu petolliselle 
pohjalle. On vaikea kuvitella mitään 
ehdotonta ja rakenteellista syytä, miksi 
t&k ei myös siirtyisi markkinoiden lähei-
syyteen, varsinkin Aasian väkirikkaiden 
maiden hyvin koulutettujen osaajien 
vetäminä. Viime aikoina tehtyjen ti-
lastojen mukaan Suomi ei ole enää 
globaaleilla markkinoilla toimivien yri-
tysten kohteena t&k-investoinneille. 
Olemme siis menettämässä asemaam-
me merkittävänä t&k-maana. Tämä on 
asia, joka täytyy ymmärtää poliittisten 

päättäjien keskuudessa. Itsellemme se-
pittämältämme onnelliselta sadulta on 
putoamassa pohja, jos tulevaisuudessa 
Suomi ei pärjääkään huippuosaajien ja 
innovatiivisten yritysten kohtaamispaik-
kana. 
 Hyvinvointiyhteiskuntaa, joka pe-
rustuu työn tekemiselle, uhkaa myös 
nuorten syrjäytyminen. Suomi johtaa 
OECD:n tilastoa, jossa mitataan alle 
25-vuotiaiden ilman koulutus- tai työ-
paikkaa olevien määrää. Meillä ei liene 
yhtä selittävää syytä ongelmaan, mutta 
suurimmat pullonkaulat löytyvät siitä, 
että 10% peruskoulun suorittaneista 
ei hakeudu jatkokoulutukseen. Tämän 
lisäksi 10% ammatillisen koulutuksen 
aloittaneista keskeyttää opintonsa. 
Myös muilla koulutusasteilla keskeyt-

täminen on huolestutta-
van suurta.
 Yhtenä uhkana näen 
myös työssä uupumisen. 
Suomalaiset jäävät eläk-
keelle keskimäärin 59-
vuotiaina. Yleisin eläk-
keelle jäämisen syy ei ole 
eläkeiän saavuttaminen 
vaan mielenterveyson-
gelmat. Suomen tulevai-
suus ja elinkeinoelämän 
kilpailukyky perustuvat 
luovuuteen, joka edel-
lyttää työntekijöiltä pal-

jon. Jos ihmiset ovat työkyvyttömiä jo 
59-vuotiaina, on selvää ettei työteho ja 
luovuus ole olleet parhaimmillaan enää 
vuosiin. Tähän on kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota.
 Mahdollisuuksia Suomella on, jos 
vain osaamme niitä käyttää. Menes-
tyksemme avainsana on luovuus. Luo-
vuutta ei voida säätää lailla, mutta 
sen voidaan sallia syntyvän. Tällöin on 
huolehdittava koko luovuuden ketjun 
toimivuudesta. On huolehdittava muun 
muassa siitä, että peruskouluissa on 

Luovaan talouteen

uomen taloudella me-
nee juuri tällä hetkellä 
positiivisesti. Tämä näkyy 
yritysten hyvänä tilaus-
kantana ja kasvulukuina. 

Onnelliselta sadulta 

on putoamassa 

pohja, jos 

tulevaisuudessa 

Suomi ei pärjääkään 

huippuosaajien 

ja innovatiivisten 

yritysten 

kohtaamispaikkana.
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ammattitaitoisia opettajia, jotka saavat 
työskennellä riittävän pienten opetus-
ryhmien kanssa. Tällöin on mahdollista 
huomioida eri tahtiin kehittyvien lasten 
tarpeita ja tukea eri asioissa lahjakkai-
den oppilaiden kehitystä. Yhtälailla tär-
keää on vahvistaa suomalaista perus-
tutkimusta ja yliopistollista koulutusta. 
Ilman vahvaa uuden tiedon tuottamista 
ja maailman huipputasoa olevaa tutki-
musta t&k-toimintakaan ei pysty kehit-
tymään. 
 Luovuutta voidaan vahvistaa myös 
vahvistamalla kannustavuuden ilmapii-
riä. Onnistumisen tulee olla positiivinen 
arvo, eikä menestys ole keneltäkään 
pois. Verotusta voidaan käyttää työn-
teon ja yrittäjyyden kannustavuuden 
lisääjänä. Yrittäjäriskin ottamisesta pi-
tää voida saada palkinto. Yhtälailla on 
yhteensovitettava pienet työtulot sekä 
sosiaaliturva siten, että työnteko on 
aina kannattavaa.
 Suomi tulee pärjäämään, kunhan 
tunnustamme tosiasiat. Suomi on pär-
jännyt tähänkin saakka siksi, että olem-
me osanneet uudistua. Meidän on 
ansaittava menestyjän asema aina 
uudestaan. Tällä kertaa on osattava 
uudistaa koulutusta ja tutkimusta, 
muutettava työn ja yrittämisen verotus-
ta kannustavammaksi, sallittava uusien 
työpaikkojen syntyminen muun muassa 
perinteiselle palvelusektorille alentamal-
la työnantajamaksuja sekä kasvatettava 
kansalaisten ostovoimaa. Kotimaiset 
ja kansainväliset kasvuyritykset tekevät 
t&k-investoinnit Suomeen, jos niillä on 
syytä siihen. Uskon, että voimme niitä 
syitä jälleen tarjota, kunhan uskallam-
me ja osaamme uudistaa itseämme.

Jyrki Katainen
Kokoomuksen puheenjohtaja

A J A N K O H T A I S T A
Kannustuspalkintoja 

matematiikasta
Teknologiateollisuuden 100-vuotissää-
tiö jakoi ansioituneille matemaattisten 
aineiden opettajille ja matematiikassa 
erityisen hyvin menestyneille ylioppilaille 
yhteensä 211 000 euroa kannustuspal-
kintoina.

Säätiö palkitsi ansioituneita mate-
maattisten aineiden opettajia 5000 eu-
ron kannustuspalkinnolla. Palkituksi tuli 
18 yksittäistä opettajaa sekä yhdeksän 
työparia tai -ryhmää.

Lisäksi Teknologiateollisuuden 100-
vuotissäätiö jakoi 1000 euron kannus-
tuspalkinnon kaikille pitkässä mate-
matiikassa täydet 60 pistettä saaneille. 
Palkituiksi tulivat kaikki ne ylioppilaiksi 
valmistuvat, jotka ylsivät tähän vaativaan 
suoritukseen joko syksyn 2005 (20 kpl) 
tai kevään 2006 (56 kpl) ylioppilaskirjoi-
tuksissa. 

Palkitut ylioppilaat edustivat katta-
vasti Suomen lukioita. Ykköseksi sijoittui 
Ressun lukio kuudella palkitulla. Jaetulle 
kakkossijalle pääsivät Lahden yhteiskou-
lun lukio sekä Maunulan yhteiskoulu ja 
Helsingin matematiikkalukio kumpikin 
viidellä palkitulla. Pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelta kunnostautui lisäksi eri-
tyisesti Tampere, jonka lukioihin meni 
yhteensä kahdeksan palkintoa.

Lähes miljoona 
yliopistokoulutuk-
sen kehittämiseen

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö 
jakoi 958 000 euroa koulutushankkeille. 
Säätiö sai 30 hakemusta, joista rahoitet-
tavaksi valittiin viisi. 

Säätiö antoi 200 000 euroa neljälle 
hankkeelle. Oulun yliopiston teknillisen 
tiedekunnan matematiikan jaos sai apu-
rahan jatkuvan arvioinnin käyttöönotolle 
insinöörimatematiikan opetuksessa.

Tampereen teknillisen yliopiston oh-
jelmistotekniikan laitos sai apurahan 
ohjelmistotekniikan perusopetuksen ja 
sulautettujen järjestelmien kehittämi-
seen. 

Teknillisen korkeakoulun materi-
aalitekniikan osasto sai apurahan uu-
den oppimisympäristön kehittämiseen. 
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa 
sellainen toimintaympäristö, jossa ma-
teriaalitekniikan opiskelijat voivat oman 

alansa osaamisen syventämisen lisäksi 
harjaantua itsenäiseen työhön ryhmässä, 
jossa on monenlaista osaamista.

Nel jäs 200 000 euron apuraha 
myönnettiin hankkeelle, jossa kehitetään 
monimuoto-opetusta muovituotteen 
muotoilun opetusverkostossa. Projektis-
sa ovat mukana Taideteollinen korkea-
koulu, Tampereen teknillinen yliopisto, 
Lapin yliopisto ja Lahden ammattikor-
keakoulu.

Viides apuraha, arvoltaan 158 000 
euroa, myönnettiin Teknillisen korkea-
koulun sähkö- ja tietoliikennetekniikan 
osastolle hankkeeseen, jossa paranne-
taan opiskelijoiden valmiuksia itsenäi-
seen tiedonhakuun ja ongelmanrat-
kaisuun, laajempien kokonaisuuksien 
hallintaan sekä käytännön taitoihin. 

TKK:hon 
2 326 hakijaa

Teknilliseen korkeakouluun haki vuo-
den 2006 diplomi-insinööri- ja ark-
kitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa 
kaikkiaan 2 326 ensisijaista hakijaa. 
TKK:lle hakijoita houkuttivat eniten 
arkkitehtiopinnot ja tuotantotalous 
sekä konetekniikan tutkinto-ohjelma. 
TKK:n muista koulutusohjelmista kas-
vavan kiinnostuksen kohteita olivat 
teknillinen fysiikka ja matematiikka, 
rakenne- ja rakennustuotantotekniikan 
tutkinto-ohjelma sekä energia ja LVI-
tekniikan tutkinto-ohjelma.

Lähde: www.tkk.fi 
 

Lisää osaamis-
pohjaisia yrityksiä

Suomeen tarvitaan kipeästi lisää uusia 
osaamispohjaisia yrityksiä, kun kyp-
semmän vaiheen yrityksistä työpaikkoja 
siirtyy muualle.

Sitra on koordinoinut ja kehittänyt 
yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön, 
Tekesin ja muiden rahoittajien kanssa 
suomalaisten teknologiahautomoiden 
toimintamalleja kolmen vuoden ajan. 
Ensimmäiset tulokset kertovat, että uu-
sien osaamispohjaisten yritysten määrää 
saatiin nostettua viime vuonna yhteensä 
seitsemällä paikkakunnalla lähtötasoon 
verrattuna lähes 40 prosentilla.
Lisätietoja: 
www.tekes.fi VISIO 2|2006 33
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Laman pohjalta reilussa vuosikymme-
nessä alan tuotanto on kasvanut voi-
makkaasti, mutta investointitaantuma 
vuosituhannen alkuvuosina teki heti 
kuopan alan liikevaihtoon ja yritysten 
kannattavuuteen. Sama pätee niin Suo-
messa kuin kansainvälisestikin.

Ilkka Niemelä muistuttaa nyrkki-
säännöstä, jonka mukaan investointi-
hyödykkeiden kauppa kiihtyy, kun käyt-
töasteet nousevat lähelle 80 prosenttia. 

Nyt näkymät ovat hyvät, metallintyös-
tökoneiden valmistajat odottavat tä-
män ja seuraavan vuoden olevan selviä 
kasvun vuosia viime vuoden tapaan.

Metallintyöstökoneet jaetaan me-
tallia lastuaviin ja muovaaviin työstöko-
neisiin. Suomen noin kymmenestä alan 
yrityksestä valtaosa valmistaa muovaa-
via metallintyöstökoneita. Toimitusten 
painopiste on siirtynyt yhä pidemmälle 
automatisoitujen koneiden, oheislait-
teiden ja palvelun suuntaan.

Suomalaiset työstökonevalmistajat 
ovat eurooppalaiseen tapaan suhteel-
lisen pieniä, mikä aiheuttaa päänvaivaa 
tilauskannan vaihteluihin sopeutu-

Suhdanne suosii 
metallintyöstökoneiden 
valmistajia
Suomalaiset metallintyöstökoneiden 
valmistajat ovat pääsääntöisesti pieniä 
yrityksiä. Se aiheuttaa haasteita syklien 
sietokyvylle sekä kansainväliseen 
liiketoimintaan.

A
siantuntija Ilkka Nie-
melän  es ittelemistä 
graafeista käy ensisil-
mäyksellä selväksi toimi-
alan suhdanneherkkyys. 

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Plantool Oy ja Finn-Power  Oy

Metallintyöstökoneiden tuotanto, vienti ja tuonti 1988–2006
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misessa. Tällä hetkellä haasteena on, 
löytyykö omassa ja kumppanien tuo-
tannossa joustavuutta ylöspäin. 

”Kun yritykset eivät voi hetkessä 
kasvattaa omaa kapasiteettiaan, on 
tärkeää rakentaa yhteistyöverkostoa, 
jonka avulla voidaan joustavasti lisätä 
kapasiteettia”, Niemelä sanoo ja lisää, 
että yritysten kasvumahdollisuuksia 
jarruttaa osaltaan myös pula ammatti-
taitoisesta työvoimasta.

Tuotannosta 
valtaosa vientiin

Metallintyöstökoneiden valmistajien 
asiakaskunta on kirjava. Euroopassa 
tärkein asiakasryhmä on autoteollisuus 
ja sen alihankkijat. Lisäksi iso ryhmä 
on lentokoneteollisuus alihankkijoi-
neen, suomalaisille valmistajille elek-
troniikkateollisuuden alihankkijoiden 
ja rakennustuoteteollisuuden rooli on 
korostunut.

Toimialan tuotannon arvo on noin 
40 miljardia euroa maailmanlaajuisesti, 
josta eurooppalaisten markkinaosuus 
on noin 42 prosenttia. Suomessa alan 
yritysten liikevaihto on noin 180 mil-
joonaa euroa, josta viennin osuus on yli 
80 prosenttia. Tärkeimpiä vientimaita 
ovat Venäjä, USA, Italia, Kiina ja Ruotsi. 
Venäjä nousi viime vuonna suurimmak-
si vientimaaksi. Maailmanmarkkinoilla 
suurin ja eniten kasvava markkina on 
Kiina.

”Globaaleilla markkinoilla toimit-
taessa pienten yritysten on haastavaa 
osoittaa palvelun uskottavuus ja jat-
kuvuus asiakkaiden silmissä”, Ilkka 
Niemelä pohtii suomalaisten yritysten 
kenties suurinta haastetta. Hän pitääkin 

yllättävänä, kuinka vähäistä konsoli-
doituminen alalla on ollut Euroopassa, 
vaikka sitä on ennustettu jo pidemmän 
aikaa.

Eurooppalaisten työstökoneiden 
valmistajien markkinoinnissa tärkeässä 
roolissa on niiden oman järjestön CECI-
MOn omistamat maailman suurimmat 
työstökonemessut, jotka keräävät pai-
kalle myös globaalit asiakkaat. EMO-
messut järjestetään kahden vuoden 
välein, pitopaikkoinaan Hannover ja 
Milano. Suomestakin EMO-messuilla 
käy yleensä noin puolitoistatuhatta 
vierailijaa.

Suomalaisyritykset eivät kilpaile asi-
akkaista massamarkkinoilla, eli voiko 
tälläkin alalla sanoa, että korkea osaa-
mistaso on suomalaisyritysten vahvuus?

”Kyllä. Yritykset ovat erikoistuneet 
korkeaan automaatiotasoon ja pyrki-
vät ottamaan asiakkaan erityistarpeet 
huomioon. Toiminta vaatii osaamista 
ja jatkuvaa tuotekehitystä. Perinteises-
ti suomalaisilla yrityksillä onkin ollut 
yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslai-
tosten kanssa. Tuotteissa panostetaan 
myös esimerkiksi käytettävyyteen, er-
gonomiaan ja teolliseen muotoiluun”, 
Niemelä listaa.

Toimintaedellytyksissä 
puolustamista

Ilkka Niemelä sanoo, että metallintyös-
tökonevalmistajien toimialaryhmän 

keskeinen tehtävä on pyrkiä vaikutta-
maan yritysten toimintaympäristöön 
sekä Suomessa että Euroopassa.

”Esimerkiksi lainsäädännössä on 
paljon tämäntyyppisiä laitteita koskevia 
määräyksiä. Eurooppa-tasolla vaiku-
tamme lainsäädäntöön CECIMOn ja 
Orgalimen kautta.”

Toimialaryhmän puheenjohtaja, 
Fastems Oy:n toimitusjohtaja Jarmo 
Hyvönen on ollut CECIMOssa merkit-
tävässä roolissa ja sitä kautta suoma-
laisten näkemykset ovat tulleet vahvasti 
esiin. Tänä vuonna hän nousee toista 
kertaa järjestön hallitukseen.

Ilkka Niemelä pitääkin tärkeänä, 
että yritysten etuja valvotaan valp-
paasti, sillä EU:n kuten Suomenkaan 
byrokratiamyllyissä ei aina tahdota ym-
märtää täysin yritysten näkökulmia. Ja 
jos esimerkiksi EU:ssa pyritään ajamaan 
muuta maailmaa tiukempaa linjaa, se 
voi rapauttaa eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä.

”Harmonisoivan lainsäädännön 
ja markkinavalvonnan tulisi synnyttää 
aidosti toimivat sisämarkkinat eikä 
vaikeuttaa yritysten kilpailuasemaa. 
Jokainen ymmärtää, kuinka suuri etu 
on, jos voi ajatella Euroopan kotimark-
kinaksi. Lopulta pitäisi kuitenkin pyrkiä 
siihen, että samat tuotteet kelpaavat 
globaalisti. Yrityksille on taloudellisesti 
raskasta, jos ne joutuvat tekemään 
omat tuotteet esimerkiksi Eurooppaan, 
Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.” 

Metallintyöstökonevalmistajien toimialaryhmä

Toimialaryhmän tavoite on alan yritysten toimintaympäristön ja 
-mahdollisuuksien kehittäminen sekä kilpailukyvyn turvaaminen.

• jäsenyrityksiä 10, osuus kotimaan tuotannosta lähes 100 %
• tuotanto 177 milj. euroa vuonna 2005
• vienti 145 milj. euroa vuonna 2005
• tärkeimmät vientimaat: Venäjä, USA, Italia, Kiina ja Ruotsi
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Lisää joustavuutta toimintaan

Levytyökoneita valmistavassa Finn-
Powerissa on 800 työntekijää. Luku 
oli takavuosina suurempi, mutta alan 
vaikeina vuosina 2002–2004 tarvittiin 
saneerausta, ja tuotannollisen ydin-
osaamisen eli koneiden kokoonpanon 
ulkopuolelle jäävä valmistus on ulkois-
tettu. Aiemmin konsernissa oli pyrkimys 
tehdä itse mahdollisimman paljon. Nel-
jä vuotta sitten yrityksen omistajaksi tuli 
ruotsalainen pääomasijoittaja EQT, ja 
samalla Finn-Power muutti kurssiaan.

”Modulaarisen tuoteohjelman 
vuoksi meillä on mahdollisuus antaa 
päteville partnereille tehtäväksi suurem-
pia osakokonaisuuksia”, toimitusjohta-
ja Tomas Hedenborg selventää.

Joustavampaan toimintamalliin pyr-
kimisen taustalla on paremman kustan-
nustehokkuuden ohella varautuminen 
suhdannevaihteluihin. Syklisyyden sie-
tokykyä parantaa myös yrityksen laaja 
tuotekirjo sekä palveluliiketoiminnan 
kasvattaminen.

Osaltaan partneriverkoston kehittä-
miseen kannustavat myös Hedenborgin 
hyvät kokemukset Saksasta, jossa hän 
on työskennellyt 15 vuotta. Verkostoi-
tumista hän suosittelee harkittavaksi 

myös pienemmille yrityksille keinona 
vastata kansainvälistymisen haasteisiin.

Tänä vuonna tulossa on liikevaih-
toennätys, vaikka heikko dollari syökin 
tulosta.

Markkinat maailmalla

Finn-Powerin pääkonttori ja tehdas 
sijaitsevat Kauhavalla. Vaikka ilma-
voimien hävittäjien jyly lisää seudun 
dynaamista vaikutelmaa, on lähes 500 
työntekijän yksikkö pienellä paikka-
kunnalla suuri. Hedenborg myöntää, 
että sijainti lisää haasteita pätevien 
työntekijöiden houkuttelemiseen. Hän 
kuitenkin huomauttaa, että toisille 
maaseutuympäristö voi toi-
mia houkuttimena.

Vaikka yrityksen juuret 
ovat vahvasti Etelä-Poh-
janmaalla, Finn-Powerin 
toiminta on maailmanlaa-
juista. Valmistusta tehdään 
Kauhavan lisäksi Vilppulas-
sa ja Italiassa. Tytäryhtiöt 
sijaitsevat Belgiassa, Kana-
dassa, Ranskassa, Saksassa, 
Espanjassa ja Yhdysvallois-

sa. Muualla Finn-Power palvelee jäl-
leenmyyjäverkoston kautta.

Finn-Powerin liikevaihdosta syntyy 
kansainvälisiltä markkinoilta 90 pro-
senttia, yrityksen tuotteita on käytössä 
60 maassa.

”Länsi-Euroopan ja USA:n osuus 
liikevaihdostamme on 60 prosenttia. 
Suuria kasvupotentiaaleja ovat puoles-
taan Itä-Euroopan, Venäjän, Kiinan ja 
Intian markkinat”, Hedenborg sanoo.

Kiina on tällä hetkellä työstöko-
neiden suurin yksittäinen markkina 
maailmassa yli viidenneksen osuudella. 
Eikö Kiina-ilmiö koske työstökoneval-
mistusta?

”Periaatteessa näemme, että pitää 
olla siellä missä markkinat ovat. Kiinan 
markkinat ovat hyvin kilpaillut. Meillä ei 
ole intressiä kilpailla matalalla teknolo-
gialla, vaan tähtäämme korkeamman 
teknologian segmenttiin. Tuotannon 
painopiste pysyy Suomessa ja Italiassa, 
mutta teollinen etabloituminen myös 
Kiinaan on harkinnassa. Kriteerinä 
asiassa ei ole meno halvemman työ-
voiman perään vaan läsnäolo kasvavilla 
markkinoilla.” 

Finn-Powerin koko mahdollistaa 
panostukset tuotekehitykseen ja 
yhteistyökonseptien rakentamiseen 
sekä lisää yrityksen houkuttele vuutta 
monipuolisena työpaikkana. 
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Innovaatiolla eteenpäin
Plantool Oy:n panostus tuotekehitykseen on synnyttänyt 
innovaation, jolta yritys odottaa paljon.

Plantool Oy:llä on kova vauhti. Seinäjo-
kelaisen 25-vuotiaan yrityksen liikevaih-
to kasvoi viime vuonna 31 prosenttia 
yltäen viiteen miljoonaan euroon. Hyvä 
suhdanne jatkuu ja tänä vuonna lii-
kevaihdon kasvulukemat ovat samaa 
suuruusluokkaa.

Yrityksen työntekijämäärä on nous-
sut 45:een. Toimitusjohtaja Heikki 
Nyrhilä sanoo, että koettua ripeämpi 
kasvutahti ei olisi enää ollut kunnolla 
hallittavissa. Tälläkin vauhdilla seinät 
tulevat vastaan ja edessä on muutto 
isompiin toimitiloihin lähitulevaisuu-
dessa.

Pitkiä asiakassuhteita

Plantool toimittaa asiakaskohtaisesti 
suunniteltuja työstökoneita ja järjes-
telmiä. Se tarjoaa kokonaisratkaisuja, 
jotka sisältävät myös dokumentoinnin, 
koulutuksen, käyttöönoton sekä huol-
to- ja varaosapalvelut.

Asiakkaat jakautuvat melko tark-
kaan tasan kotimaisten ja ulkomaisten 
välillä. Ulkomaankaupoista puoles-
taan 90 prosenttia menee Ruotsiin. 
Yhdenkin kaupan merkitys yrityksen 
toiminnalle voi olla huomattava, suu-
rimmillaan sen arvo voi olla jopa kaksi 
miljoonaa euroa.

”Toimitus on valmis vasta sitten, 
kun seuraavasta kaupasta on sovittu”, 
tuotteiden kehityksestä vastaava Keijo 
Salminen paaluttaa Plantoolin palve-
lutason.

Yritysten menestymisen ehtona 
sanotaan olevan panostukset tutki-
mukseen ja tuotekehitykseen. Plantool 
on osoittanut lähes fraasiksi muodos-
tuneen asian totuudenmukaisuuden. 
Yritys on panostanut kolmen viimeisen 
vuoden aikana kehitystyöhön 900 000 

euroa. Se on saanut kehitykseen tukea 
myös Tekesiltä.

Panostus kantaa hedelmää. Heikki 
Nyrhilä ja Keijo Salminen esittelevät tyy-
tyväisinä yrityksen kehittämää uuden-
tyyppistä paksuseinämäisille putkille 
suunniteltua kolmiteräistä sahaa, jolle 
on parhaillaan patentti haussa. QCS-
tuotteeksi (Quick Cut System) nimetty 
saha poikkeaa standardiratkaisuna 
Plantoolin aiemmasta asiakaskohtaises-
ti suunnitellusta tuotannosta.

Investointi 
maksaa itsensä

Keijo Salminen piirtää paperille putken-
katkaisusta profi ilin ja selittää, että put-
kenkatkaisun ongelmana on kahden 
seinämän läpi meno. QCS:ssä leikatta-
vaa putkea pyöritetään niin, että terä 
menee vain yhden seinämän läpi.

”Teräkustannukset putoavat kol-
masosaan”, hän sanoo ja kertoo, että 
kehitystyötä tehdään tasatahtia terätoi-
mittajien kanssa.

”Odotamme, että viiden vuoden 
sisällä QCS-tuoteperhe edustaa noin 
puolta liikevaihdostamme. Jos saha-
uksen volyymit ovat riittävän suuret, 
tämä on aivan lyömätön tuote”, Nyrhilä 
sanoo ja kertoo, että tuote herätti run-
saasti huomiota ensiesittelyssään huhti-
kuussa järjestetyillä messuilla Saksassa.

Miehet osaavat perustella vakuut-
tavasti, miksi he uskovat innovaation 
menekkiin. Sahauskapasiteettinsa puo-
lesta yksi QCS voi korvata jopa neljästä 
viiteen perinteistä vannesahaa. Samalla 
katkaisu on tarkka, mikä helpottaa seu-
raavia työvaiheita. Lisäksi järjestelmä 
voidaan automatisoida hyvin pitkälle.

QCS:ssä käytettävät terät ovat ohui-
ta, millä on hämmästyttävän suuri 
merkitys.

”Jos esimerkiksi laakeriteräksessä 
katkaisuja on 3 miljoonaa vuodessa ja 
jokaisessa säästetään kaksi milliä, se 
tarkoittaa kuuden kilometrin raaka-
ainesäästöä vuodessa. Sillä saisi yhden 
sahan jo maksettua”, Keijo Salminen 
laskee. 

Quick Cut System.
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T
eknologiateollisuuden yritys-
ten liikevaihto kasvoi Suomes-
sa viime vuonna euromää-
räisesti lähes 10 prosenttia 
verrattuna vuoteen 2004. 

Ulkomailla henkilöstöä jo 176 000 

Kehitys on jatkunut myönteisenä myös alku-
vuonna, kasvuvauhti on pysynyt entisellään 
viennin vetämänä. Elektroniikka- ja sähköte-
ollisuuden, kone- ja metallituoteteollisuuden 
sekä metallien jalostuksen tuotteiden viennin 
arvo oli tammi–helmikuussa euromääräisesti 
10 prosenttia suurempi kuin viime vuonna 
samaan aikaan. Eniten oli kasvua viennissä 
Pohjois-Amerikkaan, Länsi-Eurooppaan sekä 
Keski- ja Itä-Eurooppaan.   

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedus-
telun mukaan alan yritykset (pl. telakat) 
Suomessa saivat uusia tilauksia tammi–maa-
liskuussa euromääräisesti lähes viidenneksen 

Suomalaisen teknologiateollisuuden 
henkilöstön kehitys
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Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu

enemmän kuin vuonna 2005 vastaavalla ajanjaksolla, mutta 
saman verran kuin viime vuoden loka–joulukuussa. Tilauskan-
nan arvo oli maaliskuun lopussa samoin lähes viidenneksen 
suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan ja 6 prosenttia 

suurempi kuin viime vuoden joulukuun lopussa. Tilauskanta 
on vahvistunut joulukuun jälkeen sekä elektroniikka- ja sähkö-
teollisuudessa että kone- ja metallituoteteollisuudessa.  

Telakkayritysten tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 
lähes 150 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan ai-
kaan ja lähes 30 prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa.     

Alkuvuoden tilauskehityksen perusteella teknologiateolli-
suuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olleen myös keväällä 
ja alkukesällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  

Kasvua Kaukoidässä 
sekä Keski- ja Itä-Euroopassa 

Teknologiateollisuuden laatiman tuoreen selvityksen mukaan 
suomalaiset alan yritykset työllistivät vuoden 2005 lopussa 
kaikkiaan 378 000 henkilöä, joista kotimaassa vajaat 202 000 
ja ulkomaisissa tytäryrityksissä 176 000. Kokonaismäärässä oli 
lisäystä edellisvuotisesta 8 500 henkilöä. Suomessa henkilös-
tön määrä väheni 4 000:lla, ulkomaisissa tytäryrityksissä luku 
kasvoi 12 500:lla. Kasvu ulkomailla toteutui Kaukoidässä sekä 
Keski- ja Itä-Euroopassa. Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Ame-
rikassa henkilöstömäärät olivat kasvussa aina vuoteen 2002 
asti, mutta ovat sen jälkeen vähentyneet. Kehitys näissä perin-
teisissä teollisuusmaissa on ollut samanlaista kuin Suomessa 
viime vuosina. 
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Suomalaisen teknologiateollisuuden 
henkilöstö* ulkomaisissa 
tytäryrityksissä alueellisesti
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tävästi uutta henkilöstöä eläkkeelle siirtyvien tilalle. Eläkkeelle 
siirtyvien määrä nousee vuosikymmenen lopulle mentäessä 
kaikkiaan 5 000–6 000 henkilöön joka vuosi.  

Viime vuosien muutos kertoo hintakilpailun kiristymises-
tä teknologiateollisuuden aloilla. Pitääkseen huolta omasta 
kilpailukyvystään yritykset ovat sijoittaneet entistä enemmän 
tuotantoa ja palveluja lähelle kasvavia markkinoita ja alem-
man kustannustason maihin. Kehityksen arvioidaan jatkuvan 
samansuuntaisena myös tänä vuonna ja tulevina vuosina. 

Kasvu tapahtuu nyt pääosin muualla kuin perinteisissä teolli-
suusmaissa.    

Raaka-aineiden hintojen nousu 
ja alijäämäongelmat varjostavat 

maailmantaloutta

Maailmantalouden on arvioitu kasvavan tänä vuonna suun-
nilleen viimevuotista, neljän prosentin vauhtia. Tämän ohella 

myönteistä on kasvun asettuminen alueellisesti 
laajemmalle pohjalle kuin vuonna 2005. Tästä 
kertovat kasvuodotuksia mittaavien indikaat-
torien paraneminen useissa Länsi-Euroopan 
maissa ja Japanissa. Vaikka odotukset eivät 
sellaisenaan toteutuisikaan, ne ennakoivat joka 
tapauksessa kasvun nopeutumista näissä mais-
sa ainakin jonkin verran.    

Öljyn, metallien ja muiden raaka-aineiden 
hintojen pitkään jatkunut nousukierre voi 
kuitenkin loppuvuotta kohden hidastaa maail-
mantalouden kehitystä. Yhdysvaltain edelleen 
paheneva vaihtotaseen alijäämä muodostaa 
niin ikään riskin globaalin talouden vakaudelle. 
Nämä yhdessä ovat lisänneet epävarmuutta 
myös pääomamarkkinoilla viime viikkoina. 

Jukka Palokangas, ryhmäpäällikkö
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi 

Suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä jo 
lähes puolet sijaitsee nopeasti kasvavissa ja alemman 
kustannustason maissa. Tytäryritysten suurimmat 
sijaintimaat olivat vuoden 2005 lopussa henkilöstö-
määrän mukaisessa järjestyksessä: Kiina (27 600), 
Yhdysvallat (22 100), Ruotsi (14 300), Saksa (11 000), 
Iso-Britannia (8 900), Unkari (8 400), Viro (7 000), 
Ranska (6 000), Brasilia (6 000), Meksiko (5 400) ja 
Alankomaat (4 800).     

Suomessa henkilöstöä oli enimmillään 221 000 
vuonna 2001, jonka jälkeen määrä on vähentynyt 
20 000:lla. Tämän vuoden tammi–maaliskuussa koko 
teknologiateollisuuden henkilöstön määrä Suomessa 
kasvoi hieman viimevuotisesta kone- ja metallituo-
teteollisuuden lisättyä työvoimaansa jonkin verran. 
Henkilöstön kokonaismäärän vaisusta kehityksestä 
huolimatta alan yritykset palkkaavat kuitenkin merkit-
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Mikä takaa, että suomalainen
menestystarina jatkaa eteenpäin?

Teknologiateollisuus ja lähes 50% koko teollisuuden osaajista. Suomalaisen teknologiateollisuuden

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


