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P Ä Ä K I R J O I T U S

yytit elävät pitkään, vaikka maailma ympärillä muuttuu. Yleensä 
siitä ei ole suoranaista haittaa, vaikka muutosta ei nopeasti 
havaitakaan. Kehitystä se saattaa hidastaa, mutta mukaan vielä 
ehditään. Toisinaan vitkuttelu kuitenkin voi merkitä etulyönti-
aseman menettämistä – ehkä lopullisesti.

Myytit murtuvat

M
Suomella on erityisosaamista Venäjällä? Bilateraalikaupan oloissa hyödyimme 

selkeästi naapurimme suljetusta ja säädellystä talousjärjestelmästä. Viennin maksu-
välineenä käytettiin öljyä, jota jatkojalostamalla saimme puolestamme vientituloja. 
Nyt öljyn vientireittejä rakennetaan etelämmäksi ja tuntuu, että muut ovat hank-
kineet meikäläisiä tukevammat jalansijat ”epävarmoilta” Venäjän markkinoilta. 
Edellisessä Visiossa Suomen Pankin Pekka Sutela ei kuitenkaan pitänyt peliä vielä 
menetettynä.

Suomalainen design on käsite? Viime vuosiin asti puheenvuorot muotoilusta 
olivat haikailua menetetystä asemasta maailmalla. Muotoilun vuosi 2005 on onnis-
tunut nostamaan muotoilun osaksi tuotteen ja tuotannon suunnittelua. Sen tavoit-
teena on käytettävyyden parantaminen ja miellyttävä käyttökokemus. Näin se on 
merkittävä kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Tämän ymmärtäminen luo edellytykset 
suomalaisen designin uudelle tulemiselle.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta säilyy Suomessa? …vaikka tuotanto kasvaakin 
pääasiassa ulkomailla. Teollisessa toiminnassa tuotannon ja t&k-toiminnan välinen 
sidos on tiukka. Suomen on huolehdittava teollisuuden kilpailukyvystä, jotta siihen 
liittyvä osaaminen säilyisi ja kehittyisi Suomessa. Osaaminen kasvaa kovaa vauhtia 
myös nopeasti kasvavissa maissa. 

Suomen kilpailukyvyn kannalta onkin erityisen huolestuttavaa se, että 
yleisesti hyväksytty tavoite t&k-rahoituksen lisäämisestä seitsemän pro-
sentin vuosivauhtia ei kirjautunut valtiovarainministeriön budjettieh-
dotukseen. Aiheesta on myös huolissaan Martti Tiuri kolumnissaan. 
T&k-rahat on nähtävä investointina tulevaisuuteen, ei lyhytnäköises-
ti kulueränä. 

Tulopoliittinen kokonaisratkaisu tuo parhaan tuloksen? Keski-
arvoihin perustuva ratkaisumalli ei enää toimi avoimen talouden 
olosuhteissa. Pelkkä makrotalouden vakaus ei riitä, vaan mikrota-
louden joustavuuden tarve on selvästi korostunut. Kokonaisrat-
kaisu voi toimia vain, jos se on riittävän väljä ja sen yhteydessä 
voidaan edistää toimialojen ja yritysten erilaisia tarpeita. 
Vain kilpailukykyinen toimintaympäristö luo työtä ja 
vaurautta, ja sen seurauksena hyvinvointia. Suuri 
kysymys ensi vuotta kohden kuljettaessa on, tai-
puuko tupo uuteen aikaan?

Suomi elää metsästä? Perinteisestä raa-
ka-ainepohjaisesta tarkastelusta on siir-
ryttävä osaamispohjaiseen ajatteluun. 
Tulevaisuuden menestystuotteet nousevat 
usein erilaista osaamista yhdistelemällä; 
esimerkkinä tästä paperiteollisuuden 
puolelta älykkäät pakkaukset ja tarrat.

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.

Kenno Tech 
sai kerättyä 
rahoituksen, 

joka mahdollisti 
oman tuotanto-

kapasiteetin 
rakentamisen. 

s. 26



TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Polar Electro Oy ja Kemecweld OY

obotti ei ole ihminen. 
Se ei tee inhimillisiä 
virheitä, ei sairastele, 
lähde kotiin neljältä tai 

Koneesta voi 
löytää ihmismäisiä 
piirteitä. Ihminen 
voi puolestaan olla 
koneeseen kytketty 
tietolähde.

Kone 
ei ole ihminen

RR
vietä vuosilomia – eikä piittaa työsken-
telyolosuhteista. 

Aiemmin Tampereen Vehmaisissa 
Linkosuon leipomossa kyseltiin vuoron 
vaihtuessa, kuka menisi keräämään lei-
pien paistinvuokien päällä olevia 100-
asteisia kansia. Nyt Kuka-robotti hoitaa 
suosikkilistan häntäpäässä olevan tap-
potahtisen tehtävän nurisematta, ja ih-
misille jäävät humaanimmat hommat.

Kuka-robotin työ näyttää kiireiseltä, 
tylsältä ja kuumalta. Kuka poistaa täs-
mällisillä liikkeillä paistinvuokien peltejä 
tunnista, viikosta ja kuukaudesta toi-
seen. Ja rytmi on tiukka, robotin urak-
kana on lähes 800 peltiä tunnissa. 

Robotti tekee sen, minkä ihminen 
laittaa sen tekemään. Kuka-robotin 
täsmällinen työskentely on Kemecweld 
Oy:n taidonnäyte. Kemecweld on teol-
lisuuden mekanisointiin, automatisoin-

tiin ja robotisointiin erikoistunut yritys, 
joka työllistää Lahdessa toistakymmen-
tä ihmistä. Yrityksen toimituksia löytyy 
paristakymmenestä maasta. Kuka-ro-
bottien lisäksi se toimittaa omia tuottei-
ta sekä Motoman-robotteja.

Kehityksen sykkeessä 

Ihminen ei ole kone, mutta sydän on 
ihmisen moottori. Sydän pumppaa noin 
100 000 kertaa vuorokaudessa, elinai-
kana lyöntejä voi hyvässä lykyssä kertyä 
yli kaksi miljardia. 

Polar Electro ymmärtää sydämen 
päälle. Yrityksen liikeidea pohjautuu 
siihen, että sydämen syke on tarkka, 
luotettava ja yksilöllinen liikunnan ra-
situstason mittari. Polarin sykemittarin 
lähetinvyössä olevat elektrodit havait-
sevat sydänlihaksesta peräisin olevan 
sähköisen signaalin. Lähetin välittää 
sähkömagneettisen impulssin langatto-
masti rannevastaanottimeen.

Uusinta teknologiaa hyödyntävät 
sykemittarit auttavat ihmisiä rasitta-
maan koneistoaan aina optimaalisella 
kuormitustasolla. Kunnon kohotessa 
sydän pumppaa enemmän verta, jolloin 
syketaso laskee. Ja samalla parin miljar-
din sydämenlyönnin rajapyykin saavut-
taminen tulee todennäköisemmäksi.

Polar Electro on sykemittarien glo-
baali markkinajohtaja, jonka pääkont-
tori ja tuotekehitysyksikkö sijaitsevat 
Kempeleessä. Yhtiöllä on toimintaa 
yli 80 maassa, ja sen palveluksessa on 
1600 työntekijää. 
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L I N J A N V E T O

A
pysähtyisi yritysten tuotanto Suomessa 
välittömästi, koska niin suuri osuus 
tuotteissa tarvittavista osista, kompo-
nenteista ja palveluista tulee alihankki-
joilta. Teknologiateollisuus ry:n muuta-
ma vuosi sitten tekemän tutkimuksen 
mukaan kone- ja metallituoteteolli-
suudessa alihankintojen osuus loppu-
tuotteen valmistajan liikevaihdosta oli 
keskimäärin hieman yli 40 %. Osuuden 
oletettiin tulevaisuudessa vielä kasva-
van. Niinpä ei olekaan Suomen teolli-
suuden kannalta yhdentekevää, mitkä 
ovat alihankkijayritysten toiminnan 
edellytykset tulevaisuudessa. 
 Materiaalien ja muiden tuotannon 
hyödykkeiden hintojen nousu on viime 
vuosina ollut nopeaa. Alihankkijan 
kannalta ongelman on muodostanut 
tätä kautta kohonneiden kustannusten 
läpimeno tuotteiden hintoihin. Materi-
aalikustannukset muodostavat monella 
yrityksellä suurimman yksittäisen kus-
tannuserän. Alihankkijalla on mitättö-
mät mahdollisuudet omilla toimillaan 
pystyä kompensoimaan näitä kustan-
nusnousuja. Mikäli kustannukset jäävät 
kokonaan alihankkijan katettavaksi, 
heikentää se olennaisesti alihankkijan 
kannattavuutta ja estää investoinnit 
tuotannon kehittämiseen.
 Kansainvälistyminen on tuonut mu-
kanaan alihankkijoiden asiakkaille uusia 
markkina-alueita, mikä tietysti hyödyt-
tää alihankkijoita itseäänkin. Maailmal-
la markkinat ovat suuret ja pienikin siivu 

tuo merkittävän kasvupotentiaalin. Sa-
malla alihankkijat kuitenkin kohtaavat 
globaalin kilpailun haasteet. Vertailussa 
ja tarjouskilpailussa on pärjättävä aivan 
uusien kilpailijoiden kanssa. 

Toimintaympäristöstä 
huolehdittava

Nyt vallitsevan korkeasuhdanteen ai-
kana olisi luotava yritystoiminnalle 
sellaiset edellytykset, että väistämättä 
jossain vaiheessa eteen tulevan mata-
lasuhdanteenkin aikana yrityksillä säilyy 
edellytykset toimia Suomessa. Suomen 
pitää olla yrityksille niin houkutteleva, 
että ne eivät kansainvälistyessään siirrä 
valmistustoimintojaan pois Suomesta. 
Jos ne siirtäisivät, olisivat seuraukset ali-
hankintateollisuudelle hyvin raskaat.
 Asiakkaat odottavat alihankkijoi-
densa yhä suuremmassa määrin kehit-
tävän toimintaansa ja osallistuvan itse 
tuotteen kehittämiseen. Osaamisensa 
ja kilpailukykynsä kehittämiseksi sekä 
toimintansa turvaamiseksi alihankkijoi-
den on investoitava yhä enemmän kou-
lutukseen ja koneisiin. Yritysten vero- ja 
maksujärjestelmän tulisi täten suosia 
omaan kehittymiseen ja kasvuun ha-
lukkaita yrityksiä. Nykyinen järjestelmä 
poistojen määrään osittain sidottuine 
sosiaaliturvamaksuineen käytännössä 
rankaisee kehittyvää ja täten paljon 
investoivaa yritystä. Koska esimerkiksi 
tekniikan kehityksestä johtuen kalus-
ton käyttöikää ei voi aina luotettavasti 
ennakoida, olisi järkevää voida nykyistä 
helpommin poiketa suunnitelmapois-
toista.

 Alihankkijoilla kapasiteetin tarve 
vaihtelee runsaasti ja nopeasti. On aiko-
ja, jolloin työtä on normaalikapasiteet-
tia enemmän ja toisaalta aikoja, jolloin 
työtä ei riitä kokoaikaisesti. Kireässä 
kilpailutilanteessa alihankkijayrityksen 
olisi pystyttävä vastaamaan kapasiteet-
titarpeen vaihteluihin mahdollisimman 
pienin lisäkustannuksin. Joustavalla 
työehtosopimuksella, yrityksessä poik-
keusjärjestelyistä paikallisesti sopimalla 
ja työaikapankkeja käyttämällä saa-
vutetaan kaikkien kannalta paras rat-
kaisu. Samalla edesautetaan yrityksen 
toimintaedellytysten kannalta riittävän 
kannattavuuden säilyminen.
 Ammattitaitoisen työvoiman saata-
vuus tulee vaikuttamaan yhä vahvem-
min yritysten toimintaan Suomessa. 
Alihankkijayrityksillä, jotka usein ovat 
pk-yrityksiä, on rajalliset resurssit itse 
kouluttaa tarvitsemansa henkilöstö. 
Ammatillisten koulujen yksi keskei-
nen tehtävä olisi saada opiskelijoissa 
”hinku ansaita toimeentulonsa omalla 
työllään” ja motivoida heidät omaeh-
toisesti kehittämään työtaitojaan ja 
oppimaan uutta. Yritysten on omalta 
osaltaan osallistuttava nuorten houkut-
telemiseen alalle tutustuttamalla nuoria 
alaan sekä järjestämällä opiskelijoille 
riittävästi mielekkäitä harjoittelupaik-
koja. Samalla yritysten on yhteistyössä 

lihankkijat muodostavat 
tärkeän osan tuotan-
totoiminnasta Suomes-
sa. Mikäli alihankkijat 
yhtäkkisesti häviäisivät, 

Alihankkijat kohtaavat 
globaalin kilpailun
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oppilaitosten kanssa kehitettävä opin-
to-ohjelmia vastaamaan yritysten odo-
tettuja lähitulevaisuuden tarpeita. 

Kumppanuus velvoittaa

Verkottuminen ja yrityksen kannalta 
verkostossa toimiminen on alihankki-
jayritykselle tärkeää. Yritykseni Hellma-
nin Konepaja Oy on 90 toimintavuoten-
sa aikana toiminut erilaisissa verkos-
toissa. Verkostojen merkitys on vuosien 
varrella yhä lisääntynyt. Verkostot ovat 
muuttuneet epämuodollisista virallisik-
si. Tärkeää on toimia asiakasta herkällä 
korvalla kuunnellen ja kehittää omaa 
toimintaa asiakkaan tarpeet mahdolli-
suuksien mukaan ennakoiden. 
 Verkottumiseen liittyy usein asiak-
kaan ja toimittajan pitkäjänteinen ja 
läheinen yhteistyö, kumppanuus. Se 
on keskipitkän tähtäimen molemmin-
puolista etujen turvaamista. Yhteistyön 
kautta opitaan toistensa toimintatavat. 
Tätä kautta syntyy kustannussäästöjä, 
kun kaikkea ei aina tarvitse opetella 
yrityksen ja erehdyksen kautta. 

Pauli Nurminen
Alihankkijat-toimialaryhmän 
puheenjohtaja
Teknologiateollisuus ry 

©
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K I R J A

Ulla-Maaria Mutanen
 – Jaakko Virkkunen – Turkka Keinonen

Muotoiluosaamisen kehittäminen 
teknologiayrityksissä

Suomalainen teknologiateollisuus on 
siirtymässä tuoteperustaisesta liiketoi-
minnasta ratkaisu- ja yhteistyöpohjai-
seen liiketoimintaan. Muotoiluosaami-
sen haltuunotto ja muotoilun entistä 
tehokkaampi hyödyntäminen liittyvät 
luontevasti tähän liiketoiminnan muu-
tokseen. 
 Uudet liiketoimintamallit ovat kir-
jassa yrityksen muotoiluosaamisen 
kehityksen lähtökohtana. Teoksessa ku-
vataan yritysten muotoilutoiminnan ja 
-osaamisen kehitystä ja määrätietoista 
kehittämistä sekä yksilöiden että orga-
nisaation osaamisen kannalta. Esimerk-
kitapauksia ovat muun muassa Nokian 
muotoilutoiminnan kehittyminen, Met-
so-konsernin muotoilustrategia-hanke 
sekä muotoilutehtävien monipuolistu-
minen Rautaruukin kehittäessä uutta, 
rakennustuoteratkaisujen tarjoamiseen 
perustuvaa liiketoimintaa monitahoi-
sessa toimijaverkossa. Tärkeän näkö-
kulman tarjoavat myös yritysjohdon 
näkemykset muotoilun merkityksestä 
teknologiayritysten liiketoiminnassa. 
 Kirja perustuu Helsingin yliopiston 
ja Taideteollisen korkeakoulun Proaktii-
vinen Muotoilu (PROOMU) -hankkee-
seen, jossa tutkittiin muotoiluosaami-
sen kehitystä teknologiateollisuuden 
yrityksissä. Se on jatkoa vuonna 2004 
ilmestyneelle teokselle Muotoilun muu-
tos – Näkökulmia muotoilutyön organi-
soinnin ja johtamisen kehityshaasteisiin 
2000-luvulla. Tässä kirjassa jatketaan 

muotoilun, liiketoiminnan ja organisaa-
tioiden välisten suhteiden tarkastelua 
ja kytketään teollinen muotoilu liike-
toiminnan muutosta ja organisaation 
oppimista kuvaaviin malleihin. 
 Kirja on tarkoitettu muotoilupalve-
luja käyttäville ja tarjoaville yrityksille 
strategiseen suunnitteluun, liiketoimin-
nan kehittämiseen, tuotekehitykseen ja 
markkinointiin. Myös alan oppilaitoksil-
le teos tarjoaa hyviä näkökulmia uusiin 
liiketoimintamalleihin sekä muotoilun 
ja osaamisen johtamiseen. 

ISBN 951-817-919-0
Hinta 38,70 euroa
187 sivua, 170 x 210 mm nid.
Ilmestymisvuosi 2006

© Jari Härkönen

VISIO 3|2006 7



KUVA Elina Ketola

Yritykset pyrkivät kannustavalla ja yksilön oman suorituksen 
huomioivalla kokonaispalkkausjärjestelmällä parantamaan 
kilpailukykyään ja motivoimaan työntekijöitä toimimaan 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Nokia Oyj:n henkilöstöjohtaja Outi Taivainen muistuttaa, 
että ihmisiä motivoivat työssä eri asiat. Jotkut painottavat kou-
luttautumismahdollisuuksia, toiset taas arvostavat enemmän 
uramahdollisuuksia, yrityksen tapaa toimia tai työn joustavuut-
ta. Monelle tärkein motivaatiotekijä on palkka ja palkitsemi-
nen laajemmassa merkityksessä.
 Taivaisen mukaan Nokialla henkilöstöä halutaan kannustaa 
parempiin suorituksiin ja antaa heille korvaus hyvin tehdystä 
työstä. Yhtiön voittokulku onkin palkinnut sekä työntekijöitä 
että yhtiön omistajia.

Outi Taivainen määrittelee kokonaispalkkausjärjestelmän 
yhdeksi keinoista, joilla Nokia pyrkii saavuttamaan asetetut 
tavoitteet. Yhtiöllä on käytössään globaalisti noudatettava 
kompensaatiomalli.

”Nokia työllistää yli 60 000 ihmistä eri puolilla maailmaa, ja 
esimiehistämme 20 prosentilla on alaisia useissa maissa. Näin 
ollen tarvitsemme palkkausjärjestelmän, joka sopii yrityksel-
lemme globaalisti”, Taivainen sanoo, mutta korostaa saman 
tien globaalisti noudattavien suuntaviivojen rinnalla myös 
paikallisten olojen huomioimisen tärkeyttä.

”On erittäin tärkeää, että meillä on sellaiset kompensaa-
tiomallit, jotka ovat kilpailukykyisiä paikallisilla markkinoilla. 
Tämä siis tarkoittaa, että malli on globaali, mutta kussakin 
maassa maksetaan sen maan palkkatason mukaista kilpailu-
kykyistä palkkaa.”

Hän muistuttaa myös palkitsemisjärjestelmien roolista yri-
tysten kilpaillessa osaavasta henkilöstöstä. Vaikka Nokia onkin 
jatkuvasti halutuimpien suomalaisten työnantajien joukossa, 
se ei vielä riitä. Yhtiö kilpailee parhaista osaajista globaalisti.

Päätökset lähemmäs työntekijää

Nokialla kokonaiskompensaatio koostuu peruskuukausipal-
kasta sekä bonuksista, jotka määräytyvät henkilökohtaisten 
tavoitteiden saavuttamisen sekä yrityksen tuloksen mukaan. 
Lisäksi voi saada muita etuja sekä kuulua optio- ja muiden 
osakepohjaisten palkkiojärjestelmien piiriin.

Palkitsemisen ja kannustamisen lisäksi bonusjärjestelmän 
tarkoitus on osoittaa henkilölle hänen työpanoksensa ja yrityk-
sen menestymisen yhteys. 

Nokian henkilöstöjohtaja 
Outi Taivainen uskoo, 
että yksilön suorituksen 
huomioivalla palkkauksella 
voi lisätä henkilöstön 
motivaatiota.

”Yleisesti ottaen haluamme, että palkkauksessa on hen-
kilökohtaisia eroavuuksia. Suomessa, jossa ovat käytössä 
yleiskorotukset, on yksilöllinen pelivara palkankorotuksissa 
yleiskorotusten jälkeen usein vähäinen. Maissa, joissa ei ole 
yleiskorotuksia, palkkojen välillä on suurempia eroja ja on 
mahdollista palkita työn tekemisestä vieläkin yksilöllisemmin”, 
Taivainen sanoo.

Toimiakseen hyvin, kannustava kokonaispalkkausjärjestel-
mä edellyttää yhtiöltä valmiuksia sen toteuttamiseen. Outi Tai-
vainen kertoo, että Nokialla esimiehiä koulutetaan jatkuvasti 
alaistensa yksilöllisten tavoitteiden arvioimiseen. 

Yhtiössä on käytössä globaalit tehtävien vaativuusluokituk-
set, joille on määritelty varsin leveät palkkahaitarit. Ne mahdol-
listavat muun muassa sen, että pitkään yhtiön palveluksessa 
olevien työntekijöiden palkkakehitys jatkuu kannustavana.

Taivainen painottaa kokonaispalkkauksessa pyrkimystä 
oikeudenmukaisuuteen. Hän korostaa avoimen toiminta-
kulttuurin merkitystä esimiesten ja alaisten välillä, sekä myös 
tiimien sisällä.

”Keskeistä on, että jokainen työntekijä tietää, mihin suun-
taan haluamme mennä ja mistä meillä palkitaan.”

Taivaisen mukaan kilpailukyvyn parantamisessa ei saa tuu-
dittautua tekemättömyyden tilaan. 

”Joustavuus on yksi Euroopan valteista, joilla voimme 
pärjätä globaalissa kilpailussa. Esimerkiksi Aasia markkinana 
ja työntarjoajana on noussut erittäin nopeasti ja kehittyy 
edelleen, joten meidän on koko ajan kehitettävä omaa toimin-
taamme ja toimintaympäristöämme.”

Eivät Nokiankaan palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät ole 
kiveen hakattuja. 

”Niitä kehitetään aivan yhtä lailla kuin tuotteitamme, jotta 
ne olisivat  ajan tasalla ja kilpailukykyisiä.” 

H
enkilöstön työpanos on keskeinen kilpailukyky-
tekijä ja yrityksissä pohditaankin keinoja, joilla 
kyetään kannustamaan työntekijöitä toimimaan 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja palkitsemaan 
hyvin tehdystä työstä.
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Kilpailukykyä
kokonaispalkalla

© Elina Ketola
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TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVAT Jari Härkönen, Getty Images ja Markku Jokinen

Vaikka yritykset käyvät tänään softalla, 
ovat ne monin tavoin vielä kiinni eilisessä. 
Esimerkiksi johtamisella pitäisi kehittää 
organisaation, ei vain yksilöiden osaamista. 
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Tiedonkulun tehostuminen
vei johtoajatuksen

Jotta yritys menestyisi, 
pitää sen pystyä nou-
dattamaan strategi-
aansa pilkkuja myöten. 
Tällöin tarvitaan koko 
organisaation osaami-
sen johtamista. 

Entistä laajemmin 
ymmärrettäviä johtami-
sen käytäntöjä tarvitaan 

muun muassa siksi, että työelämä ver-
kostoituu. Yhteistyöverkostoja on joka 
lähtöön – pienistä muutaman yrityksen 
välisistä yhteistyöjärjestelyistä  vaikkapa 
netissä kokoontuviin tutkimus- tai yri-
tysfoorumeihin, joiden  osallistujat ovat 
hajallaan ympäri maailman. 

Toimialat ovat toki erilaisia ja pkt-
sektorilla tilanne usein toisenlainen 
kuin suuryrityksissä. 

Silti vain itsekseen ja muista riippu-
matta töitä paahtavat yksinäiset sudet 
alkavat olla katoavaa kansanperinnet-
tä.  

Olen kuullut sanottavan, että joh-
taminen on kriisissä ja osaaminen 
samoin. Ovatko nuo asiat yhdistet-
tävissä osaamisen johtamisen krii-
siksi, professori Jaakko Virkkunen? 

Helsingin yliopiston Toiminnan teo-
rian ja kehittävän työntutkimuksen yksi-
kössä Vallilassa työskentelevä professori 
hymähtää ensin. Sitten hän osoittaa 
tietoteknologian ”syylliseksi” sekä joh-
tamisen että osaamisen haasteisiin. 

”Tietotekniikka alkoi radikaalisti 
muuttaa organisaatiomuotoja vasta 

1990-luvun loppupuolella. Sitä ennen 
organisoiduttiin riittävän itsenäisiksi 
kokonaisuuksiksi, joiden välillä oli sel-
keä työnjako. Näin vältettiin jatkuvaa 
koordinoinnin tarvetta.” 

”Nyt kun tiedonkulku on helpom-
paa, voidaan toimintoja integroida 
ja ylittää vanhoja rajoja. Näin organi-
saatiorakenteet pystytään luomaan 
paljon joustavammiksi kuin ennen. 
Yleistäen voisi sanoa, että tietoteknolo-
gian tehostuneen hyödyntämisen avul-
la perinteisistä, pelkistä tuotekeskeisistä 
toimintamalleista siirrytään asiakkaan 
tarpeet paremmin huomioiviin ja laa-
jempiin palvelullisiin liiketoimintamallei-
hin. Muutos on parhaillaan menossa.” 

Mitä tekemistä sillä on osaamisen 
johtamisen kanssa?

”Samalla organisaatiorakenteen 
muutoksen kanssa ovat muutoksessa 
myös johtamisen mallit. Perinteisen 
teollisen tuotannon organisaatioraken-
ne perustuu tarkkaan rajattujen liiketoi-
mintaryhmien rakentamiselle. Niillä on 

tarkkaan määritellyt tehtävänsä, joiden 
toteuttamista johtaja johtaa. Osaa-
misen johtamisen kannalta erityisen 
haastavaa on se, että uudentyyppisiä 
liiketoimintamalleja ja bisnesmahdolli-
suuksia rakennettaessa on usein vielä 
hämärän peitossa se, millainen uuden 
toimintamallin seuraava kehitysvaihe 
konkreettisesti on. Näin osaamisen 
johtamisen hieman paradoksaaliseksi 
ongelmaksi tulee se, että pitäisi johtaa 
sellaisen osaamisen syntymistä, jota ei 
vielä osata määrittää.”

Eikö kyseessä ole mahdoton
tehtävä? 

”Ei, mutta vaikea se on ja asettaa 
osaamisen johtamiselle aivan uuden-
laisia vaatimuksia. Yhä useammin joh-
tajana tai johtotehtävissä pitäisi olla 
sellaisia henkilöitä, jotka osaavat oppia 
yhdessä asiakasrajapinnassa työsken-
televien alaistensa ja asiakkaidensa 
kanssa. Vain sillä tavoin on mahdollista 
luoda asiakasyrityksille sellaista lisäar-
voa, josta ne ovat valmiit maksamaan. 

”Johtamisen haasteet muuttuvat, koska 

yritysten liiketoimintamallitkin tekevät niin. 

Perinteisistä, pelkistä tuotekeskeisistä 

toimintamalleista siirrytään asiakkaan tarpeet 

paremmin huomioiviin ja laajempiin palvelullisiin 

toimintamalleihin.”
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TEKSTI Jaakko Liikanen  KUVA Jari Härkönen

”Kyllä olen”, vastaa Henrita Ruokonen uteluun, onko hän 
professori Virkkusen linjoilla tietotekniikan vaikutuksista orga-
nisaatioiden johtamishaasteisiin. 

”Tietotekniikka on muokannut suhdettamme asiakkai-
siimme sekä liiketoimintojemme organisointiin. Ja tekee niin 
luonnollisesti koko ajan”, Henrita Ruokonen sanoo. 

Valokuitu- ja led-valaisimia ja valaistuksia muun muassa 
kylpylöihin ja julkisiin tiloihin suunnittelevan ja valmistavan 
kirkkonummelaisen Cariitti Oy:n toimitusjohtaja korostaa, että 
kutistaessaan maapalloa ja sitoessaan yritykset tiiviimmin toi-
siinsa tietotekniikka on mullistanut bisneksenteon käytännöt.  

Ruokonen on johtanut reilut parikymmentä ihmistä työl-
listävää perheyritys Cariitti Oy:tä yli yhdeksän vuotta. Ennen 
vuotta 1998 yhtiö tunnettiin Idman-konserniin kuuluvana 
Valaisinpajana.  

Ruokosen mukaan tietotekniikan tehokkaamman käyt-
töönoton hyöty näkyy muun muassa asiakaspalvelun tehos-
tumisena.

”Otimme esimerkiksi reilu vuosi sitten käyttöön EDI-yhtey-
den suurimpien asiakkaidemme kanssa. Se on nopeuttanut 
huomattavasti tilaus- ja toimitusprosessia molemmissa päissä.” 

Viestintäteknologioiden jatkuva kehitys vaatii myös organi-
saatiolta samaa. Tuota prosessia on kuvattu aiemmin esimer-
kiksi muutosjohtamisena, nyttemmin osaamisen johtamisena.

”Sinänsä sama, mitä nimeä siitä käytetään. Haasteellista 
joka tapauksessa on se, ettei kenelläkään voi olla varmaa tie-

toa, miten liiketoimintaympäristö tulee kehittymään. Se aset-
taa haasteita esimerkiksi tuotekehitykselle”, Ruokonen sanoo. 

Hän korostaa, ettei organisaation osaamisen johtaminen 
ole, eikä voi olla kiinni vain yksittäisestä ihmisestä vaan se on 
koko organisaation asia.  

”Yleisesti ottaen tarvitaan asennemuutosta, niin esimies-
tasolla että työntekijätasollakin. Pitäisi olla nykyistä enemmän 
muutosvalmiutta. En kuitenkaan sanoisi, että suoranaista 
muutosvastarintaa olisi, ennemminkin vaikeuksia oppia pois 
vanhoista tavoista.”

Millainen on uudenajan johtaja? 

”Henkilö, jolla on selkeä näkemys siitä, mitä tavoitellaan ja 
jonka toteutumiseen hän oikeasti uskoo. Hänellä pitää olla 
herkkyyttä aistia pienetkin muutokset liiketoimintakentässä ja 
hänen pitää olla ennen kaikkea yhteistyökykyinen ja oppivai-
nen ja osata kommunikoida sekä asiakkaiden että henkilöstön 
kanssa. Lisäksi hänellä pitää olla kykyä ja uskallusta viedä tar-
vittaessa joukkojaan nopeammin eteenpäin kuin mihin kaikki 
organisaatiossa olisivat valmiita.”

Professori Jaakko Virkkunen vertasi uudenlaisen johtajan 
prototyyppiä ilman partituuria johtavaan kapellimestariin. Toi-
miiko vertaus? 

Näin työnteko on entistä enemmän yh-
teistyöverkostojen erilaisten asiantun-
tijoiden rooleihin liittyvää yhteistyötä. 
Johtaminenkaan ei ole enää selkeästi 
tiettyyn statukseen liittyvä asia, vaan 
auktroriteetti hankitaan olemalla sisällä 
asiakkaan bisneksessä ja ymmärtämällä 
asiakkaan bisneslogiikkaa. Se on välttä-
mätön vaatimus, kun pyritään luomaan 
uutta, sillä innovoinnin on oltava koko 
organisaation asia.” 

”Näin osaamisen johtaminen on 
sisällöllistä ja orkestroivaa – johonkin 
tiettyyn henkilöön ajateltuna ikäänkuin 
kapellimestarina toimimista – vaikkakin 

kapellimestareilla on sikäli helppoa, että 
johdettava kappale on jo annettuna.”

Mihin perinteiset johtajat menevät, 
kun kokonaisia organisaatioita 
opetetaan? 

”Perinteinen ’pomo tietää kaikki 
asiat ja kertoo työntekijöille, mitä seu-
raavaksi pitää tehdä’ -tyyppinen malli 
ei enää oikein toimi verkottuneissa ja 
yhteistyötä keskenään tekevissä orga-
nisaatioissa. Toimimattomaksi muuttuu 
myös silkan administraattorisen johta-
jan rooli. Selvää tietysti on, että johtajia 
ja pomoja tarvitaan jatkossakin.”

”Improvisoitua jazzia”

”Mutta nykyisin tarvitaan entistä 
enemmän johtajia, jotka osaavat oppia 
jatkuvasti vuorovaikutuksessa alaisten-
sa ja asiakkaidensa kanssa.” 

Miten ”management by Perkele”
- tyyppisten johtamisfi losofi oiden 
käy? 

”Ei välttämättä huonosti, mikäli 
niillä tarkoitetaan asioiden sanomista 
ytimekkäästi ja suoraan ilman henki-
löstön pompottelua. Jos niillä taas tar-
koitetaan mielivaltaista käskyttämistä 
kovalla huudolla, niiden käy huonosti.” 
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”Oppimista ei voi nykymaailmassa hoitaa kaatamalla 

tietoa jonkun tietyn ihmisen päähän. Organisaation 

osaamisen johtaminen vaatii motivointia ja perspektiiviä. 

Ja työyhteisön ja yhteistyöverkostojen keskinäistä 

analysointia siitä, mihin suuntaan hommaa kehitetään.”  

– Jaakko Virkkunen
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”Toimii. Itse ajattelisin kuitenkin mieluummin improvi-
soivaa jazz-kokoonpanoa. Pitää osata kuunnella, toimia, jous-
taa ja seurata – tilanteen mukaan.”

”Pelikentän laidalla” 

Kun mennään Kirkkonummelta Porvooseen ja huomattavasti 
isompaan yritykseen, vaihtuu johtajatyypittelyn analogia mu-
sisoinnista joukkueurheiluun. Enstolaiset pelaavat samassa 
joukkueessa ja johtaja tietää tarkkaan, missä maali on. 

”No ei se minun ideani ole. Meillä nyt vaan on tapana 
käyttää näistä asioista urheilutermejä silloin kun vertauksin 
puhutaan”, naurahtaa Enston henkilöstöpäällikkö Nina Hen-
riksson. 

Sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen ja val-
mistukseen erikoistunut 1300 ihmistä työllistävä Ensto toimii 
17 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Cariittiin verrattuna Ensto 
on jättiläinen, mutta haasteet ovat samat – kuinka vastata 
entistä paremmin markkinoiden huutoon ja asiakkaiden 
tarpeisiin, jotta kilpailukyky säilyisi tulevaisuudessa. Enstolla 
lisähaastetta tuo se, että yhtiöllä on tuotantoa ja toimintaa 
monilla erilaisilla  markkinoilla ja kulttuurialueilla.  

Myös Nina Henriksson on sitä mieltä, että professori Virk-
kunen tietää mistä puhuu. Tietotekniikan nopean kehityksen 
mukanaan tuoma murros on meneillään, eikä kukaan voi väit-
tää tietävänsä mihin se johtaa. 

Ja epävarmuutta aiheuttavassa vaiheessa olisi helppoa 
tukeutua tuttuun ja turvalliseen. 

Professori Jaakko Virkkusen mukaan 

aiemmin käyty keskustelu ns. ”oppivasta 

organisaatiosta” jäi mahoksi, sillä silloin ei 

puhuttu siitä, mitä organisaation tarkalleen 

ottaen olisi pitänyt oppia. 

voida, jollei hän motivoidu itse”, Henriksson sanoo lainaten 
Enston perustajan Ensio Miettisen sanomaa.

Henriksson ei luonnollisestikaan kiellä erilaisten motivaa-
tion rakenneosien merkitystä. 

”Esimerkiksi palkan on oltava kohdallaan, se on selvä. 
Mutta ei se mikään automaatti voi olla. Esimerkiksi hyvällä joh-
tajalla pitää olla oikeasti halu olla siinä missä on. Hän tarvitsee 
näkemystä siitä, mihin ollaan menossa ja kykyä välittää tuo 
tieto väelleen. Ja tarvittaessa oikaista kurssia. Se ei onnistu, jos 
pomo miettii vain sitä, kuinka monta euroa tästä hommasta 
saa.” 

”Kenellä tahansa, miksei meilläkin, olisi halu 
pitää kiinni perinteisistä organisaatiorakenteista. 
Niihin on totuttu ja ne tuntuvat turvallisilta. Niin 
ei kuitenkaan voi jatkaa, sillä vanhat tavat järjes-
tää tuotanto ja osaaminen  ylipäänsä eivät enää 
vastaa markkinoiden ja asiakkaiden tarpeita.”

Oppimiskäsitteen laajentaminen yksilötasoa 
suuremmaksi on Henrikssonista järkeenkäypää.

”Toki ihmisten tiedot ja taidot ovat tärkeitä. 
Mutta tulevaisuuden suunnittelussa ei voi olla 
kyse vain yksittäisten ihmisten osaamisesta. 
Strategiatasolla yrityksen osaaminen on yksilön osaamisen, 
yrityksessä olevan tiedon sekä käytössä olevien tuotannollisten 
ja toiminnallisten  prosessien summa”, luettelee Henriksson. 

Hän on huomannut monien lähtevän oitis väärälle polulle, 
kun puhutaan osaamisen johtamisesta. 

”Sellaista henkilöstöhallinnan täsmäkurssia ei ole, joka 
valmistaisi siihen.”

Oikealle polulle 

”Oikealle polulle vie aito kiinnostus työhön ja hyvin järjestetyt 
edellytykset tehdä sitä. Kokonaisuuteen kuuluu muun muassa 
se, että henkilöstö kaikkinensa tuntee tekemisensä mielek-
kääksi ja voi vaikuttaa työnsä sisältöön. Ketään ei voi moti-
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© Kuvapörssi

Hallitus on asettanut tavoitteeksi nos-
taa kansallisen tutkimusrahoituksen 
bruttokansantuoteosuus nykyisestä 
3,4 prosentista 4 prosenttiin vuoteen 
2010 mennessä. Tämä tavoite on kir-
jattu myös pääministerin johtaman 
valtion tiede- ja teknologianeuvoston 
27.6.2006 hyväksymään linjaraporttiin.

Tavoitteen toteutuminen edellyttää 
t&k-investointien kasvattamista tä-

F A K T A

Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit 
uhkaavat jäädä tavoitteesta

mänvuotisesta 5,6 miljardista eurosta 
runsaaseen 7 miljardiin euroon vuonna 
2010. 

Viime vuosien kehitys ei lupaa hy-
vää: investointien bkt-osuus on alen-
tunut vuosina 2005–2006. Osuus oli 
3,46 prosenttia vuonna 2004, mutta 
aleni 3,42 prosenttiin vuonna 2005 ja 
ennakkotietojen mukaan ei kasva tästä 
lainkaan vuonna 2006.

 Hallitus ei ole suhtautunut julkisen 
t&k-rahoituksen kasvattamiseen riittäväl-
lä vakavuudella, jotta sen itsensäkin aset-
tama tavoite voisi toteutua lähivuosina.  

© Phototake/Lehtikuva
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Luonnollinen 
yhteys

vastapäätä. Östermalm on nykyään 
myös Teknikföretagenin toimitusjoh-
tajan Anders Narvingerin kotikontu, 
mutta pyöreästi taipuva Skånen murre 
muistuttaa nopeasti, mistä mies on 
pääkaupunkiin saapunut. Jo 70-luvulta 
alalla toiminut Narvinger on omiaan 
kertomaan miten niin  teknologiateol-
lisuus kuin myös pohjoismaiden yh-
teistyöelin SVAPU makaa. Hän on ollut 
SVAPUn remmissä viisi vuotta, eli siitä 
lähtien kun hän siirtyi Ruotsin Teknik-
företagenin toimitusjohtajaksi ABB:n 
toimitusjohtajan paikalta.

Elokuussa Göteborgissa 79. kerran 
kokoontunut SVAPU (Skandinaviska 

Asiat, jotka nousevat esiin 
yhdessä Pohjoismaassa, nousevat 
usein muissakin. Ruotsin 
Teknikföretagenin toimitusjohtaja 
Anders Narvinger korostaa 
pohjoismaisen yhteistyöelimen 
SVAPUn merkitystä ennen kaikkea 
avoimena foorumina tiedon 
jakamiselle. 

T
eknikföretagenin Tuk-
holman konttori sijaitsee 
ydinkeskustassa Öster-
malmilla paraatipaikalla 
Hedvig Eleonoran kirkkoa 

TEKSTI Taneli Männikkö   KUVAT Taneli Männikkö  ja Plugi / Tuomas Marttila 

Verkstadindustriers Arbertsgivarsorganisa-
tioners Permanenta Utskott) muodostuu 
viiden Pohjoismaan teknologiateollisuuden 
toimialajärjestöistä. Göteborgissa asialistalla 
ovat muun muassa Suomen ja Ruotsin ensi 
vuoden neuvottelukierrokset, EU:n työoikeus-
kysymykset sekä Ruotsin esittelemä tuore 
uusi eläkesopimus. 

Tiedosta etua 
kaikille jäsenille

Narvinger korostaa SVAPUn roolia nimen-
omaan informaatiofoorumina. Eri maissa 
toteutetut ja toteuttamattomat ideat ja ko-
kemukset työmarkkinapolitiikasta, teknolo-
giasta, tilastoista, koulutuksesta ja juridisista 
kysymyksestä poikivat tietoa. Tätä voidaan 
SVAPUn kautta kerätä yhteiseen informaatio-
saaviin, josta kukin jäsenmaa voi ammentaa 
tarvitsemansa. 
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Anders Narvingerin mukaan pohjois maisessa 
teknologiateollisuuden kentässä on paljon 
samankaltaisuuksia.
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Teknikföretagen: 

Teknikföretagen eli Ruotsin vastine 
Teknologiateollisuus ry:lle on länsinaa-
purin mittakaavassa valtava tekijä. Sen 
alle kuuluu yli 3 200 yritystä ja näiden 
mukana yli 300 000 työntekijää. Jäsen-
yritykset tulevat laajalta skaalalta. Mu-
kaan kuuluu metalliteollisuus, televies-
tintä, elektroniikka, teollisuuskoneet, 
datatekniikka, optiikka, autot, kuljetus-
välineet sekä paljon muuta. Kaikkiaan 
Teknikföretagen kattaa noin puolet 
maan teollisuudesta ja viennistä, eli 
suotta ei puhuta ”Ruotsin tärkeimmistä 
yrityksistä”. Tukholmassa työskentelee 
toimialajärjestön 120 työntekijästä 

kaksi kolmasosaa ja loput ovat jakaan-
tuneet ympäri maata.

Ruotsissa, muista Pohjoismaista 
poiketen, kuljetusvälineteollisuus Vol-
von ja Saabin vetämänä muodostaa 
suurimman siivun teknologiateolli-
suuden alaisuuteen kuuluvista aloista. 
Teknikföretagenin 713 miljardin kruu-
nun kokonaisliikevaihdosta kuljetusvä-
lineteollisuuden osuus on 263 miljardia 
kruunua.

Ruotsin taloudessa puhaltaa juuri 
nyt vahva myötäinen, sillä bruttokan-
santuote kohosi vuoden toisella nel-
jänneksellä edellisvuoteen verrattuna 

enemmän (5,5 %) kuin kertaakaan 
sitten vuoden 2000 kasvupiikin. Myös 
Teknikföretagenin toimialoilla kysyntä 
on nosteessa ja yritykset tahkonneet 
hyvää tulosta, vaikka alan työllisyys 
onkin viime vuosina jopa hieman las-
kenut. 

– Erityisen tärkeä rooli meillä on 
Ruotsin viennissä, josta osuutemme on 
yli puolet. Tässä mielessä on perustel-
tua sanoa, että olemme Ruotsin talou-
den moottori, toimitusjohtaja Anders 
Narvinger toteaa.  

”Ruotsin tärkeimmät yritykset”

Narvinger näkee tärkeänä myös yh-
teisen sävelen löytämistä Euroopassa.

”SVAPUlla on oikeastaan kaksois-
merkitys. Maat ovat sen verran saman-
kaltaisia, että usein asiat jotka nousevat 
esiin yhden Pohjoismaan kohdalla, 
tapahtuvat pian myös muualla. Täs-
sä mielessä informaation jakaminen 
SVAPUN sisällä on tärkeää. SVAPUn 
toinen rooli on se miten toimimme 
yhdessä Brysselissä. Meidän on koor-
dinoitava ja löydettävä eri kysymyksiin 
yhteinen linja. Tästä on luonnollisesti 
hyötyä maiden toimiessa EU:n yhtei-
sissä organisaatioissa, niin toimialaan 
liittyvien kuin työnantajakysymysten 
perspektiiveistä.”

Suomi ja Ruotsi 
samassa veneessä

Onko viiden jäsenmaan rakenne sitten 
riittävän samanlainen yhteisen linjan 
löytämiseksi?

”Useimmissa kysymyksissä meillä 
on hyvin samanlaiset näkökannat. Pal-
jon on myös rakenteellisia samankaltai-
suuksia, mutta toki maiden elinkeino-
rakenteista ja teollisuuden rakenteista 
löytyy myös eroja – Norjalla vaakakupis-
sa on painava öljyteollisuus, Tanskassa 

milla on alan kansainvälistä osaamista. 
Sen takia tiivis yhteistyö maiden välillä on 
varsin luonnollista. Tämä on luonnollis-
ta myös sitäkin kautta, että Suomessa 
on yritystasolla paljon ruotsalaisia
toimijoita ja päinvastoin.”

Nuoret saatava 
kiinnostumaan

Mitkä ovat sitten teknologiateollisuu-
den suurimmat haasteet Pohjoismais-
sa? Narvinger puhuu vain Ruotsin puo-
lesta, mutta uskoo, että sama tilanne 
on edessä kaikilla Pohjoismailla.

”Työskentelemme paljon sen eteen, 
että saisimme tehtyä alasta kiinnosta-
van ja sitä kautta houkuteltua alalle 
tulevaisuudessa lahjakkaimmat nuoret. 
Kun 1940-luvulla syntyneet siirtyvät 
pois työmarkkinoilta, olemme uudessa 
tilanteessa. Olemmekin jo aloittaneet 
satsaukset nuorison kiinnostuksen he-
rättämiseksi ja samoja toimia tehdään 
myös muissa Pohjoismaissa.”

Anders 
Narvinger

Ikä:  57 
Työkokemus:  Eri tehtävissä 
 ABB-konsernissa 
 vuodesta 1972
 1996–2001 ABB:n 
 toimitusjohtaja
 2002– Teknikföretagenin 
 toimitusjohtaja
Muut 
tehtävät: Hallituksen puheenjohtaja:
 Trelleborg AB
 Alfa Laval AB
 Exportrådet
 Invest in Sweden Agency
 Hallituksen jäsen:
 Volvo Car Corporation

kauppa ja palvelut tekevät 
teollisuusrakenteesta erilai-
sen. Lähinnä toisiaan ovat 
selvästi Ruotsi ja Suomi. 
Molemmat ovat vahvoja 
teollisuusmaita ja molem-

SVAPUn tulevaisuuden suhteen 
Narvinger on positiivinen.

”Olemme hyvä esimerkki toimivas-
ta verkostosta, mitä ei sovi väheksyä. 
Suhteet ovat arvokkaita ja se on koros-
tunut erityisesti toiminnassa Euroopan 
tasolla.” 
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Tuotanto Puolassa 
vahvistaa valmistusta Suomessa

M A A I L M A L L A

© Kuvapörssi

KATKO Oy on vienyt sähkökytkimiä 
Puolaan vuodesta 1992 alkaen. Näin 
maan kehitys ja tavat ovat tulleet meille 
tutuiksi, samoin yhteistyökumppanim-
me ja nykyinen partnerimme Marek 
Gazdzinski, joka alkuun toimi itsenäi-
senä maahantuojana ja nyt tehtaan-
johtajana.
 Osittain automatisoituna ja osittain 
käsityönä valmistetut metalliosat olivat 
Suomen kustannustasolla tulleet tiensä 
päähän. Oli tullut aika etsiä vaihtoeh-
toisia valmistusmenetelmiä, investoida 
voimakkaasti automaatioon, ulkoistaa 
tuotanto tai siirtää se halvempien työ-
voimakustannusten maahan.  Koska 
olen aina uskonut lisäarvon tuottami-
seen teollisella työllä, niin ei kestänyt 
kauankaan kun päätimme kyseisen  
tuotannon siirrosta Puolaan. Siellä 
kulttuuri ja ajatustavat jollakin lailla yh-
dentyvät suomalaiseen malliin, olihan 
marsalkka Mannerheimkin aikanaan 
tsaarin kenraali ja sotavoimien ko-
mentajana Puolassa. Joka tapauksessa 

tuotannon siirtäminen toiseen maahan 
on aina yrityksille ja varsinkin perheyri-
tyksille haasteellinen tehtävä, johon on 
valmistauduttava huolella.
 60-vuoden kokemuksen siirto toi-
seen ympäristöön ja kulttuuriin tuo 
mukanaan omat  riskit ja epäonnistu-
minen käy yleensä kalliiksi. KATKOn 
henkilöstö, joka alusta asti oli innos-
tuneesti hankkeessa mukana, onnistui 
tässä yhdessä uuden Puolassa aloitta-
neen henkilöstön kanssa kohtalaisen 
hyvin. Panostimme vahvasti koulutuk-
seen sekä Suomessa että Puolassa ja 
siirsimme tuotannon ”step by step” 
-menetelmällä. Asiakaskuntamme, joka 
ei tiennyt muutoksesta mitään, sai toi-
mituksensa sovittuina ajankohtina. 
 Alkuaan kahdeksan hengen osasto, 
joka siirrettiin Puolaan, on kasvanut 18 
hengen tuotantoyritykseksi yhdentoista 
kuukauden aikana. Nyt siellä valmiste-
taan myös suurempia kokonaisuuksia ja 
määrättyjä kytkimiä tietyille vientialueil-
le. Suomalainen ja puolalainen kulttuuri 

ovat hioutuneet askel askeleelta yhteen 
eri organisaation tasoilla.  Vaikka r-päitä 
on välillä lennellyt, niin on osattu nau-
raakin yhdessä ja kokonaisuus on koko-
ajan toiminut. Keskinäinen luottamus 
on kasvanut ja yhteinen 1-Team tunne 
kehittyy edelleen. 
 Tavoitteena olleet kustannussäästöt 
on saavutettu ja kasvanut tuotteiden 
menekki on lisännyt henkilöstöämme 
myös Suomessa. KATKOn  kansainväli-
nen kilpailukyky on parantunut.

Jukka Hyryläinen, toimitusjohtaja
KATKO Oy
www.katko.fi 
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siin. Sitä kehotusta olen noudattanut”, 
johtokunnan jäsen Pentti Hakkarai-
nen kertoo keinosta, jolla hän pysyy 
ajan tasalla yritysten tämän hetkisistä 
haasteista.

Pelkästään muiden kertomien ti-
lannearvioiden varaan ei Hakkarainen 
joudu käsitystään rakentamaan. Toi-
miessaan Outokumpu Oyj:n rahoi-
tuksessa vuosina 1985–1995, hänelle 
kertyi vankka kokemus teknologia-
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teollisuuden alalta. Suuryrityksen rahoi-
tushaasteiden laaja kirjo tuli tehtävässä 
tutuksi.

Taloudellinen 
menestystarina

Pentti Hakkaraisen perspektiivi talouden 
haasteisiin on noista vuosista vaihtunut. 
Outokumpua seurasi jakso pankkisek-
torin palveluksessa ja vuonna 2002 
hänet nimitettiin vaiherikkaasti Suomen 
Pankin pankkitoiminta- ja hallinto-osas-
tosta vastaavaksi johtokunnan jäsenek-
si.  Nyt Suomen Pankista katsottuna 
sekä Suomella että suomalaisilla yrityk-
sillä menee taloudellisesti hyvin.

”Suomi on menestystarina, talou-
dellinen kehitys on ollut käsittämät-
tömän hyvää. Olemme monessa suh-
teessa euroalueen parhaita maita”, 
Hakkarainen sanoo, mutta jatkaa.

”T ullessani Suomen Pankin pal-
velukseen pääjohtaja Matti 
Vanhala kehotti minua pitä-
mään yllä kontaktejani yrityk-

TEKSTI Sami Laakso  Kuva www.bof.fi 

Hyvän sään aikana on syytä varautua 
huonompiin. Suomen Pankin Pentti 
Hakkarainen varoittaa suotuisan 
talouskehityksen voivan tuudittaa hyvien 
aikojen ikuisen jatkumisen harhaan.

  Korkeasuhdanne 
yritysrahoituksen 
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”Tilanne ei ole staattinen. Meidän 
on oltava herkkiä muutoksille ja pidet-
tävä huoli kilpailukyvystämme. Tähän 
liittyvät esimerkiksi koulutuskysymyk-
set, energiajärjestelyt sekä eläkeuudis-
tukset.”

Tällä hetkellä Suomi näyttäytyy 
ulkomaisille rahoittajille positiivisena 
taloudenpitonsa ansiosta. Reilu vuosi-
kymmen sitten tilanne oli toinen.

”Kun järjestelimme Outokummun 
rahoitusta, ulkomaiset sijoittajat kysyi-
vät meiltä, mikä on Suomen talouden 
jatko. He joutuivat pohtimaan, miten 
suhtautua Suomeen maariskinä ja suo-
malaisiin yrityksiin lainanottajina. Yh-
deksänkymmentäluvun alussa käytiin 
lähellä kriittistä tilannetta.”

Lisää eläkerahoja 
kotimaahan

Suomeen on haikailtu ulkomaisia inves-
tointeja, mutta samanaikaisesti on pu-

huttu myös kotimaisen omistajuuden 
tärkeydestä. Tilastojen mukaan Suomi 
on jo muuttunut nettoinvestoijaksi 
ulkomaille.  Hakkarainen pohtii maaris-
kiä ja pitää kummallisena, että maan-
tieteelliseen riskien hajauttamiseen 
perustuen suomalaiset saattavat tyytyä 
ulkomaisissa sijoituksissa alempaan 
tuottoon kuin kotimaisissa sijoituksissa.

Erityisesti hän ihmettelee maariskiin 
pohjautuvan perustelun järkevyyttä nii-
den suomalaisten suuryritysten kohdal-
la, joiden toiminta on täysin globaalia.

Monet ovat nostaneet esiin suoma-
laisten eläkevarojen vahvemman suun-
taamisen kotimaisiin yrityksiin. Myös 
Hakkarainen kehottaa eläkerahojen 
sijoittelussa tarkastelemaan tuottovaa-
timuksia nykyistä hieman laveammin ja 
pidemmällä perspektiivillä.

”On oikein, että riskiä hajautetaan. 
Uskon kuitenkin, että hajauttamisteo-
rian noudattamisessa on menty liian 
pitkälle. Eläkelaitosten pitäisi sijoitustoi-
minnan tuoton lisäksi ottaa huomioon 
se, vahvistavatko sijoitukset niiden 
tulevaisuuden maksutuloa.”

 

Halpaa rahaa tarjolla

Yritysrahoituksessa keskeisiä ovat rahoi-
tuksen kustannukset ja riittävyys. Tilan-
ne on kokonaisuudessaan muuttunut 

suomalaisyrityksille suosiollisemmaksi. 
Tarjolla olevan rahan määrää ovat kas-
vattaneet öljyntuottajien parantunut 
likviditeetti, keskuspankkien löysä ra-
hapolitiikka sekä kehittyvien talouksien 
säästämisaste.

”Kun rahaa on tarjolla runsaasti, 
korkotason lisäksi myös riskipreemio 
on alentunut. Tavalliset yritykset saavat 
rahoitusta nyt hinnalla, jolla sitä ennen 
saivat vain aivan huippuluokan yrityk-
set”, Pentti Hakkarainen sanoo, mutta 
muistuttaa,  ettei nykyinen tilanne jatku 
loputtomiin.

Vaikka sijoituskohteita etsivää ra-
haa on runsaasti, varsinkin pienten 
suomalaisyritysten osalta valitellaan 
riskirahoituksen vähyyttä. Tähän Hak-
karainen löytää selkeän selityksen. 
Hänen mukaansa on luonnollista, että 
riskirahoittajat kohdistavat huomionsa 
suurempiin yrityksiin, sillä hankkeiden 
hallinnointi vaatii yhtä paljon työtä, on 
kyseessä sitten kymmenen tai puolen 
miljoonan euron sijoitus. 

Mennyt ei takaa tulevaa

Yleisessä talouskehityksessä on tapah-
tunut paljon muutoksia, silti yritysten 
rahoitushaasteissa on paljon pysynyt 
samana. Yrityksissä joudutaan yhä 
pohtimaan rahan ja raaka-aineiden 

R A H O I T U S

haalistaa 
riskit

VISIO 3|2006 21



1 000

950

900

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

hintoja sekä valuuttojen liikkeitä. Ja 
vaikka globalisaatiosta on alettu pu-
hua vasta viime vuosina, suuryritysten 
rahoitusosastoille se on ollut arkipäivää 
jo pitkään.

Hakkarainen näki rahoitusjohtajana 
sekä suotuisat suhdanteet että syvän 
laman. Ehkä Siperia opetti, sillä hän jak-
saa tälläkin hetkellä talouden reippaasti 
kasvaessa muistuttaa, että aurinko ei 
välttämättä paista ikuisesti.

”Vakaan, hyvän kehityksen aikana 
uskotaan helposti sen jatkuvan. Ei suo-
tuisa talouskehitys kuitenkaan tarkoita 
sitä, että meillä on jatkossa samanlaiset 
olot tai että yritysten riskit olisivat pie-
nemmät”, Hakkarainen huomauttaa.

Esimerkkeinä viime aikoina koe-
tuista muutoksista hän huomauttaa, 
että ennakoimattomasti öljyn hinta 
on moninkertaistunut ja G-7-maiden 
keskimääräinen korko on tuplaantunut 
muutamassa vuodessa. Eikä mikään 
takaa, että kehitys niiden suhteen olisi 

Yritysrahoituksen 
palapeli
Pentti Hakkarainen katsoo taaksepäin aikaansa Outokummun 
rahoitusjohtajana ja pitää sitä erittäin antoisana. Kansainvälisen 
suuryrityksen rahoituspalapelin rakentaminen oli monipuolinen 
toimintakenttä ja tehtävä oli näköalapaikka maailmalla tapah-
tuvaan kehitykseen. Siinä sai Suomessa ensimmäisenä tietoonsa 
kansanvälisten pankkien uudet ideat, tuotteet ja toimintatavat.

Hakkarainen nostaa esiin muutaman erityisesti mieleen pai-
nuneen haasteen. Sellaisia olivat muun muassa Outokummun 
eläkeongelman purku, voimakkaaseen kasvuun ja kansain-
välistymiseen liittyvän rahoituksen järjestäminen sekä yhtiön 
pörssilistautuminen.

”Tehtävät olivat tavattoman mielenkiintoisia ja haasta-
via. Jälkeenpäin ajateltuna voi sanoa, että minulla oli 
etuoikeus saada olla niissä mukana”, Hakkarainen 
kommentoi.

Ettei aika kuitenkin olisi kullannut muistoja. 
Eikö suuryrityksen rahoituksen järjestämiseen 
sisältynyt myös hankalia tehtäviä, joista suoriu-
tuminen vaati suuria ponnisteluja?

”Kieltämättä meillä oli muutama han-
kalampi haaste. Esimerkiksi valtion omistus-
osuuden pienentymisen vaikutukset lainojen 
erääntymisiin oli monimutkainen kysymys. 
Se opetti, että jälkeenpäin lainaehtojen 
muuttaminen on aina vaikeaa. Ja tämä on 
tärkeä seikka muistaa kaikessa yritysrahoituk-
sessa”, Hakkarainen painottaa. 
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Timo Parmasuo painottaa, että rahoituksen saannilla ja 
hinnalla on erityisen merkittävä rooli juuri teknologiateollisuus-
yrityksille, joilla kone- ja kiinteistöinvestoinnit ovat mittavat.

”Jos miljoonan euron koneen ostoon käytetään puolet 
lainarahaa, niin rahoituksen hinnalla on suuri merkitys kone-
tuntihintaan”, Parmasuo kertoo laskelmista, jonka kaltaisia 
hän joutuu pohtimaan myös päivittäisessä työssään Meconet 
Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja yrityksen rahoitusasioista 
vastaavana henkilönä.

Verotuksella keskeinen asema

EK:n PK-yritysvaltuuskunnan tuoreessa linjauksessa tuodaan 
esiin pitkä lista pk-yrityksistä kantautuneita ehdotuksia, kuin-
ka yritysten toimintaolosuhteita voitaisiin rahoituksen osalta 
kehittää.

Yritysten rahoituksesta puhuttaessa on puhuttava myös 
verotuksesta. Timo Parmasuo kehuu vuosien 1993–2004 
välistä aikaa, sillä silloin yrityksillä oli mahdollisuus vahvistaa 
voimakkaasti taseitaan ja kasvattaa oman pääoman osuutta. 

”Yrityksissä luotiin puskureilla pelivaraa isommille kertain-
vestoinneille. Muutosten jälkeen nykyinen verokäytäntö ei 
kannusta samaan suuntaan”, Parmasuo sanoo ja muistuttaa 

omavaraisuusasteissa olevan suuria eroja yritysten välillä. 
Hän lisää, että perheyritysten, joita pk-yrityksistä on valtaosa, 
rahoitusasemaa rasittaa huomattavasti myös perintö- ja lah-
javerotus. 

PK-yritysvaltuuskunnan muistiossa tuodaan julki Finnveran 
merkittävä rooli ja pk-yritysten laaja tyytyväisyys sen toimin-
taan. Myös Finnveran ja pankkien yhteistyö koetaan sujuvaksi. 
Parmasuo lisää, että mahdollisissa jyrkissä laskusuhdanteissa 
Finnvera on myös tärkeä työväline, jolla valtio voi auttaa yri-
tyksiä pahimman jakson yli.

Eläkevaroja suomalaisiin yrityksiin

Pk-yrityksiltä kritiikkiä saa pankkien haluttomuus ottaa edes 
pientä riskiä aloittelevien yritysten rahoittamisessa. Lisäksi PK-
yritysvaltuuskunta haluaa pitää yllä keskustelua eläkevarojen 
suuntaamisesta. 

Parmasuo muistuttaa, että eläkerahojen takaisinlainauk-
sessa kotimaisiin pk-yrityksiin on tapahtunut dramaattinen 
lasku.

”Eläkevaroista merkittävä osuus on valtioiden joukkovel-
kakirjalainoissa, vaikka niiden tuotto on huomattavasti alhai-
sempi kuin suomalaisille yrityksille lainattavassa rahassa. Tämä 
siitä huolimatta, että menestyvät ja kasvavat suomalaiset 
yritykset tuottavat koko ajan lisää varoja eläkejärjestelmään”, 
Parmasuo huomauttaa. 

Rahoitus on kilpailukyvyn osatekijä

nyt lakipisteessä. Ja ennen pitkää vaiku-
tukset tulevat läpi.

Riskejä on aina

Hakkarainen varoittaa myös siitä, että 
edessä olevia riskejä arvioitaisiin vain 
aiempien tapahtumien tuomassa va-
lossa.

”Näin ei voi ajatella. Tulevaisuus 
sisältää mahdollisuuden sellaisille ta-
pahtumille, joita ei ole aiemmin nähty. 
Ja niiden vaikutukset voivat olla vielä 

suurempia, kuin aiemmin on nähty. 
Monet teoriat kuitenkin rakentuvat
aiemmin koettujen tapahtumien varaan. 
Tätä lähestymistapaa ovat kritisoineet 
muun muassa Lontoon kauppakorkean 
emeritusprofessori Charles Goodhart 
ja matemaatikko, itsekin traderi Nassim 
Taleb. Oleellista on pohtia aiempien
kehityskulkujen ohella myös niitä vaih-
toehtoja, mitä silloin olisi voinut tapah-
tua.” 

Mutta eihän yrityksissä voida aina 
kaikkeen varautua siten, että etsitään 

historiasta hirvein vaihtoehto ja ker-
rotaan se kahdella. Jos yritykset nou-
dattaisivat laskelmissaan äärimmäistä 
kauhuskenaariota, eivätkö silloin esi-
merkiksi kaikki investoinnit jäisi teke-
mättä?

”Yritysrahoitus sisältää pakostakin 
aina paljon riskejä. Se, että käsittelee 
riskejä oikein, ei tarkoita sitä, että niitä ei 
olisi valmis ottamaan. Se on eri asia kuin 
tuudittautua siihen, ettei riskejä ole tai 
ettei aikaisemmin nähtyjä äärimmäisyyk-
siä ylitetä”, Hakkarainen vastaa. 

R
ahoitus on pk-yritysten perustamisen, kasvun 
ja menestymisen avainkysymyksiä”, kiteyttää 
Timo Parmasuo, joka toimii Elinkeinoelämän 
Keskusliiton PK-yritysvaltuuskunnan verotus- ja 
rahoitustyöryhmän puheenjohtajana.  
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suomalaisessa pk-yrityksessä. Vuosittain 
se tutkii noin kolmesataa potentiaalista 
sijoitushanketta. Niistä toteutetaan kol-
misenkymmentä. 

Sijoitusjohtaja Eero Stenholm ker-
too, että sijoituskohteita tutkittaessa 
painotetaan yrityksen johdon ja ydin-
tiimin kyvykkyyttä. Yrityksellä pitää olla 
kasvupotentiaalia ja sen perusliiketoi-
mintojen on oltava kunnossa. Lisäksi 
yrityksellä on oltava hyvät ansainta-
mahdollisuudet toimintaketjussaan. 

Hallituskysymys 
kuntoon

Kyselyn mukaan asiakasyritykset toivo-
vat Sentica Partnersilta panosta ennen 
kaikkea hallitustyöskentelyyn, strategi-
seen kehittämiseen sekä suunnittelu- ja 
seurantajärjestelmien kehittämiseen. 
Lisäksi ne kaipaavat pääomasijoittajalta 
rahoitusosaamista ja kontaktihenkilön 
sitoutumista yritykseen. 

”Tarjoamme pääomaa, mutta olem-
me panostaneet entistä enemmän 
strategiseen toimintaan ja hallitustyös-
kentelyyn. Olemme kehittäneet sekä 
strategiatyökaluja että toiminnanoh-
jaustyökaluja”, Stenholm listaa.

Hän kertoo, että yhteistyö tarkoit-
taa monessa tapauksessa liikkeelle 
lähtöä aivan perusteista. Yritykseen 
muodostetaan toimiva hallitus ja mah-

dollisesti aloitetaan myös johtoryhmä-
työskentely. 

”Pienissä yrityksissä ajatellaan usein, 
että hallitus valvoo mitä yrityksessä 
tehdään. Ei ajatella niin päin, että hal-
litus on resurssi, joka antaa sparrausta, 
suunnittelua ja kriittistä analysointia. 
Hallituksen roolista sovitaan jo osakas-
sopimusta tehtäessä. Samaan sopimuk-
seen kirjataan muutkin toimintatavat 
sekä yrittäjän ja pääomasijoittajan ta-
voitteet”, Stenholm sanoo. 

Kasvun mahdollistaja

Vuonna 2000 työvälineiden valmista-
ja TH-Tools läpäisi Sentica Partnersin 
sijoitusseulan. Toimitusjohtaja Petri 
Aatinen kertoo, että pääomasijoittaja 
on mahdollistanut yrityksen nopean 
kasvun. Siitä on myös esittää komeita 
lukuja. 

Liikevaihto on kasvanut 700 000 
eurosta kuuteen miljoonaan, ja työn-
tekijämäärä seitsemästä yli kuuteen-
kymmeneen. Jaksoon on sisältynyt yri-
tyksen kehityksen kannalta merkittäviä 
yritysostoja, joista viimeisimpänä ABB:n 
Vaasan työvälineyksikön osto. Se lähes 
kolminkertaisti TH-Toolsin liikevaihdon.

”Useimmat yritykset jäävät pieniksi, 
eikä niillä ole halua kasvaa. Mutta jos 
on kasvuhaluja, silloin pitää hakea re-
sursseja”, Stenholm sanoo. 

Pääomasijoittaja pyrkii yritysjärjes-
telyissä rakentamaan mahdollisimman 
optimaalisen rahoituspaketin. Sen pys-
tyttämisessä Sentican maineesta ja 
kontakteista on hyötyä.

Pääomasijoittajalta: 
rahaa, bisnesosaamista ja kontakteja
Pääomasijoittaja Sentica Partners on mahdollistanut 
TH-Toolsin voimakkaan kasvun. Yritys on lähes kymmen-
kertaistanut liikevaihtonsa kuudessa vuodessa.

M
aan vanhimpiin lukeu-
tuvalla pääomasijoi-
tusyrityksellä Sentica 
Partners Oy:llä on si-
joituksia yli sadassa 

TEKSTI Sami Laakso  KUVA Veli-Matti Parkkinen
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Sijoituksia yli sadassa 
yrityksessä
Sentica Partners Oy hallinnoi 115 miljoonan euron pääomarahastoja. Sen rahastoihin 
sijoittaneiden joukossa on muun muassa kotimaisia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä, yri-
tyksiä, kuntia ja kaupunkeja sekä Finnvera/Veraventure ja Suomen Teollisuussijoitus. 

Sentica Partnersin liiketoiminta on jakautunut alueellisten pääomarahastojen sekä 
valtakunnallisten kasvurahastojen hallinnointiin. 

Kasvurahastot ovat fokusoituneet teknologia-, koneenrakennus-, koneauto-
maatio- ja ict-teknologia-toimialoille. Kasvurahastojen sijoituskoko on yleensä 1,5–5 
miljoonaa euroa ja sijoitukset voivat olla sekä enemmistö- että vähemmistösijoituksia. 
Sijoituskohteina ovat pääasiassa omistusjärjestelyt, kansainvälistyvät kasvuyritykset 
sekä orgaanisesti tai yritysostoin kasvavat yritykset. 

Aluerahastojen sijoituskohteena ovat varhaisen kasvun yritykset ja omistusjär-
jestelyt. Sijoitukset ovat suuruudeltaan keskimäärin 500 000 – 800 000 euroa, ja ne 
ovat pääasiassa vähemmistösijoituksia. 

”Omavaraisuus saadaan riittävän 
isoksi, myös muita rahoittajia saadaan 
mukaan ja samalla yrittäjyyskynnys ma-
daltuu”, Stenholm luettelee pääomasi-
joittajan tuomia vaikutuksia.

Sijoitukset väliaikaisia

Petri Aatinen sanoo, että pääomasi-
joittaja on tuonut TH-Toolsin liiketoi-
mintaan systemaattista bisnesajattelua 
raportointeineen ja seurantoineen. Ky-
selyn mukaan Sentican asiakasyritykset 
eivät halua pääomasijoittajan osallistu-
van yrityksen operatiiviseen toimintaan. 
Mutta tapahtuuko näin käytännössä?

”Ei tapahdu”, Aatinen vastaa.
 ”Aloite tulee aina meiltä päin. Ja jos 
haluan, pääsen Eeron juttusille koska 
tahansa”, hän kertoo yhteistyön suju-
vuudesta hallituksen puheenjohtajana 
toimivan Stenholmin kanssa.

Pääomasijoittajan mukaan ottami-
seen yrityksen toimintaan liittyy mones-
ti epäilyjä. Vanhat omistajat saattavat 
pelätä menettävänsä kaiken sanan-
valtansa yrityksen asioissa. Jotkut taas 
uskovat pääomasijoittajan ainoaksi 
motiiviksi ahneuden. 

”Olen kommentteja kuullut ja ih-
mettelyjä siitä, että TH-Toolsiin on otet-
tu pääomasijoittaja mukaan. Tietysti 

rahalla on hintansa, mutta kyse on mo-
lemminpuolisesta hyödystä. Emme olisi 
lähelläkään nykyistä tilannetta ilman 
pääomasijoittajaa”, Aatinen sanoo ja 
vinkkaa olevansa valmis kertomaan 
halukkaille asiasta lisää.

”Järkevämpää on omistaa vähän 
isommasta kuin paljon ihan pienestä”, 
Stenholm tiivistää yhteistyön logiikan.

Pääomasijoittajan tarkoituksena 
on tarjotun lisäarvon myötä edistää 
yrityksen arvonnousua. Tuotto realisoi-
tuu pääomasijoittajan luopuessa omis-
tusosuudestaan yleensä 3–5 vuoden 
kuluttua. Ymmärrettävästi Stenholm ei 
tarkasti sano, mitä kaavailuja heillä on 
TH-Toolsin varalle.

”Irtautumishetki ja -tapa täytyy aina 
miettiä muiden omistajien kanssa”, hän 
tyytyy sanomaan. 

Paljon on kuitenkin TH-Toolsissa 
tapahtunut pääomasijoittajan mukaan-
tulon jälkeen. Ja tienviitat eteenpäin on 
asetettu.

”Olemme maailmanluokassa vielä 
mitättömän pieni yritys. Koetamme 
kasvaa hallitusti ja ulkomaankauppa on 
se, joka siintää vahvasti tulevaisuudes-
sa”, Aatinen linjaa.  

R A H O I T U S

Sijoitusjohtaja Eero 
Stenholmin (vas) ja 
toimitusjohtaja Petri 
Aatisen tehtäväjako 
TH-Toolsin asioissa 
on selvä.
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massa muun muassa Koneen, Ruukin 
ja Outokummun yhteistä kehitystyötä 
tuotteistamaan perustettu yritys on 
lähtenyt kunnianhimoisesti valtaamaan 
markkinoita perinteisiltä rakenteilta. 
Ohutlevyjä, mitoitusosaamista ja la-
serhitsaustekniikkaa yhdistellen yritys 
suunnittelee ja valmistaa asiakkailleen 
kuljetus- ja rakennusteollisuudessa 
kennorakenteita, joilla on hyvät paino-
lujuusominaisuudet. 

Kenno Tech aloitti toimintansa in-
sinööritoimistomaisesti, hyödyntäen 
Tekes-ohjelmassa avainroolissa olleen 
Laserplus-yrityksen tuotantolinjaa. 
Muutama referenssi saatiin, toiminta 
lähti käyntiin, ja pian tarvittiin jo omaa 
tuotantokapasiteettia. Investointi vaati 
kuitenkin miljoonan euron rahoituksen, 
jota lähdettiin hakemaan yksityissijoit-
tajilta. 

Kasvukipuihin ratkaisu
PreSeed-palvelusta

”Selvitimme ensin markkinoita Tekesin 
ja Sitran rahoittaman LIKSA-projektin 
turvin. Sieltä jatkoimme INTRO-fooru-
mille, joka on mielestäni hyvä foorumi 
start-up yrityksien ja sijoittajien koh-
taamispaikkana”, toteaa Kenno Techin 
toimitusjohtaja Antti Vimpari.
 ”Puolet foorumin sijoittajista kiin-
nostui meistä, ja Sitran koordinoimissa 

Kennolevyille rakennettu tulevaisuus
Kenno Tech sai kerättyä yksityissijoittajilta rahoituksen, 
joka mahdollisti miljoonan euron investoinnin omaan 
kennorakenteiden tuotantokapasiteettiin.

R
i ihimäkeläinen Kenno 
Tech on rakentanut tu-
levaisuutensa sananmu-
kaisesti kennojen varaan. 
Tekesin KENNO-ohjel-

”Sijoittajille esittäydyimme syyskuussa, rahoituspaketti oli kasassa helmi-
kuussa”, toimitusjohtaja Antti Vimpari kertoo sijoitusneuvottelujen nopeasta 
sujumisesta.

TEKSTI Tuula Laitinen  KUVAT Jari Tikka
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neuvotteluissa päädyimme hyvin pian 
valitsemaan näistä kolme yksityissijoit-
tajaa: Axel Cedercreutz, Lauri Me-
lamies ja Stefan Eriksson. Mukaan 
kanssasijoittajaksi tuli Suomen Teolli-
suussijoitus.”

Vaikka sijoitusneuvottelut joiden-
kin yritysten kohdalla saattavat venyä 
pitkiksi, Kenno Tech eteni nopeasti. 
Sijoittajille esittäydyttiin syyskuussa, 
esisopimus allekirjoitettiin joidenkin 
viikkojen päästä siitä ja rahoituspaketti 
oli kasassa helmikuun puolivälissä.

”Eniten koko prosessissa vei aikaa 
lopullisten sopimusehtojen muotoi-
leminen, siinä tuli vähän byrokratiaa 
mukaan. Yllättävän sutjakasti kaikki 
kuitenkin sujui”, Vimpari iloitsee. 

”Saimme hallitukseemme lisää ak-
tiivisia konkareita, joilla on kokemusta 
teollisuudesta ja yritysjärjestelyistä. 
Tarvittaessa hallituksen kontaktiverkos-
toa voidaan käyttää myös asiakkaan 
ovien aukaisuun. Tätä senioriteetin 
tuomaa vipua pitää tietenkin käyttää 
harkiten, ettei sen arvo häviä”, Vimpari 
varoittaa.

Kevyt, luja ja 
kannattava

Kennorakenteiden paras ominaisuus 
on keveys. 

sopiva tönäys oikeaan suuntaan. Raha 
ei yrittäjähenkiselle merkitse kaikkea, 
vaikka Vimparilla onkin riittävästi kun-
nianhimoa tavoitellakseen yritykselleen 
menestystä. 
 ”Ei kai sitä muuten yrittäjänä pär-
jää, jos ei ole ahne ja kunnianhimoi-
nen”, hän naurahtaa.

Eniten Vimparia kiehtoo yrittäjänä 
olemisessa tehtäväkentän monipuoli-
suus. 

”Tässä joutuu tekemään vähän 
kaikkea, välillä juristina, tarjouslaskija-
na, myyntitykkinä jne. Se on sekä rasite 
että rikkaus”, hän kokoaa ja korostaa 
ihmissuhdetaitojen tärkeyttä: 

”Yrittäjän pitää osata puhua mon-
taa eri kieltä. Asiakkaana on joskus hit-
sari, toisinaan tekniikan tohtori, jolloin 
tuotetta pitää osata myydä ja kehittää 
hieman erilaisilla argumenteilla.”

Vimpari neuvoo aloittavia yrittäjiä, 
että kannattaa ottaa jo perustajapo-
rukkaan mukaan yksi myyntihenkinen 
tyyppi. Markkinoillepääsyyn menevä 
aika voi lyhentyä tällöin jopa merkit-
tävästi. 

”Hermoja tämä vaatii, aikataulut 
tuppaavat kertaantumaan. Kenno 
Techin tavoitteena on kansainvälis-
tyä seuraavien viiden vuoden aikana.
Ensimmäinen pilottiprojekti on jo myy-
ty USA:han.”

”Tärkeintä on kuitenkin ensiksi 
saada jalat varman päälle kotimaassa”, 
Vimpari toteaa. 

PreSeediltä eväät ensisijoitukseen

Sitran PreSeed-palvelu tähtää yrityksen 
sijoitusvalmiuksien parantamiseen ja 
ensisijoituksen toteutumiseen. Valittu-
ja, sijoituskelpoisia kasvuyrityksiä tarjo-
taan ensisijoituskohteiksi, ensisijaisesti 
yksityissijoittajille eli bisnesenkeleille. 
Tyypillisesti sijoitukset toteutuvat use-
amman sijoittajan yhteissijoituksina. 
PreSeed-palveluun kuuluvat LIKSA, 
INTRO ja DIILI.

• LIKSA tarjoaa vetoapua 
 liiketoimintasuunnitelman 
 tekoon (www.liksa.info), 
• INTRO toimivan ympäristön 
 ensisijoitusten  toteutumiseen 
 (www.sitra.fi /intro) ja 
• DIILI resurssitäydennystä 
 yrittäjyysperiaatteella
 (www.sitra.fi /diili). 
Lisätietoja: www.sitra.fi /preseed

Teknikkokoulutuksen lopettaminen oli 
iso menetys teollisuuden kannalta, se 
antaisi erittäin hyvät val miu det oppia 
tämän kaltaisia töitä huomattavasti 
nopeammin”, Vimpari manaa. Hän on 
kuitenkin tyytyväinen rekrytointeihinsa, 
sillä uusien osaajien kouluttamiseen 
uppoaa helposti yli puoli vuotta. 

Yrittäjyys vaatii 
asennetta

Kun Vimparia pyydettiin lähtemään uu-
den yrityksen vetäjäksi, hän jätti varman 
työpaikan ja tarttui mahdollisuuteen 
innolla. Yrittäjyyden palo oli kytenyt rin-
nan alla jo jonkun aikaa, tarvittiin vain 

 ”Keveyden tuoma lisäarvo 
on useimmiten helppoa perus-
tella asiakkaalle. Jos kuorma-
auton painosta saadaan pudo-
tettua tonni pois, sen kyytiin 
mahtuu vastaava määrä lisää 
hyötykuormaa”, perustelee 
Vimpari. Itsekantavien raken-
teiden sileä pinta on myös 
helppo pitää puhtaana. 

Yritys suunnittelee kaikki 
tuotteensa itse ja tuotannossa 
riittää melko kevyt organi-
saatio.

”Tuotteet tehdään 4,5kw 
Co2-laserhitsauslaittei l la 
1 300 neliön hallissa valmiista 
komponenteista 3x14 metrin 
laserhitsauspöydän äärellä. 

R A H O I T U S
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TEKSTI Pekka Vänttinen  KUVA Markku Jokinen

Duncan Lodge
Australia
Kirjanpitäjä 
Johnson & Johnson / Bryssel

1.  Pieni maa, jossa pelataan jääkiekkoa. Melko vaiteliaat ja 
runsaasti juovat ihmiset. Maa, joka on jotenkin kahden 
maailman välissä, Euroopan reunalla.

2.  Nokian tietenkin. Lisäksi olen pannut merkille joitain pie-
nempiä teknologia- ja ohjelmistoyrityksiä… nyt en saa 
niiden nimiä päähäni.

3.  Suomalaiset vaikuttavat sitkeiltä ihmisiltä, joissa on run-
saasti peräänantamattomuutta.

Sylvain Dube
Kanada
Myynti- ja markkinointipäällikkö
Toyoda Gosei / Bryssel

1.  Metsät, kylmä ilmasto, hyvin rauhallinen elämäntapa.
2.  Nokian – myös sen toisen. Meillä Kanadassa on hyvin an-

karia talvia ja Nokian talvirenkaita pidetään yleisesti yhtenä 
parhaista.

3.  Sisukkuus ja sinnikkyys. Jos suomalainen haluaa saavuttaa 
jotakin, niin hän menee asiansa puolesta loppuun saakka. 
He eivät anna periksi.

1.   Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Suomesta?
2.  Mitä yrityksiä tunnet Suomesta?
3.  Mitkä ovat mielestäsi suomalaisten vahvuudet?

Suomi – mikä ihmeen Suomi?
Suomi on korkean teknologian maa, pohjoismainen hyvinvointivaltio, 
jossa arvostetaan koulutusta, tasa-arvoa ja rehellisyyttä. Tästä 
meidät maailmalla tunnetaan, vai tunnetaanko? Kysyimme asiaa.

Sarah Waters
Lontoo / Englanti
Kirjailija

1.  Oh God… ehkä pimeys. Suomi lienee melko maatalous-
valtainen, vähän kaupungistunut maa. Ja juominen: kun 
olen ollut muualla Skandinaviassa, olen kuullut juttuja suo-
malaisten juomatavoista. Teillä on kuulemma yksinäisiä, 
hieman masentuneita miehiä – jotka juovat paljon.

2.  En ainuttakaan. Mitä?! Nokiako on suomalainen yritys?
3.  Koska maa lienee aika agraarinen ja vähän kaupungistu-

nut, niin oletan ihmisten olevan sitkeitä ja vahvoja.

Annette Nowinski
Aachen / Saksa
Diplomi-insinööri, toiminnanjohtaja
AW-AG Gesellschaft für Arbeit & 
Weiterbildung

1.  Maisemat ja järvet, Nokia, Aki Kaurismäki 
ja Leningrad Cowboys.

2.  Vain tuon Nokian. Ja jonkun metsäteolli-
suusyrityksen, nimeä en nyt muista.

3.  Leppoisuus, rauhallisuus, maanlähei-
syys, joustavuuskin. Tasa-arvoisuus ja 
yhtenäisyys, konsensus ilman kuppi-
kuntia. Asioita tehdään rauhassa ja 
ymmärryksellä. Yleinen vahva tek-
nologinen taso, erityisesti kommu-
nikaatioteknologiassa – siihen kai 
pakottaa suuri maa, jossa on vähän 
ihmisiä. Ei siis ihme, että Nokia on 
syntynyt juuri Suomessa.
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Phil Tissue
Yhdysvallat
F18-hävittäjälentäjä
NATO Headquarters / Bryssel

1.  Talvinen maa, jääkiekko, talvisota ja uhrauksilla hankittu 
itsenäisyys.

2.  Vain Nokian.
3.  Korkea koulutustaso ja työmoraali, vähäinen korruptoi-

tuneisuus, teknologiaorientoituneisuus. Näistä syistä maa 
on ilman luonnonvaroja saavuttanut korkean elintason ja 
taloudellisen menestyksen.

Kris Pellegrims
Belgia
EU Komission virkamies

1.  Pinta-alaltaan laaja ja harvaan asuttu maa, jossa suuri osa 
ihmisistä asuu etelässä. Paljon järviä ja soita ja koivuja. Talvi 
ja jäätynyt meri.

2.  Nokia, Finnair, StoraEnso. Ja Finlandia vodka.
3.  Rauhallisuus, hiljaisuus, harkitsevaisuus, älykkyys. Jos 

suomalaista loukkaa, hän ei välittömästi reagoi vaan pysyy 
tyynenä. Tämä on hyvä piirre kansainvälisessä yhteistyössä 
ja neuvotteluissa. Suomalainen kuuntelee ja miettii vasta-
ustaan. Vahvat persoonallisuudet, kuten Ahtisaarella. Ja 
mainittava on myös täsmällisyys - hyve, joka EU:ssa ei ole 
aina kovin yleistä. 
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K O L U M N I

Y
tyksiltä vaaditaan yhteiskuntavas-
tuuta, mutta ei ole huomattu, että 
se edellyttää yhteiskuntavastuuta 
myös valtiovallalta. Valtiovallan on 
huolehdittava omalta osaltaan, että 
yritysten toimintaedellytykset ovat 
kunnossa. Se edellyttää lisäinves-
tointeja koulutukseen, tutkimuk-
seen ja tuotekehitystukeen.

Lissabonin strategian tavoit-
teena on, että Euroopan unioni on 
vuonna 2010 maailman kilpailuky-
kyisin ja dynaamisin tietoon ja osaa-
miseen perustuva talous. Suomen 
hallituksen kansallisen toimenpide-
ohjelman mukaan Suomessa kou-
lutus on jo maailman huipputasoa 
ja tutkimuksen ja tuotekehityksen 

osuus kansantulosta on suurempi 
kuin EU:n tavoite vuodelle 2010. 
Heikkouksia, jotka Suomessa vaa-
rantavat tavoitteen, ei ole tunnis-
tettu. 

Suomen kansantulon kasvu ja 
hyvinvointi on perustunut huip-
puosaamisen ja innovaatioiden 
aikaansaamaan viennin kasvuun 
globalisaation avaamilla markki-
noilla. Suomen haasteena on vas-
tata kehitykseen, jossa osaaminen 
maailmalla jatkuvasti paranee. 
Menestyksen jatkumiseen ei riitä 
tähänastinen tieto ja osaaminen. 
Poliittisten päättäjien yhteiskun-
tavastuu on huolehtia siitä, että 
uusiin haasteisiin vastataan.

Teknologiateollisuuden ja -pal-
veluiden innovaatioketju ulottuu 
perustutkimuksesta markkinointiin. 
Huipputekniikan valta-asema vien-
nissä verrattuna muihin EU-maihin 
edellyttää t&k:n suurta osuutta
bkt:sta sekä yrityksiltä että valtio-
vallalta, mutta valtiovallan osuus on 
polkenut paikoillaan. Investoinnit 
teknillisten tieteiden ja luonnon-
tieteiden perustutkimukseen ovat 
jääneet jälkeen kilpailijamaista, 
vaikka ne ovat uusien innovaati-
oiden syntymisen kannalta strate-
gisia aloja. Tarvitaan yliopistojen 
resurssien peruskorjaus. Tarvitaan 
innovaatiotoiminnan vauhdittamis-
ta. Koulutusta on reippaasti lisätty, 
mutta laatu on alkanut pahasti hei-
kentyä, sillä koulutusresurssit eivät 
ole kasvaneet vastaavasti. Tarvitaan 
koulutusresurssien suuntaamista 
oikein ja niiden lisäämistä kasvun 
ja kilpailukyvyn kannalta tärkeillä 

aloilla. Tarvitaan resurssien tehok-
kaampaa käyttämistä. 

 Huippuosaamisen kannalta 
avainasemassa on yliopistojen pe-
rustutkimuksen ja siihen nojaavan 
opetuksen taso. Osaamishaasteisiin 
on vastattu lisäämällä kasvavien 
alojen, elektroniikan, tietoliiken-
netekniikan, tietotekniikan, luon-
nontieteiden ja kauppatieteiden 
koulutettavien määrää, mutta laatu 
on kärsinyt, sillä opetusresursseja ei 
ole lisätty vastaavasti. 

 Teknillisten tieteiden ja luon-
nontieteiden kokeellinen perustut-
kimus kärsii laboratorioiden laite- ja 
henkilökuntapulasta.  Suomen Aka-
temian selvityksen mukaan Suomen 
teknillistieteellisen tutkimuksen 
taso on OECD-maiden joukossa pu-
donnut 16. sijalle ja luonnontieteis-
sä 12. sijalle. Muilla tieteenaloilla 
Suomen sijoitus on melko hyvä. 

 Kansainvälisessä yliopistojen 
laatuselvityksessä maailman 200 
parhaan yliopiston joukossa pärjää 
vain Helsingin yliopisto. Se on 65. 
ja edellä muiden Pohjoismaiden 
parhaita yliopistoja. Toinen listalle 
päässyt suomalainen yliopisto Tek-
nillinen korkeakoulu on 194. ja lis-
talla olevista Euroopan teknillisistä 
yliopistoista viimeistä edellinen.

 Ammattikorkeakoulujen koh-
dalla tekniikkaa opiskelevien lisäys 
on johtanut vastaavaan tilanteeseen 
kuin yliopistoissa. Opetusresurssit 
opiskelijaa kohti ovat lähes alhaisim-
mat, vaikka tekniikka edellyttää ajan 
tasalla olevia laboratorioita. Kes-
keyttäneitä on liian paljon. Opetus 
kärsii myös siitä, ettei lukio anna 

Valtiovallan on huolehdittava 

yhteiskuntavastuustaan 

ritysten yhteiskuntavas-
tuu on noussut keskus-
teluun irtisanomisten ja 
työpaikkojen ulkomaille 
siirtymisen vuoksi. Yri-
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A J A N K O H T A I S T A

tarvittavaa luonnontieteiden ja ma-
tematiikan pohjaa riittävän monelle 
ammattikorkeakouluissa opiske-
levalle. Lukion opetusta on tarkis-
tettava niin, että matematiikkaa ja 
luonnontieteitä opiskelevien osuut-
ta lisätään ammattikorkeakoulujen 
ja yliopistojen tarvetta vastaavaksi. 

Valtioneuvoston globalisaatio-
työryhmä totesi jo vuonna 2004, 
että Suomen tulevan menestymi-
sen perusehtoja ovat osaaminen, 
huipputeknologian kehittäminen ja 
sen soveltaminen laajasti. Hallitus 
teki vuonna 2005 periaatepäätök-
sen julkisen tutkimuspanostuksen 
nostamisesta vuosittain 7 prosen-
tilla vuosikymmenen loppuun asti, 
mutta päätöstä ei ole toteutettu 
– ei vuoden 2006 eikä 2007 talous-
arviossa. 

Opetusministeriön asettama 
Neuvon työryhmä selvitti tekniikan 
opetuksen kehittämistä. Ammat-
tikorkeakoulujen toiminnan pa-
rantamiseksi työryhmä esitti ope-
tusresurssien lisäämistä, pienten 
yksiköiden lakkauttamista ja opis-
kelijamäärän vähentämistä. Myös 
Neuvon työryhmän esitykset ovat 
jääneet valtiovallan taholta toteut-
tamatta. 

Suomen hyvä tulevaisuus edel-
lyttää, että poliittiset päättäjät kan-
tavat oman yhteiskuntavastuunsa 
investoimalla lisää osaamiseen ja 
tutkimukseen. 

Martti Tiuri

Standardeilla menestystä 
liiketoimintaan 

EUP-direktiivi säätelee 
tuotesuunnittelua

Kansainvälinen yhteistyö lisää 
standardisoinnin merkitystä lii-
ke-elämässä jatkuvasti.

Yrityksen täytyy tietää tuot-
teitaan koskevat vaatimukset. 
Standardeilla on lisäksi tärkeä 
rooli kaupan teknisten esteiden 
poistamisessa ja teknisen lain-
säädännön osana, EU:n tuotedi-
rektiivien jatkeena.

Standardit helpottavat kau-
pankäyntiä, ja niitä hyödynne-
tään yhä enemmän hankinnois-
sa ja viestinnässä. Standardien 
avulla voidaan vähentää tuotan-
tokustannuksia, parantaa tuot-
teiden ja palveluiden laatua, tur-
vallisuutta ja yhteensopivuutta. 
Standardeja laaditaan nykyisin 
lähes kaikilla elinkeinoelämän 
toimialoilla.

Standardisoimisliitto järjes-
tää yhteistyössä toimialayhtei-
söjensä kanssa Tampereella 8. 
marraskuuta seminaarin, jossa 
käsitellään yrityksen kilpailuky-
vyn säilyttämistä muutoksessa ja 
standardien merkitystä ja tule-
vaisuutta. Tilaisuus on suunnat-
tu yritysjohdolle. 

 Lisätietoja tilaisuudesta an-
taa SFS:ssä johtaja Antti Karp-
pinen. Seminaarin ilmoittautu-
mislomake löytyy SFS:n www-
sivuilla osoitteessa www.sfs.
fi /tilaus/ilmoittautuminen/ 

EUP-direktiivi hyväksyttiin kesällä 
2005 ja sen vaatimukset astu-
vat voimaan 11.8.2007. Direk-
tiivin vaatimukset kohdistuvat 
tuotesuunnitteluun ja tuotteen 
ympäristövaikutusten huomioi-
miseen tuotteen koko elinkaa-
ren aikana. Kyseessä on puite-
direktiivi, jonka nojalla annetaan 
tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä 
direktiivin täytäntöönpanosta. 
Niissä määritellään tarkemmin 
tuotesuunnittelun ympäristövaa-
timukset kyseisille ryhmille. Vaa-
timukset tulevat koskemaan niin 
tuotteiden materiaalisisältöä, 
energiatehokuutta kuin kierrä-
tettävyyden parantamista.

EUP-direktiivi on myös har-
monisointidirektiivi eli jäsenmaat 
eivät kansallisessa toimeenpa-

nossa voi poiketa sen vaatimuk-
sista. 

Suomessa kauppa- ja teolli-
suusministeriö vastaa direktiivin 
kansallisen toimeenpanon val-
mistelusta eli tarvittavista laki-
muutoksista.

Teknologiateollisuus ry jär-
jestää EUP-direktiiviin liittyvistä 
ajankohtaisista asioista seminaa-
rin 28.11.2006. Lisätietoja Satu 
Laakso puh. (09) 1923356 tai 
satu.laakso@teknologiateolli-
suus.fi  

VISIO 3|2006 31



T

TÄMÄ TOIMII! 

TÄMÄ TOIMII! -teknologiakilpailussa 
syntyy koululaisten – kenties tulevaisuuden 
teknologian tekijöiden käsissä vaikkapa 
Skeittaava Karvamato tai Säästö Härkä. 

uhannet koululaiset ovat 
saaneet tänäkin vuonna 
haastaa mielikuvituksensa 
täyteen loistoon ja kokea 
onnistumisen riemua osal-

listuessaan Teknologiateollisuus ry:n 
järjestämään TÄMÄ TOIMII! -kilpailuun. 
Neljännen kerran järjestetyn kilpailun 
suosio on noussut vauhdikkaasti ja tänä 
vuonna liikkuvia leluja oli kehittämässä 
6 900 peruskoulun 1–6-luokkalaista. 
Kaikkiaan syntyi 1700 lelua.

Syksyllä alkaa ilmoittautuminen 
vuoden 2007 TÄMÄ TOIMII! -kilpai-
luun. Periaate on sama kuin aiemmin-
kin: leluja työstetään Teknologiateolli-
suuden toimittaman materiaalipaketin 
sisällöstä neljän hengen ryhmissä. Ai-
kaa on noin kuukausi ennen ensimmäi-
siä aluekisoja. 

Eri paikkakuntien ammattioppilai-
toksissa ja -korkeakouluissa järjestetään 
alkukilpailutapahtumia, joissa koulu-
laiset pääsevät samassa tutustumaan 

siihen miten tulevat teknologian tekijät 
opiskelevat. Näin kilpailu toimii kou-
lujen markkinointikanavana nuorten 
innostamiseksi alalle.

Alueellisista alkukilpailuista voit-
tajaryhmät matkaavat Espoon TKK:lla 
järjestettävään loppukilpailuun. Tapah-
tuman yhteydessä teekkarit tutustut-
tavat kilpailun fi nalistit omaan opiskeli-
jaympäristöönsä.

Pienelle kyläkoululle 
koko potti

Kilpailun arvioinneissa vaikuttavat itse 
lelu ja sen liikkuvuus ja leikittävyys sekä 
lelusta tehty mainos ja koko prosessista 
tehty päiväkirja. Vuoden 2006 kilpailus-
sa molempien sarjojen voitot suunta-
sivat Lapualle Kauhajärven pieneen 40 
lapsen kouluun, jossa yrittäjyyskasvatus 
on jo pitkään ollut opetuksen paino-
pisteenä. Lapset tuntuvat omaksuneen 
hyvin koulun toiminta-ajatuksen ”Yrit-
teliäästi hyvään elämään”.

A-sarjan eli 1–3-luokkalaisten voit-
tajaksi selviytyi kolikkojen ja setelien 
säilyttämiseen tarkoitettu laitumellaan 
pyörien varassa liikkuva Säästö Härkä. 
B-sarjan eli 4–6-luokkalaisten voittajale-
lussa Aavemajakassa ”örkit” hyppäävät 

-kilpailu tuo teknologiaa 
tutuksi monin tavoin

Teknologiateollisuuden TÄMÄ TOIMII! -kilpailu tuo alalle runsaasti positiivista julkisuutta ja antaa opettajille 
mainion apuvälineen teknologian opetukseen peruskoulussa.

TEKSTI Marjo Tiirikka © Kuvat Teknologiateollisuus
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trampoliinia, harrastavat painonnostoa 
ja kulkevat hissillä majakassa aaveen 
pyöriessä rekillä.

Aikuisetkin voisivat 
ottaa oppia

Kilpailutöiden näkeminen sai hymyn 
leviämään VTI Technologies Oy:n toimi-
tusjohtaja Hannu Martolan kasvoille.

”Oli mahtavaa huomata, millä us-
komattomalla innolla ja energialla kil-
pailutyöt oli tehty. Liikkuvat lelut olivat 
hyvin korkeatasoisia”, Martola kehuu. 

Martolan mielestä 1–3-luokkien 
työt olivat erityisen luovia ja toteutuk-
seltaan ennakkoluulottomia ja tuoreita. 

”Kilpailussa tehdään lapsille tutuksi 
koko innovaatioprosessi: ideoidaan 
tuote, valmistetaan ja testaillaan sitä. 
Dokumentointi tehdään päiväkirjan 
avulla ja lopuksi mietitään vielä markki-
nointia, jota ilman tuote ei myy.”

Kilpailu on suunnattu paitsi perus-
koululaisille myös heidän opettajilleen, 
vaikka he eivät itse saakaan 
osallistua lelujen suunnitte-
luun tai valmistamiseen.

”Opettajat pääsevät 
kilpailun avulla lähemmäs 
yritysmaailmaa. Se on erittäin 

tärkeää, koska heillä on 
valtava vaikutus lapsiin. 
Kilpailu antaa mahdolli-
suuden tutkailla ja kokeil-
la asioita eri näkökulmista. 
Samalla opitaan ilmaise-
maan itseä ja saattaapa joku 
löytää luovan harrastuksen-
kin itselleen.”

Teknologia mukana 
opetuksessa

Viimeistään tänä syksynä peruskoulujen 
on otettava teknologia aihekokonai-
suudeksi opetukseen. Oppiaine ei ole 
itsenäinen, vaan aihetta käsitellään 
muiden aineiden yhteydessä. Opetuk-
sen tavoitteena on auttaa koululaisia 
ymmärtämään, mistä teknologiasta 
puhuttaessa on kyse ja samalla opettaa 
heitä sen hyödyntäjiksi ja käyttäjiksi.

Opetushallituksen teknologiatyö-
ryhmän vetäjä Marja Montonen pi-

tää TÄMÄ TOIMII! -kilpailua 
mitä parhaimpana välinee-
nä opettajille teknologian 
opetukseen.

”Kilpailu tukee mon-
taa asiaa: kilpailu innostaa 

luovuuteen ja innovatiiv-

suuteen. Se kasvattaa itseluottamusta 
ja ennen kaikkea lelun keksiminen 
osoittaa, että oppiminen voi olla haus-
kaakin. Lisäksi mukana on sekä tyttöjä 
että poikia.”

Vaikka opetusneuvos Montonen ei 
sinällään kannata kilpailemista koulus-
sa, hän pitää ideaa toimivana: TÄMÄ 
TOIMII! -kisa käydään ryhmissä, eikä 
töitä tehdä suinkaan hampaat irvessä.

Opetushallituksen rooli kilpailus-
sa on yhdessä Teknologiateollisuu-
den kanssa markkinoida tapahtumaa 
opettajille, onhan Opetushallituksella 
laajat verkostot ja yhteydet koulumaa-
ilmaan. 

Säästö Härän tiimiin kuuluivat 
Jaakko Mäkelä, Ellimiina Mäkelä, 
Niko Sulkakoski ja kuvasta puut-
tuva Valtteri Kirsilä.

Aavemajakkaa esittelemässä Julia Hakola, 
Mari Hautakangas, Eetu Hautakangas ja 
Jonna Keski-Koukkari.
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gian ja materiaalin roima hinnannousu 
nakertaa yritysten tulosta. Alumiinia 
hyödyntäviä yrityksiä on Suomessa yli 
1000.

Jäsenyrityksiä Teknologiateollisuu-
den Alumiinituotteet-toimialaryhmässä 
on 12, joista noin puolet osallistuu 
toimintaan aktiiveina. Aktiivijäsenten 
puhtaasti alumiiniliiketoimintaan koh-
distuva liikevaihto on muutama sata 
miljoonaa euroa – tarkkoja tilastoja 
alalta ei kerätä.

Alumiinia tuodaan Suomeen pää-
osin halvan energian maista kuten Nor-
jasta, Venäjältä, mutta myös Ruotsista. 
Primaarialumiinissa energian osuus on 
huomattavasti suurempi kuin sekun-
daarituotteissa. Uusioalumiinin valmis-
tukseen kuluvan energian määrä on 
vain noin viisi prosenttia primaarialu-
miinin energiamäärästä. Tämän vuoksi 

alumiinia kierrätetäänkin tehokkaasti. 
Raaka-aineen yleinen hintataso nousee 
kuitenkin muiden mukana.

”Kilpailukyvyn säilyttäminen on 
haaste. Kiina vetää hyvin, ja tällä hetkellä 
kova kysyntä on aiheuttanut jopa mate-
riaalipulaa. Menestymistä haetaan nyt 
tuotannon tehostamisella ja tuotteiden 
kehittämisellä”, Kangasmaa kertoo.

Oppilaitosyhteistyö 
tuottaa hedelmää

Taannoin Alu-Inno-nimisessä alumii-
nitekniikan innovaatiohankkeessa ta-
voitteena oli eurooppalaisin yhteistyö-
voimin kehittää ja edistää alaa sekä 
alumiinitekniikan koulutusta.

Alumiini onkin otettu oppiaineeksi 
Vaasan yliopistossa ja Seinäjoen am-
mattioppilaitoksessa, joissa materiaali-

Alumiinin käyttö on kasvanut tasaisesti viimeisen 40 vuoden 
aikana. Monien teollisuustuotteiden pyrkimys keveyteen, 
korroosionkestävyyteen ja edustavaan ulkonäköön ovat vahvistaneet 
alumiinin markkina-asemaa. Metallin tehokasta käyttöä estää se, ettei 
riittävästi tunneta sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Alumiinin hyödyntämisessä 
parantamisen varaa

rakentaminen, kuljetusvälineet ja pak-
kaaminen, joiden osuus on noin 60 
prosenttia tuotannosta. Loput menevät 
sähkötekniseen teollisuuteen, koneen-
rakennukseen, kodin sovelluksiin ja 
vapaa-ajan tuotteisiin.

Suomessa alumiinin käytössä laa-
hataan selvästi esimerkiksi Ruotsin 
perässä. Kun alumiinin menekkiä ku-
vataan henkilökulutuksen perusteella, 
ruotsalainen käyttää alumiinia 25 kg 
vuodessa, suomalainen noin 15 kg. 
Tämä selittyy osin teollisuuden erilai-
sella rakenteella eli esimerkiksi alumii-
nilevyjen tuotantoa Suomessa ei ole ja 
alumiinivalujen tuotanto on Ruotsissa 
laajempaa, mutta myös erilaisilla alu-
miinin käyttötavoilla. 

”Itse asiassa emme tarkkaan tiedä, 
missä ruotsalaiset käyttävät alumiinia 
niin paljon suomalaisia enemmän. Tä-
män selvittäminen on toimialaryhmän 
ohjelmassa”, Teknologiateollisuuden 
asiantuntija Pentti Kangasmaa ker-
too. 

Uusiokäyttö 
vie vähän energiaa

Alumiinin markkinatilanne näyttää tänä 
vuonna varsin hyvältä, vaikkakin ener-

Alumiinituotteet-toimialaryhmä

• perustettu vuonna 1994
• jäsenyrityksiä 12
• tekee yhteistyötä European Aluminium Associationin kanssa

Teknologiateollisuus ry:n Alumiinituotteet-toimialaryhmän painopistealueita 
ovat alumiinin soveltamiseen liittyvän osaamisen ja tiedon levittäminen, 
käytön edistäminen ja myönteisen imagon vahvistaminen sekä alumiinite-
ollisuuden toimintaedellytysten kehittäminen. Lisäksi se seuraa ympäristöön 
sekä standardeihin liittyviä asioita.

TEKSTI Marjo Tiirikka  KUVAT Jari Härkönen ja Nordic Aluminium Oy

lumiini on kevyt, kor-
roosionkestävä, helposti 
muotoiltava ja tyylik-
kään näköinen metalli. 
Pääkäyttökohteet ovat A

34



T O I M I A L A

tekniikassa voi opiskella alumiinituot-
teiden suunnittelua, pintakäsittelyme-
netelmiä sekä valutekniikkaa.

Sukupolvi hukassa

Alalle kaivataan erityisosaamista ja 
-tietämystä, sillä alumiini on verrattain 
tuntematon materiaali. Sen kaikki hyvät 
puolet eivät vielä ole kaikkien tiedossa.

”Vanhempi käyttäjäkunta on oppi-
nut tuntemaan metallin kokemuksen 
kautta ja nyt koulutetaan nuoria alalle. 
Tuntuu, että välistä puuttuu lähes koko-
nainen sukupolvi, joka ei tunne alumii-
nia”, Kangasmaa ihmettelee.

Tietouden levittäminen onkin Alu-
miinituotteet-toimialaryhmän tärkeim-
piä tehtäviä. Merkittävä foorumi kertoa 
alan viimeisimmistä saavutuksista on 
Alumiinipäivät, jossa kone- ja laitesuun-
nittelijoiden sekä arkkitehtien kautta 
tiedon uskotaan leviävän teollisuuteen. 
Alumiinipäivät tarjoavat myös jäsenyri-
tyksille, materiaalintoimittajille, pinta-
käsittelijöille, opiskelijoille ja opettajille 
paikan tavata toisiaan ja kuulla alan 
viimeisimmät uutiset. Tänä vuonna se-
minaari järjestetään 26.–27.10.

Materiaalitullit 
historiaan

Toimialaryhmä seuraa alan kansainvä-
listä kehittymistä tekemällä yhteistyötä 
Euroopan alumiinituottajien kattojär-
jestön, European Aluminium Associa-
tionin kanssa. Käytännössä yhteistyö 
tarkoittaa tuotanto- ja markkinatilasto-
jen, standardisoinnin, lainsäädännön, 
koulutuksen ja alumiinitiedotteiden 
seurantaa sekä osallistumista järjestön 
vuosikokouksiin. Lisäksi EAA:n edustaja 
pitää vuosittain puheenvuoron Alumii-
nipäivillä.

Toimialaryhmä on saanut olla vai-
kuttamassa valtakunnallisella tasolla 
alan kilpailukyvyn edistämiseen.

”Ulkoministeriö tiedusteli kantaam-
me kuuden prosentin suuruisiin ma-
teriaalitulleihin. Ehdotimme niiden 
poistamista kokonaan, ja asia etenee 
parhaillaan hyvää vauhtia”, Kangasmaa 
iloitsee. 

Alumiiniosaamisen 
aallonharjalla
Fiskars-konserniin kuuluvalla Inhan Tehtailla 
valmistetaan takomotuotteita ja saranoita. 
Parhaiten yritys tunnetaan kuitenkin 
alumiinisista Buster-veneistään. Kysyntää riittää 
enemmän kuin avoveneitä putkahtaa linjalta 
markkinoille. 

Venemarkkinoiden nousukausi jatkuu 
kymmenettä vuotta. Alumiinisten avo-
veneiden Euroopan markkinoita johta-
via Bustereita valmistetaan noin 4 000 
veneen vuosivauhdilla. Buster-malleja 
on kaikkiaan kahdeksan, jotka valmis-
tetaan pääosin Ähtärissä sijaitsevassa 
tehdashallissa. Isomman veneen koko-
amiseen menee noin päivä.

Kohonneen elintason myötä ve-
neilijät suosivat nyt isompia veneitä. 
Tuotekehityspäällikkö Jari Peltolan 
mukaan kaupaksi käyvät kuitenkin yhtä 
lailla lähivesien pieni kalavene XS kuin 
isomman koon Magnumkin.

Noin puolet veneistä menee vien-
tiin.
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”Lasken Pohjoismaat kotimaan 
markkina-alueeksi. Vientiä on Venäjälle, 
Ukrainaan, Saksaan, Hollantiin ja Rans-
kaan. Onpa Bustereita nähty Japanissa ja 
Afrikassakin asti”, Peltola kertoo.

Huoletonta veneilyä

Nykytrendin mukaan nautinnonhaluiset 
kuluttajat hakevat helppoutta veneily-
harrastukseltaan, ja tähän panostetaan 
myös Inhan Tehtailla.

”Filosofiamme perustuu veneilyn 
huolettomuuteen ja mukavuuteen. Riit-
tää kun kerran vuodessa vene pestään 
painepesussa. Lomalla voi keskittyä 
laadukkaaseen vapaa-aikaan”, sanoo 
itsekin veneilyn parissa viihtyvä Peltola.

Veneet myydään peruspakettina. 
Asiakas voi venetuotannon automaatio-
asteen kasvun ansiosta yhä vapaammin 
valita veneensä varustetason omien tar-
peidensa ja mieltymystensä mukaan.

”Jälleenmyyjämme asentavat asiak-
kaan tilaamat varusteet, kuten esimer-
kiksi erilaiset kuomut. Monet haluavat 
lisätilaa vaikkapa kalastukseen tilaamal-
la vain yhden ohjauspulpetin. Myöhem-
min pulpetti voidaan asentaa takaisin, 
kun rouvallekin halutaan tuulensuojaa. 
Suosittuja lisävarusteita ovat myös va-
patelineet ja vesihiihtotangot.”

Avoveneet tehdään merialumiinista, 
jossa alumiiniin on lisätty magnesiumia 
paremman korroosiosuojan varmis-
tamiseksi. Inhan Tehtaat on yhdessä 
Tikkurilan kanssa kehittänyt uuden pin-
takäsittelyn, joka estää veneiden har-
maantumisen suolaisessa merivedessä. 
Isomman kokoluokan veneille tehtävä 
pintakäsittely on vahvistanut Busterei-

den markkina-asemaa etenkin Norjassa 
ja Ruotsin länsirannikolla. 

Kiskonkiinnittimiä jo 
1800-luvulta

Inhan Tehtailla työskentelee 310 hen-
kilöä. Liikevaihto oli viime vuonna 32 
miljoonaa euroa ja se muodosti noin 
kuusi prosenttia koko Fiskars-konsernin 
vaihdosta. 

Yritys pitää salaisuutena veneiden, 
takomotuotteiden ja saranoiden osuu-
det liikevaihdosta. Tiettävästi veneet 
nappaavat siitä kuitenkin isoimman 
siivun.

Rautateiden kiskonkiinnittimiä on 
Inhan Tehtailla valmistettu jo 1800-lu-
vulta lähtien, joten siinä yrityksellä on 

vankat perinteet. Taottujen kiskonkiin-
nitystarvikkeiden päämarkkina-alue on 
kotimaan lisäksi Ruotsi.

Saranavalmistajana Inhan Tehtaat 
on Pohjoismaiden suurin. Tuotannosta 
45 prosenttia suuntautuu pääasiassa 
Baltiaan, Moskovaan ja Pietariin. Kaikki 
ovi- ja ikkunasaranat menevät alan 
teollisuuden käyttöön.

”Saranoiden suunnittelemisessa 
käytetään paljon hi tech -osaamista. 
Nykyiset saranat ovat niin hyvin tehty-
jä, että murtovarkaankin on helpompi 
päästä sisään lukon puolelta”, Peltola 
naurahtaa. 

Bustereiden tuotekehityspäällikkö Jari Peltolalla on aihetta tyytyväisyyteen: 
veneiden kysyntä jatkaa kasvuaan. Pienempiä malleja on jo siirretty sopimus-
valmistukseen.
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Vuonna 1997 Helsingin Pörssiin lis-
tautunut Nordic Aluminium työllistää 
yhteensä 270 henkeä ja viime vuonna 
liikevaihtoa kertyi runsaat 80 miljoona 
euroa. Omien tuotteiden osuus liike-
vaihdosta on 40 prosenttia. Pääosa 
vaihdosta tulee räätälöidyistä asia-
kasprofiileista ja niiden jalostuksesta 
komponenteiksi. Lisäksi yritys kehittää 
ja valmistaa rakennusjärjestelmiä, joi-
den markkinoinnista ja jakelusta vastaa 
Suomessa Onninen Oy.

Nordic Aluminiumilla on kaksi toi-
mipistettä. Kirkkonummen tehtaalla 
Pikkalassa valmistuvat kosketinkiskot, 
kaapelitietuotteet sekä asiakas- ja va-
kioprofi ilit. Nivalan tehdas on erikoistu-
nut alumiinin ja muovin automaattiko-
neistukseen.

Yrityksen juuret löytyvät Nokia-kon-
sernista. Vielä kymmenen vuotta sitten 
yrityksen nimi oli Nokia Alumiini Oy.

Viennin ja ulkomaantoiminnan 
osuus konsernin liikevaihdosta on reilut 
40 prosenttia. Toimitusjohtaja Robert 
Paajasen mukaan vienti on tätäkin 
suurempi, mutta osa ulkomaille mene-
vistä tuotteista laskutetaan suomalais-
ten jälleenmyyjien kautta. Suurimmat 
vientikohteet löytyvät Länsi-Euroopas-
ta, Pohjoismaista, Venäjältä ja Pohjois-
Amerikasta. 

Uudella strategialla 
tehostetaan toimintaa

Yrityksen tulos ja liikevaihto ovat viime 
vuosina kehittyneet varsin positiivisesti. 
Tänä vuonna kysyntä on ollut ennakoi-
tua vilkkaampaa ja erityisesti kosketin-
kiskoliiketoiminnan myynti on kasvanut 

Nordic Aluminium 
johtaa kosketinkiskomarkkinoita
Nordic Aluminium on Suomen merkittävin alumiinisten 
kaapelitietuotteiden sekä alumiinikomponenttien ja profi ilien 
valmistaja. Kosketinkiskomarkkinoilla yritys on maailman ykkönen. 

ennakoitua paremmin. Liikevaihdon 
kasvuun vaikuttavat osaltaan myös ko-
honneet alumiinin raaka-ainehinnat.

“Hyvä tulos on tehty prosesseja 
yksinkertaistamalla, tehostamalla sekä 
kuluja karsimalla”, Robert Paajanen 
kertoo.

Strategiansa mukaan yritys keskit-
tyy ydintoimintoihin ja kansainvälisen 
kilpailukyvyn kasvattamiseen. 

Pakkaamon, lähettämön, sisäisen 
logistiikan ja maalaamon toiminnot on 
kesän aikana ulkoistettu palveluntuot-
tajille. Strategian mukaan tehokkuutta 
parannetaan myös investoinneilla. 

“Haemme kasvua jalostuksen kaut-
ta ja investoimme tuotekehitykseen 
sekä jatkojalostukseen. Kansainvälisen 
kilpailukyvyn kehittämiseksi laaditun 
strategiakartan mukaan lähiajat keski-
tytään operatiivisen toiminnan tehok-
kuuteen, tuottavuuteen ja laadukkuu-

teen”, Paajanen listaa tulevaisuuden 
kehittämiskohteita.

Tärkeäksi Nordic Aluminiumin vah-
vuudeksi Paajanen mainitsee asiakas-
kunnan monipuolisuuden. Tuotteita 
tehdään sähkötekniselle teollisuudelle, 
konepaja-, kuljetusväline-, telakka-, 
rakennus- ja tietoliikenneteollisuudelle 
sekä rakennus- ja sähköurakoitsijoille.

Pätevän työvoiman saatavuus on 
Paajasen mukaan kasvava haaste ja 
sitä on pyritty turvaamaan tekemällä 
kiinteää yhteistyötä alan oppilaitosten 
kanssa. Ammattikouluista saadaan 
harjoittelijoita. Teknillisen korkeakoulun 
teekkarit tekevät puolestaan alumiini-
yritykselle diplomitöitä ja insinöörit lop-
putöitään. Osaajien tarvetta seurataan 
säännöllisesti henkilöstösuunnitelman 
ja henkilöstötilinpäätöksen avulla. 
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Panostukset toimintaympäristön kilpailukykyyn riittämättömät   

Liikevaihdossa kasvua 
jo kolmen vuoden ajan    

sen jälkeen alan liikevaihto on lisääntynyt yhtäjaksoisesti nyt 
kolmen vuoden ajan. 
 Huhti–kesäkuun tilauskehitys ennakoi alan yritysten liike-
vaihdon olevan kasvussa myös syksyllä. Yritykset Suomessa 
saivat uusia tilauksia huhti–kesäkuussa euromääräisesti 15 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2005 vastaavalla ajanjak-
solla ja 2 prosenttia enemmän kuin tammi–maaliskuussa tänä 
vuonna.  
 Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa euromääräisesti 
22 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan ja 6 
prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa tänä vuonna.  
Tilauskanta on vahvistunut maaliskuun jälkeen sekä elekt-
roniikka- ja sähköteollisuudessa että kone- ja metallituoteteol-
lisuudessa. 

Henkilöstön määrä kääntynyt kasvuun  

Teknologiateollisuuden yrityksissä henkilöstön määrä on 
kääntynyt kasvuun myös Suomessa neljän vuoden pituisen 

eknologiateollisuuden yritysten liikevaihto 
Suomessa on jatkanut kasvuaan tänä vuonna. 
Kasvua on ollut noin 10 prosenttia verrattuna 
vuoteen 2005. Vuosikymmenen alun pudotuk-

supistumisjakson jälkeen. Alan yrityksissä 
oli henkilöstöä kesäkuun lopussa noin 
2 500 enemmän kuin viime vuoden-
vaihteessa. Lisäystä oli eritoten kone- ja 
metallituoteteollisuudessa. Tämän lisäksi 
alan yrityksissä oli kesätyöntekijöitä lähes 
20 000. Vuosina 2002–2005 henkilöstö 
Suomessa väheni kaikkiaan 16 500:lla.  
Samanaikaisesti alan suomalaisyritysten 
ulkomaisissa tytäryrityksissä henkilöstö 
lisääntyi 39 000:lla. 

Koko alan kannattavuus 
Suomessa heikentynyt 

viime vuosina

Liikevaihdon kasvusta huolimatta koko 
teknologiateollisuuden keskimääräinen 
kannattavuus eli nettotulos suhteessa 
liiketoiminnan tuottoihin on heikentynyt 
viime vuosina Suomessa. Se oli noin 9 

prosenttia vuosikymmenen alussa, 6,8 prosenttia vuonna 
2004 sekä 6,5 prosenttia vuonna 2005.   
 Yritysten ja toimialojen välillä tuloskehitys on kuitenkin 
ollut viime vuosina epäyhtenäistä. Elektroniikka- ja sähkö-
teollisuudessa kannattavuus on laskenut, kone- ja metalli-
tuoteteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa se on ollut 
vuosittain vaihtelevaa. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa 
kannattavuus on kuitenkin edelleen korkealla tasolla muihin 
teollisuuden aloihin verrattuna.  

Globaali rakennemuutos 
jatkuu voimakkaana

Vaikka teknologiateollisuuden näkymät Suomessa ovat lyhyel-
lä tähtäimellä hyvät, huolenaiheita löytyy. Suurin niistä koskee 
Suomen heikentynyttä asemaa investointien kohdemaana. 
Tällä vuosikymmenellä teknologiateollisuuden aineelliset 
investoinnit Suomessa ovat vähentyneet viidenneksellä ver-
rattuna vuosituhannen vaihteen tilanteeseen. Samanaikai-
sesti investoinnit uuden tuotantokapasiteetin laajentamiseen 
ovat puolittuneet siitä tasosta, jolla ne olivat vielä vuosina 
2001 ja 2002. Yritysten investoinneista entistä suurempi osa 
kohdentuu olemassa olevan kapasiteetin korvaamiseen sekä 
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innovaatioyliopistosta on elinkeinoelämän kannalta erinomai-
nen.
 Suomen menestys on suuressa määrin maan hallituksen 
päätösten varassa. Erityisen tärkeää on, että osaamisen kehit-

tuotannon rationalisointiin. Nämä ovat toki tär-
keitä investointeja ja tähtäävät tuottavuuden pa-
rantamiseen, mutta tuottavuuden parantamisella 
kasvun lähteenä on rajansa ja kasvun turvaaminen 
tulevaisuudessa edellyttää myös kapasiteetin laa-
jennusinvestointeja. 
 Samansuuntainen viesti tulee kansainvälisistä 
vertailuista, joissa kuvataan maiden välistä houkut-
televuutta globaalien yritysten investointikohteena. 
Ernst&Youngin tämänvuotisessa vertailussa Suomi 
sijoittui tilastollisesti ei-merkitsevälle sijalle ja sai 
ainoastaan 0,5 prosenttia runsaan 1 000 yritysjoh-
tajan maininnoista. Vertailun kärjessä on Kiinan ja 
Intian ohella myös muita nopeasti kehittyviä maita, 
kuten Puola ja Tsekin tasavalta.
 Suomen panostukset kilpailukykyisen toimin-
taympäristön turvaamiseksi eivät siis enää ole 
riittävät. Korkeatasoinen osaaminen ja sen jatkuva 
parantaminen ovat avainasemassa. On tärkeätä, 
että Suomessa on kaikilta osin kilpailukykyinen koulutusjär-
jestelmä ja on aivan välttämätöntä, että yliopistojen tutkimus 
ja opetus nostetaan maailman kärkeen niillä aloilla, jotka ovat 
Suomelle tärkeitä. Esimerkiksi ehdotus pääkaupunkiseudun 

täminen ja innovaatiotoiminta ovat nykyistä mer-
kittävästi keskeisemmällä sijalla niin ensi vuoden 
budjetissa kuin seuraavassa hallitusohjelmassakin. 
Kilpailukykyinen verotusjärjestelmä on osa innova-
tiivista toimintaympäristöä.
  Tuottavuutta ja kilpailukykyä tulee parantaa 
myös muuttamalla työelämän käytäntöjä ja työeh-
toja selvästi yrityskohtaisuutta korostaviksi. Työeh-
doista tulee sopia merkittävästi nykyistä enemmän 
paikallisesti. Vain työpaikoilla tunnistetaan yksittäi-
sen yrityksen markkinatilanne, joka säätelee yrityk-
sen menestystä ja siten myös työpaikkojen määrää. 
Seuraavalla työmarkkinakierroksella paikallisen 
sopimisen kehittäminen on keskeisellä sijalla. Siinä 
laajamittainen onnistuminen omalta osaltaan loisi 
mahdollisuuksia Suomessa toimivalle teollisuudelle 
myös tulevaisuudessa. 

 Jukka Palokangas, ryhmäpäällikkö
 jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi 

VISIO 3|2006 39



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.


