
VISIO 4 · 2009 1

T E K N O L O G I AT E O L L I S U U D E N  S I D O S R Y H M Ä L E H T I  4 • 2 0 0 9

TRIO saa jatkoa · Uutta ja vanhaa neuvottelukulttuuria · Kaivosinvestoinnit kuopassa

Bisnesympäristö 
vuonna 2050

Kotimaisen työn 
puolestapuhujat

Aalto-yliopisto 
fokusoi vahvuuksiin

Riku Aalto & Risto Alanko



2 VISIO 4 · 2009

Osaavia tekijöitä

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan runsaat 250 000 henkilöä. 

Alan työllisyysvaikutus on Suomessa kokonaisuudessaan lähes 700 000 henkilöä.

METALLINJALOSTUSYRITYKSET palkitsivat marraskuun alussa 
alansa osaajia. Yksi kuudesta palkitusta oli Luvata Electrical 
Powerin Porin yksikön tuotantojohtaja Elina Herrala, jota raati 
kuvailee määrätietoiseksi ja järjestelmälliseksi, uusiin tilanteisiin 
ja haasteisiin ennakkoluulottomasti tarttuvaksi yhteistyökump-
paniksi.

Herrala on kiitollinen tunnustuksesta mutta muistuttaa heti, 
että päivittäisessä työssä iso rooli on hyvin toimivalla tiimillä. 

Tiimityön Elina Herrala ottaa esiin myös silloin, jos joku 
ihmettelee miten kauppatieteiden maisteri pärjää kuparikom-
ponentteja elektroniikka- ja autoteollisuudelle tekevän 200-
henkisen yksikön tuotantojohtajana. 

”En ole kokenut työssäni teknisen koulutuksen puuttumista 
haitalliseksi, vaikka totta kai olisi mukava osata ja tietää enem-
män monestakin asiasta. En tee töitä kuitenkaan yksin, vaan 
yhteistyössä erilaisten alan osaajien kanssa. Tuotantojohtajan 
työtäni tukevat tiiviisti muun muassa tuotantopäälliköt, kehitys-
päälliköt ja tuotannonsuunnittelija, jotka hoitavat mallikkaasti 
omat alueensa. Oma osaamiseni tulee parhaiten esiin johtamis-
taidossa, kielitaidossa ja kommunikaatiokyvyissä.”

Herralan polku tuotantojohtajaksi on tallautunut määrä-
tietoisesti askel askeleelta; markkinointiassistentin tehtävistä 
ensin myyntipäälliköksi, sitten business controlleriksi, sitten 
suprajohteiden parissa työskentelevästä yksikönpäälliköstä 
Luvata Electrica Power Porin yksikön tuotantojohtajaksi. 

”Olen kiitollinen, että olen päässyt tekemään ja kokeilemaan 
monia erilaisia tehtäviä saman talon sisällä. Muutaman vuoden 
välein on tarjottu aina uusia haasteita. Kokemusta tarvitaan; 
niistä rakentuu portaat eteenpäin.”

Kauppatieteilijä 
kuparin keskellä

TEKSTI TUIJA HOLTTINEN KUVA JUSSI PARTANEN

2 VISIO 4 · 2009



VISIO 4 · 2009 3

  

Elina Herrala kertoo, että taantuma näkyy ja tuntuu Luvata Electrical Powerin Porin yksikössä. 
”Vuosi on ollut vaikea ja haastava. Uskon kuitenkin tulevaisuuden muuttuvan valoisam maksi. 
Olemme tehneet ratkaisevia ja vaikeitakin päätöksiä kuluneen vuoden aikana. Kunhan 
markkinat taas alkavat vetää, olemme iskussa ja entistä kilpailukykyisempiä.”
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Pääkirjoitus
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Kerro mielipiteesi lehdestä tai tilaa Visio: 
palaute.visio@teknologiateollisuus.fi  

SUOMEN tärkein elinkeino, teknologiateol-
lisuus on historiansa vakavimmassa taitekoh-
dassa. Globaalissa maailmassa keinot ovat vä-
hissä. Protektionistisen politiikan tuhovoima 
on suuri ja Suomen oma keinovalikoima on 
rajallinen.

Jotain on kuitenkin tehtävissä. Työllisyys 
heikkenee vielä pitkään. Tilannetta pahentaa 
edelleen se, että nyt menetettävät työpaikat 
uhkaavat hävitä Suomesta pysyvästi.  

Huonojen talousuutisten noidankehä on 
murrettavissa. Ja mikä parasta, se on tehtä-
vissä ilman julkista rahoitusta, markkinaeh-
toisesti. Lupa ydinvoiman rakentamiseen on 
annettava kaikille ydinturvallisuusehdot täyt-
täville hakemuksille. Voimayhtiöt ovat vas-
tuussa hankkeiden toteuttamisesta taloudel-
lisen harkinnan jälkeen. 

Näin voidaan luoda uskoa tule-
vaisuuteen ja Suomen pärjäämiseen 
globaalissa toimintaympäristössä. Jos 
sähkön saanti on epävarmaa tai sen 
hintakehityksestä ei ole var-
muutta, kiinnostus inves-
toida Suomeen vähenee. 
Seurauksena on talous-
kasvun hidastuminen 
ja suotuisan työllisyys-
kehityksen heikkene-
minen. Hyvinvointim-
me säilyttäminen edel-
lyttää kohtuuhintaista 
sähköä, jotta energiain-
tensiivinen vientiteollisuus 
pysyy kilpailukykyisenä. 

Uusia voimalaitoksia tarvitaan kattamaan 
sähkön käytön kasvua, tuontisähköä sekä 
poistuvaa hiili- ja ydinvoimakapasiteettia. Em-
me voi hyväksyä sitä, että suuri tuontiriippu-
vuus johtaa myös korkeaan sähkön hintaan. 

Hankkeiden toteuttamisaikataulu on pit-
kä, joten päätöksiä ei voida lykätä tulevaisuu-
teen. Vastuu on kannettava nyt. Näin ener-
giaintensiivinen teollisuus pysyy jatkossakin 
Suomen hyvinvoinnin yhtenä kivijalkana.

Lupamenettelyn nihkeyden ohella hiuksia 
halotaan sähkön viennistä. Tämä tuntuu omi-
tuiselta, kun kehitys vie kohti avoimia säh-
kömarkkinoita – eikä enää pohjoismaisilla 
vaan eurooppalaisilla markkinoilla. Jos meil-
lä on uskoa omaan osaamiseemme, sähköä 
viedään sitoutuneena niihin tuotteisiin, joita 

meiltä maailmalla kysytään.
Tuotantotavat eivät ole toisiaan pois-

sulkevia. Ydinvoiman lisäksi tarvitsemme 
uusiutuvaa energian tuotantoa erityisesti 

rakentamalla biovoimaloita yhdistettyyn 
lämmön ja sähköntuotantoon se-

kä lisäämällä vesivoimaa jo val-
jastetuissa vesistöissä. Hajautet-
tuun pientuotantoon on tarjolla 
tuulivoimaa.

Teknologiateollisuudes-
sa on vahva usko siihen, et-
tä suomalaisesta energia- ja 
ympäristöteknologiasta ke-
hittyy entistä vahvempi osaa-
misklusteri.

Markku Alhonen

Uskoa tulevaan
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Ajankohtaista

Palkinnot

METALLINJALOSTAJAN palkin-

not luovutettiin kuudelle me-

tallienjalostusyrityksissä toi-

mivalle henkilölle marraskuun 

FINPRO JA TEKES ovat selvittä-

neet suomalaisille yrityksille ja 

yliopistoille potentiaalisia, tek-

nillistä korkeakoulutusta tarjoa-

via yhteistyötahoja Intiassa. 

Projektin tavoitteena on 

kehittää sekä suomalaisten ja 

intialaisten yritysten että yli-

opistojen välistä yhteistyö-

tä. Suomalaisyritykset voisi-

vat Maailmanpankin projek-

tin puitteissa hankkia Intiasta 

ammattitaitoista työvoimaa, 

käynnistää toimialakohtaisia 

Metallinjalostajat 
palkitsivat osaajiaan 

alussa. Palkinnot luovutettiin 

metallien jalostuksen hyväk-

si tehdystä työstä. Palkinnon 

saajia yhdistää ensiluokkaisen 

vankka ja määrätietoinen osaa-

minen. Kukin palkittiin 10 000 

eurolla ja kuvanveistäjä Toivo 

Jaatisen muotoilemalla prons-

sisella reliefi llä.  

Perusteluiden mukaan pal-

kittuja yhdistää asiantuntemus, 

vastuuntunto ja työhön sitou-

tuminen sekä innovatiivisuus 

tutkimuksessa, tuotekehityk-

sessä ja toimintatapojen kehit-

tämisessä. Nyt 12. kerran anne-

tut palkinnot luovutettiin en-

simmäisen kerran vuonna 1980. 

Metallinjalostajan palkin-

not saivat ferroseosteknolo gian 

liiketoiminnan johtaja Jorma 
Daavittila, Outotec Oyj; tuo-

tantojohtaja Elina Herrala, Lu-

vata Pori Oy (lisää s. 2–3); tuo-

tesuunnittelupäällikkö Heikki 
Hovatta, Rautaruukki Oyj; tut-

kimusassistentti Eero Luoma, 

Outokumpu Oyj; kehitysinsi-

nööri Veikko Suutari, Ovako 

Wire Oy Ab ja raaka-aineiden 

ostojohtaja Heikki Welling, 

Boliden Harjavalta Oy.

Lisätietoja:
Mika Nykänen, 
toimitusjohtaja, 
Metallinjalostajat ry,
puh. (09) 192 3312 

Yhteistyökumppaneita Intiasta
kursseja sekä lisätä ymmärrys-

tä Intian markkinoista tulevai-

suuden tuotekehitysprojekteja 

silmällä pitäen. 

Yliopistojen yhteistyömuo-

toja voivat olla esimerkiksi tut-

kimusyhteistyö, opiskelijavaihto 

ja yhteiset kurssit. Lisäksi yliopis-

tot voisivat yhteistyössä yritys-

ten kanssa tehdä tuotekehitys-

tä, kehittää harjoittelijaohjel-

mia, perustaa tutkimuskeskuk-

sia ja järjestää yhteisiä konfe-

rensseja. 

“Lähitulevaisuudessa jopa 

30 % kaikista maailman insi-

nööreistä on Intiassa, ja uusis-

ta teknisistä innovaatioista 30–

40 % on insinöörien tekemiä. 

Pelkästään lukuja tuijottamal-

la Intiasta on hyvää vauhtia tu-

lossa yksi tulevaisuuden inno-

vaatiokeskittymistä. Insinöö-

riosaamista tarvitaan etenkin 

ICT-, infrastruktuuri-, voimala- 

ja vesialalla”, Annamari Pai-
mela-Wheler Finpron hanke-

neuvontapalveluista kertoo.

Tähän mennessä suoma-

laisyrityksistä esimerkiksi No-

kia, Kone ja Metso ovat perus-

taneet omia tutkimuskeskuksia 

Intiaan. Tampereen teknillinen 

yliopisto ja Tampereen yliopis-

to ovat jo allekirjoittaneet yh-

teistyösopimuksen Warangalin 

kansallisen teknologiainstituu-

tin kanssa. 

Lisätietoja: 
Kari Komulainen, 
teknologia johtaja, Tekes, 
puh. 010 60 55842

Metallinjalostajan palkinnot myönnettiin kuudelle henkilölle 
metallin jalostuksen hyväksi tehdystä työstä. Palkitut saivat 
10 000 euroa ja pronssisen reliefi n.
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Fakta

Tänä jouluna tuemme Medi-Helin toimintaa. Joulutervehdyk-
semme yhteistyökumppaneille julkaistaan maanantain 21.12.2009 
Kauppalehdessä. Ilmoitusten tuotosta osa menee Lastenlinnan 
lastenpsykiatrian ja -neurologian osastojen hyväksi.

METALLITUOTTEET ja koneen-

rakennus -alan strategisen 

huip puosaamisen keskittymä 

FIMECC Oy harjoittaa pitkän ai-

kavälin avointa, esikilpailullista 

tutkimusta lähes 50 miljoonalla 

eurolla vuonna 2010. Tällä het-

kellä FIMECC johtaa avoimena 

teollisuus- ja tutkimuslaitosyh-

teistyönä kuutta laajaa tutki-

musohjelmaa ja lisäksi valmis-

telee neljää. 

Tutkimusohjelmissa kehite-

tään avoimen innovoinnin ym-

päristöä ja tuotantoverkosto-

jen johtamismenetelmiä, luo-

daan nykyistä kevyempiä ja 

kestävämpiä materiaaleja sekä 

vähennetään metalliteollisuu-

den prosessien ja laitteiden 

energiankulutusta. Valmistelu 

on avointa ja vapaatahtista ja 

Konkurssit  lisääntyneet  
VAKAVAN taantuman seurauksena teknologiateollisuuden 

yritysten konkurssit ja yrityssaneeraukset ovat lisääntyneet 

selvästi tänä vuonna. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 

konkurssiin hakeutui 207 alan yritystä, joissa oli henkilöstöä 

1 370. Vastaavasti yrityssaneeraukseen hakeutui 32 yritystä.

Alkuvuoden vauhdilla teknologiateollisuudessa hakeutuu 

tänä vuonna konkurssiin kaikkiaan vajaat 300 yritystä, joissa 

on henkilöstöä lähes 2 000. Viime vuonna konkurssiin hakeutui 

182 yritystä. Vastaavasti yrityssaneeraukseen hakeutuu 

tänä vuonna kaikkiaan runsaat 40 yritystä, mikä vastaa viime-

vuotista määrää.

1990-luvun alun laman aikana konkurssiin ajautui enim-

millään runsaat 500 yritystä sekä vuosina 1991 että 1992. 

Henkilöstöä näissä yrityksissä oli noin 6 000 kumpanakin vuonna.  

Älykkäämpiä koneita ja laitteita

kohdistuu paljolti älykkyyden 

lisäämiseen koneisiin ja laittei-

siin sekä käyttäjäkeskeisyyden 

ja palveluliiketoiminnan kehit-

tämiseen. 

“Parhaimmillaan näennäi-

sesti johtamaton prosessi tuot-

taa ratkaisuja ihmiskunnan 

energiaongelmiin sekä kan-

nattavaa liiketoimintaa. Suo-

malaisen teollisuuden on syytä 

varautua tähän panostamal-

la monitaustaisuutta tukeviin 

avoimiin tutkimus- ja innovaa-

tiorakenteisiin”, sanoi FIMECC 

Oy:n vuosiseminaarissa puhu-

nut University of Marylandin 

professori Zary Segall.

Teknologiateollisuus 
toivottaa yhteistyökumppaneilleen

         Hyvää Joulua 
             ja menestystä 
          uudelle vuodelle 2010!

Konkurssit teknologiateollisuudessa 2009, 
tammi–syyskuu

 Yritysten  Henkilöstön 
 lukumäärä  määrä

Koko teknologiateollisuus  207  1369

Elektroniikka- ja sähköteollisuus  23  263

Kone- ja metallituoteteollisuus  131  985

Metallien jalostus  1  8

Tietotekniikka-ala  52  113

Energiatehokkuus 
ykköskriteeriksi 
KIINTEISTÖ- ja rakentamisalan yksitoista keskeistä jär-

jestöä (KIRA-foorumi) ehdottaa energiatehokkuuden 

ottamista ykköskriteeriksi kaikessa rakentamisessa.  

KIRA-foorumi tukee hallituksen tavoitetta, jonka 

mukaan Suomen ilmastopäästöjä tulee vähentää 80 

prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Päämäärän saavut-

tamisen kannalta keskeinen keino on rakennusten ja 

niiden käytön energiatehokkuuden parantaminen. 

”Sitoutuminen tavoitteeseen avaa alan innovatiivi-

sille toimijoille paljon uusia liiketoimintamahdollisuuk-

sia”, KIRAn neuvottelukunnan puheenjohtaja Aulis 

Kohvakka sanoo.

Kiinteistö- ja rakentamisalalla on menossa useita 

hankkeita energiatehokkuuden edistämiseksi. Käynnis-

sä on projekteja, joissa pyritään kehittämään erittäin 

vähän energiaa kuluttavia ja tulevaisuudessa energiaa 

tuottavia rakennuksia. 

Lisätietoja: Ilkka Salo, toimitusjohtaja, 
LVI-talotekniikkateollisuus ry, puh. 040 847 9907
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TEKSTI OLLI MANNINEN KUVAT JARI HÄRKÖNEN

Katse 
Accenturen strategiakonsultointipalvelujen 
globaali johtaja Mark Spelman patistaa 
suomalaisia yrityksiä avartamaan 
aikaikkunoitaan ja kiihdyttämään 
reagointikykyään. Tulevaisuuden 
moninapaisessa globaalitaloudessa voi 
menestyä, jos nyt tehdään oikeita valintoja. 
 

tulevaisuuteen

8 VISIO 4 · 2009
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ccenturen stra-
tegista aivoriih-
tä johtava Mark 
Spelman vaikut-
taa todellisella 
näköalapaikalla. 
Hän on erikois-

tunut globaaleihin energiakysymyksiin 
ja koordinoi myös Accenturen yhteistyö-
tä Maailman talousfoorumin ja INSEAD-
korkeakoulun kanssa. Hän arvioi Suomen 
pärjäävän edelleen kansainvälisessä kil-
pailukykyvertailussa hyvin, mutta haas-
teita riittää.

”Nykyisen aseman säilyttämiseksi ja 
parantamiseksi olisi kyettävä nyt laajen-
tamaan aikahorisonttia, reagoimaan ri-
peämmin muutoksiin ja tehtävä oikeita 
valintoja”, Spelman sanoo.

Hän arvioi, että Suomen kilpailukyvyn 
avaimet löytyvät monipuolisista teknolo-
giaratkaisuista ja verkostoituvista liiketoi-
mintamalleista.

”Energiaan ja sen mittarointiin liittyvät 
sovellukset, uusiutuvien energiaratkaisujen 
kehittäminen tai arjen tietoyhteiskuntaa 
edistävät palveluratkaisut ovat varmasti 
luontevia kehityspolkuja Suomen talou-
den tulevaisuuden kasvulle.”

Verkostoitumisessa sekä suuret että 
pienet suomalaisyritykset ovat hyviä tiimi-
pelaajia, mutta Spelmanin mukaan sama 
osaaminen pitäisi viedä laajemmin kan-
sainvälisille markkinoille.

”Maantieteelliset ja valtiolliset rajat väis-
tyvät. Älykäs yritys verkostoituu ja on sa-
maan aikaan superglobaali ja superlokaali. 
Tällainen yritys ymmärtää kansainvälisten 

markkinoiden trendit, mutta tunnistaa myös 
kysynnän alueelliset erot”, hän painottaa.

Kiina metropolisoituu 
pikavauhtia

Spelman loihtii jännittävän vision maail-
masta vuonna 2050. Hän ymmärtää, et-
tä nykyisessä taloudellisessa taantumassa 
yritykset katsovat herkästi vain pari vuot-
ta eteenpäin, pyrkivät pitämään nykyisen 
asemansa ja kaihtavat riskejä. Pidemmän 
päälle se ei kuitenkaan riitä.

”Lähivuodet aina vuoteen 2020 asti 
ovat tietysti ilmastonmuutoksen ja uusi-
en vähempipäästöisten energiaratkaisujen 
vuoksi ratkaisevia, mutta globaalitalouden 
tulevia haasteita ja mahdollisuuksia ym-
märtää, jos tutkii tulevaisuuden megatren-
dejä pidemmällä aikavälillä.”

Maailma on todellakin muuttumassa. 
Muutoksen vauhti on kiihtymässä ja alu-
eellisesti globaalit markkinat etenevät eri 
vaihteella. Esimerkiksi Kiinan bruttokan-
santuote kasvaa ennusteiden mukaan ensi 
vuonna kahdeksan prosenttia, Intian kuusi 
prosenttia ja Aasian alueen 3–4 prosent-
tia. Euroopan ja USA:n BKT:n kasvu jää alle 
kahden prosentin.

”Elämme moninapaisessa globaalissa 
maailmassa, jossa kysynnän ja tarjonnan 
trendit vaihtelevat voimakkaasti alueelli-
sesti”, Spelman korostaa.

Hänen mukaansa yhteiskunnissa 
tapahtuvat muutokset petaavat 

tietä siihen, minne globaa-
li kysyntä on keskittymässä.

”Jo vuonna 2025 pel-
kästään Kiinassa on yli 220 
miljoonan asukkaan kau-
punkia. Euroopassa mil-
joonametropoleja on täl-
lä hetkellä 25. Kiina, In-
tia, Vietnam ja Indone-
sia ovat myös nopeasti 
keskiluokkaistumassa. 
Vahva globaali hyö-
dykkeiden ja palvelui-
den kysyntä keskittyy 

näille alueille.”

Accenturen strategiakonsultointi-
palvelujen globaali johtaja Mark 
Spelman visioi moninapaisesta 
maailmasta, jossa miljoonakaupun-
geilla on keskeinen rooli tuotteiden 
ja palveluiden kysynnän ja tarjonnan 
ohjaajina.
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Moninapainen 
maailma haastajana

Maailman ripeästä kaupungistumisesta 
seuraa, että metropolien painoarvo tulee 
korostumaan sekä kysyntää että rahoitus-
ta ohjaavina globaaleina hotspotteina.

”Suuret, keskittyneet väestömäärät 
edellyttävät infrastruktuurien, asuntojen, 
energiaratkaisujen tai laajakaistayhteyksi-
en rakentamista.”

Spelman ennakoi jopa, että kaupun-
kien merkitys ajaa perinteisten kansallis-
valtioiden ohi. Päätöksenteko on muuttu-
massa toisaalta valtioiden rajat ylittäväk-
si globaaliksi päätöksenteoksi, mutta sa-
maan aikaan myös alueellisten keskusten 
päätöksenteolla on vahva asema. ICT-tek-
nologia mahdollistaa osaltaan globaalin 
talouden kiihtyvän kehityksen, jonka tah-
dissa nykyinen poliittinen päätöksenteko-
koneisto ei pysy mukana.

”YK:n, Maailmanpankin tai Kansain-
välisen valuuttarahaston kaltaiset kansain-
väliset järjestöt perustettiin yli 50 vuotta 
sitten, jolloin maailma oli jakaantunut län-
teen ja itään. Nyt elämme moninapaises-
sa globaalissa, toisistaan keskinäisesti riip-
puvassa yhteisössä, jonka haasteisiin sen 
enempää kansallisvaltiot kuin isot maail-
manjärjestötkään eivät ole osanneet mu-
kautua ajoissa.

Ilmastonmuutoksen tai riittävän ener-
giansaannin haasteet edellyttävät sekä ta-
loudellisen että poliittisen eliitin kykyä ra-

kentavaan vuoropuheluun myönteisen ta-
loudellisen kasvukehityksen turvaamiseksi.”

Missä ekosysteemissä 
olet vuonna 2050?

Liiketoiminnan tasolla Spelman puhuu 
mielellään ekosysteemeistä. Niillä hän tar-
koittaa yhteenliittymiä, joissa niin pienet 
kuin suuret yritykset, akateemiset yhtei-
söt ja tutkimuslaitokset sekä erilaiset si-
dosryhmät tekevät tiiviisti yhteistyötä. Sen 
seurauksena hyvistä ideoista kasvaa kek-
sintöjä, jotka osataan jalostaa kaupallisiksi 
innovaatioiksi.

”Näitä ekosysteemejä eivät sido val-
tiolliset tai maantieteelliset rajat. Tulevai-
suuden menestysyrityksiä ovat ne, jotka 
tunnistavat oman liiketoimintansa näkö-
kulmasta tärkeimmät ja kasvumahdolli-
suuksia parhaiten tukevat ekosysteemit.”

Tällaisia innovaatioekosysteemejä ovat 
esimerkiksi erilaiset energiakeskittymät, 
ohjelmistoteollisuus, nanoteknologia tai 
sensoriteknologia.

”Singapore on esimerkiksi vahvista-
nut asemiaan panostamalla vahvasti au-
rinkoenergiaan. Pohjoismaiden kannalta 
esimerkiksi tuuli- tai aaltovoima voisi edus-
taa vastaavia yhteenliittymiä. Suomalaisen 
osaamisen kannalta sensoriteknologia tai 
älykkäät, mittaroitavat energiaratkaisut 
voisivat tarjota uusia tulevaisuuden mah-
dollisuuksia”, Spelman arvioi.

” Sensoriteknologia tai älykkäät, 
mittaroitavat energiaratkaisut 
voisivat tarjota uusia tulevaisuuden 
mahdollisuuksia.”



Samalla tavoin kuin formulakisojen F1-
autojen toimintoja voidaan seurata ja arvi-
oida koko ajan reaaliaikaisesti, tulevaisuu-
dessa myös asuntoja tai liikehuoneistoja 
voitaisiin mittaroida vastaavalla tarkkuu-
della hyödyntämällä sensoriteknologiaa.

”Liikehuoneistot kuluttavat sähköä ja 
energiaa huomattavasti enemmän kuin 
kotitaloudet. Niiden energiatehokkuuden 
kehittäminen ja parantaminen luo paljon 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Spel-
man uskoo.

Kilpailu osaamisesta 
luo uutta työnjakoa

Innovaatioekosysteemit merkitsevät kil-
pailua myös osaamisesta ja rahoituspää-
omasta.

”Maailman 500 suurimman yrityksen 
joukkoon nousee yhä enemmän uusia yri-
tyksiä kehittyviltä markkinoilta. Nämä yri-
tykset imevät samalla osaamista kaikista 
maailmankolkista. Kun länsimaiden väes-
tö eläköityy, työväestön määrä kaventuu. 
Kilpailu uusista tekijöistä kiristyy. Kilpailus-
sa menestyvät ne, joilla on tarjota vahva 
brändi ja houkuttelevat urapolut. Ovien 
avaaminen ulkomaiselle osaamiselle tuo 
myös arvokasta tietoa ja ymmärrystä pai-
kallisesta kysynnästä.”

Spelman uskookin, että innovaatio-
ekosysteemissä toimiville verkostoyrityk-
sille syntyy uudenlainen työnjako.

”Nyt yritykset ovat siirtäneet tuotan-
toaan halvempien työkustannusten mark-
kinoille, jotka tekevät tehokkaasti hyö-
dykkeitä pääkonttorien tuotekehityksen 
viitoittamana. Kustannustehokkaan tuo-
tannon ympärille syntyy osaamista, josta 
parhaimmassa tapauksessa alkaa kehittyä 
uusia ideoita tuotekehitykseen. Yritysten 
välinen vuorovaikutus kiinteytyy.”  

Mihin kansainvälistä kilpailukykyä vahvistaviin tekijöihin 

suomalaisen ICT-teollisuuden tulisi keskittää erityisesti 

voimavarojaan seuraavan 20 vuoden aikana? 

Bo Harald, Tieto Oyj
”Perinteinen IT siirtyy palve-

lupohjaiseksi, konevoima ser-

vereihin lähi- ja kaukaisem-

piin pilviin. Vahvistuva ilmiö 

on prosessoreiden ilmestymi-

nen sensoreiksi kaikkialle. Vah-

vuuksien päälle pitää rakentaa 

jatkossakin – esimerkkeinä viestintä- ja mobiililaiteteknolo-

gia, talousprosessien automatisointi, ympäristöteknologia ja 

upotettu IT. Mutta teknologiaa tärkeämpi asia on monesti 

löytää ne tavat, joilla saadaan loppukäyttäjät ottamaan rat-

kaisut käyttöön ja maksamaan lisäarvosta.”

Petri Vasara, 
Pöyry Forest Industry 
Consulting
”Pystymme olemaan erilaisia 

kuin muut, ja meidän on teh-

tävä siitä valttikortti. Sokea jo-

kaiseen hypetykseen mukaan 

hyppääminen ja keskittyminen 

bulkkiin vievät turmioon. Elinehtona on tuottaa tarpeet en-

nakoiden älykkäämpää softaa. Meillä on jo nyt runsas parvi 

innovatiivisia pieniä yrityksiä. Haasteena on löytää toiminta-

tapa, jolla parvi pystyy toimimaan yhdessä.” 

Pertti Pere, HYKS
”Terveydenhuollon kannalta 

olisi tärkeintä, että eri yritys-

ten toimittamat tietotekniset 

ratkaisut olisivat käytännössä 

riittävän yhteensopivia siten, 

että järjestelmät välittäisivät 

tietoja toisilleen sopimuksen mukaan. Myös käyttäjien olisi 

voitava käyttää eri ohjelmia yhdellä sisäänkirjautumisella eli 

käytännössä yhdellä tunnistautumisella.”

Mihin fokus 
Suomessa?
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 Y ritysten energiatehokkaita tie-
to- ja viestintätekniikkaratkai-
suja edistää enemmän raha 
kuin vihreä ajattelu. Näin päät-

telee Teemu Muukkonen, joka arvioi dip-
lomityössään yritysten tieto- ja viestintä-
tekniikan ympäristövaikutuksia yritysten 
konesalien sähkönkulutuksen perusteella. 

Diplomityö on tehty Teknillisen korkea-
koulun Tietoliikenneohjelmistojen tutki-
musryhmässä.

Aiempien selvitysten perusteella yritys-
ten tietotekniikan ympäristövaikutuksista 
20 – 30 prosenttia tulee konesaleista, 30 
– 50 prosenttia toimistojen laitteista ja lo-
put tietoliikenneverkoista.

TEKSTI OLLI MANNINEN KUVA PLUGI 

Säästöt kannustavat 
vihreään teknologiaan
Tieto- ja viestintätekniikkaratkaisujen tuomat ympäristöhyödyt 
ovat miellyttävä lisä, kun yritykset hakevat säästöjä 
ICT-kustannuksiinsa. Jotkut yritykset hyödyntävät vihreää 
teknologiaa liiketoimintastrategiassaan.

Diplomityöhön Muukkonen on haasta-
tellut 12 yritystä, jotka edustavat tietotek-
niikan palveluyrityksiä, teleoperaattoreita 
ja muita toimialoja. Kaikissa haastatelluis-
sa yrityksissä konesalien ylläpidosta vasta-
sivat yritykset itse. Haastateltavina olivat 
yritysten käyttöpalveluista ja konesaleista 
vastaavat johtajat tai päälliköt.

”Konesalien sähkönkulutukseen kiinni-
tetään huomiota, mutta näkökulmat vaih-
televat toimialojen ja yritysten välillä. Säh-
kön säästämiseen vaikuttavat ennen kaik-
kea taloudelliset syyt, ympäristön myös 
hyötyessä säästöistä”, Muukkonen sanoo.

Mitä enemmän yrityksen liiketoimin-
nan ydintä ICT edustaa, sitä paremmin ko-

nesalien kustannus- ja ympäristöseikkoihin 
kiinnitetään Muukkosen tutkimuksen mu-
kaan huomiota.

”ICT-palveluja markkinoivissa yrityksis-
sä vihreä ajattelu on luonteva osa liiketoi-
mintaa ja markkinointiviestintää. Sillä voi 
olla myös strateginen rooli yrityksen liike-
toiminnassa. Liian pitkälle vietyjä johto-
päätöksiä ei kuitenkaan tutkimukseni pe-
rusteella voida tehdä, sillä tutkimuskoh-
teena olivat vain yritysten konesaliratkai-
sut”, Muukkonen muistuttaa.

Konesalien aiheuttamia kustannuksia 
seurataan tarkimmin ICT-alalla. Muukko-
sen mukaan muilla toimialoilla sähkönku-
lutuksesta syntyvät kustannukset saattavat 
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mennä johonkin muuhun kustannuspaik-
kaan kuin tietohallintoon, ja sähkön aihe-
uttamat kustannukset jäävät muiden ko-
nesalin piilokustannusten joukkoon.

Ympäristöajattelu 
osaksi strategiaa

Teemu Muukkonen pohtii diplomityös-
sään myös sitä, miten tieto- ja viestin-
tätekniikan energiankulutusta pitäisi jat-
kossa tutkia.

”Konesalien sähkönsyötön ja ilmas-
toinnin tehokkuutta voidaan mitata ja 
vertailla suhteellisen hyvin. Palvelinten ja 
muun IT-infrastruktuurin energiatehok-
kuutta sen sijaan tulisi tutkia, koska siihen 
ei löydy tällä hetkellä yleisesti hyväksyt-
tyjä mittareita”, Muukkonen sanoo. Hän 
huomauttaa, että niin kauan kuin vertai-
lukelpoisia mittareita ei ole, ICT:n ener-
giatehokkuutta on vaikea johtaa eikä se 
välttämättä saa strategista painoarvoa lii-
ketoiminnassa.

Näkemykset vihreästä ICT:stä puhut-
tavat yrityksiä.

”Kallistuva energia ja ympäristöarvot 
vahvistavat ICT:n roolia myös muiden toi-
mialojen taloudellisuuden ja ekologisuuden 
tehostajana. ICT luo edellytyksiä eri toimi-
alojen tulevaisuuden kilpailukyvylle. Vastuu 
energiatehokkaista ICT-ratkaisuista kuuluu 
yhtä hyvin yleisjohdolle kuin ympäristöasi-
oista ja tietohallinnosta vastaaville.”

Muukkosen mielestä yritysjohdon olisi 
tuotava ympäristöajattelu osaksi liiketoi-
minnan strategiaa, jolloin ympäristöjoh-
tajan olisi helpompi markkinoida ympäris-
töajattelu toimialajohtajille. Tietohallinto-
johtajan vastuulla on jalkauttaa ympäris-
töarvot ja energiatehokkaat ratkaisut ICT-
infrastruktuuriin ja tietotekniikan käyttö-
tapoihin.  

Petri Huhtala, Antti Pulkkinen (toim.)

Tuotettavuuden kehittäminen 
– parempi tuotteisto useasta 
näkökulmasta

Globaalisti toimivat yritykset 

valmistavat ja yhä useammin 

myös kehittävät tuotteita useis-

sa paikoissa. Se asettaa haastei-

ta tuotekehitykselle ja ennen 

kaikkea tuotettavuudelle: tuote-

muunnelmien luku määrä lisään-

tyy, tuotteet tulevat monimut-

kaisemmiksi, uudet tuotteet on 

tuotava markkinoille entistä 

nopeammin, tuotteiden ja 

palveluiden raja hämärtyy, verkottuminen kasvattaa val-

mistuksen ja suunnittelun välimatkaa ja yhä suurempi 

osuus suunnittelusta ulkoistetaan. 

Tuotettavuus on otettava huomioon tuotekehityksen 

aikaisessa vaiheessa. Näkökulman on oltava konkreettisia 

yksityiskohtia laajempi, jolloin tarkasteltaviksi tulevat niin 

tuotteisto ja tuoteperheet kuin tuotantoprosessi. Lisäksi 

myös tuotekehitystoiminnassa ja -organisaatioissa edelly-

tetään muutoksia. 

Kirja tarjoaa

•  kokonaisvaltaisen lähestymistavan tuotekehitykseen 

– tuotteiston ja tuoteperheiden valmistus- ja kokoon-

panonäkökulmien huomioon ottamisen konseptointi-

vaiheessa

•  tuoreita menetelmiä, käytännön prosessimalleja 

ja esimerkkejä

•  katsauksen valmistettavuus- ja kokoonpantavuus-

näkökohdat huomioonottavan suunnittelun nykytilaan 

ja kehitykseen viime vuosina. 

Kirja on suunnattu lukijalle, joka työskentelee tuotekehi-

tyksessä tai tuotannossa joko johto- tai asiantuntijatehtä-

vissä. Kirja tarjoaa tuotekehittäjille erilaisia reittejä 

ymmärtää suunnitteluratkaisujen vaikutuksia myöhäisem-

piin kehitysvaiheisiin ja myös myöhäisempiin tuotteen 

elinkaaren vaiheisiin. Valmistuksen ja kokoonpanon osaa-

jille se antaa toimintamalleja ja menetelmiä, joita hyödyn-

tämällä he voivat tarjota osaamistaan tuotekonseptoinnin 

aikaisessa vaiheessa.  

Teknologiainfo Teknova Oy, Julkaisumyynti, Puh. (09) 192 3381,
www.teknologiainfo.net

Kirjat
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 Suomalaisen tutkimus- ja inno-
vaatiojärjestelmän toimivuus ja 
kansainvälinen asema ovat al-
kaneet heikentyä 2000-luvul-

la. Uusi kansallinen innovaatiostrategia, 
yliopistouudistus ja monet tutkimus- ja 
rahoitusjärjestelmien uudistukset voivat 
kuitenkin kehittää järjestelmää uuteen 
suuntaan. 

Tähän tulokseen päätyi kansainväli-
nen arviointiryhmä belgialaisen Leuvenin 
yliopiston professorin Reinhilde Veuge-
lersin johdolla. Suomalaisen tutkimus- ja 
innovaatiojärjestelmän arviointi perustuu 
useisiin taustaselvityksiin ja -analyyseihin, 
kansainväliseen vertailuaineistoon sekä 
Suomen innovaatiojärjestelmän toimijoil-
le ja yrityksille tehtyihin kyselyihin. 

Elinkeinopolitiikan 
organisointi uusiksi

Innovaatio- ja yritystoiminnan alueellinen 
tukeminen on Suomessa haasteellista. Yri-
tystukijärjestelmä on hajanainen ja etenkin 
pienet ja aloittavat yritykset kokevat jär-
jestelmän monimutkaiseksi ja toimijoiden 
työnjaon epäselväksi. Arvioinnissa ehdote-
taankin, että koko elinkeinopolitiikkaa ja 
siihen liittyviä tukia ja palveluita voitaisiin 
organisoida uudelleen.  

Innovaatiopolitiikan alueellinen ulot-
tuvuus nivoutuu heikosti kansalliseen po-
litiikkaan. Alueelliselta tasolta puuttuvat 
sellaiset tuotantorakenteet ja mekanismit, 
joiden kautta julkisella rahoituksella pys-
tyttäisiin lisäämään tuottavuuden kasvua. 
Yritysten kasvun edistämisessä arviointi-
ryhmä puoltaa verokannusteiden käyt-
töä. Niiden ei tulisi kuitenkaan kohdistua 
tuotantopanoksiin vaan palkita suoraan 
kasvua.  

Vahvempaa 
kansainvälisyyttä

Jotta Suomi pystyisi kansantaloutena vas-
taamaan paremmin globaaleihin haastei-
siin, maa tarvitsee vahvempaa kansainvä-
listymistä sekä tutkija- ja asiantuntijaliik-
kuvuutta. Osaamisintensiivisiä ulkomaisia 
yrityksiä ja tutkimustoimintaa on saatava 
houkuteltua Suomeen ja globaalisti tuo-
tettua tietoa on hyödynnettävä paremmin. 

Tutkijaliikkuvuuden lisäämiseksi sekä 
yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten 
kansainvälistämiseksi arviointiryhmä eh-
dottaa kannusteita. Nykyisellään kansain-
välistymisen edistäminen on hajautunut 
liian moneen organisaatioon.  

Meneillään oleva yliopistouudistus 
tukee tutkimus- ja innovaatiojärjestel-

Selkeyttä 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan
Suomalainen tutkimus- 
ja innovaatiojärjestelmä 
vaatii uudistuksia, jotta 
Suomi pystyy säilyttämään 
kilpailukykynsä kansainvälisessä 
toimintaympäristössä.    

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI KUVA PLUGI

män kehittämistavoitteita. Uudistuksessa 
tulisikin arviointiryhmän mielestä siirtyä 
pian seuraavaan vaiheeseen eli korkea-
koulusektorin rakenteiden uudistamiseen. 
Yliopistojen pieni laitoskoko ja vähäinen 
erikoistuminen selittävät ryhmän mukaan 
osin heikkoa kansainvälistymistä ja tutki-
muksen laadun parantamiseen kohdistu-
vaa painetta.  

Arviointiryhmä ehdottaa myös sekto-
ritutkimuksen uudistamista niin, että lä-
hempänä perustutkimusta oleva osa sek-
toritutkimuslaitosten työstä siirretään yli-
opistoihin ja nykyisten 18 laitoksen sijaan 
muodostetaan 4−5 tutkimuslaitosta, joi-
hin jäljelle jäävä tutkimus keskittyisi. Myös 
tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtäviä 
tulisi muuttaa ja tutkimus- ja innovaatio-
politiikan pitäisi siirtyä entistä kokeilevam-
paan ja suurempaa riskinottoa sisältävään 
toimintatapaan. 

Uudistuksia tehtäessä arviointiryhmä 
kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota 
opetusministeriön, työ- ja elinkeinominis-
teriön sekä valtiovarainministeriön keski-
näiseen yhteistyöhön ja työnjakoon. 

 

 
 
 . Lisätietoja: www.evaluation.fi 



VISIO 4 · 2009 15

Linjanveto

Energiaratkaisu 
tukemaan kilpailukykyä
SUOMALAINEN tuotanto perustuu osaavaan ja hyvin koulutettuun henkilöstöön, joka saa työsken-

nellä stabiilissa yhteiskunnassa. Valmistavassa teollisuudessa pelkkä osaaminen ei kuitenkaan riitä. 

Osaamista on myös muissa maissa. Monessa niistä työvoiman hinta on oleellisesti halvempaa kuin 

Suomessa, ja lisäksi ne sijaitsevat lähellä markkinoita. 

Tähän asti teollisuus on saanut kilpailuetua myös siitä, että Suomessa energian saatavuus, hinta 

sekä energiaverkkojen laatu ovat olleet tuotantoa tukevaa. Nyt kun on aika tehdä päätöksiä perus-

voimasta, kilpailukyvyn ylläpidossa meillä on energian osalta kaikki omissa käsissämme.

Energiapolitiikassa virheellisten päätösten ja myös päättämättömyyden vaikutukset ulottavat kauas. 

Jos maassa ei ole selkeää energiapolitiikkaa, teollisuus ei voi tehdä investointipäätöksiä. Sen seuraukset 

näkyvät vasta useamman vuoden päästä, jolloin virheet ovat jo korjaamattomia, kun teollisuus ja työ-

paikat ovat kadonneet maasta. Teollisuus tarvitsee nyt varmuuden, että täällä on jatkossakin riittävästi 

energiaa saatavilla hintaan, joka mahdollistaa yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön. 

Ydinvoiman lisärakentamisesta päätettäessä realiteetit on otettava huomioon. Teollisuuden toimin-

taedellytysten lisäksi yksi sellainen on ilmastonmuutos. Rakentamalla ydinvoimaa voimme ajaa hiili-

voimaa alas.  Samalla Suomeen syntyisi osaamista, jota voisimme viedä ulkomaille. Uuden ydinvoima-

lan rakentaminen toimisi referenssinä ja osaamiselle olisi paljon vientipotentiaalia ydinvoiman kokiessa 

maailmanlaajuisen renessanssin, kun maailmalla pyritään kohti hiilidioksidivapaata energiantuotantoa.  

Ydinvoiman lisärakentaminen ei tarkoita sitä, ettei uusiutuviin energialähteisiin pitäisi panostaa. 

Ydinvoima ei ole lopullinen ratkaisu energiatarpeeseen. Samanaikaisesti sen rakentamisen ohella on 

kehitettävä uusia energiamuotoja, jotka ovat hinnan osalta kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta 

vastuullisia.

Ydinvoiman lisärakentaminen ei myöskään merkitse sitä, että sen myötä tullut vakaa hintataso 

kannustaisi energiantuhlaukseen. Esimerkiksi Componenta osallistuu monen muun yrityksen tapaan 

Teknologiateollisuuden energiatehokkuussopimukseen ja on sitoutunut vähentämään Suomessa sijait-

               sevien voimaloidensa energiankäyttöä 10 prosentilla.  

Kallis energia toki vähentäisi energiankulutusta Suomessa, kun 

teollisuuden tuotanto siirtyisi täältä pois. Energian kokonaiskulutus 

ja samalla myös päästöt saattaisivat kuitenkin kasvaa, kun energia-

tehokkaat prosessit korvat taisiin mahdollisesti tehottomammilla.

Heikki Lehtonen

Teknologiateollisuuden energiatyöryhmän jäsen

Toimitusjohtaja, Componenta Oyj



Taantuma on harventanut 
työntekijöiden joukkoa 
kovalla kädellä. 

Pysyykö  
TEKSTI SAMI LAAKSO KUVITUS VESA LEHTIMÄKI
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 T
eknologiateollisuuden 
henkilöstö on vähenty-
nyt vuoden alusta syys-
kuuhun 20 000:lla ja vie-
lä töissä olevista runsas 

viidennes eli 54 000 työntekijää oli 
lomautus järjestelyjen piirissä. Eikä va-
loa näy. 

Alan yritysten tilauskannan ar-
vo on lähes kolmanneksen pienem-
pi kuin vuotta aiemmin, 300 yrityk-
sen arvellaan ajautuvan tänä vuon-
na konkurssiin. Karujen lukujen vai-
kutuksia lisäävät kerrannaisvaiku-
tukset muualle yhteiskuntaan; yksi 
teollinen työpaikka synnyttää puo-
litoista työpaikkaa muualle. Sen 
johdosta teknologiateollisuuden 
kurimus aiheuttaa vuoden loppuun 
mennessä noin 70 000 työpaikan me-
netykset Suomessa.

Lehdestä luettuna makrotason 
numerot eivät välttämättä hetkau-
ta – ja onhan niihin jo totuttu. Jokai-
nen talouden alamäestä kertova luku 
muuttuu kuitenkin lihaksi kun se osuu 
omalle kohdalle.  Niin kävi myös My-
nämäellä…



 työ Suomessa?
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Lokakuussa Kongskilde Jukon 67 
henkilöstä 60 sanottiin irti, minä 
mukaan lukien. Toiminta päättyy 
viimeistään 30. kesäkuuta. Sen 
jälkeen työt jatkuvat enää myyn-
nissä ja tuotekehityksessä, maa-
talouskoneiden valmistus siirre-
tään Ruotsin ja Puolan tehtaille.

Jukon tuotannosta puolet 
on mennyt vientiin, ja tärkeim-
piä tuotteita ovat olleet kylvöko-
neet ja kivipoimurit. Kilpailutilan-
ne alalla vaihtelee konetyyppien 
mukaan.

Olen ollut Jukolla töissä kuu-
si vuotta ja sinä aikana yrityksen 
tilanne on ollut yhtä vuoristora-
taa. Esimerkiksi 2005 oli pohja-
noteeraus, mutta kaksi viimeistä 
vuotta menimme yli 20 prosen-
tin vuosikasvulla. Tänä vuonna 
liikevaihto on laskenut 30 pro-
senttia, mutta olemme saaneet 
pienennettyä myös kustannuk-
sia vastaavasti. Ajattelimme, että 
jos hoidamme omat hommam-
me hyvin, hätää ei ole. 

Tiesin silti, että tuotannon 
lopettamisriski on olemassa. 
Kongskilde-konsernilla on isoja 
tehtaita Ruotsissa ja Puolassa, 
jotka toimivat vajaakäytöllä. It-
se olisin konserninjohdossa saat-
tanut tehdä saman päätöksen, 

vaikka se kuinka väärältä tun-
tuukin täältä katsottuna. Silti 
on järkevää keskittää tuotantoa 
isoille tehtaille, näin se vaan on. 
Aikoinaan Noveran kaatuessa ul-
komainen pääoma pelasti Jukon, 
mutta nyt ulkomainen omistus 
koitui haitaksi.

Mitään merkkiä tuotannon 
lopettamispäätöksestä ei annet-
tu. Itse sain tietää siitä elokuus-
sa, kun kävin konsernin pääpai-
kalla Tanskassa. Kutsu tuli edel-
lisenä päivänä ja lyhyt varoaika 
tarkoittaa yleensä sitä, että ai-
ka merkityksellisistä asioista ha-
lutaan keskustella. Tieto yrityk-
sen 60-vuotisen historian lähes 
päättymisestä oli minulle kuiten-
kin aikamoinen shokki ja sitä se 
oli myös työntekijöille. 

Työntekijät ovat olleet talos-
sa keskimäärin 19 vuotta, irti-
sanottujen yhteenlaskettu pal-
velus Jukolla on 1 150 vuotta. 
Heidän irtisanomisensa tuntui 
raskaalta, ihmiset kuitenkin tie-
tävät, ettei päätös ollut minun. 
Monet työntekijöistä pääsevät 
eläkeputkeen, mutta kaikilla ei 
ole kiinnostusta siihen. He ovat 
tekevää porukkaa ja haluaisi-
vat jatkaa työntekoa. Mutta ei-
hän täällä Mynämäellä ole tar-

jolla näin suurelle määrälle te-
kemistä. 

Parhaimpana mahdollisuute-
na työllistää väkeä pidän sitä, jos 
löydämme sellaisen bisnesplänin, 
joka pitää. Tällä hetkellä sitä ei 
vielä ole, mutta toivotaan että 
sellainen löytyy esimerkiksi vara-
osien valmistuksesta tai alihan-
kinnasta. Osaaminen on meillä 
olemassa ja vaikka koneet ovat-
kin vanhoja, ne toimivat ja tilat-
kin olisivat valmiina. 

Olen lähtenyt siitä, että pai-
netaan päälle ja tehdään mitä 
vaaditaan. Niin kauan kuin rauta 
on kuumaa, sitä voi takoa. Peli 
on pelattu vasta sitten, kun kaik-
ki on ollut kylmillään jo jonkin ai-
kaa.  Tätä henkeä olen yrittänyt 
luoda tänne ja aika hyvin se on 
mennyt läpi. Sitä kautta on myös 
uskoa tulevaisuuteen.

Minultakin työt loppuvat ke-
säkuun viimeinen päivä. Mihin 
sen jälkeen joudun, on aika lail-
la auki tässä minun stoorissa.  

Antti Rusko
Toimitusjohtaja 
Kongskilde Juko

”

”
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Globaali taloustaantuma 
syö suomalaisen teollisuuden 
kysyntää. Kutistuvista 
markkinoista käydään 
veristä kilpailua, kun 
tuotantokapasiteettia 
makaa jouten lähes kaikissa 
maissa ja kaikilla aloilla. 

Entä jos…

 E
nnen suomalaisen vienti teol-
lisuuden kilpailukyvystä pidettiin 
huolta devalvoimalla suhdanne-
kuopassa, mutta euroaikana se 

ei enää onnistu. Nyt voidaan puhua kai-
nosti vain sisäisestä devalvaatiosta; kuin-
ka omilla toimilla pyritään vaikuttamaan 
siihen, että vientiyritysten elinmahdolli-
suudet säilyisivät ja työpaikat pysyisivät 
maassa.

Entä jos toimitaan lyhytnäköisesti ja 
omilla toimilla tuhotaan suomalaisen työn 
mahdollisuudet? Pitäisikö puhua sisäisestä 
revalvaatiosta, jos palkankorotusten suu-
ruudella kilpaillaan suomalaiset tuotteet 
ylihintaisina pois markkinoilta.  Kansanta-
lous on kokonaisuus, jossa vyöry voi läh-
teä liikkeelle yksittäisestä tapahtumasta.
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Jos yksi ala saa sovittua huomattavat 
palkankorotukset, miten ay-liikkeen 
neuvottelulogiikka toimii?

”Ammattiyhdistysliikkeen jäsenet odottavat aina, että oma 
liitto hoitaa suuremmat tai vähintään samat korotukset kuin 
toiset saavat. Se, onko työehtosopimus hyvä vai huono, punnitaan 
suhteutettuna muiden tekemien sopimusten luomiin odotuksiin. 
Jos liitto on saanut itselleen pienemmät palkankorotukset kuin 
joku toinen, ”virhe” pyritään korjaamaan seuraavalla palkkakier-
roksella. Näin yksittäinen neuvottelutulos voi heijastua toiselle 
alalle useamman vuoden päästä. Jos jäsenet kokevat, että oma 
ala jää jatkuvasti jälkeen palkkakehityksestä, tyytymättömyys 

kasvaa ja ääritapauksessa liiton johtajat vaihde-
taan. Tieto tästä luo paineita neuvotteluihin.”

Risto Kuisma
AKT:n puheenjohtaja 1978–1994
Kansanedustaja 1995–2007

Jos palkkakehitys karkaa käsistä, mitä 
vaikutuksia sillä olisi yritysten kilpailukykyyn? 
”Kansantalous on kokonaisuus, jossa vaikutukset kertautuvat. 
Suuret palkankorotukset syövät yritysten kilpailukykyä monella 
tavalla sekä suoraan että välillisten vaikutusten kautta. Kaikki 
toimialat ovat Suomessa riippuvaisia vierekkäisistä toimialoista 
sekä koko ketjusta, jossa lopputuote syntyy. Vaikutukset välittyvät 
tavalla tai toisella myös kilpailulle alttiille osalle taloutta, jos ket-
jun muissa osissa tapahtuu kustannusnousua. Esimerkiksi julkisen 
sektorin palkkakehitys välittyy joko veropaineiden tai lisääntyvien 
palkkavaatimusten kautta yksityiselle sektorille. Tällä hetkellä 
millään osalla taloutta ei olisi varaa irtiottoihin. Jos maailmassa 

kysyntä lähtee nousemaan, silloin Suomessa 
tarvitaan erittäin hyvää kilpailukykyä, että 
pääsemme nousuun mukaan.”

Jussi Mustonen
Johtaja, EK

Entä jos...
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Jos palkkaratkaisut ovat 
suhdannetilanteeseen suuria, mitkä ovat 
niiden vaikutukset työllisyyteen? 
”Ne olisivat haitallisia erityisesti tässä tilanteessa. Tällä 
hetkellä hitaan kasvun sekä työvoimakustannusten nou-
sun takia meidän hintakilpailukykymme heikkenee hyvää 
vauhtia, ja tämä kehitys olisi työllisyyden näkökulmasta 
saatava katkaistuksi. On arvioitu, että maltillinen palkka-
linja yhdistettynä mahdollisuuksien mukaan verotuksel-
lisiin ratkaisuihin olisi työllisyyden kannalta paras. ETLA 
esittää tutkimuksessaan, että verrattuna siihen että koro-
tuksia ei tehtäisi, kahden prosentin palkankorotukset hei-
kentävät työllisyyttä lyhyellä tähtäyksellä 0.5–1 prosent-
tia, eli vajaalla 20 000 henkilöllä. Avoimella sektorilla, jol-
la hintoja ei voida korottaa, suhteellinen työllisyysvaikutus 
on suurempi kuin muualla taloudessa. Tällaiset arviot si-
sältävät tietysti paljon epävarmuuksia, ja eri mallien an-
tamat tulokset ovat erilaisia. Niiden suunta on kuitenkin 

selvä ja yhtäpitävä: palkkamaltti on tässä 
tilanteessa työllisyyden kannalta avain-
tekijä.”

Jukka Pekkarinen
ylijohtaja
valtiovarainministeriö

Jos palkkakierros tuo korkeat 
korotukset, mitkä ovat niiden 
vaikutukset reaaliansioihin? 
”Suomen kaltaisessa pienessä avoimessa 
taloudessa suuret yleiset palkankorotuk-
set nostavat reaaliansioita ja lisäävät hie-
man kulutusta, mutta vain lyhyellä aika-
välillä. Varsin pian tämä positiivinen vaiku-
tus poistuu, kun työllisyys alkaa heikentyä. 
Työllisyyden heikkeneminen vaimentaa tu-
levaa palkkojen nousua, mikäli markkina-
mekanismi työmarkkinoilla lainkaan toimii. 
Vaikutukset ajoittuvat eri toimialoilla eri 
tavalla. Teollisuudessa työllisyys on jo hei-
kentynyt ja heikkenee sitä enemmän, mitä 
enemmän palkat nousevat. Julkisessa sek-
torissa tilanne on toinen. On selvää, että 
reaaliansiot eivät juuri voi nousta kansan-
taloudessa, jonka tuottama arvonlisäys on 

merkittävästi pudonnut.”
 
Antti Suvanto
osastopäällikkö
Suomen Pankki

” Palkkamaltti on tässä 
tilanteessa työllisyyden 
kannalta avaintekijä.”
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TEKNOLOGIATEOLLISUUS ja Metalliliit-
to toimivat jälleen työehtosopimusneuvot-
teluiden päänavaajina, kun ne saivat so-
vittua kolmivuotisesta palkkaratkaisusta. 
Kun Metallin puheenjohtaja Riku Aallolta 
kysyy sopimuksen merkittävämpiä kohtia 
työntekijäliiton kannalta, hän pitää saa-
vutuksena jo sitä, että sopimukseen yli-
päätään päästiin tässä taloustilanteessa.

”Meillä oli yhteinen näkemys, että kun 
saamme työehtosopimuksen solmimisella 
yhden elementin kiinni teollisuuden toi-
mintaedellytyksistä, yritykset voivat sen 
jälkeen keskittyä paremmin varsinaiseen 
toimintaansa”, Aalto sanoo.

Teknologiateollisuuden varatoimitus-
johtaja Risto Alanko on samoilla linjoilla 
ja korostaa sopimusrakenteen merkitys-
tä. Pitkäaikaisella sopimuksella luodaan 
uusien asioiden valmistelurauha. Palkka-
ratkaisussa puolestaan hyväksytään me-
kanismi, jossa talouden kehitys otetaan 
lähtökohdaksi. 

”Kolmivuotisessa sopimuksessa on etu-
na, että sen aikana voimme viedä monia 
hankkeita eteenpäin. Lyhyissä sopimuksissa 
se ei onnistu yhtä hyvin, sillä varsinaisissa 

Pelaamista 

samaan 
maaliin

Teknologiateollisuuden 
varatoimitusjohtaja 
Risto Alanko uskoo, että 
kolmivuotisen sopimuk-
sen aikana työmarkkina-
osapuolet voivat 
yhteistyössä edistää 
monia hankkeita.
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TEKSTI SAMI LAAKSO KUVAT MATTI IMMONEN
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sopimusneuvotteluissa ei uutta voida juuri-
kaan luoda”, Alanko huomauttaa.

Korotukset seuraamaan 
palkanmaksukykyä

Sopimuksen palkkaratkaisun kustannus-
vaikutus on 0,5 prosenttia. Korotuksista 
sovitaan paikallisesti ja vuosien 2010 ja 
2011 lokakuun palkantarkistuksista neu-
votellaan näiden vuosien keväällä. Neuvot-
telujen perusteena ovat arviot sopimuksen 
tavoitteiden toteutumisesta sekä talouden 
ja työllisyyden näkymistä.

Aallon ja Alangon mielestä palkkaratkai-
suun pääsemisessä auttoi osapuolten realis-
tinen kuva taloustilanteesta ja yritysten toi-
mintaympäristöstä. Realiteettien pohjalta et-
sittiin kilpailukykyä tukevia ratkaisuja.

”Muunlaiset ratkaisut olisivat johta-
neet suomalaisten työnpaikkojen tarpeet-
toman suureen vähenemiseen”, Alanko 
sanoo suoraan.

Hän painottaa, että vaikka tekno-
logiateollisuuden tilanne on kokonai-
suudessaan huolestuttava, silti tilanteet 
vaihtelevat olennaisesti eri yrityksissä. 

Metalliliiton tiloista Helsingin 

Hakaniemestä ja Teknologiateollisuuden 

ikkunoista Etelärannasta näkymät 

ovat varsin samanlaiset; suomalainen 

teknologiateollisuus on ahtaassa raossa, 

yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 

ja työpaikkojen säilyttämiseksi on 

ponnisteltava samaan suuntaan.

Metallin puheenjohtaja 
Riku Aalto pitää jo sitä 
saavutuksena, että 
tässä taloustilanteessa 
alalle saatiin solmittua 
työehtosopimus.
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Alanko puhuu kulttuurin muutoksesta, 
kun tehdyn sopimuksen palkkaratkaisuis-
sa hyväksyttiin, että yrityksen tilanteella 
on vaikutusta sopimuksen sisältöön. Yri-
tysten erilaisuudet huomioimalla tähdä-
tään tuottavuuden ja kilpailuaseman vah-
vistamiseen ja samalla luodaan edellytyksiä 
työpaikkojen säilymiselle.

”Sopimuksessa määritellyn 0,5 pro-
sentin kustannusvaikutuksen käytöstä 
neuvotellaan työpaikoilla. Jos yrityksen 
taloudellinen tilanne, tilauskanta tai työl-
lisyys on poikkeuksellisen heikko, yrityk-
sessä on mahdollisuus sopia, ettei korotus-
ta makseta tai että se siirretään myöhem-
pään ajankohtaan”, Alanko painottaa.

Lisää keskustelua 
toimipaikoille

Aalto korostaa ratkaisun joustavuutta 
maailmantalouden muutoksille.

”Sopimus tehtiin meidän näkökul-
mastamme maltillisella palkankorotuksel-
la. Näimme asian niin, että emme voi omin 
toimin vaikeuttaa yritysten toimintaa. On 
kuitenkin muistettava, että 0,5 prosentin 
palkankorotus ei ratkaise yrityksen menes-
tymismahdollisuuksia”, Aalto huomauttaa. 

Hän toivoo, että maltillinen palkka-
ratkaisu johtaisi siihen, että mikäli yrityk-
set joutuvat sopeuttamaan toimintaansa 
taloustilanteeseen, ne ensisijaisesti käyt-
täisivät lomautusvaihtoehtoa. Alangon 

mukaan taloustilanteen pitääkin näkyä 
kustannusrakenteessa. 

”Nyt päästiin tilanteeseen, jossa työ-
voimakustannukset eivät ensi vuonna ole 
tätä vuotta korkeammat, kun huomioi-
daan myös sosiaalivakuutusmaksu”, Alan-
ko sanoo ja muistuttaa, että sopimukseen 
tuli mukaan myös osapuolten toimenpi-
teet määräaikaisiksi lainsäädäntömuu-
toksiksi. Ne koskevat lomautusmahdolli-
suuksien käyttöä ja sen suhdetta työttö-
myysturvaan sekä määräaikaisia palkkojen 
alentamisia.

Tehdyssä ratkaisussa täsmennettiin 
myös paikallisen sopimisen määräyksiä ja 
uudistettiin luottamusmiessopimus. Koko 
työmarkkinoiden osalta uutena avauksena 
sopimuksessa on, että toimipaikalla kes-
kustellaan määräajoin yritysjohdon ja hen-
kilöstön edustajien odotuksista. 

”Tavoitteena on välttää ristiriitoja sen 
johdosta, että odotukset poikkeavat mer-
kittävästi toisistaan. Sopimukseen kirjattu 
vuosittainen kehityskeskustelu asettaa yri-
tyksen sisäiselle neuvottelujärjestelmälle 
tavoitteita. Niiden myötä tulee arvioitua, 
minkälaisia koulutuksellisia ja ajankäytölli-
siä valmiuksia tarvitaan asioiden viemiseksi 
eteenpäin”, Alanko sanoo ja uskoo, että 
yrityksissä voidaan päätyä hyvin erilaisiin 
ratkaisuihin. 

”Meille tärkeää oli myös se, että sopi-
mukseen kirjattiin luottamusmiehen ase-
maan liittyviä koulutukseen ja tiedonsaan-
tiin liittyviä asioita. Lisäksi oleellista on se, 
että tulevaisuudessa työpaikoilla on mah-
dollista valita projektiluonteisia luottamus-
miehiä”, Aalto lisää.

Mistä 
palkanmaksuvara?

Teknologiateollisuus ja Metalli saivat so-
vittua työehtosopimuksen hyvin epävar-
mojen suhdannenäkymien vallitessa. Vaik-
ka palkoista johtuvat alan sisäiset kustan-
nustason muutokset on nyt lyöty lukkoon, 
Alanko muistuttaa kansantalouden sidon-
naisuuksista.

Riku Aalto esittää toiveen, että yritykset ensisijaisesti käyttäisivät lomautusvaihto-
ehtoa, mikäli ne joutuvat sopeuttamaan toimintaansa taloustilanteeseen.
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”Teknologiateollisuuden omien työvoi-
makustannusten lisäksi Suomessa toimi-
misen hintaan vaikuttaa olennaisesti ym-
päröivän yhteiskunnan kustannustaso. On 
syytä ottaa oppia niistä virheistä, mitä suu-
rella osalla suomalaista työmarkkinakent-
tää vuoden 2009 hinnoittelussa tapahtui.”

Aalto asettaa sanansa diplomaattises-
ti ja varoo neuvomasta muita liittoja nii-
den sopimusneuvotteluissa. Hänen mu-
kaansa jokainen ala neuvottelee omista 

lähtökohdistaan ja työntekijäpuoli pyrkii 
saamaan jäsenilleen mahdollisimman hy-
vän sopimuksen.  Aalto haluaa kuitenkin 
muistuttaa mistä palkanmaksuvara koro-
tuksiin tulee. 

”Suljetulle sektorillekin loppumaksajat 
tulevat avoimelta sektorilta ja pitkälti ni-
menomaan vientiteollisuudesta. Suomalai-
nen hyvinvointiyhteiskunta rakentuu nyt ja 
pitkälle tulevaisuuteen vientiteollisuudes-
ta. Jos halutaan ylläpitää hyvinvointiyhteis-

kunta, teollisuuden toimintaedellytykset 
on pidettävä päätöksenteossa etusijalla”, 
Aalto sanoo.

Yhteisten ja omien 
etujen ajamista

Kolmevuotinen työehtosopimus on saatu 
solmituksi, silti koko maailma ei tullut val-
miiksi. Jatkuvan neuvottelun periaatteen 
mukaisesti asioita viedään eteenpäin mo-
nella rintamalla. 

Tällä hetkellä asialistalla on muun mu-
assa työhyvinvoinnin edistämishanke. Siinä 
pyritään tuottavuuden, työssä viihtymisen 
sekä työurien jatkamisedellytysten paran-
tamiseen sekä sairauspoissaolojen vähen-
tämiseen. Kevääseen mennessä valmistel-
laan myös ohjeistusta yrityskohtaisen palk-
kaerän käsittelyyn ja alan ylempien toimi-
henkilöiden palkkakeskustelumallin kehit-
tämiseen. Lisäksi työpaikoilla esiintyvien 
erimielisyyksien käsittelemiseksi on suun-
nitteilla uusia menettelytapoja.

”Se tarkoittaisi oikeusriitojen käsitte-
lyä työtuomioistuimen sijasta osapuolten 
keskinäisesti asettamassa elimessä. Muu-
tos lisäisi päätöksissä alan erityispiirteiden 
tuntemusta ja nopeuttaisi riitojen käsitte-
lyä. Samalla se johtaisi työrauhan parane-
miseen”, Alanko uskoo.

Aalto sanoo, että jatkuvan neuvotte-
lun ansiosta vaikeiden asioiden käsittely 
osapuolten välillä on helpompaa. Hän kui-
tenkin ymmärtää epäilykset, joiden mu-
kaan tiiviiden neuvotteluyhteyksien joh-
dosta mentäisiin puolin ja toisin helpoim-
man tien kautta ja vältettäisiin oman edun 
kustannuksella konfl ikteja. Hän vakuuttaa, 
että pelko on turha.

”Työntekijäpuolella nostetaan välil-
lä keskusteluun se, tehdäänkö jatkuvalla 
neuvottelulla riittävän hyvää edunvalvon-
taa. Työntekijäpuolella ja työnantajilla on 
yhteinen huoli alan tulevaisuudesta. Yh-
teiset projektit eivät kuitenkaan tarkoita, 
ettemmekö taistelisi jäsentemme etujen 
puolesta, kun on aika tehdä työmarkki-
naratkaisuja”, Aalto lupaa.  

”Teknologiateollisuuden omien työvoimakustannusten lisäksi Suomessa 
toimimisen hintaan vaikuttaa olennaisesti ympäröivän yhteiskunnan kustannustaso”, 
Risto Alanko muistuttaa.

Yritykset ovat erilaisia. Sopimuksessa tähdätään 
tuottavuuden ja kilpailuaseman vahvistamiseen ja samalla 
luodaan edellytyksiä työpaikkojen säilymiselle.
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 A
ntaessaan puhelimessa ajo-
ohjeita tehtaalle, Ville Laine 
huomauttaa, etteivät ikänsä 
paikkakunnalla asuneetkaan 

ole ihan kartalla nykyisestä sijainnista.
”Tehdas taitaa virallisesti sijaita Sasta-

malan kaupungin Vammala-nimisessä taa-
jamassa”, hän naurahtaa.

Reitti perille on kuitenkin selvä. Pian 
tulee selväksi myös se, miksi kuntaliitok-
sen lisäksi 90-vuotiaan yhtiön nimi on ol-
lut syytä vaihtaa Vammalan konepajasta 
Lojer Oy:ksi. 

Nykyisin yhtiö on Pohjoismaiden joh-
tava hoitokalusteiden valmistaja. Tuoteva-
likoimaan kuuluvat muun muassa sairaa-
lakalusteet, leikkauspöydät, hoito- ja hie-
rontapöydät sekä fysioterapiatarvikkeet. 
17 miljoonan euron liikevaihdosta noin 
puolet tulee viennistä, 150 työntekijästä 
120 on kotimaassa. 

Valmistusta konsulteista 
piittaamatta

Vanhasta Vammalan konepajasta muistut-
taa tuotepaletissa olevat pumput, joiden 
osuus liikevaihdosta on pudonnut muu-
tamaan prosenttiin. Ne kuuluvat valikoi-
maan, vaikka monet ovat suositelleet niis-
tä luopumaan. Muissakin kohdissa Laine 
on johtanut yhtiötään vastavirtaan. Esi-
merkiksi hoitokalusteiden puolella kil-
pailijat ovat keskittyneet kokoonpanoon, 
mutta Lojer ei.

”Historiankin velvoittamina olemme pi-
täneet kiinni omasta osavalmistuksesta ja 
siihen liittyvästä osaamisesta. Sen ansios-
ta olemme nopeita ja joustavia ja laatu on 
lupaamaamme. Lisäksi tuotekehitys ja tuo-
tanto ovat tiiviissä tekemisissä keskenään.”

Konsultti jos toinenkin on kyseenalais-
tanut Lojerin oman osavalmistuksen.  

”Mitä me sitten tekisimme? Kenelle 
me valmistuksen ulkoistaisimme? En us-
ko että alihankintayritykset osaisivat tehdä 
tuotteitamme meitä paremmin. Jos kaik-
ki toimialan yritykset toimivat samalla ta-
valla ja keskittyvät kokoonpanoon, mistä 
erilaistuminen ja kilpailuetu silloin löyty-
vät?”, Laine kysyy. Hän täsmentää, ettei 
Lojerkaan kaikkea tee itse, vaan sillä on 
kymmenien yritysten alihankintaverkosto. 

Lojer Oy tuo alihankinnan Virosta Suomeen. 
Toimitusjohtaja Ville Laine perustelee, että suomalainen 
työllisyys on asetettava etusijalle. Siirtoon kannusti myös 
tuottavuuskehitys sekä tuotannon ja tuotekehityksen 
tiivis yhteys. 
TEKSTI SAMI LAAKSO KUVAT HARRI HINKKA

Kilpailukykyä 
työtä tekemällä
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Tuottavuudella työpaikkoja
Laineen esittämät kysymykset tekevät ym-
märrettäväksi sen, että yhtiö on siirtänyt 
alihankinnan Virosta Suomeen. Siirron 
vaikutus on noin kymmenen henkilötyö-
vuotta.

”Haluamme olla suomalainen yritys. 
Siitä on hyötyä kotimarkkinoilla sekä esi-
merkiksi Venäjällä. Viron alihankintayritys-
ten tuottavuuskehitys oli olematonta, eikä 
laatutasokaan vastannut tavoitteitamme. 
Kilpailuetu perustui halpaan työvoimakus-
tannukseen, mutta EU:n myötä palkkata-
so lähti sielläkin nousuun”, Laine kertaa.

Sanat Suomessa tapahtuneesta posi-
tiivisesta tuottavuuskehityksestä kuulosta-
vat piristäviltä poikkeuksilta. Laine kertoo, 
että Lojer pyrkii pitämään kiinni kilpailu-
kyvystään tuotekehityksen sekä tuotan-
non kehittämisen avulla. Tuotantojärjes-
telmä on pidetty modernina ja toiminta-
tavat sellaisina, että henkilöstön osaami-
nen, työtavat ja motivaatio ovat parhaita 
mahdollisia.

”Suurin osa tuotteen kustannusra-
kenteesta muodostuu ostettavista mate-
riaaleista ja komponenteista, silti työvoi-
makustannustenkin osuus on oleellinen. 
Tuottavuudessa hyvin tärkeä on resurssi-
en ja kuormituksen välinen suhde. Siinä 
tehtaalla käyttöönotettu työaikapankki 
on aivan keskeinen tekijä”, Laine sanoo ja 
johdattaa tuotannon tiloihin katsomaan, 
kuinka kuvio toimii käytännössä. 

Kynnys konttorin ja tuotannon välillä 
on matala. Laineelle sitä madaltaa entises-
tään se, että hän on aikoinaan ollut teh-
taalla useampana vuonna kesätöissä. Yksi 
niiltä vuosilta tuttu työkaveri on tehtaalla 
laserleikkaajana ja varapääluottamusmie-
henä toimiva Petri Orre. 

Nyt miehet ovat päässeet sopimaan 
asioista yrityksen kilpailukyvyn paranta-
miseksi. Laine antaa tunnustusta työnte-
kijöille, että he ymmärtävät kilpailukyvyn 
merkityksen. Syy tai seuraus, mutta teh-
taalla puhutaan avoimesti yrityksen tilas-
ta ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Sopimista yksissä tuumin

Yritysten lisääntynyt päätäntävalta palkan-
korotuksista saa Ville Laineen nyökyttele-

mään päätään. Hänen mukaansa paikal-
liset tarpeet huomioonottamalla voidaan 
vaikuttaa yrityksen kilpailukyvyn ylläpitä-
miseen. Lojerissa korotusten kohdentami-
sessa on oltu yksituumaisia. Työnantajan ja 
työntekijöiden edustajat ovat osallistuneet 
Teknologiateollisuuden ja Metalliliiton jär-
jestämiin infotilaisuuksiin. Sieltä saatujen 
ohjeistusten mukaan korotukset on koh-
dennettu pätevyyden perusteella työnte-
kijöille, joiden aikapalkkaosuus suhtees-
sa henkilökohtaiseen osuuteen on pieni. 

”Olemme yhdessä sopineet periaat-
teista, joiden mukaisesti olemme voineet 
kohdentaa palkankorotukset henkilöstöl-
lemme oikeudenmukaisesti ja kannusta-
vasti”, Laine sanoo.

Tuotannon joustavuutta on parannettu 
ja samalla myös lomautusten tarvetta vä-
hennetty nelisen vuotta käytössä olleella 
työaikapankilla. Palkkaa työntekijät saavat 
kuukausittain saman summan, vaikka kel-
lokortin mukaan tunteja olisikin miinuk-

sella. Maksimissaan miinusta saa olla 32 
tuntia. Tilanne käydään kerran vuodessa 
jokaisen työntekijän kanssa läpi ja tilille 
kertyneet tunnit pidetään pois yksi yhteen.

”Työaikapankki on oikein hyvä järjes-
tely, etenkin perheellisille se tuo paljon 
joustavuutta”, Orre sanoo ja kertoo, et-
tei soraääniä käytännön järkevyydestä ole 
työntekijöiden joukosta kuulunut.

”Meillä on sovittu niin hyvät reuna-
ehdot. Vuorokauden aikana ei esimerkik-
si tarvitse olla töissä kuin neljä tuntia, jos 
työt vain tulee tehtyä”, Orre selventää.

Kaikilla vastuu

”Olemme sopineet, että työnantaja ei tu-
le määräämään pidemmän päivän tai vii-
konlopputyön tekemisestä. Jokainen työn-
tekijä tekee itse päätöksen ja toivomme, 
että jokainen myös kantaa itse vastuun 
siitä, että työt tulee tehtyä”, Laine sanoo. 
Hän perustelee pankin käyttöönottoa pait-
si tuotannon joustavuudella myös parem-
malla työn ja muun elämän yhteensovit-
tamisella.

Laineen mukaan työaikapankki on yri-
tyksen kannalta nimenomaan matalasuh-
danteen työkalu. Sen avulla on tarkoitus 
välttää lomautuksia mahdollisimman pit-
kään. Juttelun lomassa Orre on vilkuillut 
muutamaan otteeseen kelloa. 

”On kiire kaupungille hoitamaan asi-
oita”, mies selittää.

Omille asioilleko työaikapankin turvin?
”Niin, nyt hyödynnän sitä”, 12 plus-

satunnin mies hymähtää ja kiiruhtaa vii-
konlopun viettoon jo vähän puolenpäi-
vän jälkeen.

Muutaman sadan metrin päässä tuo-
tantotiloissa on yhtiön näyttelyosasto, jos-
sa seinänvierustat ovat täynnä sänkyjä ja 
hoitopöytiä. Keskellä lattiaa seisoo yksi 
lippulaivoista, sulavalinjaiseksi muotoiltu 
huipputekninen kirurginen leikkauspöytä. 

”Tämä on menossa Saudi-Arabiaan”, 
Laine esittelee henkilöauton hintaista leik-
kauspöytää ylpeyttä äänessään. Hän an-
taa selityksen.

”Asiakkaamme on voitava olla ylpeä sii-
tä, että hänellä on meidän tuote. Jos asia-
kas sanoo tuotteemme nähdessään, että 
vau, silloin minäkin tunnen ylpeyttä.”  

Tiimit järjestävät toimintansa sen 
mukaan, kuinka työntekijät hyödyntävät 
työaikapankkia.

Varapääluottamusmies Petri Orre kehuu 
työaikapankin tuovan joustavuutta.
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TAANTUMA on jarruttanut vauhtia Valt-
ran tehtaalla Suolahdella. Vuosituotanto 
jää alle 8 000 traktorin, kun viime vuonna 
niitä valmistui yli 10 000 kappaletta. Kil-
pailutilannetta tuotantojohtaja Harri Hy-
tönen luonnehtii kireäksi.

”Tänä vuonna kaikilla alan yrityksillä 
on ollut varsin hiljaista. Kaupat ovat tiu-
kassa”, Hytönen sanoo, mutta iloitsee 
tuoreesta 306 traktorin kaupasta Kiinaan. 

Valtran vahvuudeksi Hytönen mainit-
see sen, että traktorit ovat asiakaskohtai-
sesti räätälöityjä ja lisävarusteet asennetaan 
kustannustehokkaasti tehtaassa. Toisaalta 
kun 80 prosenttia traktoreista menee vien-
tiin, etäällä markkinoista sijaitsevasta tuo-
tannosta aiheutuvat logistiikkakustannuk-
set antavat kilpailijoille tasoitusta. 

”Meidän pitää olla kilpailijoitamme te-
hokkaampia, innovatiivisempia ja nopeam-
pia tuomaan tuotteisiin uusia ominaisuuk-
sia”, Hytönen arvioi. 

Globaali alihankintaverkosto

Hytösen mukaan hintakilpailukyky on pe-
rusedellytys kilpailussa menestymiselle, 
mutta myös esimerkiksi traktorin toimi-
vuus, luotettavuus, ergonomia ja jälleen-
myyntiarvo ovat tärkeitä.

Suolahdessa kilpailukyvystä on pyritty 
pitämään huolta investoimalla tuotanto-
kalustoon. Investoinneilla yritetään myös 
pitää 800 henkeä työllistävän tehtaan työ-
voivoimakustannukset kurissa. Tehtaalla 
on oma koneistamo. Muu työ on pääasias-

sa kokoonpanoa, joten toiminta perustuu 
pitkälti 200 toimittajayrityksen verkoston 
varaan. Verkoston kustannustehokkuus 
vaikuttaa suoraan Valtran kilpailukykyyn.

”Meillä on AGCO-konsernissa globaali 
alihankinta, minkä ansiosta voimme hyö-
dyntää mittakaavaetua”, Hytönen selittää.

Hän kuitenkin täsmentää, että aina ti-
lausten suuruus ei ole ratkaisevaa toimitta-
jaa etsittäessä. Valinnassa kriteereiksi nou-
sevat muun muassa kustannusetu, tuote-
laatu sekä logistiset kriteerit kuten toimi-
tusten määrät, aikataulut ja luotettavuus. 
Kaksi kolmasosaa kumppaniverkoston yri-
tyksistä on kotimaisia, saako suomalaisuu-
desta lisäpisteitä?

”Ei. Kyllä kaikkien pitää pärjätä kan-
sainvälisessä vertailussa”, Hytönen sanoo. 

Suomalainen 

taidonnäyte
Valtran avainlippu-tunnuksella varustettu traktori on rakennettu tuhansista osista. 
Niin on myös traktorien sekä niitä valmistavan tehtaan kilpailukyky.
TEKSTI SAMI LAAKSO KUVA VALTRA
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Myytinmurtaja
PALSTALLA TARKASTELEMME
USKOMUSTEN TODENPERÄISYYTTÄ

Naisen euro 
on 80 senttiä 
– vai onko? 
– Miksi yleisenä totuutena toistettu väittämä ei yksi-

selitteisesti pidä paikkaansa, Etlan tutkimusjohtaja 

Rita Asplund?

Naiset saavat keskimäärin palkkaa 80 prosenttia 

miesten saamasta palkasta. Pelkän sukupuolijaon perus-

teella laskettujen keskiarvopalkkojen vertailu ei kuiten-

kaan ole oikeidenmukainen eikä anna sitä kuvaa, mitä 

sillä ollaan hakemassa. Saatu luku on provokatiivinen 

ja peittää alleen paljon sen tyyppisiä erilaisuuksia mies-

ten ja naisten välillä, jotka puoltavat ainakin osan keski-

määrin esiintyvistä palkkaeroista. 

Taloustieteilijät käyttävät vastaavista tilanteista sa-

nontaa, että verrataan omenoita ja päärynöitä toisiinsa. 

Sukupuolen perusteella lasketussa keskipalkassa ei oteta 

huomioon, että naiset ja miehet ovat jo koulutusvalin-

tojensa kautta suuntautuneet eri toimialoille ja erityyp-

pisiin ammatteihin. Palkkataso vaihtelee työntekijästä 

riippumatta esimerkiksi sen mukaan, millä ammattialal-

la työskentelee, työskenteleekö yksityisellä vai julkisella 

sektorilla tai isossa vai pienessä yrityksessä. Myös samassa 

ammatissa työskenneltäessä työn vaatimustaso ja tehtä-

vien laatu saattavat vaihdella työntekijöiden välillä. 

Nämä niin kutsuttuun segregaatioon liittyvät asiat 

vaikuttavat siihen, että naisten keskimääräinen palkka-

taso jää pienemmäksi kuin miesten. Oleellista olisi selvit-

tää, mistä johtuvat naisten valinnat, jotka johtavat tyy-

pillisesti pienempään palkkaan. Ja mistä johtuu se, että 

naisten valinnat tyypillisesti johtavat pienempään palk-

kaan.

– Mitkä ovat sukupuolten väliset todelliset palkkaerot?

Kun verrataan saman koulutustaustan omaavaa mies-

tä ja naista, jotka ovat töissä samalla toimialalla, saman-

kokoisessa yrityksessä, samanlaisissa tehtävissä ja heillä 

on vieläpä yhtä pitkä työkokemus nykyisen työnantajan 

palveluksessa, miesten ja naisten palkkaero usein lähes-

tyy nollaa. Niin pitääkin, muuten rikotaan lakia.  

Eikö jokin totuutena toistettu väittämä pidä 

mielestäsi paikkaansa? Ehdota aihetta: 

palaute.visio@teknologiateollisuus.fi  

Murrettava myytti:

Hän painottaa, että hyvä toimittajayritys 
pitää huolta omasta kilpailukyvystään ja 
on aktiivinen ideoinnissaan.

Hyvä omalla tontilla

Nastolalainen Levypyörä Oy on valmista-
nut 1980-luvulta lähtien Valtralle trakto-
rin runko-osia. Nykyisin toimitusten osuus 
yhtiön liikevaihdosta on hieman alle kak-
sikymmentä prosenttia.

Teräsrakenteisten komponenttien li-
säksi Levypyörä tekee suurten työkonei-
den vanteita. Toimitusjohtaja Pertti Le-
mettinen sanoo suoraan, että globaali 
taantuma on näkynyt yrityksen arjessa. 
Työvoiman määrä on pudonnut vuoden-
takaisesta parikymmentä prosenttia ja vä-
keä on myös lomautettuna. Tällä hetkellä 
yrityksessä on 135 työntekijää.

”Olemme etsineet kaikkia mahdollisia 
keinoja, joilla voimme vaikuttaa kustan-
nuksiin. Henkilökunnan kanssa olemme 
katsoneet myös sisäistä tuottavuuskehi-
tystä ja pohtineet, mitä sieltä on säästet-
tävissä. Olemme myös kilpailuttaneet han-
kintoja”, Lemettinen kertoo.

Hänen mukaansa komponenttivalmis-
tajien suurin uhka tulee tällä hetkellä ma-
talan kustannustason maista. Haasteeseen 
on yhtiössä vastattu siirtämällä tuotepalet-
tia suurempien ja vaativampien kappalei-
den valmistukseen. 

”Niitä on logistisesti vaikea tuoda ja 
niiden valmistuksessa tarvitaan erikoistu-
mista ja osaamista. Me teemme asiakas-
lähtöisiä tuotteita, joustavuus ja ketteryys 
ovat oleellisimpia kilpailutekijöitämme”, 
Lemettinen määrittelee.

Piensarjatuotanto vaatii kuitenkin pal-
jon käsityötä, ja henkilöstökustannusten 
osuus on noin 40 prosenttia Levypyörän 
tuloista. Tuotannon tehokkuutta on pyritty 
parantamaan henkilökunnan koulutuksel-
la ja parhaillaan on käynnissä yhtiön his-
torian suurin investointi. 

”Hankimme muun muassa kappa-
leenkäsittely- sekä hitsausrobotteja. In-
vestoinnin avulla saamme parannettua 
tuottavuutta ja lisättyä joustavuutta. Jos 
talouden nousu tulee puolen vuoden si-
sällä, investoinnin ajoitus on erinomainen. 
Mutta vaikka nousu viivästyisikin, tarvit-
semme investoinnin tuomia tehokkuus-
hyötyjä laskusuhdanteessa”, Lemettinen 
huomauttaa. 
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Maailmalla

Suomalaisten yritysten ja yritysjohtajien menestymisestä 
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa saatiin esimerkkejä Teknologiateollisuus ry:n 

yrittäjävaliokunnan markkinaselvitysmatkalla. 

 Maailmantalouden taantuma 
on kohdellut Australiaa ja 
Uutta-Seelantia eri lailla. 
Australiassa BKT:n ennuste-

taan kasvavan tänä vuonna 0,5 prosent-
tia, mikä on kuitenkin alle viime vuosien 
kasvutahdin. Uuden-Seelannin BKT:n en-
nustetaan supistuvan 2,2 prosenttia. En-
si vuonna BKT:n ennustetaan kasvavan 
kummassakin maassa noin 2 prosenttia. 
Australiassa kasvuun vaikuttaa maan hal-
lituksen muun muassa asuntojen hankin-
taan kohdistuvat tukipaketit sekä kaivan-
naisteollisuuden noin 35 prosentin osuus 
viennistä. 

Maantieteellisestä eristyneisyydestä 
johtuen Australiassa ja Uudessa-Seelan-
nissa on ollut monipuolinen oma tuotan-
to. Maailmanmarkkinoiden avautumises-
ta on seurannut kotimarkkinateollisuu-
den joutuminen uuteen kilpailutilantee-
seen ja omassa maassa tapahtuvan tuo-
tannon korvautumiseen tuonnilla. Kehi-
tyksen suotavuudesta tuntui paikallisilla 
yrityksillä olevan vastakkaisia käsityksiä. 

Kummassakin maassa kotimarkkinalla 
on yhäkin suuri merkitys yrityksille. Vien-
nin osuus maiden BKT:stä on vain viiden-
neksen luokkaa, kun Suomessa tavara- ja 
palveluviennin osuus on 44 prosenttia.

Vahva painotus kotimarkkinoille ei 
ole estänyt oman erikoisalansa löytänei-
den, globaalisti toimivien yritysten muo-
dostumista. Vierailukohteistamme tällai-

sia merkittäviä globaaleja toimijoita ovat 
esimerkiksi australialainen purjeveneiden 
takilakomponentteja valmistava Ronstan 
International Pty Ltd ja uusiseelantilainen 
huvijahtitelakka Alloy Yachts International. 
Kumpikin on kasvanut paikallisesta toimi-
jasta omalla alallaan maailman johtaviin 
yrityksiin kuuluvaksi.

Suuri ero maiden välillä oli palkkojen 
lisäksi yrityksen maksamissa sosiaalikuluis-
sa. Australiassa kulut ovat 40 prosentin 
tasolla. Uudessa-Seelannissa työnantajan 
maksettavaksi tulee vain pakollinen tapa-
turmavakuutus. Sen suuruus vaihtelee yri-
tyksen toimialan ja vahinkohistorian mu-
kaan. Esimerkiksi kone- ja metallituote-
teollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniik-
kateollisuudessa vakuutusmaksun suuruus 
vaihtelee alle puolen ja 2 prosentin vä-

lillä työntekijän palkasta. Sairauspoissa-
olot olivat kohdeyrityksissämme 1,5–2,0 
prosenttia työajasta. Työnantaja maksaa 
korvauksen korkeintaan 10 sairauspäiväl-
tä vuodessa.

Toyota toimii tarkasti

Yrittäjävaliokunta tutustui Toyotan tuo-
tantojärjestelmään (Toyota Manufactu-
ring System) sekä vierailemalla Toyotan 
Altonan autotehtaalla että sen alihank-
kijalla, autojen etu- ja takavaloja valmis-
tavalla Hella Australia Pty Ltd:lla. Toyota 
oli selvästi ylpeä tavastaan järjestää tuo-
tantonsa ja hoitaa suhteet toimittajiensa 
suuntaan. Se pyrkii käskyttämisen sijaan 
saavuttamaan yhteistyöllä toiminnan te-
hostamisen ja kustannussäästöt. 

Toyota pyrkii yhteistyössä toimittajiensa 
kanssa poistamaan kaiken turhan eli tuot-
teen arvoa lisäämättömän toiminnan, ku-
ten virheellisten tuotteiden syntymisen ja 
tarpeettoman keskeneräisen tuotannon. 
Toyota arvostaa toimittajiaan ja pyrkii Hel-
lan toimitusjohtaja Olavi Rantalan mukaan 
löytämään aina toimittajistaan positiivista sa-
nottavaa. Näin, vaikka toimittaja olisi saat-
tanut epäonnistua jossain toimituksessaan.

Toyotan tuotantojärjestelmä painottaa 
tuotteiden valmistamisen tarkkaa etukä-
teissuunnittelua ja tämän jälkeen niiden 
tekemistä aina samalla tavalla. Eräänä Hel-
lan käyttämänä tuotantolinjan toiminnan 

Markkinamatkalla 
maailman laidalla

TEKSTI JA KUVAT MATTI SPOLANDER

Teknologiateollisuus ry:n yrittäjävalio-
kunnan matkalla todistettiin, että 
parhaalla suomalaisella osaamisella 
pärjätään kaikkialla.
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optimoimisen keinona on työpisteen tai 
tuotantolinjan rakentaminen kehitysvai-
heessa pahvista. Näin pystytään poista-
maan turhat liikkeet ja tuotteiden tai kom-
ponenttien siirrot. Pahvisen tuotantolinjan 
rakentamisen materiaalikustannukset ovat 
vähäiset, mutta työtunteja linjan kehittä-
miseen tälläkin tavoin kuluu. 

Suomalaista osaamista

Suomalainen Olavi Rantala on toiminut 
Hellan toimitusjohtajana viimeiset kol-
me vuotta. Hän on omalla innostuneella 
esimerkillään ja johtamistyylillään tehnyt 
vuosia tappiollisesti toimineesta yritykses-
tä yhden Hella-konsernin parhaiten me-
nestyvistä. Rantala kuvaa johtamistyyliään 
sydämellä johtamiseksi. Hänen mukaansa 

olennaiseksi tekijäksi kehityksen aikaan-
saamisessa on ollut työntekijöiden ylpey-
den takaisin saaminen vuosien epävar-
muuden jälkeen.

Yhteishengen luomisessa ei ole käytet-
ty taikatemppuja, mutta pienilläkin teoilla 
on saatu paljon aikaan. Esimerkiksi kun ta-
voitteet on saavutettu eli lähes joka kuu-
kausi, on koko henkilöstölle tarjottu kak-
kukahvit.  Oman haasteensa kehityksen 
aikaansaamisessa muodostaa 44 kansal-
lisuudesta muodostuva henkilöstö. Ran-
talan mukaan ei kuitenkaan ole tärkeää, 
kuka olet tai mistä tulet, vaan mitä osaat 
ja mitä yritys voi siitä hyötyä. 

Australiassa toimii suomalaisia yrityk-
siä, joista yrittäjävaliokunta tapasi matkan 
aikana kaksi. Toinen näistä oli Mikkelistä 
lähtöisin oleva pintakäsittelyyn ja korroo-

sion estoon erikoistunut Savcor Ltd. Se on 
joulukuussa 2007 listautunut Australian 
pörssiin. Konsernin liikevaihdosta Austra-
lian osuus on 90 prosenttia. Savcor on löy-
tänyt paikallisesti uusia käyttötapoja hal-
litsemilleen teknologioille. 

Toinen vierailukohde oli suodattimia 
valmistajan Larox Oyj:n paikallinen tytär-
yritys Larox Pty Ltd. Se vastaa Australiassa 
Laroxin suodattimien myynnistä ja huollos-
ta. Haasteelliseksi toiminnan tekee maan 
laajuus ja siitä johtuva varaosien toimitus-
aika asiakkaalle. Asiakkaat saattavat sijaita 
hyvinkin kaukana asumattomilla seuduilla. 
Etäisyydestä huolimatta Australia on mer-
kittävä asiakas monelle suomalaiselle yri-
tykselle. Näitä ovat mm. KATKO Oy, Sta-
latube Oy ja Teknoware Oy. 

Yrittäjävaliokunta pääsi matkan aikana tutustumaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa toimiviin yrityksiin ja niiden 
toimintamalleihin. Vaikutuksen matkalaisiin teki myös kovasti totutusta poikkeava luonto.
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Varainhankinta 
hyvässä vauhdissa

Elinkeinoelämältä on alkusyksyn 

aikana saatu lupaukset yli 10 mil joonan 

euron sijoituksista Aalto-yliopiston sää-

tiöpääomaan. Tavoitteena on kerätä 

200 miljoonaa euroa ensi vuoden lop-

puun mennessä. Korkeakoulusäätiötä 

perustet taessa kesällä 2008 koossa oli 

112 miljoonaa euroa, josta 80 miljoonaa 

euroa tuli Teknologiateollisuudelta ja 

Teknologiateollisuuden 100-vuotis  -

 sää tiöltä. 200 miljoonan euron vasti-

neeksi valtio on sitoutunut investoimaan 

Aalto-yliopiston säätiöpääomaan 

500 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja:
Marcus Nybergh, marcus.nybergh@ek.fi 
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Tähtäimessä 

HUIPPU-
innovaatiot 
Kansainväliset asiantuntijat ovat arvioineet Aalto-yliopiston 
tutkimuksen mahdollisuuksia nousta kansainväliseen kärkeen. 
Vahvuuksiksi osoittautuivat tutkimuksen laatu, yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus ja yliopiston yhteistyö elinkeinoelämän kanssa.  
Saavuttaakseen toiminnallisen ja sisällöllisen tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden Aalto-yliopiston on kehitettävä toimintatapojaan 
valituilla painopistealueilla. 

A
rviokriteerit olivat tiukkoja, mutta 
Aalto-yliopiston yleinen taso osoit-
tautui hyväksi. Joillain tutkimusalu-
eilla ollaan jo nyt kansainvälisellä 
huipputasolla”, iloitsee Aalto-yli-

opiston opetuksesta ja tutkimuksesta vastaava va-
rarehtori Heikki Mannila. 

Kansainvälisten asiantuntijoiden arvioinnin tu-
lokset antavat pohjan Aalto-yliopiston strategiselle 
suunnittelulle sekä yliopiston toimintatavan ja aka-
teemisten sisältöjen kehittämiselle. Tavoitteina ovat 
muun muassa korkea kansainvälinen taso ja oppi-
miskeskeisyys kaikessa toiminnassa. Opiskelijoille 
pyritään takaamaan innostava opiskeluympäristö 
ja opettajille ja tutkijoille mahdollisuudet sitoutumi-
seen ja urakehitykseen. Aalto-yliopiston kansainvä-
listä profi ilia ja houkuttelevuutta pyritään lisäämään. 

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI KUVAT JUUSO NORONKOSKI JA AALTO-YLIOPISTO

Samalla vahvistuu Aalto-yliopiston yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus.   

”Aalto-yliopistolla on paljon linkkejä teollisuu-
teen. Kyse ei ole vain tilaustutkimuksesta, vaan ai-
dosta 'real case approach' -lähestymistavasta sekä 
opetuksessa että tutkimuksessa. Kysymyksenasette-
lu ja ratkaisujen kehittäminen tapahtuvat avoimessa 
vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Tarkoituk-
sena on luoda Aalto-yliopistosta moni alainen tut-
kimusyliopisto, jossa on korkeaa huippututkimus-
osaamista. Lähtökohtana on osaava perustutki-
mus”, Mannila määrittelee. 

Käytännössä vaikuttavuuden lisääminen merkit-
see uudenlaista resursointia ja verkottumista myös 
ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tutkimusra-
hoitus on suunnattava niin, että haluttu tieteellinen 
taso saavutetaan ja edelläkävijän asema säilytetään.  

”Emme halua tehdä sitä, mitä kaikki muutkin 
tekevät hyvin. Haluamme olla valituilla aloilla pa-
rempia ja saada aikaan todellisia innovaatioita. Mo-
nitieteelliset uudet aloitteet ovat tärkeitä. Kaikki, 
mitä Aalto-yliopistossa tehdään, ohjaa ja kannustaa 
yksilöitä luomaan uutta.”

"Yliopiston ydin ovat opiskelijat, opettajat ja 
tutkijat, joille on tarjottava hyvät ja innovatiivi-
suuteen kannustavat olosuhteet", muistuttaa 
vararehtori Heikki Mannila.   
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Vararehtori Martti Raevaara 
Opetus

1. Oppimiskeskei-
nen ympäristö

”Opetus ja tutki-
mus nivotaan tiiviis-
ti yhteen ja opetuk-
sen laatua nostetaan. 
Professoreille ja muil-
le opettajille luodaan 

tavoitteellinen ja kannustava tenure track 
-urapolkumalli, johon mukaan tulevilta 
edellytetään pedagogisia opintoja. Opet-
tajien roolia opiskelijoiden tukemisessa 
vahvistetaan. Opiskelijoita sitoutetaan ot-
tamaan vastuuta oppimisestaan ja heidät 
liitetään osaksi yliopiston asiantuntijayh-
teisöä. Se edellyttää opiskelijoiden ohjauk-
sen, henkilökohtaisia opintosuunnitelmia 

tukevien järjestelmien, opiskelijoiden liik-
kuvuuden sekä muualla suoritettujen kurs-
sien tunnustamisen kehittämistä.”
2. Opiskelijoiden liikkuvuus

”Yhteisöllinen tiedon rakentaminen 
edellyttää liikkuvuutta korkeakoulujen vä-
lillä. Tutkintorakenteita muokataan niin, 
että opiskelijat voivat hyödyntää Aalto-yli-
opiston korkeakoulujen monialaista kurs-
sitarjontaa. Ensimmäiset poikkitieteelliset 
opintokokonaisuudet, Creative Sustain-
ability ja International Design Business 
Management (IDBM), ovat jo käynnissä. 
Niistä luodaan myös omat maisteriohjel-
mat ensi syksyksi. Aalto-yliopiston Factoryt 
mahdollistavat poikkitieteellisiä projekteja 
ja kursseja yhteistyössä yliopiston osasto-
jen ja laitosten kanssa.  
3. Kansainvälisyys

”Kansainvälisyys on kaiken toiminnan 
lähtökohta. Opiskelijoista ja opettajista kil-
paillaan kansainvälisessä toimintakentäs-
sä. Heidän ulkomaista vaihtoaan lisätään 
ja muun muassa urapolkuun tulevilta pro-
fessoreilta edellytetään työskentelyä ulko-
mailla. Tavoitteena on, että pääosa Aalto-
yliopiston maisteriohjelmista toteutetaan 
tulevaisuudessa englanninkielisinä.”

Vararehtori Hannu Seristö
 Verkostot, vaikuttavuus ja 

kansainväliset suhteet

1. Yhteiskunnalli-
nen vaikuttavuus

”Tavoitteena on 
intensiivinen yhteis-
työ elinkeinoelämän 
ja yhteiskunnan kans-
sa. Yrityksiä kannuste-
taan mukaan mietti-

mään koulutusohjelmien sisältöjä ja ide-
oimaan uusia innovaatioita.”
2. Kansainvälistyminen

”Kansainvälisesti panostetaan tärkei-
siin, strategisen tason kumppaneihin. Se 
merkitsee opiskelijavaihdon lisäksi myös 
opettaja- ja tutkijavaihtoa kansainvälisten 
huippuyliopistojen kanssa. Uusia suhteita 
pyritään luomaan muun muassa tärkeisiin 
yliopistoihin Aasiassa.”    
3. Houkuttelevuus

”Jotta ulkomaiset rekrytoinnit onnis-
tuisivat, Aalto-yliopisto on tehtävä houkut-

televaksi paitsi akateemisesti myös käytän-
nön elämään liittyvien asioiden näkökul-
masta. Se vaatii tukitoimien ja ulkomaalai-
selle henkilöstölle tarjottavan palvelun ke-
hittämistä. Houkuttelevuutta tukee myös 
tenure track -urapolkumalli.”

Vararehtori Jorma Kyyrä 
Infrastruktuuri, 
kiinteistöt ja IT

1. Käyttäjälähtöisyys
”Aalto-yliopiston 

infrastruktuuria kehite-
tään käyttäjälähtöises-
ti ja yliopiston akatee-
misia sisältöjä tukien. 
Yliopiston palveluiden 
käyttäjät eli opettajat, 

tutkijat ja opiskelijat otetaan mukaan ke-
hittämistyöhön.” 
2. Synergiaedut 

”Osa palveluista pyritään järjestämään 
koko yliopiston laajuisesti yhtenä organi-
saationa. Palvelupisteet hajautetaan tar-
peen mukaan eri kampuksille. Esimerkiksi 
IT-järjestelmiä tullaan kehittämään ja yh-
distämään ja tavoitteena on yksi IT-yksik-
kö. Toimintoja ohjataan tilaaja-tuottaja 
-mallilla.” 
3. Uudet opetus- ja 
tutkimusympäristöt

”Uudet opetusmenetelmät, esimer-
kiksi siirtyminen luentopainotteisuudes-
ta vahvempaan pienryhmätyöskentelyyn, 
edellyttävät uudenlaisia opetustiloja. Uu-
sien ympäristöjen investoinnit perustuvat 
pitkäjänteiseen Aalto-yliopiston strate-
giaan pohjautuvaan suunnitelmaan. Suuri 
rakenteellinen muutos on Teknillisen kor-
keakoulun ja Helsingin kauppakorkeakou-
lun kiinteistöjen hallinnon ja talouden siir-
tyminen uudelle perustetulle kiinteistöosa-
keyhtiölle, jonka omistuksesta 2/3 kuuluu 
Aalto-yliopistolle.” 

Lisätietoja:
Mervi Karikorpi, johtaja,
mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi  

Sisällöllisesti Aalto-yliopiston fokusoi-
tumisen perustana ovat olemassa olevat 
vahvuudet. Niihin nivotaan uusia osaamis-
alueita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia 
kansainvälisen huipun saavuttamiseen ja 
jotka ovat tärkeitä sekä Suomen kansain-
välisen kilpailukyvyn että Aalto-yliopiston 
edelläkävijyyden edistämiseksi. 

”Aalto-yliopiston nykyisiä tutkimuksen 
vahvuusalueita ovat ICT ja media, lasken-
ta ja mallinnus, materiaalit sekä muotoilu. 
Yhteiskunnallisesti vaikuttavia alueita ovat 
myös arkkitehtuuri ja taide, globaalin ta-
louden liiketoimintaosaaminen sekä pro-
sessi- ja systeemiosaaminen.” 

Näiden olemassa olevien vahvuusalu-
eiden varaan rakentuvat uudet monitie-
teiset teemat, jotka yhdistävät yliopiston 
eri aloja. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi 
digitalisaatio ja palvelut, energia ja luon-
nonvarojen kestävä käyttö sekä ihmisläh-
töinen elinympäristö.

Yliopiston strategiset 
kehittämissuunnat

Saavuttaakseen toiminnallisen ja sisällölli-
sen tehokkuuden ja vaikuttavuuden Aalto-
yliopiston on kehitettävä toimintatapojaan 
valituilla painopistealueilla. Aalto-yliopis-
ton vararehtorit listasivat omilta vastuualu-
eiltaan lähivuosien kolme keskeistä kehit-
tämiskokonaisuutta. 
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Kolumni

Uutta ja vanhaa neuvottelukulttuuria

VIIME AIKOINA on työmarkkinaneuvottelujen ongelmana tuotu esiin, kuinka sovitteluun tullaan 

kaikki asiat avoimena, ilman että mistään asiasta olisi saavutettu yksimielisyyttä osapuolten 

keskinäisissä neuvotteluissa. Asia ei kuitenkaan ole uusi. 

Jo 1970-luvun alussa valtakunnansovittelija Erkki Sunila kuvasi tehtäväänsä aika ajoin jonkin-

laiseksi ”hovirunoilijaksi”. Hän oli tuskastunut sopimusosapuoliin, jotka marssivat valtakunnan-

sovittelijan toimistoon kertoen, että kaikki asiat olivat edelleen auki. Muistan myös omalta 

sovittelijakaudeltani vastaavia tapauksia. Kymmenien keskinäisten neuvottelutapaamisten 

jälkeenkään ei ollut syntynyt sovintoa missään olennaisessa asiassa. Ja tämä tultiin sitten lakko-

uhan kanssa kertomaan sovittelijalle. 

Edellä kuvattu ilmiö ei onneksi ole aivan niin yleinen, kuin julkisuudesta saattaisi päätellä. Se 

keskittyy yleensä tiettyihin aloihin ja yrityksiin sekä niiden ongelmalliseksi muodostuneeseen neu-

vottelukulttuuriin. Olen kutsunut näitä ongelma-alojen neuvotteluosapuolia joskus vakioasiakkaik-

si, jota ilmaisua asianomaiset eivät yleensä ole pitäneet kohteliaisuutena. Mutta ei sitä sellaiseksi 

varsinaisesti ollut tarkoitettukaan. 

Onneksi on myös vahvoja ja asemastaan työmarkkinakentässä hyvin tietoisia neuvotteluosa-

puolia, joiden ei tarvitse turvautua työtaistelu-uhkiin vakuuttaakseen sopimuskumppaninsa neu-

vottelukyvystään ja -voimastaan.  Sellaisia järjestöjä arvostetaan ja kuullaan muutenkin.  Teknolo-

giateollisuuden neuvottelukulttuuri on koettu hyvin myönteisenä esimerkkinä. Ongelma-

na edelleen on, miten hyviä neuvottelukäytäntöjä saataisiin myös sellaisille aloille, joiden 

vastakkainasettelun historia on samalla myös tätä päivää.

Teknologiateollisuuden sopimustoiminta on laajalti tunnettu jatkuvan neuvotte-

lun periaatteestaan ja siitä on saatu runsaasti kokemusta vuosien varrelta. Neuvottelu-

toiminta on parhaimmillaan yltänyt siihen, että sopimusten väliset katkot ovat tulleet 

yhä enemmän teknisiksi. On vaikea olla eri mieltä siitä, että paikallisen neuvottelu-

menettelyn kehittäminen on paras keino ratkaista työrauhaongelmat. 

Neuvottelutoiminta parhaimmillaan on yhteiseen etuun tähtäävä prosessi, 

eikä pelkästään erimielisyyksien ratkomista. Tällaiselle näkemykselle olisi työ-

markkinapiireissä aikoinaan hymähdetty. Toivottavasti suhtautuminen on 

nyt muuttunut, kun elämme toisenlaisessa ympäristössä. Avoin talous, 

koventunut kansainvälinen kilpailu, tietotekniikan läpimurto ja 

globalisaatio, ehkä nämä viittaukset riittävät tässä yhteydes-

sä. Kotimaisilla työmarkkinoilla voidaan myös neuvottelu-

kulttuurilla vaikuttaa siihen, miten jatkossa pärjätään. 

Siltä osin se on meistä kiinni.  

Juhani Salonius 

Valtakunnansovittelija 1997–2009
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TRIO

 T
RIO-ohjelma on ollut mittava hanke suo-
malaisten teknologiateollisuusyritysten 
kansainvälistymisen, verkostoitumisen 
ja toiminnan kehittämiseksi.  Ohjelmaan 
on kuuden vuoden aikana osallistunut 
suoraan 800 yritystä ja teemaa sivuaviin 

hankkeisiin tämän lisäksi 1200 yritystä.
TRIO-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Jorma 

Eloranta kertoo, että johtoryhmä pitää tärkeänä pk-yri-
tysten aktivoinnin jatkamista ja on esittänyt uuden kolme 
vuotta kestävän TRIO-työn käynnistämistä vuoden 2010 
alussa. Hänen mukaansa kehittämisohjelma koituu niin 
koko maan teknologiateollisuuden kuin yksittäisten yri-
tystenkin hyväksi. Teknologiateollisuuden hallitus on hy-
väksynyt esityksen.

”Kansainvälisessä kilpailussa toimivat suuret yrityk-
set parantavat kilpailukykyään, kun nämä veturiyrityk-
set osaavat toimia tehokkaasti yhteen alihankkijoidensa 
kanssa valmistuksessa ja suunnittelussa”, Eloranta huo-
mauttaa.

Uudessa ohjelmassa keskiössä säilyvät TRIOssa tutuksi 
tulleet teemat: liiketoimintaosaaminen, teknologia, kan-
sainvälistyminen sekä verkostot. Suhdannetaantuman ta-
kia palveluvalikoimaan tulee myös yritysten tervehdyttä-
mispalvelut. Näiden lisäksi uudeksi teemaksi otetaan joh-
tajuus ja erityisesti ihmisten johtaminen. Elorannalla on 
lisäykseen perustelu.

”Nostin teeman esille omien kokemusteni perusteella. 
Strategia ei ole minkään arvoinen, jos sitä ei tueta joh-
tajuudella. Toisaalta pelkkä johtajuus ei ole riittävää, tar-
vitaan oikeita strategisia valintoja”, Eloranta painottaa.

Syvempään yhteistyöhön

Ensi vuonna alkavassa TRIOssa toimenpiteet keskitetään 
komponenttitoimittajiin sekä pieniin ja keskisuuriin pää-

hankkijoihin. Koska verkostojen toimivuudessa arvioidaan 
olevan merkittävää kehityspotentiaalia, ohjelmassa pai-
notetaan yritysten yhteispelin kehittämistä. Ohjelmassa 
jatketaan yrityskohtaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteina 
on kehittää tuottavuutta, laatua sekä tietotekniikan hyö-
dyntämistä. Lisäksi taantumassa tarvittavat uudet toimin-
tamuodot kuten yritysten tervehdyttämiseen tähtäävät 
palvelut on otettu mukaan valikoimaan.

Ohjelmapäällikkö Harri Jokinen muistuttaa kehitys-
tarpeista. Esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuudessa 
tuottavuuden kehitys ja sen taso ovat huonoja. Alan in-
vestoinnit Suomessa pysyivät alhaisena myös noususuh-
danteen aikana. 

”Voimakkaan kasvun aikana ajateltiin helposti, että 
olemme Suomessa erittäin hyviä. Todellisuudessa kuiten-
kin Aasia kasvatti osuuttaan kansainvälisessä työnjaos-
sa”, Jokinen sanoo.

Moni yritys on havahtunut kilpailun kovuuteen viimeis-
tään kovan kasvun käännyttyä laskusuhdanteeksi.

”Yrityksen elinkelpoinen toimintamalli liittyy siihen, et-
tä se on integroitunut omien asiakkaidensa prosesseihin. 
Kun yhteistyö on monilla tasoilla hyvää, se sitoo yrityksiä 
toisiinsa. Silloin yhteistyö ei perustu pelkästään hintojen 
vertailuun”, Jokinen painottaa. Hän kertoo, kuinka yri-
tyksissä on syvenevän yhteistyön myötä päästy huikeisiin 
tuottavuusparannuksiin.

Uudessa TRIO-hankkeessa on jälleen kyseessä iso urak-
ka ja edessä on paljon jalkatyötä. Ohjelman puitteissa on 
tarkoitus tehdä aktivointikäynti 600 Teknologiateollisuu-
den jäsenyrityksessä. 

”Viestimme perusasioista, kuten kasvusta, kansainvä-
listymisestä, liiketoimintaosaamisesta ja teknologian ke-
hittämisestä sekä johtajuudesta. Toivomme, että näistä 
aktivointikäynneistä puolet johtaisi yritysanalyyseihin ja 
sataan konkreettiseen yrityksen tai verkoston kehityshank-
keeseen”, Jokinen sanoo.  

TRIO saa jatkoa
TRIO-ohjelma on rakentanut kasvun edellytyksiä teknologia teollisuuden 
yrityksille ja niiden muodostamille verkostoille. Pk-yritysten aktivointia 
jatketaan TRIO-nimellä kolme vuotta, mutta sisältöjä uudistetaan 
vastaamaan yritysten muuttuneita tarpeita. 

TEKSTI SAMI LAAKSO KUVA MATTI IMMONEN
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Kuuden vuoden saldo
TRIO-OHJELMAN aikana syntyi 16 uutta kansainväliseen toimintaan kykenevää järjestelmä-

toimittajayritystä. 68 järjestelmätoimittajayrityksestä on tullut päähankkijoidensa strateginen 

partneri ja noin 800 yritystä on kehittänyt toimintaansa komponenttitoimittajana. Luvut ovat 

suuria, silti niidenkään osalta ei ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin kaikilta osin päästy.

VTT:n tekemässä arviossa nähdään positiivisena, että TRIO-ohjelman perusviesti levisi 

hyvin suomalaisessa kone- ja metallituoteteollisuudessa ja siitä muodostui keskeinen fokus 

yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi ohjelmassa kehitettiin alueellisten yhteistyö-

verkostojen toimintaa, ja ohjelma lisäsi sidosryhmien sekä toimijoiden verkottumista.

Ohjelmapäällikkö Harri Jokinen kertoo, kuinka TRIO-ohjelman edetessä paljastui moni-

en yritysten kasvuhaluttomuus. Opettelemista useilla yrityksillä on myös siinä, että verkosto-

jen ohjaus syö itsenäisyyttä ja edellyttää avoimuutta. Jokisen mukaan myös isojen päähankki-

joiden strategian jalkauttaminen on vielä vaiheessa, kun ne pyrkivät toimittajien määrän 

vähentämiseen ja yhteistyön syventämiseen verkostossa. 

Metson toimitusjohtaja 
Jorma Eloranta sekä 
Teknologiateollisuuden 
ohjelmapäällikkö Harri 
Jokinen kertovat, että 
TRIOssa otetaan uudeksi 
teemaksi johtajuus.

TRIO-ohjelman tulokset ja loppuarvio on luettavissa internetissä osoitteessa:
www.teknologiateollisuus.fi  > Palvelut
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ALAN LIIKEVAIHTO Suomessa oli tammi-
elokuussa runsaat 30 prosenttia ja tavara-
vienti 40 prosenttia pienempi kuin viime 
vuonna samaan aikaan. Liikevaihto supis-
tui kaikilla neljällä päätoimialalla, eniten 
metallien jalostuksessa, vähiten tietotek-
niikka-alalla. 

Tilauskehitys jatkui heikkona myös hei-
nä-syyskuussa. Alan yritykset saivat uusia 
tilauksia euromääräisesti 40 prosenttia vä-
hemmän kuin viime vuonna vastaavaan 
aikaan. Tilaukset lisääntyivät 11 prosent-
tia huhti–kesäkuusta. Tähän kasvuun oli-

Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään  

Liikevaihto romahtanut, 
henkilöstösopeutukset jatkuvat
Teknologiateollisuuden yrityksissä kysyntätilanteen äkkinäinen 
muutos on ollut hämmentävä, osalle ylipääsemätön ja muille 
vähintäänkin haasteellinen. Erityisen lujille ovat joutuneet 
alihankkijayritykset.  

vat syynä elektroniikkateollisuudessa alal-
le tyypillinen myynnin kausivaihtelu sekä 
koneteollisuudessa muutamat arvoltaan 
suuret tilaukset. On merkittävää, että yri-
tyksistä 49 prosenttia raportoi uusien ti-
laustensa vähentyneen edelleen huhti–ke-
säkuun tilanteesta ja 41 prosenttia lisään-
tyneen.  

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopus-
sa 31 prosenttia pienempi kuin vuosi sit-
ten samaan aikaan, mutta samalla tasol-
la kuin kesäkuun lopussa. Yrityksistä 50 
prosenttia raportoi tilauskantansa supistu-

neen kesäkuun tilanteesta ja 37 prosenttia 
lisääntyneen. 

Edessä vaikea vuosi 

Viime kuukausien tilauskehityksen sekä vai-
keana jatkuvan markkinatilanteen seurauk-
sena teknologiateollisuuden yritysten liike-
vaihto pysyy loppuvuonna viimevuotista tun-
tuvasti alemmalla tasolla. Liikevaihto pysyy 
matalalla tasolla myös pitkälle ensi vuoteen.   

Teknologiateollisuuden yritysten hen-
kilöstösopeutukset Suomessa ovat voimis-
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Metallien jalostus
Tietotekniikka-ala
Kone- ja metallituoteteollisuus *)
Elektroniikka- ja sähköteollisuus

20
00

, 1
=

10
0

Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa
supistunut kaikilla toimialoilla

Muutos: 1-8,2009/1-8,2008,%

*) Pl. telakat. 
Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havain-
to 8/2009. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2008: elektroniik-
ka- ja sähköteollisuus 37 %, kone- ja metallituoteteollisuus 
42 %, metallien jalostus 13 % ja tietotekniikka-ala 8 %.

Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
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Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset 
Suomessa pysyneet heikolla tasolla

                                                III,2009/III,2008          III,2009/II,2009
Muutos (vientiin):  - 43 %  + 21 %
Muutos (kotimaahan):   - 23 %  - 14 %   
Muutos (yhteensä):  - 40 %  + 11 %  

Yrityksistä 49 prosenttia raportoi uusien 
tilaustensa supistuneen huhti-kesäkuusta, 
41 prosenttia lisääntyneen 

*) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana II/2007 alkaen. 

Milj. euroa, käyvin hinnoin
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Talouden tila

www.teknologiateollisuus.fi  > 
Palvelut > Suhdanteet ja tilastot

tuneet viime kuukausina. Henkilöstö vähe-
ni tammi–syyskuun aikana seitsemällä pro-
sentilla eli lähes 20 000:lla ja oli 258 000. 
Syyskuussa henkilöstöstä noin viidennes 
eli runsaat 50 000 oli lomautusjärjestely-
jen piirissä. Henkilöstösopeutukset jatku-
vat myös ensi vuonna.    

Kansainvälinen investointilama vai-
kuttaa teknologiateollisuuteen Suomes-
sa pitkään, koska yritysten valmistamat 
tuotteet ja palvelut ovat täällä enimmäk-
seen investointihyödykkeitä. Euroopas-
sa sijaitsevien asiakasyritysten investoin-
nit ovat kysynnän kehityksessä avainase-
massa. Euroopan markkinat muodostavat 
noin 75 prosenttia Suomessa sijaitsevan 
teknologiateollisuuden myynnistä. Tärkeis-
sä vientimaissa tehtyjen ennusteiden mu-
kaan asiakastoimialojen investoinnit pysy-
vät matalalla tasolla myös vuonna 2010, 

jopa vähenevät edelleen vuodesta 2009. 
Vastaavanlainen kehitys on todennäköi-
nen myös Suomessa.    

Epävarmuutta 
maailmantaloudessa  

Maailmantalous on kriisissä, jonka verois-
ta ei ole koettu vuosikymmeniin. Kysyn-
nän voimakkaan pudotuksen seuraukse-
na teollisuustuotanto ja investoinnit ovat 
supistuneet tuntuvasti lähes kaikkialla 
maailmassa. Teollisuustuotannon lievä 
elpyminen viime kuukausina esimerkiksi 
Saksassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa on 
perustunut suurelta osin valtioiden toteut-
tamaan fi nanssipoliittiseen elvytykseen tie-
tyillä teollisuuden sektoreilla.   

Euroopan elektroniikka- ja sähköteol-
lisuutta sekä kone- ja metallituoteteolli-

suutta edustava teollisuusjärjestö Orgali-
me arvioi lokakuussa, että alan liikevaihto 
Euroopassa supistuu tänä vuonna 20–30 
prosenttia. Alan yritysten saamat uudet ti-
laukset eivät ole kääntyneet kasvuun ke-
sän ja syksyn aikana. Sen sijaan tilausten 
vapaa pudotus on päättynyt. Esimerkiksi 
koneteollisuudessa EU-maissa uudet tila-
ukset ovat vähentyneet tänä vuonna va-
jaat 40 prosenttia sekä elektroniikka- ja 
sähköteollisuudessa noin 25 prosenttia vii-
mevuotisesta. Nopeaa ulospääsyä lamasta 
ei ole näköpiirissä. Kysyntänäkymät vuo-
delle 2010 ovat heikot.   

Maailmanlaajuinen investointilama jat-
kuukin todennäköisesti pitkään, eikä pa-
luuta viime vuosien kaltaiseen investointi-
buumiin ole moneen vuoteen. Investointe-
ja jarruttavat eri puolilla maailmaa vapaa-
na olevan tuotantokapasiteetin suuruus 
sekä pitkäaikaisen rahoituksen saatavuu-
teen ja hintaan liittyvä tiukkuus. Kulutuk-
sen elpyessä tuotantoa voidaan kasvattaa 
tuntuvasti ilman uusia tuotannollisia inves-
tointeja. Investoinnit käynnistyvät laajas-
sa mitassa vasta kasvun vakiinnuttua hy-
välle tasolle.   

Realistista on lähteä siitä arviosta, että 
maailmantalous on edelleen hyvin epävar-
massa tilanteessa. Luottamusta taloudes-
sa tulee lisätä toimenpiteillä, jotka ovat 
kestäviä eivätkä rakenna uusia hintakup-
lia. Globaalin talouden epätasapainoa on 
samalla pyrittävä korjaamaan yhteistyöl-
lä niin, että protektionismin laajeneminen 
voitaisiin estää. Parhaimmillaan maailman-
talous elpyy hitaasti matalalta tasoltaan ja 
kestää useita vuosia ennen kuin saavute-
taan uudelleen vuosien 2007 ja 2008 ko-
konaistuotanto.   

Jukka Palokangas
Pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi 

Teollisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Kulkuneuvoteollisuus

Metalliteollisuus ja metallien jalostus
Koneteollisuus
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Teollisuuden uudet tilaukset EU-maissa vähentyneet tänä vuonna 
25–40 prosenttia toimialasta riippuen 
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Taantuma on vähentänyt kaivoshankkeita ympäri maailman, 
uusia ei ole kovin monia vireillä. Vireillä olevan kaivoslain uudistuksen 
pelätään sen sijaan vähentävän kaivoshankkeita Suomessa. 
Tärkeä osa alan suomalaista teollisuutta on laitevalmistus. 
Kaivannaisteollisuusyhdistyksessä sen suurimpia edustajia ovat 
Sandvik Mining and Construction Oy sekä Metso Minerals Oy.  

Kaivos-
investoinnit 
suhdannekuopassa

TEKSTI JAAKKO LIIKANEN KUVA PLUGI 

MAAILMAN kaivoshankkeiden 
hiljaisuus tuo hiljaisuutta myös 
kaivosteollisuuden laitevalmista-
jan arkeen. 

”Uusia kaivoshankkeita ei oi-
keastaan ole, muutamia kultakai-
vosprojekteja lukuun ottamatta. 
Hankkeet ovat nyt ikään kuin ki-
ven alla”, luonnehtii Sandvik Mi-
ning and Construction Oy:n toimi-
tusjohtaja Kari Parvento. 

Parvento johtaa myös Sandvi-
kin kansainvälistä kaivossegment-
tiä. Suomessa Sandvikilla on suo-
raan kaivosteollisuuteen liittyvää 
laitevalmistusta Tampereella ja 
Turussa. Suomen tuotannosta lä-
hes 95 prosenttia menee vientiin, 

muun muassa Afrikkaan, Latina-
laiseen Amerikkaan, Australiaan, 
Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. 

Sandvikin tehtailla Tampereel-
la ja Turussa vuoden alussa ilmoi-
tettuja tuotantoväen lomautuksia 
on peruttu. Molemmilla tehtailla 
riittää tuotannossa juuri nyt töitä. 
Osa tuotannon töistä on uusia ko-
neinvestointeja, osa vanhojen ko-
neiden ja laitteiden korvaamista.

Hajanaisista positiivisista uuti-
sista huolimatta Parvento ei näe 
selkeitä merkkejä taloustilanteen 
elpymisestä. Kansainvälinen talous 
on ehkä vakiintumassa, mutta mi-
tään varmoja merkkejä laman väis-
tymisestä ja talouden elpymisestä 

ei ole. Kaivosteollisuuden asiak-
kaat eivät ole innokkaita investoi-
maan epävakaassa tilanteessa. 

”Maailmantalous on muuttu-
nut syklisemmäksi. Asiakastilauk-
sia tulee ryppäissä, eikä enää ta-
saisena virtana. Ennustettavuus ja 
tulevaisuuden näkymät ovat vai-
keampia hahmottaa. Etenemme 
kuukausi kerrallaan tilauskerty-
män mukaisesti.”

Epävarmuus jatkuu 

Parvennon mukaan erityisesti me-
tallien hintojen heilahtelu ja tule-
va hintakehitys tuo epävarmuut-
ta, joka on omiaan panttaamaan 

”Uudet hankkeet ovat kiven alla” 
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Pelko 
liiketoimintojen 
vaikeutumisesta 
on aiheellinen 
Kaivannaisteollisuus ry:n 
pääsihteeri Olavi Paatsolaa 
uuden kaivoslain linjaukset 
eivät vakuuta. 

”MONET muutoksista lähtevät nykylaille ja kaivosalal-
le tuntemattomista lähtökohdista”, Paatsola sanoo 
punnitessaan ehdotusta uudeksi kaivoslaiksi. 

Suurimpina lähtökohtaeroina nykyiseen lakiin 
Paatsola pitää malmin omistuksen ja kaivosalueen 
käyttöoikeuden käsittelyä, malminetsinnän tutkimus-
vaiheen byrokratiaa, uusia kuulemisvaiheita, louhin-
takorvausten huomattavaa korotusta, epävarmuutta 
kaivosoikeuksien saamisesta ja ratkaisun riippumista 
paikallisista tai alueellisista kannanotoista. 

Hänestä huoli siitä, että kaivoslaista tulisi liiketoi-
mintaa liikaa sitova, on aiheellinen. 

”Suomessa on kilpailukykyistä kaivosalan laite-
valmistusta. Vaikka kotimaisten kaivosten merkitys 
globaalisti toimiville yrityksille on vähentynyt, olisi 
tärkeää että uusia ratkaisuja voidaan kehittää ja tes-
tata todellisissa olosuhteissa. Näin myös tuotannolli-
nen toiminta säilyisi pidempään Suomessa. Muutoin 
on vaarana, että tuotantotoiminta siirtyy halvempiin 
maihin.” 

Paatsolan mukaan riskinä on myös se, että mikäli 
malminetsintää ja kaivoshankkeiden suunnittelua 
vaikeutetaan kohtuuttomasti, ei Suomen hankkeille 
jatkossa riitä pääomia. 

”Tänä päivänä rahoitus etenkin metallikaivosten 
osalta tulee lähes sataprosenttisesti Suomen ulkopuo-
lelta. Alalle olisi erittäin vahingollista, mikäli tämä 
raha ohjautuisi muihin maihin. Globaali kaivostoimin-
ta tulee toimeen ilman Suomea, mutta tulemmeko 
me Suomessa toimeen ilman kansainvälistä rahoitus-
ta”, Paatsola kysyy.   

Teknologiateollisuuden yhteydessä toimivalla 

Kaivannaisteollisuusyhdistys ry:llä on 42 jäsen-

yritystä, joukossaan kaivos- ja kaivannaistoimin-

nan harjoittajia, urakoitsijoita, kone- ja laite-

valmistajia sekä konsultti- ja tutkimuslaitoksia. 

Kaivannaisteollisuus työllistää Suomessa suo-

raan noin 10 000 henkilöä ja välillisesti huomat-

tavasti enemmän.  

uusia kaivosinvestointeja. Ja kun maailmantalous 
tak kuaa ja epävarmuus fi nanssijärjestelmän kehi-
tyksestä on suuri, kovenevaa työn melskettä kai-
voskuiluista ja -montuista tuskin ihan heti kuuluu.  

”Nythän tilanne on pitkälti se, että elinkelpoi-
set kaivokset pärjäävät ohentamalla omia margi-
naalejaan”, Parvento sanoo.

Täsmäennustajaksi hän ei halua ryhtyä. 
”Voidaan olettaa, että ainakin ensi vuodes-

ta tulee vielä vaikea kaivosteollisuudelle. Ja vaik-
ka olemme kaivosasiakkaillemme palveluratkai-
suinemme muutakin kuin laitetoimittaja, heijastuu 
tilanne luonnollisesti myös meihin. Kaivosteolli-
suuden kokema pudotus on tasaantumassa, mut-
ta kestää vuosia ennen kuin olemme lähelläkään 
vuosien 2007–08 kysynnän tasoa.”

Joskus nousu kuitenkin alkaa. Niin käy väkisin. 
”Kasvavat talousalueet, kuten Kiina ja Intia 

tarvitsevat kasvunsa tueksi lisää raaka-aineita. Ny-
kyisten kaivosten kapasiteetti ei riitä niiden tarpei-
den tyydyttämiseen enää pitkään.”

Uusi kaivoslaki luo Suomeen usvaa 

Kari Parvento seuraa luonnollisesti Suomen kai-
voslain uudistuksen etenemistä tarkasti. Hämä-
ryyttä kuvaan tuo se, että laki on vasta menossa 
eduskuntakäsittelyyn, eikä lain lopullinen muoto 
ole vielä tiedossa. 

”Toki ymmärrämme ja korostamme yrityksenä, 
että kaivosteollisuuden tulee tänä päivänä toimia 
sekä vastuullisesti että ympäristöllisesti kestäväl-
lä pohjalla. Mikäli kaivoslaki hidastaa ja sitoo lii-
ketoimintamahdollisuuksia liikaa, se ei ole hyvä 
asia alan laitevalmistuksen tulevaisuuden kannalta 
Suomessa”, Parvento huomauttaa. 

Kari Parvento
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” Teknologiateollisuus 
on historiansa vakavim-
massa taitekohdassa. 
Nykyisessä kriisissä 
Suomi tarvitsee 
selviytymisohjelman. 
Tavoitteena on oltava 
tuottavuuden merkittävä 
parantaminen ja 
kustannustason 
laskeminen.”
Martti Mäenpää
toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry
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Etsimme ennennäkemätöntä

Lyö useampi kärpänen yhdellä iskulla. Kaiva vanhat 
suunnitelmat pöytälaatikosta tai lähde kehittämään 

jotain aivan uutta. Parhaat palkitaan.
Plootu Fennica -kilpailun tuloksena on jo useana vuonna syntynyt ja löytynyt 

uudenlaisia tuotteita ja komponentteja, joissa ohutlevyllä on ollut olennainen osa 
muotoilussa, valmistustekniikassa, rakenteessa tai innovatiivisuudessa.

   Kilpailusarjoja on kolme:
   1. Teollisuussarja
   2. Muotoilusarja
   3. Oppilaitossarja

Palkintojen yhteenlaskettu arvo n. 10 000 euroa

Kilpailu on jälleen käynnissä. Lisätiedot osoitteesta www.plootufennica.com
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