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P Ä Ä K I R J O I T U S

uotoilun vuosi 2005 lähestyy loppuaan. Toi-
vottavasti muotoiluohjelma, joka oli Vision 
vuoden 2004 toisen numeron teemana, on 
tuottanut paljon käännynnäisiä, niin tärkeästä 
asiasta on kyse.

Design 
arkipäiväistyy

M
Juhlapuheissa suomalaista designia on käytetty hengennos-

tattamiskeinona. Tähän se on sopinut mainiosti, ei siinä mitään. 
Suomalainen design on mukava kuriositeetti historiassamme. 
Kansantaloudellista hyötyä siitä ei juuri ole ollut, taloudellista toki 
joillekin.

Globalisoituvassa maailmassa kaikki keinot on käytettävä. 
Design on mielletty perinteisesti muotoiluna, joka parhaimmil-
laan helpottaa markkinointia, mutta eipä juuri muuta. Teollinen 
muotoilija on pyydetty loppusuoralla mukaan viimeistelemään 
tuote. Design voisi olla kuitenkin paljon enemmän. 

Nykyaikaisen tuotesuunnittelun lähtökohta on elinkaariajat-
telu, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen suunnitteluun, 
valmistamiseen ja käyttöön sekä käytöstä poistamiseen 
liittyvät näkökulmat. Suurimmat ympäristövaikutuk-
set tulevat yleensä käytön aikana, mutta entistä 
enemmän kiinnitetään huomiota myös materiaali-
valintoihin ja kierrätyskysymyksiin. Muotoilulla on 
paljon annettavaa tähän prosessiin. 

Design on parhaimmillaan asiakkaan huomioi-
mista tuotekehitysprosessissa. Sillä voidaan paran-
taa paitsi tuotteen käytettävyyttä jopa tuotteen 
käyttäjän työviihtyvyyttä ja työturvallisuutta. 
Käyttäjänsä huomioon ottava ergonominen 
ja helposti huollettava kone on miellyttä-
vä, tuottavuutta parantava työväline. 

Muotoilu selkeyttää ja vahvis-
taa tuotteen ja käyttäjän suh-
detta. Se on tärkeä kilpailu-
kykyyn vaikuttava tekijä. 
Ihannetilanteessa muo-
toilu on osana yrityksen 
strategista suunnittelua 
ja liiketoimintaa. Tähän 
olisi pyrittävä.

Markku Alhonen
päätoimittaja

 3
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Tilaukset ja palautteet
Kerro mielipiteesi lehdestä: palaute.visio@teknologiateollisuus.fi 

Kaikki saamamme palaute ja kommentit ovat meille tärkeitä. Jos et 

ole vielä postituslistalla, voit tilata lehden kyseisestä osoitteesta.
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TEKSTIT Sami Laakso  KUVAT Technip Offshore Finland ja VTI Technologies

4

Maailman parhaita tuotteita
Teknologiateollisuuden tuotannon kirjo 
on valtava. Technip Offshore Finlandin 
700 työntekijää tekevät tällä hetkellä 
yhtä öljyntuotantolautan runkoa, VTI 
Technologiesin yli kahdenkymmenen 
miljoonan anturin vuosituotanto mahtuu 
puolestaan matkalaukkuun.
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ljyntuotantolautan runko on val-
tava; pituutta sillä on 170 metriä, 
halkaisijan ollessa 39 metriä.

Technip Offshore Finland Oy:n 
tuotannossa on ollut samanaikai-Ö

sesti enimmillään kolme öljyntuotantolautan runkoa 
ja ankkurointijärjestelmää. Tällä hetkellä 700 työnte-
kijällä on työn alla yksi kokonaisuus, jonka on määrä 
valmistua vuonna 2007.

Valmis runko kuljetetaan Meksikonlahdelle, jon-
ne matka kestää 23 vuorokautta. Määränpäässä se 
ankkuroidaan pystyasentoon ja siihen asennetaan 
lautan kansiosat, joissa sijaitsevat öljyntuotantolait-
teet ja miehistötilat.

Porin Mäntyluodossa valmistetut rungot ovat 
suunniteltu alueille, joissa veden syvyys on yli 400 
metriä. Yhden rungon valmistusprosessi kestää 18–
24 kuukautta, ja yrityksen kannalta uusia tilauksia 
olisi hyvä saada noin kahdeksan kuukauden välein.

Technip Offshore Finland Oy on valmistanut 
tähän mennessä kymmenen SPAR-öljyntuotantolau-
tan runkoa. Yhtiön vahvuutena on paitsi tuotteen 
laatu, myös toimitusprosessin pitävyys. Aikataulussa 
pysymisen arvon ymmärtää, kun sen suhteuttaa 
näillä öljyn hinnoilla lautan tuotantokykyyn, joka voi 
olla 100 000 barrelia vuorokaudessa.

Myös viime aikojen myrskyt ovat tehneet myynti-
työtä suomalaisen osaamisen puolesta, sillä Technip 
Offshore Finland Oy:n tekemät öljyntuotantolautat 
ovat kestäneet hyvin hurrikaanien koettelemukset. 

Vuosituotanto 
matkalaukussa

VTI Technologies Oy:n tuotteita ovat anturit. Osa yli 
kahdenkymmenen miljoonan kappaleen vuosituo-
tannosta myydään anturielementteinä, osa jatkoja-
lostetaan komponenteiksi.

Muutaman millimetrin mittaisten antureiden 
hinnat vaihtelevat muutamasta eurosta muutamaan 
kymmeneen euroon. Yrityksen liikevaihdon odote-
taan nousevan tänä vuonna 75 miljoonaan euroon.

Kiihtyvyysantureita käytetään liikkeenmittaami-
seen esimerkiksi autoteollisuudessa ajovakauden 
hallinta- sekä jarrutusjärjestelmissä. Toinen suuri 
sovellusalue ovat sydämentahdistajat. Näillä toimi-
aloilla VTI on pienkiihtyvyysantureiden toimittajana 
maailman markkinajohtaja.

Anturien markkinanäkymät ovat huimat. Tekno-
logian sovellutusten uskotaan yleistyvän lähivuosina 
uusilla alueilla, kuten esimerkiksi matkapuhelimissa, 
rannetietokoneissa sekä kannettavissa tietokoneissa.

VTI Technologies Oy on suuntautunut vahvasti 
tulevaisuuteen. Viime vuonna se panosti tutkimuk-
seen ja tuotekehitykseen 12,5 miljoonaa euroa eli 
noin 20 prosenttia liikevaihdostaan. Yhtiön tuotan-
tokapasiteetti nousee vuonna 2007 laajennusosan 
valmistuttua sataan miljoonaan anturiin. Tuotanto 
on keskittynyt Vantaan Martinlaaksoon, jossa se 
työllistää noin 550 henkilöä. Globaalisti yritys työllis-
tää noin 730 henkilöä. 
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tyä: vähennetään sisäänottoa, noste-
taan opetuksen tasoa, estetään opin-
tojen keskeytyminen ja lopputuloksena 
saadaan yhtä paljon, mutta laaduk-
kaampia valmistuneita.

Neuvon malli pitäisi toteuttaa muil-
lakin aloilla ja koulutustasoilla. Erityisen 
huolestuttava tilanne on ammatillisessa 
koulutuksessa, missä keskimääräinen 
keskeyttämisprosentti on 25 ja joillain 
linjoilla jopa 50. Tämä on Suomelle 
kohtalon kysymys, kun ammattitaitoista 
työvoimaa joudutaan haalimaan Puolaa 
myöten jo ennen kun suuret ikäluokat 
siirtyvät viettämään laatuaikaa lasten-
lastensa kanssa. 

 

Moniosaamisen 
kysyntä kasvaa

 
Teknologiainnovaatioiden kaupallis-
taminen on todettu moneen kertaan 
suomalaisen yritysosaamisen heikoksi 
lenkiksi. Suurissa yrityksissä tähän haas-
teeseen voidaan vastata rekrytoimalla 
tiimeihin kaupallisia osaajia – kunhan 
heitä vain on saatavissa.

 Pienissä, aloittavissa yrityksissä 
kaikki osaaminen on mahdutettava 
yrittäjän omaan päähän. Tarvitaan mo-
niosaajia: täytyy tietää mistä hanasta 
raha tulee, miten sellainen tehdään ja 
miten asiakas pidetään tyytyväisenä. 
Yhä useammin rahahana on jotenkin 
tekemissä palvelutuotannon kanssa, 
myös perinteisissä teollisissa yrityksis-
säkin.

 Akateemisen yrittäjän tai palkka-
johtajan koulutukseksi ei siis riitä put-
kitutkinto, vaan asiaosaamisen lisäksi 
tarvitaan laaja paletti liiketoimintataito-
ja, kokemuksia ja vanhempien konka-
reiden neuvoja.

 

Rahanteosta 
uusi tiede?

 
Suomen yritysmaailma on huomiota 
herättävän insinöörivetoinen. Tällä 
mallilla on saatu paljon hyvää aikaan ja 
kansakunta on vaurastunut. Taustalla 
on teknisten korkeakoulujen historial-
linen ylivoimaisuus vastata yritysmaail-
man tarpeisiin.

Liiketoimintaosaamisen haasteisiin 
on Suomessa koetettu vastata lisäämällä 
sen tutkimukseen suunnattua rahoitusta 
opetusministeriön ja TEKES:n kautta. 
Puhtaan liiketaloudellisen tutkimuk-

sen vahvistaminen ei kuitenkaan tee 
kauppakorkeakoulusta yrityksen nä-
kökulmasta kiinnostavaa kumppania. 
Tosiseikkahan on, että yritykset eivät 
useinkaan halua liiketaloustieteilijöitä 
mukaan kehityshankkeisiin.

 Väitän, että liiketaloudellinen osaa-
minen voi kehittyä vain suorassa kon-
taktissa yrityksiin ja niiden kehittämis-
hankkeisiin. Eräs keino myötävaikuttaa 
tähän suuntaan on julkinen T&K-rahoi-
tus, jonka ehdoksi tulee asettaa yhä 
voimakkaammin liiketaloustieteilijöiden 
kytkeminen hankkeisiin. Pidemmällä 
aikavälillä näin ehkä syntyy uusi ra-
hanteon tiede, joka hankkii tietonsa ja 
virikkeensä tieteen raja-aitoja kunnioit-
tamatta.

 

Yliopistorakenteet 
uudistumassa

 
Helsingin kauppakorkeakoulun, Tek-
nillisen korkeakoulun ja Taideteollisen 
korkeakoulun yhdistäminen on yksi 
mahdollinen askel kohti rahanteko-
tiedettä. Samalla pitäisi luoda uudelle 
mammutille nykyistä tehokkaampi si-
säinen hallinto ja ulkoinen ohjaus. 

 Samaan suuntaan tähyää rajatumpi 
ehdotus mainittujen yliopistojen yhtei-
sestä luovan yrittäjyyden ohjelmasta, 

Yliopistouudistuksista kaikki hyöty irti

rjö Neuvo vaati Vision 
edellisessä numerossa 
ryhtil i ikettä tekniikan 
opetukseen. Hänen re-
septiinsä on helppo yh-
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Matti Pulkkinen – Mervi Rajahonka – Riikka 
Siuruainen – Markku Tinnilä – Robert Wendelin

Liiketoimintamallit arvonluojina
– ketjut, pajat ja verkot

johon valikoiduista huippuopiskelijoista 
luotaisiin moniosaajatiimejä ja lopulta 
yrityksiä. Toivon hankkeelle etenemistä, 
tätä Suomi tarvitsee.

 Yliopistojen tutkintorakenteen 
uudistuminen tarjoaa uusia välineitä 
moniosaamisen synnyttämiseksi myös 
muissa korkeakouluissa. Opintojen 
koostuminen toisiaan seuraavista kan-
di- ja maisteritutkinnoista mahdollistaa 
maisteriohjelmien vahvistamisen myös 
yrittämisen ja yritystoiminnan näkökul-
masta.

 Jatkossa yhä suurempi osa opiskeli-
joista hakeutuu kanditutkinnon jälkeen 
maisteriopintoihin, joiden aiheen ei 
täydy olla suoraa jatkoa ensimmäisel-
le tutkinnolle. Opetusministeriö on 
lokakuussa hyväksynyt ensimmäiset 
maisteriohjelmat. Ohjelmien nimistä 
päätelleen yrittäjyys tai liiketoiminnan 
moniosaaminen ei ole saanut vielä yh-
tään nimikko-ohjelmaa.

Toivottavasti seuraavalla päätöksen-
tekokierroksella voidaan uusi tutkinto-
rakenne valjastaa tehokkaammin myös 
rahanteon palvelukseen. 

 
Markus Sovala
Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori ja 
työskentelee yrittäjyyden politiikka-
ohjelman ohjelmajohtajana KTM:ssä.

Yritykset saavat kilpailuetua vain tekemällä eri asioita tai tekemällä samat 
asiat eri tavoin kuin muut yritykset. Tämä edellyttää yrityksiltä uusia ja 
innovatiivisia liiketoimintamalleja, joilla ne erilaistavat toimintansa kil-
pailijoista. Yritysten välinen kilpailu tullaan käymään kasvavassa määrin 
liiketoimintamallien välillä yksittäisten tuotteiden ja palvelujen sijaan.

Kirjassa liiketoimintamalliajattelua lähestytään arvonluontimallin 
kautta. Sen avulla on helppo tunnistaa erityyppisiä liiketoimintamalleja 
sekä niihin liittyviä ydinkyvykkyyksiä sekä kustannus- ja arvotekijöitä. 
Arvonluontimallissa on perinteisen arvoketjun lisäksi esitelty arvopaja ja 
arvoverkko. Arvopaja perustuu tietoon ja osaamiseen ja tuottaa tavaroi-
den sijaan ratkaisuja asiakkaille. Arvoverkko luo arvoa mahdollistamalla 
suoran tai epäsuoran resurssien tai informaation vaihdannan asiakkaiden 
välillä.

Arvonluontimallit tarjoavat uusia näkökulmia johtamiseen, organi-
sointiin ja ansaintamalleihin. Malleja ja niiden kehittämistä havainnollis-
tetaan yritysesimerkkien avulla. Myös liiketoimintamallien kehittämiselle 
tyypilliset “sudenkuopat” on nostettu esiin.

Kirjan tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa 
liiketoimintamalliajattelua hyödyntämällä ja antaa tähän työkaluja. Kirja 
on tarkoitettu kaikille liiketoimintamallien kehittämisestä kiinnostuneille 
ja erityisesti niille, jotka ovat organisaatioissa vastuussa liiketoiminnan 
– ja sitä kautta myös liiketoimintamallien – kehittämisestä. Liiketoiminta-
malleihin liittyvä terminologia tuodaan hyvin jäsenneltynä esiin helpotta-
maan malleista käytävää keskustelua.

Kirjan kirjoittajat ovat Helsingin kauppakorkeakoulun LTT-Tutkimus 
Oy:ssä toimivia konsultteja ja tutkijoita. 

Teknologiainfo Teknova Oy
Julkaisumyynti
Puh. (09) 1923 382/Lappalainen
Faksi (09) 624 462
www. teknologiainfo.net
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Kasvu on kohtalon kysymys

”Eurooppaan on luotava yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta tukeva ilmapiiri. 
Taloudellista toimeliaisuutta on kannustettava ja se on tehtävä helpoksi. 
Sääntelyä on yksinkertaistettava”, painottaa Orgalimen pääsihteeri 
Adrian Harris Brysselin toimistossaan.

– palokuntahommista pitkäjänteiseen työhön
TEKSTI Pekka Vänttinen  KUVAT Ulla Shemeikka ja Orgalime

8
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V
vuotias Orgalime on kone- ja metalli-
tuoteteollisuuden sekä elektroniikka-ja 
sähköteollisuuden eurooppalainen teol-
lisuuspoliittinen etujärjestö. Se edustaa 
kolmeakymmentäkolmea jäsenjärjestöä 
kahdessakymmenessäneljässä maassa. 
Näiden takaa löytyy noin 130 000 yri-

iimeiset kymmenen vuot-
ta Orgalimen pääsihtee-
rinä toimineen Adrian 
Harrisin sanoilla on pai-
navuutta. Viisikymmen-

tystä ja seitsemän miljoonaa työntekijää 
sekä noin kolmannes EU-alueen teolli-
sesta tuotannosta ja viennistä.

Mutta miten Orgalime oikeastaan 
toimii niin Brysselissä kuin muualla 
Euroopassa?

Verkostoitumista
Euroopassa ja Brysselissä

Brysselissä vaikuttaa arviolta 16 500 
lobbaria. Edustamansa sektorin kokoon 

Tarina elämän 
hankaloittamisesta

Olipa kerran pienessä saksalaisessa ky-
lässä pieni yritys, joka valmisti autoteol-
lisuuden metalliosia. Eräänä päivänä yri-
tys totesi tarvitsevansa lisää varastotilaa. 
Niinpä se haki kylältä, jossa se työllisti 
pari sataa ihmistä, lupaa hallin rakenta-
miseen. Mutta, pahaksi onneksi tontilla 
sattui kasvamaan viisi omenapuuta. 

Ei käy, sanoivat päättäjät, puita ei 
saa kaataa. No, ei hätää, siirrämme 
puut toiseen paikkaan, lupasivat yrityk-
sen johtajat. Ei käy, sanoivat päättäjät 
edelleen, puut pysyvät. Entäpä jos is-
tutamme toisaalle kymmenen uutta, 
ehdotti tehdas. Sama vastaus, ei.

Kului vuosi ja asiaa yritettiin rat-
kaista. Kunnes eräänä päivänä tehtaan 
johto sai tarpeekseen. Paikallisessa leh-
dessä julkaistiin ilmoitus. Mikäli emme 
saa varastoa, siirrämme toimintamme 
Puolaan. Mitäkö sitten tapahtui? Lupa 
kaupungilta irtosi tuota pikaa. 
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ole vielä Orgalimessa mukana. Voima 
piileekin paneurooppalaisessa verkos-
toitumisessa.

”Etunamme on se, että jäsenemme 
ovat tahoillaan vahvoja. Kunhan he 
pitävät asioita esillä omissa maissaan 
ja välittävät tietoa ja tilastoja, niin me 
pystymme täällä vaikuttamaan neuvos-
toon, komissioon ja parlamenttiin. Viime 
vuosina työmme on kyllä vaikeutunut, 
kun jäsenet ovat kaventaneet organi-
saatioitaan. Vetoankin aktiivisuuteen 
kansallisella tasolla. Mielellämme otam-
me myös ihmisiä esimerkiksi Suomesta 
määräajaksi oppimaan EU:n päätök-

Orgalime juhlisti 21. huhtikuuta 50-vuotishistoriaansa gaalaillallisilla.

”Kun Euroopan suuret

moottorit, kuten Saksa, 

yskähtelevät niin 

suomalaiselle mallille 

on kysyntää.”

nähden Orgalimen resurssit ovat pienet. 
Henkilökuntaa on viitisentoista. Lisäksi 
apuna on kolme vierailevaa asiantuntijaa 
jäsenjärjestöistä. Vertailun vuoksi yksin 
autoteollisuuden intressejä ajaa euro-
kortteleissa kolmekymmentä henkeä. 

Merkittävänä teollisuuden etujärjes-
tönä Orgalime on Brysselissä silti hyvin 
tunnettu, mutta Harris myöntää, että 
varsinkin yritysten tasolla profi ilissa on 
nostamisen varaa. Asiaan on nyt tartut-
tu, sillä Orgalime on kuin YK – juuri niin 
vahva kuin jäsenet haluavat sen olevan. 
Valkeita kohtia kartalla ovat ainoastaan 
Slovakia, Kypros ja Malta, jotka eivät 
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”Viimeiset 5–6 vuotta olemme olleet kuin 

palokunta. Aika on mennyt mielestämme huonon 

lainsäädännön tukahduttamiseen ja korjaamiseen, 

varsinkin ympäristö- ja energiapuolella.”

sentekoa ja vaikutuskanavia”, lähettää 
Harris terveisiä.

Strategiaan kuuluvat myös EU-
puheenjohtajuuksiin liitettävät vierai-
lut. Orgalime vierailee kulloisessakin 
puheenjohtajamaassa keskeisimpien 
ministerien pakeilla. Harrisin mukaan 
yritysvaltuuskunnalla vahvistetut visiitit 
lisäävät alan painoarvoa kansallisella 
tasolla. Poliitikot ja virkamiehet totea-
vat eurooppalaisen keskusjärjestön 
olemassaolon. 

Uusin työsarka on auennut uusissa 
EU-jäsenmaissa, joiden jäsenjärjestöt 

yhdistää näiden intressit? Harrisin mu-
kaan jako on keinotekoinen. Horison-
taalisuus ja tuotantoketju ovat eroja 
tärkeämpiä. Yksikään tehdas ei pyöri 
ilman huipputekniikkaa, molemmat 
tarvitsevat toisiaan. 

Edunvalvonta edellyttää pragmaat-
tisuutta, niin myös Brysselissä.

”Pyrkiessämme vaikuttamaan et-
simme yhteistyökumppanit tapauksen 
mukaan. Katsomme mihin tahoihin 
lainsäädäntö tulee vaikuttamaan ja 
miten, ja pyrimme sitten toimimaan 
koordinoidusti yhteisten intressien 

Niinpä mekin käytimme esimerkiksi 
ilmausta ’absurdi’. Eräässä artikkelissa 
esiintyi hieman vähäpukeinen tarjoilija-
tar böömiläisessä ulkoilmaravintolassa 
ja otsikkona oli ”Katoaako tämäkin?” 
Poliitikothan eivät missään tapauksessa 
halua vaikuttaa naurettavilta”, Harris 
hymyilee.

Uusi alku Orgalimelle 
ja Euroopalle

Adrian Harris on nähnyt EU:n muu-
toksen. Jäsenmäärän ohella on lisään-

mukaisesti. Kumppaneina voivat olla 
valmistajat tai työntekijä- tai kulutta-
jajärjestöt. Asia ratkaisee”, vakuuttaa 
Harris.

Toimenpiteet etenevät kolmella 
rintamalla. Mielipiteisiin pyritään vai-
kuttamaan niin komission virkamiesten 
kuin parlamentaarikkojen keskuudessa. 
Olennaista on löytää suuresta joukos-

eurooppalaisen lainsäädännön vaiku-
tuksiin. Yritykset saattavat nukkua ruu-
susen unta eivätkä ennakoi ajoissa tu-
levia muutoksia. Varautuminen saattaa 
nykyään merkitä hengissä pysymistä.

Mutta onko Orgalime jopa liian laa-
ja ollakseen tehokas? Mukana on sekä 
vanhaa ”savupiipputeollisuutta” että 
uutta tietoteknistä osaamista. Kuinka 

on koulutettava toimi-
maan uudella tavalla 
viranomaisten kans-
sa. Yhtä lailla pyritään 
edistämään jäsenjär-
jestöjen keskinäistä 
yhteydenpitoa.

Verkostoitumisen 
kaksi- ja monisuuntai-
suus tarkoittaa samal-
la jäsenten herättelyä 

varsinkin ympäristö- ja energiapuolella. 
Se on ollut välttämätöntä työtä. Mutta 
samalla olemme rakentaneet tulevai-
suuden visioita, joiden toivomme osal-
taan auttavan myös EU:ta nykyisestä 
institutionaalisesta kriisistään.”

Tänä syksynä Orgalime julkisti mani-
festin Engineering the Future. Sen mu-
kaan Euroopan on keskityttävä neljään 
kokonaisuuteen, jotta alan teollisuus 
kukoistaisi ja kasvaisi. Näitä ovat tutki-
mus ja tuotekehitys, yrittäjäystävällinen 
lainsäädäntö, verotus ja investointeihin 
kannustava finanssipolitiikka sekä oi-
kein ja pitkälle koulutettu työvoima.

Tuttuja ja suuria sanoja, mutta mitä 
ne tarkoittavat käytännössä? Mihin 
toimiin on ryhdytty? Sillä toimenpiteitä-
hän tarvitaan. Halpa työvoima ja uudet 
markkinat siirtävät tuotantoa herkästi 
pois läntisestä Euroopasta. Negatiivinen 
kierre syntyy helposti. Esimerkiksi Tek-
nologian kehittämiskeskuksen ja kaup-
pa- ja teollisuusministeriön tuoreessa 
tutkimuksessa yrittäjyysaktiivisuus Suo-
messa on laskenut. Viime vuonna 4,4 
prosenttia suomalaisista voisi harkita 
perustavansa yrityksen. Vuotta aiem-
min luku oli 6,9.

tynyt instituutioiden 
suoltama sääntely. Or-
galimen työmäärä on 
kasvanut.

”V i ime i se t  5–6 
vuotta olemme olleet 
kuin palokunta. Aika 
on mennyt mielestäm-
me huonon lainsää-
dännön tukahduttami-
seen ja korjaamiseen, 

ta juuri ne, jotka ovat asiois-
ta kiinnostuneita ja riittävän 
vaikutusvaltaisia. Heille sitten 
paukutetaan tilastoja seurauk-
sista ja muutostoiveista.

Verkostoitumiseen ja hen-
kilökohtaisiin suhteisiin perus-
tuvan puurtamisen ohella hy-
väksi käytetään tietenkin myös 
julkista sanaa, joskus hieman 
roisillakin tavalla. Sodassa ja 
lobbauksessa ovat joskus liki 
kaikki keinot sallittuja.

”Niin sanotun auringon-
valodirektiivin kohdalla, jolla 
pyrittiin suojelemaan työnteki-
jöitä liialta auringolle altistumi-
selle, käytimme lehdistökam-
panjaa. Siinä direktiivissä oltiin 
etäännytty maalaisjärjestä. 
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”Jo edellisen komission aikana pys-
tytimme kahdentoista teollisuudenhaa-
ran yhteenliittymän (Alliance for Com-
petitive European Industries). Viestimme 
päättäjille oli selkeä. Keskiössä ovat jo 
pitkään olleet kansalaisten hyvinvointi 
ja bisneksen yleiset edellytykset. Mutta 
talouden sydän on unohtunut. Vain 
tuotannollinen toiminta on se moottori, 
joka turvaa työllisyyttä ja pitää palvelu-
sektorin pyörimässä”, kertaa Harris.

Viestiä voinee pitää Orgalimen pa-
noksena niin sanottuun Lissabonin 
strategiaan. Ohjelma luotiin Portugalin 
EU-puheenjohtajakaudella keväällä 
2000. Tavoitteena on luoda unionista 
maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin 
talous vuoteen 2010 mennessä.

Prosessi kuitenkin pysähtyi Ruotsin 
puheenjohtajakaudellaan ajamien so-
siaali- ja ympäristönäkökohtien vuoksi. 
Sinänsä kannatettavat lisäykset veivät 
huomion pois fokuksesta. Tällä hetkellä 
eletään aikalisää, jossa tavoitteita ja 
tarpeita arvioidaan kansallisella tasol-
la. Vaikka raiteille ollaan pääsemässä 
takaisin, kukaan ei kehtaa enää puhua 
vuodesta 2010. Eivät edes poliitikot.

Adrian Harrisin ja Orgalimen resepti 
on yksinkertainen. ”Ensin on luotava 
terve talous, vasta sitten on varaa so-
siaali- ja ympäristönäkökohdille. Kasvu 

pysyttävä ja luotava huippuosaamisen 
keskuksia. Huolestuttavaa on se, että 
kymmenen maailman huippuyliopiston 
joukossa on vain kaksi eurooppalais-

kehityksessä, Venäjällä ja Pohjois-Af-
rikassa. Samalla Euroopan sisällä on 
arvioitava nykyisten mallien rakenteita 
ja toimivuutta. Selvää lienee, että ih-
misten on tehtävä töitä pidempään. 
Sosiaaliturva ei muuten rasitusta kestä.

Suomi on EU:n puheenjohtajamaa 
vuoden 2006 jälkipuolen. Vetovastuu 
merkitsee tulevaisuuskeskustelussa 
näytönpaikkaa. Ajanjakso on samalla 
mahdollisuus myös teollisuudelle, jos se 
oikein hyödynnetään.

”Toivoisin suomalaisilta voimak-
kaampaa läsnäoloa Brysselissä. Teillä on 
paljon annettavaa, vaikka hieman kau-
kana olettekin. Maassanne on runsaasti 
vahvaa erikoisosaamista sekä tutkimus- 
ja kehitystyötä. Lisäksi taloutenne on 
muuhun Eurooppaan nähden hyvässä 
kunnossa”, Harris kehaisee. 

”Kansallisten viranomaisten 

on katsottava peiliin. Heillä on 

tapana lisätä omia asetuksiaan 

Brysselistä tulevien päälle.”

on edellytys ja itse asiassa kohtalon 
kysymys. Nyt on ryhdyttävä sanoista 
tekoihin, lopetettava puheet proses-
seista ja päästävä itse asiaan. Vasta noin 
kolmen prosentin kasvu voi parantaa 
selkeästi työllisyyttä.”

Eväät ovat olemassa, kunhan ne 
vain katetaan oikein.

”Euroopan teollinen perinne on 
vahva. Työvoimamme on koulutettua 
ja olemme edelleen teknologisesti edel-
läkävijöitä. Sellaisina meidän on myös 

ta opinahjoa – Oxford ja 
Cambridge.”

”Euroopan instituu-
tioiden on kyettävä luo-
maan parempaa säätelyä. 
Se ei välttämättä ole sama 
asia kuin vähempi säätely. 
Mutta yksinkertaistamalla 
ja harmonisoimalla luo-
daan voimakkaammat, 

dynaamisemmat ja kasvuhakuisemmat 
markkinat. Tässä asiassa myös kan-
sallisten viranomaisten on katsottava 
peiliin. Heillä on tapana lisätä omia 
asetuksiaan Brysselistä tulevien päälle”, 
muistuttaa Harris.

Suomella paljon 
annettavaa

Pääsihteerin mukaan EU:n on aktiivises-
ti oltava mukana myös lähialueidensa 
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EU:n uudet jäsenmaat houkuttelevat 
yritystoimintaa markkinoiden läheisyydellä ja 

kustannustason alhaisuudella. Myös työvoiman 
saatavuus ja osaamistason nousu tarjoavat 
mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. 

Keski- ja Itä-Eurooppa 
houkuttelevat teknologia-

teollisuuden yrityksiä
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TEKSTI Kamila Bejnierowicz  KUVAT Kuvapörssi Oy / Masterfi le ja Hanna Immonen
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tasavallassa verrattuna Länsi-Euroop-
paan.

Teknologiateollisuuden vienti Suo-
mesta Puolaan, Unkariin, Viroon ja 
Tshekin tasavaltaan on vuosina 1999-
2004 kokonaisuudessaan lisääntynyt 
15 prosentilla euromääräisesti. Viennin 
kasvuvauhdissa on kuitenkin valtioiden 
välillä eroja. Esimerkiksi vienti Unkariin 
on kasvanut peräti 80 prosentilla sekä 
Puolaan ja Viroon 10 prosentilla, kun 
taas vienti Tshekin tasavaltaan on vä-
hentynyt 30 prosentilla.  

 Eniten näihin neljään uuteen EU-
maahan on viety viime vuosina elekt-
roniikka- ja sähköteollisuuden sekä 
kone- ja metallituoteteollisuuden tuot-
teita. Molempien tuoteryhmien osuus 
teknologiateollisuuden viennistä on 
ollut noin 40 prosenttia. Sekä Puo-

laan että Tshekin tasavaltaan on viety 
elektroniikka- ja sähköteollisuuden 
sekä kone- ja metallituoteteollisuuden 
tuotteita samassa suhteessa. Sen si-
jaan Unkariin menevästä viennistä 75 
prosenttia on ollut elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden tuotteita ja vastaa-
vasti Viroon menevästä viennistä 55 
prosenttia kone- ja metallituoteteolli-
suuden tuotteita.

Viennin arvolla mitattuna Suomen 
teknologiateollisuuden tärkein kaup-
pakumppani näistä neljästä maasta 
on Viro ja sen jälkeen Puola, Unkari ja 
Tshekin tasavalta.

Suomalaisten teknologiateollisuu-
den yritysten ulkomaisissa tytäryrityksis-
sä oli vuoden 2004 lopussa henkilöstöä 
yhteensä runsaat 160 000. Joka kym-
menes heistä työskenteli Puolassa, Un-
karissa, Virossa tai Tshekin tasavallassa. 
Näistä Unkarissa työskenteli melkein 
8 000 henkilöä, mikä on lähes neljä 
kertaa enemmän kuin vuonna 1998. 
Virossa työskenteli yli 6 500 henkilöä, 

T
eknologiateollisuus sel-
vitti kesällä 2005 alan toi-
mintaympäristön muu-
toksia Puolassa, Unka-
rissa, Virossa ja Tshekin 

Puolassa ja Tshekin tasavallassa huo-
mattavasti vähemmän.

Puola on 
vetovoimaisin 

Viime vuosina EU:n uusien jäsenval-
tioiden kuten Puolan, Unkarin, Viron 
ja Tshekin tasavallan talouskasvu on 
ollut varsin nopeaa. Esimerkiksi brut-
tokansantuotteen kasvu on näissä 
maissa ollut ripeämpää kuin euromais-
sa keskimäärin. Ennusteiden mukaan 
kasvu myös vuosina 2006–2007 tulee 
olemaan vahvempaa kuin johtavissa 
EU-maissa: Virossa noin 6 prosenttia ja 
muissa kolmessa maassa 4–5 prosent-
tia verrattuna euromaiden 2 prosentin 
vuotuiseen kasvuun. 

Myös aineellisten investointien kas-
vu on ollut huomattavasti nopeam-
paa kuin keskeisimmissä EU-maissa. 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
investoinnit ovat kasvaneet Virossa 120 
prosentilla, Unkarissa 90 prosentilla 
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Kamila Bejnierowicz

Kirjoittaja on puolalainen kansantaloustieteen 
opiskelija. Hän työskenteli kesällä Aiesec-työhar-
joittelijana Teknologiateollisuuden työmarkkinat- 
yksikössä ja laatii vertailevan tutkimuksen tekno-
logiateollisuuden yritysten toimintaympäristöstä 
Puolassa, Unkarissa, Virossa ja Tshekin tasavallassa.

“Business environment for technology industries 
in Poland, Hungary, Estonia and the Czech Repub-
lic compared to the Western Europe” esittelee 
taloudellisia tunnuslukuja näiden uusien EU-mai-
den talousnäkymistä, ammattitaitoisen työvoiman 
tarjonnasta, työvoimakustannuksista, verotukses-
ta, infrastruktuurista ja investoinneista. Keski- ja 
Itä-Euroopan maista (Venäjä pl.) juuri näissä 
maissa työskentelee suurin määrä suomalaisen 
teknologiateollisuuden ulkomaisten tytäryritysten 
henkilöstöstä. 

Raportti löytyy Teknologiateollisuuden kotisivuilta 
www.teknologiateollisuus.fi /suhdanteet ja tilastot/
suhdanneraportit.

ja Puolassa 65 prosentilla. Tshe-
kin tasavallassa investoinnit ovat 
kasvaneet saman verran kuin 
euromaissa keskimäärin eli 30 
prosentilla. Vuosille 2005–2006 
arvioidaan, että investointien kas-
vu on nopeinta Puolassa (10 %) 
ja hitainta Unkarissa (6 %).

Ernst & Youngin yritysjoh-
tajien keskuudessa tekemän 
tiedustelun mukaan Keski- ja 
Itä-Eurooppa on eräs maailman 
vetovoimaisimmista alueista ul-
komaisille investoinneille. Neljä 
vertailumaata kuuluvat tässä 
suhteessa kymmenen parhaan 
joukkoon. Tällä hetkellä Puola 
on Euroopan kärkimaa odote-
tuissa investoinneissa jättäen 

Uusissa jäsenmaissa vuosityöajat 
ovat pidempiä ja työvoimakustannuk-
set alhaisempia kuin Länsi-Euroopassa. 
Esimerkiksi keskimääräinen vuosityö-
aika työntekijää kohti on Eurostatin 
tilastojen mukaan Puolassa yli 1 800 
tuntia, kun se Saksassa on 300 ja Suo-
messa 160 tuntia lyhyempi. 

Työvoimakustannuksissa suhteelli-
nen ero on vieläkin suurempi. Uusien            
EU-maiden työvoimakustannukset tun-
tia kohti ovat noin neljäsosa Länsi-Eu-
roopan kustannustasosta. Matalan kus-
tannustason ansiosta nämä maat ovat 
houkuttelevia investointikohteita. 

 

Tuottavuuden 
kasvu vahvaa

Vaikka viimeisten kymmenen vuoden 
aikana tuottavuus on näissä neljässä 
uudessa EU-jäsenvaltiossa noussut 
huomattavasti, tuottavuuden taso on 
silti edelleen matalampaa kuin Länsi-
Euroopan maissa. 

Koko teollisuudessa tuottavuuske-
hitys on ollut nopeinta Puolassa ja hi-

tainta Tshekin tasavallassa, mutta luvut 
vaihtelevat teollisuuden eri toimialoilla. 
Teknologiateollisuuden toimialoista 
tuottavuuden kehitys on ollut nopeinta 
elektroniikka- ja sähköteollisuudessa 
Unkarissa, missä se on kasvanut vuo-
desta 1995 peräti 530 prosentilla. Puo-
lan kuljetusvälineiden valmistuksessa 
kasvu on ollut lähes 350 prosenttia. 
Hieman matalampaa tuottavuuden 
nousu on ollut koneiden ja laitteiden 
sekä metallien ja metallituotteiden 
valmistuksessa, missä Viro ja Puola ovat 
saavuttaneet parhaimmat tulokset.

Verotuksen osalta Keski- ja Itä-Eu-
rooppa on yrityksille hyvin kilpailukykyi-
nen alue. Sen lisäksi, että yritysverotus 
on lineaarista ja veroaste 16–24 prosen-
tin luokkaa tänä vuonna, veroasteita on 
tarkoitus edelleen alentaa lähivuosina.

Yhteiskunnan perusrakenteiden 
osalta näissä maissa on vielä parantami-
sen varaa esimerkiksi kuljetusten sekä 
tehokkaampien ja uusiutuvien ener-
gialähteiden käytössä. EU-rahoituksen 
ansiosta puutteiden odotetaan osin 
korjaantuvan lähitulevaisuudessa. 

taakseen kolme sellaista perinteistä 
investointikohdetta kuin Saksa, Iso-Bri-
tannia ja Ranska. Tshekin tasavalta si-
joittuu Ranskan edelle, kun taas Unkari 
sijoittuu juuri Venäjän taakse. 

Puola, Unkari, Viro ja Tshekin ta-
savalta ovat erityisen kiinnostavia tek-
nologiateollisuudelle, koska näiden 
maiden kymmenen vetovoimaisimman 
teollisuusalan joukkoon tulevat lähi-
vuosina kuulumaan autoteollisuus, 
koneteollisuus, tietoliikennelaitteiden 
valmistus sekä muut korkean teknolo-
gian tuotteet.

Työvoimakustannukset 
neljännesosa

Puola on työvoiman saatavuuden ja laa-
dun kannalta muita vertailumaita pa-
remmassa asemassa. Sekä työvoiman 
määrä että nuorten osuus väestöstä 
ovat muita maita korkeampia. Lisäk-
si Puolassa korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneiden osuus 20–29 -vuotiaista 
sekä vieraiden kielten osaaminen on  
muita maita korkeampaa. 
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ala työllistää runsaat 200 000 henkilöä 
Suomessa, mutta tulevaisuus ei näytä 
yhtä valoisalta. Jatkossa suuri haaste 
tulee siitä, kuinka saadaan riittävästi te-
kijöitä eläkkeelle lähteviä korvaamaan. 

Elinkeinoelämän keskusliitto on 
kerännyt yritysjohdon näkemyksiä työ-
voiman kysynnästä ja koulutustarpeista 
kolmen vuoden aikajänteellä. Tänä 
vuonna tehtyyn kyselyyn osallistui yli      
2 000 yritystä eri toimialoilta. 

Tutkimuksen mukaan yksityiselle 
sektorille rekrytoidaan tänä vuonna 
yli 80 000 työntekijää, näistä 26 000 
teollisuuteen ja rakentamiseen. Koulu-
laisia ja harjoittelijoita aiotaan palkata 
yli 130 000. Lukuja tarkasteltaessa on 
hyvä pitää mielessä niiden sisältämä 
”harha”. Teollisuuden ulkoistaessa toi-
mintojaan osa ennen teollisuustyöksi 

luokitelluista työpaikoista siirtyy palve-
lutyöpaikkojen sarakkeeseen.

Kehitystä hidastava osaajapula on 
ollut julkisuudessa esillä myös elinkei-
noelämän korkeimman johdon pu-
heenvuoroissa. Mutta ovatko yritykset 
huolestuneita asiasta?

”Ovat”, tutkimuksen tekijä, EK:n 
asiantuntija Marita Aho toteaa yksise-
litteisesti.

Hän kertoo, että kaksi kolmesta ky-
selyyn vastanneesta yrityksestä toi asian 
esiin. Teknologiateollisuuden yritykset 
erottuvat koko yrityskentästä siinä, että 
niiden sekä palvelualan yritysten huoli 
osaavan työvoiman saatavuudesta on 
selvästi kaikkein suurinta.

Mistä nuoria alalle?

Työvoimatarpeen täyttämiseen on esi-
tetty keinoksi ulkomaalaisten tänne 
tulon helpottamista. Lisäksi monet 
korostavat työntekijöiden palkkaamista 
työttömien valtavasta joukosta, vaikka 

kuristaa kehitystä
Vaje ammattitaitoisesta henkilöstöstä koetaan 
teollisuudessa merkittävimmäksi tuotannon 
kasvattamisen esteeksi.

T
eknologiateollisuus on 
tänä vuonna rekrytoinut 
tuoreimpien tietojen mu-
kaan ennakko-odotuksia 
enemmän. Tällä hetkellä 

Niukkuus nostaa palkkoja

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT Skills Finland ry ja Teknologiateollisuus ry

Kysynnän ja tarjonnan laki pätee myös työvoiman 
osalta. Pula osaavista työntekijöistä heijastuu palk-
katarjouksiin.

”Työvoimapula on kuin mikä tahansa pula. Jos 
kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, hintojen 
täytyy nousta. Kyllä ihmiset juoksevat paremman 
palkan perässä. He vaihtavat työpaikkaa ja nostavat 

ja julkinen sektori voivat olla tilanteessa eri ase-
missa.

”Esimerkiksi kouluissa tulee pulaa opettajista. 
Mutta koska he toimivat kunnallisella sektorilla, en 
tiedä onko siellä mahdollisuutta maksaa kovempia 
palkkoja. Tämä voi johtaa siihen, ettei alalle ole 
tulijoita tai että tulijoiden taso laskee.”

Sorjonen uskoo palkkahaitarin kasvavan aloilla, 
joihin osaajapula iskee.

”Hyvien työntekijöiden arvo kasvaa. Hyvälle 
työntekijälle kannattaa maksaa tiettyyn rajaan saakka 
enemmän kuin ammattitaidossaan heikommalle.”  

samalla palkkojaan”, Etlan ennustepäällikkö 
Pasi Sorjonen muistuttaa.

Hänen mukaansa ilmiö pätee niin kor-
keasti koulutettuihin kuin ammat-

tiosaajiinkin. Sen sijaan yksityinen 
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listisia odotuksia siitä, mihin tehtäviin 
koulutus heitä valmentaa. Tekniikan 
koulutusalalta löytyi tosin muita kou-
lutusaloja useammin myös positiivisia 
esimerkkejä ammattikorkeakoulujen ja 
yritysten yhteen hiileen puhaltamises-
ta”, Aho kertoo.

Positiiviset uutiset 
eivät näy

Vuoden 2007 jälkeen teknologiateolli-
suudesta siirtyy eläkkeelle vuosittain lä-
hes 6 000 henkilöä.  Valtaosa eläkkeelle 
siirtyvistä työskentelee kone- ja metalli-

Teknologiateollisuuden yrityksissä on huutava pula 
ammattiosaajista. Alan koulutukseen ei kuitenkaan 
hakeudu riittävästi nuoria pienenevistä ikäluokista. 
Sen sijaan tämän päivän muotialoille opiskelijoita 
riittää niin runsaasti, ettei heille kaikille voi löytyä 
koulutusalansa työpaikkaa.
Opetusministeriön ylitarkastaja Jukka Lehtinen, 
miten työelämän tarpeet ja se, mitä nuoret ha-
luavat opiskella eroavat toisistaan?

Viime vuosina ero on ollut suuri. Aiemmin 
’muotialat’, kuten kulttuuri-, viestintä- ja kaune-
udenhoitoala vetivät nuoria puoleensa enemmän 
kuin työelämän kannalta olisi ollut tarve. Aivan 
viime vuosina on kuitenkin tapahtunut muutosta. 
Esimerkiksi tekniikan- ja liikenteenalan osalta on 
tapahtunut positiivista kehitystä, muun muassa ra-
kennusala on saanut runsaasti hakijoita. Tähän on 
varmasti vaikuttanut se, että nuoret ovat huoman-

Kivaa vai hyödyllistä koulutusta?

neet näiltä aloilta löytyvän aivan hyvin palkattuja ja 
kiinnostavia työpaikkoja.

Kone- ja metalliala kärsii edelleen hakijapulasta, 
mutta onneksi hakijamäärän lasku on pysähtynyt. 
Tänä vuonna alan koulutukseen oli parisataa ensi-
sijaista hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Ensisi-
jaisia hakijoita kone- ja metallialalle oli yhteishaussa 
runsaat 1 700, mikä työelämän näkökulmasta ei 
kuitenkaan ole vielä riittävästi.
Mitä pitäisi tehdä, jotta nuoria saataisiin hou-
kuteltua alan koulutukseen?

Kampanjointia alan houkuttelevuuden lisäämi-
seksi ovat tehneet niin koulutuksen järjestäjät, elin-
keinoelämä kuin eri viranomaisetkin. Tätä työtä tul-
laan edelleen jatkamaan ja yhteistyötä tiivistämään.

Myös ammatillista koulutusta on kehitetty viime 
vuosina. Tutkintorakennetta on uudistettu siten, että 
kaikki ammatilliset perustutkinnot ovat laajuudeltaan 

jo sinisilmäisimmätkin joutuvat vähitel-
len myöntämään, ettei sieltä tekijöitä 
ajanmukaista ammattitaitoa vaativiin 
tehtäviin juuri löydy.

Tulevaisuuden kannalta keskeiseen 
rooliin nousee koulutus ja sieltä valmis-
tuvat uudet osaajat. Teknologiateollisuu-
den osalta tilanne näyttää huonolta.

”Teknologiateollisuudessa on suurin 
kuilu koulutukseen hakeutuvien ja työ-
voiman tarpeen välillä. Suuri kysymys 
on, saadaanko kehitys käännettyä. Vai 
tuleeko siitä yksi tekijä lisää, joka ajaa 
työpaikkoja pois Suomesta”, Marita 
Aho huomauttaa.

EK:n tutkimuksesta ilmeni yritysten 
huoli erityisesti toisen asteen koulu-
tuksen saaneiden määrästä. Sen sijaan 
yritykset eivät juurikaan kritisoineet 
ammattioppilaitosten opetuksen laatua. 
Myös yliopistokoulutus sai hyväksyviä 
arvioita, mutta ammattikorkeakoulut 
saivat osakseen voimakastakin kritiikkiä. 

”Yritysjohtajat epäilevät, palvelee-
ko ammattikorkeakouluissa annettava 
koulutus oikeasti työelämän tarpeita. 
Yrityksissä oli siitä myös huonoja koke-
muksia. Siellä kritisoitiin asennetta, joka 
nuorilla ammattikorkeakoulutuksessa 
vahvistuu. Monilla heistä on epärea-

Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle 
siirtyminen vuosittain 2000–2020

Teknologiateollisuuden henkilöstön
lisäystarve* 2004–2007
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kolmivuotisia ja mukaan ovat tulleet työssäoppimis-
jaksot. Koulutus antaa nykyisin yleisen jatko-opinto-
kelpoisuuden, ja syksystä 2006 uutena elementtinä 
tulevat ammattiosaamisen näytöt. Lisäksi ammatillisen 
koulutuksen järjestäjät voivat yhteistyössä lukiokoulu-
tuksen järjestäjien kanssa tarjota nuorille mahdolli-

Eikö se ole nuorten huijaamista ja resurssien 
tuhlausta, jos nuoria koulutetaan aloille, joilta 
he eivät tule saamaan töitä?

Kyllä. Ja ministeriön tahtotila on se, että koulu-
tuksen järjestäjät suuntaisivat koulutusta työelämän 
tarpeiden mukaisesti.
Mitä opetusministeriö voi asialle tehdä?

Koulutuksen järjestäjät päättävät itse hyvin pitkäl-
le järjestämisluvan ja resurssiensa puitteissa, mitä kou-
lutusta ne tarjoavat. Ajattelumalli lähtee siitä, että pai-
kallisesti tiedetään parhaiten oman alueen elinkeino-
elämän tarpeet. Koulutuksen järjestäjät eivät kuiten-
kaan ole muuttaneet koulutustarjontaa kovin rohkeas-
ti työelämän tarpeita vastaavaksi. Taustalla vaikuttaa 
usein se, että koulutuspaikat halutaan saada täyteen.

Vuodenvaihteesta alkaen rahoitusjärjestelmään 
tulee kuitenkin muutos, mikäli eduskunta sen hy-
väksyy. Jatkossa koulutuksen järjestäjä palkitaan 
taloudellisesti sen mukaan, mitä paremmin valmis-
tuneet oppilaat sijoittuvat työelämään. 

teollisuuden sekä metallin jalostuksen 
tuotannollisissa tehtävissä. Suuri osa 
heistä on hankkinut osaamisensa työ-
elämässä, mutta enää yritykset eivät ole 
juurikaan rekrytoimassa ilman tutkintoa 
olevia henkilöitä. Kysyntää on erityisen 
paljon toisen asteen ammatillisen kou-
lutuksen saaneista.

Teollisuudessa on havahduttu työvoi-
man kysynnän kasvun ja samanaikaisesti 
pienenevien nuorten ikäluokkien aset-
tamaan haasteeseen. EK:n koulutusjoh-
taja Markku Koponen painottaa, että 
nuorten valinnat lukion ja ammatillisen 
koulutuksen välillä tulisi saada tasapai-

Ammattitaidon MM-kilpailut WorldSkills 2005 -tapahtuma nostatti 
osaltaan ammattiosaamisen arvostusta ja keräsi 120 000 kävijää 
Helsingin Messukeskukseen viime toukokuussa. 

”Metallitöihin kelpaavia on 

todella tiukassa. Tradenomeja 

yms. on tarjolla pilvin pimein.”

suuden suorittaa kahta tutkintoa, eli he voivat saada 
esimerkiksi kone- ja metallialan perustutkinnon sekä 
ylioppilastutkinnon samanaikaisesti. Ammatillisen 
koulutuksen vetovoima onkin kasvanut.
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noon. Hänen mukaansa edelleenkin 
liian suuri osa nuorista valitsee lukion.

Teknologiateollisuus ry:n koulu-
tuspolitiikasta vastaava ryhmäpääl-
likkö Anneli Manninen kertoo, et-

baalissa kilpailussa valita sijaintipaik-
kansa sellaisesta toimintaympäristöstä, 
joka tarjoaa niille parhaat mahdolliset 
menestymisen edellytykset. Jos niitä 
ei Suomesta löydy, osaamiskapeikosta 

”Olemme panostaneet oppilaitosyhteis-

työhön, koska näemme sen pitkällä 

ajanjaksolla hyödyttävän meitä.”

noista. Manninen kiittää ammattiop-
pilaitosten kehittäneen toimintaansa 
selvästi oppilaslähtöisemmäksi, millä 
on vaikutusta opintonsa loppuun suo-
rittaneiden määrään.

loin, kun oppilaat ovat peruskoulun 
yhdeksännellä luokalla tekemässä va-
lintoja jatkostaan. Vain riittävästi tietoa 
saatuaan nuorilla on mahdollisuus tehdä 
opiskelupaikkojen välillä aitoja valintoja. 
Tämä on pitkäjänteistä ruohonjuuritason 
yhteistyötä”, Manninen muistuttaa. 

Töitä lasten kiinnostusten herättä-
miseksi on tehty koko ajan. Esimerkiksi 
peruskoulun 1–6 -luokkalaisille suun-
nattu TÄMÄ TOIMII! -teknologiakilpailu 
innostaa lapsia tehtävien luovaan rat-
kaisuun. Oppilaita on myös motivoitu 
matematiikan ja fysiikan opiskeluun 
osoittamalla, että taidoista on hyötyä 
työelämässä. 

ettei koulutukseen hakeudu riittävästi 
nuoria.

Vaikka toisen asteen kone- ja me-
tallialan aloituspaikkoja on aikaisem-
mista vuosikymmenistä vähennetty, silti 
koulutukseen ensisijaisesti hakeutuvia 
on vain noin puolet aloituspaikkojen 
määrästä. 

”Viesti siitä, että alalla riittää töitä, 
ei ole mennyt perille. Osaltaan tähän 
on varmasti vaikuttanut uutisointi irti-
sanomisista ja tuotannon siirtämisistä. 
Samanaikaiset tiedot rekrytoinneista, 
joita tapahtuu tasaisena virtana koko 
ajan, eivät ole ylittäneet uutiskynnys-
tä”, Manninen huomauttaa.

Riippuvuuksien 
verkosto

Pula tuotannollisten tehtävien ammat-
tiosaajista heijastuu laajasti koko toimi-
alaan. Anneli Manninen korostaa, että 
Suomessa ei voida tuudittautua siihen, 
että jatkossa keskittyisimme pelkkään 
t&k:hon. 

”Ei ole olemassa sellaista tulevai-
suutta, että täällä tehtäisiin pelkkää 
tutkimusta ja tuotekehitystä. Jos täältä 
häviää tuotannollinen osaaminen, sa-
malla häviää myös tuotekehitys. Niin 
tiiviisti ne ovat kytkennässä toisiinsa.” 

Suurilla yrityksillä on organisaa-
tioissaan valmiudet henkilöstön rek-
rytointiin. Osaavien ihmisten saanti 
onkin erityisen haasteellista pienille ja 
keskisuurille yrityksille. Yhden ongel-
mat koituvat verkostomallisessa toimin-
nassa kuitenkin myös toisten murheiksi 
esimerkiksi alihankintaketjun kautta. 

Ja heijastusvaikutusten kehä laaje-
nee. Sillä suurten yritysten pitää glo-

te i  ammatt iosaa j i s ta 
tule pulaa sitä kautta, 
etteikö ammatillisessa 
koulutuksessa olisi riit-
tävästi koulutuspaikkoja 
teknologiateollisuuden 
aloille. Haaste tulee siitä, 

aiheutuva murhe muuttuu koko Suo-
men murheeksi yritysten hakeutuessa 
suotuisampiin olosuhteisiin.

Pitkäjänteistä 
yhteistyötä

Anneli Manninen korostaa, että hen-
kilöstön saatavuuden ongelmavyyhtiä 
pitää purkaa pitkäaikaisella yhteis-
työllä koulutussektorin kanssa.  Paitsi 
yritysten vahvaa panostusta, hän pai-
nottaa ammattioppilaitosten aktiivista 
roolia peruskoulujen suuntaan. Ne 
voivat tietoa jakamalla saada useam-
mat nuoret kiinnostumaan alan opin-

”Alueen eri toimi-
joiden on hoidettava 
asia kuntoon yhdes-
sä. Alan koulutukseen 
hakeutumiseen pitää 
yrittää vaikuttaa aikai-
semmin kuin vasta sil-
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Ylistaron Terästakomo Oy on varmista-
nut työntekijöiden saannin tekemällä 
pitkäjänteistä yhteistyötä ammattioppi-
laitosten kanssa. 

Ylistaron Terästakomon puunpil-
kontakoneet ovat osoittautuneet me-
nestystuotteiksi. Niitä menee kotimaan 
lisäksi myös 20 Euroopan maahan. 
Lisäksi yritys tekee alihankintatöinä le-
vyosanvalmistusta. 

Vaikka ruuhkahuippuja tasoitetaan 
työllistämällä alihankkijoita, tuotteiden 
menekki on tuonut Terästakomolle 
kasvua. Tätä nykyä yrityksessä työsken-
telee 47 työntekijää. Toimitusjohtaja 
Jaakko Viitamäen mukaan sopivien 
työntekijöiden saannissa ei ole ollut 
suurempia ongelmia.

Jaakko Viitamäki on osannut hyö-
dyntää oppilaitosten tarjontaa, kun 
yrityksessä on tarvittu vereksiä voimia. 
Ylistaron Terästakomo on järjestänyt 
toisen asteen opiskelijoille työssäop-
pimisjaksoja, keskimäärin kahdelle 
vuosittain. He ovat tulleet pääsääntöi-

sesti Seinäjoen Ammattioppilaitoksen 
levyseppähitsaajalinjalta. 

Jyvät eroon akanoista

Viitamäen mukaan työssäoppimisjak-
son järjestämisessä on yritykselle hyö-
tyynsä nähden pieni vaiva. 

“Se on hyvä tapa varmistaa, että 
tämän tapaiset yritykset saavat itsellen-
sä työntekijöitä. Mutta pidän tärkeänä 
myös sitä, että nuoret pääsevät työpai-
koille harjoittelemaan. Työssäoppimis-
jaksoilla he näkevät, minkälaista elämä 

Osaajia omalta kylältä

eri tehtävissä. Terästakomossa oppilaat 
pääsevät työskentelemään ajanmukai-
silla laitteilla.

Jaakko Viitamäen mukaan opiskeli-
jat ovat saaneet opinnoissaan sellaiset 
valmiudet, että he voivat ottaa tehtäviä 
vastaan. Koulunpenkiltä ei kuitenkaan 
tule valmiita osaajia työelämään.

“Kyllä täällä kohtuu nopeasti pää-
see aloittamaan ihan oikeaa tekemistä. 
Voi aloittaa vaikka yksinkertaisemmis-
ta hitsaustehtävistä, ja kun se alkaa 
sujumaan niin annetaan vaativampia 
työtehtäviä”, Viitamäki selittää.

Kone- ja metallialan toisen asteen yhteishaun ensi-
sijaishakijat vuosina 1980–2005 sekä aloituspaikat

yritykseen viikonloppu- ja kesätöihin. Ja 
monet heistä ovat päässeet yritykseen 
vakituisiksi työntekijöiksi.

“Kun nuori on meillä muutaman 
kuukauden, niin sitä voi varmuudella 
sanoa, onko kyseessä sellainen kaveri, 
joka soveltuu tämän tyyppisiin hom-
miin. Ne opiskelijat, jotka meillä ovat 
olleet vuosien varrella, ovat ihan koh-
tuu hyvää porukkaa kaikkikin. Mutta 
kyllä niitä erojakin on, niin kuin meissä 
kaikissa.”

Monipuolisia tehtäviä

Yrityksessä nuoret ohjataan heti oikei-
siin töihin, ja he pääsevät kiertämään 

Pohjalaiseen tapaan Jaakko Viita-
mäki on pyrkinyt työntekijöitä hakies-
saan suosimaan oman kylän poikia.

”Jos on kerran hyvää tarjolla. Ja li-
säksi Ylistaron kunnan kanssa on hyvät 
yhteistyökuviot, niin että pitäähän sitä 
oman kunnan väkeä yrittää suosia. Se 
on ihan selvä peli”, Viitamäki naurah-
taa. 

on oikeast i  op-
pilaitoksen ulko-
puolella. Se auttaa 
silloin, kun nuori 
tekee val intoja, 
jatkaako opiske-
lua eteenpäin vai 
jääkö töihin, kun 
ammattioppilaitos 
loppuu.”

Terästakomos-
sa pidetään kiinni 
niistä, jotka ovat 
työssäoppimisjak-
solla osoittaneet 
kykynsä. Jos intoa 
työntekoon on 
riittänyt, nuoret 
ovat päässeet jo 
op i ske lua ikana 
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nen ajattelumalli. Mutta design?
Usealta yritykseltä puuttuu sisäiset 

rakenteet muotoilun hyödyntämiseen. 
Yrityksillä on kyky käsitellä rationaalisia 
asioita, kuten teknistä tuotekehitystä, 
mutta siltä saattaa puuttua kompetens-
si käsitellä emotionaalisia, asiakkaan 
käyttätymiseen liittyviä käsitteitä, ja 
kääntää tieto paremmiksi tuotteiksi, 
tavaroiksi ja palveluiksi. Onko Sinun 
yritykselläsi tämä kyky?

Etevimmät käyttävät muotoilua 
strategisesti – käyttävät sen menetel-
miä ja vahvuuksia täysin uusien tuot-
teiden ja palvelujen kehittämisessä, 
arvionnissa ja lopullisessa valinnassa. 
Tätä kutsutaan Design Thinking’iksi. 
Mitä ominaisuuksia käyttäjät ehkä ha-
luaisivat tuotteissaan? Varsinkin jos ei-
vät vielä osaa tiedostaa vaatimuksiaan? 
Minkälainen pitäisi lentoterminaalin 
olla matkustajan kannalta, minkälainen 
on tulevaisuuden Swiss Army Knife...? 

Muotoilua käytetään yhä enemmän 
yritysten tuotteiden ja palvelujen kehit-
tämisessä.Ymmärretään sen vahvuuksia 
ja käyttökelpoisuutta yhä laajemmin ja 
syvällisemmin. Vielä pari vuotta sitten 

piti yrityksille perustella miksi ja miten 
sen käyttö parantaisi kilpailukykyä. 
Muotoiluvuosi 2005 on tehnyt tämän 
selväksi laajemminkin. Muotoilulle al-
kaa olla kysyntää ja sillä alkaa mennä 
hyvin.

Monet tutkimukset, meillä ja muualla, 
osoittavat, että muotoilu kannattaa. 
Ellei sitä voi soveltaa tuotteisiin, voi sen 
menetelmin parantaa vaikkapa tuotan-
toprosessin sujuvuutta ja laatua. Työn-
tekijätkin ovat emotionaalisia ihmisiä, 
rationaalisuutensa lisäksi. Muotoilun 
Vuoden 2005 yksi pääpartnereista YIT 
käytti designia rakennuspaikan turval-
lisuuden parantamiseksi, ja kuuleman 
mukaan itsekin yllättyi uusien ratkaisu-
jen tehokkuudesta.

Mutta, palatakseni alun kysymyk-
seen, osaako yrityksesi hyödyntää muo-
toilua? Vain harvat eturivin yrityksemme 
ovat nähneet miten paljon organisaa-
tiota on kehitettävä, jotta se osaisi for-
muloida kysymykset tältä osin oikein, ja 
jotta se voisi aidolla tavalla keskustella 
muotoilijoiden kanssa, ja integroida hei-
dän osaaminen muun organisaation ke-
hitysajatteluun. Kysymys ei ole suurista 
rahoista, vaan asenteista ja osaamisesta. 
Designpanostukset, jos ne kohdistetaan 
oikein, ovat usein vain prosenttien luok-
kaa koko kehitystyöstä – kysymys on 
ajatusten ohjaamisesta oikein.

Tutkimukset osoittavat, kuten in-
tuitiivisestikin voisi päätellä, että muo-
toilun teho on sitä parempi, mitä ai-
emmassa tuotekehitysvaiheessa se 
kytketään mukaan. Teho on tietenkin 
huomattavasti parempi, jos käyttäjä- tai 
vaikkapa huoltotarpeita otettaan huo-
mioon jo konseptointivaiheessa, kuin 
jos muotoilu on mukana vasta loppu-
vaiheessa, ulkomuotoa viimeistellessä. 
Se taas edellyttää, että muotoilijoille 
varataan paikka kehitystiimissä heti 
alkuvaiheessa. Ja että projektin johtaja 
ymmärtää ja osaa johtaa heidän osallis-
tumistaan työhön.

Ne pk-yritäjät, jotka ovat oivaltaneet 
muotoilun merkityksen, ovat yleensä 
nopeasti pystyneet vaikuttamaan or-
ganisaationsa uuteen käyttäytymiseen. 
Sehän on pienen yrityksen etu. Suurissa 
organisaatioissa laivan kääntäminen voi 
sen sijaan olla hyvin hidasta ja ihmiset 
epäluuloja täynnä. 

Mutta ei pidä lannistua – muotoilu 
on suhteellisesti hyvin halpaa, mutta 
sen vaikutus voi olla ratkaiseva.

Krister Ahlström
Vuorineuvos

Muotoilun Round Table pj.

Osaako organisaatiosi hyödyntää muotoilua?
astaus olisi varmasti 
selkeä ja positiivinen, 
jos kyseessä olisi tek-
nologia, IAS-laskenta-   
tapa, tai uusi strategi-
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kiintiöitiin sidosryhmittäin siten että 
heistä 60  kuuluu isoihin jäsenyrityksiin, 
60 pieniin jäsenyrityksiin ja muihin si-
dosryhmiin loput 80 vastaajaa.

Tutkimushaastattelut tehtiin tieto-
koneohjattuina puhelinhaastatteluina 
29.9.– 6.10.2005 välisenä aikana. 

Visio-lehti pärjäsi tietopankkiver-
tailussa erittäin hyvin. Ominaisuuksista 
ainoastaan innovatiivisuus, kyky pitää 
ajan tasalla ja lehden ajankohtaisuus 
ovat tietopankin vastaavia arvosanoja 
hieman heikommat, kaikkien muiden 
ominaisuuksien suhteen Visio-lehti 
koetaan keskimääräistä paremmaksi 
asiakaslehdeksi. 

Voit tilata Vision osoitteesta: 
palaute.visio@teknologiateollisuus.fi 

Teknologiateollisuus ry on avannut 
Pohjois-Suomen teknologiateollisuut-
ta palvelevan alueyksikön Oulussa. 
Yksikön avaaminen on osa Teknolo-
giateollisuuden aluetoimisto-verkos-
ton vahvistamista koko maan katta-
vaksi.

”Kaikki päätoimialat ovat vahvasti 
läsnä Pohjois-Suomen alueella”, totesi 

Uusi alueyksikkö Ouluun

Lukijoiden mielestä Visio on luotettava 
ja ajankohtainen

Tutkimustoimisto IROResearch Oy to-
teutti Teknologiateollisuuden toimek-
siannosta lukijatutkimuksen, jonka 
tarkoituksena oli selvittää mielipiteitä 
Visio-lehdestä. Tutkittavana oli Vision 
numero kolme vuodelta 2005. 

Visio-lehden lukemiseen käytetään 
aikaa keskimäärin 19 minuuttia. Lehti 
sai kokonaisuudesta arvosanaksi 7,9. 
Visio-lehti pärjää lukijoidensa mielestä 
oikein hyvin eri ominaisuuksien suhteen 
– arvosanat asettuivat kahdeksikon mo-
lemmin puolin: lehden ulkoasu sai par-
haimman arvosanan (8,8) ja lähes yhtä 
hyväksi arvioitiin lehden luotettavuus 
(8,5) ja ajankohtaisuus (8.2). 

Tutkimusta varten tehtiin satun-
naisotos lehden jakelurekisteristä. Tut-
kimusta varten haastateltiin yhteensä 
200 lehden jakelurekisteristä satun-
naisesti poimittua henkilöä. Vastaajat 

johtaja Risto Alanko alueyksikön esit-
telytilaisuudessa.

Oulun ja Lapin läänejä palvelevan 
uuden yksikön asiantuntijan, DI Tuula 
Sivosen toimialueella on runsaat 140 
Teknologiateollisuuden jäsenyritysten 
toimipaikkaa. Ne työllistävät alueella yli 
20000 henkeä. Valtaosa alueen yrityk-
sistä on pkt-yrityksiä. 

Vuoden 2005 yritysjohtajaksi on valittu 
toimitusjohtaja Ilpo Martikainen, Ge-
nelec Oy. Kilpailun järjesti Kauppalehti 
ja OP-ryhmä.

Menestyjät palkittiin 14.11. Yrittä-
misen tulevaisuus -seminaarin yhtey-
dessä Helsingissä. 

Raati valitsi toimitusjohtaja Ilpo 
Martikaisen (57) vuoden yritysjohtajaksi 
kilpailussa kymmenen parhaimmin 
menestyneen yrityksen joukosta. Gene-
lecin liikevaihto oli viime vuonna 14,5 
miljoonaa euroa. Genelec valmistaa 
aktiivisia tarkkailukaiuttimia. 

Vuoden yritykseksi valittiin Serres 
Oy Kauhajoelta.
Kilpailuun osallistuivat yritykset, joiden 
liikevaihto on 2–50 miljoonaa euroa, ja 
joiden tilinpäätöstiedot olivat käytettä-
vissä syyskuun loppuun mennessä. 

Lähde: KL 15.11.2005

Yli 100 ehdokasta vuoden 2006 
Millennium-teknologiapalkinnon saajaksi

Ehdokkaiden nimeäminen maailman 
suurimman teknologiapalkinnon, Mil-
lennium-palkinnon, saajaksi on päät-
tynyt. Vuoden 2006 Millennium-pal-
kinnon saajan löytymiseen tähtäävässä 
valintaprosessissa on käsiteltävänä 
korkeatasoisia ehdotuksia 32 maasta. 

Ensimmäinen palkinnonsaaja, world 
wide webin kehittäjä Tim Berners-Lee 
on odotetusti asettanut nimeäjien ri-
man erittäin korkealle. 

”Nyt saapuneiden ehdotusten laatu 
vaikuttaa hyvältä. Myös Millennium-
palkinnon erityisluonne soveltavan ja 
elämän laadun parantamiseen tähtää-
vän teknologian palkitsijana on tiedos-
tettu entistä paremmin”, Millennium-
palkintosäätiön asiamies ja kansainväli-
sen palkintolautakunnan sihteeri Tapio 
Alvesalo kertoo. 

Lisätietoja:www.millenniumprize.fi 

Suomen paras 
perheyritys

Oras Oy valittiin parhaaksi perheyri-
tykseksi Suomen Kuvalehden järjestä-
mässä Suomen paras yritys -kilpailussa. 
Vuorineuvos Matti Honkalan johtama 
raati perusteli valintaansa seuraavasti: 
”Oras Oy:n toiminnassa ova keskei-
siä perheyrityksen arvot. Ne näkyvät 
muun muassa kansainvälistymisessä ja 
henkilöstöpolitiikassa, joka kannustaa 
vanhenevia työntekijöitä ennakkoluu-
lottomasti. Tuotteet ovat muotoilun 
huippua. Jatkuvuudesta on huoleh-
dittu ja tulevaisuutta rakennettu myös 
investoimalla uuteen yritystoimintaan. 
Luovuus, rohkea perheyrittäjyys ja länsi-
suomalaisuus luovat yhtiön perustan.”

Parhaaksi kasvuyritykseksi valittiin 
BasWare, kansainvälistyjäksi YIT ja työl-
listäjäksi Bella-veneet. 

Lähde: Suomen Kuvalehti 47/2005

Ilpo Martikainen
vuoden 

yritysjohtaja 2005
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lkoiset muutosvoimat 
kirittävät yrityksiä uudis-
tamaan toimintojaan ja 
löytämään niille järkevän 
ansaintalogiikan. Voiko 

Innovaatiot syntyvät  

Innovaatio on enemmän kuin vain uusi tuote. Laajemmin 
ymmärrettynä innovaatioissa on kyse uuden palvelukonseptin, 
liiketoimintamallin tai jopa toimialan synnyttämisestä. 
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kuvasta toimintatavan parantamisesta, 
jonka seurauksena prosessit kuvattiin ja 
niitä alettiin johtaa yhteisten pelisääntö-
jen mukaan”, Ketonen sanoo.

Vaikka innovaatioissa on kysymys pit-
kälti luovasta osaamisesta, Ketonen us-
koo, että näillekin prosesseille on löydet-
tävissä johdonmukaiset toimintamallit.

”Kun prosessijohtaminen on viety 
yrityksessä äärimmilleen, voi inno-
vaatioiden johtamisesta ja hallinnasta 
jalostua yritykselle uusi ratkaiseva kil-
pailutekijä. Innovaatiot ovat aina hen-
kilöiden välisiä vuorovaikutusasioita, 
mikä edellyttää kykyä kommunikoida ja 
jakaa tietoa”, Ketonen sanoo.

Vuorovaikutus vaatii oivallusta yh-
distellä asioita uudella tavalla ja avata 
ovet yritystä ympäröivään maailmaan. 

”U
vuorovaikutuksesta syntyviä innovaa-
tioita hallita ja johtaa? Toimitusjohtaja 
Pekka Ketonen kertoo, että Vaisalassa 
innovaatioiden johtamista ja hallintaa 
on mietitty systemaattisemmin viimeiset 
pari vuotta.  Hän vertaa innovaatioiden 
johtamista prosessijohtamiseen.

”Ennen yrityksissä asioita vain tehtiin 
jollakin tavalla. Ei ollut systemaattista ku-
vausta siitä, miten tuotannon arvoketju 
toteutetaan tehokkaasti ja laadukkaasti. 
Ihmiset ratkaisivat erilaiset solmut tilan-
nekohtaisesti eri tavoin. Kun toimintaa 
alettiin järkiperäistää, syntyi ajatus jat-

TEKSTI Olli Manninen  KUVAT Patrik Raski, Jari Härkönen ja Vaisala
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vuorovaikutuksesta
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”On turha koota palaveriin aina 
yrityksen samat asiantuntijat samal-
ta käytävältä, koska lopputulos on 
ennalta-arvattava. Uusia ajatuksia ja 
mahdollisuuksia syntyy, kun ammat-
tilaisten rinnalle haetaan ulkopuolisia 
asiantuntijoita. He haastavat yrityksen 
uuteen ajatteluun tuomalla esiin erilai-
sia näkökulmia.”

Innovaatioiden johtaminen on siis 
osaltaan viestinnän ja verkottumisen 
hallinnointia.

Muutostekijät ja 
intuitio ohjaavat

Ketonen on kriittinen innovaatiokäsitteen 
suhteen. Hänen mielestään mikä tahansa 
uutta viestivä ei ole vielä innovaatio.

”Jos jotain tuotetta trimmataan pa-
remmin vastaamaan asiakkaiden toivei-
ta, ei ole kyseessä innovaatio vaan vain 
vanhan tuotteen viilaus. Innovaatioille 
on ominaista, että valmista asiakaskun-
taa tai kohderyhmää ei vielä ole. Kaikki 
perustuu yrityksessä tehtyihin skenaari-
oihin, jotka on rakennettu vastauksiksi 
erilaisten ulkoisten muutosvoimien 
tuomiin haasteisiin.”

Ketosen mukaan innovaation pai-
noarvoa määrittävät esimerkiksi sellai-
set kriteerit kuin liiketoimintaan syntyvä 
lisäarvo tai uusi kilpailuetu.

”Kun puhumme innovaatioista Vai-
salassa, tarkoitamme sellaista liiketoi-
mintaa, jolla on edellytykset menestyä 
markkinoilla ja joka myös synnyttää 
uutta bisnestä. Tällaista liiketoimintaa 

kiihdyttävät ulkoiset muutosvoimat. 
Näiden muutosvoimien tarkkailu on 
haasteellinen tehtävä. Vaikka oman 
toimialan ja liiketoimintaympäristön 
muutoshaasteet olisi käyty tarkasti läpi, 
on aina vaara, että jokin yllättävä ulkoi-
nen tekijä jää huomaamatta.”

Vaisalan liiketoimintasuunnitelmaan 
ei ole varsinaisesti kirjattu innovaatio-
johtamisen strategiaa, mutta kaksi ai-
heeseen keskittynyttä johtoryhmää on 
selkeä viesti, miten tärkeänä innovaa-
tioita pidetään yrityksen tulevaisuuden 
kehityksen kannalta.

”Sijoitamme 12 prosenttia liike-
vaihdosta eli 22 miljoonaa euroa vuo-
dessa tuotekehitykseen. Sekin kertoo 
osaltaan innovaatioiden painoarvosta 
yrityksessämme. Olemme aika hyviä 



26

parantamaan vanhoja tuotteitamme ja teknolo-
gioitamme. Olisi vaarallista jäädä tähän luuppiin. 
Vähintään yhtä tärkeää on osata tähyillä tulevai-
suuden uusia bisnesmahdollisuuksia”, Ketonen 
sanoo.

Uuden havaitseminen edellyttää yritykseltä 
rohkeutta ja riskinsietokykyä. Ketonen vertaa 
yrityksen riskinottohalukkuutta sveitsiläiseen ja 
pohjalaiseen maastoon.

”Sveitsissä on korkeita huippuja ja syviä rot-
koja. Tällaisessa maastossa tähystävä yritys voi 
saavuttaa riskinsä vastapainoksi valtavan lisähyö-
dyn tai tulla ryminällä alas.”

Pohjalaisessa maisemassa liiketoiminta on  
aakeeta laakeeta. Loikkia ei synny, jos kohta ei 
pettymyksiäkään.

Neljä hanketta vireillä

Puheet innovaatioista on viety Vaisalassa käytän-
töön sisäisesti ja ulkoisesti. Vaisalan Innovation 
Board ja Innovation Management Forum arvioi-

Johtaja Bob Iannucci sanoo, että tuo-
tekehitykseen erikoistuneen Nokia Re-
search Centerin tärkeimpänä tehtävänä 
on olla mukana uudistamassa Nokian 
iskukykyä tulevinakin vuosina. 

”Nokia on historiansa aikana luo-
nut nahkansa uudelleen monta kertaa. 
Meidän roolimme on olla etulinjassa 
aistimassa uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia koko konsernin hyväksi”, 
Iannucci sanoo.

Nokia Research Center on jo itses-
sään iso yritys. Se työllistää globaalisti 
1 100 henkilöä, joista lähes 900 työs-
kentelee Espoossa, Helsingissä, Tampe-
reella ja Toijalassa. Suomen lisäksi tut-
kimusyksikköjä on Unkarissa, Saksassa, 
Japanissa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

”Olemme hyvin kansainvälisiä. Pel-
kästään Helsingin Ruoholahden yksi-
kössämme on töissä 40 eri kansallisuut-
ta”, Iannucci huomauttaa.

Nokia Research Centerin tutki-
mushankkeet ovat entistä vahvemmin 

Jatkuva uudistuminen tuo kilpailuedun
suuntautumassa laitteista kohti moni-
muotoisia palvelukonsepteja.

Iannucci vertaa matkapuhelinliike-
toiminnan muutostrendiä tietokone-
teknologian läpikäymään murrokseen 
1990-luvulla.

Perustuotteiden rinnalle syntyivät 
erilaisiin ohjelmistoratkaisuihin perus-
tuvat palvelut ja konsultointipalvelut, 
joista tulee nyt toimialan kasvu.

Päätelaitteiden välinen langaton 
kommunikointi, olivatpa kyseessä mu-
siikkitiedostot, yritysten datapalvelut 
tai sähköpostit, avaavat paljon uusia 
mahdollisuuksia matkapuhelinliiketoi-
minnassa.

”Ajasta ja paikasta riippumaton 
tavoitettavuus on tehokkaan bisnes-
kulttuurin edellytyksiä. Liikkuvaa työtä 
helpottavat langattomat ratkaisut edel-
lyttävät erilaisia uusia ohjelmistoratkai-
suja, joita tutkimusyksikkömme kehit-
tää jatkuvasti”, Iannucci kertoo.

Näissä palveluissa on Iannuccin mu-
kaan houkuttelevaa kasvupotentiaalia, 
sillä teleoperaattoreiden matkapuhe-
lintuotoista yli 50 prosenttia tulee edel-
leen perinteisistä äänipuheluista.

Nokia Research Center tekee kiin-
teää yhteistyötä teleoperaattoreiden 
kanssa ja hakee molempien liiketoimin-
taa rikastavia uusia palvelukonsepteja.

Ideoiden seulontaa

”Teleoperaattoreiden palvelurajapinta 
elää suurta murrosta. Perinteisten mat-
kapuhelinverkkojen rinnalle on tullut 
uusia vaihtoehtoja. Matkapuhelinverk-
kojen ekosysteemi muuttuu, mikä mer-
kitsee samalla haasteita, mutta myös 
mahdollisuuksia niin teleoperaattoreille 
kuin meille”, Iannucci sanoo.

Koska Nokia elää erittäin kilpaillulla 
toimialalla, luo kustannustehokkuus 
suuret paineet myös tuotekehitykselle. 
Ideoiden tulvasta on osattava poimia 

Vaisalan toimitusjohtajan 
Pekka Ketosen mielestä 
innovaatioiden johtami-
sesta ja hallinnasta voi 
jalostua yritykselle uusi 
ratkaiseva kilpailutekijä.
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vat aktiivisesti, miten innovaatioiden kehitystyö 
ja hallinta voitaisiin saada systemaattisemmin 
osaksi yhtiön toimintoja. Viime kesänä järjestetty 
Innovation Fair innosti vaisalalaisia kehittämään 
uusia toimintamalleja. 

”Lähtökohtana oli miettiä, millaisia mahdol-
lisuuksia muuttuva ympäristö, energia, internet 
tai kuluttajamarkkinat voisivat tuoda Vaisalan 
liiketoimintaan”, Ketonen kertoo.

Näistä lähtökohdista syntyi noin 60 erilaista 
ehdotusta, joista 15 otettiin tarkempaan syyniin.

”Tarkastelimme ehdotuksia sen mukaan, 
kuinka hyvin niiden avulla syntyisi uutta liiketoi-
mintaa tai oliko niissä onnistuttu tunnistamaan 
jokin uusi tarve, johon voisimme vastata. Meidän 
haasteenamme insinööritalona on tunnistaa 
ongelmia. Olemme liiankin hyviä kehittämään 
uusia teknologiaratkaisuja”, Ketonen sanoo.

Hänen mukaansa oli ilahduttavaa huomata, 
että kansainvälisiä tiimejä syntyi spontaanisti, 
mikä luo hyvän maaperän ajatusten vaihdolle ja 
uuden kehittämiselle.

Vaisalan ulkoisista yhteistyöhankkeista Ke-
tonen mainitsee kolme esimerkkiä. Ilmatieteen 
laitoksen kanssa aloitettu Täsmäsää-hanke on 
yhteinen kokeilualusta, jonka tavoitteena on 
rakentaa erilaisia palvelukonsepteja esimerkiksi 
pelastustyön, maatalouden tai muita ennakoivia 
ilmanlaatuennusteita tarvitsevien tahojen tueksi.

Vaisalan tehtävänä hankkeessa on varmistaa 
sellaiset säähavaintolaitteet, joiden avulla tieto 
saadaan perille.

”Tämä hanke on herättänyt kiinnostusta 
kansainvälisestikin. Haasteena on löytää toimiva 
ansaintalogiikka palvelulle”, Ketonen sanoo.

Lisäksi Vaisala tekee kiinteästi yhteistyötä 
VTT:n ja TKK:n kanssa.

”TKK:n Coinno -hanke liittyy tuotekehi-
tyksen konseptointiin, joka painottuu uusiin 
teknologiaratkaisuihin. Olemme mukana part-
nerina, saamme virikkeitä ja pohdimme omassa 
Innovation Management Forumissa, miten näitä 
ideoita voidaan hyödyntää omassa tuotekehityk-
sessämme”, hän sanoo. 

tehokkaimmin liiketoimintaa kasvatta-
vat uudet innovaatiot. 

Iannucci myöntää, että tällaisessa 

toidut kuluttajatutkimukset viestivät, 
millaisiin käyttäjätarpeisiin uusien inno-
vaatioiden tulisi vastata.

”On tärkeää, että oikeille projekteil-
le osataan näyttää ajoissa vihreää valoa, 
jolloin projektit etenevät heti eikä kuu-
den kuukauden kuluttua.”

Iannuccin mukaan menestyvän 
tutkimusyksikön johtajan tulee hallita 
kolme tärkeää ominaisuutta. Hänen 
tulee hallita tuotemaailmansa hyvin eli 
ymmärtää sekä teknisesti että liiketoi-
minnallisesti, mikä on järkevää ja mah-
dollista. Lisäksi hänellä tulee olla hyvät 
henkilöjohtamisen ominaisuudet.

”Luova, inspiroiva yrityskulttuuri 
perustuu pitkäjänteiseen kehitystyö-
hön, jolle sallitaan myös epäonnistumi-
set. Niin myönteisistä kuin kielteisistä 
kokemuksista oppii.” 

Bob Iannucci

ympäristössä tutkimuskes-
kuksen vetovastuu on erit-
täin haasteellista.

”On löydettävä järkevä 
tasapaino kustannustehok-
kuuden ja luovan irrottelun 
välillä. Liian tiukka tulosajat-
telu kangistaa usein luovan 
suunnittelun, jonka pitäisi 
osata tarjota mitä mielikuvi-
tuksellisimpia uusia ratkaisu-
ja. Toinen ääripää on luovasti 
inspiroitunut organisaatio, 
joka ei pysty kaupallistamaan 
huikeita ideoita liiketaloudel-
lisesti järkeviksi ratkaisuiksi.”

Oikean tasapainon löytä-
misessä auttavat tiiviit kon-
taktit Nokian eri yksiköiden 
ja ulkopuolisten partnerei-
den kanssa. Myös segmen-
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eknisiä innovaatioita seu-
raavat muutokset tuottei-
den kysynnässä voivat olla 
dramaattisia. Yksi viime ai-
koina kehitysharppauksen 

masokeus. Meiltä  voi  kadota  herkkyys  ha-
vaita muutoksia, niistä kertovia heikkoja
signaaleja”, Mika Mannermaa varoittaa.

Mannermaa kärjistää, että turhan 
usein olemme aktiivisesti tulevaisuuden 
haasteita pohtivien sijaan “henkisiä soh-
vailijoita”. Ihmisillä on taipumus ajatella 
trendinomaisesti, uskomme aikojen jat-
kumiseen totutun kaltaisena. Valitsemme 
näennäisesti helpoimman tien luottamal-
la siihen, että pärjäämme jatkossa kun 
toimimme niin kuin tähänkin asti.

Menestys tekee 
kylläiseksi

Mannermaa varoittaa yrityksiä kulttuu-
risesta ylimielisyydestä. Jos takana on 
menestynyt liiketoiminta, vaarana on 
itsetyytyväisyys ja ylpistyminen. Helposti 
ajatellaan, että aiempi menestys tuo 
sitä myös jatkossa.

“Ei Sergei Bubkaa auttanut kuu-
denteen seiväshypyn maailmanmesta-
ruuteen se, että hänellä oli menestystä 
takanaan”, Mannermaa ottaa esimer-
kin urheilumaailmasta.

Menestymisen tuoma kylläinen olo 
on pätenyt niin yksilöiden, yritysten kuin 
valtioidenkin osalta. Mannermaa muis-
tuttaa, että yleensä haastajat ovat uusi-
en saavutusten suhteen nälkäisimpiä.

Esimerkiksi toisessa maailmanso-
dassa hävinneet valtiot ottivat taloudel-
lisessa kilpailussa voiton voittajistaan.

Muutostahti 
nopeutuu

Mannermaan mukaan ihmiset hahmot-
tavat omaa aikaansa aina murrosaika-
na. Silti hänen mukaansa on selvää, 
että nykyisin muutostahti on aiempaa 
kiivaampaa. Tästä käy esimerkkinä se, 
että tämän hetken maailman rikkain 
ihminen Bill Gates toimii alalla, jota 
vielä 1960-luvulla ei ollut.

“Muutokset ovat aidosti nopeutu-
neet, yllätyksiä tulee enemmän kuin en-
nen ja maailma on monimutkaistunut”, 
Mannermaa listaa.

Ennustettavuutta vaikeuttaa lisäksi 
se, ettei useinkaan ole aluksi selvillä, 
mitä uusista innovaatioista seuraa. 

Yrityksillä on erilaisia keinoja yrittää varautua tulevaisuuteen, joka tuntuu 
tulevan yhä nopeammin.

Katse kvartaalia kauemmaksi

ottaneista aloista on televisionvalmis-
tus. Taulutelevisioiden suosion kasvu on
pienentänyt  perinteisten  kuvaputkitele-
visioiden kysyntää ja saattanut pelkäs-
tään niitä valmistaneet yritykset ahdin-
koon.

Vaikka televisiotuotannon tapaus 
on uusi, kehityssykäyksien suuret hei-
jastusvaikutukset eivät sitä ole. Tule-
vaisuudentutkija Mika Mannermaa 
muistelee, kuinka esimerkiksi 1970-lu-
vulla elektronisten puhelinkeskusjärjes-
telmien tulo oli oraalla, mutta johtava 
valmistaja Ericsson uskoi jääräpäisesti 
vanhan tekniikan järjestelmien jatkavan 
vallitsevina.

Vasta vuosien kuluttua kun merkit 
uuden sukupolven tuotteiden ylivertai-
suudesta olivat täysin selvät, Ericssonilla 
myönnettiin tosiasia.

“Jos vietämme liikaa aikaa kaltais-
temme seurassa, meitä uhkaa paradig-

T
TEKSTI Sami Laakso  KUVA Getty Images / Jean Louis Batt
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Niin kävi esimerkiksi internetin osalta. 
Mannermaan mukaan on ikuisuuskysy-
mys, missä määrin kehitystä sanelevat 
ihmisten tarpeet ja missä määrin mark-
kinavoimat ja teknologia.

“Useimmiten tulee teknologisia 
innovaatioita, joita markkinavoimat 
tarjoavat kuluttajille. Sen jälkeen ihmi-
set keksivät niille käyttötarkoituksia. 
Harvoin se menee niin, että ensin tietäi-
simme, miten haluaisimme elää ja sit-
ten pyytäisimme insinöörejä tekemään 
meille tarvittavan teknologian.”

Jo rauhallisemman kehitysvaiheen 
aikana sanottiin ennustamisen olevan 
vaikeaa – ja erityisen vaikeaa sanottiin 
olevan tulevaisuuden ennustamisen. 
Kuinka yritykset sitten voivat nykyolois-
sa varautua tulevaisuuteen, joka tuntuu 
tulevan yhä nopeammin?

Mannermaakin korostaa, että emme 
voi varmuudella tietää olennaista tule-
vaisuudesta. Yritysten kannattaa kuiten-
kin systemaattisesti skannata kehityksen 
suunnasta kieliviä heikkoja signaaleja.

“Onni suosii hyvin valmistautunut-
ta”, Mannermaa sanoo. Hän viittaa 
siihen, että yllättävissäkin käänteissä 
todennäköisesti paremmin pärjäävät ne 
yritykset, jotka ovat tiedostaneet muu-
tosten mahdollisuuden.

Monta tapaa kurkistaa 
tulevaisuuteen

Yritykset voivat yrittää kurkistaa tule-
vaisuuteen eri tavoin. Tehtävän yhtenä 
haasteena Mannermaa näkee sen, että 
organisaatioissa ei ole traditionaalista paik-
kaa tulevaisuuden haarukoinnille.  Kun ei 
oikein ole selvää, kenen tehtäväkenttään 
se kuuluu, pahimmassa tapauksessa 
tehtävä annetaan sille, jolle ei oikein 
haluta antaa muita tehtäviä.

“Oleellista kuitenkin olisi, että tu-
levaisuuden pohtimisella olisi aito tuki 
ylimmältä johdolta.”

Mika Mannermaa on tehnyt tiiviisti 
töitä eri yritysten kanssa. Hänen mu-
kaansa tulevaisuudentutkijan tehtävä 
yritysten kanssa työskennellessään on 
ennen kaikkea tuoda mukaan teoreet-
tinen ja metodologinen osaaminen. 
Lisäksi hän tuo näkemyksiä yrityksen 
toimialaa laajemmista kysymyksistä.

Joissakin yrityksissä tulevaisuuden 
kartoitus on muodostunut vakiintuneek-
si käytännöksi. Esimerkiksi Shell on haa-
rukoinut systemaattisesti tulevaisuuden 
mahdollisia kehityskulkuja yli 30 vuotta.

“Joihinkin yrityksiin on palkattu niin 
sanottuja ‘propellipäitä’, joiden tehtävä 
on katsoa pidemmälle ja siten toimia 
myönteisessä mielessä häiriögeneraat-

toreina.  He voivat kyseenalaistaa, miksi 
toimialan vahvat trendit olisivat tulevai-
suudessakin voimassa. Parempaan tu-
lokseen kuitenkin päästään, jos signaa-
lien monitorointiin osallistuu suurempi 
joukko yrityksen avainhenkilöitä.”

Skenaariotyöskentelyllä puolestaan 
luodaan pohjaa yritysstrategialle. Työsken-
telyssä lähdetään perusteista, eli määritel-
lään se, mikä yritys on ja miten nykytilaan 
on tultu. Siinä myös kartoitetaan suhteel-
liset kilpailuedut ja asetetaan visiot, jotka 
yrityksen pitäisi tietyn ajan kuluessa saa-
vuttaa. Sen jälkeen mietitään skenaarioita 
yrityksen toimintaympäristöstä. Skenaarioi-
den ja visioiden pohjalta laaditaan yrityksen 
strateginen peruslinjaus, jonka periaatteet 
operationalisoidaan päivittäiseen työhön.

Yrityksiä on hyvin erilaisia, eivätkä 
niistä kaikki ryhdy pohtimaan tulevai-
suuttaan perinpohjaisesti ammattilaisen 
avustamana. Kokonaan tulevaisuuden 
haarukointia ei kuitenkaan saisi lyödä lai-
min. Mannermaan mukaan yritykset eivät 
voi tässä vedota ajan puutteeseen, sillä jo 
päivän mittaisessa tulevaisuusstudiossa voi 
kartoittaa uhkakuvia ja mahdollisuuksia.

“Yritysten kannattaisi tehdä edes pie-
nimuotoisia tulevaisuusanalyyseja. Niiden 
avulla yritys voi saada aikaa reagoida väis-
tämättä tapahtuviin muutoksiin ja hallita 
muutoksia, joihin se voi vaikuttaa.” 
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Maailmantalouden kasvuvauhti hidastuu 
vuoden 2006 loppua kohti selvästi. Kun myös 
Suomen talouskasvu on ensi vuonna petty-
mys monille talousennustajille, keskustelu 
taloutemme rakenteellisista heikkouksista 
kiihtyy. 

Vientiyrityksemme joutuvat punnitse-
maan päämarkkina-alueiden vetovoimaa. 
USA ja Eurooppa ovat lisääntyvän huolen 
aihe. Mahdollisuuksien puolella taas pu-
hutaan Venäjästä ja Kiina-ilmiöstä laajasti 
käsitettynä. 

Suomessa globalisaation haasteita koske-
va tietämys on Euroopan ykköskastissa, mut-
ta siitä ei ole iloa, jos päätökset ja ymmärrys 
eivät kohtaa. Vaikka rakennepolitiikassa on 
vuosia tiedetty mitä pitäisi tehdä, teot odotta-

Perustuslain eteneminen puhuttaa 
varmasti, kuten EU:n tulevaisuus ja 
turvallisuusratkaisut ylipäänsä. Perus-
tuslain tuoman selkärangan lisäksi EU 

Mikä on talouden suunta, 
Timo Tyrväinen?

vat toteutumistaan. On suuri vaara, että tilan-
ne jatkuu samankaltaisena myös ensi vuonna. 
Jos tämä profetia toteutuu, kasvuodotuksia 
joudutaan korjaamaan alas paitsi vuoden 
2006, myös sitä seuraavien vuosien osalta. 

Timo Tyrväinen,
pääekonomisti, Aktia

Mikä EU:ta puhuttaa, 
Eija-Riitta Korhola?

kaipaa suuntaa ja selkeyttä. Turkin 
jäsenyysneuvottelut pulpahtelevat esiin 
ja herättävät tunteita pitkin matkaa. 
Lisäksi Romanian ja Bulgarian jäsenyys-
kypsyyttä punnitaan. Avoimeksi jäänyt-
tä rahoituskehyskinaa jatketaan, ja asia 
kaatunee lopulta Suomen syliin. 

Ilmastonmuutoksen hidastaminen 
on yksi ihmiskunnan ja samalla EU:n va-
kavista haasteista. Ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseksi on etsittävä parempia 
keinoja, joihin saamme mukaan muut 
merkittävät päästäjät. Tulemme riite-
lemään EU:n päästökaupan tehotto-
muudesta ja etsimään ehkä syyllisiäkin. 
Ydinvoimakeskustelu nousee sitä mu-

kaa kuin alamme kauhistua päästöjen 
vähentämisen vaikeutta. 

Kemikaaliasetuksen rekisteröinti-
vaatimuksista väännetään kättä pit-
kään. 

Suomessa EU-puhe keskittynee 
pitkälti syksyn puheenjohtajakauteen. 
Edellisestä puheenjohtajuuskaudesta 
Suomi selvisi hienosti, joten odotukset 
ovat korkealla. 

Eija-Riitta Korhola,
europarlamentaarikko

2006Mistä 
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Pörssien valopilkkuja ovat kasvavat ja 
kannattavat kotimaiset ja eurooppa-
laiset yhtiöt. Odotan varsin mukavaa 
vuotta yhtiöille. Vaikka kurssit ovat 
nousseet reippaasti, monissa yhtiöissä 
tuoton ja riskin suhde on houkutteleva. 
Hyviä kohteita on etsittävä eri toimi-
aloilta, mikä tekee pörssiin sijoittamisen 
haastavaksi.

Pörssilistoilla on myös yrityksiä, joita 
suhdannetilanne painaa. Lisäksi on 
yhtiöitä, joilla on omia ongelmia, kuten 

Vuonna 2006 suuri ikäpolvimurros 
on jo alkanut.  Työmarkkinoilta 
poistuu enemmän väkeä kuin nuo-
ria ikäluokkia tulee tilalle.  Perus-
osaajista syntyy pulaa monilla aloilla 
ja alueilla.

Vaikka neuvottelut uudesta työ-
markkinaratkaisusta alkavat vuo-
den 2007 puolella, on neuvotte-
lupöydässä vuonna 2006 monia 
tärkeitä asioita, joiden valmistumi-
sen määräajat sijoittuvat vuoden 
alkupuolelle.  Näistä merkittävimpiä 
ovat tupossa linjatut tilaajavastuu ja 
kanneoikeus, YT-lakiuudistus, työ-
peräisen maahanmuuttopolitiikan 
linjaaminen ja päätökset työvoiman 
siirtymäkausien jatkosta.  Tupossa 
on suuri määrä muitakin ensi vuon-
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Mikä on työmarkkinoilla keskeistä, 
Lauri Ihalainen?

na valmisteltavia asioita mm. luot-
tamusmiehen aseman parantamista 
koskevat asiat.

Tupon mukaisesti keväällä 2006 
arvioidaan miten liitto-osapuolet 
ovat edenneet paikallisen yhteis-
työn ja sopimisen asioissa.  Toimi-
alakohtainen elinkeinopoliittinen 
vuoropuheluprosessi jatkuu toivot-
tavasti tuloksellisesti.

Vuonna 2006 jatkuu keskustelu 
työllisyydestä, globalisaatiohaasteis-
ta ja EU:n selviytymisestä poliittises-
ta kriisistään.  Suomen EU-puheen-
johtajuus syyskaudella työllistää 
myös työmarkkinaosapuolia. 

Lauri Ihalainen,
puheenjohtaja, SAK

Mikä on pörssin valopilkku, 
Pekka Spolander?

pitkään kestäviä saneerauksia. Kun 
takana on vahva pörssivuosi, jotkut si-
joittajat ovat saattaneet tottua kurssien 
jatkuvaan nousuun. Näkymät ovat hy-
vät, mutta epävarmuuksia löytyy aina. 
Kaiken kaikkiaan odotan ensi vuodesta 
kohtuullisen mukavaa pörssivuotta. 

Pekka Spolander, 
pääanalyytikko, Opstock

puhutaan?
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jaa 100 miljoonaa euroa. Teknologia-   
teollisuuden  työvälineiden valmistajien 
toimialaryhmän edustavuus on noin 65 

keskusteluja yhdessä TKK:n, VTT:n ja 
Tekesin edustajien kanssa. Tarkoituk-
sena on löytää teknisiä ja kaupallisia 
keinoja alan menestymismahdollisuuk-
sien parantamiseksi. Kehittämisselvitys 
valmistuu vuoden loppuun mennessä.  

Alalla on tarvetta suunnata katsetta 
suuremmille markkinoille. Sillä vaikka 

Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä

• liikevaihto n. 60 milj. euroa
• jäsenyrityksiä 70
• edustavuus n. 65 %

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä 

koordinoi alan yritysten teollisuus- ja talouspoliittista yhteistyötä. 

Ryhmän tärkein tehtävä on toimialaa koskevan teknisen ja ta-

loudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen 

jäsenten keskuuteen. Toimialaryhmä on alan kansainvälisten yh-

distysten ISTMA:n sekä ISTMA Europen jäsen. 

Pienuus työvälineiden 
valmistajien haasteena

”Työvälinevalmistus on oleellista perusteollisuutta. 
Ilman sitä ei teknologiateollisuutta voi harjoittaa”, 
asiantuntija Pekka Tuunanen määrittelee toimialan.

T
yöväl ineitä va lmistaa  
Suomessa noin 200 yri-
tystä, joissa työskentelee 
runsaat tuhat henkeä. 
Alan liikevaihto on va-

TEKSTI Sami Laakso  KUVAT TH Tools ja Sabriscan

Suomessa oleva teknologiateollisuus 
tarvitseekin lähelleen työvälinevalmis-
tajia, asiakaskunta on siirtänyt merkit-
tävästi tuotantoaan alhaisemman kus-
tannustason maihin. Samalla suomalai-
nen työvälinevalmistus on painottunut 
elektroniikkateollisuuteen.

”Onneksi monesti tuotekehitys on 
säilynyt Suomessa. Sen ansiosta niin 
sanotut nollasarjatuotannot työllistävät 
kuitenkin kohtuullisesti. Se on volyymil-
taan kuitenkin pientä, ja isot bisnek-
set, jotka liittyvät massatuotantoon, 
menevät näissä tapauksissa muualle”, 
Tuunanen huomauttaa.

Päänavaus Pietariin

Maailmalla markkinoita sen sijaan riit-
täisi. Suomen työvälinevalmistajien 
tuotanto vastaa Tuunasen mukaan vain 
noin puolta prosenttia alan kokonais-
tuotannosta. Pienille yrityksille kurkot-
taminen kotimarkkinoita kauemmas ei 

prosenttia.
Työvälineiden valmistukselle 

tunnusomaista ovat työvoima-
valtaisuus, tavallista suuremmat 
investoinnit koneisiin ja laittei-
siin sekä työntekijöiltä vaadittava 
korkea ammattitaito. Tyypillinen 
työvälineitä valmistava yritys on 
pieni. Useimmiten se on alle viisi 
ihmistä työllistävä, mutta paljon 
on myös 30–40 hengen yrityksiä. 
Samanlainen jakauma pätee myös 
maailmalla.

Pienten yritysten toimintaan on 
totuttu liittämään nopeus ja jousta-
vuus. Asiantuntija Pekka Tuuna-
nen huomauttaa, että pienuudesta 
aiheutuu myös haasteita.

”Toimialan tämän hetken suuri 
kysymys on se, miten saadaan resurssit 
yhdistettyä niin, että ne antaisivat mah-
dollisuuksia ja uskallusta suuremmille 
toimituksille, joille globaaleilla mark-
kinoilla kyllä on kysyntää runsaasti. 
Pienille yrityksille on myös haasteena 
se, kuinka ne kykenevät reagoimaan 
tilauskannassa tapahtuviin nopeisiin 
muutoksiin.” 

Töitä siirtynyt 
ulkomaille

Työvälineiden valmistajien toimialaryh-
män hallitus on käynyt alan strategia-

kuitenkaan ole help-
poa.

”Ideaali olisi, että 
meillä olisi muutama 
suurempi yritys, joil-
la olisi halu ja kyky 
muodostaa viennistä 
positiivisesti ajattele-
vien yritysten verkos-
to ympärilleen. Nämä 
veturiyritykset voisivat 
hankkia tilauksia kan-
sainvälisiltä markki-
noilta ja jakaa töitä 
verkostossaan yhteis-
ten sopimusten mu-
kaisesti”, Tuunanen 
kaavailee.

Viennin suhteen 
otetaan ensimmäinen harkittu askel 
vielä tämän vuoden kuluessa. Tekno-
logiateollisuuden toimialaryhmän toi-
meksiannosta Suomalais-venäläinen 
kauppakamari järjestää asiakaskontak-
tiseminaarin Pietarissa. Mukaan lähtee 
kymmenkunta suomalaista työväline-
valmistajaa tai toimialaan läheisesti 
liittyvää yritystä. 

Tuunasen mukaan mahdollinen 
harppaus Pietarin markkinoille on työ-
välinevalmistajille niin iso, että tueksi 
kaivattaisiin merkittävästi julkisia varo-
ja. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei toi-
miala voi keskittyä vain viennin kasvat-
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tamiseen. Oleellista olisi myös se, että 
yritykset pääsisivät yhteistyöhön hal-
vemman työvoiman maissa toimivien 
partnereiden kanssa ja näin kykenisivät 
paremmin vastaamaan kilpailuun.

”Oman osaamisen kehittäminen 
niche-pohjalta tuonee kuitenkin vas-
taisuudessa varmimman ja parhaim-
man lopputuloksen tuotannollisen 
toiminnan jatkumiseksi. Tämäkin tie 
tarkoittaa loppupelissä kansainvälisen 
toiminnan aktivoimista yrityksissä.” 

Aktiivisia yrityksiä

Työvälineiden valmistajien toimiala-
ryhmän keskeinen tehtävä on alan 
suhdanneseuranta. Se tekee myös kan-
sainvälisiä vertailuja, jotka ovat välillä 
karuja kilpailukyvyn kannalta. Esimer-
kiksi keskimääräinen vuotuinen työaika 
Suomessa on 1 700 tuntia, Koreassa se 
on 2 400. Kuitenkin Koreassa palkkata-
so on vain viidennes täkäläisestä. 

Perinteiseksi tilaisuudeksi toimiala-
ryhmälle on muodostunut tammikuussa 
järjestettävät neuvottelupäivät. Ne on 
jäsenistön piirissä koettu hyödyllisiksi. 
Siitä kertoo aktiivinen osallistujajoukko, 
joka on noussut viime vuosina sään-
nönmukaisesti yli kahden sadan. 

Kansainvälinen konferenssi Suomeen

Kansainvälisen työvälineiden valmistajien yhdistyksen ISTMA:n seuraava 
konferenssi pidetään Joensuussa vuoden 2007 kesäkuussa. Sen teemana 
on ”Työvälineteollisuuden uudet haasteet kansainvälistyvässä toimintaym-
päristössä”. Konferenssin painopistealueina ovat autotekniikka, lentoko-
neteollisuus sekä elektroniikkateollisuus. Tapaamiseen odotetaan noin 350 
osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Työvälinevalmistajien toiminnan 
laajentuminen on näkynyt myös 
asiakaskunnassa, johon mukaan 
on tullut muun muassa auto-
teollisuus.
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Sabriscan Oy on kasvanut seitsemässä vuodessa 46 hengen 
yritykseksi. Tasaiseen kasvuun tuli isompi harppaus toissa 
kesänä, kun yritys osti Hella Lighting Finlandin muotinvalmis-
tusosaston Salosta.

Yhtenä motiivina yritysostolle oli Sabriscanin halu päästä 
auto- ja kulkuvälineteollisuuden toimittajaksi. Lähinnä auton 
takavaloja valmistava Hella oli jo valmiiksi yhtiön tärkeimpiä 
asiakkaita. Nyt Sabriscanin teknillisen johtajan Ilkka Niemisen 

mukaan tähtäimessä 
on päästä toimittajaksi 
myös muille suurille 
kansainvälisille järjes-
telmätoimittajille.

“Kansainvälistymi-
nen on kasvun kannal-
ta keskeistä. Suomen 
markkinat ovat pienet, 
ja täältä häviää koko 
ajan loppuasiakkaita. 
Onneksi toiset yrityk-
set haluavat säilyttää 
tuotekehityksen Suo-
messa. Esimerkkejä 

löytyy vielä runsaasti.” Sabriscanin Riihimäen toimipisteessä 
painopiste on uusmuottituotannossa, erityisesti koneistuksessa 
ja jyrsinnässä, Salossa keskeisiä ovat huolto- ja muutostyöt. Tällä 
hetkellä suurin osa tuotannosta on muovimuotteja, mutta vali-
koimaan mahtuu myös konepajatuotteita. Lisäksi yritys harjoittaa 
teknistä tukkukauppaa.

Aika ratkaisee

Sabriscanin liikeideana on työvälinevalmistuksen ja konepaja-
tekniikan kokonaisketjun hallinta.

“Tuotteita pitää saada markkinoille entistä nopeammin, 
ja tyypillisesti yhden tuotteen valmistamiseen ei riitä vain yksi 
muotti. Harva suomalainen työvälinevalmistaja pystyy teke-
mään isompia kokonaisuuksia”, Nieminen huomauttaa.

Ilkka Niemisen mukaan työvälinevalmistus on konserva-
tiivinen ala. Sabriscanin kilpailukyky perustuu nykyaikaiseen 

Uusia ajatuksia työvälineiden 
valmistukseen

suunnittelu- ja tuotantoteknologiaan, uudenlaisiin toimintata-
poihin sekä verkostoitumiseen.

“Me olemme tuoneet niitä ajatuksia työvälinevalmistuk-
seen, joita on perinteisessä konepajateollisuudessa sovellettu 
jo pitkään kuten solutuotantoa, miehittämätöntä tuotantoa, 
kolmivuorotyötä sekä sitä, että yksi mies käyttää useampaa 
konetta.”

Hänen mukaansa ehkä kaikkein olennaisin muutos perin-
teiseen ajattelutapaan on se, että vaikka muotit ovat yksittäis-
kappaleita, Sabriscan pyrkii tuot-
tamaan niitä sarjatuotantona. 
Ajatus kuulostaa lähes ympyrän 
neliöimiseltä.

“Toimintamalli vaatii enem-
män sekä muotin- että tuotan-
nonsuunnittelulta. Etsimme yk-
sittäisistä kappaleista samanlaisia 
suunnittelu- ja valmistuspiirteitä, 
oli muotit tarkoitettu sitten vaikka 
kännykän, autonvalon tai ämpärin 
valmistukseen. Näin saamme kerättyä tuotantoon sarjoja. Lisäk-
si pyrimme siihen, että osat tehdään koneella valmiiksi. Eikä niin 
kuin perinteisesti, että osia pitäisi lisäksi vielä viilata ja sovittaa”, 
Nieminen sanoo ja kertoo, että koneiden käyttöastetta onkin 
saatu nostettua lähemmäs prosessiteollisuuden lukuja.

Verkottuminen 
vaatii asennetta

Vajaan viidenkymmenen työntekijän Sabriscan on työvälineval-
mistajien suurimmasta päästä. Silti tuotantokapasiteetin rajat 
voivat tulla suurten tilausten kohdalla vastaan.

“Verkottumisen ansiosta voimme myydä enemmän kuin 
pelkkä oma kapasiteetti sallisi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi 
voimakkaamman panostuksen kansainvälistymiseen.”

Nieminen kuitenkin myöntää verkottumisen olevan yrityk-
sille vielä vaikea asia.

“Valitettavan moni työvälineiden valmistaja on hävinnyt 
maailmankartalta. Verkottuminen ja yhteistyö on yksi keino 
parantaa kilpailukykyä.”

Sabriscan ja TH-Tools ovat innovatiivisia työvälineiden 
valmistajia. Ne ovat valinneet kasvun strategian.  
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Kasvulla ulos 
paikallissarjasta

Työvälineiden valmistajat joutuvat miettimään, millä keinoin ne 
voivat menestyä kiristyvässä kilpailussa. TH-Tools on valinnut 
strategiakseen monipuolisuuden, jossa työvälinevalmistukseen 
lukeutuvat ohutlevytyövälineet muodostavat noin neljäkym-
mentä prosenttia liikevaihdosta.

”TH-Tools aloitti alihankintatöillä, joita teemme edelleen-
kin, pääasiassa metallikoneistusta. Toinen tukijalkamme ovat 
ohutlevytyövälineet, eli jonoleikkaimet ja meistit. Kolmas ja 
nopeimmin kasvava alue on teollisuusau-
tomaatio”, toimitusjohtaja Petri Aatinen 
kertoo.

Tukevatko toiminnan eri osa-alueet 
toisiaan? 

”Sehän tässä jujuna onkin”, Aatinen 
sanoo, vaikka epäilee asian lehdessä paljas-
tamisen järkevyyttä.

”Ajatus on se, että asiakas on tyy-
pillisesti iso konserni, joka tarvitsee niin 
osanvalmistusta, työvälineitä kuin auto-
maatiotakin. Toimintamme osa-alueet 
tukevat erinomaisesti toisiaan, ja onneksi 
tämän tyyppisiä taloja ei juurikaan ole, vaan 
useimmat erikoistuvat johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Jos 
meillä yksi tukijalka hieman notkahtaa, niin toiset kantavat.”

Työaikajoustoja 
ja tulospalkkausta

Petri Aatisen mukaan työvälinepuolella ja etenkin osanval-
mistuksessa syklit menevät niin, että ”maailma pitää saada 
valmiiksi kesäkuun ja joulukuun loppuun mennessä.” Kuinka 
yritys voi varautua suuriin kysynnän vaihteluihin?

”Tämä on hyvä kysymys, ja se pitäisi oikeastaan esittää 
ammattiyhdistysliikkeelle”, Aatinen vastaa, mutta jatkaa.

”Meillä on käytössä työaikajoustot. Ne vaativat rinnalleen 
tulospalkkauksen, koska ylityöt on yritettävä pitää järkevällä 
tasolla, mutta ne pitää jotenkin kompensoida. Kokemukset 
työaikajoustojen ja tulospalkkauksen yhdistelmästä ovat hy-
viä.”

Numeroina TH-Toolsin kasvuvauhti näyttää hurjalta, 
henkilöstömäärä kasvoi viime vuonna peräti 180 prosenttia. 

Numeroiden taustalta löytyy yrityskauppa, sillä yhtiö osti ABB:n 
Vaasan työvälineyksikön liiketoiminnan. Kasvua on riittänyt 
aiemminkin, sillä vielä vuonna 2000 yritys työllisti seitsemän 
henkeä. Nykyisestä 63 työntekijästä Tampereella työskentelee 
17, Toijalassa viisi ja Vaasan tytäryhtiössä 41 henkeä. 

Nopea kasvu on ollut mahdollista vuonna 2000 toimintaan 
mukaan tulleen Sentica Partners pääomasijoittajan ansiosta. 

”Pääomasijoittajien myötä asetimme kasvutavoitteita ja 
saimme niiden toteuttamiseen mahdollisuuksia. Pääomasi-
joittajien mukaantulo tuo yritykseen myös systemaattisempaa 
bisnesajattelua raportointeineen ja seurantoineen”, Aatinen 

sanoo.

Kotimaassa 
riittää sarkaa

Kasvun on määrä jatkua ensi vuonnakin. 
Kaavailussa on liikevaihdon kasvattaminen 
lähemmäs seitsemää miljoonaa euroa ja 
kymmenen henkilön lisäpalkkaus. Osaavan 
työvoiman löytäminen on kuitenkin iso 
haaste.

”Alan opintoihin ei ole tungosta. Teem-
me yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa, 
jotta saisimme työharjoitteluun potentiaa-

lisia ihmisiä ja sitä kautta heitä meille töihin. Työkokemusta 
omaavat osaavat koneistajat ovat sen sijaan kiven alla. Heitä ei 
välttämättä saa rahallakaan.”

Petri Aatinen kertoo, että TH-Toolsissa työntekijöiden jatkuva 
koulutus on paitsi keino pitää ammattitaito ajan tasalla, myös 
keino sitouttaa työpaikkaan. Ja lisäopinnot näkyvät suoraan 
palkassa.

Toiminnan laajentuminen on näkynyt myös asiakaskun-
nassa, johon mukaan on tullut muun muassa autoteollisuus ja 
sähkömoottorien valmistajat. Viennin osuus on kymmenisen 
prosenttia, kohdemaina ovat olleet Viro, Intia ja Kiina. Jatkossa 
erityisesti Venäjä ja Ruotsi kiinnostavat TH-Toolsia. 

Vain viennin varaan yrityksen kasvua ei kuitenkaan raken-
neta, sillä Aatisen mukaan ”Suomestakin löytyy vielä paljon 
tekemätöntä työtä”. Hän ei poissulje sitä vaihtoehtoa, etteikö 
yrityksellä voisi jossain vaiheessa olla alihankintayhteistyötä 
esimerkiksi venäläisen kumppanin kanssa. 
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tandard in mukainen 
tuote kelpaa usein sel-
laisenaan kansainväli-
sille markkinoille, mikä 
pienentää kustannuksia. S

Ilman standardeja olisivat monet tuot-
teet myös huonompia. Standardeilla 
voidaan sopia laatuvaatimuksista ja 
niiden testaamisesta.

Periaatteessa kuka vain voi tehdä 
aloitteen standardista. Käytännössä 
valtaosa standardisoinnista toteutetaan 
eurooppalaisissa ja kansainvälisissä 
standardisointielimissä. Standardisointi 
on yritysten näkökulmasta viime kädes-
sä kansallista teknistä edunvalvontaa 
standardisointielinten komiteoissa ja 
työryhmissä. Näillä foorumeilla muka-
na ololla ja aktiivisella osallistumisel-
la pyritään ajamaan omia kansallisia 
ratkaisuja ja siten edistämään omaa 
kilpailukykyä.

Ilman standardeja elämä olisi hankalaa ja kallista. 
Lisäksi turvallisuus on tärkeä standardeilla 
tavoiteltava asia. 
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7 

m
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Standardisointi 
on vaikuttamista

Suomessa standardien valmistelun ja 
vaikuttamisen päävastuun kantavat Suo-
men Standardisointiliiton SFS:n kanssa 
sopimuksen tehneet toimialayhteisöt, 
jotka itse ja yritysedustajiensa kautta 
toteuttavat käytännön standardisointi-
työn. Suomessa toteutettu hajautettu ja 
verkostoitunut järjestelmä on osoittau-
tunut tulokselliseksi ja kustannustehok-
kaaksi. On arvioitu, että julkisen vallan 
osuus koko kansallisesta panostuksesta 
standardisointiin on noin 10–15 pro-
senttia. Valtaosa panostuksesta tulee 
elinkeinoelämän järjestöiltä ja suoraan 
yrityksiltä. 

Aktiivinen 
hyötyy 

Teknologiteollisuuden standardi-
sointiryhmä on SFS:n suurin toimi-
alayhteisö ja se tuottaa vuosittain 

noin 60 prosenttia jul-

 TEKSTI Raimo Karhu

Standardeilla 
turvallisuutta 
ja kilpailukykyä
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kaistujen suomenkielisten 
SFS-standardien sivumää-

rästä. Ryhmä vastaa kone- 
ja metallituoteteollisuuden 

sekä materiaalitekniikan ja 
metallien jalostuksen stan-

dardisoinnista sekä teknis-
ten määräysten kansallisesta ja 

kansainvälisestä seurannasta ja 
edunvalvonnasta. 

Kansalliseen seurantaryh-
mään ja komiteatyöhön osallistu-

malla yritys voi aktiivisesti seurata, 
ennakoida, vaikuttaa ja soveltaa 

standardeja, jotka ovat oman toi-
minnan tai omien tuotteiden kan-

nalta välttämättömiä tai muuten tär-
keitä. 

 Seurantaryhmät ja komiteat huo-
lehtivat Suomen kannan muodosta-
misesta erityisesti eurooppalaisessa ja 
kansainvälisessä standardisoinnissa.

Rahoittamisessa
useita tapoja

Standardisointityötä rahoitetaan mo-
nella eri tavalla. Osa SFS:n toimialayh-
teisöistä on valtiollisia organisaatioita 

Teknologiteollisuus 
siirtyy 

osallistumismaksuihin

Teknologiateollisuuden standardisointi-
toiminnassa otetaan vuoden 2006 alus-
ta käyttöön osallistujakohtainen 800 
euron osallistumismaksu seurantaryh-
mää kohti. Näin Teknologiateollisuuden 
jäsenyritykset saatetaan standardisoin-
tipalvelujen osalta tasapuoliseen ase-
maan ja samalla luodaan toiminnalle 
itsenäisempi rahoituspohja.

Osallistumismaksulla katetaan noin 
viidennes standardisointiryhmän toi-
mintaan liittyvistä kustannuksista. Mak-
sua ei tulla perimään erikseen määritel-
lyistä perus- ja horisontaalisiin standar-
disointikomiteoihin tai seurantaryhmiin 
osallistumisesta.

Osallistumismaksu oikeuttaa pää-
syyn tiedon lähteille eli seurantaryhmän 
tai komitean aineistoon, josta löytyvät 
muun muassa lausuntopyyntöihin liit-
tyvät ehdotukset ja tärkeimmät valmis-
teluasiakirjat, sekä työryhmiin. Lisäksi 
osallistujat voivat anoa avustusta stan-
dardisointityöhön liittyviin kansainväli-
siin kokousmatkoihin ja saada alennus-
ta seminaarien osallistumismaksusta. 

Lisätietoja:
Raimo Karhu
Ryhmäpäällikkö
Standardisointi
Teknologiateollisuus ry
raimo.karhu@teknologiateollisuus.fi 
www.teknologiateollisuus.fi /
standard/

Osallistumismaksut eivät ole uusi 
asia kansallisessa standardisoimistyös-
sä. SFS otti ensimmäisenä käyttöön 
standardien laadintaan osallistuvilta pe-
rittävät maksut jo vuonna 1994. Tämän 
jälkeen monet suurimmista SFS:n toimi-
alayhteisöistä ovat seuranneet perässä 
mm. sähköalalla ja kemianteollisuudes-
sa on käytössä osallistumismaksut. 

Sähköalan standardisoimisjärjestö 
SESKO on jo kymmenen vuoden ajan 
perinyt maksua standardisointiin osal-
listumisesta.  Tämä on yleinen käytäntö 
myös kansainvälisesti. Vain suurten kie-
lialueiden maissa on mahdollista rahoit-
taa toiminta standardien myynnillä.

Osallistumismaksut ovat usein vain 
osa toiminnan rahoitusta, jolla katetaan 
mm. palvelun ylläpitoa ja kehittämis-
tä. Osallistumismaksujen myötä toi-

ja toiminta rahoitetaan verovaroin. Osa 
toimialayhteisöistä rahoittaa standar-
disointitoimintansa vain omilta jäsenil-
tään keräämillään jäsenmaksuilla. 

Kolmas rahoitustapa on toimialayh-
teisön seurantaryhmiin tai komiteoihin 
osallistuvilta kerättävä osallistumismak-
su. Tämä rahoitusmalli soveltuu erityi-

mintaa tehostetaan ja työhön 
osallistuvat ne, jotka oikeasti 
haluavat seurata sitä, vaikut-
taa siihen ja valmistua tuleviin 
muutoksiin. 

Mukana standardien laa-
dinnassa on valmistajia, joille 
standardeilla on merkitystä 
omassa liiketoiminnassa sekä 
tutkijoita ja kouluttajia, joille 
aikainen tieto standardeista 
on tärkeää. Osallistumismaksu 
on yritykselle tuotekehitys- ja 

palvelukustannus. Osallistumisesta on 
kahdenlaista hyötyä. Ensinnäkin osal-
listujat saavat tietoa riittävän ajoissa ja 
voivat ennakoida toimintaansa. Toisena 
hyötynä on se, että osallistujat voivat 
olla vaikuttamassa standardien sisäl-
töön. Maksutta työssä saa olla mukana 
vain tietyn ajan.

Standardisoinnin kansainvälinen organisaatio

sesti silloin, kun 
toimialayhteisön 
seurantaryhmien 
tai komiteoiden 
työ halutaan pi-
tää avoinna myös 
muille kuin toimi-
alayhteisön omille 
jäsenille.
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T A L O U D E N  T I L A

T
eknologiateollisuuden yritysten liikevaihto on 
ollut tänä vuonna Suomessa euromääräisesti 
runsaan kymmenen prosentin kasvussa viime-
vuotisesta.  Kasvua on ollut kaikilla kolmella 
päätoimialalla: elektroniikka- ja sähköteolli-

Viennissä on ollut lisäystä viimevuotisesta euromääräisesti 
lähes viidennes. Eniten on ollut kasvua viennissä Länsi-Euroop-
paan sekä Keski- ja Itä-Eurooppaan, mutta prosentuaalisesti 
eniten Lähi-itään. Vähennystä on ollut viennissä Kaukoitään, 

enemmän kuin vuonna 2004 vastaavalla ajanjaksolla ja hie-
man enemmän kuin tämän vuoden huhti-kesäkuussa. 

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa euromääräisesti 
13 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan 
ja seitsemän prosenttia suurempi kuin tämän vuoden kesä-
kuun lopussa. Tilauskanta on vahvistunut kesäkuun jälkeen 

Liikevaihto runsaan kymmenen prosentin kasvussa 
Suomen houkuttelevuus investointikohteena 
huolestuttavan heikko

Teknologiateollisuuden 
yritysten liikevaihto Suomessa

Teknologiateollisuuden* tilauskanta,
vuosineljänneksen lopussa

suudessa, kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä metallien 
jalostuksessa. elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja metallituo-

teteollisuudessa tilauskanta on pysynyt ennallaan. Metal-
linjalostajien tilauskannan arvoa on pitänyt tänä vuonna 
suurena metallien viimevuotista korkeampi hintataso. 
Sen sijaan tuotantomäärissä on ollut vähennystä.

Heinä-syyskuun tilauskehityksen perusteella teknolo-
giateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan 
myös loppuvuonna suurempi kuin viime vuonna samaan 
aikaan. Koko vuoden tasolla liikevaihdossa on kasvua 
tänä vuonna runsaat kymmenen prosenttia viimevuoti-
sesta.

Globaalit yritykset eivät 
noteeraa Suomea  

Suomi on pärjännyt loistavasti kansainvälisissä kilpailu-
kykyvertailuissa, kun arvioinnin mittarit ovat keskittyneet 
toimintaympäristön vakauteen ja menneeseen aikaan. 
Menestyksen kannalta oleellisimpia ovat kuitenkin tulevaa 

talouskasvua ennakoivat kilpailukykymittarit. Näillä mittareilla 
Suomen houkuttelevuus investointien kohdemaana on nykyi-
sellään ja myös tulevina vuosina huolestuttavan heikko. Tämä 
ennakoi haastavien aikojen jatkumista Suomen taloudessa.

mikä kertoo suomalaisyritysten kasvavasta tuotannosta 
alueen maissa. Vienti Pohjois-Amerikkaan on vähenty-
nyt niin ikään hieman, mutta jos otetaan huomioon vuo-
den 2004 vertailujaksolle ajoittunut suuri laivatoimitus, 
viennissä on muun teknologiateollisuuden osalta ollut 
selvää kasvua. 

Yritysten henkilöstömäärä on ollut tänä vuonna 
Suomessa jonkin verran viimevuotista korkeampi. Hen-
kilöstöä on nyt kaikkiaan runsaat 200 000, kun sitä 
oli enimmillään vuonna 2001 runsaat 220 000. Alan 
suomalaisyrityksillä on ulkomaisissa tytäryrityksissä 
henkilöstöä yli 160 000 ja määrän arvioidaan kasvavan 
nopeasti myös lähivuosina. 

Tilauskanta vahvistunut edelleen

Teknologiateollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia 
tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti 11 prosenttia 
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Ernst & Youngin tämänvuotisessa tiedustelussa Kiina 
on noussut globaalisti toimivien yritysten suunnitelmissa 
selvästi houkuttelevammaksi investointikohteeksi kuin 
Yhdysvallat. Kaukoidän maista Intian vetovoima inves-
toinneille on niin ikään suuri. Euroopassa halutuimmat 
investointimaat ovat Puola, Venäjä, Saksa, Unkari ja 
Tsekin tasavalta. 

Markkinoiden avautuminen, tuottavuuden kasvu-
mahdollisuudet sekä joustavat työmarkkinat houkut-
televat yrityksiä kasvattamaan tuotantoaan erityisesti 
Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Samalla Länsi-Euroopan 
vetovoima investointien kohteena on nopeasti vähenty-
nyt. Suomea ja Ruotsia ei mainita tiedustelussa niiden 
maiden joukossa, joihin globaalit yritykset ilmoittavat 
aikovansa investoida Euroopassa lähivuosina.    

Yhtä korutonta kertomusta on luettavissa YK:n 
alaisen UNCTADin selvityksestä. Globaalisti laajinta 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavalle 700 
yritykselle kohdennettu tiedustelu osoittaa Suomen 
menettäneen ratkaisevasti asemiaan houkuttelevana 

sa. Yritykset investoivat nyt ulkomaille ja Suomessa tehtävistä 
investoinneista vain vähäinen osuus kohdistuu tuotantokapa-
siteetin laajentamiseen. 

Yhtälailla ulkomaiset sijoitukset Suomeen ovat kehittyneet 
heikosti viime vuosina. Ulkomailta teknologiateollisuuden 
yrityksiin Suomeen tehtyjen suorien investointien sijoituskanta 
oli vuoden 2004 lopussa kaikkiaan 5,5 miljardia euroa, kun 
samanaikaisesti Suomessa sijaitsevat alan yritykset olivat in-
vestoineet ulkomaisiin yrityksiin kaikkiaan 21 miljardia euroa. 
Vuoden 1991 jälkeen ainoastaan vuonna 2003 nettopääoma-
virta ulkomailta alan yrityksiin Suomeen oli suurempi kuin alan 
yrityksistä Suomesta tehdyt investoinnit ulkomaille. Nämäkin 
tiedot vahvistavat Suomen heikon vetovoiman kansainvälisten 
investointien kohdemaana.      

Teknologiateollisuuden ja samalla koko teollisuuden inves-
toinnit on saatava Suomessa uudelleen kasvuun, jos halutaan 

Halutuimmat kohdemaat uusille
investoinneille Euroopassa

Houkuttelevimmat sijaintimaat 
t&k-toiminnoille vuosina 2005–2009

sijaintimaana uusille t&k-toiminnoille.
Kyselystä käy ensinnäkin ilmi, että globaaleilla yrityksillä on 

nykyisellään kattavimmin t&k-toimintaa Yhdysvalloissa, Isos-
sa-Britanniassa, Kiinassa, Ranskassa, Japanissa sekä Intiassa. 
Yrityksistä seitsemän prosenttia ilmoittaa ylläpitävänsä t&k-
toimintaa Suomessa ja maamme asettuu sijaluvulle 17. 

Kärkipään järjestys on toinen, kun yritykset ilmoittavat 
houkuttelevimmat sijaintimaat uusille t&k-toiminnoille vuosi-
na 2005–2009. Tässä vertailussa kärjessä on Kiina ja perässä 
seuraavina Yhdysvallat, Intia, Japani, Iso-Britannia sekä Venäjä. 
Huolestuttavaa on se, että Suomea ei mainita maavertailussa, 
johon on koottu houkuttelevimmat 33 maata.       

Tilastojen valossa teknologiateollisuuden yritysten aineel-
liset investoinnit Suomessa ovat kehittyneet heikosti viime 
vuosina. Investoinnit ovat tänä vuonna jo kolmatta vuotta 
peräkkäin selvästi alemmalla tasolla kuin vuosikymmenen alus-

varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan 
kestävyys. Tämän tavoitteen saavuttaminen edel-
lyttää julkiselta sektorilta mittavia lisäpanostuksia 
liiketoimintaympäristön kilpailukyvyn parantami-
seen. Tulevan menestyksen kannalta avainasemassa 
ovat koulutusjärjestelmän saattaminen kaikilta osin 
kilpailukykyiseksi, lisäpanostukset tutkimukseen ja 
teknologiaan, verojärjestelmän uudistaminen yritys-
toimintaa ja osaamista palkitsevaksi sekä joustojen 
oleellinen lisääminen työmarkkinoilla. 

Jukka Palokangas
Ryhmäpäällikkö
Suhdanteet ja tilastot
Teknologiateollisuus ry
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi 



Mikä takaa, että suomalainen
menestystarina jatkaa eteenpäin?

Teknologiateollisuus ja lähes 50% koko teollisuuden osaajista. Suomalaisen teknologiateollisuuden

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


