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Taantumasta
nousun
skenaariot
• Gretel Ramsay
• Martin Landtman
• Raimo Sailas

Joustavuus
innostaa
innovointiin

Pentti Hakkarainen:

Vientiteollisuuden
kilpailukyvystä
huolehdittava

Osaavia tekijöitä
Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 265 000 henkilöä.
Alan työllisyysvaikutus on Suomessa kokonaisuudessaan noin 700 000 henkilöä.

”Olen saanut tehdä sitä mitä olen
kokenut osaavani tehdä.
Ja olen konkreettisesti nähnyt
mitä olen saanut aikaiseksi”,
Ilpo Arola toteaa.
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Viisi vuosikymmentä
puskureiden välissä
LEVYSEPPÄ ILPO ”IIVARI” AROLA joi
työtovereidensa kanssa juhlakahvit
kesäkuun 2. päivänä 2009 Lahden Autokori Oy:ssä. Kahvitilaisuudelle oli
merkittävä syy: 66-vuotias Arola jäi
eläkkeelle täsmälleen samana päivänä, jolloin hän 50 vuotta sitten aloitti
työnsä Autokorilla linja-autojen peltitöiden parissa.
”Vuodet ovat vierineet mukavassa seurassa mielenkiintoisten töiden
parissa”, Ilpo Arola toteaa.
Levysepän toimenkuvaan on 50
vuoden aikana kuulunut monenlaisia töitä. Pääasiassa työ on ollut
linja-autojen pellitystä, ja aikoinaan
Lahden Autokorissa tehtiin myös erikoisajoneuvoja, kuten pankkiautoja.
Arola on työskennellyt myös vaativissa tehtävissä yrityksen prototyöpajassa.
Työmenetelmät ovat muuttuneet
matkan varrella, mukaan on tullut
niin uusia koneita, tekniikkaa kuin
materiaalejakin. Aikoinaan linja-auton kehärakenne oli puuta, siitä edettiin alumiiniin ja nykyään tehdään teräskoreja. Väylätekniikat ja tietokoneohjelmoinnit ovat tätä päivää linjaautotuotannossakin.

”Työ vaatii ennen kaikkea silmän
ja käden hyvää yhteistyötä. Luonteenpiirteistä kärsivällisyys ja huolellisuus
ovat tietenkin tärkeitä. Ei sitä mielellään huonoa jälkeä tee”, Arola sanoo.
Nykyisessä korjaamotyössään Arolalle mieluisimpia ovat isojen kolareiden vaatimat kokonaiskorjaukset.
Mitä enemmän peltiä on rytyssä, sitä
paremmin näkee oman työnsä jäljen,
kun lopputuloksena on taas sileänä
kiiltävä linja-auton pinta.
Vuosikymmenien työrupeamasta
samalla työnantajalla Ilpo Arola kommentoi, että ei ole ollut mitään tarvetta katsella muita työpaikkoja. Kolmen
sukupolven isännöimässä perheyrityksessä työntekijöistä on pidetty hyvää
huolta ja työilmapiiri on aina ollut
erinomainen.
Eläkepäiviään Arola suunnittelee
viettävänsä mieluisten harrastustensa parissa. Iitin mökin kalaisat vedet
kutsuvat kalastamaan, syksyllä suunnataan lintumetsälle. Myös matkailu
niin kotimaassa kuin ulkomaan kohteissakin kiinnostaa. Tuorein – ja mukaansa tempaavin – omistautumisen
kohde on keväällä syntynyt ensimmäinen lapsenlapsi.
TEKSTI TUIJA HOLTTINEN • KUVA JARI TIKKA
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Pääkirjoitus

Teknologiateollisuus avasi
vastuullisesti neuvottelusyksyn
TEKNOLOGIATEOLLISUUS sekä Metallityöväen liitto ja ylempien toimihenkilöiden YTN
pääsivät neuvottelutulokseen elokuun lopulla. Neuvottelut Erton ja Toimihenkilöunionin
kanssa ovat kesken.
Jo ennen kesää sovittiin monista yrityskohtaisuutta edistävistä muutoksista, jotka
koskivat muun muassa työaikaa, neuvottelukäytäntöjä ja luottamusmiehen roolia.
Ainoastaan palkantarkistukset jäivät elokuun neuvotteluihin. Talouden kehitys ei kesän aikana osoittanut piristymisen merkkejä, ja neuvottelupöytään käytiin suomalaisen
teknologiateollisuuden kilpailukyky mielessä.
Kohtuullisen nopeasti päädyttiinkin ratkaisuun, jonka mukaan palkan tarkistuksista sovitaan yritys- tai työpaikkakohtaisesti 0,5 prosentin kustannusvaikutuksen puitteissa. Ellei tästä
päästä sopuun, voidaan palkkoja korottaa 0,5 prosentin
yleiskorotuksella.
Tilanteet yrityksissä
vaihtelevat paljon. Jos
yrityksen taloudellinen
tilanne, tilauskanta tai
työllisyys on poikkeuksellisen heikko, on yrityksessä mahdollisuus
sopia, ettei korotusta
makseta tai että se siirretään myöhempään ajankohtaan.

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.

Näin tunnistetaan se, että työllisyys on
palkankorotuksia tärkeämpää elpymisen
kannalta.
Kolmivuotinen sopimuskausi vakauttaa
työmarkkinoita. Kun palkantarkistukset neuvotellaan vuosittain tulevan talouskehityksen
perusteella, voidaan toimia reaalitalouden
edellyttämällä tavalla. Tämä on epävarmuustekijät huomioon ottaen työllisyyden kannalta välttämätöntä.
Teknologiateollisuus avasi vastuullisesti
neuvottelusyksyn. Taloudellinen tilanne jatkuu vaikeana, ja siksi myös muilla toimialoilla
olisi päästävä Suomen kilpailukykyä vahvistaviin ratkaisuihin. Työmarkkinaratkaisujen
on edistettävä tuottavuuden kasvua yrityksissä ja työpaikoilla.
Neuvottelujen yhteydessä on selvitetty myös valtiovallan mahdollisuuksia
tukea työmarkkinoiden sopeutumisedellytyksiä määräaikaisilla,
lähinnä työttömyysturvaan, lomautukseen ja koulutukseen
liittyvillä muutoksilla. On tärkeää, että nämä toteutetaan
nopeasti. Vuoden 2010 veroja maksupolitiikassa pitää tavoitella kustannustason alentamista ja ostovoiman turvaamista työllisyyttä tukemalla.
Markku Alhonen
päätoimittaja
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Ajankohtaista
Alihankinta 2009 -messuilla
oli mukana noin 900 näytteilleasettajaa 18:sta maasta.

Muutos
vaatii valintoja

Alihankinta 2009

Abloy ja Sacotec palkittiin
ALIHANKINTA-MESSUILLA palkittiin
vuoden päähankkijana Abloy Oy. Vuoden
alihankkija -tunnustuksen sai riihimäkeläinen Sacotec Components Oy.
Verkostoitumisen ja uusien kontaktien
merkitys korostuu aikoina, jolloin yritykset
ovat suurten taloudellisten ja toiminnallisten
haasteiden edessä, totesi Tampereen Messut Oy:n toimitusjohtaja Hannu Vähätalo.
Alihankinta-messuilla kävi 16 840 vierasta.
Kävijämäärän mukaan laskettuna Alihankinta on ollut jo pitkään Pohjoismai-

den suurin ja Euroopan toiseksi suurin
alihankintamessutapahtuma sekä näytteilleasettajien lukumäärässä mitattuna
Suomen suurin teollisuuden messutapahtuma. Tampereen Messut Oy järjestää
Alihankinta-messut pääyhteistyökumppaneidensa Teknologiateollisuus ry:n, Kumiteollisuus ry:n ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa.
Ensi vuonna Alihankinta-messut järjestetään 21.–23.9.2010.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN
TRIO-ohjelman ja Sitran yhteisissä seminaareissa TRIOn ohjelmapäällikkö Harri Jokinen painotti, että komponenttitoimittajien
on erikoistuttava ja investoitava
joustavaan automaatioon, jotta
yritysten kilpailukyky säilyy.
Jokinen oli tyytyväinen siihen,
että seminaareissa kuultiin nyt
useita yritystarinoita rohkeasta
kasvusta ja kansainvälistymisestä.
”Yrityksillä on nyt halua ja
mielenkiintoa lähteä maailmalle,
mutta suhdannetilanne rajoittaa
resursseja. Asenne kansainvälistymiseen on kuitenkin muuttunut
vuodessa selkeästi myönteisemmäksi”, Sitran Koneteollisuuden
kasvuohjelman ohjelmajohtaja
Mauri Heikintalo totesi.

Tutkimus
Ohjelmistoyrityskartoitus 2009:

Suomalainen ohjelmistoliiketoiminta kasvoi
taantumasta huolimatta
VUODEN 2008 yhdeksän ensimmäistä
kuukautta sujuivat ohjelmistoalalla lähes
kaikkien aikojen ennätystahtia. Loppuvuonna kasvu hiipui ja haki suuntaansa.
Kuluvan vuoden alkupuolella kasvu on
pysähtynyt.
Ohjelmistoyrityskartoituksen mukaan suomalaisen ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2008 kasvoi
8,7 % ja oli 2,32 miljardia euroa. Alan
kansainvälinen liikevaihto kasvoi 4,1 %
ja oli 785 miljoonaa euroa. Ohjelmistoliiketoiminta on liiketoimintaa, joka
perustuu ohjelmistojen kehittämiseen
tai omien ohjelmistotuotteiden myyntiin
6
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lisensseinä tai palveluina sekä kiinteästi
näihin liittyviin muihin palveluihin.
Ohjelmistoliiketoiminnasta on muodostunut merkittävä kasvuala ja tärkeä
osa Suomen teknologiateollisuutta.
Sen vaikutukset ulottuvat myös alan
itsenäisten yritysten ulkopuolelle, kun
suomalaiset ohjelmistot parantavat koko
teollisuutemme kilpailukykyä. Siksi alan
koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava yhä kasvavissa määrin.
Ohjelmistoyrityskartoitus tehtiin nyt
12. kerran. Tutkimuksen teki Teknillisen
korkeakoulun Software Business Lab.
Tutkimuksen julkistustilaisuuden voit

katsoa verkosta osoitteesta http://www.
magneetto.com/teknologiateollisuus/
Vuoden 2009 tutkimuksen rahoittivat Teknologiateollisuus, Tekes, COSS
Finland, Ohjelmistoyrittäjät, Tietotekniikan liitto ja Culminatum Ltd Oy. Rahoittajien lisäksi asiantuntemustaan kartoituksen käyttöön antoivat ETLA, TEM ja
Tilastokeskus.
Lisätietoja: Johtaja Jukka Viitasaari,
Teknologiateollisuus ry
puh. 040 823 5507 tai
jukka.viitasaari@
teknologiateollisuus.ﬁ

Tulossa

Fakta

FIMECC Oy:n
vuosiseminaari
marraskuussa

Taantuma jatkuu Yhdysvalloissa
UUTISTOIMISTO CNN:n elokuussa
tilaaman kyselytutkimuksen mukaan
selvä enemmistö amerikkalaisista näkee
taantuman jatkuvan Yhdysvalloissa.
Elokuun lopulla 87 prosenttia vastaajista
uskoi talouden olevan edelleen taantumassa, 12 prosenttia ei uskonut. Toukokuussa taantuman koki 90 prosenttia
vastaajista ja viime vuoden joulukuussa
89 prosenttia.
Ekonomistien virallisen määritelmän
mukaan taantuma alkoi Yhdysvalloissa

joulukuussa 2007. Mielenkiintoista on
havaita, että CNN:n kyselyssä tulos on
ollut samanlainen.
Näiden tuoreiden arvioiden perusteella on pääteltävissä, että amerikkalaiset kokevat tilanteensa edelleen vaikeaksi. Samassa kyselyssä käy nimittäin
ilmi, että lähes 70 prosenttia vastaajista
kokee maan asioiden kehittyvän tällä
hetkellä melko huonosti tai erittäin
huonosti.

Selvä enemmistö amerikkalaisista uskoo
taantuman jatkuvan Yhdysvalloissa
prosenttia kyselyyn vastanneista
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Metallituotteet ja koneenrakennus -alan strategisen
huippuosaamisen keskittymän FIMECC Oy:n vuosiseminaari pidetään Tampereella
19.11.2009. Vuosiseminaari
kokoaa FIMECCin toiminnassa
mukana olevat sekä innovoimaan että kuulemaan ajankohtaisimmat asiat Tampere-taloon.Keynote-puhujaksi on tänä vuonna kutsuttu Prof. Zary
Segall otsikolla "Convergent
innovation and human-technology interaction". Tule mukaan
ja näe, miten innovaatiot todella syntyvät ja kuinka FIMECC
alkaa tuottaa tuloksia.

85
75
70
65
60

2000, 1=100

80

55
50
45
40
10/07 12/07 1/08 2/08 3/08 4/08 6/08 8/08 10/08 12/08 5/09 8/09

Lisätietoja: Harri Kulmala,
FIMECC Oy, 040 840 6380,
harri.kulmala@ﬁmecc.com tai http://
www.ﬁmecc.com > tapahtumat.
Ilmoittautumiset:
Päivi Rastas, paivi.rastas@
teknologiateollisuus.ﬁ. Seminaarin
hinta on
250 euroa (sis.alv).

Lähde: CNN, Opinion Research Corporation

Nimityksiä
sopimukset ja tilastot -ryhmissä.
Katriina on koulutukseltaan
tradenomi ja BBA. Katriinan
yhteystiedot: puh. (09) 192 3331.
Satu Koivistoinen aloitti työmarkkinat-yksikössä 11.5.2009
asiantuntijana. Hän siirtyi
Satu Koivistoinen Matti Paavonen
Michaela
Ramm-Schmidt
Teknologiateollisuuteen Infra
Ry:stä. Yhteystiedot: puh.
(09) 192 3327 ja gsm 040 515 9437.
Mika Nykänen, 43, on nimitetty
Teknologiateollisuus ry:n viestintäjohtajaksi. Hän raportoi toimitusjohtajalle ja
Matti Paavonen aloitti työmarkkinaton johtoryhmän jäsen. Nykänen on
yksikössä 5.8.2009 asiantuntijana talousamalla myös Metallinjalostajat ry:n
den arviointi ja tilastot -ryhmässä. Hän
toimitusjohtaja.
siirtyi Teknologiateollisuuteen Tilastokeskuksesta, jossa hän toimi teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummakuvaaKatriina Hatakka aloitti 25.5. työmarkjasta vastaavana yliaktuaarina. Matin
kinat-yksikön assistenttina työntekijä-

yhteystiedot ovat puh. (09) 192 3357 ja
gsm 050 5342 506.
Michaela Ramm-Schmidt aloitti
jäsenyys- ja hallintopalvelut -yksikössä
25.5.2009 liikejuristina. Hän siirtyy
Teknologiateollisuuteen asianajotoimisto
Castrén & Snellmanilta.
Yhteystiedot: puh. (09) 192 3346 ja
gsm 040 525 0509.
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.
sukunimi@teknologiateollisuus.ﬁ
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Älykäs
joustaa
yritys

TEKSTI OLLI MANNINEN • KUVAT JARI HÄRKÖNEN

Mitä enemmän sääntöjä ja kontrollia, sitä vähemmän innovaatioita ja
lluovuutta. Näin kiteyttää organisaatiotutkimukseen erikoistunut tohtori
Ali Mostashari nykyajan yritysten haasteita nopeasti muuttuvassa
A
ttoimintaympäristössä.

M

odernit yritykset jouo
ttuvat kamppailemaan
jjälleen
ä
yhden liiketoiminnan paradoksin
m
kanssa: miten olla sak
maan aikaan globaalisti
globa
l
merkittävä, kaikilla markkinoilla läsnäoleva toimija ja
nopeasti reagoiva, ketterä uudistumiskykyinen innovaatioyritys?
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Globaali kilpailu jouduttaa yritysfuusioita, joilla haetaan liiketoiminnan mittakaavaetuja. Parhaimman
maaperän luovalle innovaatiotoiminnalle takaavat joustavat ja hallittuihin
riskeihin kannustavat yrityskulttuurit.
”Usein kuitenkin luovaa työtä tekevien suunnittelijoiden työpanoksesta
menee jopa 80 prosenttia erilaisten ru-

tiinien hoitamiseen, mihin ovat johtaneet yrityskulttuurien läpinäkyvyyteen
ja projektien dokumentointiin liittyvät
vaatimukset”, Ali Mostashari sanoo.
Kun yritykset tavoittelevat yhdenmukaisia toimintatapoja eri yksiköissään ympäri maailmaa, johtaa se väistämättä lisääntyneisiin sääntöihin, kontrolliin ja byrokratiaan.

"P
ja
ja
n
yl
St

”Erilaiset
näkemykset
tuovat
tiimityöhön
ristiriitoja,
jotka usein
synnyttävät
loistavia
oivalluksia.”
”Innovaatioyrityksen kulttuurin tulisi
olla mahdollisimman pitkälle säännöistä
vapaata ja luottaa siihen, että ihmiset tekevät työnsä ja haluavat vahvistaa yrityksen menestymisen edellytyksiä.”

Mikroyritysten
aikakausi
Mostashari arvioi, että perinteisten keskitettyjen organisaatioiden aika edustaa
vanhaa ajattelua.
”Nuoret kasvuyritykset ovat luonteeltaan nopeasti reagoivia, muutoksen mahdollisuudet oivaltavia edelläkävijöitä. Vakiintuneiden yritysten kannattaisi hakea
mallia niiden toiminnasta.”
Hän käyttää vertauksena IBM:ää.
”IBM on vahva yritysbrändi, jonka
sisällä toimii useita eri yrityksiä. Emoyritys toimii ikään kuin rahoitusyhtiönä,
joka mahdollistaa pienempien yksikköjen vapaamuotoisemman toiminnan.
Pienempien yksiköiden tavoitteena on
luonnollisesti rakentaa lisäarvoa omistajilleen.”
10
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Stevens Institute of Technologyssa
professori Mostashari on tuonut organisaatiotutkimukseen kognitiivisen organisaation käsitteen. Tällä hän tarkoittaa yritysten kykyä oppia ja mukautua liiketoiminnan jatkuvan uudistumisen haasteisiin
jakamalla osaamista tehokkaasti sisäisesti
ja hyödyntämällä toiminnassa verkottumista ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.
”Työ on nykyisin luonteeltaan projektimaisempaa, mikä edellyttää hierarkkisen
johtamisen sijasta mahdollistavaa johtajuutta. Projekteihin osallistuvien tulee voida
havainnoida ja tehdä itsenäisiä päätöksiä.”

Luottamusverkostoissa
syntyy uusia ideoita
Älykäs, kognitiivinen yritys ottaa hallittuja
riskejä, kun taas sääntöihin perustuva yritys kaihtaa haasteita ja virkamiesmäistyy.
Menestyksekkäimmät innovaatiot
syntyvät projekteissa, joissa yritykset hyödyntävät kansainvälisiä verkostoja. Verkostojen luomiseen liittyy kysymys tiedon

jakamisesta, johon liittyy omat riskinsä.
”Luottamusverkostojen kehittäminen
edellyttää pitkäjänteistä, monen vuoden
yhteistyötä. Kun tällainen luottamus on
onnistuttu luomaan, on tietojen jakaminen luonteva osa yhteistyötä. Verkostossa
toimivat yritykset menettävät enemmän,
jos ne eivät ole valmiita jakamaan osaamistaan. Luottamusverkostot menestyvät
vuorovaikutteisuudellaan.”
Hän ottaa esimerkiksi Toyotan. Toyota luovuttaa strategisille kumppaneilleen
tuotantonsa kannalta keskeiset tiedot.
Osa kumppaneista työskentelee myös
Hondan kanssa.
”Kumppanit hyödyntävät tietojaan
yhteistyössään, mutteivät luovuta niitä
ulkopuolisille. Ne ymmärtävät, ettei näin
voi toimia. Luottamus on helppo menettää, mutta vaikea saada takaisin.”

Ristiriidat
inspiroivat
Pohjoismaisia yrityksiä Mostashari pitää
muita eurooppalaisia joustavampina, mut-

Usean
tason
innovaatioita

W
ta toisaalta pohjoismaiset yritykset ovat
työvoimaltaan homogeenisempia.
”Samoin ajattelevat ihmiset tekevät
tehokkaasti yhteistyötä, mutta eivät välttämättä ole yhtä luovia kuin monikulttuuriset yritykset. Erilaiset näkemykset
tuovat tiimityöhön ristiriitoja, jotka usein
synnyttävät loistavia oivalluksia. Modernit
menestystuotteet syntyvät kyvystä vastata
erilaisten kulttuurien arvostuksiin ja kulutustottumuksiin.”
Hän ottaa esimerkiksi Nokian.
”Nokian insinöörit tekevät maailman
parhaita matkapuhelimia. Silti aiemmin
vain tietokoneisiin keskittyneen Applen
onnistui yllättää heidät iPhonellaan. Käyttäjäkokemusta ja käytettävyyttä toisin lähestynyt tietokonevalmistaja oivalsi, että
kosketusnäyttö voisi kiinnostaa kuluttajia.”
Mostashari arvioi, että Applen innovaatio syntyi osin yrityskulttuurin rikkaudesta, jossa erilaiset näkemykset haastoivat teknologian. Teknologia ei luonut
tarpeita käyttäjille, vaan käyttäjien arvostuksista ja toiveista syntyi uutta teknologiaa.

ärtsilässä liiketoimintaa synnyttävät innovaatiot
eivät ole pelkästään fyysisiä tuotteita, vaan myös
elinkaaripalveluja ja arjen työtä tehostavia toimintamalleja.
Teknologiajohtaja Thomas Hägglund kuvailee
laivamoottori- ja voimalaratkaisuihin erikoistunutta
Wärtsilää moderniksi teknologiayritykseksi, joka investoi vahvasti innovaatioiden kehittämiseen.
”Panostamme vuosittain innovaatioiden tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan noin kolme prosenttia liikevaihdostamme eli
reilut 120 miljoonaa euroa”, Hägglund sanoo.
Hägglundin mukaan innovaatiotoiminta edellyttää erikoisratkaisuja yrityksen organisaatiossa. Innovaatiotoimintaa varten
perustetaan tavallisesti joko virtuaalinen tai fyysinen yhtiö, joissakin tapauksissa oma erillinen projekti.
”Usein innovaatioyksikkö toimii fyysisesti muualla sellaisessa
ympäristössä, jossa verkottuminen ulkopuolisten asiantuntijoiden
kanssa on luontevaa.”
Esimerkkeinä tästä ovat polttokennojen kehitysyksikkö Innopolissa Espoossa ja ympäristötekniikan kehitysyksikkö Vaasassa.

Kansainvälinen verkosto
yritysostoilla
Wärtsilä on hyvin tarkka strategisen tiedon jakamisesta ulkopuolisille.
”Osaamisen paketointi on meidän ydinliiketoimintaamme.
Tätä tietoa jaamme vain toimitusketjumme kumppaneille.”
Wärtsilän kansainvälinen verkosto on syntynyt pitkälti yritysostojen kautta.
”Alalla oli ylikapasiteettia, jonka parasta osaamista olemme
ostaneet kansainvälisiltä markkinoilta. Näin käytössämme ovat
parhaat asiantuntijat ympäri maailmaa.”
Wärtsilän voimalahankeprojekteista vastaava johtaja Osmo
Härkönen haluaa korostaa, että projektivetoisessa liiketoiminnassa tulisi innovaatiot ymmärtää laajemmin kuin pelkästään uusina
tuotteina tai elinkaaripalveluina.
”Wärtsilässä tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt luovat uusien
teknologioiden ympärille tuotteita ja elinkaaripalveluja, kun taas
yhtiön linjaorganisaatiossa kehitetään uusia toimintamalleja.
Toimintamallit ovat myös osa innovaatiokulttuuria, sillä ne parantavat yrityksemme kykyä nopeammin reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin”, Härkönen sanoo.
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Palvelua ja
automaatiota
Automaatiojärjestelmiä teollisuudelle
toimittava Fastems Oy on asiakkaidensa kanssa
mahdollisimman avoin.
TEKSTI JAAKKO LIIKANEN • KUVA HENRI SALENIUS

12

VISIO 3 · 2009

T

ampereella toimivan yhtiön ydinosaamista on
FMS-järjestelmäintegrointi (ﬂexible manufacturing system). Järjestelmät rakentuvat
automaattisen varaston
yhteyteen sijoitetuista työstökeskuksista.
”Järjestelmämme ovat asiakaskohtaisesti suunniteltuja. Yhteistyö alkaa näin
jo hankintaa pohdittaessa. Ja kun opimme tuntemaan toisemme paremmin, tähtäämme kumppanuuteen”, sanoo toimitusjohtaja Jarmo Hyvönen.
Kumppanuuteen kuuluu myös se, että
kirjat ovat molemmin puolin avoimet. Etukäteen on sovittu ja nähtävillä, millainen
kate Fastemsille toimituksesta jää. Käytän-

”Avoimien kirjojen käytäntö ei
toimi yksittäisissä projekteissa,
mutta kumppanussuhteen kautta se
tulee mahdolliseksi. Uskon tämän
suuntauksen kasvavan”, Fastems
Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Hyvönen
sanoo.

”Palvelusopimukset
ovat liian tärkeitä
jäädäkseen yksin
juristien asiaksi”

tö on voimissaan muun muassa yhteistyössä ilmailuteollisuuden kanssa.
Onko Fastemsin bisnes palveluliiketoimintaa?
”Kyllä ja ei. Määrittelyyn vaikuttaa se,
mitä siihen luetaan. Perinteisiä after sales
-toimintoja en laske pelkästään palveluliiketoiminnaksi. Jälkimarkkinoinnillisten
toimintojen osuus on meillä suhteellisen pieni. Järjestelmiin liittyy useimmiten
huoltoa ja kunnossapitoa laajempi kokonaistuki.”
Fastems toimii maailmanlaajuisesti
kumppanuusverkostonsa tukemana. Yhtiön noin 100 miljoonan euron liikevaihdosta palveluliiketoiminnan osuus on laajasti määritellen 40 prosenttia. After sales
-toimintojen osuus on alle 15 prosenttia.

Uudenlaisia sopimuksia ja palvelukuvauksia
tarvitaan, ettei loppunäytöksiä vietetä
oikeussaleissa.

S

iinä ajatus kärjistäen on ja sen takana seison, vaikka juristi olenkin,
naurahtaa Helena Haapio utelulle, eikö moinen ajatus palvelusopimuksista syö juristien leipää.
Varatuomari ja sopimusvalmentaja Haapio on itse ennakoivan sopimisen edustaja ja otsikko napattu hänen työn alla olevasta kirjastaan.
Ennakoiva sopiminen tähtää hyvän yhteistyön rakentamiseen ja ylläpitoon. Sen avulla pyritään eliminoimaan ongelmien syyt, hallitsemaan riskit ja välttämään riidat. Tähtäimessä ei ole pelkästään tavoitteet turvaava
sopimus, vaan se, että keskeiset asiat otetaan ajoissa esiin, ymmärretään
samalla tavalla ja myös osataan toteuttaa käytännössä.
Sopimusten uudistustarpeen lähtökohta on, että perinteiset, tuotteisiin
sidotut sopimukset istuvat huonosti palveluihin.
Haapio painottaa, että uudenlainen yhdessä tekemisen toimintatapa
rooleineen ja vastuineen on konkretisoitava sekä itselle että sopimuskumppanille. Palveluodotukset ja -lupaukset on saatava näkyviksi ja vastaamaan
toisiaan. Ennakoivaa sopimusosaamista tarvitaankin tilaajapuolella jo ennen
tarjouspyynnön laatimista ja toimittajapuolella jo ennen tarjousvaihetta.
Sopimuksen tavoitteena on näin tuotteistuksen periaatteiden mukainen
eri osapuolten yhteisymmärrys siitä, mitä tuotetaan, myydään ja ostetaan.
”Jos näin ei tehdä, on käytännön toiminta ja palvelusuhteen onnistuminen hankalaa, jollei mahdotonta.”
Miten ymmärrys uusien sopimusten tarpeesta on yritysmaailmassa
lisääntynyt?
lisäänt
”Toki se vaihtelee ammatti- ja toimi”T
alakohtaisesti. Mutta yhä laajemmin ymalako
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Fastems perusti tytäryhtiön USA:aan
vuonna 2006. Amerikka on palveluyhteiskunta, ajatteli Hyvönen tuolloin.
”Toki se sitä on, mutta olen vähän viisastunut matkan varrella. Yllätyin hieman
siitä, kuinka kehittymätöntä logistiikka
siellä monin osin on. Asiakkaat haluavat,
että kaikki on jo valmiina ja varastossa.
Samoin yllätyin siitä, miten automaattisesti ajatellaan tiettyjen palveluiden sisältyvän hintaan.”
Palveluliiketoiminnallisia malleja kehitettäessä ollaan Hyvösen mielestä laajemminkin uuden edessä.
”Palvelua ei jatkossa kätketä itse tuotteeseen. Uudenlaiset palvelumallit tulevat
konepajoihinkin, kun asiakkaat alkavat
kaivata toimintoja ja käytettävyyttä, eivät
enää omia koneita.”
Uudet palvelumallit tuovat tarpeen
uudenlaisille sopimuksille, sillä kokonaispalvelun arvo on luotu alusta alkaen sitä
myyvässä yhteistyöverkostossa.
Näin esimerkiksi kysymykset palvelun
hinnoittelusta ja siitä, kuka korvaa mitäkin ja milloin, ovat kovin erilaisia verrattuna perinteiseen, tuotteeseen kytkettyyn
palveluun.

Hel
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Haapion ja Katri
Rekolan ennakoivaa sopimista
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and Service Contracts
Se
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Palvelun
pohjalla on
strateginen
tieto
Kun palveluliiketoimintaa
kehitetään, pitää myyjän ja
ostajan pystyä puhumaan
syvällisiä keskenään.
TEKSTI JAAKKO LIIKANEN • KUVA JARI HÄRKÖNEN

KOTIMAISILLA pkt-yrityksillä on usein
haasteena päästä osoittamaan potentiaaliaan asiakaskunnalleen.
Yhteistyöverkostoissa jo olevien sekä
niihin haluavien yritysten on kehitettävä
palveluitaan pysyäkseen kilpailukykyisinä
muun maailman palvelutarjoajia vastaan.
Mutta palvelullista liiketoimintaa ei voi
kehittää yksinään tyhjiössä, vaan yhdessä
verkostokumppanien kanssa.
”Myyvä ja ostava yritys on saatava keskustelemaan myös strategisella tasolla, siitähän tässä on kysymys”, täsmentää palvelujen markkinoinnista sekä suhdemarkkinoinnista ja -johtamisesta Hankenilla
vastaava professori Christian Grönroos.
Strategisen pohdinnan jälkeen edetään operationaaliselle tasolle, jossa haetaan käytännön toiminnan kustannukselliset draiverit. Eli selvitetään muun muassa
se, mitä mikäkin maksaa, mistä lisäarvot
yhteistyössä muodostuvat ja kuka mitäkin
yhteistyön hedelminä saa.
”Kyseistä aihetta käsittelee myös Hankenilla työn alla oleva väitöskirja, jota Te14
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kes on rahoittamassa. Tarkoitus on tarkoilla laskelmilla tuettuna selvittää, kuinka
saataisiin aikaan sellaisia olosuhteita, joissa
asiakas olisi valmis avautumaan strategiatasolla enemmän, jotta toimittaja puolestaan ymmärtäisi asiakkaansa prosesseja
paremmin”, Grönroos sanoo.

Ei voi tarjota, jollei tunne
Christian Grönroos huomauttaa, ettei kukaan voi tarjota hyvää ratkaisua haasteeseen, jota ei tunne.
Palveluliiketoimintaa syntyy yksinkertaistaen niin, että myyjä ryhtyy myymään
tuotteenaan paketoitua palvelua, joka
on integroitu yrityksen tarjoamiin muihin
tuotteisiin, kuten koneisiin, laitteisiin ja
komponentteihin.
”Mutta sitä ei voi myydä samoin kuin
konkreettista tuotetta. Palvelutuotetta
voi järkevällä tavalla myydä vain silloin,
kun ymmärretään asiakkaan liiketoiminnallisia prosesseja, joihin oman tuotteensa voisi integroida. Sillä palvelu on hy-

vä ja laadukas joustavana ja mukautuvana.”
Jos strategisen tason keskusteluihin ei
päästä, ei yhteistyökumppanilla ole mahdollisuutta tuottaa sellaisia integroituja ratkaisuja, jotka tuottaisivat lisäarvoa asiakkaalle.
”Alihankkija on ikään kuin ansassa,
mikäli se ei pääse osoittamaan arvoaan. Se
toimittaa vain valmiista spekseistä teknisiä
ratkaisuja asiakkaan teknisiin ongelmiin.
Tällöin jousto tapahtuu hinnoilla. Se ei ole
kilpailukykyinen ratkaisu, eikä tue ostajan
liiketoimintaprosesseja parhaalla tavalla.”
Edellä mainittu ei tarkoita, että päämiesyrityksillä olisi velvollisuus potkia
kumppaneitaan eteenpäin.
”Jokaisella on luonnollisesti velvollisuus huolehtia omasta ja sen myötä myös
yhteistyöverkoston kilpailukyvystä. Mutta,
mikäli prosesseihin pyritään tuomaan lisäarvoa lisääviä elementtejä, tarvitaan ilman
muuta molemminpuolista avautumista.
Ja se vaatii tietysti paljon luottamusta”,
Grönroos toteaa.

Linjanveto

Tekes kannustaa
kehitysharppauksiin
TEKESIN myöntövaltuus yritysrahoitukseen on kasvanut tänä vuonna 332,4 miljoonaan euroon.
Lisäksi valtion toisessa lisätalousarviossa lainavaltuuksiin on ehdotettu 29 miljoonan euron
lisäystä.
Yritysrahoituksen kysyntä on kuitenkin ollut myöntövaltuuksia huomattavasti kovemmassa,
noin 40 prosentin kasvussa. Kysynnän ennakoidaan olevan koko vuonna 600–700 miljoonaa
euroa. Kun viime vuosina Tekes on pystynyt rahoittamaan euromääräisestä kysynnästä noin
57 prosenttia, tänä vuonna prosenttiosuus saattaa kysynnän lopullisesta kasvusta riippuen jäädä
pienemmäksi.
Rahoituksesta 50–60 prosenttia kohdennetaan strategisten valintojen mukaisille painopistealueille. Tästä osuudesta rahoitetaan muun muassa strategisten huippuosaamisten keskittymät SHOKit, Tekesin ohjelmat sekä aktivointikampanjat ja kansainväliset yhteistyöaloitteet.
Lopusta rahoituksesta projektit kilpailevat toistensa kanssa yli toimialarajojen. Rahoitettavaksi
tulevien projektien valintakriteeristönä Tekesissä käytetään projektin vaikutusta yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen sekä rahoituksen vaikutusta projektin toteuttamiseen.
Tänä vuonna yrityshakemuksia on tullut syykuun puoliväliin mennessä 1350 projektista
467 miljoonan euron edestä. Hakemusten perusteella projektien sisällöt ovat laajentuneet.
Yhä enemmän niissä painotetaan pelkän teknologian kehittämisen ohella liiketoimintaosaamisen
ja siihen liittyvien osaamisten kuten liiketoimintakonseptien, muotoilun, brändäyksen
ja palveluliiketoiminnan kehittämistä.
Suuntaus on ollut toivottavaa. Tekes on päättänyt suosia tällaisia laajempialaisia projekteja,
sillä jatkossa kovan teknologisen kehittymisen arvioidaan tuovan puolet Suomessa tapahtuvasta
tuottavuuden kasvusta ja toinen puoli on saavutettavissa muun osaamispohjan kehittymisen
avulla.
Yrityksen pitäisikin totuttua enemmän miettiä, mitä muuta kehityshankkeeseen liittyy kuin
pelkkä teknologinen edistysaskel. Joskus jopa vanha teknologinen ydin voi olla riittävä, kun yritys
asemoi oman liiketoimintansa arvoverkostossa
uudelleen. Silloin kehittämisessä voi olla kyse
ennen kaikkea liiketoimintakonseptin kehittämisestä.
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus
Tekes haluaa olla vahvasti mukana toimialojen uudistumisessa. Haluamme kannustaa yrityksiä rohkeisiin
kokeiluihin ja hakemaan niihin rahoitusta Tekesistä.
Kun Tekes jakaa rahoituksellaan hankkeen riskiä,
olisi toivottavaa että eteenpäin pyrkivät yritykset
uskaltaisivat tavoitella yhden edistysaskeleen sijaan
kahta tai jopa kolmea askelta.
Ari Grönroos
Rahoituksesta vastaava johtaja
Tekes
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Kuinka
syvällä on
taantuman

pohja?
16
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Ei päässyt Suomi kuin koira veräjästä – kansainvälinen talouskriisi
iski tänne kovempana kuin juuri kukaan osasi vuosi sitten aavistaa.
Nyt kysymys on siitä, kuinka syvä ja pitkäkestoinen talouden synkkä
vaihe on.
Teknologiateollisuuden skenaario-työryhmä on hahmottanut
kolme vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa (www.teknologiateollisuus.
ﬁ/ﬁ/palvelut/). Pohdinnan tuloksina syntyneet V-, U- ja L-skenaariot
antavat talouden taantumassa yrityksille työkaluja strategiatyöhön.
Seuraavilla sivuilla tarkastellaan, mitä skenaarioiden toteutuminen
merkitsisi ja mitä vaikutuksia taantumalla on jo ollut.

Lisäksi internetistä sivulta www.teknologiateollisuus.ﬁ/ﬁ/uutishuone/tiedotteet on luettavissa
Kone Oyj:n teknologiajohtaja Jussi Oijalan haastattelu skenaariotyöryhmän työskentelystä sekä
Koneen tavasta toimia.
TEKSTI SAMI LAAKSO • KUVAT JUUSO NORONKOSKI
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”Tuloksentekoa tärkeämpää
on nyt turvata likviditeetti.
Perheyrityksenä voimme
panostaa kehitykseen”,
Gretel Ramsay sanoo.

Valmistautumista
nousukiitoon
Laskusuhdanne on puraissut Tammet Oy:n 30 miljoonan euron liikevaihdosta
kolmanneksen. Yrityksessä ei ole kuitenkaan jääty tuleen makaamaan,
vaan katse on suunnattu vahvasti eteenpäin.

18
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”Emme lomauta emmekä vähennä
yhtiön toimihenkilöitä,
vaan teemme kehitystyötä.”
vahvan markkina-aseman ansiosta euron
vahvuus ei vääristä välttämättä kilpailuasetelmia. Toki se vaikuttaa asiakkaiden
kykyyn tehdä hankintoja.
”Olemme esimerkiksi rappausverkkojen ainoa valmistaja Skandinaviassa, joten Ruotsissa tuotetta ei voi ostaa muuten
kuin tuontitavarana. Vastaava tilanne on
monessa tuotteessa Venäjällä.”

Tinkimistä
huomisen hyväksi

T

aantuma on kohdistanut
iskujaan metalliverkkojen
valmistukseen erikoistuneeseen Tammet Oy:hyn.
Pahimmat osumat on ottanut raudoitusverkkotehdas Pälkäneellä,
jossa valmistetaan hitsattuja verkkoja kantaviin rakennelmiin ja jonkin verran myös
tienrakentamiseen.
Tammisaaren tehtaalla valmistetaan
metallilangasta ja -levystä pidemmälle jalostettuja verkkotuotteita. Tuotannosta
noin puolet menee vientiin, mikä on hieman tasannut taantuman aiheuttamaa
kuoppaa. Rakentamisaikana käytettävällä Combisafe-turvaverkkojärjestelmällä on
markkinoita aina Dubaita myöten. Rappausverkkoja viedään Ruotsiin ja Venäjälle, jonne kaupataan myös aitoja ja portteja.
Toimitusjohtaja Gretel Ramsay kertoo, että yhtiön valmistamien tuotteiden

Rakentamisen hyytyminen johti Pälkäneellä lomautuksiin viime talvena ja alkukeväällä. Tällä hetkellä tilauksia on muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin. Tammisaaressa tuotannon väheneminen on näkynyt
vuokratyövoiman käytöstä tinkimisenä.
Omalle väelle työtä on riittänyt ja myös
rekrytointeja on tehty.
”Olemme ottaneet hallituksessa linjan, ettemme lomauta emmekä vähennä
yhtiön toimihenkilöitä, vaan teemme kehitystyötä. Olemme myös palkanneet nuoria
ihmisiä kasvamaan”, Ramsay sanoo.
Valittu linja näkyy tuloslaskelmassa,
kun tuotantovolyymit ovat pienentyneet.
Tulosta syövät myös suuret investoinnit.
Niillä varaudutaan tulevaan nousuun, jonka Ramsay uskoo käynnistyvän hiljalleen
ensi vuonna. Kehittämisen hän näkee
välttämättömyytenä.
”Euroopassa on valtavasti ylikapasiteettia, ja lama on romahduttanut hinnat
ja kannattavuuden. Verisessä kilpailussa
voi pärjätä vain yritys, joka pystyy koko
ajan kehittämään tuotantoaan, toimintojaan ja markkinointiaan. Yrityksessä pitää
olla valtavan hyvä ja motivoitunut henkilökunta, hyvät laitteet sekä vahva tase, joka
kantaa laman yli.”

Ei uhka
vaan mahdollisuus
Taantuma ei ole muutenkaan käpertänyt
Tammetia siilipuolustukseen. Yhtiö otti
historiallisen ison harppauksen, kun se

V-skenaario
• Merkittävä taantuma,
mutta nopea toipuminen
vuonna 2010
• Kesto 1–2 v
• BKT:n kehitys

2009

2010

2011

-5.5 %

0.0 %

2.0 %

avasi viime huhtikuussa raudoitusverkkotehtaan Pietarin lähelle.
”Pietari on meille ihana kaupunki, kun
se on niin lähellä. Kilpailuasetelmamme siellä
on aivan fantastinen verrattuna Suomeen.
Kun koko Eurooppa on täynnä ylituotantoa,
Venäjällä sitä ei vielä ole. Lisäksi tullit rajoittavat tuontia”, Ramsay hehkuttaa.
Kaikki eivät kaupungin tai siirron ihanuudesta ole olleet samaa mieltä. Siinä,
missä Ramsay näki Venäjälle menon lääkkeeksi taantuman aiheuttamaan kysynnän
notkahtamiseen, jotkut hallituksessa näkivät sen syöksyn vauhdittajaksi.
”Perustelin epäilijöille, että Venäjällä
on Tammetin tulevaisuuden markkinat.
Rakentaminen ei tule kasvamaan Pohjoismaissa, mutta Venäjällä rakentamisen tarve on valtava”, Ramsay sanoo.
Hän kuitenkin myöntää, että Venäjälle
meno on hänelle yrityksen pääosakkaana suuri henkilökohtainen riskinotto. Sitä pienentää luotettavan ja maasta kokemuksia hankkineen suomalaisen henkilön
löytäminen toimintojen pystyttäjäksi.
Ramsaylla on perustelut, miksi harppaus Venäjälle otettiin, vaikka taantuma
on tehnyt monien yritysten toiminnan hyvin varovaiseksi.
”Meidän piti etabloitua sinne, kun siihen oli mahdollisuus. Jos olisimme menneet
sinne vasta kun kaikki muutkin menevät,
meillä ei olisi pienenä yrityksenä ollut enää
mitään mahdollisuutta menestyä.”
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H

ernesaaressa STX Europen
Helsingin telakalla tunnelma
on aavemainen. Alueella ei
näy ihmisiä ja kolossaaliset
rakennukset ovat tyhjiä. Rakenteilla ei ole yhtään uudisrakennuslaivaa, ainoastaan laivamuutostöitä.
Tilanne ei ole aivan niin synkkä koko
yhtiön osalta; maailman suurin risteilyalus
Oasis of the Seas luovutetaan syksyllä Turun telakalta ja sen sisaraluksen rakentaminen työllistää vielä vuodeksi. Uusista
tilauksista ei kuitenkaan ole tietoa.
STX Europen suomalaistelakoista vastaava Martin Landtman sanoo
suoraan, ettei usko tilanteen nopeaan
paranemiseen. Pelkoa on, että synkkyys
jatkuu pitkään, syvällä käydään joka tapauksessa.
”Maailmanlaajuisesti laivanrakennus
ja varustamotoiminta elävät syvintä kriisiä ikinä. On syntynyt äärimmäisen vakava epätasapainotilanne. Tarjontaa on
jopa sata prosenttia yli tarpeen, ja uudet tilaukset ovat pudonneet vuodessa
97 prosenttia. On arvioitu, että maailman noin kymmenestä tuhannesta tilatusta laivasta noin puolelle ei löydy kunnon työtä, kun ne lähtevät telakoilta”,
Landtman sanoo.
Lähes saatanallisten säkeiden jälkeen
Landtmanilla on kuitenkin helpottavia uutisia.
”Suomessa me emme ole tuossa segmentissä. Meitä kiinnostaa vain kaksi prosenttia maailman laivanrakennuksesta eli
räätälöidyt erikoislaivat.”
Erikoislaivoissa ei ole epätasapainoa
telakkakapasiteetissa eikä tonnistoa kasvatettu rahtilaivojen tapaan spekulatiivisesti. Landtman uskoo, että kysyntä palautuu kasvu-uralle, kunhan amerikkalaiset kotitaloudet jälleen luottavat tulevaisuuteen ja innostuvat kuluttamisesta.
”Erikoislaivojen kysynnän uskomme
noudattavan loivaa U-käyrää ja tilanteen
normalisoituvan vuoteen 2012 tai 2013
mennessä. Maailmanlaajuisen telakkateollisuuden osalta tilanne on paljon pahempi.”
20
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Meriteollisuus
hädässä
Taantuman pitkittyminen ja protektionismin
voimistuminen uhkaavat suomalaista laivanrakennusosaamista. Kotimaiset tilaukset voisivat auttaa
syvästä aallonpohjasta.

”Maailmanlaajuisesti laivanrakennus
ja varustamotoiminta elävät syvintä kriisiä ikinä.”
Osaaminen
vaarassa kadota
Suomessa on laivanrakentamisen ehdotonta huippuosaamista. Jäänmurtajissa
osuus maailmanmarkkinoista on 60 prosenttia, automatkustajalautoissa 40 prosenttia ja suurissa risteilijöissä yli 50 prosenttia. Nyt markkinat ovat täysin jäässä,
mutta tilausten tyrehtymisen lisäksi horisonttiin on kasaantunut muitakin pilviä.
Landtman pitää suurena riskinä, että Kaukoidän suuret telakkayhtiöt tulevat väkisin
mukaan suomalaisten hallitsemille erikoislaivasegmenteille. Toinen uhka on voimistuva protektionismi.
”Etelä-Koreassa puhutaan 28 miljardin suorista rahoitustuista, Italia laittaa
300 miljoonaa valtion suureen telakkayhtiöön, espanjalaiset telakat saavat valtiolta
20 prosentin tuen niin sanotun tax-leasejärjestelmän kautta”, Landtman listaa.
”Me pärjäämme, jos pelikenttä on
tasainen ja säännöt oikeudenmukaiset.
Mutta emme me voi kilpailla valtioita
vastaan, siihen tarvitsemme Suomen valtion apua.”
Suomalainen vuosikymmenten kuluessa hankittu laivanrakennusosaaminen
ja markkina-asema ovat vaarassa, jos tilauksissa on pitkä kuiva kausi.
”Tämä teollisuus ei kestä näkyvissä
olevaa pitkää vajaatyöllisyyskautta, sen aikana menettäisimme kriittistä osaamista.”

Kotimaisilla tilauksilla
aallonpohjasta
Ahdinko pahenee nopeasti. Meriteollisuusklusteri työllistää Suomessa runsaat
20 000 ammattilaista. Ilman uusia tilauksia heistä on vuoden vaihteessa lomautettuna arviolta 5 000 ja vuotta myöhemmin
peräti 15 000. Kokonaisvaikutus talouteen on vielä suurempi, sillä yksi meriteollisuuden työpaikka tuo kolme työpaikkaa muualle.
Kun maailmalta ei yksinkertaisesti tule
tilauksia, Landtman korostaa valtion roo-

U-skenaario
• Vakava taantuma, hitaasti
käynnistyvä toipuminen alkaa
vuoden 2010 loppupuolella
• Kesto 2 v
• BKT:n kehitys

2009

2010

2011

-6.5 %

-1.4 %

0.0 %

lia. Hänen mukaansa nyt olisi järkevää
aikaistaa julkishallinnon tilauksia, jotka
joka tapauksessa tullaan tekemään lähivuosien aikana. Samalla hän muistuttaa
kotimaisten referenssien auttaneen suomalaisen meriteollisuuden nykyiseen asemaansa. Samaa työntöapua tarvittaisiin
nyt esimerkiksi uuden ympäristöystävällisen teknologian osalta.
Toinen vahva viesti valtiovallalle Landtmanilta on se, että kotimaisille varustamoille luotaisiin edellytykset tilata laivoja.
”Tässä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa ei voi olla järkevää, että kotimaisten tilauksien annetaan valua ulkomaille
muissa maissa myönnettävien telakkasubventioiden takia”.
Samalla Suomen huoltovarmuus kriisitilanteessa paranisi.
”Jo yksi jäämurtajatilaus merkitsee tuhannen henkilötyövuoden suoraa työllistävää vaikutusta”, hän antaa esimerkin.
Automatkustajalautan työllistävä vaikutus
on tätäkin huomattavasti suurempi
Meriteollisuuden ahdinko ei ole kaikunut täysin kuuroille korville. Hallitus on
sopinut erityisistä tukitoimista taantumasta eniten kärsiville toimialoille, ja telakkateollisuuden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn turvaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Työ- ja elinkeinoministeriön
asettama työryhmä valmistelee esityksiä
toimenpiteiksi. Lisäksi hallitus on sitoutunut jatkamaan innovaatiotukea.

Verkostoitumalla
yli taantuman
VIVADEC OY kuviopinnoittaa alumiiniproﬁileita ja levyjä esimerkiksi puun tai kiven
näköisiksi Decoral-menetelmällä. Yrityksen
vuosilaskutuksesta laivanrakennusteollisuuden osuus on noin 35 prosenttia, lisäksi asiakkaita löytyy alumiinia käyttävästä ikkunaja oviteollisuudesta sekä kalusteteollisuudesta. Vienti suuntautuu etupäässä Ruotsiin ja
Viroon.

Taantumassa viiden hengen yritys on
selvinnyt tähän mennessä lomia jaksottamalla. Syksyyn liittyy enemmän epävarmuuksia.
”Kaipaisimme uusia tarjouspyyntöjä.
Uusille toimituksille on akuuttia tarvetta,
muuten ensi vuoden alkupuolella on hiljaista. Pientä positiivista virettä on sentään
ollut erityisrakentamisen projektikohteissa”, toimitusjohtaja Pekka Hernesniemi kertoo.
Hän epäilee, että synkkyydestään
huolimatta U-skenaariossa esitetty arvio
ensi vuoden talouskehityksestä on liian
optimistinen.
”Kyllä tulevaisuus hirvittää”, Hernesniemi myöntää suoraan ja sanoo paineiden kasvavan myynnissä ja markkinoinnissa.
Yksi Vivadecin selviytymiskeino on
toimia verkostossa, johon kuuluu useita
Alajärvellä alumiinin jatkojalostukseen erikoistuneita yrityksiä sekä yhteistyökumppaneita muualta Suomesta. Toimintamalli
tekee yrityksestä kokoaan isomman.
”Verkoston avulla saamme toimitettua isompia ja monipuolisempia kokonaisuuksia. Kun yksi yritys verkostossa saa
kaupan, työtä jakautuu useammalle yritykselle. Tämä on tärkeä keino selviytyä
tämän ajan yli.”
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J
”

os tämä vaihtoehto toteutuisi, se olisi Suomen taloushistorian pahin kriisi”, valtiosihteeri
Raimo Sailas luonnehtii skenaariotyöryhmän esittämää
L-vaihtoehtoa. Sen mukaan bkt laskisi
tänä vuonna 7,5 prosenttia, ensi vuonna
talous supistuisi vielä kaksi prosenttia ja
pudotukselle tulisi pohja vasta 2011.
Vaikka vaihtoehdossa esitetyt luvut
ovatkin tällä hetkellä ennustettuja synkempiä, ne eivät Sailaksen mukaan ole
mahdottomia. Hän muistuttaa, että vuosi
sitten kesällä ei yksikään virallinen ennustaja koko maailmassa nähnyt pudotusta,
mikä oli muutaman kuukauden päästä
tosiasia.
”Yllättävien talouskäänteiden ennustaminen on käytännössä mahdotonta.
Voidaan vain tehdä erilaisia skenaarioita ja
johtaa niistä erilaisia johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia ”, hän huomauttaa.

”Kuvateksticus invelitatis ni nustiorrovid
quid magnataquam
quia sit quam fugit.

Lainanotolla rajansa
Valtiovarainministeriön tämän hetkisen
ennusteen mukaan talous laskee tänä
vuonna 6,5 prosenttia, ensi vuonna päästään lievästi plussalle, jonka jälkeen seuraa kasvun vaihe.
Tällä hetkellä valtion menoista rahoitetaan lainalla viidennes. Euroissa se tarkoittaa tänä vuonna 11 miljardia euroa,
ensi vuoden lainamäärä kasvaa näillä näkymin vielä tuostakin kahdella miljardilla.
Sailas kertoo peukalosäännöstä, jonka
mukaan yksi prosenttiyksikkö kasvussa tarkoittaa koko julkisessa taloudessa kolmea
miljardia euroa. L-vaihtoehdon toteutuminen tarkoittaisi siten jo kahdessa vuodessa
pyöreästi kymmenen miljardin euron lisävelkaantumista julkiseen talouteen.
”Se merkitsisi myös paljon nopeampaa työttömyyden kasvua ja vaikeuttaisi
22
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Kriisioloissa
kriisiratkaisuja
Taantuma on jo aiheuttanut pysyvän loven ensi
vuosikymmenen talouskehitykseen. Koko maailman
yllättänyt kriisi osoittaa valtiosihteeri Raimo Sailaksen
mukaan sen, että nyt nähtävissä olevaa synkempikin
talouskehitys on mahdollinen.

”En ole innokas elinkeinoelämän kilpailukykyä
rasittavien energiaverojen korottaja.”
kriisin jälkeistä elämää pahan kerran. Jos
L-vaihtoehdon toetutuminen tiedettäisiin
varmasti, en usko, että skenaarion synnyttämät alijäämät rahoitettaisiin täysin lainanotolla. Veroja kiristettäisiin ja menoja
leikattaisiin merkittävästi jo tällä hallituskaudella”, Sailas pohtii.
Hallitus on kertonut linjakseen, että
taantuman alamäessä pyritään ennemmin
ottamaan velkaa ja sen avulla aktivoimaan
taloutta kiristämättä verotusta ja leikkaamatta menoja tuntuvasti. Ennakoitua synkempi kehityskulku karsisi kuitenkin vaihtoehtopalettia. L-vaihtoehdossa tultaisiin
jo 1990-luvun kaltaiseen tilanteeseen,
jossa hinnalla millä hyvänsä pitäisi saada
valtion velkakierre pysähtymään.
”Kriisioloissa joudutaan tekemään todellisia kriisiratkaisuja. Joudutaan eräänlaiseen pakkopeliin, jossa keinot eivät ole
kauniita ja oppikirjamaisia”, Sailas selittää, miksi toiminta käännettäisiin nykyopin vastaiseksi.

Poliittisia valintoja
Vielä tällä kertaa ensi vuoden budjettiin
saatiin sovittua myös veronalennuksista,
tosin mukaan mahtui jo veronkorotuksiakin. Sailas lupaa kuitenkin vyön kiristämistä, kun viimeistään seuraava hallitus
joutuu sekä leikkaamaan menoja että
nostamaan veroja.
Taantuman kourissa kamppailevissa
yrityksissä mahdollisten veronkiristysten
kohdentuminen niihin tuo lisävarjon tulevaisuudelle. Vientiteollisuuden huoli
kilpailukyvystä on Sailakselle tuttu sitäkin kautta, että hän on osallistunut vaikeuksissa kamppailevan metsäteollisuuden tulevaisuutta pohtivan työryhmän toimintaan. Hän sanookin suoraan, ettei ole
kovin innokas elinkeinoelämän kilpailukykyä rasittavien energiaverojen korottaja.

Mutta niitäkin on luvassa. Hallituksessa
on jo päätetty, että energiaveroja nostetaan vuonna 2011, mikäli suhdannetilanne sen sallii. Asia tullee kuitenkin uuteen
harkintaan.
”Lisärasituksia on tulossa myös esimerkiksi syöttötariffeista, joilla pakotetaan kuluttajat ja yritykset maksamaan
ylihintaa energiasta, jotta vaikkapa tuulivoimaa saadaan nopeasti lisätyksi”, Sailas sanoo selvästi havaittavaa kritiikkiä
äänessään.
Hän muistuttaa, että verojen kiristämisten kohdentaminen on poliittinen
valinta. Samoin kuin se, missä tahdissa
alijäämää kurotaan umpeen. Tosi paikka
on edessä, kun vuoden 2011 hallitusneuvotteluissa joudutaan päättämään, mitkä
ovat julkisen talouden tasapainottamistavoitteet, millä aikavälillä ne kohdistetaan ja mitä ne ovat sisällöltään.
Sailas pitää tärkeänä, että julkisen talouden tasapainottamisesta ja työurien
pidentämisestä saadaan aikaiseksi uskottavat ohjelmat. Oli hallitusneuvottelussa
silloin mitkä puolueet tahansa, erilaisia
malleja menojen leikkauksista ja verojen
kiristyksistä tehdään kuitenkin täällä valtiovarainministeriössä?
”Kyllä. Normaalina virkatyönä tehdään viimeistään 2010 syksyllä valmistuvia laskelmia siitä, mitä eri skenaariot ovat
ja minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla”,
vuodesta 1971 valtiovarainministeriössä
työskennellyt Sailas toteaa.

Minkälaisen Suomen
taantuma jättää?
Se tiedetään jo nyt, että pienillä korjausliikkeillä tilannetta ei saada kuntoon. Puhutaan kestävyysvajeesta, eli siitä, että julkisen talouden tasapainoa pitää parantaa
vähintään viisi prosenttia bkt:stä, jotta ei

L-skenaario
• Syvä ja pitkäkestoinen
taantuma, toipuminen
käynnistyy aikaisintaan
vuoden 2011 loppupuolella.
• Kesto 3–5 v
• BKT:n kehitys

2009

2010

2011

-7.5 %

-2.0 %

0.0 %

ajauduttaisi velkaantumiskierteeseen. Euroissa se tarkoittaa kymmentä miljardia
vuodessa.
Kun summat ovat tätä mittaluokkaa,
veronkiristyskohteita on etsittävä sieltä
suurimmasta päästä. Koska eniten tuottavat arvonlisävero sekä valtion tulovero,
tässä valossa jo päätetty yleisen arvonlisäveron korotus tuntuu loogiselta.
Sailaksen mukaan taantuma on jo tähän mennessä aiheuttanut pysyvän loven
tulevaan talouskehitykseen.
Lähtökohdat 2010-luvulle ovat huomattavasti heikentyneet siitä, miksi ne
kuviteltiin vielä muutama vuosi sitten. Jo
silloin oli tiedossa työikäisten määrän supistuminen ensi vuosikymmenellä noin
180 000:lla.
”Jo demograﬁsen muutoksen johdosta bkt:n kasvupotentiaali jää totuttua
pienemmäksi eli 1,5 – 2 prosenttiin. Nyt
ihmisiä jää lisäksi huomattava määrä aiemmin eläkkeelle ja merkittävä osa nuoria
jää kokonaan tulematta työmarkkinoille.
Tämä luo pahan loven ensi vuosikymmenen kasvunäkymiin.”
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”Vientiteollisuus
nostaa Suomen
taantumasta”
Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja
Pentti Hakkarainen määrittelee taantumasta nousun
askelmerkit: maailmantalouden elpyminen ratkaisee,
koska vientiteollisuus nostaa Suomen taantumasta.
Siksi vientiteollisuuden kilpailukyvystä
on huolehdittava.

Y

hdysvalloissa elokuussa 2007
alkanut ﬁnanssikriisi sysäsi
maailmantalouden jyrkkään
alamäkeen. Toivorikkaimmat
uskoivat alkuvaiheessa, että
ﬁnanssikriisi ei leviäisi reaalitalouteen, eikä
ainakaan kauas Eurooppaan ja Suomeen.
Taantumasta tuli kuitenkin totisinta totta.
Suomen Pankin pääkonttorin seinät
ovat paksut. Lähikatujen melu ei kanna
sisälle, mutta talossa kuunnellaan Suomesta ja maailmalta kantautuvia viestejä
herkällä korvalla. Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen on
havainnut merkkejä muutoksesta.
”Finanssikriisin pahin vaihe näyttäisi
olevan ohi, eikä ﬁnanssisektorilla enää povata romahdusta. Tähän viittaa esimerkiksi se, että pankkien väliset markkinat toimivat entistä paremmin ja myös yritysten
rahoituksessa on positiivisia merkkejä”,
Hakkarainen listaa.
Eikö ﬁnanssikriisin taakse jääminen
kuitenkaan ole varmaa, kun se vasta
”näyttäisi” olevan ohi?
”Pörssikurssit ovat nousseet ja rahan
hinta on alentunut. Lisäksi esimerkiksi pankkien välisillä rahoitusmarkkinoilla
olevat riskilisät ovat supistuneet samalle
24
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tasolle, kuin ne olivat elokuussa 2007. Ne
eivät ole kuitenkaan laskeneet niin alas
kuin ne olivat ennen sitä. Siksi konditionaalin käyttö on vielä paikallaan”, hän
perustelee.

Valonpilkahduksia
maailmalla
Pentti Hakkarainen pitää tämänhetkistä
tilannetta mielenkiintoisena. Kova data
ei vielä osoita, että Suomen taloudessa
käänne olisi tapahtunut parempaan suuntaan, mutta laskuvauhdin hidastumisesta
tai jopa taittumisesta on merkkejä.
”Vaikka data esimerkiksi teollisuustuotannon osalta on synkkä, kuluttajien
ja myös teollisuuden luottamuksessa näkyy käänne.”
Hakkarainen näkee perusteita optimismille. Orastavia kasvun merkkejä on
nähty muun muassa Kiinassa, Intiassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Myös Ranskan
ja Saksan luvut ovat herättäneet toiveita.
Hän uskoo, että euroalueen tunnusluvut osoittavat vuoden lopulla hieman
ylöspäin. Suomi seuraa viiveellä tärkeimpien vientimaiden kehitystä ja ensi vuosi on vielä heikko. Eikä kysyntä senkään

”Euroopan keskuspankin
rooli on kulmakivi. Toimintamalli tuo talouspolitiikkaan
vakautta, jota jotkut tosin
kuvailevat jäykkyydeksi”,
Pentti Hakkarainen sanoo.
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jälkeen palautuisi välttämättä nopeasti
samalle tasolle, kuin se oli viime ja edellisvuonna.
Monet uskovat, että Suomen talous
ei lähde nousuun ennen kuin rahoitussektorille on luottamus palautunut ja sen
ansiosta käynnistyneet investoinnit ruokkivat tilauksillaan vientiteollisuutta. Finanssisektorin vallitsevan luottamuksen
merkitystä toistetaan julkisuudessa, mutta
Pentti Hakkaraisen mukaan sanan sisältö
ymmärretään usein väärin.
”Luottamus ei tarkoita sitä, luottavatko yritykset toisiinsa tai pankit toisiinsa.
Enemmän kysymys on siitä, koetaanko
tulevaisuuteen liittyvän sellaisia epävarmuuksia, joihin ei kyetä nyt varautumaan
riittävästi. Monet rahoituslaitokset ovat
varmistaneet asian osin sillä, että ne ovat
pitäneet rahoitusrakenteensa mahdollisimman hyvänä. Useat yritykset ovat puolestaan vahvistaneet likviditeettiasemaansa ja kasvattaneet kassaansa.”

Rahamarkkinoiden toimintakyvyn turvaamiseksi keskuspankit ovat toimineet
aktiivisesti, ja ne ovat turvautuneet myös
epätavallisiin keinoihin. Yhdysvaltojen
keskuspankki on osallistunut massiivisesti erilaisille lainamarkkinoille ja Euroopan
keskuspankki on puolestaan päättänyt
ostaa joukkovelkakirjalainoja 60 miljardin
euron arvosta. Keskuspankkikorkojen leikkaamisella on pyritty varmistamaan talouden kasvua tai ainakin loiventamaan sen
pudotusta.
Keskuspankin toimet näkyvät yritysten lainarahan kustannuksista; korot ovat
alentuneet jopa kolme prosenttiyksikköä
viime vuoden loppupuolelta. Vastapainona kuitenkin yritysten lainaehdot ovat tiukentuneet, samalla kun yritysten lainahalut ovat pienentyneet ja rahoitusvaikeudet
ovat lisääntyneet.
”Yritysten välinen erottelu on voimistunut. Tässä tilanteessa korostuvat yritysten kannattavuus ja luottokelpoisuus. Toiset yritykset saavat hyvin rahoitusta omiin
tarpeisiinsa, kun taas joillekin lainarahan
saanti on erittäin vaikeaa. Pankkisuhteilla
on suuri merkitys ja uuden pankkisuhteen
26
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Rahan hinta
vaihtelee

Satamissa on ollut hiljaista. Suomen viennin arvo laski
tammi–kesäkuussa 36 prosenttia.
aloittaminen voi olla vaikeaa. Raha on yrityksille hyvin erihintaista.”

Yritysten kilpailukyvystä
huolehdittava
Noudattaa taantuma sitten V-, U- tai Lkäyrää, yksi asia on Hakkaraisen mukaan
varma: vienti tulee aikanaan nostamaan
Suomen talouden nousuun.
”Maailmantalouden tilanne vaikuttaa
ratkaisevasti, milloin uusi nousu alkaa.
Meidän on kuitenkin itse pidettävä huolta vientiteollisuuden kilpailukyvystä. Meidän on turvattava yritysten toimintaedellytykset ja huolehdittava, että täällä säilyy
riittävästi tuotantoa. Vain siten myös yritysten tuotekehitys voi säilyä Suomessa.”
Euron myötä devalvaatio on poistunut
kilpailukyvyn kohentamisen valikoimapa-

kista. Sen perään löytyy haikailijoita, kun
vahva euro syö kilpailukykyä ja Euroopan
keskuspankki sovittaa rahapolitiikan koko
euroalueelle parhaiten soveltuvaksi.
Hakkarainen toppuuttelee vanhoja aikoja kaipaavien näkemyksiä, että markkaaikana Suomella olisi ollut täysin vapaat kädet rahapolitiikassa. Hänen mukaansa Suomen oli käytännössä pitkälti noudatettava
naapurimaiden rahapolitiikkaa, ettei täällä
olisi jouduttu maksamaan lainoista merkittävää maariskistä johtuvaa lisäkorkoa.
”Nykyisin EKP:n rooli on annettu tekijä, talouden kulmakivi, jota ei voi liikutella. Se on talouspoliittisten päättäjien
otettava kansallisesti huomioon esimerkiksi työmarkkina- ja ﬁnanssipolitiikassaan. Toimintamalli tuo talouspolitiikkaan
vakautta, jota jotkut tosin kuvailevat jäykkyydeksi”, keskuspankkimies hymähtää.

Myytinmurtaja

”Asiakkaat
panttaavat
rahojaan”

H

ellmanin Konepaja Oy:n hallituksen puheenjohtaja, kolmannen polven yrittäjä
Pauli Nurminen on huomannut aikojen
muuttuneen.
”Nykyisin jotkut yritykset panttaavat rahojaan
viimeiseen asti ja toimivat vasta, kun perintätoimisto
puuttuu peliin”, Nurminen sanoo, mutta painottaa
yritysten ehdottoman enemmistön maksavan laskunsa sovitusti.
Hän muistelee käyttäneensä perintäpalveluita
ennen tätä vuotta joskus 1990-luvulla. Tilanne ei
vielä ole ongelma, mutta jos trendi jatkuu, siitä voi
Nurmisen mukaan tulla ongelma.
”Meidän pitää maksaa palkat, verot ja muut
maksut säntillisesti, emmekä saa rahaa muualta
kuin asiakkailtamme. Toivoisin, että raha liikkuisi
samojen periaatteiden mukaan kuin tavarakin eli
sopimusten mukaan.”
Nurminen sanoo, että ensimmäiseen maksunperintään asiakkaalta oli vaikea ryhtyä, varsinkin
kun se meni isolle pörssiyhtiölle. Hän pohtii, että
muutaman tuhannen euron laskun maksaminen ei
voinut olla kiinni yrityksen kassan tyhjyydestä, vaan
kyseessä oli toimintapolitiikan muutos viivästyttää
laskujen maksamista.
”Epäilemättä rahan saanti on hidastunut isoillakin yrityksillä. Mutta kyllä niiden on helpompi hoitaa
rahoituksensa kuin alihankkijaverkoston. Suomessa
on hyvällä yhteistyöllä rakennettu verkostomainen
toimitusketju. Jos se nyt päästetään kaatumaan siihen, että raha ei liiku, siitä seuraa hyvin isoja yhteiskunnallisia ongelmia”, Teknologiateollisuuden
hallituksessa toimiva Nurminen varoittaa.
Hän muistuttaa, että moni pieni yritys elää kädestä suuhun. Niille maksujen viivästyminen aiheuttaa ensi vaiheessa tilin menemisen miinukselle ja
korkokuluja.
”Toivottavasti alihankkijayrityksissä ei jouduta
rahaliikenteen hidastumisen johdosta irtisanomisiin
tai lomautuksiin”, Nurminen toteaa.
Vaikka taantuma on kirpaissut myös Hellmanin
Konepajaa, sen rahoitustilanne on vakaalla pohjalla.
”Sovin vuosi sitten rahoituslaitosten kanssa uudet limiitit ja rahoitusrakenteen. Nyt niistä sopiminen olisi hankalampaa”, Nurminen uskoo. Hän
esittää toiveen, että pankitkin pitäisivät kiinni sopimuksista eivätkä vaikeuttaisi yritysten asemaa entisestään tekemällä yksipuolisia muutoksia korkomarginaaliin.

PALSTALLA TARKASTELEMME
USKOMUSTEN TODENPERÄISYYTTÄ

Kaikki Suomessa
kulutettu sähkö
on tuotettu
kestävällä tavalla
– vai onko?
Vuonna 2008 sähkön kokonaiskulutus Suomessa
oli 86,9 terawattituntia. Tästä nettotuontia oli
12,8 terawattituntia eli 14,7 prosenttia. Venäjältä
sähköä tuotiin 11 terawattituntia.
Mitä eroa on sähkön tuotantotavoissa
Venäjällä ja Suomessa, Lappeenrannan
teknillisen yliopiston energiatalouden
professori Risto Tarjanne?
Venäjällä Suomen lähialueilla ydinvoiman sekä
hiiltä ja huonolaatuista öljyä käyttävien suuripäästöisten voimalaitosten osuus sähköntuotannosta
on yli puolet. Sähköntuotannon hyötysuhteet ovat
suomalaisittain katsottuna heikkoja ja polttoaineenkäyttö jopa tuhlailevaa.
Suomessa on maailman parhaita energiajärjestelmiä ja teknisesti laitokset ovat hyviä. Täällä
sähkön ja lämmön yhteistuotanto on maailman
ehdotonta huippua. Myös ydinvoimaloiden käyntiasteet ovat maailman kärkeä, mikä osaltaan kertoo
tekniikan luotettavuudesta.
Ydinvoimalaitoksissa on huomattavia eroja.
Entisen Neuvostoliiton alueella on käytössä
12 Tšernobyl-tyyppistä ydinvoimalaitosta, joissa
turvallisuustaso on kertaluokkaa huonompi kuin
Suomessa käytössä olevissa kevytvesireaktoreissa.
Lähin Tšernobyl-tyyppinen ydinvoimalaitos on
Sosnovyi Bor Pietarin kupeessa, josta tuodaan
sähköä Suomeen. Laitoksen turvallisuutta on
parannettu EU-ohjelman puitteissa.
Sallittaisiinko Venäjällä käytössä olevat
sähköntuotantotavat Suomessa?
Tšernobyl-tyyppiset ydinvoimalaitokset eivät
olisi saaneet rakentamislupaa Suomessa. EU esimerkiksi vaikutti voimakkaasti siihen, että samalla
periaatteella toimiva Ignalinan ydinvoimala suljetaan
Liettuassa. Saksojen yhdistyessä kaikki Itä-Saksassa
sijaitsevat ydinvoimalaitokset päätettiin sulkea.
Siten vältyttiin voimalaitosten työteliäältä arvioinnilta. Suomeen pitäisi rakentaa lisää voimalaitoksia,
jotta niillä voitaisiin korvata Venäjän tuonti.
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Maailmalla

We are blue, we are white, we are

Finnish dynamite!
World Skills –kilpailut pidettiin tänä vuonna Calgaryssa.
Suomalaisten joukkue toi kotiin kaksi kultaa, yhden hopean ja
kaksi pronssia – ja rannekelloja.
TEKSTI MERVI SIBAKOV JA ANNE-MARI TIILIKKA • KUVAT SKILLS FINLAND

NELJÄNNETKYMMENENNET ammattitaidon maalimanmestaruuskisat pidettiin
syyskuun alussa Calgaryssa, Kanadassa.
Suomi oli lähettänyt matkaan yhden suurimmista joukkueista, peräti 45 kilpailijaa.
Myös lajeja oli lähes 40, joista reilu kolmannes liittyi teknologiateollisuuden aloihin. Suomi pärjäsi kokonaiskilpailussa hienosti saavuttamalla kaksi kultaa, yhden
hopean ja kaksi pronssia. Tällä kerralla
mitalit eivät osuneet teknologia-aloille,
mutta erittäin hyviin, diplomitason suorituksiin ylsivät mekatroniikan, automaatioasennuksen, sähköasennuksen, web
designin sekä tietokone ja verkot -alojen
kilpailijat. Mitalisijoissa Suomi oli yhdestoista, mutta kaikkien suoritusten yhteispisteissä upeasti kolmas, heti ylivoimaisten Korean ja Japanin jälkeen.
28
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Kilpailutehtävät olivat erittäin haasteellisia ja läheskään kaikki kilpailijat eivät saaneet työtään valmiiksi annetussa
kilpailuajassa. Kaksi kolmasosaa tehtävästä tiedettiin etukäteen ja yksi kolmasosa selvisi vasta kilpailupaikalla. Ylimääräistä päänvaivaa tuottivat tällä kerralla
esimerkiksi koneiden tuumamitoitus tai
sellaisten kemikaalien käyttö, joita ei saa
myydä Suomessa. Kännyköiden käyttö oli
myös kielletty, minkä vuoksi suomalaisille
jouduttiin ajan seuraamiseksi hankkimaan
perinteisiä rannekelloja!
Itse kilpailu tapahtui suurissa halleissa tai teltoissa, joissa yleisöllä oli mahdollisuus seurata työn etenemistä lähietäisyydeltä. Kilpailujännitystä varmasti lisäsi
satojen ellei tuhansien silmäparien kiinnostunut tuijotus ja salamavalojen räpsin-

tä. Erityisen yleisöystävällisiä lajeja olivat
esimerkiksi pukuompelu, kukkiensidonta,
muuraus ja laatoitus. Näissä lajeissa katselija saattoi nähdä selkeästi työn etenemisen ja muodostaa oman mielipiteensä
työn laadusta. Monissa teknologiateollisuutta lähellä olevissa lajeissa katsojan
oli vain luotettava kilpailijan kykyyn tehdä laitteensa tai päätteensä kanssa oikeat
ratkaisut. Ekspertit eli kilpailutöiden arvioitsijat olivat ratkaisevassa roolissa palkintosijoja jaettaessa. Kuten muissakin tuomarilajeissa, täälläkin oli nähtävissä sekä
kotiinpäin vetoa että kulttuurieroista johtuvia erimielisyyksiä.
Neljän ankaran kilpailupäivän jälkeen
koitti loppuhuipentuma eli päättäjäiset
ja palkintojen jako. Kilpailijat kannattajajoukkoineen kokoontuivat valtavaan

urheiluhalliin: kilpailijat permannolle ja
kannattajat lehtereille. Meteli oli korvia
huumaavaa ja kansallismielisyys urheilukilpailuitakin vahvempaa. Viimeksi mainitussa kunnostautuivat etenkin Ranska suurimmalla metelillä ja Itävalta, jonka kannattajajoukkue kajautti seisaaltaan pätkän
kannustuslaulusta jokaisen palkittunsa
kunniaksi. Isäntien järjestämä lavashow
oli amerikkalaisen näyttävä ja letkeä.
Suomalaiset tyytyivät hillittyihin tuuletuksiin ja lippujen heilutuksiin. Muutamalla mitalistilla taisi tosin silmä kostua
palkintopallilla.
Kaikille kilpailijoille matka oli varmasti
ikimuistoinen elämys. Kokemus antoi varmuutta omasta osaamisesta ja pärjäämisestä myös kansainvälisissä ympyröissä.
Joku oli saanut jo työtarjouksenkin ulkomailta. Joukkueen jäsenet olivat ja ovat
erinomaisia esimerkkejä nuorille ammatinvalintaa miettiville. Tällaisia taitajia Suomi
tarvitsee!

WorldSkills 2009 tapahtuman viralliset sivut:

http://www.worldskills2009.com/
Suomen Skills maajoukkueen esittely löytyy Skills Finlandin sivuilta:

http://www.skillsﬁnland.com
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on tukenut Skills Finland
ry:n toimintaa 150 000 eurolla vuonna 2008. Tämä summa käytettiin maajoukkueen valmennukseen sekä Calgaryn kilpailun matkakuluihin. Teknologiateollisuus ry on myös ollut yhteistyökumppanina
vuosittain järjestettävissä Taitaja-kilpailuissa, joiden kautta kilpailijat
valikoituvat WorldSkills-joukkueeseen.
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SHOKit
vauhdissa
TEKSTI VIRPI HOPEASAARI • KUVITUS ANTTI VALTA

Kuusi suomalaista strategisen huippuosaamisen
keskittymää (SHOK) tarjoavat uudenlaisen tavan
teollisuuden ja tutkimuksen tavoitteelliseen ja
pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Teknologiateollisuuden
alat ovat vahvasti mukana shokkiyhteistyössä.

M

etallituotteet ja koneenrakennus -alan strategisen
huippuosaamisen keskittymä FIMECC Oy on saanut
toimintansa hyvään vauhtiin.
”Vuosi 2008 oli haastava. Teimme
paljon työtä, jotta tutkimusvolyymi saataisiin kokoon ja tutkimusohjelmat vastaamaan teollisuuden odotuksia. Tänä vuonna olemme päässeet nauttimaan tuloksista. Valmisteluprosessi saatiin kuntoon ja
Tekes on jo tehnyt rahoituspäätöksiä yli
100 miljoonan euron tutkimusohjelmien
sisällöistä”, kertoo FIMECC Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala.
FIMECC:n tutkimusohjelmien painopisteitä ovat palveluliiketoiminta, käyttäjäkokemus, globaalit verkostot, älykkäät
ratkaisut ja läpimurtomateriaalit. Perinteisen teknologian teemoissa FIMECC on
saanut nopeasti käynnistettyä varsin suurivolyymisia tutkimusohjelmia. Seuraavaksi panostetaan tutkimukseen palveluiden
ja käytettävyyden alalla, jolla ei ennestään
ole ollut yhtä vahvaa tutkimusperinnettä.
”Käyntiin on lähtenyt tai on juuri lähtemässä viisi tutkimusohjelmaa. Seuraavan puolen vuoden haaste on saada toi-
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set viisi ohjelmaa alkuun ja osoittaa, että
ohjelmista saadaan myös tuloksia. Vähitellen laajennutaan myös kansainväliseen
tutkimukseen”, Kulmala tiivistää.

Energia-alan
kilpailukyky nousuun
Energia- ja ympäristöalan strategisen
huippuosaamisen keskittymä CLEEN Oy
on ensimmäisen toimintavuotensa aikana luonut ja vakiinnuttanut operatiiviset
käytäntönsä sekä luonut mallin tutkimusohjelmien valmistelulle.
”Ensimmäisenä tutkimusohjelmana
käynnistyy syyskuussa energiamarkkinoiden ja älykkäiden sähköverkkojen tutkimus. Hankkeella on jo toteutussuunnitelma ja yritys- ja tutkimuslaitoskonsortio on
koossa. Rahoitushakemus Tekesille on valmisteilla”, kertoo CLEEN Oy:n toimitusjohtaja Tommy Jacobson.
”Suurin haaste on ollut tutkimuskonsortion kokoaminen. Nyt mukana on kattava poikkitieteellinen ja -teollinen joukko
johtavia suomalaisia yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Joukossa on myös yrityksiä, jotka eivät ole CLEENin osakkaita.”

CLEENin lähivuosien tavoitteena on
kaikkiaan noin 50 miljoonan euron vuosittainen tutkimusvolyymi. Tämän vuoden
loppuun mennessä on tarkoitus saada valmisteltua neljä tai viisi uutta tutkimusohjelmaa.
”Ensi vaiheessa saatetaan käyntiin tutkimusohjelmat, jotka varmistavat nykyisten liiketoimintojen tutkimustarpeet. Sen
jälkeen tarvitaan myös uudenlaisia tutkimusyhteistyömalleja ja -ryhmittymiä uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi”, Jacobson linjaa.

ICT-innovaatioista
liiketoimintaa
Tieto- ja viestintäteollisuuden ja -palveluiden strategisen huippuosaamisen keskittymän statusta ylläpitää Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy. Sen
tutkimustoiminta on edennyt pitkälle. Jo
aloitetut ohjelmat jatkuvat ja uusia ohjelmia on käynnistymässä.
TIVITillä on vahva proﬁili ja yrityskenttä on innolla mukana toiminnassa. Vuonna 2010 TIVIT tavoittelee noin 50 miljoonan euron tutkimusvolyymia.

”Seuraavana askeleena on saada tutkimustulokset ja uudet innovaatiot virtaamaan liiketoiminnan käyttöön ja lisäämään ICT-alan tuottavuutta. Osallistujien
on voitava kokea, että shokkitutkimus vie
liiketoimintaa paremmin eteenpäin kuin
aiempi tutkimus”, sanoo TIVITin toimitusjohtaja Reijo Paajanen.
Paajanen uskoo, että potentiaalia on
TIVITin suurimmassa tutkimushankkeessa, joka paneutuu erilaisten laitteiden ja
järjestelmien välisen yhteentoimivuuden
ja käyttöliittymäratkaisujen tutkimiseen.
Lisäksi TIVIT tutkii muun muassa palveluverkkoja sekä seuraavan sukupolven
älykkään liikenteen ICT-ratkaisuja ja tulevaisuuden nettiteknologioita.
Muut kolme SHOK-keskittymää panostavat metsäklusterin, rakennetun ympäristön sekä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Pisimmällä niistä on Metsäklusteri Oy, jonka hankkeet ovat hyvässä vauhdissa. Rakennetun ympäristön RYM-SHOK
Oy ja terveyden ja hyvinvoinnin shok-toiminta ovat organisoitumassa ja käynnistämässä ohjelmatoimintaansa.
www.teknologiateollisuus.ﬁ > palvelut >
innovaatiotoiminta
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V

almet Automotive on siirtymässä uuteen toimintatapaan autoteollisuuden sopimusvalmistajasta palvelutoimittajaksi. Liiketoimintaa
laajennetaan suunnittelu- ja projektipalveluun. Tuotantoon on tulossa uudenlaisia erikoistuotteita: sähkö-, hybridi- ja golfautoja.
”Henkilöstöltä edellytetään uutta
osaamista ja väki joudutaan organisoimaan entistä lyhytsyklisemmän toiminnan
mukaan. Osaamisen on oltava ajallaan
mukana nopeissa syklien muutoksissa”,
painottaa Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Seppo Nikula.
”Tuotantoon tulevat uudet tuotteet
edellyttävät myös uutta osaamista
henkilöstöltämme.
Lomautusaikana kaikki käyvätkin
tuotantoon valmentavan koulutuksen”, kertoo Valmet Automotiven
koulutussuunnittelija Tomi Salo.
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Strateginen koulutusote
Valmet Automotiven vuorolomautusjärjestelmä mahdollistaa joustavan ja oikeaaikaisen koulutuksen juuri ennen uuden
tuotannon aloittamista. Henkilöstö on
vuorollaan lomautettuna 160 henkilön
ryhmissä neljästä viiteen viikkoa kerrallaan. Ennen kuin väki palaa työhön uusien tuotteiden pariin, se käy läpi uuteen
tuotantoon valmentavan koulutuksen.

Lomautusaika
koulutuksessa
Vaikka talous on taantumassa, osaamisen tarve ei katoa yrityksistä.
Nyt on hyvä hetki varmistaa, että osaaminen on ajan tasalla myös
tulevassa nousussa.
TEKSTI VIRPI HOPEASAARI • KUVA VESA-MATTI VÄÄRÄ

”Koulutus sisältää hybriditeknologiaa
ja materiaaliosaamista. Mukana on muun
muassa sähköoppia, alumiinihitsausta ja
alumiinihygieniaa, robottikoulutusta ja
8D-ongelmanratkaisuprosessien johtamista ja käynnistämistä. Lisäksi henkilöstöä opastetaan amerikkalaiseen yrityskulttuuriin, sillä saksalaisen Porschen rinnalle
tulee uusi amerikkalainen päämies Fisker
Automotive”, kertoo koulutussuunnittelija Tomi Salo.
Valmet Automotivella on myös muutamia kokonaan tuotannottomia viikkoja. Ne
mahdollistavat myös tuotannon toimihenkilöiden kouluttamisen. Kaikkiaan koulutuksessa on mukana noin 650 henkilöä, joille
jokaiselle kertyy noin 10 koulutuspäivää.
Yhteishankintakoulutus antaa mahdollisuuden kytkeä kouluttaminen mielekkäällä tavalla lomautuksiin ja niiden
jälkeiseen tuotantoon. Varsinais-Suomen
TE-keskuksen kanssa toteutettua TäsmäKoulutusta tuottaa Valmet Automotiven
oma teollisuusoppilaitos pienempiä osaalueita lukuunottamatta.
”Suurin osa kouluttajista on omaa
henkilöstöämme. Ryhmät oppivat yhdessä

omien tiiminvetäjiensä johdolla, mikä valmistaa parhaalla mahdollisella tavalla oikeisiin tuotantotilanteisiin”, Salo selittää.

Tulevaisuus tähtäimessä
Hydraulisylintereihin erikoistunut Hydroline on kaksinkertaistanut liikevaihtonsa ja
henkilöstömääränsä viime vuosina. Kasvu
on merkinnyt tuotanto- ja varastotilojen
laajentamista ja tuotantotavan muutosta
linjatuotannoksi.
”Nyt ajattelemme jo vuosia 2010–
2012. Visionamme on olla Suomen suurin
hydraulisylintereiden valmistaja ja Siilinjärven suurimpia teollisia työnantajia”, sanoo
henkilöstöpäällikkö Kimmo Korhonen.
Henkilöstön ammattiosaamista ja monitaitoisuutta Hydroline on kehittänyt TäsmäKoulutuksena yhdessä Pohjois-Savon
TE-keskuksen ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa. 25 lomautettua henkilöä
osallistui koulutukseen yhteensä viiden
viikon ajan.
”Yt-neuvotteluissa henkilöstöryhmien
kanssa pohdimme mahdollisuuksia parantaa lomautettujen tilannetta. Ammattitai-

don kehittämistä hiljaisena aikana pidettiin hyvänä vaihtoehtona. Hydrolinen selkeiden toiminnallisten muutosten vuoksi
uuden oppiminen on henkilöstölle välttämättömyys.”
Korhonen korostaa, että ammattitaitoa lisäävä koulutus palvelee sekä yritystä
että henkilöä itseään. Hydrolinessa koulutus henkilökohtaistettiin niin, että jokainen sai opastusta juuri niihin koneisiin,
laitteisiin ja toimintoihin, joissa lisäkoulutustarve oli suurin. Työssäoppimisvaiheessa kouluttajan rooliin astui yrityksen oma
henkilöstö varmistaen, että oppi kohdistuu oikein.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuettuna
yhteishankintakoulutuksena tarjoamat
TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus
antavat hyvän mahdollisuuden vahvistaa henkilöstön osaamista lomautusaikana.
Lisätietoja: anne-mari.tiilikka@
teknologiateollisuus.ﬁ,
(09) 192 3285 ja 050 590 4506
www.teknologiateollisuus.ﬁ/ﬁ/a/
taantuma.html
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”Opintokäynti on erinomainen
tapa tehdä yritys ja työelämä
tutuksi nuorille”, kertoo
henkilöstöassistentti
Kaisa Pelamo Orakselta.

Osaamisen
alkulähteillä

TEKSTI VIRPI HOPEASAARI • KUVA VESA-MATTI VÄÄRÄ

Tämän päivän koululaiset ovat tulevaisuuden osaajia.
Yritysten kannattaa satsata heihin jo siinä vaiheessa,
kun he vasta miettivät tulevan elämänsä suuntaa.

R

auman seudulla useat yritykset
tekevät yhteistyötä Raumanmeren peruskoulun kanssa.
Opinto-ohjaaja Riitta Hiltunen vie vuosittain kahdeksansien luokkien
oppilaat tutustumaan raumalaisen teknologiateollisuuden arkeen. Hiltusen mielestä koulun on tärkeää jalkautua työllistäviin
yrityksiin. TeknologiaTET-opintokäynnit
antavat nuorille käsitystä siitä, mitä teknologiateollisuudessa oikeasti tehdään.
”Käytännön kautta saatu tieto alasta
tuo varmuutta tulevaan ammatinvalintaan. Realistiset valinnanmahdollisuudet
laajenevat, kun ymmärrys teollisuuden
luonteesta ja eri ammateissa tarvittavasta osaamisesta kasvaa. Kahdeksasluokkalaiset suorastaan imevät kaiken yrityksistä
saadun tiedon. Heidän maailmakuvansa
laajenee ja he ehtivät muodostaa omia
käsityksiään ennen seuraavana vuonna
tehtäviä valintoja", Hiltunen kuvailee.
TeknologiaTET on nivottu tiiviisti koulutyöhön. Koululaiset valmistelevat huolella opintokäyntinsä ja työstävät niistä sei34
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nälehtiä, joiden kautta yritykset tulevat tutuiksi myös luokkatovereille. Seinälehtien
innoittamana on syntynyt suunta myös
monen 9-luokkalaisen TET-harjoittelulle.

Opintokäynnit ovat
yrityksen markkinointia
"Oras Oy:lle on tärkeää, että löydämme
tulevaisuudessa motivoituneita nuoria
alalle. Nykyiset TET:läiset ovat potentiaalista tulevaisuuden henkilöstöä. Haluamme luoda heille hyvän ja todenmukaisen
kuvan Oraksesta, jotta he muistavat meidät sitten, kun työpaikan hakeminen on
ajankohtaista”, sanoo Oraksen henkilöstöassistentti Kaisa Pelamo.
Pelamo uskoo, että opintokäynti on
muuta markkinointia tehokkaampi tapa
tehdä yritystä ja työelämää yleisemminkin tutuksi nuorille. Itse nähty ja koettu
jää mieleen.
”On ollut mukava huomata, että
TeknologiaTET:in seinälehdet käsittelevät
usein internetsivuiltamme poimittujen tie-

tojen lisäksi niitä asioita, joita opintokäynnin aikana on tullut esille.”
Kahden ja puolen tunnin TeknologiaTET-opintokäynti Oraksella sisältää esittelyﬁlmin, ja lisäksi muutama henkilö kertoo omasta opiskelutaustastaan ja työstään. Pelamo pitää huolen, että mukana
on myös naisia. Vaikka metallituoteteollisuus mielletään miesvaltaiseksi, Oraksella
suurin osa työntekijöistä on naisia.
”Tehdaskierroksella tarkastellaan erityisesti niitä työvaiheita, joista koululaisille
kerrottiin yritysesittelyssä. Myös konttoritoiminnot ja muut mahdollisuudet esitellään, sillä myös hallintoon, myyntiin ja
markkinointiin tarvitaan uusia osaajia.”

Lisätietoja:
pirkko.pitkapaasi@teknologiateollisuus.ﬁ,
(09) 192 3372 ja 040 569 2485
www.teknologiateollisuus.ﬁ/
openet/materiaali/
www.opiskelijaboxi.ﬁ

Kolumni

Saavutetut edut historiaa taantuman jälkeen?
REILUN VUODEN AJAN elämäämme on hallinnut maailmanlaajuinen ﬁnanssikriisi ja sitä seurannut taantuma.
Taantuman aiheuttajat uskoivat jälleen kerran rajattomaan
kasvuun. Nousussa omaisuuserät vaihtoivat omistajaa tiuhaan ja hinnat vain nousivat. Keinoja kaihtamatta piti rikastua nopeasti, tekemättä mitään konkreettista. Pääasia,
että velkavipu toimi.
Nousukautena pk-yrittäjät olivat edellä kuvatun menon sivustaseuraajia. Taantuman tultua olemme maksumiehinä, toki jotkut onnekkaat muuttivat elämäntyönsä
rahaksi, josta vilpittömät onnittelut. Hallitsematon
kustannusten nousu materiaaleissa, palkoissa
ja palveluissa vaati veronsa monen yrittäjän
tuloksista. Kustannusten nousua ei voinut
viedä omiin hintoihin.
Taantumassa osa kustannuksista on
alentunut, mutta palkat ja niiden sivukulut ovat jääneet saavutetulle tasolle.
Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton aikaansaama tes osoittaa vastuullisuutta ja järkiintymistä kilpailukyvyn
pitämiseksi edes kohtuullisena. Tämä linja on
vietävä läpi kaikilla toimialoilla, erityisesti julkisella sektorilla.
Teknologiateollisuuden sopimukset ovat mahdollistaneet jo aikaisemminkin paikallisen sopimisen, mutta aito
paikallinen sopiminen odotuttaa vielä.
Kuten viimeaikoina on tullut julkisuuteen, pienet äänekkäät vähemmistöt saavat torpattua enemmistön mielipiteen muutoksista, jotka koskevat ”saavutettuja etuja”,
kuten palkkarakenteita, pekkasia, ylityökorotuksia, työaikoja. Näin vesitetään työehtosopimusten antama mahdollisuus sopia paikallisesti molempia osapuolia hyödyttävistä
muutoksista.
Paikallisella sopimisella voitaisiin vaikuttaa työpaikkojen
säilymiseen, palvelun laatuun, yritysten vahvistumiseen,
kansainvälistymiseen ja kasvuun.
Solmittu sopimus lisää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Uskon ja toivon, että tämä taantuma opettaa
myös sen pienen äänekkään vähemmistön näkemään, että
maailma muuttuu ja meidän on muututtava sen vaatimusten mukaisesti. Ammattiliitoilla on kova urakka kouluttaa
ja saada oma jäsenistönsä myös ymmärtämään muutosten
merkityksen suomalaisen työn kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
Pk-yritykset ovat myös vaativan tehtävän edessä paikallisen

sopimisen hoitamisessa niin, että siitä on todellista hyötyä
myös pitkällä tähtäimellä.
Globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset ovat sopeuttaneet toimintaansa voimakkaasti ja nopeasti.
Yritykset ovat reagoineet taantumaan hitaasti. Kysynnän hiipuessa yritykset ovat joutuneet pudottamaan
hintojaan tilauskannan kohentamiseksi, osittain jopa alle
muuttuvien kulujen.
Tilauskirjojen ohentumisen myötä myös henkilöstöä
on jouduttu lomauttamaan, mikä taas nostaa yksikköhintojen kiinteitten kustannusten osuutta, mutta on
pitkällä tähtäimellä parempi vaihtoehto alihintaan myynnille.
Taantumaan kestoa ei tiedä kukaan,
arvauksia on sitäkin enemmän. Joillakin
aloilla pohja lienee saavutettu, mutta
teollisuudessa nousua saamme vielä
odottaa.
Uskon itsekin, että täältä noustaan,
kunhan aikaa kuluu riittävästi. Taantuman jälkeinen aika ei kuitenkaan ole samanlainen, kuin oli ennen sitä. Kotimaassa
ja lähimarkkinoilla kysyntä ja tuotannon määrä
eivät palaa entiselle tasolleen eikä varmaan hintatasokaan.
Muutoksesta pitävät huolen uudet, usein ulkomaalaiset,
asiakasyritystemme omistajat ja ulkomaiset kilpailijamme,
sekä suomalaisen työn korkea hinta.

Taantuman
jälkeinen aika ei
ole samanlainen,
kuin oli ennen
sitä.

Pekka Kallio
Toimitusjohtaja
Rannikon
Konetekniikka Oy
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Hankintatoimi
on paljon vartijana
Sirpa Ortjun yksi tärkeimmistä työtehtävistä Katko Oy:ssä on varmistaa,
ettei tuotannosta kantaudu yrityksen nimen mukaisia viestejä.
TEKSTI SAMI LAAKSO • KUVA JARI HÄRKÖNEN

P

ieni, arpakuution kokoinen osa koostuu niitistä, ruuvista sekä kahdesta eri
metallia olevasta kappaleesta. Metalliosat ovat Katko Oy:n puolalaisen tytäryhtiön valmistamia, niitti ja ruuvi tulevat
eri toimittajilta.
Kytkinvarokkeeseen kuuluva yksittäinen osa antaa
kuvan Sirpa Ortjun työmaasta. Ostopäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että tuotannossa riittää tarvittavia
komponentteja. Niin valmistavaa teollisuutta kuin Katko Oy onkin, toimittajilta ostettavien osien nimikkeitä
on tuhansia.
Turvakytkimiä, kuormankytkimiä, kytkinvarokkeita
sekä muita sähkötarvikkeita valmistavan Katko Oy:n logo
on monille tuttu esimerkiksi pyykkituvan virrankatkaisijasta. Vaikka organisaatiokaaviossa Sirpa Ortju onkin sijoitettu 65 hengen yrityksessä ainoana hankintatoimen
lokeroon, käytännön työssä hän ei ole yksin.
”Päivittäinen työ on tiivistä yhteydenpitoa tuotantopäällikön, työnjohtajien ja myynnin kanssa. Saan esimerkiksi tiedon isosta kaupasta nopeasti, jotta voin saman
tien tilata tarvittavia osia”, Ortju kertoo.
Hän kehuu, että Katkossa on ”one team”-meininki, ja
hankintatoimen merkitys on ymmärretty. Siitä kertoo sekin,
että Ortju on jo varhaisessa vaiheessa mukana tuotekehityspalavereissa, ja hankintatoimen näkemyksiä komponenttien
hinnoista ja saatavuudesta pidetään tärkeinä.
Katkon toimittajaverkossa on kymmeniä yhteistyökumppaneita niin kotimaasta kuin muualta Euroopasta. Koko
yrityksen kannalta keskeiset neuvottelut toimittajien vuosisopimuksista Ortju käy yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
”Verkoston rakentamisessa olemme korostaneet luotettavuuden merkitystä. Pyrimme pitkäaikaiseen yhteis36
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työhön, jossa toimintatavat tulevat tutuiksi. Toki vaihtuvuutta on aina jonkin verran kilpailutustenkin johdosta”,
Ortju sanoo.

Mukana muutoksessa
Vuosien saatossa hankintatoimen työrutiinit ovat muuttuneet. Tietotekniikka on tullut vahvasti mukaan, silti tietoja tarvittavista komponenteista tuodaan Ortjulle myös
lapuilla tai niitä kerrotaan puhelimessa. Hän kertoo käytäntöjen toimivan niin hyvin, ettei niitä ole yritetty väkisin muuttaa.
Suurempi muutos tapahtui, kun Katko siirsi neljä
vuotta sitten metalliosien valmistuksen Puolaan perustamalleen tytäryhtiölleen. Yhteydenpito sinne on päivittäistä, ja perjantaisin Puolasta lähtevän rekan tuomat tavarat
ovat tehtaalla käytettävissä jo maanantaina.
Taloustaantuma on puolestaan korostanut pidempään jatkunutta suuntausta, jonka mukaisesti yritykset
ajavat varastojaan alas.
”Me näemme reaaliajassa varaston tilanteen. Nykyisin tämä on todella lyhyellä sykkeellä sopeutumista. Kaikki osaavat laskea, kuinka kalliiksi isot varastot
tulisivat.”
Ortju sanoo kokemuksen auttavan työtehtävissä, mutta pelkästään taakse katsomalla ei pärjää. Hän osallistui
Teknologiateollisuuden järjestämään hankintatoimen kehittämistilaisuuteen ja pitää oikeana suuntauksena, että
hankintatoimen merkitystä koko yrityksen menestymisen
kannalta tuodaan esiin. Ortju uskoo, että tilaisuuden pohjalta rakennettu hankintatoimen verkkotyökalu www.hankintatoimi.ﬁ toimii apuna kokeneemmallekin ammattilaiselle käytännön työtehtävissä.

Valtava
kehityspotentiaali

Verkkosivusto
hankintatoimen
kehittämiseen

www.hankintatoimi.fi

TEKNOLOGIATEOLLISUUS on toteuttanut yhdessä VTT:n kanssa kehityshankkeen, jolla herätellään yrityksiä kehittämään ja tehostamaan hankintatoimeaan.
Hankintatoimi nostettiin valokeilaan,
koska verkostomaisessa toimintatavassa
yritysten erikoistumisen myötä ostojen
osuus liiketoiminnan kokonaisvolyymista
on korostunut. Nykyisin se on tyypillisesti
70 prosenttia päähankkijoiden myynnistä, ja esimerkiksi telakoilla osuus on vielä suurempi. Myös järjestelmätoimittajilla
hankintatoimen tärkeys on korostunut.
Hankintatoimen painoarvo kasvaa,
kun se rakentaa toimittajayritysten kanssa kumppanuuksia, sillä kilpailukyky on
riippuvainen toimitusketjujen ja toimittajaverkostojen kilpailukyvystä. Tilanteissa,
jossa yritysten yhteistyö on syvää, tuottavuus on parantunut jopa yli 100 prosenttia.
Hankintatoimen osaaminen ei ole yrityksissä sen merkittävyyden vaatimalla tasolla. Kun yritykset arvioivat omia kyvykkyyksiään Laatukeskuksen selvityksessä,
toimittajayhteistyö sai heikoimmat arviot.
Toimialoista kone- ja metallituoteteollisuudessa tilanne oli huonoin.
Hankintatoimi.ﬁ -verkkopalvelulla autetaan kehitystarpeiden tunnistamisessa.
Toimeksiannon projektipäällikkö JuhaPekka Anttila VTT:ltä kertoo, että sivusto antaa yritykselle tietoa ja työvälineitä
hankintatoimen kehittämiseen.
”Sivustolla hankintatoimi on jaettu kolmeen osa-alueeseen: strategia ja
johtaminen, resurssit sekä käytännöt.
Käyttäjä pystyy käymään läpi joko kerralla kaikki osa-alueet tai vain sillä hetkellä itseään kiinnostavat osa-alueet”,
Anttila sanoo.
Sivuston tavoitteena on ohjata oikeiden kehitysasioiden äärelle ja herättää
ajatuksia kehitystoimenpiteistä.
”Hankintatoimen organisointi, johtaminen ja resursointi riippuvat kulloisenkin
yrityksen tilanteesta. Sivustosta on apua
kaikenkokoisten yritysten hankintatoimissa työskenteleville”, Anttila sanoo.
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Kysynnän elpymisestä ei ole merkkejä

Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN liikevaihto
Suomessa oli tammi–kesäkuussa noin 30
prosenttia pienempi kuin viime vuonna
samaan aikaan. Tavaravienti supistui 40
prosenttia.
Alan yritykset saivat uusia tilauksia
huhti-kesäkuussa euromääräisesti noin 40
prosenttia vähemmän kuin viime vuonna
vastaavaan aikaan, mutta hieman enemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä
tammi-maaliskuussa. Yrityksistä runsas
puolet raportoi uusien tilaustensa vähentyneen tammi-maaliskuun tilanteesta.
Tilauskantojen supistuminen jatkui
jyrkkänä. Osassa yrityksiä aiemmin saatuja
tilauksia peruttiin. Tilauskannan arvo oli
kesäkuun lopussa neljänneksen pienempi
kuin vuosi sitten samaan aikaan ja noin
10 prosenttia pienempi kuin maaliskuun
lopussa. Yrityksistä 60 prosenttia raportoi
tilauskantansa supistuneen maaliskuun tilanteesta.
Uusien tilausten saaminen jatkuu vaikeana myös loppuvuonna. Heinäkuussa
noin 30 prosenttia alan yrityksistä raportoi tarjouspyyntöjen olennaisesta vähe-

nemisestä kevään tilanteeseen verrattuna, 10 prosenttia kertoi niiden lisääntymisestä.
Kansainvälisen investointilaman ja viime kuukausien huonon tilauskehityksen
seurauksena teknologiateollisuuden liikevaihto jää loppuvuonna selvästi viime
vuotta alhaisemmaksi. Koko vuositasolla
liikevaihto voi supistua jopa 30 prosenttia
verrattuna vuoteen 2008.
Liikevaihdon merkittävästä vähenemisestä huolimatta henkilöstö Suomessa väheni tammi-kesäkuussa maltillisesti,
vain runsaalla kolmella prosentilla eli lähes 10 000:lla. Henkilöstöä oli kesäkuun
lopussa 266 000. Kuitenkin jopa 55 000
henkilöä eli viidennes henkilöstöstä oli lomautusjärjestelyjen piirissä. Henkilöstön
sopeuttaminen vallitsevaan kysyntään jatkuu lähikuukausina.

Investointilama
maailmassa jatkuu
Merkit maailmantalouden syöksykierteen
oikenemisesta ovat lisääntyneet viime

Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
pudonnut roimasti

kuukausina. Samalla odotukset taantuman pohjan saavuttamisesta ovat vahvistuneet. Teollisuuden, palvelualojen ja
kuluttajien luottamusindikaattorit olivat
alimmillaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja ovat sen jälkeen jonkin verran
kohentuneet.
Tämän orastavan elpymisen keskellä
on kuitenkin todettava, että kotitaloudet
Yhdysvalloissa leikkaavat edelleen kulutustaan ja lyhentävät velkojaan. Nämä
kotitaloudet vastaavat runsaasta neljänneksestä maailman yksityisestä kulutuksesta. Asuntomarkkinoiden ohella myös
liikekiinteistömarkkinat ovat maassa romahtaneet ja työttömyys kasvaa edelleen.
Pienempiä pankkeja kaatuu viikoittain.
Isompien pankkien taseisiin on piilotettuna runsaasti roskalainoja.
Onkin odotettavissa, että Yhdysvalloista ei ole vetoapua maailmantalouden
kasvulle pitkään aikaan, mikä hidastaa
oleellisesti Euroopan ja maailmantalouden kehitystä.
Kiinan talouskehitys on poikkeus maailmantaloudessa, koska sillä on mahdolli-

Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset
pysyneet matalalla tasolla Suomessa
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II,2009/II,2008
Muutos (vientiin):
- 40%
Muutos (kotimaahan): - 35%
Muutos (yhteensä):
- 39%
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II,2009/I,2009
+ 8%
+ 8%
+ 8%

*) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana II/2007 alkaen.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto II/2009

Talouden tila

Huikea ylikapasiteetti jarruttaa
investointitavaroiden kysyntää myös
ensi vuonna.
suus hyödyntää runsaan 2 000 miljardin
dollarin suuruista valuuttavarantoaan. Kiinan toteuttaman mittavan elvytyspolitiikan ansiosta maan talouskasvu nopeutui
huhti–kesäkuussa. Bruttokansantuote oli
lähes 8 prosenttia suurempi kuin viime
vuonna samaan aikaan. Kasvun kiihtymisen syynä ovat julkiset infrastruktuuriinvestoinnit sekä vähittäiskaupan myönteinen kehitys. Sen sijaan vienti sekä yksityisten yritysten investoinnit eivät ole
merkittävästi elpyneet.
Viime kuukausien uutisointi pörssikurssien ja raaka-aineiden hintojen noususta antaa talouden todellisesta kehityksestä harhaanjohtavan käsityksen. Maailmanlaajuisen investointilaman päättymisestä ei ole ilmaantunut vielä merkkejä.
Maailman suurimman viejämaan ja investointihyödykkeiden valmistajan Sak-

san tilanne kertoo tästä paljon. Saksan
koneteollisuuden uudet tilaukset vähenivät tammi-heinäkuussa lähes 50 prosenttia viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.
Vastaavasti Saksan elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset supistuivat
kolmanneksen. Kevät ja kesä eivät tuoneet
uusiin tilauksiin minkäänlaista elpymistä.
Euroalueella pankkien antolainaus yrityksille on pysynyt lama-ajan tasolla viime
päiviin asti. Yritykset pikemminkin maksavat velkojaan pois sen sijaan, että ne hankkisivat uutta rahoitusta investoinneille.
Investointilama maailmassa jatkuukin
todennäköisesti pitkään. Paluuta viime
vuosien kaltaiseen investointibuumiin ei
ole moneen vuoteen. Rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvän tiukkuuden lisäksi investointeja jarruttaa myös vapaana
olevan teollisuuden tuotantokapasiteetin

Yritysten kiinteät investoinnit eivät näyttäisi
elpyvän myöskään ensi vuonna
130

suuruus. Kulutuksen elpyessä tuotantoa
voidaan kasvattaa tuntuvasti ilman uusia
tuotannollisia investointeja. Investoinnit
käynnistyvät laajassa mitassa vasta myöhemmin.

Investoinnit romahtaneet
myös Suomessa
Yritysten investoinnit ovat romahtaneet
myös Suomessa. Teknologiateollisuudessa
kiinteät investoinnit vähenevät tänä vuonna arviolta 35 prosenttia verrattuna vuoteen 2008. Reaalisesti investoinnit putoavat lähes 1990-luvun alun laman tasolle.
On odotettavissa, että investoinnit jäävät
hyvin matalalle tasolle myös ensi vuonna.
Vastaavanlainen kehitys on toteutumassa
tärkeissä vientimaissamme.
Realistista on lähteä siitä arviosta, että
maailmantalous on edelleen hyvin epävarmassa tilanteessa. Luottamusta taloudessa tulee lisätä toimenpiteillä, jotka
ovat kestäviä eivätkä ne rakenna uusia
hintakuplia. Globaalin talouden epätasapainoa on samalla pyrittävä korjaamaan
yhteistyöllä niin, että protektionismin laajeneminen voitaisiin estää. Parhaimmillaan
maailmantalous elpyy hitaasti matalalta
tasoltaan, ja kestää useita vuosia ennen
kuin saavutetaan uudelleen vuosien 2007
ja 2008 kokonaistuotanto.
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Viimeisin ennuste elokuu 2009
Lähde: Consensus Forecasts

Jukka Palokangas, pääekonomisti
jukka.palokangas@teknologiateollisuus.ﬁ
www.teknologiateollisuus.ﬁ >
palvelut > Tilanne ja näkymät
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Toimiala
YDINENERGIA-ALAN TOIMITTAJAT

Ydinvoimaosaamisesta
vientituote
Ydinenergian globaali kysyntä on
kovassa kasvussa, mikä tarjoaa myös
suomalaisille yrityksille paljon uusia
mahdollisuuksia. Lähivuosikymmenien
voimalahankkeissa on kyse satojen
miljardien eurojen markkinoista.
Teknologiateollisuuden perustama
uusi toimialaryhmä kokoaa yhteen
kotimaisen ydinenergia-alan
osaamisen.
TEKSTI OLLI MANNINEN • KUVAT JARI HÄRKÖNEN
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Ydinenergian määrä
liki tuplaantuu
Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n julkaiseman World Energy Outlook -raportin
mukaan ydinenergian määrä tulee kasvamaan nykyisestä 40 prosenttia vuoteen
2030 mennessä.
”Se merkitsee noin 50 uuden ydinvoimalaitosyksikön tilaamista seuraavan 10
vuoden aikana ja näiden lisäksi noin 100
yksikön tilaamista seuraavien 10 vuoden
aikana vuoteen 2030 mennessä”, Vaattovaara arvioi.
Ydinenergia kiinnostaa kaikkialla. Eriasteisia ydinvoiman rakentamissuunnitelmia on vuoteen 2030 mennessä vireillä
noin 30 kappaletta myös sellaisissa mais-

sa, joissa ei tällä hetkellä ole ydinvoimaa. Useissa länsimaissa ja ItäEuroopan maissa on virinnyt kaavailuja ydinvoimalaitosten rakentamiseksi.
”Itä-Euroopan kehittyvät
markkinat sekä Kiina ja Intia
ovat ydinvoimaosaamisen
kannalta kiinnostavia kasvualueita.”
Myös USA:ssa on julkistettu
noin 30 ydinvoimalaitoshanketta. Niiden
rakentamistyöt alkanevat jo 2010-luvulla,
kun hankkeisiin liittyvät luvitusprosessit
on julkistettu.

Kotimaisesta osaamisesta
uusi viennin veturi
Suomessa on paljon ydinenergia-alan erikoisosaamista, josta voitaisiin yhteistyöllä
synnyttää uusi vientituote. Ydinenergiassa olisi potentiaalia 2010-luvun uudeksi
viennin veturiksi osana vahvaa suomalaista energiaklusteria.
”Meillä on näyttöä pitkäaikaisesta ydinvoimaosaamisesta. Osaamista on kertynyt olemassa olevien kotimaisten
laitosyksikköjen käytöstä,
kunnossapidosta ja modernisoinnista. Kansainvälistä kilpailukykyä alalla vahvistavat
myös kokemukset Olkiluoto 3
-projektista, ulkomaisista projekteista ja ydinjätehuollosta.
Myös alan koulutus ja tutkimus on meillä laadukasta.”
Kansainväliset
ydinvoimahankkeet ovat kuiten-

KUVITUSREKVISIITTA PRINTEL OY

Y

dinenergian arvostus yhtenä
vaihtoehtona kasvavaan globaaliin sähkönkysyntään on
noussut voimakkaasti viime
vuosina. Ydinenergian kilpailukykyä on
vahvistanut keskustelu energian tuotannon ja käytön ilmastovaikutuksista. Päästöttömänä energiamuotona ydinenergia
on alkanut houkutella uudella tavalla.
Maailmalla on meneillään todellinen
ydinenergian renessanssi. Uusia laitoshankkeita on käynnistetty tai ollaan käynnistämässä useissa maissa. Tällä hetkellä
maailmassa on toiminnassa 440 ydinreaktorilaitosta, rakenteilla 49 uutta laitosta ja
uusia laitoksia on tilattu 136 kappaletta.
”Kun sähkönkulutuksen arvioidaan
kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä 34 000 terawattituntiin, tulevat
luonnollisesti kaikki vaihtoehtoiset energiamuodot harkintaan”, sanoo Teknologiateollisuuden Ydinenergia-alan toimittajat -toimialaryhmän hallituksen puheenjohtaja Matti Vaattovaara.
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kin luonteeltaan laajoja projekteja, joissa
asiakkaat ja reaktoreiden toimittajat haluavat ostaa laajoja kokonaisuuksia yksittäisen osaamisen tai komponenttien sijasta.
”Kotimaisen teollisuuden haasteena
on koota yhteen ja paketoida erikoisosaaminen, joka on tähän asti ollut hajallaan.
Isoihin hankkeisiin mukaanpääsy edellyttää yritysten välistä yhteistyötä, mitä edistämään Teknologiateollisuuden uusi toimialaryhmä on perustettu.”
Vaattovaara uskoo, että uusi toimialaryhmä on hyvä foorumi koota yhteen alan
osaaminen ja luoda erilaisia liiketoimintamalleja yritysten välillä. Useiden toimialojen toimijoista voitaisiin muodostaa konsortioita, kun taas
suuremmat kansainvälistyneet
veturiyritykset voisivat luoda laitostoimittajien kanssa laajempia elinkaarisopimuksia, joihin ne tarvitsevat
yhteistyökumppaneita.
Vaattovaaran edustama ABB on
yksi tällainen veturiyritys.
”ABB:n näkökulmasta
ydinenergia edustaa yhtä
vaihtoehtoa tulevaisuuden
sähköntarpeen kattamiseen uusiutuvien
energianlähteiden ja energiatehokkuuden rinnalla. Kuitenkin, jos vuoteen 2030
mennessä puhutaan reilun sadan uuden
ydinvoimalan rakentamisesta, puhutaan
satojen miljardien eurojen bisneksestä.
Siihen kannattaa tarttua ajoissa kiinni,
sillä suomalainen insinööriosaaminen on
arvostettua kansainvälisillä markkinoilla. Maailmalla on pula ydinvoimalaitoskomponenttien valmistuskapasiteetista ja
osaavista henkilöresursseista.”
Ydinenergia-alan toimittajat -toimialaryhmä on kokoontunut jo muutaman kerran ja saatu palaute ryhmän toiminnasta
on ollut myönteistä.
”Osanottajia on ollut paljon ja yritysten verkottuminen on lähtenyt lupaavasti
käyntiin. Verkottumistilaisuuksissa yritykset ovat voineet luoda kontakteja keskenään ja esitellä omaa osaamistaan ydinvoiman tilaajille ja laitostoimittajille.”
42

VISIO 3 · 2009

© Lehtikuva

YDINENERGIAALAN TOIMITTAJAT

Olkiluoto 3:n rakennustyömaa syyskuussa 2009.

Pysyvät puitteet
osaamisen kehittämiseksi
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN energia-asioista vastaava johtaja Martti Kätkä uskoo,
että Ydinenergia-alan toimittajat -toimialaryhmän avulla voidaan luoda pysyvämmät
puitteet kotimaisen ydinenergiaosaamisen kehittämiselle ja yhteistyölle.
Uusi toimialaryhmä on syntynyt jatkona kotimaista ydinenergiaosaamista
kartoittaneelle FinNuclear-ohjelmalle, jonka käynnistäjänä on toiminut porilainen
Prizztech Oy -konsulttiyritys.
”FinNuclear on EU:n rahoittama hanke, joka on osa vuosille 2007–2013 ajoittuvaa kansallista osaamiskeskusohjelmaa. Halusimme tarjota kotimaisille yrityksille
jatkuvuuteen perustuvan yhteistyöfoorumin, jonka avulla yritykset voivat verkottua
ja kehittää uusia liiketoimintamalleja”, Kätkä sanoo.
Teknologiateollisuuden perustama toimialaryhmä tarjoaa mahdollisuudet yhteistyön kehittämiseen, mutta liiketoiminnasta yritykset vastaavat luonnollisesti itse.
Kätkän mukaan uuden toimialaryhmän roolina on olla myös tärkeä linkki
koulutus-, tutkimus- ja tiedeyhteisöihin päin.
Alan koulutus on Suomessa keskittynyt Otaniemeen, Tampereelle ja Lappeenrantaan.
”Onnistumisen kannalta on tärkeää, että alan koulutusta ja tutkimusta kehitetään vastaamaan kotimaisia ja kansainvälisiä osaamistarpeita.”
Ydinenergia-alan toimittajat -toimialaryhmään on ensimmäisten kuukausien aikana ehtinyt liittyä mukaan jo yli 50 yritystä. Mukana on myös Teknologiateollisuuden ulkopuolisia yrityksiä.
”Yritykset ovat lähteneet innokkaasti mukaan ja uusia verkottumistapaamisia
odotellaan.”
Toimialaryhmän hallitus kokoontui syyskuussa ja viimeistelee vuoden 2010
toimintasuunnitelmaa. Verkostoituminen alkoi jo elokuussa Innopolissa Espoossa
järjestetyllä Meet the Vendor -tapahtumalla, johon osallistui viiden laitostoimittajan
edustajat ja toistasataa suomalaista yritystä.

Ydinenergia-alan Toimittajat –toimialaryhmän hallitus
Matti Vaattovaara, ABB Oy, Matti Hyytiäinen, Etteplan Oy,
Martti Kohtanen, Siemens Oy, Miika Puukko, Platom Oy,
Asmo Vartiainen, Outotec Oyj, Mikko Uhari, Konecranes Oyj,
Kari Haapasaari, Haapasaari Works Oy, Risto Salo, Hollming Oy,
Martti Kätkä, Teknologiateollisuus Oy, Leena Jylhä, Prizztech Oy
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”Mahdollisuus
ydinvoiman
rakentamiseen pitää
antaa kaikille kriteerit
täyttäville ehdokkaille.
Taloudellinen harkinta
ratkaisee toteutettavat
hankkeet.”
Martti Mäenpää
toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry
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