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Marraskuussa 2015 kymmenet eri-ikäiset johtajat ja opiskelijat kokoontuivat Teknologiateollisuuden  
nuoret johtajat -tilaisuuteen keskustelemaan ja kiteyttämään hyvän johtamisen elementtejä.  
Osallistujia inspiroimassa oli joukko suomalaisia teknologiamaailman huippuja. Tilaisuuden pohjalta 
luotiin Hyvän johtamisen manifesto, jota päivitetään vuosittain.
     Tilaisuudessa palkittiin myös Teknologiateollisuuden Vuoden Nuori Johtaja. Vuoden 2015  
voittajaksi valittiin Tampereen Konepajat Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja  
Juhani Lehti. Raati jakoi myös kaksi kunniamainintaa, jotka menivät Futurice Oy:n toimitusjohtajalle 
Tuomas Syrjäselle ja Helvar Oy Ab:n Marketing Directorille Susanne Lehtiselle. 
     Kilpailuun ehdotettiin palkittujen lisäksi useita ansioituneita nuoria osaajia. Viime vuoden tapaan 
haastoimme kilpailussa menestyneitä johtajia pohtimaan kasvun edistämistä ja johtajuutta. Mitkä ovat 
kasvavien yritysten menestystekijöitä? Mitä tarkoittaa hyvä johtaminen? 
     Tässä julkaisussa viisi nuorta johtajaa kertoo oman tarinansa. Lämpimät kiitokset kaikille haastatteluihin 
osallistuneille johtajille ja yrityksille.

Markku Ihonen, johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus ry
Piia Simpanen, asiantuntija, Teknologiateollisuus ry

UUSI SUKUPOLVI VALTAA YRITYKSET: MIKÄ 
MUUTTUU JA MITEN YRITYKSET UUDISTUVAT?

Maailma muuttuu nopeasti. Kysynnän vaihtelut, teknologian 
kehittyminen ja kilpailun kasvu tuovat haasteita ennus-
tettavuuteen. Johtaja ei voi enää suunnitella yhtä vuotta 
eteenpäin tarkasti. Samojen vanhojen asioiden tekeminen, 
mutta yhä kiihtyvällä tahdilla, ei ole toimiva ratkaisu.
     Myös työn tekeminen on murroksessa. Globaali suku-
polvi on kasvanut nopean ja avoimen tiedonvälityksen 
pariin. He haluavat jatkuvasti oppia ja kokea uutta sekä 
vapauden tehdä työnsä valitsemallaan tavalla – usein 
myös haluamaansa ajankohtaan. Itsensä toteuttami-
nen ja sisäisen motivaation merkitys korostuvat. Ihmiset 
haluavat tehdä sitä, minkä itse kokevat tärkeäksi. 
     Hyvinvoiva henkilöstö on arvokas voimavara organisaa-
tiolle. Hyvä johtamiskulttuuri houkuttelee myös parhaat 
osaajat yritykseen ja innostaa heitä panostamaan työhönsä.
     Itsevaltiaan johtajan rooli on muuttunut mahdollistajaksi ja 
innostajaksi. Jatkuvat muutokset luovat epävarmuutta ja tietoa 
tulvii kiihtyvällä syötöllä. Johtajan vastuulla on selkeyttää asioita 
ja näyttää suuntaa. Kylmien faktojen tueksi tarvitaan tunnetta 
–  niin liiketoiminnassa kuin ihmisten kanssa toimiessa.

HYVÄN JOHTAMISEN MANIFESTO

Hyvä johtaminen on organisaation menestymisen  
perusedellytys. Se luo pohjan menestyksekkäälle  
liiketoiminnalle ja työntekijöiden hyvinvoinnille. 

Hyvä johtaminen alkaa itsensä johtamisesta ja määrä-
tietoisesta kehittämisestä. Vasta kun ihminen osaa ohjata 
itseään, voi hän johtaa onnistuneesti muita. 

Hyvä johtaminen on ennen kaikkea mahdollistamista. 
Johtaja luo olosuhteet työnteolle ja antaa tilaa kehittyä, 
luoda ja innovoida. Hyvä johtaminen nostaa esiin työntekijän 
oman motivaation ja intohimon työn tekemiseen. 

Hyvällä johtajuudella näytetään suuntaa, luodaan 
innostusta ja hyvää työilmapiiriä. Yhteistyö, keskinäinen 
luottamus ja saman tavoitteen eteen tehtävä työ mahdollistavat 
jopa mahdottomalta tuntuvia asioita. 

Hyvä johtaminen on kuuntelua ja reagoimista kuulemaansa. 

Hyvä johtaminen on tunneasia.



MIKKO LAAKKONEN
Toimitusjohtaja
Hydroline Oy
Kauppatieteiden ylioppilas

HYDROLINEN UUSI 
KANSAINVÄLISTYMISPROSESSI 
KÄYNTIIN
Toimin aiemmin liiketoiminnan kehitys-
päällikkönä yrityksessämme. Oli mel-
koinen oppikoulu päästä mukaan 
kansainväliselle taistelutantereelle, eikä 
sellaista kokemusta saa kuin kokeile-
malla itse. Oli hyvin kasvattavaa tutus-
tua eri maihin ja markkinoihin. Silmäni 
aukesivat ihan uudella tavalla yrityk-
semme mahdollisuuksille ja haasteille.

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS 
Perheyrityksellämme on pitkä historia, 
mikä luonnollisesti luo haastetta ja 
painetta tehdä asioita uudella tavalla ja 
paremmin kuin aiemmin. Kolmannen 
sukupolven tavoitteena on kasvattaa 
yritystä merkittävästi. Olemme saaneet 
todella hyvin aikaa ja ymmärrystä edelli-
seltä sukupolvelta. Perhekin on samalla 
nivoutunut entistä tiiviimmin yhteen!

KASVUA TAKAPIHAA ETÄÄMPÄÄ

Keskitymme vahvasti kansainvälisille markkinoille, sillä 
takapihalta löytyvät kasvumahdollisuudet ovat rajalliset. 
Maailma on pienentynyt etäisyyksien suhteen. Uudet 
markkinat ovat paljon lähempänä meitä, mutta niin 
myös kilpailijat. Kilpaileva tuote voi tulla nykyään mistä-
päin maailmaa tahansa. Kaikki yritykset voivat kilpailla 
esimerkiksi Suomen, Saksan tai Aasian markkinoista. 
Meidän on oltava läsnä siellä, missä kasvumahdollisuudet 
ovat. Kansainvälistymisen kautta tavoittelemme yhtiön 
liikevaihdon tuplaamista vuoteen 2020 mennessä.

JOUSTAVUUDELLA KILPAILUETUA NOPEIDEN 
MUUTOSTEN MAAILMASSA

Tulevaisuuden ennustaminen on jopa vaikeampaa kuin  
aiemmin. Muutokset ovat nopeita ja laidasta laitaan  
mennään erittäin kovalla vauhdilla. Markkinoiden heilahtelu 
täytyy kääntää vahvuudeksi yritykselle. Jos emme tiedä  

Hydroline Oy on vuonna 1962 perustettu hydrauliikkasylintereiden 
tuotekehitykseen, suunnitteluun sekä valmistamiseen erikoistunut 
perheyritys. Hydroline työllistää 220 alansa ammattilaista ollen Suomen 
suurin sekä yksi Euroopan merkittävimmistä sylinterivalmistajista. Yhtiöllä 
on tehtaat Suomessa Siilinjärvellä sekä Puolassa Stargard Szczecinskissä. 
Viime tilikaudella yhtiö rikkoi oman myyntiennätyksensä pääsemällä noin 
33 miljoonan euron liikevaihtoon. Suoran viennin osuus oli 37 %. Euroopan 
markkinoiden lisäksi Hydrolinen tähtäimessä ovat Aasia sekä Amerikka.

Olen tällä hetkellä todella tiukasti kiinni työssäni ja haastava tehtäväni innostaa  
minua. Nautin yrittäjänä toimimisesta ja kahleiden murtamisesta perinteisellä toimialalla. 
Meillä on ollut pitkään samat toimintatavat ja kulttuuri, joten on ymmärrettävää,  
että minua saatetaan pitää nuorena kloppina, joka tulee sekoittamaan asioita.  
On ollut mukava päästä todistamaan, että uudet ideat toimivat sittenkin. Koen, että 
olen onnistunut muutoksen käynnistämisessä ja henkilöstön motivoinnissa, mutta 
varmasti olen monissa asioissa myös epäonnistunut. Anna kaekkes vuan elä periks!

Vapaa-ajalla musiikki on minulle kova juttu. Kitaraa ja rumpuja soittamalla nollaan 
ja nolaan itseni. Uskoisin, että soittaminen on myös tuonut tietynlaista luovuutta 
toimintatapoihini ja muokannut minusta hieman eri tavalla ajattelevan ihmisen. 
Aina ei tarvitse kangistua kaavoihin.

mitä tapahtuu parin kuukauden päästä, toiminnan  
joustavuudella voimme saada kilpailuedun. Mitä  
paremmin pystymme vastaamaan asiakkaiden  
tavoitteisiin, sitä sitoutuneempia he ovat meihin. 

LIHAKSISTA AIVOIHIN – TEKNOLOGIAA 
HYÖDYNNETTÄVÄ ROHKEASTI

Nykypäivänä maailma on täynnä esimerkiksi valmistuk-
seen liittyviä teknologisia innovaatioita. Meidän täytyy 
olla rohkeita ja hyödyntää niitä. Sama liittyy tuotteisiin 
ja tuotteiden elinkaareen. Meillä on tällä hetkellä mer-
kittävä tuotekehitysprojekti käynnissä, jonka puitteissa 
tuomme markkinoille entistä älykkäämpiä tuotteita. 
Tavoitteenamme on siirtyä ”lihasten” kehittämisestä ja 
valmistamisesta enemmän myös ”aivoihin”. Jatkossa 
asiakkaamme pystyvät avullamme muun muassa ennus-
tamaan komponenttien eliniän paremmin ja häiriöiden 
määrä erilaisissa tuotantoprosesseissa vähenee.

Menestystekijämme
  
Kaikki lähtee ihmisistä. Avoin ja  
ratkaisukeskeinen yrityskulttuuri on voimavaramme!

Asiakkaiden ja kilpailijoiden syvä tuntemus.

Yksinkertainen on kaunista.
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SIIRTYMINEN PERHEYHTIÖN 
TOIMITUSJOHTAJAKSI
Olen aina halunnut tehdä isoja asioita, mutta 
toimitusjohtajan pesti tuli silti aika yllättäen. 
Jouduin miettimään, olenko vielä kypsä näin 
suureen haasteeseen. Perhe taustallani tuki 
minua ja totesi, että minusta on siihen eikä 
ulkopuolisen johtajan etsimistä harkittu. 

Mualimalle mars! 
– MIKKO LAAKKONEN



JUHANI LEHTI
Toimitusjohtaja
Tampereen Konepajat Oy
Diplomi-insinööri

VARUSMIESPALVELUS 
LASKUVARJOJÄÄKÄRIKOULUSSA
Ensimmäinen tiukka paikkani oli laskuvarjojääkärikou-
lu. Kouluun mennessä peruskuntoni ei ollut sitä, mitä 
vaadittiin. Itseluottamukseni lisääntyi, kun huomasin 
selviäväni silti tästä haasteellisesta tilanteesta. 

NOKIALLE TÖIHIN JA HUIPPUESIMIES 
Esimieheni oli minulle tärkeä kannustaja ja kasvattaja. Hän  
vei minua eteenpäin ja järjesti uusia haasteita. Eräs isoimmista 
opeista häneltä oli, että mikäli ryhmässä ei ole nimettynä 
selvää johtajaa, jonkun on otettava siitä huolimatta ohjat.

Laatu on 
asiakkaan 

odotuksen ja 
kokemuksen 

välinen erotus.  
– JUHANI LEHTI

ALIHANKINNASTA OMIEN TUOTTEIDEN VIENTIIN

Kahdesta pienestä sorvaamosta on kasvanut alle kymme-
nessä vuodessa noin 200 henkeä työllistävä konserni ja 
kannattavuus on noussut hyväksi. Olemme laajentuneet 
pelkkänä alihankkijana toimimisesta myös omien tuotteiden 
valmistajaksi. Sopimusvalmistajana toimiessamme pyrimme 
kasvattamaan toimitussisältöä ja tuottamaan suurempia 
ja pidemmälle valmistettuja kokonaisuuksia. Panostamme 
vahvasti tuotteidemme vientiin. Haemme kapeita mark-
kinoita, joilla asiakkaan saama lisäarvo on niin suuri, että 
kannattaa hankkia Suomessa kehitetty tuote – ja joille 
isot toimijat eivät hyökkää välittömästi kilpailemaan.

MAAILMA EI OLE VALMIS. KEHITY!

Tämän päivän teollisuudessa muutos on jatkuvaa ja nopeaa. 
Olemme luopuneet tiukasta vuosisuunnittelusta ja budje-
toinnista, se ei pysy muutosten perässä ja jäykistää vain toi-
mintaa ja ajattelua. Lähtökohtamme on olla ketterä ja avoin 
tarttumaan kaikkiin mahdollisuuksiin, joita markkinoilla tu-
lee vastaan. Jokaisella työntekijällämme tulee olla jatkuvan 

Tampereen Konepajat Oy on Pirkanmaalla ja  
Etelä-Pohjanmaalla toimiva konepajakonserni. Puolet 25 M€:n  
liikevaihdosta tulee sopimusvalmistuksesta ja puolet omis-
ta tuotteista koneurakointisektorille. Valmistustoimintaa on 
kuudessa tehtaassa lähes 200 ammattilaisen voimin. Viennin 
osuus liikevaihdosta on noin 30 % ja vientimaita yli 20.

kehittämisen ajatusmaailma. Paikalleen ei saa jäädä polke-
maan. Johdamme kasvua ennakoivasti, eli investoimme ensin 
ja sen jälkeen haemme asiakkaat. Tämä eroaa perinteisestä 
tavasta, jossa asiakkaat etsittiin ensin. Investoimme ajanmu-
kaiseen tuotantokalustoon ja kilpailukykyisiin tuotteisiin. 

LAADUKKUUDEN JOHTAJA

Suomalaisessa konepajateollisuudessa emme pysty ot-
tamaan hintajohtajan asemaa, joten meidän on pakko 
olla laatujohtaja. Laatu on lopulta asiakkaan odotuksen 
ja kokemuksen välinen erotus. Suomessa laatu nähdään 
herkästi määrätietoisena prosessin kehittämisenä ja virhei-
den eliminoimisena. Haluan puhua myös laadukkuudesta. 
Siihen kuuluu tunnepitoinen mielikuva: Vaikka kehitämme 
tuotteen ominaisuuksia eteenpäin, meidän täytyy pitää 
huolta, että asiakkaalla on myös mielikuva halutusta 
”premium-tuotteesta”. Design näyttelee merkittävää 
roolia ja on myös yksi keinomme erottua. Olemme vieneet 
suunnittelijoillemme viestin, että tuotteen ei tarvitse eikä 
se saakaan näyttää perinteiseltä. Esimerkiksi yksi turveko-
neemme on saanut vahvasti vaikutteita lentokoneista.

Menestystekijämme
  
Jatkuva kehittyminen ja parantaminen.

Investoinnit ajanmukaiseen tuotantokalustoon ja  

kilpailukykyisiin tuotteisiin.

Panostamme laatuun ja laadukkuuteen.

MATKUSTAMINEN JA ULKOMAILLA ASUMINEN
Nokian aikana matkustin paljon ja myös asuin 
Amerikassa. Näin miten asiat voidaan tehdä 
isossa organisaatiossa, kun on valtavasti resurs-
seja ja toisaalta opin, miten asioita ei kannata 
tehdä, vaikka resursseja olisi rajattomasti. 

KISÄLLIVAIHE ON OHITETTU
Olen ollut erilaisissa esimiestehtävissä kohta 20 vuotta. Joka 
päivä opin jotain uutta, mutta koen tulleeni nyt pisteeseen, jossa 
kisällivaihe on suoritettu. Minulla on jo sen verran näkemystä ja 
intuitiota, että tiedän, mitä tehdä tilanteessa kuin tilanteessa. 
Osaan määritellä eri vaihtoehdot ja tiedän, mitä niistä seuraa.
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Suomessa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana iso 
muutos. Emme voi enää odotella suhdannekäännettä ja tulevia 
parempia aikoja. Tilanne on kuin pesäpallossa: joka hetki 
on ajolähtö. Johtajalla on oltava vahva näkemys siitä, mihin 
suuntaan yrityksen täytyy mennä, ja kyky ottaa askeleet oikeaan 
suuntaan. Yritys ei saa lukkiutua yhteen teknologiaan 
tai tekemiseen, vaan on nähtävä uudet mahdollisuudet 
ja kehityttävä. Johtajan on hyvä myös ymmärtää 
päätöstensä seuraukset läpi organisaation.
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Samalla kun johtaja vie yritystä eteenpäin, hänen täytyy muistaa 
työntekijöiden hyvinvointi. Yritys ei pääse kehittymään, jos koko 
porukka ei halua kulkea samaa matkaa tai viihdy työssään. Johtamisen 
pehmeä puoli korostuu, kun yrittää parhaansa mukaan viestiä 
jatkuvien muutosten syyt ja seuraukset, jotta kukaan ei tuntisi 
olevansa tuuliajolla. Olin ennen se, joka kiipesi jo vuoren rinnettä 
pitkällä, kun muut vielä keräsivät varusteitaan perusleirissä. Tiedostan 
nyt, että minun täytyy ohjata koko porukka oikeaan suuntaan ja 
lähteä liikkeelle vasta, kun suurin osa joukkuetta on valmiina.



SUSANNE LEHTINEN
Markkinointijohtaja
Helvar
Diplomi-insinööri

VUOSI OPINTOJA ENGLANNISSA
Osana korkeakouluopintojani opiskelin vuoden Englannissa. 
Ulkomailla opiskeleminen oli silmiä avaava kokemus. 
Jokaviikkoinen esitelmien pitäminen lisäsi esiintymisvar-
muuttani ja kielitaitoani. Lisäksi sain paljon kansainvälisiä 
kavereita ja opin eri kulttuureista. Suosittelen ulkomailla 
opiskelemista tai työskentelyä ehdottomasti kaikille.

PROJEKTIT OPETTIVAT JOHTAMISTA
Helvarille tulin alun perin SAP-projektin vetäjäksi. Lisäksi 
olen vetänyt tuotekehitysprojekteja ja aiemmin tehnyt myös 
prosessikehitystä. Projektipäällikkönä opin hyvin johtamista, 
sillä jouduin vastaamaan projektien laadusta, aikataulusta 
ja budjetoinnista. Samalla opin myös muutosjohtamista, 
sillä projektit tehdään aina muutostarpeen takia. 

Innostunut  
organisaatio  

muuttuu ja muuttaa  
lähes huomaamatta.  

– SUSANNE LEHTINEN

VALAISTUS EI OLE VAIN VALOA

Valaistusteollisuus on isossa, teknologisessa murroksessa, 
ja tämä tuo valtavia mahdollisuuksia meille. Led-teknologia 
korvaa loisteputket ja hehkulamput, valonohjaus yleistyy,  
ja valaistukseen tulee älykkyys mukaan. Älykäs valaistus-
järjestelmä voi oppia valaisemaan läsnäolon ja luonnon-
valon perusteella. Entistä enemmän kyseessä on paljon 
laajempi asia kuin vain tilan valaiseminen ja energian 
säästö. Valaistustason lisäksi voidaan yhä helpommin 
säätää myös valon värilämpötilaa. Valontason ja val-
koisen valon värilämpötilan avulla pystytään tukemaan 
ihmisten vireyttä tai nukahtamista. Valaistusjärjestelmät 
voivat myös kerätä tietoa hyödynnettäväksi laajemminkin 
taloautomaatiojärjestelmissä. Valaistuksen ohjausjärjes-
telmän sensori voi antaa tiedon, että tilassa on henkilö 
ja vaikkapa antaa indikaation tehostaa ilmastointia. 

AJOITUS KOHDALLEEN

Yksi muutokseen liittyvistä haasteista on ajoitus. Meillä voi 
olla esimerkiksi teknologisesti todella mielenkiintoinen, 
erilainen ratkaisu, mutta markkina ei ole välttämättä valmis 
muutokseen. Meidän täytyy jatkuvasti pitää tuntosarvia 

Helvar on erikoistunut kehittämään älykkäitä, energiatehokkaita 
komponentteja ja ratkaisuja valaisimiin ja valaistusjärjestelmiin. Helvarin 
tuotteita käytetään yksittäisinä valaisinkomponentteina tai yhdistettynä 
valaistusjärjestelmiksi, joilla toteutetaan valaistusratkaisuja mm. toimisto- 
ja liikerakentamisessa, sairaaloissa, oppilaitoksissa sekä arkkitehtonisissa 
kohteissa. Helvarin liikevaihto vuonna 2015 oli 73,4 miljoonaa 
euroa ja Helvarilla työskenteli vuoden 2015 lopussa 258 henkilöä. 
Helvarin päämarkkinoilla Euroopassa LED-teknologiaan ja valaistuksen 
ohjaukseen liittyvien valaistusratkaisujen kysyntä kasvaa merkittävästi.

Olen sekä yksityis- että työelämässä innostuja, inspiroidun monenlaisista asioista. 
Minulla ei ole koskaan ollut selkeää urasuunnitelmaa vaan olen mennyt sinne, minne 
innostuminen minua on kuljettanut. Helvarilla minulle on onneksi annettu mahdollisuus 
erilaisten roolien kautta innostua ja päästä muuttamaan uusia asioita. 

Olen oppinut, että parhaiten onnistuvat sellaiset tiimit, joissa jokainen pääsee käyttämään  
omia vahvuuksiaan ja joissa on eri-ikäisiä henkilöitä, parhaimmillaan sekä miehiä  
että naisia. Pidempään yrityksessä olleet tuntevat usein asiakkaat ja toimialan 
vaatimukset. Vastavalmistuneet tuovat puolestaan raikkaita näkemyksiä ja uusia 
toimintatapoja. Monimuotoisessa tiimissä työskenteleminen ei ole aina helppoa, 
mutta lopputulokset ovat lähtökohtaisesti paljon laadukkaampia.

ulkona ja aistia toimialan ja markkinoiden muutoksia sekä 
muuttuvia asiakastarpeita. Toinen ajoitukseen liittyvä tekijä 
on viestin kohdistaminen oikealle henkilölle oikeaan aikaan. 
Valaistuksen osalta suurimmat hyödyt saa usein loppukäyt-
täjä, mutta loppukäyttäjät eivät välttämättä ole mukana 
valitsemassa ja määrittelemässä valaistusta juuri ollenkaan. 
Siksi erilaisten asiakaskohderyhmien ja ostajien tietoisuuden 
lisääminen ja mahdollisuuksista viestiminen on tärkeää.

UUDENLAINEN HELVAR TARVITSEE 
UUDENLAISIA TARINOITA

Teknologisessa kehityksessä mukana pysyminen ja oikea  
ajoitus ei riitä, jos huippuratkaisua ei osata myydä ja markki-
noida. Markkinoinnissa on tärkeintä pystyä kertomaan asioista 
niin, että niistä tulee eri asiakasryhmille merkityksellisiä 
tarinoita, eikä vain esitellä tuotteen teknisiä ominaisuuksia. 
On löydettävä oikea keino viestiä paitsi erilaisille asiakkaille, 
myös sovittaa viestiä maantieteellisesti; Euroopan sisälläkin  
markkinointitavat vaikkapa Pohjoismaissa poikkeavat 
varsin paljon siitä, mikä toimii esimerkiksi Italiassa. Koko 
orga nisaation täytyy omaksua tieto lyhyessä ajassa ja olla 
ketterä uudistumaan. Ilman muutosta ei tule kasvua.

Menestystekijämme
  
Asiakaslähtöisyys.

Oikea ajoitus markkinoilla.

Eri asiakasryhmien tietoisuuden lisääminen. 

HELVARIN JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI VUONNA 2011
Vastasin tuolloin komponenttiliiketoimintamme tuoteport-
foliosta, tuotekehityksestä ja markkinoinnista ja minulla oli 
varsin paljon suoria alaisia. Rooli johtoryhmässä oli mie-
lenkiintoinen ja haastava. Näkökulmani yrityksen toimin-
nasta ja koko toimialasta laajeni nopeasti. Työni muuttui 
enemmän strategiseksi, pitkän tähtäimen kehittämiseksi. 
Opin myös pyytämään helpommin apua kollegoiltani.

VASTUU MARKKINOINNISTA JA SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ
Olen ollut onnekas, sillä Helvarilla olen saanut mahdollisuuden 
tehdä todella paljon erilaisia asioita. Täällä pyritään sovittamaan 
yhteen yrityksen tarpeet ja henkilöstön omat kiinnostuksen koh-
teet. Viimeisenä olen vastannut markkinoinnista ja sisäisestä vies-
tinnästä. Olen laajasti mukana esimerkiksi strategiaprosessissa ja 
koen, että pääsen vaikuttamaan aidosti yrityksemme toimintaan.
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HANNU MÄNTYMAA
Toimitusjohtaja
CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd.  
(Wärtsilän Kiinan joint venture -yhteistyöyritys)
Diplomi-insinööri

DIPLOMITYÖ WÄRTSILÄN VAASAN-TEHTAALLE
Tein diplomityöni Wärtsilän Vaasan-tehtaalle, jossa toimin 
tuotannonohjauksessa. Sain jalat maahan ja luotua vahvan 
pohjan oikean työn tekemiselle akateemisen koulumaailman 
jälkeen. Opin mistä on kyse työelämässä ja tekemisessä.

ISO KANSAINVÄLINEN KEHITYSPROJEKTI
Kehitysasiantuntijan rooli globaalin toiminnanohjausjärjestel-
män käyttöönotossa lisäsi vastuutani ja verkostoani yrityksen 
sisällä. Opin paljon Wärtsilän kulttuurista ja toimintatavoista.

Kuunteleminen  
on tärkeä  

ja vaativa taito. 
– HANNU MÄNTYMAA

MAAILMANTALOUDEN HEILAHTELUT 
JA YMPÄRISTÖVAATIMUKSET 
VAIKUTTAVAT TOIMINTAAMME

Globaalissa taloudessa kaikki asiat vaikuttavat toisiinsa 
ja muutokset ovat nopeita ja yllättäviä. Esimerkiksi 
öljyn hinnan heilahtelu vaikuttaa suoraan tuotteiden 
kysyntään. Myös tiukentuvat ympäristövaatimukset 
vaikuttavat liiketoimintaamme. Tuotteidemme täytyy olla 
entistä taloudellisempia ja vähäpäästöisempiä. Jatkuvalla 
panostamisella tuotekehitykseen, uusiin teknologioihin 
ja digitalisaatioon voimme tarjota maailman parhaat 
ratkaisut asiakkaillemme ja pysyä kilpailun kärjessä.

LAIVAAN TARVITAAN MUUTAKIN KUIN MOOTTORI

Emme voi kilpailla enää pelkällä maailman parhaalla 
merimoottorilla. Asiakkaamme saavat parhaan lisäarvon kun 
pystymme tarjoamaan energiatehokkaita kokonaisratkaisuja 
laivan koko elinkaaren ajaksi. Varmistamalla parhaat 

Wärtsilä on vuonna 1834 perustettu suomalainen yritys, joka 
on listattu Nasdaq Helsingissä. Yrityksen pääkonttori sijaitsee 
Helsingissä. Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen 
teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- 
ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja 
voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä 
kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 
Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 
18 800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla 
maailmaa. Vuoden lopussa Wärtsilän laitekanta oli 181 000 MW.

Onnistunut liiketoiminnan johtaminen vaatii asiakkaiden ja oman henkilöstön kuuntelemista 
ja ymmärtämistä. Jatkuva panostaminen henkilöstön kehittämiseen parantaa kilpailukykyä ja sitä 
kautta myös asiakastyytyväisyyttä. Johtamisessa on loppujen lopuksi kyse suunnan näyttämisestä ja 
ihmisten motivoinnista. Se on opastamista ponnistelemaan yhteisen suunnan ja tavoitteen eteen.

Olen kilpailuhenkinen ja innostun helposti uusista haasteista. Ongelmanratkaisu yhdessä 
tiimin kanssa tuo onnistumisen tunnetta. Tavoitteiden saavuttaminen on hieno asia 
mutta loppujen lopuksi päivittäinen tekeminen pohjalaisella nöyryydellä sekä hetkessä 
eläminen on minulle tärkeintä. Nautin ihan normaalin arjen viettämisestä perheeni 
kanssa. Jo uudessa maassa asuminen tuo tarpeeksi jännitystä vapaa-aikaan.

huoltopalvelut, ratkaisujemme toiminnan ennustettavuuden 
ja optimoinnin digitalisaatiota hyödyntäen sekä ylivoimaisen 
luotettavuuden pystymme kilpailemaan menestyksekkäästi 
ja tarjoamaan suuremman lisäarvon asiakkaalle. 
Asiakkaille täytyy myös tarjota enemmän valinnanvaraa 
ja joustavuutta moottoreihin. Monipolttoaineratkaisuihin 
sopii joustavasti sekä diesel että kaasu.

DIGITALISAATIO AUTTAA LUOMAAN UUTTA 
LIIKETOIMINTAA JA LISÄARVOA ASIAKKAILLE

Yksi innovaatioidemme kohde on digitalisaatio ja sen 
avulla luotavat uudet palvelut ja lisäarvo asiakkaille. 
Esimerkiksi niin sanottu älykäs moottorimme pystyy 
optimoimaan toimintaansa sekä ennustamaan 
ja informoimaan ylläpidon tarvetta. Moottorin 
ollessa yhteydessä huoltosuunnitteluumme voimme 
jatkuvasti tukea ja varmistaa asiakkaan liiketoiminnan 
sujumisen sekä tuotteiden optimaalisen käytön.

Menestystekijämme
  
Energiatehokkaat ratkaisut. Kehitämme ja toimitamme muun 
muassa maailman puhtaimpia ja vähäpäästöisimpiä laiva- ja  
voimalaitosmoottoreita innovatiivisella teknologialla.

Pelkän moottorin sijaan kehitämme ja myymme innovatiivisia 
kokonaisratkaisuja laivan ja voimalaitoksen koko elinkaaren ajalle.

Johtava kaasuteknologia ja laaja tuotetarjonta koko kaasunjalos-
tuksen arvoketjussa kaasumoottoreista ja polttoaineratkaisuista 
laivojen kokonaisjärjestelmiin ja LNG terminaaleihin.

VETOVASTUU YKSIKÖIDEN VÄLISISTÄ PROJEKTEISTA 
Sain Wärtsilän moottoridivisioonasta oman 
kehitysvastuualueen ja tiimin, jossa vedimme eri yksikköjen 
välisiä kehitysprojekteja. Ihmisten innostaminen mukaan 
hankkeisiin vaatii paljon kommunikaatiolta. Kuuntelemisen 
taito vaatii harjoittelua, mutta ilman sitä ei pärjää!

TOIMITUSJOHTAJANA KIINASSA
Uusi tehtävä ja asuminen uudessa maassa on tuonut uudet haasteet. 
Nyt olen lähellä asiakasta, ja se ohjaa työtäni ja tekemistäni. Johtamisen 
perusperiaatteet eri kulttuurissa ovat samat, mutta omaa toimintaa on 
täytynyt mukauttaa hieman. Olen huomannut, että siinä missä länsi-
maalaiset uuden sukupuolen työntekijät haluavat enemmän vapauksia, 
kiinalaiset työntekijät kaipaavat tarkempia ohjeita työntekoon.
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TUOMAS SYRJÄNEN
Toimitusjohtaja
Futurice
Diplomi-insinööri

KOODAUS HARRASTUKSENA
Olen koulutukseltani, taustaltani ja 
mieleltäni insinööri. Koodausta olen 
harrastanut jo nuoresta lähtien.

FUTURICEN PERUSTAMINEN VUONNA 2000 
Yrityksemme ensimmäiset kahdeksan vuotta  
keskityin liiketoiminnan rakentamiseen ja myyntiin. 
Emme puhuneet silloin johtamisesta, vaan kaikki 
oli hyvin, kunhan myynti veti ja homma toimi.

Haluamme pelata mestareiden liigassa   
ja tätä kautta näyttää olevamme parhaita.

Tämä motivoi parhaita ihmisiä ja nostaa 
organisaatiomme energiatasoja. 

– TUOMAS SYRJÄNEN

DIGIBISNEKSESSÄ EI PÄRJÄÄ JÄHMEILLÄ RAKENTEILLA

Kun perustimme yrityksemme, IT-maailman isot yritykset 
olivat kova juttu. Noin seitsemän vuotta sitten kaikki 
alkoi muuttua ja käynnistyi siirtymä IT-maailmasta 
digimaailmaan, jossa tehdään pienillä tiimeillä ja 
nopeilla sykleillä. Digibisneksessä ei pärjää jähmeillä 
rakenteilla ja hitailla päätöksentekomekanismeilla. 
Meidän yrityskulttuurimme on startup-henkinen ja 
ketterä, vaikka työntekijöitä on jo lähes 300. Meidät on 
palkittu kahdesti Euroopan parhaana työpaikkana. 

UUDENLAISTA JOHTAMISTA KAIVATAAN KAIKKIALLA

Ketterä organisaatio vaatii erilaista johtamista. Johtamisen 
malli muuttuu hierarkkisesta top-down-mallista ihmisten 
vapauteen ja vastuuseen keskittyvään. Ihmiset johtavat 
itse itseään. Työntekijät haluavat tehdä sitä, minkä kokevat 
tärkeäksi itselle, joten sisäisen motivaation merkitys 
korostuu. Tämä kehitys asettaa johtamiselle uudenlaisia 
vaatimuksia – kaikkialla. Myös isot yritykset ovat heränneet 
siihen, että nykyinen organisaatio, johtaminen ja kulttuuri 

Futurice on kansainvälinen nopean kasvun yritys, joka toteuttaa digitaali-
sia palveluita asiakkaille, ratkaisee näiden liiketoimintaongelmia tekniikan, 
designin ja datan keinoin sekä kehittää samalla yritysten kulttuuria ja toi-
mintamalleja digitalisaation ja innovaatioiden mahdollistamiseksi. Vuonna 
2000 perustetulla Futuricella on tällä hetkellä 300 osaajaa Berliinissä, 
Tukholmassa, Münchenissä, Lontoossa, Tampereella ja Helsingissä. Vuonna 
2015 yrityksen liikevaihto oli 28 M€, mistä kolmasosa tulee Suomen ulko-
puolelta. Futurice on palkittu kahdesti Euroopan parhaana työpaikkana.

Johtajana minua kiinnostaa rakentaa ketterää 
organisaatiota, jossa ihmiset johtavat itse 
itseään. Haluan mahdollistaa vapauteen, 
vastuuseen, läpinäkyvyyteen ja luottamukseen 
perustuvan kulttuurin ja johtamistyylin. Tämä 
tukee yrityksen uudistumista ja innovaatiokykyä.

Minulta kysyttiin joskus, laitanko asiat 
toimimaan vai autanko ihmisiä onnistumaan. 
Moni tuore johtaja ei huomaa näiden eroa 
ja tuskailee uuden roolinsa kanssa. Itse 
tekemisen sijaan pitäisi motivoida muut 
tekemään. En ole kovin innokas suora johtaja 
vaan mieluummin luon ympäristön, jossa 
ihmiset saavat toteuttaa itseään. Minua 
innostaa se, kun näen muiden innostuvan.

eivät mahdollista kovasti kaivattuja digi-innovaatioita. Meitä 
on pyydetty apuun, jotta isot yritykset voisivat rakentaa 
samanlaisen yritys- ja johtamiskulttuurin kuin meillä.

ME PELAAMME MESTARIEN LIIGASSA

Tulevaisuudessa merkittävin kasvumme tulee 
kansainvälistymisellä, olemme olleet kansainvälisiä 
alusta asti. Haluamme tehdä entistä mielenkiintoisempia 
ja haastavampia tehtäviä ja pelata mestarien liigassa. 
Nykyisellään meillä on työntekijöitä Suomessa, Saksassa, 
Iso-Britanniassas ja Ruotsissa. Vuoteen 2020 mennessä 
haluamme olla ykkösiä Euroopassa. Asiakaskuntaa meillä 
on Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Liikevaihdosta noin 
kolmannes tulee tällä hetkellä Suomen ulkopuolelta, 
mutta viennin osuus tulee kasvamaan merkittävästi. 
Haluamme myös kansainvälistää asiakkaitamme 
digitalisaation avulla. Jo nyt autamme isoja asiakkaitamme 
kansainvälistymään oman verkostomme kautta. 

Menestystekijämme
  
Ihmiset & kulttuuri.

Pätevä tekeminen, oikea tarjooma.

Startup-henkinen ja ketterä toimintamalli.

FUTURICEN TOIMITUSJOHTAJAKSI VUONNA 2008
Yrityksemme oli kasvanut jo 70 henkeen ja minusta 
tuli toimitusjohtaja. Luulin aluksi, että kasvukipujen 
myötä toimitusjohtajana minun tehtäväni oli juosta 
ihmisten perässä ja kertoa, miten asiat pitäisi tehdä. 
Emme kuitenkaan nauttineet siitä, ja tätä ”perinteistä 
johtamista” teimme vain muutaman kuukauden, 
koska emme tienneet paremmasta. Aloimme opetella 
minulle ja yrityksellemme sopivinta tapaa johtaa.

JOHTAJASTA SUUNNANNÄYTTÄJÄKSI 
JA SELKEYTTÄJÄKSI
Minun roolini nykyään on suunnannäyttämi-
nen, tärkeiden asioiden alleviivaaminen ja asioi-
den selkeyttäminen. Tehtävässäni korostuvat 
kulttuuri, arvot ja organisaation ajattelu.
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www.teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuuden  
Nuoret Johtajat -ohjelma

  
TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY KÄYNNISTI OHJELMAN YHDESSÄ YRITYSTEN KANSSA VUONNA 2014.

TAVOITTEENA ON TUODA ESILLE TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN NUORTEN JOHTAJIEN NÄKÖKULMIA 

JOHTAMISEEN, KASVUN LUOTSAAMISEEN JA OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN. 

OHJELMALLA PYRITÄÄN EDISTÄMÄÄN OPISKELIJOIDEN, NUORTEN JA MYÖS KOKENEEMPIEN JOHTAJIEN, 

YRITTÄJIEN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN VERKOTTUMISTA. 

OHJELMAN OHJAUSRYHMÄ:

Aaro Cantell (Normet Oy), puheenjohtaja

Mervi Karikorpi (Teknologiateollisuus ry)

Satu Krohns (Abloy Oy)

Marjo Miettinen (EM Group Oy)

Juho Nummela (Ponsse Oyj)

#technuorijohtaja


