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Abstract

There has been a lot of concern for the development and stay of electromechanics and metal
industries in the Oulu South region lately, which has produced the motivation and rationale for this
study as well. The lack of jobs forms a great problem for the development of the area and it has
also generated a lot of removal of mostly young, graduated people. 

The main aim of this study is to find out the development process and contemporary state of
those branches as well as to make a proposal for directing different development activities. The
study clarifies the concept of the Oulu South region and its population, business structure and
development. In addition, the development of the industries is examined both in Finland and
global context. There is also a stastistics study of the industry development between the years
1993–2004 and a prediction for the future development. Besides, there was an inquiry in 51
enterprises in the region through which it was possible to clarify the business development cases
not mentioned in the statistics. A case study was made in four enterprises, which made it possible
to deepen the knowledge of different enterprises. The study dealt with starting up a business, its
growth, contemporary views and prospects for the future. The three study components were all
mutually complementary. The literature study gave some hints of what kind of actions have
proved to be adequate in same kind of situations all over the world and have lead to new clusters
and development processes. 

As a result of this study it was obvious that the electromechanics and metal industries in the
region had been developing in the 1990`s and started to decline in the early 21st century. The
development path seems to be quite similar in the region to that of whole Finland. The production
volumes of the electromechanics in the region are more likely to decline than keep steady or even
grow. This should be taken into consideration to prevent the imminent development of those
industries. 

The enterprises within the electromechanics sector are mostly sub-contractors excluding few
OEM manufacturers. The industries of the region do not have any own products even if those
would strengthen their positions. It was found out through the inquiry that there was the greatest
need for employees with upper secondary education. There have been many development
activities to promote upper secondary education of the region and to adjust it to the demand of
skilled workers. During the study there emerged no need for raising the education level in the
enterprises. However, there should be research and development activities in the region. The
research should be applied research serving the business sector in a concret manner and focusing
on developing products and manufacturing. 

Keywords: electronics industry, metal industry, Oulu South Region





Pietikäinen, Martti, Metalli- ja elektroniikkateollisuus Oulun eteläisen alueella:
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Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Konetekniikan osasto,
PL 4200, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. C 454, 2013
Oulu

Tiivistelmä

Elektroniikan mekaniikan valmistuksen ja metalliteollisuuden kehittyminen ja säilyminen seutu-
kunnassa on ollut huolenaiheena Oulun Eteläisellä alueella. Se on ollut myös tämän tutkimuk-
sen tärkeimpänä motiivina. Työpaikkojen vähäisyys on ollut jarruna alueen kehitykselle, ja se on
johtanut poismuuttoon alueelta. Etenkin nuori, opiskeluansa lopettava väestö on muuttanut her-
kästi muualle. 

Työn tavoitteena oli tutkia mainittujen toimialojen kehittymistä ja niiden tilaa tutkimuskau-
den aikana sekä tehdä tältä pohjalta ehdotuksia kehitystoiminnan suunnasta. Tutkimuksessa esi-
tettiin kohdealueen rajaus ja väestö, käsiteltiin alueen elinkeinorakennetta ja sen kehitystä, tut-
kittiin toimialan kehitystä sekä Suomessa että globaalisti ja tehtiin tilastotietoihin pohjautuva tut-
kimus toimialan kehityksestä vuosina 1993–2004 sekä ennuste tulevasta kehityksestä. Lisäksi
alueen 51 yrityksessä suoritettiin kyselytutkimus, jonka avulla selvitettiin yrityskohtaista kehi-
tystä niiltä osin, mitä ei ollut tilastotietojen pohjalta pääteltävissä. Case-tutkimus tehtiin neljään
yritykseen, millä oli mahdollisuus syventää yrityskohtaista tietämystä toimialoilta. Siinä käsitel-
tiin yritysten perustamisvaihetta, niiden kasvua sekä toimialan senhetkistä tilannetta ja tulevai-
suuden näkymiä. Kaikki kolme tutkimuksen osa-aluetta täydensivät toisiaan. Kirjallisuustutki-
muksesta saatiin viitteitä toimista, joiden on todettu maailmalla vastaavissa tilanteissa vaikutta-
neen ja jotka ovat johtaneet teollisuuskeskittymien syntymiseen ja kehittymiseen. 

Tutkimuksen tuloksina selvisi, että toimialan teollisuus oli alueella lisääntynyt 1990-luvulla
ja kääntynyt 2000-luvun alussa laskuun. Toimialan kehitys alueella noudattelee samaa kehitys-
kaarta kuin kommunikaatioala yleensäkin Suomessa. Elektroniikan mekaniikan valmistuksen
väheneminen alueella on tutkimuksen tarkasteluvälinkin jälkeen todennäköisempää kuin sen
pysyminen ennallaan saati lisääntyminen. Tulisikin pohtia sitä, miten tämä teollisuudenalan
taantuminen voidaan estää tai hankkia sitä korvaavia toimialoja. 

Elektroniikan mekaniikan yritykset toimivat pääasiassa alihankkijoina, lukuun ottamatta
muutamaa sopimusvalmistajaa. Omia tuotteita alueen teollisuudella ei juuri ollut, vaikka ne vah-
vistaisivat teollisuudenalaa. Kyselytutkimuksessa ilmeni, että työntekijöiden päätarve kohdistui
toisen asteen koulutuksen saaneisiin henkilöihin. Toisen asteen koulutusta on alueella kehitetty,
ja pyritty sopeuttamaan sitä työntekijätarpeeseen. Tutkimuksessa ei tullut esille yritysten tarvet-
ta nostaa työntekijöidensä koulutustasoa. Alueella tulisi kuitenkin olla tutkimus- ja kehitystoi-
mintaa. Tutkimuksen tulisi olla soveltavaa tutkimusta, joka palvelisi konkreettisesti yritystoi-
mintaa sekä kohdistuisi tuotteiden ja valmistuksen kehittämiseen. 

Asiasanat: elektroniikkateollisuus, metalliteollisuus, Oulun Eteläisen alue
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Esipuhe 

Väitöskirjan tekeminen vaikuttaa yhden ihmisen ponnistukselta, mutta näin ei 

kuitenkaan ole. Kyseessä on yhteistyöprojekti, jossa tutkijalla on kuitenkin suurin 

vastuu työn onnistumisesta ja loppuun saattamisesta. Yhteistoimintaa tarvitaan 

lähiomaisten, ohjaajien, esitarkastajien, työyhteisön, tutkimusalueen yritysten, 

atk-ammattilaisten ja monien yhteistyötahojen kanssa. Merkittävimmän panoksen 

omaan väitöskirjatyöhöni on antanut Oulun yliopisto, joka on mahdollistanut 

työni loppuun saattamisen. 

Tutkittava Oulun Eteläinen alue on nähdäkseni tyypillistä suomalaista maa-

seutua, johon liittyvät asutustaajamat antavat oman ilmeensä. Oulun Eteläisen 

aluetta koettelee väestön poismuutto muun maaseudun tapaan. Tämän kehityksen 

estämiseksi ja alueen kehittämiseksi on myös aktiivista toimintaa, mikä on anta-

nut tutkimukselle mielenkiintoisen aiheen.  

Tutkimustyöni yhteydessä olen saanut oppia uutta ja perehtyä pitkäjänteiseen 

työhön. Suurin palkintoni on työni saaminen vihdoin päätökseen. Toivottavasti 

opinnäytetyöni osaltaan edistää tutkimusalueen kehitystä sekä lisää tietämystä 

tutkittavien toimialojen tilasta ja kehityksestä 

Haluan esittää kiitokseni työni ohjaajalle professori Jussi A. Karjalaiselle. 

TkT Ulla Lehtiselle ja TkT Päivi Iskaniukselle tahdon välittää lämpimät kiitokse-

ni heidän monista arvokkaista ohjeistaan opinnäytetyöni loppuun saattamisessa. 

Kiitokseni myös emeritusprofessori Tatu Leinoselle ja professori Juhani Niskasel-

le heidän mielenkiinnostaan työtäni kohtaan.   

Parhain kiitos FM Maisa Rajaniemelle ja KM Asta Karjalaiselle heidän avus-

taan työni kielellisen ilmaisun tarkistamisessa. Kieliasun viimeistelystä kiitän FM 

Marketta Harju-Auttia.  

Kiitos Oulun yliopiston konetekniikan osastolle ja Oulun Eteläisen instituutil-

le, joiden tarjoamat työympäristöt ovat mahdollistaneet tämän tutkimuksen. Kii-

tokset myös Kerttu Saalasti -säätiölle saamastani taloudellisesta tuesta tutkimuk-

seni tekemiseen. 

Haluan esittää kiitokseni myös työtovereilleni, tutkimusympäristön työnteki-

jöille sekä kaikille yhteistyökumppaneilleni. Lopuksi vielä lämpimät kiitokset 

vaimolleni Arjalle, joka on ollut tukemassa minua pitkällä tielläni opiskelujen ja 

tutkimustyön maailmaan. 

Kärsämäellä huhtikuussa 2013  Martti Pietikäinen 
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Käsitteitä 

– Case-tutkimus: Haastattelututkimuksesta on käytetty myös nimitystä case-

tutkimus. 

– Centria: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun yhteydessä oleva tutki-

muskeskus. 

– Diffuusio: Teollisuudessa yritysten välinen vaikutteiden siirtyminen, jolla on 

kehittävä vaikutus teollisuudessa. 

– Elektroniikan mekaniikka: Käsitteellä tarkoitetaan sähkö- ja elektroniikan 

laitteistojen valmistusta. Samasta valmistusteollisuudesta yleisesti on käytetty 

nimitystä sähkö- ja elektroniikan tuotteiden valmistus. 

– Järjestelmätoimittaja: Yritys jolla on alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, 

tai toimii tuotantoketjussa yhteydessä päähankkijaan. 

– Kiina-ilmiö: Länsimaiden korkeiden työvoimakustannusten vuoksi yritykset 

ovat siirtäneet tuotantoaan matalan työvoiman kustannusten maihin. Tästä on 

käytetty nimitystä Kiina-ilmiö. 

– Metalliteollisuus: Tarkoitetaan metallia raaka-aineenaan käyttävää teollisuutta 

sekä konepajateollisuutta. Elektroniikan tuotteiden valmistuksessa käytetään 

myös metallia; tästä teollisuuden osasta käytetään nimitystä elektroniikan 

mekaniikka. 

– Nivalan tuontantostudio: Nivalassa sijaitseva teollisuuden kehittämisympäris-

tö. 

– OEM: (orginal equipment manufacturer) lyhenne on tuotantoketjun päähank-

kijana toimivasta yrityksestä. 

– Ohutlevyala: Tarkoitetaan metalliohutlevyä raaka-aineenaan käyttävää teolli-

suutta, johon kuuluu myös elektroniikan mekaniikka. 

– Oulun Eteläisen alue: Oulun eteläpuolella sijaitsevat 14 kuntaa, joista käyte-

tään nimitystä Oulun Eteläisen alue. 

 

– Uusi teollisuus: Oulun yliopiston perustamisen myötä 1960-luvulla etenkin 

Oulun seudun alueella elektroniikkateollisuus lähti voimakkaaseen kasvuun 

ja se tunnettiin maailmanlaajuisesti. Tästä teollisuudesta käytettiin nimitystä 

uusi teollisuus. 

– Saturaatio: Tarkoittaa kyllästymisrajaa, jolloin toistokertojen lisäys ei muuta 

jo saatua tulosta.  
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1 Johdanto 

1.1 Taustaa 

Tämän työn tavoitteena on tutkia Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekanii-

kan ja metalliteollisuuden valmistuksen tilaa, kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä 

ja edellytyksiä säilyä tulevaisuudessakin alueen yhtenä vahvana teollisuudenalana. 

Elektroniikan mekaniikka tarkoittaa elektroniikkalaitteiden mekaanisia osia, ku-

ten esimerkiksi runkorakenteita, liittimiä, kotelointeja ja muita vastaavia osia tai 

osakokonaisuuksia, jonkalaiset ovat käytössä muussakin koneteollisuudessa. Kui-

tenkin elektronisten laitteiden nopea kehitys ja teollisuuden kasvu ovat aiheutta-

neet sen, että tästä koneteollisuuden osasta on alettu käyttää nimitystä elektronii-

kan mekaniikka. Ohutlevyteollisuudessa sellaisen tuotteen valmistus, johon liittyy 

sähköisiä komponentteja, on yleensä katsottu kuuluvaksi elektroniikan mekaniik-

kaan. Samasta toimialasta käytetään teknologiateollisuudessa vastaavasti nimitys-

tä elektroniikka- ja sähköteollisuus. 

Teknologiateollisuuden viisi päätoimialaa on jaoteltu seuraavasti: 1) elektro-

niikka- ja sähköteollisuus, 2) kone- ja metalliteollisuus, 3) metallien jalostus sekä 

4) tietotekniikka-ala. 5) Suunnittelu ja konsulttitoimistojen liitto SKOL liittyi 

Teknologiateollisuuteen vuoden 2011 alusta. Elektroniikka- ja sähköteollisuus 

koostuu tietoliikennelaitteiden, sähkökoneiden ja instrumenttien valmistuksesta. 

Henkilöstöä Suomessa on 58 000 ja tytäryrityksissä ulkomailla 137 000. Toiminta 

ulkomailla on kasvanut merkittävästi erityisesti Länsi-Euroopassa ja Aasiassa. 

Vahvoja suomalaisia kasvualueita ovat automaatio- ja hitsauslaitteet, lääketieteen 

elektroniikka, pääte- ja verkkolaitteet, anturit ja tunnistinjärjestelmät, ilmailu- ja 

avaruuslaitteet, sähkökäytöt ja moottorikäytöt, säähavaintolaitteet ja -järjestelmät, 

kulkuneuvot ja nostolaitteet sekä energia- ja ympäristöteknologian ohjaus- ja 

elektroniikkalaitteet (Teknologiateollisuus 2010). 

Kone- ja metalliteollisuuden toimialan Suomessa sijaitsevissa yksiköissä 

työskentelee 131 000 henkilöä. Näin mitattuna se on teknologiateollisuuden suu-

rin toimiala. Kone- ja metallituoteteollisuuden menestystuotteita ovat mm. risteili-

jät, laivojen ja voimaloiden moottorit, massa- ja paperikoneet, kiven ja mineraali-

en käsittelylaitteet, hissit, nosturit ja nostimet, metsä- ja maatalouskoneet sekä 

tietenkin kaikkien tuntemat oranssit sakset (Teknologiateollisuus 2010). 

Metallien jalostus valmistaa ja jatkojalostaa teräs- ja kuparituotteita, jaloteräs-

tä, sinkkiä ja nikkeliä sekä valuja. Liiketoiminnassa korostuvat osaaminen, eri-
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koistuminen, jalostusarvon nosto, uusimpien teknologioiden tehokas hyödyntä-

minen ja jalostusketjussa eteenpäin siirtyminen. Toimialan Suomessa sijaitsevissa 

yksiköissä työskentelee 14 000 henkilöä. (Teknologiateollisuus 2010). 

Tietotekniikka-alan yritykset tekevät ohjelmistoja, tarjoavat tietotekniikan 

käyttämiseen liittyviä palveluja ja konsultointia, tietokantapalveluita sekä sisällön 

tuotantoa. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa tietotekniikkaa on kaikkialla, ja sitä 

ilman yhteiskunta ei toimi. Lentokoneita, autoja, maatalous- ja metsäkoneita, 

puhelimia ja kodinkoneita ohjataan ja hallitaan tietojärjestelmien avulla. Tuotan-

toprosessit ovat myös tietotekniikkaohjattuja. Toimialan Suomessa sijaitsevissa 

yksiköissä työskentelee 51 500 henkilöä. (Teknologiateollisuus 2010). 

Elektroniikan mekaniikan toimialalta ei vielä ole kertynyt paljonkaan tutki-

musta kuten perinteisestä koneteollisuudesta. Kuitenkin runsas osuus koneteolli-

suutta käsittelevästä kirjallisuudesta käsittelee elektroniikan mekaniikan metal-

liohutlevytuotteiden valmistusta, joten ainakin tuotannon kannalta elektroniikan 

mekaniikkaa voidaan pitää osana koneteollisuutta. Näin koneteollisuudessa tapah-

tuneita säännönmukaisuuksia voidaan soveltaa myös elektroniikan mekaniikkaan. 

Tässä tutkimuksessa metalliteollisuus-käsitteellä tarkoitetaan pääasiassa ko-

nepajateollisuutta, yleensä koneteollisuus käyttää raaka-aineenaan metallin jalos-

tuksen valmisteita. Kirjallisuudessa ja tilastoissa metallin jalostus ymmärretään 

omana teollisuuden alanaan, vaikka raja onkin joskus hämärä. 

Elektroniikan mekaniikkaa valmistavan teollisuuden kasvu oli 1990-luvulla 

sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti nopeaa. Elektroniikan mekaniikan teolli-

suus on luonut tutkimusalueelle työpaikkoja ja elävöittänyt elinkeinoelämää. Tä-

mä teollisuudenala on kuitenkin suhdanneherkkää ja helposti siirrettävissä toisille 

paikkakunnille tai toisiin maihin. Alueen kannalta on tärkeää, että tämä toimiala 

saadaan kehittymään ja säilyttämään kilpailukykynsä tulevaisuudessakin. 

Teollisuudenalan kasvussa oli jo vuoden 2000 taitteessa näkyvissä pysähty-

misen merkkejä. Toimialan kehitys ei jäänyt ainoastaan kasvun pysähtymiseen, 

vaan työpaikkamäärissä oli tilastoista todettavissa vähenemistä. Vuodesta 2005 

lähtien elektroniikan mekaniikan sekä kone- ja metalliteollisuuden toimialojen 

liikevaihdot ovat jälleen kasvaneet (kaavio1). Kuitenkin elektroniikka- ja sähkö-

teollisuuden työpaikat ovat edelleen vähentyneet. Tämä on lisännyt huolestumista 

siitä, kuinka syvälle lupaavasti alkanut teollisuuden ala taantuu (Teknologiateolli-

suus 2008; Tilastokeskus 2006 b). 
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Kaavio 1. Teknologiateollisuuden käyttämä teollisuuden toimialajaottelu ja liikevaihto 

ajanjaksolla 2000–2007 (Teknologiateollisuus 2008). 

Tämän tutkimuksen keskeinen tavoite oli selvittää kyseisen teollisuuden tila tut-

kittavalla alueella, etsiä sen heikkouksia ja mahdollisuuksia vastata toimialalla 

tapahtuvaan kehitykseen. 

Globaalisuus 

Usein teknologiateollisuuteen liittyvien käsitteiden yhteydessä nousee esille glo-

baalisuus. Maailmalla kanssakäyminen ja teollistuminen ovat muuttumassa entistä 

kansainvälisemmiksi. Globaali toiminta on etenkin suurille teollisuusyrityksille 

menestymisen edellytys. Jo markkina-alueen laajentaminen maailmanlaajuiseksi 

edellyttää kykyä globaaliin toimintaan. 

Teknologian kasvu 

Maailmalla etenkin markkinataloudessa toimitaan kilpailutilanteessa, mikä edel-

lyttää toiminnan ja toimijoiden jatkuvaa kehittymistä. Kilpailu teollisuuden tuot-

teiden kehittämisessä tekniikan ja valmistuksen tasossa sekä uusien markkina-
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alueiden valtaaminen edellyttävät jatkuvaa kehittämistä ja myös edistymistä toi-

mialalla. Tämä aiheuttaa teknologiateollisuuteen kehitystä, jota kutsutaan tekno-

logian kasvuksi. 

Asiakkaan vaatimukset 

Teollisuustuotannossa on otettava huomioon myös asiakkaan vaatimukset. Tuot-

teita voidaan valmistaa tietylle kohderyhmälle. Tällöin joudutaan ottamaan huo-

mioon tuotteen hinta- ja laatutaso. Korkeatasoisia tuotteita on kehitetty kohdiste-

tusti omalle ryhmälleen. Tätä tuotantoa on ollut aina vuoteen 2010 saakka pääasi-

assa länsimaiseen kysyntään, joskin myös kehittyvissä maissa korkeatasoisten 

tuotteiden kysyntä lisääntyy. Voidaan kehittää myös hinnaltaan edullisia massa-

tuotteita, joita valmistetaan suuria määriä ja joiden kohderyhmänä ovat suuret 

markkinat. Korkeatasoisten kestohyödykkeiden ryhmään kuuluvat pitkälle kehit-

tyneet teollisuuden käyttämät koneet ja laitteistot. 

Kiina-ilmiö  

Valmistuskustannusten alentamiseksi teollisuuden tuotteiden valmistusta alettiin 

viedä halvan työvoiman maihin, etenkin Kiinaan (Teknologiateollisuus 2006 b, c; 

liite 6). Valmistuksen siirtyminen Kaukoitään soveltuu hyvin elektronisten tuot-

teiden valmistukseen, koska tuotantokustannukset voidaan näin minimoida ja 

kuljetuskustannusten vaikutus on kuitenkin vähäinen. Tämä valmistuksen siirty-

minen lisääntyi vuosituhannen vaihteessa ja ilmiö aiheutti huolta kotimaan teolli-

suuden asemasta ja työllisyydestä. Tästä teollisuuden siirtymisestä on alettu käyt-

tää nimitystä Kiina-ilmiö.  

1.2 Oulun Eteläisen alueen sijainti, elinkeinorakenne ja 
väestökehitys  

Oulun Eteläisen alueen maantieteellinen sijainti 

Tämän tutkimuksen alue (kuva 1) sijaitsee Oulun Eteläisellä alueella ja käsittää 

kolme seutukuntaa: Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukunnat. 

Näiden seutukuntien yhteenlaskettu asukasluku on n. 88 000 asukasta (Tilasto-

keskus 2006 f).  
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Kuva 1. Oulun Eteläisen alueen maantieteellinen sijainti (Tilastokeskus 2006). 

Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Siikalatvan seutukunnissa yhteinen piirre on se, 

että niiden väkiluku vähenee. Maaseudulta ja pienistä kaupungeista muutetaan 

sekä lähiseudun suuriin asutus- ja kehityskeskuksiin että Etelä-Suomeen. 

Elektroniikan mekaniikan valmistusta oli Oulun Eteläisen alueella jo 1980-

luvulla. Toimiala on kuitenkin lähtenyt huomattavaan kasvuun 1990-luvun alussa. 

Merkittävänä työllistäjänä elektroniikan mekaniikka alkoi näkyä Oulun Eteläisel-

lä alueella vasta 1990-luvulla. Metalliteollisuutta on ollut alueella jo useiden vuo-

sikymmenien ajan ja sen työpaikkamäärässä on ollut jatkuvaa pientä kasvua vuo-

situhannen alkuvuosien notkahdusta lukuun ottamatta.  

Taulukko 1. Oulun Eteläisen elektroniikan mekaniikan-, metalli- ja konepajateollisuu-

den henkilöstömäärät vuosilta 1996–2004 (Tilastokeskus 2006).  

Vuosi 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Työntekijämäärät: 

Elektroniikan mekaniikka 

 

1063 

 

1485 

 

1589 

 

1743 

 

1817 

 

2032 

 

2090 

 

2070 

 

2053 

Metalli- ja konepajateoll. 645 466 684 719 868 923 739 714 773 

Etenkin elektroniikan mekaniikan teollisuuden kasvuvauhti alueella on hiipunut 

2000-luvun alkupuolella, ja uhkana on työpaikkojen väheneminen (Teknologiate-

ollisuus 2005 b, c). Sama koskee koko metalliteollisuutta. Erityisesti raskaan 
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konepajateollisuuden vientiä rasittavat tuotteiden suuret rahtikustannukset erityi-

sesti silloin, kun toimitukseen kuuluu raskaita hitsattuja rakenteita tai muita vas-

taavia alhaisen jalostusarvon kokonaisuuksia. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, 

että etenkin pienissä yrityksissä toiminta jää kotimaahan tai lähimaihin (Teknolo-

giateollisuus 2005 a). 

1.2.1 Elinkeinorakenteen kehitys 

Monilla seuduilla puunjalostukseen perustuva teollisuuden käynnistyminen sekä 

julkisen sektorin vähittäinen kasvu synnyttivät muutoksen, joka johti aikanaan 

elinkeinorakenteiden monipuolistumiseen sekä seudun sosiaaliseen ja taloudelli-

seen vahvistumiseen (Laukkanen 2006). Nämä ihmisvoimin tehdyt puun hankin-

taan liittyvät työt koneellistuivat. Tästä kehityksestä seurasi 1990-luvulla työvoi-

man vähenemistä maa- ja metsätaloudessa ratkaisevasti, (kaavio 2). Puun alku-

hankinnassa menetettyjen työpaikkojen tilalle on saatu korvaavia työpaikkoja 

alueelle muodostuneesta puutoimialan teollisuudesta. Näitä ovat sahateollisuus, 

hirsirakentaminen, rakennuselementtiteollisuus ja huonekaluteollisuus. Teollisuus, 

käsittäen kaikki toimialat, on yksi alueen suurimmista työllistäjistä ja työpaikka-

määrät alueella ovat olleet kasvussa.  

Kaavio 2. Oulun Eteläisen työlliset toimialoittain 1990–2003 (Tilastokeskus 2005). 
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Kauppa ja majoitus- ym. palvelualat ovat työnantajina merkittäviä ja nousevat 

suurimpien työnantajien joukkoon. Kaaviossa 2 näkyy se, miten eri toimialat 

työllistivät vuosina 1990–2002, kaavion viimeinen vuosi, 2003, perustuu ennus-

teeseen. Maatalousväestön osuus on 1990-luvun alkupuolella vähentynyt ratkai-

sevasti. Teollisuudessa työskentelevän väestön osuus on puolestaan kasvanut 

1990-luvulla. Samoin on tapahtunut kasvua yhteiskunnallisten palvelujen toimi-

alalla työskentelevän väestön osuudessa. (Tilastokeskus 2004 o). 

Oulun Eteläisen alueelle alkoi 1970-luvulla muodostua metalliteollisuuteen 

pieniä konepajoja. Näistä osa keskittyi maataloudessa käytettävien laitteiden val-

mistukseen. Ojala-Yhtymä perusti ensimmäisen metalliohutlevyä käyttävän suo-

datintehtaan, Tehofilterin. Scanfil perusti 1980-luvulla varsinaisen elektroniikan 

mekaniikan yrityksen (Scanfil Oy:n esite 2010). Myös Ojala-Yhtymä lisäsi tuo-

tantoaan 1980-luvulla elektroniikan mekaniikan toimialalle, jolla oli kysyntää 

tuotteita valmistavalle teollisuudelle. Scanfil ja Ojala-Yhtymä laajensivat 1990-

luvulla toimintaansa ja perustivat uusia tehtaita. Samaan aikaan Oulun Eteläisen 

alueelle perustettiin uusia elektroniikan mekaniikan yrityksiä ja tehtaita. Ojala-

Yhtymä myytiin 1990-luvun loppupuolella amerikkalaiselle suuryritykselle Flex-

tronicsille, joka muutaman vuoden jälkeen lopetti toimintansa Suomessa. Monet 

toimialan yritykset alueelta on fuusioitu tai myyty isommalle yritykselle. Ojala-

Yhtymä on jälleen 2006 aloittanut toimintansa Sievissä ja työllistää 350 työnteki-

jää (Ojala-Yhtymä Oy:n esite 2010). 

Scanfilin ja Ojala-Yhtymän merkitys on ollut suuri elektroniikan mekaniikan 

teollisuuden kehittymiseen alueelle, samoin koko alueen teollistumiselle. Alueella 

on kehitetty langattoman tiedonriirron eli RF-tekniikkaa. Toimiala on nykyään 

kehittyvä ja kasvava teollisuudenala (Avoin RFMedia tutkimus-hankkeen sivusto, 

www.rfmedia.fi/ARFM). Muista teollisuudenaloista voisi mainita vaateteollisuu-

den toimialaan lukeutuvan jalkineteollisuuden. Sievin Jalkine Oy on 1950-luvun 

pienestä suutarinverstaasta kasvanut 560 työntekijän kansainväliseksi yritykseksi 

(Sievin Jalkineen esite 2010).  

Alueella on lisäksi kaivostoimintaa, Pyhäjärvellä Ruotasen ja Nivalassa Hitu-

ran kaivokset (Ruotasen kaivoksen esite 2010; Hituran kaivoksen esite 2010). 

Lisäksi aluetta työllistävät ja elävöittävät oppilaitokset, Keski-Pohjanmaan am-

mattikorkeakoulu sekä Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven toisen asteen oppilai-

tokset. Näiden vaikutuksen on todettu auttaneen alueen elektroniikan mekaniikan 

teollisuuden kehittymistä. 
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Väestönkehitys 

Kaaviossa 3 on kuvattu asukasmäärät Oulun Eteläisen alueella vuosina 1980–

2004 ja ennusteet ajalle 2005–2030. Kaikissa kolmessa seutukunnassa väestöen-

nuste vuodesta 2005 vuoteen 2030 on laskeva. Kaikkien kolmen seutukunnan 

kuntien asukasluvut laskevat samassa suhteessa kuin seutukuntienkin. (Tilasto-

keskus 2006 f). 

 

Kaavio 3. Väkiluku Oulun Eteläisen alueella vuonna 1980–2004 sekä ennuste vuosille 

2005–2030 (Tilastokeskus 2006 f). 

Oulun Eteläisen alueen yhteenlaskettu väestö vähenee. Tähän vaikuttaa osaltaan 

tämänhetkinen koko maassa vallitseva tilanne. Väestö muuttaa maaseudun pienis-

tä asutuskeskuksista ja kaupungeista sekä läheisiin kasvukeskuksiin että Etelä-

Suomeen. Yhtenä syynä poismuuttoon asukastiheydeltään harvalukuisilta alueilta 

on työnsaantimahdollisuuksien vähyys (Antinoja & Hakuli 2003). Toinen pois-

muuttoon vaikuttava tekijä on kasvukeskuksissa sijaitsevat yliopistot ja korkea-

koulut. Opiskelijat saavat usein työpaikan opiskelupaikkakunnaltaan, perustavat 

perheen sinne ja jäävät myös pysyvästi asumaan alueelle. Useinkaan opiskelijalle 

tai jo opiskelunsa päättäneelle tai tämän puolisolle ei löydy pieniltä paikkakunnil-
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ta koulutusta vastaavaa työpaikkaa, minkä seurauksena on jääminen suurille paik-

kakunnille, joissa on paremmat työnsaantimahdollisuudet.  

Yritykset hakeutuvat herkimmin paikkakunnille, joissa on koulutettua työ-

voimaa ja osaamista. Huipputeknologian yrityksille on myös usein menestymisen 

edellytys hyvin koulutetun työvoiman riittävä saanti. Hyvin koulutetulla työvoi-

malla on myös paremmat edellytykset luoda uusia työpaikkoja (Tilastokeskus 

2006 f). 

Avaintekijänä muuttoliikkeen ja negatiivisen väestökehityksen pysäyttämi-

sessä Centrian tutkija Hyvönen näkee ensisijaisesti uusien työpaikkojen, mielel-

lään vielä naisvaltaisille aloille, muodostamisen alueelle ja toissijaisesti myös 

koulutustarjonnan monipuolistamisen sekä aloituspaikkojen lisäämisen (Antinoja 

& Hakuli 2003). 

1.3 Yhteenveto Oulun Eteläisen alueesta, sen elinkeinorakenteen ja 
väestön kehityksestä. 

Alueen väestö vähenee 

Oulun Eteläisen alueella ei sijaitse suuria kaupunkeja eikä asutus- tai teollisuus-

keskittymiä, jotka tukisivat väestönkasvua ja teollisuutta. Elinkeinorakenteen 

muutos ja työpaikkojen puute ovat aiheuttaneet ajoittain 0,5 %:n, eli 400–450 

henkilön vähenemistä alueelta vuodessa. Viime vuosien aikana muutto alueelta on 

vähentynyt muutamien kehittyvien kuntien ansiosta. Väestön väheneminen ei voi 

olla vaikuttamatta alueen kehitykseen yleensä. Yhteiskuntapalvelujen ja kuntara-

kenteen uudelleen järjestämiseen tulee täten paineita. 

Muutaman kunnan väestön lisääntymisestä huolimatta koko Oulun Eteläisen 

alueen väestö vähenee, koska näiden kehittyvien kuntien kasvu ei riitä poistamaan 

väestön muuttoliikettä alueen ulkopuolelle. Alueen sisällä pienemmistä kunnista 

muuttaa kuitenkin merkittävästi väestöä alueen isompiin kuntiin. Suurin syy alu-

een negatiiviseen muuttoliikkeeseen on työpaikkojen vähyys.  

Työpaikkakehitys 

Perinteisten elinkeinoalojen työpaikkojen väheneminen edellyttää uusien työpaik-

kojen muodostumista teollisuuteen, jotta työpaikkamäärä säilyisi alueella ennal-

laan. Ei voida ajatella työpaikkojen korvaamista lisäämällä työpaikkoja yhteis-
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kunnallisten palvelujen ja koulutuksen aloille, koska nämä toimialat eivät tuo 

tuloja alueelle, vaan päinvastoin ne lisäävät kuntien menoja. Tämä lisää kuntien 

yhteistoimintaa menojen vähentämiseksi, mikä puolestaan vähentää vielä enem-

män alueen työpaikkoja. 

On luonnollista, että odotukset kohdistuvat jo alueella olevaan elektroniikan 

mekaniikkaan ja metalliteollisuuteen sekä näiden toimialojen mahdollisuuksiin 

luoda teollisuutta ja työpaikkoja alueelle. Mitkä ovat ne menestystekijät, joilla 

saadaan kilpailukykyistä teollisuutta ja yritystoimintaa, jotka kykenevät menes-

tymään omien vahvuuksiensa pohjalta? Tämä edellyttää pohdintaa kyseisten toi-

mialojen kehittämisestä ja on antanut aiheen tämän tutkimuksen tekemiseen.  

Alueen ympäristötekijät ja kilpailukyky 

Ajattelemisen aihetta antaa myös se, mikä vaikutus ympäristöllä on teollisuuden 

säilymiseen ja kehittymiseen alueella. Mitkä ovat ne tekijät, jotka lisäävät alueen 

vetovoimaisuutta, yrityksien kiinnostusta alueeseen ja saavat yritykset sijoitta-

maan toimintaansa sinne? Alueen kehittäminen on välivaihe todellisen työllisty-

misen ja toimeentulon saamiseen. Yhteiskunnallisten toimintojen ja palvelujen 

kehittäminen yksistään ei riitä toimivan elinkeinorakenteen muodostumiseen. 

Vielä nykyäänkin pääosin aineellisilla hyödykkeillä ja tuotteilla on sellainen 

myyntiarvo, jolla saadaan tuloja alueelle ja voidaan säilyttää alueen elinvoimai-

suus.  Mahdollinen aineetonkin palvelutoiminta liittyy tavallisesti aineellisten 

tuotteiden valmistukseen ja lisää osuuttaan kehityksen myötä.  

Kehitys on kulkenut suuntaan, jossa väestö samoin kuin teollisuus, hakeutu-

vat kehittyville sekä kasvaville alueille että paikkakunnille. Tämä trendi on osal-

taan vähentämässä tutkittavan teollisuuden ja alueen kehitysmahdollisuuksia.   

1.4 Tutkimuskohde 

Tutkimuskohteena on Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metal-

liteollisuus, toimialojen tila ja kehityskaari 1990-luvun alusta vuoteen 2004 sekä 

tutkitaan, mitkä ovat toimialojen kehitysnäkymät tulevaisuudessa. Lisäksi toimi-

alojen kehitykseen tehdään katsaus varsinaista tutkimuksen ajanjaksoa edeltäneel-

tä ajalta. Tutkimus sisältää kirjallisuuteen perehtymisen, yrityskyselyn, tilastotie-

toihin perustuvan tutkimuksen, sekä case-tutkimuksen neljään alueen toimialan 

yritykseen. Lisäksi tutkimuksen pohjalta ehdotetaan toimenpiteitä, joilla on mah-

dollisuus parantaa alueen toimialan teollisuuden kilpailukykyä.  
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Kuvassa 2 on esitetty elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden tutkimuk-

sen ympäristöt. Yritykset ovat tutkimusalueen yrityksiä, joiden toiminta on elekt-

roniikan mekaniikan valmistusta tai metalliteollisuutta.  

 

Kuva 2. Ohutlevyalan ja metalliteollisuuden tutkimus Oulun Eteläisen alueella. 

Oulun yliopisto on mukana teollisuuden kehittämisessä ja kehittämiseen tähtää-

vissä projekteissa. Nivalan tuotantostudio on toimintaympäristö, jossa tehdään 

tutkimusta ja kehitystoimintaa tutkittavien toimialojen kehittämiseen. Projektit 

ovat kehittämiseen suunnattuja hankkeita. On myös muita erittelemättömiä ryh-

miä, kuten Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä, Keskipohjanmaan Ammatti-

korkeakoulu ja Centria. 
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2 Kirjallisuutta 

2.1 Tutkimuksen tekemistä käsittelevä kirjallisuus 

Perehtyminen tutkimuksen tekemistä käsittelevään kirjallisuuteen ajoittuu tutki-

muksen alkuvaiheisiin. Tutkimuksen tekemistä käsittelevää kirjallisuutta on run-

saasti monilta eri tieteenaloilta. Tässä tutkimuksessa on paneuduttu tähän kirjalli-

suuteen. Perehtyminen on lisännyt tietoa tutkimuksen tekemisestä yleensä ja mo-

nipuolistanut käsitystä siitä, mitä on otettava huomioon tieteellistä tutkimusta 

tehtäessä. Seuraavassa on julkaisuja, joista osa on luettu, osaan merkittäväksi 

katsotuissa kohdissa viitattu. 

Monet julkaisut on tarkoitettu yhteiskunnalliseen tutkimukseen, kuten Sosio-

logian tutkimusmenetelmät II (Eskola (1967). Nämä ovat luonteeltaan sekä aja-

tukseltaan sosiologis-filosofisia että pohjautuvat hermeneuttiseen ajattelutapaan. 

Yhteiskunnallisen ja sosiaalisen tutkimuksen kirjallisuudessa pohditaan alan tut-

kimusta ja sitä, millaisiin kysymyksiin on kiinnitettävä huomiota. Pohdintaa on 

aiheuttanut tutkimuksen validiteetti eli se, miten saadaan se tieto, mitä kysymyk-

sissä on tarkoitettu ja tarvitaan.  

Erilaisista tutkimusmenetelmistä ovat kirjoittaneet ohjekirjoja mm. (Aaltola 

& Valli 2001) sekä (Alasuutari 1999). (Haaparanta & Niiniluoto 1986) johdattavat 

lukijaa tieteenfilosofiseen ajatteluun. Filosofiseen ajatteluun perehtyminen on 

laajentanut näkemystä tieteellisten kysymysten tarkastelussa, ja sillä on merkityk-

sensä teknokraattisissakin asioiden tarkasteluissa. (Jyrinki 1976) on kirjoittanut 

kysely- ja haastattelututkimuksesta sekä siitä, miten niistä saatava tieto analysoi-

daan. Jyrinki käsittelee konkreettisesti ja näkemystä laajentavasti aihealuetta, joka 

liittyy tähän tutkimukseen.  

Tutkimuksessa tehtävillä haastattelutilanteilla on vaikutus haastattelun onnis-

tumiseen, olennaisen ja oikean tiedon saamiseen. Kohtaamisia tutkimus- ja haas-

tattelutilanteissa ja niistä olennaisen tiedon saamista ovat tutkineet (Muhonen & 

Heikkinen 2003). Heidän kirjassaan käsitellään haastatteluihin valmistautumisen 

tärkeyttä sekä sitä, miten haastattelija voi omalla olemuksellaan vaikuttaa haastat-

telun onnistumiseen. Kirja antaa mielenkiintoista ajattelemisen aihetta tutkimuk-

sen tekemiseen, kuten oman esiintymisen tarkasteluun.  

Tulosten eri osa-alueiden analysoinnista ovat kirjoittaneet useat tutkijat. Ana-

lyysi tarkoittaa jonkin kokonaisuuden hajottamista osiin (Hintikka 1969; Niini-

luoto 1983). Osiin hajottaminen on mielekästä, koska ne ovat kokonaisuuksia 
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helpommin hallittavissa. Myös tämän työn osiin hajottaminen sisältyy keskeisesti 

tutkimukseen. Lopuksi osatutkimuket kootaan ja tehdään yhteenveto.  Kvalitatii-

visen aineiston analyysiä ja tulkintaa pohtii kirjassaan (Mäkelä 1992). Pahkinen ja 

Lehtonen (1989) ovat tutkineet otannan vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista, jotka voi-

vat osaltaan johtaa tulosten erilaisiin tulkintoihin. Näkökulmien vaikutusta tulkin-

toihin ovat tutkineet sekä Töttö (2000) että Tuomi ja Valli (2003). 

2.2 Toimialoihin liittyvää kirjallisuutta 

Porterin (2001) mukaan kilpailustrategiaa valitessaan yrityksellä voi olla kolme 

perusstrategiaa: 1) olla jossakin suhteessa erilainen ja laadullisesti parempi kuin 

kilpailijat 2) olla näitä halvempi tai 3) keskittyä tietyn suppean asiakaskunnan 

palveluun. 

Länsimainen osaaminen ja automatisointi joutuvat kilpailemaan elektroniikan 

mekaniikan valmistuksessa halvan työvoiman maiden kanssa (Teknologiateolli-

suus 2005 a, b; liitteet 3, 6, 7, 8). ”Kiina-ilmiö ja valmistavan teollisuuden paino-

pisteen siirtyminen pois perinteisiltä vahvoilta teollisuusmailta uusille kehittyville 

markkinoille on tällä hetkellä arkipäivää. Joidenkin arvioiden mukaan esimerkiksi 

Saksasta Kiina-ilmiö vie työpaikkoja valmistavan teollisuuden puolelta tuhannen 

työpaikan päivävauhdilla”. (Ollikainen & Varis (2004). 

Ulkomaille kohdistettujen investointien määrä on ollut merkittävässä kasvus-

sa 2000-luvun vaihteessa. Ulkomailta Suomeen suuntautuvien sijoitusten määrä 

on ollut viimeisten viiden vuoden aikana vain murto-osa Suomesta ulkomaille 

suunnatuista investoinneista. (Teknologiateollisuus 2005 a). 

Suomessa on yritetty kehittää uusia valmistustekniikoita, joilla voitaisiin vas-

tata valmistuksen siirtymiseen halvan kustannustason maihin. Huomio kiinnittyy 

etenkin valmistuksen automaatioon. Uusista valmistusmenetelmistä lasertyöstö on 

yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan aloista. Ensimmäiset sovellukset lasertyös-

töstä ovat 1970-luvulta. Sen nopea investointi konepajoihin alkoi vasta 1990-

luvun puolivälistä. Lasertyöstöstä on suomen kielellä julkaistu monistetyyppisiä 

julkaisuja ja lehtiartikkeleita, mutta laajempia julkaisuja puuttui pitkään. Kirjalli-

suuteen toi lisäystä lasertyöstöjulkaisu (Kujanpää ym. 2005), sekä laserleikkausta 

ja -hitsausta käsittelevät kirjoissaan Vuorinen (1994) ja Partanen (2000). Eskeli-

nen (1999) käsittelee lasertekniikan hyödyntämistä jo tuotetta suunniteltaessa. 
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Tuote on pyrittävä suunnittelemaan automaatioon sopivaksi, koska kokoonpano 

on tyypillisesti työvoimavaltaisin osa tuotteen valmistuksessa. Pienillä tuote-erillä 

kokoonpanojärjestelmän tulisi olla mahdollisimman joustava, jotta tuotanto pys-

tyttäisiin optimoimaan (Lempiäinen & Savolainen 2003). 

Uusien ideoiden diffuusio muihin yrityksiin ja toisille toimialoille vaikuttaa 

myönteisesti kehitykseen ja taloudelliseen kasvuun (Bassanini & Scarpetta 2001; 

Fuente & Domenech 2001; Nonneman & Vanhould 1996). Jim Collins kertoo 

kirjassaan miten, jotkut yritykset ovat yltäneet globaalisti kehityksen kärkeen 

(Collins 2001).  

Jos tuotteille ei saada riittävän korkeaa kehitys- ja laatutasoa niin, että niillä 

olisi markkinoilla riittävää vetovoimaa menekin kasvattamiseen, tämä herkästi 

estää yrityksen menestymisen ja kasvun. Etenkin pienehköissä metallialan yrityk-

sissä tuotteiden suunnitteluun ja sen tasoon vaikuttaa henkilöstön koulutustaso, 

jolla luodaan edellytykset suunnittelussa tarvittavaan perusosaamiseen. (Manner-

maa 1993). Tuotteen kehittämisestä ideasta eteenpäin ovat käsitelleet mm. Cagan 

ja Vogel (2003).  

Yritys voi yhtenä strategisena toimintanaan keskittyä yksin vastaamaan tuo-

tannostaan sekä markkinoinnistaan. Strateginen valinta voidaan myös tehdä luo-

malla yhteistoimintaa kumppanuusyrityksiin eli toteuttaa markkinointi keskus-

liikkeen tai markkinointiyrityksen kautta. (Santalainen, Voutilainen & Porenne 

1991).  

Empiirinen tutkimus mikrotasolla osoittaa, että koulutusinvestoinneilla on 

positiivinen vaikutus yksilön tuottavuuteen. Useimmissa tutkimuksissa joka puo-

lella maailmaa yksilön koulutuksen ja palkan välillä on todettu olevan vahva posi-

tiivinen riippuvuussuhde. (Lazear 2002; Johnes 2001; Johnes ym. 2004). Koulu-

tuksen ja palkan välisiä riippuvuuksia ovat tutkineet (Asplund & Maliranta 2006). 

Uusien yritysten luomista alueelle ja syntyneiden yritysten edelleen kehittä-

mistä ovat tutkineet (Kautonen & Kolehmainen 2001; Sotaranta & Mustikkamäki 

2001). 

Hyry (2004) on tutkinut Oulu-ilmiötä väitöskirjassaan ajanjaksolta 1970–

2002. Oulun teknologiakylä perustettiin 1980-luvun alussa ja se siirtyi pian yli-

opiston läheisyyteen. Oulun yliopiston perustamisella pari vuosikymmentä aiem-

min oli myös perustavanlaatuista vaikutusta Oulun alueen ja Pohjois-Suomen 

kehittymiseen. Yliopisto tarjosi otollisen maaperän huipputeknologian kehittymi-

selle uuteen teknologiapuistoon ja Oulun alueelle. (Lackman 1998; Hyry 2004). 

Oulu-ilmiö saavutti globaalin maineen, mikä edisti entisestään seudun kehittymis-
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tä. Kaaviossa 4 on esitetty Oulun seudun huipputeknologian työpaikkojen kehitys 

ajanjaksolla 1980–2001. 

 

Kaavio 4. Oulun seudun huipputeknologian työpaikkojen määrän kehitys suhteessa 

kaikkiin teknisen alan työpaikkoihin, sekä kaikkiin alueen työpaikkoihin ajanjaksolla 

1980–2001 (Julkaistu Martti Hyryn luvalla © Hyry 2004). 

Huipputeknologian työpaikkojen määrän kasvu jatkui vuodesta 1980 vuoteen 

2000 saakka. Tämän jälkeen tapahtui käännekohta, jolloin työpaikkojen määrä 

kääntyi laskuun. (Hyry 2004). 

2.2.1 Tutkimus ympäristön vaikutuksesta teollisuuden syntyyn 

Ryhmän kirjallisuus käsittelee viitekehyksen kohtaa Sosiaalinen, teknologinen ja 

talousympäristö. 

Ensimmäinen tutkimus teollisuusyritysten ympäristötekijöistä tehtiin Suo-

messa vuonna 1969 Taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (Taloudellinen tutki-

muskeskus 1969). Tutkimuksessa käytetty metodologia kehitettiin amerikkalais-

ten tutkimusten pohjalta, joissa se havaittiin toimivaksi tutkittaessa ympäristöteki-

jöiden vaikutusta teollisuuden kehitykseen.  

Valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia tutkimuksia tehtiin 1970-luvulla 

(Eriksson & Toiviainen 1978; Eriksson 1995; 2003; Repo 1980; Mikkonen 1986, 

2005). 

Vaasan läänissä tutkittiin 220 teollisuusyrityksen sijainnin valintaan vaikuttavia 

tekijöitä vuonna 1975 (Koski 1979). Sijaintitekijätutkimuksia tehtiin edelleen 

1980-luvulla. Teollisuuden sijaintipaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä tutkittiin 
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Pohjois-Savossa (Pohjois-Savon Seutukaavaliitto 1986; Littunen ym. 1987; Rau-

nio & Linnanmaa 2000). 

Yrityksen resurssien käytön sopeuttamista voidaan lisätä ostamalla palveluja 

yrityksen ulkopuolelta. Tällaiset suhteet muodostavat alihankintatoiminnan kans-

sa yhteistyöverkon. (Kolehmainen J 2001; Okko 1990, 1992; Warsta 1992; Lahti 

1993; Jussila & Toiviainen 1994). Maantieteellinen läheisyys helpottaa tiedonkul-

kua ja edistää innovaatioiden syntymistä ja leviämistä (Porter 1991; Mikkonen 

1995). 

 

Teknologiakeskukset ovat lisänneet toimijoiden vuorovaikutusta sekä lisänneet 

näiden osaamista ja kilpailukykyä (Sternberg 2000). On voitu todeta aloittavien 

uuteen teknologiaan perustuvien uusien yritysten kasvavan puistoissa nopeammin 

kuin muualla (Wahlroos 2010). 

2.2.2 Teknologiakeskittymien ja tiedepuistojen synty 

Tähän kohtaan ryhmitelty kirjallisuus vastaa viitekehyksen kohtaan Globaali 

kehitys vetää, alueen osaaminen työntää.  Tutkimuskeskittymissä 1960-luvulla 

tehtiin monia vallankumouksellisia tekniikan alan keksintöjä, jotka käynnistivät 

uuden teollisuuden keskittymiä, joita alettiin kutsua nimillä teknologiacenter, 

teknologiapuisto, tiedepuisto, yrityspuisto teknopolis jne. (Markusen ym. 1986; 

Saxenian 1994; Pouder & John 1996; Yamawaki 1992).  

Euroopan ensimmäinen tiedepuisto, Valbonne Sophia Antipolis, aloitti 1970-

luvulla Ranskassa, Cambridgen tiedepuisto vuonna 1973 ja Herriot-tiedepuisto 

1974 (Edinburgh) USA:ssa. Ensimmäinen Pohjois-Eurooppaan perustettu tiede-

puisto oli Oulun teknologiakylä (1982) ja toinen Ideon 1983 Ruotsin Lundiin. 

Ensimmäinen Saksan tiedepuisto on Länsi Berliiniin BIG, joka aloitti vuonna 

1983 (Vuorinen 1989). Klustereiden tietokanta tutkimusstrategioista ja kilpaile-

vista keskittymistä sisältää yli 800 keskittymää 52 maasta (Rosenfeld 2002a). 

Yksi tunnetuimpia tämäntapaisia keskittymiä on Piilaakso, jonka kantavaksi 

voimaksi on katsottava osaaminen. Nykyään Piilaaksolla on tunnettuuteen poh-

jautuvaa vetovoimaa. (Hyry 2004). Klusterit olivat muodostuneet keskeiseksi 

käsitteeksi monissa uusissa poliittisissa aloitteissa Euroopassa ja myös ympäri 

maapallon (Hyry 2004; Ketels 2004; Rosenfeld 2002 b). 

Porter määrittelee klusterin seuraavalla tavalla: ”Kilpailijoiden, asiakkaiden 

ja hankkijoiden kasaantuminen edistää tehokkuutta ja erikoistumista. Tärkeää on 

maantieteellisen kasautumisen vaikutus parannus- ja innovointityöhön. Lähellä 
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kilpailijoita sijaitsevat yliopistot mitä todennäköisimmin huomaavat toimialan, 

näkevät sen tärkeäksi ja reagoivat sen mukaisesti. Lähellä olevilla hankkijoilla on 

hyvät mahdollisuudet osallistua vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön alan tutkimus- 

ja kehitystyössä.” Klustereiden maantieteellinen läheisyys yhdistää yritykset ja 

liittää tutkimuslaitokset eri alueisiin, sekä yhteisominaisuudet täydentämään toisi-

aan. (Porter 1998b). 

 

Teollisuuskeskittymät ovat tärkeitä myös siksi, että ne vähentävät uuden yritys-

toiminnan aloittamisen esteitä ja muodostavat verkostoja yrityksien kesken (Ke-

tels 2003; Hyry 2004). 

Innovaatioklusterit-nimitys tuli suosituksi paikallisissa klustereissa ja projek-

teissa Yhdysvalloissa (Porter 2001; Ketels 2003; Hyry 2004). Klusteri-ajatusmalli 

ja kehitys ovat edistyneet Euroopan monilla alueilla (Sölvell ym. 2003).  

Japanin teknopolisohjelmalla pyrittiin tukemaan teollista kehitystä nostamalla 

paikallisten yritysten teknologista tasoa. Lisäksi alettiin merkittävästi tukea tut-

kimus- ja kehitystoimintaa. Vuonna 1988 Japanissa määritettiin peräti 25 aluetta 

teknopolisalueiksi. (Glasmeier 1988; Laaksonen 1994; Yamawaki 1992, 2001; 

Edgington 1989). 

Vastaus siihen, miksi joku maa menestyy jollakin toimialalla, löytyy maahan 

liittyvästä neljästä perustekijästä ja kahdesta muusta muuttujasta (kuva 3). Nämä 

neljä perustekijää ovat seuraavat: 1) tuotannontekijät, 2) kysyntäolot, 3) lähi- ja 

tukialat ja 4) yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne, jotka muokkaavat 

yrityksen kilpailuympäristöä joko kilpailuetua edistävästi tai jarruttavasti. Kaksi 

muuta muuttujaa, ennakoimattomat tilanteet ja valtion toimenpiteet, ovat tärkeitä 

teorian täydentämiseksi, ja ne voivat muokata dramaattisestikin toimialojen ra-

kennetta. (Porter 1989; 1980). 
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Kuva 3. Porterin timantti (Eriksson 2003; Porter 1989). 

Jotta liiketoiminta alkaa menestyä, tarvitaan seuraavan viiden eri tekijän kom-

ponentit: 1) yrittäjien, 2) tuotteiden, 3) liiketoimintakonseptin, 4) asiakkaiden 

sekä 5) voimavarojen ja toimintaympäristön komponentit. (Laukkanen 2006): 

1. Toimintaympäristö: Se muodostuu monien osatekijöiden summasta. Kuvassa 

7 esitetty osaamiskeskittymä muodostaa oivallisen toimintaympäristön. On 

ratkaisevan tärkeää, millaiseksi Oulun Eteläisen alueen toimintaympäristö 

kehittyy.   

2. Yrittäjät ja tiimit: Nämä muodostuvat luonnollisesti yrittäjistä itsestään, mut-

ta niihin vaikuttavat monet osatekijät. Yrittäjien koulutus on tärkeä osatekijä. 

Yrittäjähenkinen ympäristö ja ilmapiiri vaikuttavat yrittäjyyteen. 

3. Tuotteet ja palvelut: Yksi ehdoton edellytys menestyvän liiketoiminnan kehit-

tymiselle on kyetä kehittämään ja valmistamaan laadukkaita, riittävän kor-

keatasoisia tuotteita, joilla on kysyntää maailmalla. 

4. Markkinat ja asiakkaat: Edellytys liiketoiminnan aloittamiseen on, että kye-

tään hankkimaan asiakkaat ja markkinat. 

5. Voimavarat: Jotta voidaan selvitä kaikista edellisen neljän kohdan vaatimuk-

sista, tarvitaan mittavat voimavarat ja resurssit näiden liiketoiminnan osateki-

jöiden aikaansaamiseksi. 

Mitä pienempi kunta tai seutu hallinnollis-taloudellisena yhteisönä on, sitä vä-

hemmän sillä on omia edellytyksiä laajan yritystoiminnan etsimiseen ja kehittä-
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miseen. Siksi seudullinen yhteistyö resurssien turvaamiseksi on strategisesti tär-

keää. Tässä yhteistyöllä tarkoitetaan kuntien ja seudun resurssien panostamista. 

Seudun näkökulmasta uutta liiketoimintaa syntyy myös niin, että sinne siirtyy tai 

sijoittuu toimiva yritys tai perustetaan yrityksen uusi toimipaikka. Tuloksena voi 

parhaimmillaan olla vaikutuksiltaan huomattavan yksikön tulo seudulle. Sen ta-

kana on joskus yrityksen oma ratkaisu, mutta yhä yleisemmin kunnan ja yrityksen 

yhteistoiminta; aloite on tullut milloin kunnan, milloin yrityksen puolelta. (Lauk-

kanen 2006).   

Tulevaisuudessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota elämisen laadun ja hy-

vinvoinnin maksimointiin. Tämä suosii hyvän miljöön ja kulttuuriympäristön 

omaavia alueita tungostumisesta ja ympäristöongelmista kärsivien alueiden ase-

masta yritystoiminnan sijaintipaikkana. (Mikkonen 1995; Koski 1979). 

Yrityksen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta ja liittymistä toisiinsa, sekä liiketoi-

minnan kehittämistä ovat tutkineet Kettunen (1989); Kuja & Kuvaja (2002).   

 

Toistaiseksi yliopistojen ja korkeakoulujen päätehtävänä pidetään seututalouden 

kannalta niiden tutkimusta ja opetusta tiedon sekä osaamisen synnyttämistä ja 

siirtoa. Nykyään puhutaan kuitenkin myös yliopistojen kolmannesta tehtävästä. 

Sillä tarkoitetaan sitä, että niiltä odotetaan myös alueellista vaikuttavuutta: suoria 

vaikutuksia tutkimus- ja kehittämisyhteistyössä erityisesti yritysten sekä julkisten 

organisaatioiden kanssa. 

Seudulliselle kehittämiselle lähiyliopisto tai -korkeakoulu voi olla tärkeä uu-

den liiketoiminnan synty-ympäristö ja yhteistyökumppani (Laukkanen 2006). 

Suomen tieteen tilaa ja tasoa ovat tutkineet (Husso ym. 2000) Katsaus tutkimuk-

seen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla. 

2.3 Verkostoituminen ja alihankinta  

Verkostoitumista ja alihankintaa käsittelevästä kirjallisuudesta etsitään tietoja 

kuvan 4 viitekehyksen kohtaan Kumppanuus, verkot.  

Monet tutkijat ovat pohtineet tulevaisuuden verkosto- ja organisaatiomallia. 

(Womack & Jones 1996) määrittelivät vision tulevaisuuden tuotannon organisaa-

tiomalliksi, joka koostuu ryhmästä yksilöitä, toimintoja sekä juridisesti erillisiä, 

mutta toisiinsa synkronoituja yrityksiä. Tämä on kehittynyt tämän päivän todelli-

suudeksi. Onko esimerkiksi auton valmistusta, jossa organisaatiomalli ei olisi 

käytössä? 
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Henry Ford oli merkittävä teollisen tuotannon kehittäjä 1900-luvun alussa. 

Hän kehitti auton valmistuksessa kokoonpanolinjan, jonka hän kuvasi olevan 

ainoan valmistusmallin, jolla on mahdollisuus tuottaa riittävän tehokkaasi ja edul-

lisesti autoja sen hetkiseen valtavaan kysyntään. Jo Henry Ford 1900-luvun alussa 

kuvaili tämän modernin tuotannon ja juuri hänen kirjoituksensa olivat perustana 

japanilaiselle tuotantofilosofialle (Lehtinen 2001). 

”Organisaatioiden väliset kumppanuudet voivat sisältää pitkäaikaista yhteis-

työtä, joka voi olla koulutusta, tuotantoteknologian kehittämistä, yrityshautomo-

toimintaa yritysten ja tutkimusyksikköjen tai yliopistojen tai korkeakoulujen välil-

lä”. (Biemans 1992). 

Toimivien tuotannollisten yritysten verkostorakenteita on tutkittu Pohjois-

Pohjanmaan seutukaavaliiton alueella (Warsta 1992). Verkostotaloutta ja moder-

nin yrityksen toimintaympäristöjä on tutkinut (Storhammar 2010), pohjoissuoma-

laisten PKT-yritysten strategiavalintoja (Eriksson 2003). Päivi Iskanius on tutki-

nut tuotannonhallintaa, siihen liittyvää logistiikkaa ja häirötilanteiden paikallis-

tumista tuotantoketjussa Oulun Eteläisen alueella. Tutkimuksessa on todettu eri-

koisen häiriöalttiiksi verkostojen rajapinnat (Iskanius 2004). Tietoa Suomen ver-

kostoitumisesta lisäävät (Toivainen ym. 2004) teoksessaan Puualan paikalliset 

yritys- ja yhteistyöverkot. Vaikka teos käsittelee puualaa, siitä saa tietoa verkosto-

rakenteista ja lisää tuntemusta Suomen teollisuudesta.  

 

Lokaalia ja globaalia verkostoitumista käsittelevää kirjallisuutta: Ulla Lehtinen 

on tutkinut verkostoitumista ja alihankintaa kotimaassa ja globaalisti (Lehtinen 

1991; 1992; 1994; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001; 1996). 

Yleensä yritykset, jotka ovat kyenneet pääsemään sopimusvalmistukseen 

jonkin suuryrityksen kanssa, ovat huomattavan kehittyneitä toiminnassaan. Ne 

ovat saavuttaneet vakaan aseman toiminnassaan ja ovat osaamiseltaan korkeata-

soisia. Vielä toisen portaan valmistusyritykset ovat osaamisensa ja toimintansa 

puolesta korkean tason yrityksiä. Myös niillä on yleensä aikaisempaa pitkäaikais-

ta kokemusta ja näyttöä toiminnastaan. (Lehtinen 2001). 

 

Globaali verkostoituminen: Yritysten verkostot ja erilaiset verkostorakenteet ovat 

olleet etenkin vuosituhannen vaihteen jälkeen kiinnostuksen kohteena.  Alihan-

kinnan tutkimukseen ovat vaikuttaneet viime 30 vuoden aikana kehitetyt uudet 

teoriat. Kirjallisuudessa on esitetty alihankintaa koskevia tutkimuksia Japanista, 

Italiasta, Ranskasta ja Skandinaviasta. (Lehtinen 2001). Nykyään teollisuustuo-

tanto on kehittynyt siten, että saman tuotteen valmistusta tehdään eri maissa glo-
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baalisti. Tämä lisää erilaisten verkostojen kehittymistä. Verkostoitumisesta on 

katsottu olevan yrityksille etua, etenkin tuotantokustannusten alentamisessa. 

Myös yritysten yhteistoiminta tulee kysymykseen, jotta tuotanto saadaan synty-

mään ja yritysten rajalliset resurssit riittämään.  Kuvassa 4 on esitetty hankinta-

verkoston rakenteita (Lehtinen 2001). Uutta tietoa tuottavien organisaatioiden 

yhteistyösidosten lisääntymisestä voidaan nähdä Porterin esittämänä strategisena 

liittoutumisena (Porter 1991; Eriksson 1996). 

Valmistuksen kumppanuudessa jaetaan tuotteen valmistamiseen liittyviä toi-

mintoja eri yritysten kesken, joilla on edellytykset valmistamiseen. Yrityksessä 

voi olla kyseiseen valmistukseen tarvittava osaaminen tai konekanta jo valmiina. 

Koneiden hankinnassa säästetään investointikustannuksissa. Näin saavutetaan 

valmistuskustannusten alenemista ja kannattavuuden paranemista (Eriksson 1996). 

Yleensä päähankkija on alihankkijana toimivaa valmistusyritystä suurempi yritys.  

Kuva 4. Alihankintaketjun rakenteen kehitys (Lehtinen 2001). 

Ulla Lehtisen (Lehtinen 2001) mukaan lähellä päähankkijaa olevat alihankkijat 

ovat menestyneet tuotannossaan ja saavuttaneet päähankkijan luottamuksen. Olli-

kainen ja Varis määrittelevät päähankkijan roolin seuraavasti: ”Toimittajaketjun 

päähankkijat ovat usein menestyksekkäitä globaalin toimintatavan omaavia yri-

tyksiä, jotka toimivat globaalisti tarjoten palveluja kaikkialla maailmassa.  Jo 

havaittavissa olevan voimistuvan rakenteellisen muutoksen mukanaan tuomia 
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piirteitä ovat useampiportaiset toimittajaketjut (kuva 5), joissa päähankkija toimii 

muutaman suuren järjestelmäintegraattorin kanssa.” (Ollikainen & Varis 2004).  

 

Kuva 5. Muutos päähankkijakeskeisestä toimintatavasta verkottuneeseen toimintata-

paan (Ollikainen & Varis 2004). 

2.4 Valmistuksen teknologiaan ja sen kehittämiseen liittyvä 
kirjallisuus 

Kohdan kirjallisuuden käsittelemät aiheet keskittyvät viitekehyksen kohtaan Ta-

loudelliset ja henkiset resurssit, mitä panostettavaa. 

Ohjelmoitavien ja automaattisesti lataavien ja purkavien valmistuskoneiden 

käyttöä olisi pyrittävä lisäämään tuotteita valmistavassa teollisuudessa valmistus-

kustannusten alentamiseksi ja kilpailuedun saavuttamiseksi (Kuivanen 1999). 

Kalliiden koneiden hankinnassa voidaan tuotannon verkostoitumisella säästää 

investointikustannuksissa, mikä koituu valmistuskustannuksien alentuessa kan-

nattavuuden paranemiseen (Eriksson 1995; Riistamaa & Jyrkkiö 1994). Kotimai-

sessa tuotannossa työn kustannus on korkea, joten automaatioasteen täytyy nousta 

ja tuotettavien hyödykkeiden jalostusarvon kasvaa. Samalla tehokkuusvaatimus-

ten on noustava ja tuotteita on pystyttävä tuottamaan entistä lyhemmillä läpi-

menoajoilla. Tämä johtaa tuotteiden moduloinnin ja massaräätälöinnin lisäänty-

miseen, jotta tuotteita pystytään valmistamaan joustavasti ilman välivarastoja. 

(Ollikainen & Varis 2004; Sääksvuori & Immonen 2002). Robottien määrää on 

mahdollisuus lisätä tarpeellisuuden ja kannattavuuden rajoissa. Automatisointi on 

mahdollisuus lisätä käsittämään koko valmistuslinjaa ja kokonaista tuotantoketjua. 

On kuitenkin aina muistettava, että automatisoinnista saatu kustannusten alene-
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minen ja saatu hyöty määräävät automatisoinnin sekä sen laajuuden rajat. (Kuiva-

nen 1999; Schuler 1998; Shigley 1989). 

Vaikka näiden koneiden käyttöliittymät ovat ainakin osaksi automatisoituja ja 

pyritty kehittämään käyttäjäystävälliseksi, tarvitaan niiden käyttämiseen hyvin 

osaavaa ammattihenkilökuntaa. Tämän vuoksi yrityksen toiminta-alueella vaadi-

taan hyvää ja ajan tasalla olevaa ammattihenkilöiden koulutusta. Lisäksi vaadi-

taan erikoisammattimieskoulutusta, koska nopean kehityksen myötä tulee uusia 

valmistusmenetelmiä, jotka tuovat mukanaan uutta laitteistoa, joiden käyttö vaatii 

puolestaan uutta osaamista. On myös aina mahdollisuus, että myöhemmin ei löy-

dy osaavaa työvoimaa, jos siitä ei ole toimintaa aloitettaessa tietoa. (Santalainen 

ym. 1991). Tämän näkemyksen mukaan koulutuksen taloudellista kasvua vauhdit-

tava vaikutus syntyy teknologisen kehityksen kautta (Asplund & Maliranta 2006; 

Nonneman & Vanhoudt 1996). 

Laajoihin maa-aineistoihin perustuvien tutkimustulosten mukaan koulutusin-

vestointien kasvattamisella on koko kansantaloudessa vähintään yhtä suuri vaiku-

tus kuin yksittäisen kansalaisen taloudessa (Asplund & Maliranta 2006; Tepele 

2001; Krueger & Lindahl 1999, 2001; Bassanini & Scarpetta 2001; Cohen & Soto 

2001; Teulings & Rens 2003). 

Osaamisen kehittämisessä suurin merkitys on henkilöstön jatkuvalla koulut-

tamisella ja osaavan uuden henkilöstön palkkaamisella. Lisäksi osaamisalueet 

kehittyvät luonnollisesti myös työssä oppimisen kautta. (Ollikainen & Varis 2004; 

Schein 1991). 

Inhimillinen pääoma on siis merkittävä tuotantopanos tutkimus- ja kehitys-

toiminnassa, ja sen vuoksi se edistää uusien, teknologisesti kehittyneempien tuot-

teiden ja tuotantoprosessien syntymistä. Uusien ideoiden leviäminen muihin yri-

tyksiin ja muille toimialoille vaikuttaa myönteisesti alueen teollisuuden kehityk-

seen ja taloudelliseen kasvuun. (Asplund & Maliranta 2006; Uzawa 1965; Nelson 

& Phelps 1966; Lucas 1988; Romer 1990, 1986; Barro 1990; Barro & Sala-i-

Martin 1992, 1995; Aghion H Howitt 1998; Durlauf & Quah 1999; Topel 1999). 

2.5 Kirjallisuudesta löydettyjä poimintoja ja havaintoja 

Kirjallisuudesta on havaittavissa tuotannon tekijöitä joiden vaikutusta voidaan 

soveltaa tähän tutkimukseen. Tekijöitä jotka vaikuttavat tuotantoon samaan suun-

taan, on ryhmitelty omiksi ryhmikseen. Tätä ryhmittelyä on käytetty muodostetta-

essa tähän tutkimukseen viitekehystä kuva 7.  
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2.5.1 Lokaali ja Suomen toimialan kehitys  

Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden kehityk-

sestä on rajoitetusti saatavissa aikaisempaa luotettavaa tutkimustietoa. Näiltä osin 

tämä voidaan korvata turvautumalla tilasto- ja arkistotietoihin. Nämä tiedot voi-

daan määrittää laadullisiksi tiedoiksi; ne antavat myös pohjaa laadulliseen tutki-

mukseen.  Taulukossa 2 on tietoja toimialan kehityksestä Suomessa, tämä kehitys 

koskettaa myös Oulun Eteläisen alueen kehitystä. 

Taulukko 2. Näkemyksiä tutkimusalueen toimialojen kehityksestä. 

Kehitys on seuraavanlaista Lähde 

Suomalaisyritykset kasvavat vauhdilla Kaukoidässä, 

Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Etelä- ja Keski-Amerikassa. 

Teknologiateolli-suus 2006 

Teollisuustoiminta Oulun Eteläisen alueella 1995–2004. 

Toiminnan bruttoarvo ja jalostusarvo.  

Tilastokeskus 2006  

Osaamistarpeiden ennakointi Oulun Eteläisessä. Antinoja V, Hakuli M 2003 

Uusien EU-maiden työvoimakustannukset tuntia kohti ovat noin 

neljäsosa EU-maiden kustannustasosta 

Teknologiateollisuus 2005 

Oulun yliopiston perustamisella oli suuri vaikutus Oulun alueen ja 

Pohjois-Suomen kehittymiselle. 

Hyry 2004 

Oulun yliopiston kehityksen tuoma huipputeknologian 

työpaikkojen määrä kääntyi 2000-luvun vaihteessa laskuun. 

Hyry 2004 

Tuotekehityksestä ja tuotannon optimoinnista etsitään 

kilpailuetua. 

Lempiäinen & Savolainen 2003 

Etenkin pienehköissä metallialan yrityksissä suunnittelun tasoon 

vaikuttaa henkilöstön koulutustaso, luodaan edellytykset 

suunnittelussa tarvittavaan perusosaamiseen. 

Mannermaa 1993 

Lasertekniikan hyödyntäminen valmistuksessa. Kujanpää, Salminen & Vihinen 2005 

Tilastoista ilmenee tutkittavan teollisuuden tuotannon vienti halpojen kustannus-

ten maihin. Työntekijämäärä kasvaa suomalaisten tytäryhtiöiden halvan työvoi-

makustannusten maissa, kun Suomessa sijaitsevissa yrityksissä työntekijämäärä 

pienenee. (Teknologiateollisuus 2005 a). Uusien EU-maiden työvoimakustannus 

on jäsenyyden alussa vain neljäsosa vanhojen EU-maiden kustannuksista, millä 

on vaikutusta Oulun Eteläisen alueen teollisuuden kehitykseen. 
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2.5.2 Havaintoja toimialan globaalista kehityksestä 

Globaalia tutkimusaiheen ja teollisuuden kehitystä koskevaa tutkimusaineistoa ja 

tilastoitua tietoa on runsaasti saatavissa. Teollistumisen laajamittainen kasvu alkoi 

1900-luvun alkupuolella. Tämän seurauksena on kirjallisuutta kertynyt eri teolli-

suudenaloilta.  

Taulukko 3.  Havaintoja toimialojen globaalista kehityksestä. 

Kehitys on seuraavanlaista: Lähde 

Länsimainen osaaminen joutuu kilpailemaan 

Kiina-ilmiön kanssa. 

Teknologiateollsuus 

2005 

Länsimaisilla teollisuusyrityksillä on mahdol- 

lisuus säilyttää tuotantonsa viedessään sitä Kiinaan,  

jolloin on mahdollista selvitä hintakilpailussa. 

ETLA, Kiina-ilmiö  

2005 

Arvioiden mukaan Saksasta Kiina-ilmiö vie  

työpaikkoja valmistavalta teollisuudelta 

tuhannen työpaikan päivävauhdilla. 

Ollikainen & Varis 

2004 

Suomeen suuntautuvien sijoitusten määrä on  

viiden viimeisen vuoden aikana ollut murto- 

osa Suomesta ulkomaille suunnatuista investoinneista. 

Teknologisteollisuus 

2005 

Kilpailutilanteessa voi olla kolme perustrategiaa: 

olla erilainen ja laadullisesti parempi, olla halvempi 

ja keskittyä tiettyyn suppeaan asiakas-kuntaan. 

Porter 

2001 

Suomen houkuttelevuus investointikohteena on huolestuttavan heikko. Ernst & 

Youngin tiedustelussa Suomea ja Ruotsia ei mainita niiden maiden joukossa, 

joihin globaalit yritykset aikovat investoida Euroopassa. (Teknologiateollisuus, 

tilanne ja näkymät 4/2005 a). 

On kuitenkin huomattava, että pienelläkin erikoisosaamisen yrityksellä on 

mahdollisuus menestyä. On vielä mahdollisuus saavuttaa globaalit markkinat, 

oman pitkälle kehittyneen erikoistumisensa ansiosta. Kehittyneen pienikokoisen 

erikoisosaamisen tuotteen kuljetuskustannuksilla ei myöskään ole välttämättä 

ratkaisevaa merkitystä. (Riistamaa & Jyrkkiö 1994). 

2.5.3 Teollisuuden kehittymiseen vaikuttavat ympäristötekijät 

Yksi teollisen tuotannon aloittamiseen ja ylläpitämiseen vaikuttava tekijä on ym-

päristöolosuhteet. Yritysten toimintaympäristön arviointia on käsitelty Seppo 
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Erikssonin tutkimuksessa, jossa 45 valittua arviointimuuttujaa ryhmiteltiin sijain-

titekijäryhmiksi seuraavasti: 1) Tontti ja toimitilat 2) Energia- vesi- ja jätehuolto 3) 

Liikenneyhteydet 4) Työn saatavuus 5) Asuntojen saatavuus 6) Paikallismarkki-

noiden koko 7) Koulutusmahdollisuudet 8) Kunnan palvelutaso 9) Kunnan yritys-

ilmapiiri 10) Kunnan kehittyneisyys 11) Yritysten yhteistoiminta. (Eriksson 1996; 

Eriksson & Toivainen 1978). 

Taulukko 4. Sosiaalinen-, teknoliginen- ja talousympäristö. 

Talousympäristön tuntomerkkejä: Lähde 

Kilpailijoiden, asiakkaiden ja hankkijoiden kasaan- 

tuminen edistää tehokkuutta ja erikoistumista. 

Porter 1998 

Maantieteellinen läheisyys helpottaa tiedonkulkua   

ja edistää innovaatioiden syntymistä ja leviämistä. 

Mikkonen 1995; 

Porter 1991 

Yritystoiminnan aloittamisessa on yhä useammin 

kunnan ja yrityksen yhteistoiminta, aloite on tullut 

milloin kunnan, milloin yrityksen puolelta. 

Laukkanen 2006 

Tulevaisuudessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota 

elämisen laadun maksimointiin. Tämä sopii yritysten   

sijaintipaikkojen markkinointiin. 

Mikkonen 1995; 

Koski 1979 

Seudulliselle kehittämiselle lähiyliopisto tai -korkea- 

koulu voi olla tärkeä synty-ympäristö ja yhteistyö- 

kumppani. 

Laukkanen 2006 

Valmistuksen kumppanuudessa jaetaan tuotteen  

valmistamiseen liittyviä toimintoja eri yritysten  

kesken, joilla on edellytykset valmistamiseen. 

Eriksson 1996 

Useampiportaisella hankintaketjulla kyetään 

tuottamaan vaativampaa ja suurempaa tuotantoa. 

Lehtinen 2001 

Suomessa on mm. professori Arto Lahti nostanut 1980-luvulla esille ns. verkosto-

ajattelun yrityksen johtamisessa ja yhteistyön kehittämisessä. Tällainen ajattelu 

on viime vuosina lisääntynyt hyvin nopeasti eri puolilla kehittyneissä teollisuus-

maissa. Kansainvälisesti merkittävä osaaminen syntyy hitaasti ja monien toisiinsa 

ketjuuntuneiden liiketoimintojen yhdistelmänä, klusterina (Nivala 1994; 1993). 

2.5.4 Kysyntä, kilpailu ja tuleva kehitys 

Tutkittavan teollisuuden menestyksen edellytyksenä on vienti ja viennin jatkumi-

nen tulevaisuudessakin. Markkinointi on yksi kokonaisvaltaisuuteen tähtäävistä 
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ajatusmalleista, joilla liiketoimintaa kuvataan ja kehitetään. Markkinoinnin tehtä-

vänä on välittää yrityksen toimintaan asiakkaan tarpeet. (Yliherva 2004; Räsänen 

1994). 

Taulukko 5. Kysyntä, kilpailu ja tuleva kehitys, kuka ostaa ja kenen kanssa toimitaan. 

Markkinat ja asiakkaat: Lähde 

Markkinoinnillinen rakentaminen on ratkaisevassa 

asemassa kaupallisen menestyksen aikaansaannissa. 

Rope, Vahvaselkä 1993 

Nykyinen valmistamisen kilpailutilanne voi asettaa 

yrityksen kannattavuuden ehdoksi halvemmat  

valmistamisen työkustannukset, jotta yrityksellä  

on edellytykset toimintansa jatkamiseen. 

Teknologiateollisuus 

2005 

Strateginen valinta voidaan myös tehdä luomalla 

yhteistoimintaa kumppanuusyrityksiin. 

Toteutetaanko markkinointi keskusliikkeen, tai 

markkinointiyrityksen kautta. 

Santalainen, Vouti- 

lainen & Porenna 

1991 

Yrityksen toiminnoista markkinointi- ja vientistrategiat ovat keskeisimpiä yrityk-

sen toiminnan kannalta. Kuten edellä on todettu, yrityksen strategiaan vaikuttaa 

varsin monet tekijät. Näiden tuotantoon vaikuttavien osatekijöiden yhteisvaiku-

tuksen pohjalta voidaan vasta alkaa muodostaa lopullista kokoonpanoa, joka 

muodostaa lopullisesti valitun tuotannon strategian. 

2.5.5 Resurssit 

Resurssien eri osa-alueista löytyy runsaasti tutkimustuloksia. Tässä tutkimuksessa 

paneudutaan resursseihin, joilla on merkitystä tutkittavan alueen teollisuudelle. 

Käsitteenä resurssi on laaja-alainen, joten tätä tutkimusta voitaisiin myös kutsua 

alueen toimialan teollisuuden kilpailua edistävien resurssien tutkimukseksi.   

Taulukko 6. Taloudelliset ja henkiset resurssit, mitä panostettavaa. 

Tutkittu resurssi on seuraavanlainen: Lähde 

Vankat resurssit voivat olla jatkuvan kilpailuedun  

lähteet yritykselle. Resurssit jakaantuvat fyysisiin 

inhimillisiin ja organisatorisiin. 

Barney 1991 

Henkisiin resursseihin lukeutuu alueen koulutus- 

asteen taso. 

Antinoja & Hakuli 2003 
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Tutkittu resurssi on seuraavanlainen: Lähde 

Inhimillinen pääoma on merkittävä tuotantopanos 

tutkimus- ja kehitystoiminnassa, ja se edistää uusien 

tuotteiden ja tuotantoprosessien syntymistä. 

Asplund & Maliranta 2006 

Pienissä metalliteollisuuden yrityksissä markkinoin- 

tiin panostaminen, samoin kuin muukin kehittäminen  

jää herkästi vähiin. Tästä seuraa markkinoinnin  

jääminen lähialueille ja kotimaahan. 

Nivala 1994 

Yrityksen resurssien käytön sopeuttamista voidaan 

lisätä ostamalla palveluja yrityksen ulkopuolelta.  

Tällaiset suhteet muodostavat alihankintatoiminnan 

kanssa yhteistyöverkon. 

Vuorinen 1989 

Yrityksen osaamisen lähtökohtana ovat yrityksessä olevat resurssit, joiden perus-

teella rakentuvat kyvykkyydet. Kuva 6 osoittaa että, noustaessa hierarkiassa ylös-

päin osaaminen lisääntyy, mutta toteutus vaikeutuu (Javidan 1998). Resurssipe-

rusteinen näkemys painottuu vahvasti yrityksen sisäisiin mahdollisuuksiin. 

Ylimmällä tasolla oleva ydinosaaminen on yhdistelmä erilaisia taitoja ja teknolo-

gioita. (Hamel & Prahalad 1994). 

Kuva 6. Osaamisen hierarkia (Torkko 2006; Javidan 1998). 

Erilaiset kyvykkyyksien osa-alueet ovat olleet tutkijoiden mielenkiinnon kohteena. 

Wahlroos on (2010) käsitellyt erilaisia kyvykkyyden osa-alueita ja selvittänyt 

tutkimuksen jakautumista eri koulukuntiin. Monissa kyvykkyyttä käsittelevissä 

tutkimuksissa mielenkiinnon kohteena ovat olleet suhdetoimintaan liittyvät ky-

vykkyydet. ”Suhdepätevyydet sisältävät kommunikaatioprosesseja, vuorovaiku-



 44

tusta, ongelmien ratkaisua ja suhteiden kehittämistä.” (Croom 2001; Wahlroos 

2010). Tietoa ja oppimista kyvykkyyden kehittämisessä korostavat (Wahlroos 

2010; Leonard-Barton 1992). 

2.6 Teknologiateollisuuden tilastoja ja tutkimusta Suomesta sekä 
globaalisti 

Teknologiateollisuuden tilastot käsittävät koko Suomea koskevia sekä maailman 

laajuisia tilastoja ja lyhyen ajan ennusteita, vastaa viitekehyksen kohtaan toimi-

alojen ja seudun tuleva kehitys.  Näiden tilastojen perusteella saadaan käsitys 

globaalista teknologiateollisuuden kehityksestä (Teknologiateollisuus 2005 a; 

2006 a). 

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA on tutkinut Kiina-ilmiötä. Suni (2004) 

toteaa, että teollisuuden tuotannon viennissä Kiinaan omat hyvät puolensa. Län-

simaisilla teollisuusyrityksillä on mahdollisuus säilyttää tuotantonsa viedessään 

sitä Kiinaan, jolloin on mahdollista selvitä hintakilpailussa. Teollisuuden liikku-

vuutta ja globalisoitumista hän pitää osana nykyaikaa. (Suni 2004). ”Suomi hyö-

tyy kansantaloutena yritysten kannattavuuden paranemisen ja halvempien tuonti-

kustannusten kautta. Sopeutuminen tuotannon ja työllisyyden muutoksiin saattaa 

olla kuitenkin ongelmallista, jos supistaminen kohdistuu alueelle, jossa kyseisellä 

tuotannolla on suuri merkitys”. (Suni 2004).  

Tilastokeskuksesta on saatavissa erilaista tilastotietoa Oulun Eteläisen alueen 

yrityksistä, niiden toiminnasta ja työpaikkakehityksestä. Tilastoja on saatavissa 

myös alueen väestökehityksestä sekä siitä, miten väestön ennustetaan kehittyvän 

lähivuosina ja aina vuoteen 2040 saakka. Oulun Eteläisen alueen kolmessa seutu-

kunnassa on yritysrekisteritiedosto, tietoja alueen yrityksistä ja niiden tuotteista 

(Puntari 2005). 

Tilastoista voidaan päätellä teollisuuden ja talouden kehityssuuntia, joihin 

voidaan verrata alueen toimialan kehitystä. Niiden avulla nähdään Oulun Eteläi-

sen alueen kanssa teollisuudesta kilpailevien maiden kehitys ja voidaan tehdä 

ennusteita siitä, miten tämä kehitys vaikuttaa alueen teollisuuteen. Luettelo käyte-

tyistä tilastoista on esitetty liitteessä 1. 

Tilastoja Oulun Eteläisen alueelta: Kirjallisuutta ja tilastotietoa Oulun Eteläisen 

alueelta on jonkin verran saatavissa, joskin tilastotietojen esittäminen on pääosas-

sa. Tilastoihin pohjautuvilla alueen tiedoilla on merkitystä tutkittaessa alueen 

toimialojen teollisuutta sekä alueen kehitystä. Nämä antavat käsityksen alueen 

tilasta ja tutkittavasta teollisuudesta. Näihin tietoihin tämä tutkimus antaa myös 
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oman kontribuutionsa. Suoranaisesti elektroniikan mekaniikasta ja metalliteolli-

suudesta ei ole saatavissa aikaisempaa tutkimustarkoituksessa koottua aineistoa. 

Hyvää pohjaa tälle työlle antaa Centrian Osaamistarpeiden ennakointi Oulun 

Eteläisessä (Antinoja & Hakuli 2003). Siinä paneudutaan yleisessä muodossa 

alueeseen, sen kehityspiirteisiin ja kehittämisen tarpeisiin. Myös alueen väestön ja 

elinkeinoelämän kehityssuunta on nähtävissä. 
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3 Tieteellinen lähestymistapa ja 
tutkimustrategia 

3.1 Tieteellinen lähestymistapa 

Tutkimusotteessani pyrin noudattamaan realismia. Todellisuutta voidaan tutkia 

teorioiden, mallien ja käsitteiden avulla. Realismin mukaan tieto on erheellistä 

(Wahlroos 2010; Wollin 1995). Myös oma käsitykseni on edellä esitetyn näke-

myksen kaltaista.  Lainalaisuuksiksi kutsutaan ilmiöitä, jotka pysyvät ikuisesti 

muuttumattomina. Näitä ovat tietyt luonnonilmiöt. Lainalaisuuksilla voidaan 

johtaa uusia lainalaisuuksia. (Olkkonen 1993). 

Aidon tieteen sanotaan olevan itseään korjaavaa. Tutkimuksen tulosta voi-

daan pitää todenmukaisimpana tietona, kunnes toisin todistetaan. Totena voidaan 

pitää jotakin globaalia säännönmukaisuutta, jonka tiedetään toistuvan tiedossa 

olevalla säännönmukaisuudella. Tämä näkemyksen todenmukaisuus voi toteutua 

pitkiäkin aikoja, ja sitä pidetään herkästi totena. Kuitenkin on aina mahdollista, 

että tulee tilanne, joka muuttaa globaaliakin todenmukaisuutta. Näin todenmukai-

suus ei ole ikuisesti pysyvä todellinen tieto. 

Ilkka Niiniluoto (Niiniluoto 1983) on esittänyt eri tieteenalojen luonnetta ja 

filosofisia perusteita koskevan tarkastelun. Tämä jaottelu on vakiinnuttanut ase-

mansa ja tähän tarkasteluun törmätään vieläkin. 

 

                     perustieteet --- soveltavat tieteet --- tekniikka 

   

Tässä tutkimuksessa liikutaan soveltavan tutkimuksen ja tekniikan alueella, joskin 

perustieteiden alue on aiheuttanut pohdintaa. 

Soveltavien tieteiden kriteerinä on totuuden lisäksi hyöty, kuten esimerkiksi 

taloudellisuus, tehokkuus, ekologisuus, oikeudenmukaisuus jne. (Niiniluoto 1983; 

Olkkonen 1993). Useamman teoreettisen lähestymistavan tarkastelu auttaa tutki-

jaa kehittämään teoreettista mallia empiirisen todellisuuden näkökulmasta, tämän 

näkemyksen ovat todenneet tutkimuksissaan Wahlroos (2010) ja Layderin (1993). 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla koordinoidaan Oulun Eteläisen 

alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden tämänhetkistä tilaa, toimi-

alan lokaalia ja globaalia kehittymistä koskevaa tutkimusaineistoa. Teoreettiseen 

viitekehykseen viitataan luvun 7 tutkimuskysymysten vastauksissa. 
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3.2 Tutkimusongelma 

Tämän työn tavoitteena on tutkia Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniik-

kaan ja metalliteollisuuteen kuuluvien toimialojen kilpailukyvyn parantamista ja 

näiden teollisuudenalojen säilymistä alueella. Jotta voidaan päästä käsiksi teolli-

suudenalojen muutospaineisiin, on tunnettava toimialojen kehityshistoria. Tämän 

jälkeen on mahdollisuus puuttua niihin kysymyksiin, joilla voidaan parantaa teol-

lisuudenalojen kehitystä ja kilpailukykyä. Päätavoitteena on tutkia alueen elektro-

niikan mekaniikan tila vuosina 1993–2004. Toiseksi pyrkimyksenä on selvittää, 

miten toimialan teollisuutta voidaan kehittää. Kolmantena tavoitteena on tutkia 

ympäristön vaikutus tämän teollisuuden kehittymiseen alueella sekä tutkia, miten 

ympäristöä pitää kehittää. Tutkimuksen tavoitteet voidaan kirjallisuuden pohjalta 

kiteyttää tutkimuskysymyksiksi seuraavasti: 

 

Tutkimuskysymys 1.  Mikä on Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja 

metalliteollisuuden tila vuosina 1993–2004 sekä mitkä ovat näiden teollisuu-

denalojen kilpailumahdollisuudet verrattuna globaaliin kehitykseen? 

 

Tutkimuskysymys 2.  Miten Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan- ja 

metalliteollisuuden toimintaa tulee kehittää? 

 

Tutkimuskysymys 3. Mikä on ympäristön vaikutus teollisuuden kehittymiseen ja 

miten ympäristötekijöitä voidaan kehittää? 

Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän työn tavoitteena on tutkia Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekanii-

kan ja metalliteollisuuden nykytilaa ja havaita muutospaineet, jotta kehitystoimia 

voidaan tehdä edistystä tuovaan suunaan. Työssä perehdytään tutkimusta sivua-

vaan kirjallisuuteen ja tunnistetaan ne tekijät, jotka ovat mahdollistaneet teolli-

suuden ja teollisuuskeskittymien muodostumisen sekä edelleen kehittymisen. 

Tutkimuksessa etsitään alueen teollisuudenalojen ominaispiirteitä ja verrataan 

niitä kirjallisuudesta löydettyihin edistäviin tekijöihin. Näistä tekijöistä yhdessä 

tutkimustulosten kanssa etsitään keinoja alueen toimialojen teollisuuden kehittä-

miseen. Tavoitteisiin pyritään seuraavia tutkimusmetodeja käyttäen: 
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Kysymykset 1 ja 2 

– Kyselytutkimus, joka tehdään alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteol-

lisuuden yrityksiin. Saatuja vastauksia analysoidaan ja tutkitaan alueen teolli-

suudenalojen ominaispiirteet. 

– Tilastoihin pohjautuva tutkimus, jolla täydennetään kyselytutkimusta. Tilas-

toista saadaan Oulun Eteläisellä alueella ja koko Suomesta toimialan tietoja, 

joihin tutkimusalueen tuloksia voidaan verrata. 

– Case-tutkimus, jonka tarkoituksena on syventää kyselytutkimuksesta ja tilas-

toihin pohjautuvasta tutkimuksesta saatua tietoa. 

Kysymys 3  

– Kysely-, tilasto- ja case-tutkimuksen lisäksi merkitystä on kirjallisuuskatsa-

uksella, joka antaa globaalia tietoa teollisuuskeskittymien synnystä ja kehit-

tymisestä. Kirjallisuustieto lisää tietoa tarkasteltaessa alueen tutkittavia teolli-

suudenaloja, ja etsittäessä vahvuustekijöitä, sekä kehittämisen mahdollisuuk-

sia. 

– Ympäristöllä tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkittavien toimialojen 

toimintaedellytyksiin. Näitä ovat seuraavat: ympäristön vetovoimaisuus, yri-

tystoiminnalle suotuisa ilmapiiri, työvoiman saanti, koulutus, liikenneyhtey-

det, aktiivinen toiminta alueella, ympäristössä olevat muut yritykset, yritys-

toimintaa tukevat päätökset, teollisuuden kehittämiseen tähtäävä tutkimus. 

– Kolmas kysymys rajataan kirjallisuustutkimukseen. Tarkastellaan kirjalli-

suustutkimuksen yhteydessä sitä, onko löydettävissä esimerkkejä, jotka ovat 

edistäneet teollisuuden muodostumista ja kehittymistä, joita voisi soveltaa 

alueen toimialojen teollisuutta tukevan ympäristön kehittämiseen.    

3.3 Tutkimuksen rajaus 

Tämän tutkimuksen kysymyksiin vastaaminen edellyttää paneutumista useisiin 

teollisuudenalan kehitykseen liittyviin kysymyksiin ja niiden vaikutuksiin tutkit-

tavassa teollisuudessa. Tähän päämäärään pääsemiseksi tehdään hakuja tilasto-

keskukselle tallennetuista alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

yritysten tiedoista ajanjaksolla 1993–2004. Tällä osatutkimuksella pyritään lisää-

mään tutkimuksen laadullista arvoa. 
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Kyselytutkimus taas tehdään Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekanii-

kan ja metalliteollisuuden yrityksiin. Kyselyyn on käytetty Jyringin (Jyrinki1976) 

esittämiä menetelmiä. 

Tässä tutkimuksessa tehdään myös case-tutkimus neljään tutkimusalueen 

toimialojen valmistuksessa toimivaan yritykseen. Myös tämän tutkimuksen osa-

alue lukeutuu laadulliseen tutkimukseen. Tapaustutkimuksen kannattajia ovat 

esimerkiksi Sayer (1992) ja Tsoukas (1989). Vahva tieto-opillinen perusta käyttää 

tapaustutkimusta (Wahlroos 2010; Eastonin 1995). Tapaustutkimuksella on mah-

dollisuus paneutua realismiin, joka ei ole muutoin havaittavissa olevaa. Case-

tutkimus on käyttökelpoinen apuväline, jos halutaan lisätä aiemman teorian hy-

väksikäyttöä. Toimijoiden tulkinnat tilanteesta ja kontektista auttavat tutkijaa 

ymmärtämään ilmiöitä. (Wahlroos 2010). 

Tässä Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

tutkimuksessa rajataan tutkimuksen kohteeksi teollisuudenalojen tilanne tutki-

muskauden lopussa ja kehitys ajanjaksolla 1993–2004. Tarkemmin syvennytään 

2000-luvun alun tapahtumiin eli aikana, joka oli elektroniikan mekaniikan kehi-

tyksen käännekohta. Tuolloin toimialan työpaikkamäärät kääntyivät laskuun. 

Syynä tähän oli se, että toimialan yritykset alkoivat valmistaa tuotteita halvan 

työvoiman maissa, mikä aiheutti huolta siitä, säilyvätkö kyseiset teollisuudenalat 

Suomessa. Siksi on aiheellista seurata juuri tämän ajankohdan tapahtumia. Vuo-

desta 2004 eteenpäin tutkimuksen perusaineisto käsittää vain tuona vuotena tai 

tuota vuotta ennen tehtyjä ennusteita, jotka koskevat tutkimuksessa saatuja tulok-

sia ja näiden pohjalta pääteltyä jatkuvuutta. Tutkimuksen tulosten pohjalta teh-

dään ehdotukset ja suositukset, joiden tarkoituksena on toimialan kehittäminen.  

Kolmas kysymys kokonaisuudessaan on laaja joten kysymys rajataan kirjalli-

suudesta tehtyihin havaintoihin tekijöistä, jotka ovat edistäneet teollisuuden muo-

dostumista ja kehittymistä.  

3.4 Teoreettinen viitekehys 

Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan tämän tutkimuksen kysymyksiin 

liittyviä aikaisempia tutkimuksia, toimialaan liittyvää ja sitä sivuavaa kirjallisuut-

ta. Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia lisäksi kysely- ja haastattelututki-

muksella. Kyselytutkimuksen yhteydessä tehtävillä yrityskäynneillä saatavilla 

tiedoilla on vaikutusta siihen, miten muodostuvat käsitykset alueen toimialan 

teollisuudesta ja sen kehitysmahdollisuuksista. Taustaa Oulun Eteläisen alueesta 

ja tutkittavasta teollisuudesta käsiteltiin johdannossa. Teoreettisessä viitekehyk-
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sessä perehdytään toimialaa sivuaviin osa-alueisiin, joilla on vaikutusta tutkitta-

vaan toimialaan ja sen kehittymiseen. Tämä edellyttää myös perehtymistä Kuvas-

sa 7 esitettyjä teollisuudenaloja sivuavaan kirjallisuuteen; päätavoitteena ymmär-

tää toimialan yritysten toimintaa ja kehittymistä sekä löytää tekijöitä, joilla niiden 

kehittymistä voidaan edistää. Tästä aiheutuu kirjallisuuden aineiston monialaisuus, 

joka voi vaikuttaa epäjohdonmukaiselta sekä kirjallisuuden valinnassa että sen 

käytössä. 

Kohtaan Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteolli-

suuden tämänhetkinen tila liittyy toimialojen tämänhetkisen tilan tutkimusta. 

Tässä kohdassa saadaan tietoa aikaisemmasta kirjallisuudesta. Lokaali kirjallisuus 

antaa relevanttia tietoa alueesta. Tähän tarvitaan lisäksi myös globaalia toimialaa 

käsittelevää ja sivuavaa kirjallisuuden tutkimista, jotta voidaan muodostaa käsitys 

alueen toimialan teollisuudesta globaalin kehityksen ja kilpailutilanteen taustaa 

vasten. Kohtaan saadaan lisää tietoa kysely-, tilastotutkimuksesta. Lisäksi tehdään 

case-tutkimus alueen toimialan yrityksiin. Case-tutkimuksella pyritään lisäämään 

aiemman tiedon ja teorian hyväksikäyttöä (Wahlroos 2010). Tässä kohdassa tut-

kimuksen kohteet muodostavat alueen toimialojen tuotannontekijät, jotka on esi-

tetty kuvassa 7 viitekehyksen sisemmässä kaaressa tuotannon tekijät. 

Kuva 7. Oulun Eteläisen alueen elektroniikka- ja metalliteollisuuden tutkimuksen teo-

reettinen viitekehys (mukaillen Laukkanen 2006). 
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Kohta Lokaali kehitys, Oulun Eteläisen alueen osaaminen liittyy osaksi edelliseen 

kohtaan. Edellistä kohtaa laajennetaan lisäämällä toimialoilla tapahtuneen kehi-

tyksen tutkimuksella. Tähän saadaan tietoa kyselytutkimuksesta, jota syvennetään 

ja täsmennetään kyselyn yhteydessä tehtävillä yrityskäynneillä. 

Kohtaan Globaali kehitys vetää, alueen osaaminen työntää on etsitty vasta-

uksia perehtymällä kirjallisuuteen. Tähän kohtaan saadaan osaksi vastausta edelli-

sestä kohdasta, lisäksi tutkitaan globaalia toimialan kehitystä. Teknologiateolli-

suuden tilastot antavat tietoa kohtaan sisältyvästä kehityksestä. 

Kohdan Sosiaalinen, teknologinen ja talousympäristö: veto-työntö-

vaikutuksia tutkitaan kirjallisuuden esimerkkien pohjalta. Kohdassa Ympäristön 

vaikutukset tarkasteltavat kohteet ovat laaja-alaisia. Tässä tutkimuksessa on mah-

dollisuus paneutua vain vaikutuksiltaan selkeimpiin tekijöihin. Ympäristöllä on 

vaikutusta teollisuuden kumppanuuden ja verkostoitumisen muodostumiseen, 

tämä on esitetty viitekehyksen sisemmällä kehällä. 

Kohta Tunnettuus osaajana työntää, markkinat vetää osoittaa sen, miten tun-

nettuus osaajana aiheuttaa työntöä alueen teollisuudelle ja sen tuotteille. Tästä 

muodostuu kohta Kysyntä, kilpailu ja tuleva kehitys, kuka ostaa ja kenen kanssa 

toimitaan. Viitekehyksen sisemmässä kohdassa on esitetty Markkinat ja asiakkaat. 

Elektroniikan mekaniikan yritysten asiakkaat koostuvat pääasiassa suurehkoista 

tilaajayrityksistä. Nämä yritykset tai päähankkija (OEM) ovat myös valmistusket-

jussa ylemmällä tasolla. Markkinointi kohdistuu suurelta osalta näihin yrityksiin. 

Konepajateollisuuden tuotteita markkinoidaan valmistavien yritysten omien orga-

nisaatioiden kautta, tai keskusliikkeiden ja vientiyritysten kautta.  Markkinointi 

on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, joten sen tutkimus on tässä yhteydessä 

jäänyt vähäksi. 

Edelliseen kohtaan liittyy Taloudelliset ja henkiset resurssit, mitä panostetta-

vaa. Tuotannontekijöiden resurssien riittävyys erilaisten toimintojen käynnistämi-

seen on teollisen tuotannon avaintekijä. Kohdan sisemmässä kaaressa on otettu 

Voimavarat ja resurssit yhdeksi keskeiseksi tuotannontekijäksi. 

Edellä on käyty läpi yritystoiminnan taustamekanismeja ja niiden vaikutuk-

sista yritystoiminnan tuotannontekijöihin. Näistä muodostuu liiketoiminta Oulu 

Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuudesta. 

Toimialojen ja seudun kehityksen roolissa ovat jo Olemassa olevat yritykset 

sekä Tuleva kehitys. Tämän kehityksen tuloksena syntyvät Työpaikat, hyvinvoin-

tiresurssit, uudistumis- ja mukautumiskyky. Näiden kehitykseen vaikuttavat Muut 

sisäiset ja ulkoiset tekijät. 
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3.5 Tutkimuksen päävaiheet 

Tutkimus tehdään vuosien 2002–2011 aikana Oulun Eteläisen alueen elektronii-

kan mekaniikan ja metalliteollisuuden ympäristössä. Tutkimuksen vaiheet voi-

daan jakaa seitsemään osaan seuraavasti: 

1. Havainnointi ja tietojen keruu: Vuosien 2002–2009 aikana tutkimus keskittyy 

alueen ja tutkittavien toimialojen havainnointiin. Tänä aikana hahmottuu tutki-

muksen lopullinen eteneminen. Erinäisten pohdintojen, lisäselvitysten ja tarkis-

tusten vuoksi tämä tutkimuksen vaihe jatkuu vuoteen 2011 saakka. 

2. Kyselytutkimus: Alueen yrityksiin tehdään teollisuudenalaa kartoittava sekä 

yritysten tilaa selvittävä kyselytutkimus. Sillä selvitetään alueen toimialan yritys-

ten senhetkistä tilaa. Tutkimuksen kannalta kiinnostavia tietoja ovat toiminnan 

jatkumista ja kehitystä koskevat tiedot. Yrityksen henkilöstöä ja koulutustasoa 

koskevat tiedot ovat tutkimuksen tuloksissa keskeisiä. Kyselyllä saadut tiedot 

yhdistettynä muulla tavoin saatuihin tutkimuksen tuloksiin syventävät tietoa alu-

een toimialasta ja yrityksistä. 

3. Tilastotietoihin perustuva tutkimus: Tilastotietoihin perustuva tutkimus pohjau-

tuu tilastoihin toimialan globaalista ja Suomen sekä Oulun Eteläisen alueen kehi-

tyksestä. Lisäksi Tilastokeskukseen tallennetuista tiedoista saadaan toimialan 

yritysten työntekijämääristä, yritysten lukumääristä ja liikevaihdosta tiedot ajan-

jaksolta 1993–2004. Tämän lisäksi tutkimuksessa käytettiin Teknologiateollisuu-

den ja Centrian tilastoja. 

4. Case-tutkimus: Tutkimus tehdään neljään Oulun Eteläisen alueella vaikutta-

vaan elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden yritykseen. Case-

tutkimuksella saadaan tietoa yritysten kehitysvaiheista sekä ajankohtaisista ja 

tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Haastattelemalla on mahdollisuus saada yritys-

kohtaista tietoa, joita ei saada tilastoista eikä kyselytutkimuksesta.     

5. Tutkimustulosten analysointi: Analysoinnissa käsitellään kyselyissä ja tilasto-

tutkimuksissa saadut tulokset sekä tutkitaan Oulun Eteläisen alueen elektroniikan 

mekaniikan ja metalliteollisuuden kyselyyn vastanneiden yritysten tila ja kehitys-

näkymät.   
Suositukset ja ehdotukset: Tutkimustulosten analysoinnin pohjalta tehdään teolli-

suudenalan kehittämistä koskevat ehdotukset ja suositukset jatkotutkimuksista. 

Kuvassa 8 on esitetty alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

tutkimus, sen päävaiheet ja ajoitus. 
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Kuva 8. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden tutkimus, sekä tutkimuksen 

päävaiheet. 

Tutkimusmetodi 

Tutkimuksen tekemiseen on käytettävissä ohjaavaa kirjallisuutta. Tähän tutki-

mukseen soveltuvaa perustaa saa mm. (Olkkosen 1993, 1994) kirjoista, joissa 

ohjataan teollisuutta käsittelevään tutkimustyöhön. Nämä kirjat perehdyttävät 

seikkaperäisesti tutkimuksen tekemiseen sekä auttavat ymmärtämään tutkimuk-

seen liittyvää terminologiaa ja käsitteistöä. Tutkimustyötä syventävästi ovat käsi-

telleet mm. (Metsämuuronen 2011; Stenbacka (2001); Stykes 1991).  Ohjekirjat 

opastavat ja kehittävät tutkijan ajatusmaailmaa siten, että tutkija osaa suhtautua 

tutkimukseensa kriittisesti ja kykenee huomioimaan tekijät, joilla on todistusarvoa 

tutkimuksen ongelman tieteellisessä tarkastelussa. Luvussa 3 on esitelty tutki-

muksen tekemiseen ohjaavaa kirjallisuutta.  
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Tutkimukseni empiiriseen tutkimusotteeseen vaikuttaa runsas kokemusperäi-

sen kirjallisuuden käytettävyys. Kokemusperäistä kirjallisuutta on käytettävissä 

teollisuuden ja teollisuuskeskittymien kehittymisestä. On myös käsitelty tekijöitä, 

jotka ovat mahdollistaneet tai edistäneet näiden teollisuuskeskittymien kehittymi-

sen. Näiden tekijöiden muodostamaa taustaa vasten tarkastellaan alueen tutkitta-

vaa teollisuutta. Tämä antaa tutkimukselle positivistisen tutkimusotteen. Tästä 

kertova kirjallisuus on totena eli laadullisena pidettävää, koska kirjoitukset ovat jo 

tapahtuneesta todellisuudesta. Kuitenkin tutkijan tulkinta ja selitys lisäävät her-

meneuttista suuntausta.  

Positivistista otetta antaa kyselytutkimus, jossa kysely tehdään suoraan yri-

tyksiin. Niiden yhteydessä käydään yrityksissä ja keskustellaan yrityksen toimin-

nasta. Samalla tutkija tekee arvion yrityksen tuotteiden valmistuksen ja osaamisen 

tasosta. Tältä osin tutkimukseen jää riippuvuus tutkijasta sekä tehdyistä arvioin-

neista, mikä osaltaan vie tutkimusta selittävään ja hermeneuttiseen suuntaan. Jos 

tutkijan-arvioijan vaikutus jakautuu tasaisesti eri suuntiin, keskiarvona saadaan 

positivistinen arvo. Tätä olettamusta voidaan perustella sillä, että tutkijasta aiheu-

tuvat poikkeamat ovat pieniä poiketen satunnaisesti eri suuntiin.   

Tilastoista saatavia tietoja ja arvoja on pidettävä todellisina. Tähän työhön 

poimitut ja taulukoidut tiedot antavat tutkimukselle positivistista pohjaa. Näiden 

tietojen osalta saadaan juuri ne tiedot, joita tarkoitetaan; ja ne lisäävät tutkimuk-

sen validiteettia. 

Case-tutkimuksessa haastattelut suoraan yrityksien johtaville henkilöille li-

säävät positivista otetta. Useat haastattelusta poimitut tiedot ovat jo tapahtuneet, 

joten ne antavat todenmukaisen tiedon. Yrityksien toimialan kehitystä koskeviin 

näkemyksiin vaikuttaa niin haastateltavan kuin haastattelijankin vaikutus. Esitetyt 

kysymykset on suunniteltu valmiiksi, millä pyritään varmistamaan tarvittavien 

laadullisten tietojen saanti.  

Toiseen tutkimuskysymykseen etsitään vastausta edellä esitetyn tutkimusme-

todin pohjalta saatujen tulosten perusteella. Tuloksista käyvät selville seuraavat 

asiat: 1) Millaista on toimialan teollisuus alueella? 2) Missä on teollisuudenalan 

kilpailijat ja mitkä mahdollisuudet alueella on kilpailla teollisuudesta? 3) Mitä 

tuotantoketjussa on kehitettävä, jos aikoo pärjätä kilpailussa? Kirjallisuudessa 

esitetyistä teollisuuden kehitykseen vaikuttaneista tekijöistä etsitään verrokkia 

tutkimusalueen teollisuudelle ja vastausta siihen, mitä näistä tekijöistä voidaan 

soveltaa alueen teollisuudessa.  

Kuten edellä oli todettu, kolmanteen tutkimuskysymykseen eli ympäristön 

vaikutukseen etsitään vastausta usealla eri menetelmällä. Tästä aiheutuu, että 
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vastaus tähän on laaja- ja monialainen. Kirjallisuudesta on saatavissa esimerkkejä 

kehittyvän teollisuuden ja teollisuuskeskittymien ympäristöistä sekä siitä, millä 

tavalla ympäristö vaikuttaa kehittymiseen. Koska tämä kysymys on laaja, tässä 

tutkimuksessa on mahdollisuus paneutua vain muutamiin kehittämistä ohjaaviin 

kysymyksiin, jotka vastaavat siihen, miten ympäristötekijöitä ja kehittämistä tulee 

suunnata toimialan teollisuuden kehitystä tukevalla tavalla.   

Tutkimusaineiston luonne vaikuttaa koko tutkimusprosessin muotoutumiseen. 

Kaaviossa 5 on yksi malli, jonka mukaan monet tutkijat voivat edetä. 

Kaavio 5. Tutkimuksen eteneminen tutkijan prosessina (Olkkonen 1993).  

Kaaviossa 5 esitetty tutkimuksen eteneminen kuvaa myös tämän tutkimuksen 

vaiheita. Ensin hahmottui tutkimusongelma, elektroniikka- ja metalliteollisuuden 

tila ja sen kehitysmahdollisuudet. Ongelma strukturoitui ja myös ongelman rajaus 

täsmentyy. Tutkimus jakaantuu osaongelmiin, perehtymiseen alan kirjallisuuteen, 

tilasto-, kysely- ja case-tutkimukseen. Tässä vaiheessa tutkimusote hahmottuu ja 

täsmentyy. Seuraava vaihe on osa-alueiden tilasto-, kysely- ja case-tutkimusten 

toteutuminen. Tämän jälkeen seuraa tulosten ja niiden riippuvuussuhteiden ym-

märtäminen ja suositusten laatiminen. Lopuksi tarkastellaan teoriaa, sen täyden-

tämistä ja tulosten tulkintaa sekä sovelluksia. 

Tämä tutkimus perustuu empiiriseen tutkimusotteeseen. Empiirinen tutkimus 

liikkuu kolmiossa, jonka muodostavat ongelma, aineisto ja menetelmä. Kuva 9 

hahmottaa näiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Paksummat nuolet merkitsevät 

vahvempaa vaikutusta kuin hennommat. (Uusitalo 1991).  
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Kuva 9. Tutkimussuunnitelma (Uusitalo 1991). 

Tässä tutkimuksessa käytetään pääasiassa kvalitatiivista eli laadullista tutkimus-

otetta. Hermeneutiikka auttaa ymmärtämään ihmisten ja organisaatioiden käyttäy-

tymistä vastaamalla kysymyksiin, miksi ja miten (Eskola 1967). Kvantitatiivinen 

tutkimusote pohjautuu tarkkaan otantaan, ja sen tulokset ilmoitetaan matemaatti-

sina suureina, esim. kappaleina ja prosentteina. Se vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

Miten moni, miten paljon ja miten tärkeä jokin asia on? Usein kvalitatiivisen ja 

kvantitatiivisen tutkimuksen raja ei ole selvä. Myös tämän tutkimuksen, etenkin 

kyselytutkimuksen, analysoinnissa joudutaan tukeutumaan osiltaan kvantitatiivi-

seen tutkimusmenetelmään. 

Kuvasta 10 ilmenevät ne postikyselyn vaiheet, jotka tutkija normaalisti joutuu 

käymään läpi tätä aineistonkeruumenetelmää käytettäessä. Siitä käyvät viittauk-

senomaisesti ilmi tärkeimmät niistä syistä, jotka aiheuttavat kyselyyn osallistu-

mattomuutta ja jotka ovat askarruttaneet tutkijoita yhtä kauan kuin kyselytutki-

muksia on yleensä tehty. (Jyrinki 1976). 
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Kuva 10. Postikyselyprosessi kysely- ja case-tutkimuksessa (Jyrinki 1976). 

Positivistinen tutkimus käyttää lähtöaineistonaan totena pidettävää aikaisempaa 

teoreettista tietoa tai laajaa empiiristä materiaalia, jota voidaan käsitellä esimer-

kiksi tilastomatemaattisin menetelmin. Perustana on laaja-alainen tietoaines, joka 

lisäksi pohjautuu mittauksiin ja ilmaistaan kvantiteetein. Sen edustavuus on mah-

dollista hallita. Vaikka tällainen aineisto on laaja, se on samalla pinnallinen ja 

ilmaisee kohdejoukosta vain muutamia harvoja yksinkertaisia ominaisuuksia 

(Olkkonen 1993). Tässä tutkimuksessa tilastoihin perustuva osa pohjautuu Tilas-

tokeskuksen laajoihin tilastoihin, joista ne käsitellään tilastollisin menetelmin 

tutkimukseen sopivaan muotoon ja tulostetaan tarvittavat tiedot. Niillä voidaan 

täydentää kyselytutkimuksessa saatua aineistoa, joka on validiteetiltaan laadullista. 

Ne tarjoavat myös vertailukohdan kyselytutkimustiedoille. 
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Case-tutkimusta käytetään paljon laadullisessa tutkimuksessa (Iskanius 2004). 

Sen käyttöön ainoana tutkimusmenetelmänä suhtaudutaan väitös- ja lisensiaatti-

tutkimuksissa huomattavan varovaisesti (Olkkonen 1993). Luvussa Kirjallisuus 

on todettu useiden tutkijoiden arvostavan case-tutkimusta merkittävänä tutkimuk-

sen osa-alueena, esim. (Wahlroos 2010; Hirsjärvi & Hurme 2000). Haastateltavil-

le esitetään ennalta laaditut kysymykset, joihin he saavat vastata omin sanoin. On 

ehdottoman tärkeää, että tehtävät kysymykset on ennalta suunniteltu ja niiden 

vastauksista voidaan poimia ne tiedot, jotka vastaavat tutkimusongelmiin. 

(Alasuutari 1999; Aaltola & Valli 2000; Silverman 2001).     

Tutkimuksessa käytetään informoitua kyselymenetelmää. Informointi liittyy 

kyselyn täyttämiseen, opastukseen ja tutkimusta koskeviin käytännön kysymyk-

siin. Tietojen antamisessa ei informoida vastaajaa. Lomake toimitetaan henkilö-

kohtaisesti vastaajalle. Tähdennetään kyselyyn vastaamisen tärkeyttä ja opaste-

taan lomakkeen täyttämisessä. Vastaaja lähettää täyttämänsä kyselylomakkeet 

postissa tutkimuksen tekijälle. Näin varmistetaan vastausten riittävä määrä, jotta 

otanta on tarpeeksi kattava tutkimuksen tekemiseen. 

3.6 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksessa käytetyn mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä 

on tarkoituksena mitata. Positivistisessa otteessa saattaa matemaattinen testaus 

johtaa rutiininomaisesti tehtynä epävalidiin tulokseen, jos esimerkiksi aineistona 

käytetty otos ei ole edustava (Olkkonen 1993; Alasuutari 1999). Tapaustutkimuk-

sessa on kyse analyyttisesta yleistämisestä, eli siitä, missä määrin tulokset ovat 

yhdenmukaisia tutkimusta ohjaavan teoreettisen viitekehyksen kanssa (Alasuutari 

1999). Tapaustutkimuksesta on saatavissa runsaasti ohjekirjallisuutta, esim. (Töttö 

2000; Aalto & Valli 2001; Alasuutari 1999; Olkkonen 1993; Metsämuuronen 

2001). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti ovat saaneet erilai-

sia tulkintoja (Torkko 2006; Hirsjärvi 2005). Esimerkiksi Metsämuuronen (2001) 

mukaan tutkimuksen laatua voidaan arvioida ulkoisen ja sisäisen validiteetin 

avulla. Sisäisen validiuden alalajeja ovat sisällön validius sekä käsite- ja kriteeri-

validius. 

Ulkoinen validiteetti selvittää sitä, missä määrin saadut tutkimustulokset voi-

daan yleistää koskemaan myös muita kuin tutkimuksessa olleita tapauksia (Tork-

ko 2006; Yin 2003). Alasuutarin mukaan ei tulisi puhua yleistämisestä, vaan suh-

teistamisesta (Alasuutari 1993). Sisäisessä validiteetissa tutkitaan sitä, ovatko 
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mittarina ja tutkimuksessa käytetyt käsitteet teorian mukaiset. Kriteerivalidius on 

sisäisen validiuden laji, jossa verrataan mittarilla saatua arvoa johonkin arvoon, 

joka toimii validiuden kriteerinä. (Metsämuuronen 2001). Kriteerivalidius tulee 

kysymykseen tutkittaessa alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

jalostusarvoa vertaamalla sitä alueen koko teollisuuden jalostusarvoon. Kriteeri-

validiutta käytetään myös verrattaessa tilastoista saatua alueen koulutustasoa 

kyselytutkimuksessa saatuihin koulutusta koskeviin tuloksiin. 

Stykes on pohtinut vastausta, joka ”osoittaa pätevyyttä laadullisessa tutki-

muksessa”. Hän tekee eron tutkimuksessa pätevän tiedon ja johtopäätöksen välille. 

Vuorovaikutus tutkijan ja tiedon välillä parantaa mahdollisuutta saada laadullinen 

tieto, eli tieto tarvittavan tarkoituksen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedon 

merkityksestä voidaan keskustella eri näkökulmista. Tärkeistä asioista voidaan 

keskustella enemmän ja vähemmän tärkeistä asioista lyhyemmin. (Stenbacka 

2001; Stykes 1991). 

Laadullinen menetelmä tavoittelee tietynlaista laatua ja asettaa kysymyksen, 

mitataanko itse asiassa aiottua objektinmittausta. Määrällinen menetelmä olettaa, 

että tyypin tai näkökohdan erottuminen toisistaan osoittaa tietynlaista laadullista 

menetelmää (Eneroth 1984). Stykesin ja Enerothin ajattelussa on yhtenevyyttä 

siinä, että kumpikin pohtii sitä, milloin käytetyllä metodilla saadaan erottumaan 

tiettyjä eroja ja ominaispiirteitä. 

(Stenbacka 2009; Stykes 1991) tekee eron kokeen ja tutkimuksen välille, sa-

moin laadullinen tutkimus kärsii, jos puhutaan näytteestä tutkimuksessa. Hänen 

mukaansa laadullisuus vaatii laaja-alaisempaa todellisuuden varmistamista. 

Reliabiliteetti on tilastolliseen tutkimusmenetelmään kehitetty käsite, joka kertoo 

sen, millä todennäköisyydellä saatu tulos pitää paikkansa. Se kuvaa samalla tut-

kimustuloksen toistettavuuden eli sen, millä todennäköisyydellä saadaan sama 

tulos toistettaessa tutkimus (Olkkonen 1993; Metsämuuronen 2001).  

Reliabiliteetin lisäämiseksi tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia monella 

tavalla. Validiteetti on otettu huomioon jo tutkimuksen ensimmäisessä havain-

nointi- ja tietojenkeruuvaiheessa, jolloin tutkimusmetodi on vielä pohdinta- ja 

kehittelyvaiheessa. Keskeisiä ovat tilastotiedot, erityisesti Tilastokeskuksen tiedot, 

jotka siellä kootaan juuri tätä tutkimusta varten. Tilastokeskus on myös taulukoi-

nut tiedot sellaiseen muotoon, että ne olivat selvästi luettavissa ja käytettävissä 

tässä tutkimuksessa. Tällä on merkitystä tutkimuksen validiteetin kannalta. Näistä 

tiedoista saadaan alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden kehitystä 

koskevat tiedot vuosilta 1993–2004. Tiedot koskevat työntekijämäärien, liike-

vaihdon ja toimipaikkamäärien kehitystä. 
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Kyselytutkimuksen reliabiliteettiin vaikuttaa myös se, kuinka todenmukaisia 

ovat yritysten vastaukset kyselyyn. Tutkimusta tehdessä käydään useimmissa 

tutkittavissa yrityksissä ja samalla annetaan ohjausta kyselylomakkeiden täyttöön. 

Näin on saatu käsitys yrityksistä ja lisäksi käytyjen keskustelujen perusteella on 

voitu todeta saatujen vastausten todenmukaisuus ja on voitu täydentää puutteelli-

sesti täytettyjä lomakkeita. Tutkijalla on myös esiymmärrystä tutkimuskohteesta. 

Saadut vastaukset on analysoitu, joten analysoinnissa saadaan samoista lomak-

keista aina yhtenevät analysoinnin tulokset. Voidaankin päätellä, että tutkimusta 

toistettaessa tulokset eivät poikkeaisi merkittävästi toisistaan. 

Kyselytutkimuksen tietojen pohjalta tehdään yritysanalyysi, jossa mitataan 

yritysten läheisyys päähankkijaan, osaamisen taso ja koulutustaso. Lisäksi teh-

dyillä yrityskäynneillä on mahdollisuus arvioida saatuja vastauksia ja tehdä asiaan 

liittyvät muistiinpanot. Yrityskohtaiset mittaukset ovat selviä, eikä tulkinnoille jää 

sijaa. Rajatapauksissa pieni muutos ei vaikuta eri arvoja kokeiltaessa saatuun 

keskilukuun. 

”Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei voi etukäteen määrätä sitä, miten monta 

kohdetta on tutkittava. Tutkittavien määrän voidaan olettaa olevan riittävä silloin, 

kun uudet tapaukset eivät tuo enää uutta tietoa, eli on saavutettu ns. saturaatio” 

(Torkko 2006). Case-tutkimus tehdään valittuihin teollisuuden yrityksiin. Haastat-

teluita voidaan tehdä vain rajallinen määrä, tällöin on tärkeää kysymyksiin saada 

tutkittavaa teollisuutta edustavat vastaukset. 

Tutkimuksessa myös käytetään yleisesti saatavilla olevia tilastoja. Tilastotie-

toja käytetään pääasiassa vertailtaessa tutkimusalueen tilastoja muun Suomen 

tilastotietoihin sekä koko Suomen tilastoja globaaleihin tilastoihin. Tämä vaikut-

taa osaltaan tutkimuksen validiteettiin ja reliabiliteettiin.  

Yleisesti saatavilla olevia tutkimuksia käytettään osaksi alueen koulutustason 

tutkimiseen, ja niillä on tietoa lisäävä vaikutus alueen koulutus- ja osaamistutki-

mukseen. 
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4 Oulun Eteläisen alueen elektroniikan 
mekaniikan ja metalliteollisuuden 
kehittyminen vuosina 1993–2004 

Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden tutkimuk-

sen kiinnostuksen kohteena oli vuosien 1993–2004 välinen aika, sekä tiedot yri-

tysten määristä, työntekijä- ja liikevaihtokehityksestä. Nämä täydentävät muilta 

tutkimuksen osa-alueilta saatuja tietoja. 

4.1 Toimipaikkojen kehitys 

Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden toimi-

paikkojen yhteenlasketun lukumäärän kehitys vuosina 1993–2002 on esitetty 

kaaviossa 6. Kaaviossa on esitetty kolmen seutukunnan sekä koko alueen yhteen-

laskettu toimipaikkakehitys. 

Kaavio 6. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden toimipaikkojen lukumäärät 

seutukunnittain sekä seutukuntien yhteenlaskettu toimipaikkojen lukumäärä vuosina 

1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 

Tarkastelujaksolla 1993–2004 Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan 

ja metalliteollisuuden yhteenlasketut toimipaikkamäärät ovat vuonna 1994 lähte-

neet kasvamaan. Kasvua on ollut kaikissa kolmessa seutukunnassa, ja on jatkunut 

2002 saakka, jolloin kasvussa on taitekohta ja toimipaikkamäärät ovat alkaneet 

pienentyä.  
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Nivala-Haapajärven seutukunnan toimipaikkojen kehitys 

Kaaviossa 7 on esitetty Nivala-Haapajärven seutukunnan yritysten lukumäärän 

kehitys vuosina 1993–2004. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

toimipaikkakehitys on esitetty omina kuvaajinaan. 

 

Elek. = elektroniikan mekaniikan teollisuus; Met. = metalliteollisuus  

Kaavio 7. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden toimipaikkojen lukumäärät 

Nivala-Haapajärven seutukunnassa vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 

Seutukunnan tarkastelukauden alussa 1993 on metalliteollisuuden toimipaikkoja 

ollut enemmän kuin elektroniikan mekaniikan teollisuuden toimipaikkoja. Tästä 

lähtien teollisuudenalan toimipaikkamäärä on kasvanut isommaksi kuin metallite-

ollisuudessa. Elektroniikan mekaniikan teollisuuden huippukohta oli vuonna 2001 

ja metalliteollisuuden 2003.  

Siikalatvan seutukunnan toimipaikkakehitys 

Kaaviossa 8 on Siikalatvan seutukunnan toimipaikkakehitys elektroniikan meka-

niikan ja metalliteollisuudesta. 
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Elek. = elektroniikan mekaniikan teollisuus; Met. = metalliteollisuus 

Kaavio 8. Elektroniikaniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden toimipaikkojen luku-

määrät Siikalatvan seutukunnassa vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 

Siikalatvan seutukunnan toimipaikkakehityksessä ei ole havaittavissa yhtä selvää 

vuosituhannenvaihteen taantumaa kuin Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutu-

kunnissa.  Seutukunta on ainut, jossa metalliteollisuus on hallitsevampi kuin 

elektroniikan mekaniikan teollisuus. 

Ylivieskan seutukunnan toimipaikkakehitys 

Kaaviossa 9 on Ylivieskan seutukunnan toimipaikkakehitys, elektroniikan meka-

niikan ja metalliteollisuudesta on esitetty omat kuvaajat.  

 

Elek. = elektroniikan mekaniikaniikan teollisuus; Met. = metalliteollisuus 

Kaavio 9. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden toimipaikkojen lukumäärät 

Ylivieskan seutukunnassa vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 
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Ylivieskan seutukunnan elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden toimi-

paikkakehitys on ollut 1993–2002 kasvava. Vuodesta 2002 lähtien on toimipaik-

kojen lukumäärä pienentynyt. 

Yhteenveto alueen toimipaikkakehityksestä  

Alueen yritysten lukumäärä on kasvanut vuosien 1994–2002 aikana. Vuonna 

2002 on ollut toimipaikkakehityksessä taitekohta, josta lähtien toimipaikat ovat 

vähentyneet. Ennen vuotta 1993 alueella on elektroniikan mekaniikan teollisuu-

den yrityksiä ollut muutama yritys ja lukumäärä alkoi kasvaa 1980-luvun lopulla. 

Metalliteollisuuden yrityksien lukumäärän vaihtelu vuosina 1993–2004 on ol-

lut pienempää kuin elektroniikan mekaniikan yrityksissä. Kuitenkin molemmilla 

toimialoilla on erotettavissa sama nousu- ja laskukausi. 

Kaaviossa 1 on myös esitetty Suomessa teknologiateollisuuden elektroniikan 

mekaniikan ja kone- ja metalliteollisuus. Siinä on todettavissa 2000-luvun alku-

vuosien taantuma, kuitenkin vuonna 2004 on liikevaihto lähtenyt jälleen kasva-

maan elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuudessa.  

Teknologiateollisuuden tilaston kuvaajassa toimialojen liikevaihto Suomessa liite 

2 ja tilastokeskuksen tietojen kuvaajat ovat yhteneviä toimialojen kehityksestä 

vuosina 2000–2004. 

4.2 Oulun Eteläisen alueen työpaikkakehitys 

Kaaviossa 10 esitetään koko Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja 

metalliteollisuuden työpaikkakehitys sekä toimialojen yhteenlaskettu työpaikka-

kehitys. 
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Kaavio 10. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden työpaikkojen lukumäärä 

Oulun Eteläisen alueella vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 

Työpaikat ja työpaikkamäärien kehitys on yksi keskeisimmistä kriteereistä toimi-

alojen kehityksen mittaamisessa. Työpaikkojen lisääminen on päämäärä, johon 

alueella tutkittavalla toimialalla pyritään. Toimialojen yritystoiminnan kannalta 

tavoitteena ovat luonnollisesti tuottavuuden ja voiton maksimointi jollakin aika-

välillä.   

Elektroniikan mekaniikan työpaikkamäärät lisääntyivät vuosina 1993–2001, 

tämän jälkeen ne ovat kääntyneet laskuun. Ajanjaksolla 2002–2004 elektroniikan 

mekaniikan työpaikkamäärä on pysynyt ennallaan. 

Metalliteollisuuden työpaikkamäärä on alueella pientä vaihtelua lukuun otta-

matta pysynyt samana vuosien 1993–2004 aikana. Elektroniikan mekaniikan ja 

metalliteollisuuden yhteenlaskettu työpaikkamäärä on laskenut vuosien 2001–

2004 aikana. 

Nivala-Haapajärvi-seutukunnan työpaikkakehitys 

Kaaviossa 11 on Nivala-Haapajärvi-seutukunnan toimialojen työpaikkakehitys 

vuosina 1993–2004. 
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Kaavio 11. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden työpaikkojen lukumäärä 

Nivala-Haapajärven seutukunnassa vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 

Elektroniikan mekaniikan työpaikkamäärä on kasvanut vuosina 1993–2001 ja 

vähentynyt vuosien 2001–2004 aikana. Metalliteollisuuden työpaikkakehitys on 

noussut vuosina 1998–2004. Toimialojen yhteenlaskettu työpaikkamäärä on nou-

sujohteinen vuosien 1993–2004 aikana, mikä johtuu metalliteollisuuden työpaik-

kamäärän kasvusta vuosina 1998–2004.   

Siikalatvan seutukunnan työpaikkakehitys 

Kaaviossa 12 on Siikalatvan työpaikkakehitys vuosina 1993–2004. 

 

Kaavio 12. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden työpaikkojen lukumäärä 

Siikalatvan seutukunnassa vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n).  

Elektroniikan mekaniikan työpaikat ovat lisääntyneet vuosina 1994–2000 ja vä-

hentyneet vuosina 2000–2004. 
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Metalliteollisuuden työntekijämäärä on Siikalatvan seutukunnassa lisääntynyt 

vuosina 1993–2004. Toimialojen yhteenlasketuissa työpaikkamäärissä on tapah-

tunut lisäystä vuodesta 1994 vuoteen 2004 saakka. 

Ylivieskan seutukunnan työpaikkakehitys 

Kaaviossa 13 on esitetty Ylivieskan seutukunnan toimialojen työpaikkakehitys. 

 

Kaavio 13. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden työpaikkojen lukumäärä 

Ylivieskan seutukunnassa vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 

Ylivieskan seutukunnassa elektroniikan mekaniikan työpaikat ovat lisääntyneet 

alueen seutukunnista nopeimmin vuosina 1994–2002. Tämän jälkeen seutukun-

nan työpaikat ovat vähentyneet. 

Metalliteollisuuden työpaikkamäärä on vaihtelevasti lisääntynyt ja vähenty-

nyt vuosina 1993–2004. Kuitenkin se on vähentynyt vuodesta 2001. Toimialojen 

työpaikkamäärien kehityksen taitekohta on 2001 ja kääntyminen laskuun näkyy 

ratkaisevasti Ylivieskan seutukunnassa.  

Yhteenveto työntekijämäärien kehityksestä 

Koko Oulun Eteläisen alueen työntekijämäärä on kasvanut koko 1990-luvun. 

Taitekohta on vuosi 2001, jolloin työntekijämäärät kääntyivät laskuun. Tähän 

voidaan pitää syynä maailmalla vallitsevaa kehitystä, jolloin yritykset alkoivat 

siirtää tuotantoaan halvan työvoiman maihin. Tässä on todettavissa yhtenevyys 

taulukon 3 kehitykseen. Tämä kehitys on nähtävissä koko Suomessa toimialan 

teollisuuden muuttona ulkomaille, samoin kuin Oulun Eteläisen alueen toimialan 
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teollisuuden muuttona alueelta ja Suomesta ovat yhteneviä taulukon 3 tietojen 

kanssa.  

Myös työpaikkakehityksen tutkimus, kaaviot 10–13 osoittavat luvussa 1.1 

esitetyt elektroniikan mekaniikan taantuman merkit todeksi, toimialan työpaik-

kamäärä alueella on kääntynyt laskuun. Myös kaavio 6 osoittaa yhtenevää kehi-

tystä alueen toimipaikkojen lukumäärässä.     

4.3 Yritysten koon kehitys 

Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden yrityksis-

tä on runsas kaksi kolmasosaa pieniä, eli niissä on työntekijöitä neljä tai vähem-

män. Sama yritysten kokojakauma kattaa jokseenkin koko Oulun Eteläisen alueen 

(taulukko 7). 

Tiedot yrityskohtaisten työpaikkamäärien kehityksestä saatiin Tilastokeskuk-

sesta yleisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. 

Taulukko 7. Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

yrityskohtainen yhteenlaskettu kokojakauma työpaikkamäärien perusteella ajanjaksol-

la 1993–2004 (Tilastokeskus 2005). 

Työntekijöitä 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

  0...  4 122 124 132 139 138 128 139 137 136 146 141 141 

  5...  9 16 13 13 18 20 22 13 23 27 25 22 26 

 10... 19 8 5 5 4 5 7 14 11 13 15 20 15 

 20...49 9 8 6 8 9 9 15 17 15 13 14 14 

 50... 99 4 4 5 5 5 9 3 6 7 9 6 5 

100...199 1 3 5 4 3 3 4 3 3 1 1 2 

200… 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 2 2 

Yhteensä 160 157 166 178 181 180 190 199 203 212 206 205 

Taulukko 8 osoittaa, että valtaosa alueen yrityksistä on lukumääräisesti 0–4 työn-

tekijän yrityksiä. Tilastokeskukseen tallennetuissa tiedoissa on mukana pienim-

mätkin yritykset, jotka ovat mukana verotilastossa. 
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Taulukko 8. Yritysten kokoluokkien prosenttiosuudet vuonna 2004 (Tilastokeskuksen 

arkisto 2005). 

0...  4 5...  9 10... 19 20... 49 50... 99 100...199 200… 

68,8 12,7 7,3 6,8 2,4 1,0 1,0 

Taulukossa 9 on EY-komission määrittelemät pk-yritysten kokoluokat. Aivan 

pienimmät yritykset lähestyvät ammatinharjoittamista, ja ne on joissakin määri-

telmissä luokiteltu yrittäjyydeksi. Mikroyrityksillä sekä pienillä ja keskisuurilla 

yrityksillä (pk-yrityksillä) on keskeinen asema Euroopan taloudessa. Laajentu-

neessa 25 jäsenvaltion Euroopan unionissa on noin 23 miljoonaa pk-yritystä, 

joissa on noin 75 miljoonaa työpaikkaa. Pk-yritysten osuus on 99 prosenttia kai-

kista yrityksistä (Pk-yritysten uusi määritelmä, käyttäjän opas ja ilmoitusmalli 

2005) 

Taulukko 9. EY-komission määrittelemät pk-yritysten kokoluokat (1.1.2005 voimaan 

tullut pk-yritysten määritelmä). 

 Pk-yritys Pieni yritys Mikroyritys 

Työntekijämäärä vähemmän kuin 250 

työntekijää 

vähemmän kuin 50 

työntekijää 

vähemmän kuin 10 

työntekijää 

Vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa 

euroa 

enintään 10 miljoonaa 

euroa 

enintään 2 miljoonaa 

euroa 

Taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa 

euroa 

enintään 10 miljoonaa 

euroa 

enintään 2 miljoonaa 

euroa 

Taulukossa 10 on esitetty Oulun Eteläisen alueen yritysten työntekijäjakauma 

ajanjaksolla 1993–2004. Myös tässä taulukossa on nähtävissä toimialojen kehitys, 

joka näkyy erikokoisten yritysten lukumäärissä. 

Taulukko 10. Oulun Eteläisen alueella elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

yrityskohtainen kokojakauma työpaikkamäärien perusteella ajanjaksolla 1993–2004 

(Tilastokeskus 2006). 

Työntekijää 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

0...4   Elm 57 54 59 58 61 56 63 60 64 66 61 65 

Met 65 70 73 81 77 72 76 77 72 80 80 76 

5...9   Elm 10 8 8 13 15 17 10 16 18 14 16 16 

Met 6 5 5 5 5 5 4 7 9 12 7 11 

10...19  Elm 5 2 2 2 3 6 11 10 8 12 13 9 
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Työntekijää 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Met 3 3 3 2 2 1 3 1 5 3 7 6 

20...49  Elm 4 4 2 3 6 5 7 9 7 4 7 9 

Met 5 4 4 5 3 4 8 8 8 9 7 5 

50...99  Elm 2 3 4 4 4 5 3 3 5 7 4 2 

Met 3 2 2 2 2 5 1 4 3 3 4 5 

100…    Elm 0 1 3 5 5 5 6 5 6 5 4 5 

Met 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Yhteenveto alueen toimialan yritysten työntekijälukumäärän kehityksestä 

Toimialan yritysten lukumäärän kehitys noudattelee samaa muotoa kuin alueen 

toimipaikkalukumäärän- ja työntekijämäärien kehitystä kuvaavat kaaviot. Määrä 

on ollut suurin vuonna 2002, josta lähtien se on vähentynyt vuoteen 2004 saakka. 

4.4 Yritysten liikevaihdon kehitys 

Yritysten liikevaihdon kehitystä kuvaavissa kaavioissa 14–17 esitetään alueen 

elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden liikevaihdot. Samat toimialan 

kehitystä kuvaavat kaaviot esitetään alueen kolmesta seutukunnasta erikseen.  

Kaaviossa 14 on esitetty alueen tutkittavien toimialojen liikevaihto sekä nii-

den yhteenlaskettu liikevaihto.  

Kaavio 14. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys Oulun 

Eteläisen alueella vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 
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Elektroniikan mekaniikan liikevaihto on kasvanut alueella vuosien 1994–2000 

aikana. Tämän jälkeen se pieneni vuosina 2000–2002, minkä jälkeen se jälleen 

kasvoi ajanjaksolla 2002–2004. Vuonna 2000 oli elektroniikan mekaniikan toimi-

alalla havaittavissa taantumisen merkkejä. Taantuma näkyy notkahduksena liike-

vaihdon kuvaajassa vuosina 2000–2002. 

Metalliteollisuuden liikevaihto on nousujohteinen pieniä laskuja lukuun ot-

tamatta vuodesta 1993 lähtien vuoteen 2004 saakka. Taantuma näkyy myös metal-

liteollisuudessa liikevaihdon pienentymisenä aikavälillä 2001–2002, kuitenkin se 

on pienempi kuin elektroniikan mekaniikan teollisuudessa. 

Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut vuosina 1993–2000, vä-

hentynyt vuosina 2000–2002 ja jälleen kasvanut jaksolla 2002–2004. Toimialan 

liikevaihtojen kehitykset ovat vuosituhannen alun taantuman jälkeen nousseet 

vuosien 1993–2000 kehityksen tasoon.  

Nivala-Haapajärven seutukunnan toimialan yritysten liikevaihdon kehitys 

Kaaviossa 15 on esitetty Nivala-Haapajärven seutukunnan toimialan yritysten 

liikevaihdon kehitys.  

Kaavio 15. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys Nivala-

Haapajärven seutukunnan alueella vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n) 

Nivala-Haapajärven seutukunnassa on elektroniikan mekaniikan liikevaihdon 

kehitys vuoden 2001 notkahduksen jälkeen lähtenyt samaan kasvuun kuin ennen 

taantumaa 1993–2001. Metalliteollisuuden liikevaihto on kehittynyt tasaisesti 

vuosina 1993–2004, eikä siinä ole tapahtunut vuosituhannen alkuvuosien aikana 

laskua. 
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Siikalatvan seutukunnan liikevaihdon kehitys 

Kaaviossa 16 on Siikalatvan seutukunnan toimialojen liikevaihdon kehitykset. 

 

Kaavio 16. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden liikevaihto Siikalatvan seu-

tukunnan alueella vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 

Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden liikevaihdot ovat seutukunnassa 

kasvaneet vuodesta 1994 lähtien vuoteen 2004 saakka. Huomattavaa on vuosiin 

2003–2004 ajoittuva merkittävä liikevaihdon kasvu. Seutukunnan toimialojen 

teollisuudessa ei ole tapahtunut vuosituhannen vaihteessa taantumaa. 

Ylivieskan seutukunnan liikevaihdon kehitys 

Kaaviossa 17 on esitetty Ylivieskan seutukunnan elektroniikan mekaniikan ja 

metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys.   

 

Kaavio 17. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden liikevaihto Ylivieskan seu-

tukunnan alueella vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 
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Kasvu on ollut merkittävää vuodesta 1995 lähtien vuoteen 2000 saakka, jonka 

jälkeen liikevaihto on pienentynyt vuosina 2000–2002. Siitä lähtien on taas tapah-

tunut kasvua vuoteen 2003 ja jälleen pienentymistä vuoteen 2004 saakka. Metalli-

teollisuuden liikevaihdossa on pientä vaihtelua vuosina 1993–2004. Pääasiassa se 

on kuitenkin pysynyt samansuuruisena. 

Yhteenveto Oulun Eteläisen alueen liikevaihdon kehityksestä 

Kasvua on ollut 1990-luvun alkuvuosista lähtien 2000-luvun vaihteeseen saakka, 

jolloin toimialalla tapahtui notkahdusta. Liikevaihto lähti jälleen kasvamaan vuo-

desta 2002.  Kuitenkin vuodesta 2003 lähtien on elektroniikan mekaniikan liike-

vaihdon kasvussa tapahtunut hidastumista. 

Kaaviossa 1 on esitetty teknologiateollisuuden elektroniikan mekaniikan ja 

sähköteollisuuden sekä kone- ja metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys. Tekno-

logiateollisuuden liikevaihtoa kuvaava kaavio ja Oulun Eteläisen alueen toimialo-

jen liikevaihtoa kuvaava kaavio osoittavat yhtenevää kehitystä vuosina 2000–

2004. 

4.5 Liikevaihto työntekijää kohden 

Liikevaihto tarkastelu työntekijää kohti antaa tiedon toimialan kehityksestä ja 

siitä, miten alueen teollisuus sijoittuu tuotantoketjussa. Tutkimuksessa vertaillaan 

Oulun Eteläisen alueen ja teknologiateollisuuden liikevaihtoa. 

Oulun Eteläisen alueen liikevaihdon kehitys työntekijää kohden 

Kaaviossa 18 on esitetty liikevaihto työntekijää kohti vuosina 1993–2004. Tarvit-

tavat tiedot yritysten työntekijä- ja liikevaihtokehityksestä saatiin Tilastokeskuk-

seen tallennetuista ja tähän tutkimukseen kootuista tiedoista. 
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Kaavio 18. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys työn-

tekijää kohden Oulun Eteläisen alueella vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 2005 n). 

Myös liikevaihdon kehitys työntekijää kohti noudattelee toimialalla yleisesti 

Suomessa vallinnutta kehitystä. Liikevaihto on pääasiassa kasvanut 1990-luvulla. 

Vuosituhannen jälkeinen notkahdus on näkyvissä; liikevaihto on jälleen kasvanut 

vuodesta 2002.  

Teknologiateollisuuden liikevaihto työntekijää kohden Suomessa vuonna 

2004: 

Elektroniikka- ja sähköteollisuus (Teknologiateollisuuden käsite) 

Liikevaihto €                              18 900 000 000  = 303 371 €/työntekijä 

Toimialan työntekijämäärä                 62 300 

 

Kone- ja metalliteollisuus 

Liikevaihto €                              18 500 000 000 = 143 969 €/työntekijä 

Toimialan työntekijämäärä                 128 500 

 

Teknologiateollisuus yhteensä 

Liikevaihto €                              44 200 000 000 = 213 320 €/työntekijä 

Toimialan työntekijämäärä                 207 200 

 

Tiedot pohjautuvat liitteen 10 tietoihin (Teknologiateollisuuden päätoimialat päh-

kinänkuoressa 2006 f). 

Suomen ja Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan, metalliteollisuuden- 

ja näiden yhteenlasketut liikevaihdot työntekijää kohti vuonna 2004: 
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Elektroniikka- ja sähköteollisuus (Teknologiateollisuuden käsite) 

Muu Suomi €                                303 371 €/työntekijä   = 2,4-kertainen 

Oulun Eteläisen alue €                  125 000 €/työntekijä 

 

Metalliteollisuus 

Muu Suomi €                                143 969 €/työntekijä  = 1,3-kertainen 

Oulun Eteläisen alue €                  110 000 €/työntekijä 

 

Elektroniikka-, sähkö- ja metalliteollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto työnteki-

jää kohti 

Muu Suomi €                                 447 340 €/työntekijä  = 1,8-kertainen 

Oulun Eteläisen alue €                   245 000 €/työntekijä 

 

Tiedot pohjautuvat liitteen 10 tietoihin (Teknologiateollisuuden päätoimialat päh-

kinänkuoressa 2006 f) ja (Tilastokeskuksen arkistotiedot 2004). 

Nivala-Haapajärven seutukunnan liikevaihdon kehitys työntekijää kohden 

Seutukunnan liikevaihdon kehitys työntekijää kohden on esitetty Kaaviossa 19.  

 

Kaavio 19. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys työn-

tekijää kohden Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella vuosina1993–2004 (Tilasto-

keskus 2005 n). 

Elektroniikan mekaniikan liikevaihto työntekijää kohden on kasvanut vuodesta 

1993 alkaen vuoteen 2000, josta lähtien se pieneni vuoteen 2002 asti, josta lähtien 

taas kasvanut vuoteen 2004 saakka. 
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Metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi vuosina 1993–1996, pieneni vuoteen 

1998 saakka ja tästä lähtien taas kasvanut vuoteen 2004. 

Siikalatvan seutukunnan liikevaihdon kehitys työntekijää kohti   

Kaaviossa 20 on esitetty Siikalatvan seutukunnassa liikevaihto työntekijää kohti. 

Kaavio 20. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys työn-

tekijää kohden Siikalatvan seutukunnan alueella vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 

2005 n). 

Elektroniikan mekaniikan liikevaihto työntekijää kohden pieneni vuosina1993–

1994 ja on kasvanut vuodesta 1994 lähtien vuoteen 2004 saakka. Huomattavaa on 

liikevaihdon kasvun suuri määrä vuodesta 2003 lähtien vuoteen 2004 saakka.  

Metalliteollisuuden liikevaihto työntekijää kohden on pieniä vaihteluita lukuun 

ottamatta kasvanut vuodesta 1993 lähtien vuoteen 2004 saakka. 

Ylivieskan seutukunnan liikevaihdon kehitys työntekijää kohden 

Ylivieskan seutukunnan elektroniikan mekaniikan- ja metalliteollisuuden liike-

vaihto työntekijää kohden on ollut kasvava. Vuosituhannen alussa on tapahtunut 

notkahdus, vuosina 2002–2003 on ollut kasvua ja siitä lähtien jälleen pienenemis-

tä. 

Ylivieskan seutukunnan kehitys vuosina 1993–2004 noudattaa toimialalla yleises-

ti vallinnutta kehitystä. 
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Kaavio 21. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys työn-

tekijää kohden Ylivieskan seutukunnan alueella vuosina 1993–2004 (Tilastokeskus 

2005 n). 

Yhteenveto Oulun Eteläisen alueen liikevaihdosta työntekijää kohti 

Teollisuuden liikevaihto työntekijää kohti on keskeinen kannattavuudesta kertova 

tunnusluku. Se antaa myös viitteitä siitä, missä asemassa yritys on tuotantoketjus-

sa. Teknologiateollisuuden vastaavien toimialojen liikevaihto työntekijää kohden 

on suurempi kuin Oulun Eteläisen alueella. Yhtenä syynä tähän voidaan pitää 

Oulun Eteläisellä alueella olevan elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

toimimista alihankkijana. Teollisuus, joka toimii päähankkijana tai sitä lähempänä, 

käyttää yleensä alihankkijoita oman toimintansa ja valmistuksensa lisäksi. Tämä 

tarkoittaa sitä, että liikevaihto kasvaa yrityksen omaa työntekijää kohden suu-

remmaksi kuin alihankintayrityksissä. 

Alueen elektroniikan mekaniikka- ja metalliteollisuuden liikevaihdossa työn-

tekijää kohden on kehityksessä yhdenmukaisuutta toimialoilla vallinneen kehityk-

sen kanssa. 

4.6 Jalostusarvon kehitys 

Työn tuottavuutta tutkittaessa on otettava huomioon tuotteen jalostusarvon nousu 

yrityksessä. On aina mahdollista, että tuotetta valmistavaan yritykseen ostetaan 

valmiita osia tai valmistusta on ulkoistettu. Vaikka työntekijäkohtainen liikevaihto 

on suuri, yrityksen tekemä jalostusarvo voi jäädä pieneksi. Toimialojen teollisuu-

den tuottavuutta tutkittaessa on mahdollisuuksien mukaan pyritty tutkimaan myös 

yrityksissä ja alueella tapahtunut jalostusarvo. 

Ylivieskan seutukunnan liikevaihto työntekijää kohden
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Vaikka tuotetta valmistavan yrityksen oma jalostusarvo jää pieneksi, jää se 

kuitenkin alueelle, jos yritys toimii yhteistyössä alueen toisen yrityksen kanssa, 

joka valmistaa osia tai komponetteja tuotteeseen. Yritysten ja toimialan tuotta-

vuutta selvitettäessä on otettava huomioon yrityksessä ja alueella tapahtunut ja-

lostusarvon kasvu (Teknologiateollisuus 2006 f). 

 

Teknologiateollisuuden liikevaihto ja jalostusarvo ovat vuonna 2004 seuraavat 

(liite 10): 

 

Elektroniikka- ja sähköteollisuus: (Teknologiateollisuuden käsite) 

Jalostusarvo, milj. €   7 600×100  Jalostusarvo on 40,2 % liikevaihdosta 

Liikevaihto, milj. €     18 900 

 

Kone- ja metalliteollisuus: 

Jalostusarvo, milj. €  6 600×100  Jalostusarvo on 35,7 % liikevaihdosta 

Liikevaihto, milj. €      18 500 

 

Yleistämällä koko Suomen teknologiateollisuuden elektroniikan mekaniikan ja 

metalliteollisuuden jalostusarvon ja liikevaihdon suhdelukua, saadaan käsitys 

tutkimusalueen jalostusarvon suuruusluokista. (Teknologiateollisuus 2006 f). 

Teknologiateollisuuden tilastojen mukaan Oulun Eteläisen alueen teollisuustoi-

minnan jalostusarvo vuonna 2004 on n. 31 % bruttoarvosta (kaavio 22). Koko 

alueen teollisuustoiminnan jalostusarvoa voidaan pitää vertailuarvona elektronii-

kan mekaniikan ja metalliteollisuudelle. (Tilastokeskus 2006 p). 
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Kaavio 22. Teollisuustoiminnan jalostusarvon osuus bruttoarvosta Oulun Eteläisen 

alueella vuosina1995–2004, toiminnan bruttoarvo ja jalostusarvo (Tilastokeskus 2006 

p). 

Yhteenveto jalostusarvon noususta alueella 

Oulun Eteläisen alueen teollisuuden jalostusarvoon, 31 %, on laskettu mukaan 

alueen kaikki teollisuus, joten sitä ei voida pitää täysin vertailukelpoisena tekno-

logiateollisuuden jalostusarvoon. Yleensä teollisuuden jalostusarvot ovat esitetty-

jen teknologiateollisuuden ja Oulun Eteläisen alueen teollisuustoiminnan suuruus-

luokkaa. Näin ollen alueen 31 %:n elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuu-

den jalostusarvo on tätä suuruusluokkaa.   

4.7 Väestön osaamisen kehitys 

Väestön koulutustasoindeksi on tutkittavalla alueella selkeästi alhaisempi kuin 

koko maassa ja Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin. Koulutustasoindeksi saadaan 

Tilastokeskuksen koulutustason mittaamiseen kehittämällä laskentakaavalla. Kor-

kean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on edelleen huomattavasti alhaisempi 

verrattuna koko maan sekä maakunnan tasoon. Etenkin ylemmät korkeakouluas-

teen tutkinnot ovat vähäisiä. (taulukko 11; Antinoja & Hakuli 2003; Tilastokeskus 
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2006 k, l). Alemman korkeakouluasteen tutkintoja on enemmän kuin ylemmän, 

mikä johtunee alueella sijaitsevasta ammattikorkeakoulutarjonnasta. 

Taulukko 11. Perusasteen jälkeen tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteen mu-

kaan Oulun Eteläisen alueella, Pohjois-Pohjanmaalla ja koko maassa vuonna 2001 

(Tilastokeskus 2006 k, l). 

Alue 15 

vuotta 

täyttänyt 

väestö 

Tutkinnon 
suorittaneet 

Keskiasteen 
tutkinto 

Korkea-asteen 
tutkinto 

Alempi 
korkea-

koulu-

asteen 

tutkinto 

Ylempi 

korkea-

koulu-

asteen 

tutkinto 

Väestön 

koulutus-

tasomit-

tain 

 henkeä henkeä %* henkeä %** henkeä %*** henkeä henkeä henkeä 

Koko maa 4263314 2565988 60,2 1555070 36,5 1010918 23,7 220526 239463 283 

Pohjois-Pohjanmaa 289752 179075 61,8 114826 39,6 64249 22,2 14985 13811 287 

Siikalatvan sk 13154 6919 51,1 5270 39,4 1649 11,7 352 258  

Haapavesi 6064 3370 55,6 2515 41,5 855 14,1 177 145 230 

Kestilä 1420 707 49,8 571 40,2 136 9,6 23 21 190 

Piippola 1107 566 51,1 461 41,6 105 9,5 28 13 201 

Pulkkila 1482 769 51,9 552 37,2 217 14,6 54 31 219 

Pyhäntä 1374 689 50,1 517 37,6 172 12,5 42 26 211 

Rantsila 1707 818 47,9 654 38,3 164 9,6 28 22 185 

Nivala-Haapajärv sk 25350 13117 50,5 9705 37,9 3412 12,6 702 525  

Haapajärvi 6330 3221 50,9 2281 36,0 940 14,8 181 158 215 

Kärsämäki 2465 1216 49,3 989 40,1 227 9,2 63 29 191 

Nivala 8520 4819 56,6 3586 42,1 1233 14,5 260 178 235 

Pyhäjärvi 5494 2648 48,2 1930 35,1 718 13,1 145 112 198 

Reisjärvi 2541 1213 47,7 919 36,2 294 11,6 53 48 193 

Ylivieskan sk 31083 17734 54,3 1240 39,9 5194 14,5 1129 747  

Alavieska 2222 1176 52,9 907 40,8 269 12,1 56 34 209 

Kalajoki 7212 4030 55,9 2963 41,1 1067 14,8 223 134 230 

Merijärvi 995 440 44,2 363 36,5 77 7,7 17 11 172 

Oulainen 6456 3713 57,5 2494 38,6 1219 18,9 245 160 249 

Sievi 3733 2045 54,8 1541 41,3 504 13,5 112 71 226 

Ylivieska 10465 6330 60,5 4272 40,8 2058 19,7 476 337 266 

Taulukon 11 perusteella saadaan eriteltyä koko maan, Pohjois-Pohjanmaan ja 

Oulun Eteläisen alueen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. 
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Koko maan alempi ja ylempi korkeakoulu suhteessa koko väestöön 

                                 Yli 15 vuotiaat          Alempi            Ylempi                   Yht. 

Koko maa                   4263314          220526       239463           459989 

Osuu %                                                 5,2              5,6                  10,8 

 

Pohjois-Pohjanmaan alempi ja ylempi korkeakoulu suhteessa alueen väestöön 

                                Yli 15 vuotiaat          Alempi            Ylempi                   Yht. 

P-pohjanmaa              289752           14985          13811             28796 

Osuu %                                                 5,2              4,8                  9,9 

 

Alempi ja ylempi korkeakoulu suhteessa koko maan koulutukseen 

                                Yli 15 vuotiaat          Alempi            Ylempi                   Yht. 

Oulun Eteläisen          69587              2183           1530               3713 

Osuu %                                                3,1              2,2                  5,3 

 

Yhteenvedossa todetaan, että koko Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan korkeakoulu-

tutkinnon suorittaneiden prosenttiosuus on likimain sama alemman ja ylemmän 

korkeakoulututkinnon osalta. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Poh-

jois-Pohjanmaalla on vain 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin koko Suomessa. 

Oulun Eteläisen alueen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suoritta-

neiden prosenttiosuudet ovat selvästi pienempiä kuin koko Suomen keskimääräi-

set prosenttiosuudet. Suurin ero on kuitenkin ylemmän asteen korkeakoulututkin-

non suorittaneiden määrässä, joka on Oulun Eteläisen alueella pieni verrattuna 

koko maahan ja Pohjois-Pohjanmaahan. 

Taulukossa 12 on vertailun vuoksi esitetty koko Suomen väestön koulutusra-

kenne. Kasvua on tapahtunut vuosien 2001–2004 aikana alemmassa korkea-

asteessa 1,2 prosenttiyksikköä ja ylemmässä korkea-asteessa 0,6 prosenttiyksik-

köä. 



 84

Taulukko 12. Viisitoista vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 

2004 (Tilastokeskus 2006 k). 

Koulutusaste 15 vuotta täyttänyt 

väestö 

15 vuotta täyttäneet 

miehet 

15 vuotta täyttäneet 

naiset 

n % n % n % 

Yhteensä 4 322 051 100,0 2 095 197 100,0 2 226 854 100,0 

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 612 503 37,3 780 892 37,3 831 611 37,3 

Tutkinnon suorittaneita 2 709 548 62,7 1 314 305 62,7 1 395 243 62,7 

Keskiaste 1 627 687 37,7 833 968 39,8 793 719 35,6 

Korkea-aste 1 081 861 25,0 480 337 22,9 601 524 27,0 

Alin korkea-aste 507 620 11,7 197 441 9,4 310 179 13,9 

Alempi korkeakouluaste 276 726 6,4 134 663 6,4 142 063 6,4 

Ylempi korkeakouluaste 269 374 6,2 130 155 6,2 139 219 6,3 

Tutkijakouluaste 28 141 0,7 18 078 0,9 10 063 0,5 

Lisensiaatintutkinto 9 221 0,2 5 712 0,3 3 509 0,2 

Tohtorintutkinto 18 920 0,4 12 366 0,6 6 554 0,3 

Tekniikan akateemisten liiton jäsenrekisterin mukaan Oulun Eteläisen alueen 

kunnissa oli vuoden 2004 lopussa yhteensä 127 diplomi-insinöörin, tekniikan 

lisensiaatin tai tekniikan tohtorin tutkinnon suorittanutta henkilöä (TEK-

jäsenrekisteri 2005). Kuitenkin näistä alueella asuvista henkilöistä useat käyvät 

työssä alueen ulkopuolella suurilla paikkakunnilla, mistä ei tilastoissa ollut tietoa.  

Johtopäätökset koulutustasosta 

Oulun Eteläisen alueen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanei-

den prosenttiosuus on pienempi kuin koko Suomen keskimääräinen prosent-

tiosuus. Lisäksi Oulun Eteläisen alueen väestön koulutusaste on alhaisempi kuin 

Pohjois-Pohjanmaalla. Koulutusasteen alhaisuutta voidaan perustella alueen väes-

tökehityksellä. Koulutettu väestönosa jää usein opiskelupaikkakunnalle, jossa on 

paremmat työnsaantimahdollisuudet. Lisäksi koulutettu väestö muuttaa kasvukes-

kuksiin parempien työmahdollisuuksien vuoksi. Yhtenä selityksenä koulutustason 

alhaisuuteen voidaan pitää elinkeinorakenteen maatalousvaltaisuutta, sillä maata-

lousväestöllä on yleensä alhaisempi koulutustaso kuin muilla elinkeinoaloilla. 

Huomattavaa on erikoisesti ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden pieni 

määrä verrattuna maan muihin alueisiin. Tehdyn kyselytutkimuksen ja tilastoihin 

pohjautuvan tutkimuksen tulokset ovat yhteneviä. 
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4.8 Tilanne tarkastelukauden lopussa  

Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan teollisuuden kasvu käynnistyi 

1990-luvu alkuvuosina. Taantumaa oli 2000-luvun alussa, josta kasvu alkoi jäl-

leen. Kuitenkin toimialan teollisuuden osa-alueiden kehityksen kuvaajat kaareu-

tuvat loivempaan kasvuun kuin 1990-luvulla ja alkavat pienetä. Tämä kehitys on 

todettavissa Tilastokeskuksen tiedoista vuosilta 1993–2004. Tiedot Tilastokeskus 

on koonnut tätä tutkimusta varten, ja ne on esitetty kaavioissa 6–21. Näistä tie-

doista on tulostettu kaaviot Oulun Eteläisen alueen ja erikseen kolmen seutukun-

nan elektroniikan mekaniikan- ja metalliteollisuuden kehityksestä. Kaaviossa on 

esitetty toimipaikat, työpaikkamäärät, yrityskohtaiset työpaikkamäärät, liikevaihto 

ja liikevaihto työntekijää kohti. Nämä on esitetty kaavioina, koska näiden tilasto-

jen taulukkomuodossa lukeminen ja sisäistäminen on vaikeaa. Kaikista esitetyistä 

kaavioista on todettavissa edellä todettu kehitys. 

Tilastokeskuksen tietojen mukaisessa alueen liikevaihdon kehityksessä ja 

teknologiateollisuuden vastaavien toimialojen liikevaihdon kehityksessä (kaavio 1) 

on todettavissa yhtenevyyttä vuosien 2000–2004 aikana. Myös Liitteessä 2 on 

esitetty kaavio teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon kehityksestä Suo-

messa vuosina 1995–2005. Myös tämä kaavio osoittaa yhtenevyyttä Tilastokes-

kuksen tietoihin pohjautuvien kaavioiden kanssa, mikä on todettavissa etenkin 

elektroniikan mekaniikan osalta. 

Taulukossa 3 on esitetty elektroniikan mekaniikan- ja metalliteollisuuden siir-

tävän tuotantoaan alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Liitteessä 6 on 

esitetty suomalaisyritysten henkilöstön kehitys Suomessa ja ulkomailla. Liitteen 

kaaviosta on havaittavissa, että Suomen teknologiateollisuudessa työntekijämää-

rät vähenevät. Vastaavasti ulkomailla sijaitsevissa yrityksissä työntekijämäärät 

lisääntyvät. Näistä yrityksistä lähes puolet sijaitsee nopeasti kasvavissa halvan 

työvoiman kustannusten maissa. 

Toimialan yritysten tuotannon siirtäminen halvan työvoiman maihin on aiheutta-

nut alueella etenkin suurivolyymisen tuotannon vähenemistä. 

Taulukoissa 11 ja 12 todetaan, että Oulun Eteläisen alueen koulutustaso on 

alhaisempi kuin keskimäärin Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tällä on vaiku-

tusta siihen, että etenkin elektroniikan mekaniikan tuotanto rajoittuu tuotteita 

valmistavaan tuotantoon, ja siltä puuttuvat omat suoraan kuluttajalle menevät 

tuotteet sekä tuotesuunnittelu ja -kehitys (taulukko 6). Tämä vaikuttaa siihen, että 

alueen yritysten suurin kilpailuvaltti on valmistuksen hinnassa ja valmistuksen 

joustavuudessa. 
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5 Elektroniikan mekaniikan ja 
metalliteollisuuden kehitysnäkymät Oulun 
Eteläisen alueella 

Kyselytutkimus tehtiin 1.1.2004–30.6.2005 yrityksessä täytettäville kyselylomak-

keille (liite 13), jotka vietiin yrityksiin henkilökohtaisesti, kohdan 3.5 tutkimus-

metodin mukaisesti. Samalla tutkija perehtyi yritysten toimintaan keskustelemalla 

johtajien ja työntekijöiden kanssa sekä tutkimalla yritysten toimintakertomuksia. 

Näin menetellen voi vertailla tutkijan havaintoja kyselylomakkeella saatuihin 

tietoihin. Kyselylomake on muotoiltu siten, että se on mahdollisimman selkeä ja 

helposti täytettävä. Siihen on sisällytetty kysymykset, jotka ovat tutkimuksessa 

tarvittavien tietojen kannalta tärkeitä ja mahdollistavat toimialan yritysten ana-

lysoinnin. 

Kyselylomakkeen muotoilussa on yhtenä tavoitteena ollut esitettävien kysy-

mysten mahduttaminen yhdelle A4-kokoisen lomakkeen sivulle, jotta vastaamista 

ei pidettäisi liian työläänä. Kysymykset kattavat kuitenkin tehtävälle asetetun 

ongelman siten, että saatavien vastausten perusteella voidaan tehdä analyysi (Ar-

tell ym. 1973). Yrityksiin toimitetaan kyselylomake, jonka yritykset täyttävät ja 

palauttavat tutkimuksen tekijälle. Tällä menettelyllä pyritään varmistamaan oikei-

den tietojen saanti ja kyselyn korkea validiteetti (Pahkinen & Lehtonen 1989). 

5.1 Kyselytutkimuksen otanta 

Oulun Eteläisen alueella on tilastokeskuksen mukaan 218 elektroniikan mekanii-

kan ja metalliteollisuuden yritystä, joilla on tutkittavaan toimialaan liittyvää toi-

mintaa. Kaikkein pienimmistä yrityksistä on vaikeaa määritellä sitä, missä amma-

tinharjoitus muuttuu yritystoiminnaksi (taulukko 9); vuonna 2002 oli 212 yritystä. 

Kyselytutkimus tehtiin alueen 85 yrityksessä, joissa oli toimialan yritystoi-

mintaa. Kyselyyn saatiin 51 vastausta. Vastausprosentiksi tuli 60 % kaikista tut-

kimukseen valituista yrityksistä. Otanta oli 23 % koko tutkittavan alueen elektro-

niikan mekaniikan- ja metalliteollisuuden yrityksistä.  

Kyselytutkimus antaa tiedon senhetkisestä tilanteesta. Reliabiliteettia parantaa 

kyselyyn vastanneiden alueen merkittävimpien ja työllistävimpien yritysten osal-

listuminen. Useimmat vastaamatta jättäneet yritykset ovat pieniä ja niiden vaiku-

tus kyselyn tuloksiin on pieni.  
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5.2 Yrityksen tuotannollinen toiminta 

Kyselytutkimuksen tuloksista raportoidaan ensin se, mitä kyselyn kohtaa vastaus 

käsittelee. Analysoinnin tulokset käsitellään tässä yhteydessä varsin seikkaperäi-

sesti pyrkien siihen, että saadaan riittävä tieto selkeyttämään tutkimustulosta. 

Jokaisen kyselyn vastauskohdan jälkeen pohditaan sitä, millaista tietoa käsiteltä-

vän kohdan sisällöllä on yritysten toiminnasta. Tällä pyritään siihen, että jo pohdi-

tuista asioista saadaan selkeämmin koottua lopullinen vastaus tutkimusongelmaan. 

Yritykset joilla on oma tuote 

Tutkimuksessa analysoitiin yritykset, joilla on oma myyntiin menevä tuote. Tu-

lokset otettiin kahdesta eri yrityskokoluokasta. Kaavion 23 tulokset osoittavat, 

että pieniä 1–5 työntekijän yrityksiä, joilla on loppukäyttäjälle meneviä tuotteita, 

on lukumääräisesti saman verran kuin vastaavanlaisia suurempia yli 5 työntekijän 

yrityksiä. 

– Yritykset, joilla on 1–5 työntekijää. 

– Yritykset, joilla on työntekijöitä 6 tai enemmän. 

Kaavio 23. Kyselyyn vastanneiden yritysten prosenttiosuudet, joissa on oma tuote, 

yrityskoot 1–5 työntekijää, sekä yli 5 työntekijää. 
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                                                             Ei omaa tuotetta         Oma tuote 

Yrityksessä on 1–5 työntekijää…………… 16,0 %..................16,0 %       

Yrityksessä on yli 5 työntekijää…………...34,0  %..................34,0 %              

Kaikissa yrityksissä yhteensä                       49,0 %                  49,0 % 

 

Prosenttiosuuden virhemarginaali 

yritysten kokoluokissa yhteensä                   5,4 %                    5,4 %       

 

Oman tuotteen merkitys yritykselle 

Kyselyyn vastanneista alueen yrityksistä 50 %:lla on oma tuote. Näistä yrityksistä 

1/3 on pieniä, 1–5 työntekijän yrityksiä. Koska niiden resurssit ovat rajalliset, 

myös tuotanto on pienimuotoista. Yli 5 työntekijän yrityksistä 2/3:lla on oma, 

myyntiin menevä tuote. Niillä voi lisäksi olla alihankintaa tai muuta satunnaisiin 

tilauksiin pohjautuvaa valmistusta. Lisätoiminnot oman valmistettavan tuotteen 

ohessa monipuolistavat ja parantavat yrityksen toimintaedellytyksiä. 

Kaikki alueen elektroniikan mekaniikan valmistusta tekevät yritykset toimi-

vat alihankkijoina ilman omia tuotteita. Yritykset (49,0 %), joilla on omia tuottei-

ta, ovat konepajoja. Lisäksi osalla konepajoista toiminta perustuu vain senhetki-

seen tilauskantaan tai vakiintuneeseen menettelytapaan. Nämä ovat enimmäkseen 

pieniä yrityksiä. 

Johtopäätökset 

Yrityksillä ei omaa tuotetta: Puolet yrityksistä toimii alihankkijana, eli niillä ei ole 

omaa markkinoitavaa tuotetta. 

Yrityksillä on oma tuote: Puolella yrityksistä on oma markkinoitava tuote. Vaikka 

yrityksillä on oma tuote, ne voivat lisäksi toimia toisen yrityksen alihankkijana. 

Tähän on syynä tehtyjen keskustelujen ja havaintojen mukaan se, että oman tuot-

teen markkinaosuus ja tuotantovolyymi on niin pieni, ettei se yksistään takaa 

yritykselle riittävästi toimintaa.   

Yritys alihankkijana 

Kaavion 24 tulokset osoittavat, että 1–5 työntekijän yrityksistä 18 % toimii ali-

hankkijoina. Yli 5 työntekijän yrityksistä 43,8 % toimi alihankkijoina. Alihankin-

nalla ei tässä yhteydessä tarkoiteta varsinaista valmistuksen kumppanuutta, vaan 

alihankintasuhdetta, joka perustuu lyhytaikaiseen, usein satunnaiseen sopimuk-
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seen. Tähän ryhmään katsotaan kuuluvaksi myös kertaluontoiset, tarjouskilpai-

luun perustuvat valmistussopimukset. Kumppanuudella tarkoitetaan pitempiai-

kaista yhteistyösuhdetta valmistuksessa tai yhteistyössä toisen yrityksen kanssa 

tehtyä tuotantoa. 

 

Miksi 1–5 työntekijän yrityksistä vain 18 % toimii alihankkijana, ei tutkimuksen 

perusteella osaa varmasti todeta. Voi vain päätellä, että näin pieniin yrityksiin ei 

ole tullut alihankintaa, vaan niillä on pienimuotoinen oma tuote. 

Kaavio 24. Alihankkijana toimivat yritykset. 

 

                                                    Ei alihankkijana   Toimii alihankkijana           

Yrityksessä on 1–5 työntekijää…………12,2 %....................18,0 % 

Yrityksessä on yli 5 työntekijää……….. 26,0 %....................43,8 % 

Kaikissa yrityksissä yhteensä                   38,2 %                    61,8 % 

 

Prosenttiosuuden virhemarginaali 

yritysten kokoluokissa yhteensä               6,2 %                      4,9 % 

Alihankintaan pohjautuva valmistus 

Yritykset toimivat alihankkijana: Kaikki alueen elektroniikan mekaniikan tuotteita 

valmistavat yritykset toimivat alihankkijoina. Syynä tähän on käytyjen keskuste-

lujen mukaan oman tuotteen kehittämisen vaatimat suuret resurssit, joihin alueen 

yrityksillä ei ole mahdollisuuksia. Osa- ja komponenttivalmistukseen alueen yri-
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tyksillä on ollut mahdollisuuksia, joita ovat tuoneet Nokia ja sen sopimusvalmis-

tajat. 

Metalliteollisuuden tuotannossa alihankkijana toimiminen on perinteisesti ol-

lut yleistä, ja pyrkimyksenä on ollut kustannustehokkuuden parantaminen. Val-

mistusketjun loppupäässä toimivat yritykset ovat usein tilaajayrityksiä pienempiä, 

ja ne ovat toiminnassaan keskittyneet osien valmistukseen. Lyhytaikainen ja ker-

taluontoinen, tarjouksiin pohjautuva tuotanto luo epävarmuutta yrityksen toimin-

nan jatkuvuuteen. 

Yrityksillä ei alihankintaa: Osalla metalliteollisuuden yrityksistä on omat, mark-

kinoitavat tuotteensa. Näillä yrityksillä on myös tuotannon strategiana se, että 

tuotteet valmistetaan omassa yrityksessä, vaikka nykyisin tavoitteena on verkos-

toituminen tai kumppanuus, jotta tuotantokustannukset voitaisiin minimoida. 

Monet pienet, 1–5 työntekijän, yritykset eivät toimi alihankkijoina. Näillä yrityk-

sillä on pienimuotoinen oma tuote, ja lisäksi yrityksissä tehdään tilauksiin pohjau-

tuvaa valmistusta. Usein näiden yritysten toiminta on myös paikallista. 

Yrityksellä on alihankkijoita 

Kaavio 25 esittää sen, kuinka monella prosentilla yrityksistä toimii joku toinen 

yritys alihankkijana. Yli 5 työntekijän yrityksistä 61,2 %:lla on alihankkijoita. 

Pienemmillä, 1–5 työntekijän yrityksistä alihankkija on 18,4 %:lla. 

Kaavio 25. Yrityksellä (1–5) työntekijää sekä yli 5 työntekijää) on alihankkija. 
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                                                        Ei ole alihankkijaa     On alihankkija            

Yrityksessä on 1–5 työntekijää………….. 12,5 %....................18,4 % 

Yrityksessä on yli 5 työntekijää…………...8,2  %.................... 61,2 % 

Kaikissa yrityksissä yhteensä                     20,4 %                     79,6 % 

 

Prosenttiosuuden virhemarginaali 

yritysten kokoluokissa yhteensä                 8,5 %                       4,3 % 

 

Toimintojen ulkoistaminen: Tietyn valmistukseen liittyvän toiminnon ulkoistami-

nen on paikallaan silloin, kun oman yrityksen resurssit eivät riitä toiminnon to-

teuttamiseen tai kun alihankkijaa käyttämällä päästään pienempiin tuotantokus-

tannuksiin. Voi myös olla niin, että yrityksessä ei ole tarvittavaa laitteistoa johon-

kin valmistusvaiheeseen. Tällöin tuotantovaiheen ulkoistaminen voi olla edulli-

sempaa kuin investointi laitteeseen. Tuotannossa on tunnusomaista se, että suuret 

yritykset käyttävät enemmän toimintojensa ulkoistamista kuin pienet. Yleensä 

alihankkijan käyttöä ja toiminnon ulkoistamista pidetään yrityksessä hyvänä. 

Useissa isoissa yrityksissä käytetään ainakin osavalmistukseen ulkopuolista ali-

hankkijaa. 

Myös metalliteollisuuden pienissä yrityksissä käytetään valmistuksen ulkois-

tamista. Tällä pyritään tuotantokustannusten minimointiin. Pienissä yrityksissä ei 

pienen tuotantovolyymin vuoksi ole kannattavaa jonkin erikoisosan valmistami-

nen, koska alihankkija tekee sen halvemmalla.   

Yrityksellä on kokoonpanoa tai osakokoonpanoa 

Kaavio 26 osoittaa, että 1–5 työntekijän yrityksissä on kokoonpanoa 14,3 %:lla ja 

yli 5 työntekijän yrityksissä on kokoonpanoa 63,3 %:lla. 
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Kaavio 26. Yritykset, joissa on kokoonpanoa (1–5 työntekijää sekä yli 5 työntekijää). 

 

                                                       Ei kokoonpanoa      On kokoonpanoa             

Yrityksessä on 1–5 työntekijää…………16,3 %.....................14,3 % 

Yrityksessä on yli 5 työntekijää…………6,1  %......................63,3 % 

Kaikissa yrityksissä yhteensä                   22,4 %                    77,6 % 

 

Prosenttiosuuden virhemarginaali 

yritysten kokoluokissa yhteensä                    8,1 %                     4,4 % 

Kokoonpano yritystoiminnan näkökulmasta 

Kokoonpano liittyy hyvin oleellisesti elektroniikan mekaniikan ja metalliteolli-

suuden toimintoihin. Pitkälle kehittynyttä tuotetta valmistavan yrityksen tuotan-

nossa on aina kokoonpanoa. Monimutkaisten tuotteiden valmistuksessa kokoon-

pano voi muodostua varsin merkittäväksi osaksi tuotteen valmistamista.  

Kokoonpano voi olla tuotteen osakomponentin kokoonpanoa tai kokoonpa-

noa valmiiksi tuotteeksi, joka on valmis toimitettavaksi tilaajalle tai markkinoita-

vaksi. Kokoonpano on muodostunut yhä isommaksi valmistuksen vaiheeksi. Jos 

tuote lähtee kokoonpanosta suoraan kuluttajalle, on kyettävä varmistamaan tuot-

teen virheettömyys ja tekemään laatuun liittyvät tarkastukset. Nämä seikat huo-

mioon ottaen kokoonpano voi muodostua varsin vaativaksi ja vastuunalaiseksi 

vaiheeksi tuotannossa. Varsinaisen tuotteen kokoamisen lisäksi kokoonpanoon voi 
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olla integroituna muita toimintoja. Näitä voivat olla esimerkiksi tuotteen pakkaa-

minen ja lähettäminen kuljetettavaksi tilaajalle. Tuotteista kootaan erilaisia tuote-

kokonaisuuksia; näin kokoonpano on keskeinen myös tuotannonohjauksen kan-

nalta.  

Varsinaisen tuotteen kokoonpanon voi tehdä alihankkija tai päähankkija. 

Useimmissa tapauksissa lopputuotteen kokoonpanija on päähankkija. Poikkeuk-

sen tähän menettelyyn muodostaa herkimmin tuotanto, jonka päähankkijana toi-

mii suuryritys. 

Nykyään on kehittynyt niin sanottua standardiosatuotantoa. Tässä tuotannon 

mallissa valmistetaan jotakin standardiosaa suuret määrät. Tällaiseen teollisuu-

denmuotoon on alueelle kehittynyt muutama merkittävä yritys. Näillä yrityksillä 

ei ole kokoonpanotoimintaa ollenkaan tai se on pienimuotoista. 

Yleensä yritys, jossa ei ole kokoonpanoa, on pieni yritys, joka toimii osaval-

mistajana. Nämä yritykset ovat usein tuotantoketjun alimmaisilla portailla (Lehti-

nen 2001). Poikkeuksena tähän voidaan pitää standardiosien valmistukseen eri-

koistuneita yrityksiä. 

Johtopäätökset kokoonpanosta 

Yleensä yrityksen tuotannon kehittyessä tai sen noustessa tuotantoketjussa niissä 

lisääntyy myös kokoonpano. Kaikkia edellä esitettyjä kokoonpanon muotoja on 

erotettavissa alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuudessa. 

Yritys toimii sopimusvalmistajana 

Kaaviossa 27 on esitetty, että 1–5 työntekijän yrityksistä 8,2 % ja yli 5 työntekijän 

yrityksistä 34,8 % toimii sopimusvalmistajana. Tässä sopimusvalmistuksella tar-

koitetaan yrityksiä, joilla on sopimus tilaajayrityksen kanssa; se voi koskea myös 

tuotannon markkinointia. Sopimusvalmistus saattaa olla vain osa yrityksen tuo-

tannosta.  
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Kaavio 27. Yritykset (1–5 työntekijää, sekä yli 5 työntekijää), jotka toimivat sopimus-

valmistajana 

  

                                         Ei sopimusvalmistaja    On sopimusvalmistaja             

Yrityksessä on 1–5 työntekijää……  22,4 %.......................8,2 % 

Yrityksessä on yli 5 työntekijää…… 34,8  % .....................34,7 %   

Kaikissa yrityksissä yhteensä             57,1 %                     42,9 % 

 

Prosenttiosuuden virhemarginaali 

yritysten kokoluokissa yhteensä                   5,1 %                       5,9 % 

Kumppanuus yrityksen toiminnassa 

Sopimukseen pohjautuva valmistus antaa valmistavalle yritykselle huomattavasti 

varmemman toimintapohjan kuin sopimukseton, kertaluonteinen tai lyhytaikainen 

sopimus valmistuksesta. Alueen valmistusyritysten, joissa on sopimukseen poh-

jautuvaa valmistusta, voidaan katsoa olevan edistyksellisimpiä. Samalla näiden 

yritysten tulevaisuus on vakaammalla pohjalla kuin niiden, joilla ei ole pitkään 

sopimukseen perustuvaa valmistusta. 

 

Sopimusvalmistajalla on päähankkijan tai tilaajayrityksen kanssa kumppanuus, 

joka pohjautuu molemminpuolisiin tuloksellisiin kokemuksiin. Sopimusvalmista-

jalla arvioidaan olevan hyvät edellytykset täyttää tilaajayrityksen toiveet ja odo-

tukset. Tilaajayrityksellä on omat odotuksensa sopimusvalmistajaa kohtaan. Ilman 
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näiden odotusten täyttämistä tilaajayrityksen on myös vaikea selviytyä omissa 

toiminnoissaan. Tästä aiheutuu se, että tilaajayrityksellä ja sopimusvalmistajalla 

on tiivis kumppanuussuhde. Sopimusvalmistajan on kyettävä myös hinnoittele-

maan oma tuotantonsa kilpailukykyiseen hintaan, jotta se voisi varmistaa tilaus-

kannan jatkumisen. Päähankkijat ja tilaajayritykset pyrkivät pitämään useampia 

sopimusvalmistajia samalla osa- tai komponenttisektorilla. 

Johtopäätökset sopimusvalmistuksesta 

Sopimus tilaajayrityksen kanssa pysyy voimassa, jos tilaaja on tyytyväinen sopi-

muskumppaniinsa ja jos alihankintasopimuksen tehnyt yritys tekee taloudellista 

tuottoa tilaajayritykselle. Tilaajayritys sanelee herkästi ehdot sopimusvalmistuk-

sena alihankintaa tekevälle yritykselle. Jos tilaajayrityksellä on vähemmän tilauk-

sia, sopimusvalmistajan tuotantoa ollaan herkästi pienentämässä, jolloin se joutuu 

olemaan tuotannon tasaajana. 

 

Yritys toimii satunnaisten tilausten pohjalta 

Kaavion 28 mukaan alueen yrityksistä 62 %:lla ei ole sopimusta valmistuksesta. 

Tutkittavista yrityksistä, joissa on 1–5 työntekijää, toimii 24 % tilausten pohjalta, 

ilman sopimusta ja yli 5 työntekijän yrityksistä 38 %. 

Tässä tutkimuksessa satunnaiseksi tilauskannaksi on määritelty toimeksiannot, 

joista ei ole tehty ennakkoon valmistussopimusta, vaan valmistus pohjautuu 

yleensä kilpailuun. Kuitenkin satunnainenkin alihankintavalmistus voi perustua 

pitkäaikaiseen suhteeseen ja yritysten väliseen toistensa tuntemiseen ja kump-

panuuteen. 

Kaavioissa 27 ja 28 esitetyt tulokset ovat 4 prosenttiyksikön verran ristirii-

dassa keskenään. Tämä johtuu siitä, että muutamat yritykset ovat ilmoittaneet 

toimintamuodokseen sekä sopimusvalmistuksen että toimimisen satunnaisten 

tilausten pohjalta. Ei voida siis selvästi rajata sitä, kumpaan ryhmään yritys kuu-

luu. Tästä aiheutuva virhe jää kuitenkin pieneksi, eikä sillä ole merkitsevää vaiku-

tusta lopputuloksiin. 
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Kaavio 28. Satunnaisten tilausten pohjalta toimivat yritykset, joissa on 1–5 työntekijää 

tai yli 5 työntekijää.  

 

                                                            Ei satunnaisia         On satunnaisia                 

 

Yrityksessä on 1–5 työntekijää…………….6,1 %................... 24,5 % 

Yrityksessä on yli 5 työntekijää…………..30,6  %...................38,8 %  

Kaikissa yrityksissä yhteensä                      36,7 %                    63,3 % 

 

Prosenttiosuuden virhemarginaali 

yritysten kokoluokissa yhteensä                   6,3 %                     4,8 % 

 

Satunnaisen tilauskannan vaikutus yrityksen toimintaan 

Satunnaisella tilauskannalla on oma vaikutuksensa yrityksen toimintaan ja sen 

kehittämiseen. Etenkin pienissä yrityksissä lyhytaikainen tilauskanta aiheuttaa 

epävarmuutta yrityksen toimintaan ja jatkuvuuteen. Alueen elektroniikan meka-

niikan yrityksissä tilauskanta on varmistettu lyhyelle ajalle, noin 2–3 kuukaudeksi. 

Tämä aika on lyhyt yrityksen toiminnan ennustettavuuden kannalta. Tilaajan ja 

toimittajan suhteen on perustuttava luottamukseen. Alihankintaa tekevän yrityk-

sen volyymin ja ajoituksen joustavuudella on vaikutusta siihen, että suhde tilaa-

jayritykseen säilyy. 
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Yritysten työntekijämäärät 

Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden yrityksis-

tä on huomattava osa pieniä, muutaman työntekijän yrityksiä. Alueen kaikista 

elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden yrityksistä on 31,4 % 1–5 työnte-

kijän yrityksiä ja yli 5 työntekijän yrityksiä 66,7 % alan kaikista yrityksistä. 

Yhtenä tutkimuksen kohteena on se, kuinka monta prosenttia vastanneista yrityk-

sistä on 1–5 työntekijän ja yli 5 työntekijän yrityksiä. Kaaviossa 29 on esitetty 

kyselyyn vastanneiden yritysten kokojakaumat prosenttiosuuksina. 

Kaavio 29. Pienten, 1–5 työntekijän yritysten sekä yli viiden työntekijän yritysten pro-

senttiosuudet kyselyyn vastanneista yrityksistä. 

 

Yritykset jaoteltuna 1–5 ja yli 5 työntekijän kokoluokkiin. 

                                                                                                 Ei tiedossa 

Yrityksessä on 1–5 työntekijää …………31,6 %                         1,0 % 

Yrityksessä on yli 5 työntekijää…………66,4 %                         1,0 % 

Kaikissa yrityksissä yhteensä                    98,0 %                         2,0 % 

 

Prosenttiosuuden virhemarginaali 

yritysten kokoluokissa yhteensä                        3,9 %   

 

Pienten 1-5 ja yli 5 työntekijän yritysten 
osuudet
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Taulukko 8 osoittaa, että 68,8 % alueen yrityksistä on lukumääräisesti 1–4 työn-

tekijän yrityksiä. Kaavio 29 osoittaa, että 1–5 työntekijän yrityksiä on alueella 

31,6 %. Ero johtuu siitä, että taulukon 8 tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen tie-

toihin ja kaavion 29 tiedot kyselytutkimukseen. Tilastokeskuksen tilastossa on 

mukana pienimmätkin yritykset, jotka ovat mukana verotilastossa. 

 

Yrityskoon vaikutus toimintaan 

Pienen henkilöstömäärän yrityksissä on vähäiset mahdollisuudet tuotteiden ja 

valmistuksen kehittämiseen. Pienten yritysten toiminta- ja markkina-alueeksi 

jäävät myös herkimmin pienimmät kotimaan markkinat. Tämä ei tue nykyaikaisia 

elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden menestymisen mahdollisuuksia. 

Tuotanto pienillä valmistusta harjoittavilla yrityksillä jää helposti tuotantoket-

jun alimmille portaille. Tuotantoketjussa ylemmillä portailla olevat yritykset käyt-

tävät ensisijaisesti koko oman yrityksen valmistuskapasiteetin, joten tuotannon 

vaihtelun tasaus jää alihankintayrityksille.  

Yritysten koneistus 

Kyselytutkimuksessa tutustuttiin alueen elektroniikan mekaniikan- ja metalliteol-

lisuuden käytössä olevaan laitteistoon. Tutkimuksen aikana käytiin useimmissa 

alueen toimialojen yrityksissä. Yrityskäyntien yhteydessä oli mahdollisuus tutus-

tua yritysten laitteistoon. Kaaviossa 30 on esitetty valmistuksen kannalta tär-

keimmät laitteet, jotka soveltuvat elektroniikan mekaniikkaan ja perinteiseen 

konepajateollisuuteen. 
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Kaavio 30. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden käytössä olevat koneet 

alueella.  

Elektroniikan mekaniikan teollisuuden koneet: Elektroniikan mekaniikan teolli-

suuden yritysten konekanta on nykyaikaista. Se mahdollistaa automaation hyö-

dyntämisten valmistuksessa, mikä on edellytys etenkin sille, että elektroniikan 

mekaniikan teollisuus pysyy mukana globaalissa hintakilpailussa. 

 

Metalliteollisuuden koneet: Kehittyneissä metalliteollisuuden yrityksissä on käy-

tössä pitkälle kehitettyjä ja automatisoituja laitteistoja, mikä tekee mahdolliseksi 

suuret tuotantosarjat standardiosien valmistamisessa. Etenkin pienissä metalliteol-

lisuuden yrityksissä on vielä käytössä vanhentunutta laitteistoa. Niiden käyttötyö-

voiman tarve on suurta verrattuna nykyaikaisiin laitteisiin. Pitkälle kehitettyjen 

tuotteiden osien valmistamisessa tarvitaan nykyaikaiset, riittävään valmistustark-

kuuteen pystyvät laitteistot. Etenkin konepajateollisuudessa valmistettavissa tuot-

teissa on paljon erilaisia osia, joita joudutaan tekemään erityyppisiin laitteistoihin. 

Sen vuoksi valmistuksessa käytettävien laitteistojen määrä on suuri, mikä aiheut-

taa suuret laiteinvestoinnit ja rajoittaa monien osien ja tuotteiden kannattavaa 

tuotantoa. 

5.3 Yritysten työntekijöiden koulutustaso 

Kun tutkittiin henkilöstön koulutustasoa Oulun Eteläisellä alueella, kyselyn ai-

neisto analysoitiin siten, että työntekijöiden koulutustasot ryhmiteltiin kuuteen 

koulutusryhmään: 
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1. Ei ammattikoulutusta -ryhmään kuuluvat peruskoulun tai vastaavan koulun 

käyneet työntekijät. Heiltä kuitenkin puuttuu varsinainen ammatillinen koulu-

tus. 

2. Ammattikouluryhmään kuuluvat työntekijät, joilla on ammatillinen koulutus. 

3. Ammattikorkeakoulun käyneet työntekijät. 

4. Ammattikoulu + ammattikorkeakoulu -ryhmään kuuluvat työntekijät, jotka 

ovat käyneet ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun. 

5. Yliopisto-ryhmään kuuluvat työntekijät, joilla on yliopistokoulutus. 

6. Ammattikorkeakoulu + yliopisto -ryhmään kuuluvat työntekijät, joilla on 

ammattikorkeakoulu ja yliopistokoulutus. 

7. Kaikki tasot -ryhmään kuuluvat työntekijät, jotka ovat käyneet ammatti- ja 

ammattikorkeakoulun, sekä lisäksi yliopiston. 

Markkinoinnin työntekijöiden koulutustasot 

Kaaviossa 31 on esitetty eri koulutuksen saaneiden työntekijöiden prosenttiosuu-

det 1–5 työntekijän ja yli 5 työntekijän yrityksissä. Noin 31 %:lla yritysten mark-

kinoinnin työntekijöistä ei ole ammatillista koulutusta. Vastaavasti toisen asteen 

koulutus on noin 26 %:lla yritysten markkinoinnin työntekijöistä. Ammattikor-

keakoulukoulutus on noin 29 %:lla markkinoinnissa toimivista henkilöistä ja 

yliopistokoulutus on noin 6 %:lla markkinoinnin henkilöistä. 

Kaavio 31. Markkinoinnin työntekijöiden koulutus yrityksissä, joissa on 1–5 työnteki-

jää sekä yrityksissä, joissa on yli 5 työntekijää.  
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Ilman ammattikoulutusta olevat markkinoinnin työntekijät: Huomattavaa on kou-

luttamattomien henkilöiden suuri osuus markkinoinnissa. Toimialojen yrityksistä 

on suuri osa pieniä, muutaman työntekijän yrityksiä. Pienillä yrityksillä ei ole 

mahdollisuuksia palkata markkinointiin koulutettua ja yksinomaan markkinoin-

nissa toimivaa työntekijää. Yli 5 työntekijän yrityksissä ilman koulutusta olevien 

markkinoinnissa toimivien henkilöiden lukumäärä on kaksi kertaa suurempi kuin 

1–5 työntekijän yrityksissä. 

Markkinoinnin työntekijät, joilla on toisen asteen koulutus. Toisen asteen 

koulutuksen saaneiden henkilöiden osuus markkinoinnissa jää yli 5 työntekijän 

yrityksissä huomattavasti pienemmäksi kuin 1–5 työntekijän yrityksissä suh-

teutettuna yritysten lukumäärään. 

Markkinoinnin työntekijät, joilla on ammattikorkeakoulukoulutus: Toimialo-

jen Oulun Eteläisen alueen yrityksistä suurimmalla osalla on ammattikorkeakou-

lukoulutus. Henkilöitä toimii 1–5 työntekijän ja yli 5 työntekijän yrityksissä, suu-

rin osa toimii kuitenkin yli 5 työntekijän yrityksissä. 

Markkinoinnin työntekijät, joilla on yliopistokoulutus: Alueen yritysten mark-

kinointihenkilöiden yliopistokoulutus on vähäistä ja rajoittuu muutamaan pro-

senttiin ja henkilöön työntekijöistä. 

Yritysten suunnittelijoiden koulutustaso 

Kaaviosta 32 nähdään, että suurimmalla osalla suunnittelijoista ei ole ammatillista 

koulutusta tai se on toisen asteen koulutus eli ammattikoulu. Kolmasosalla suun-

nittelijoista on ammattikorkeakoulutus. Yliopistokoulutuksen saaneita suunnitteli-

joita on vain muutama. 

Ilman koulutusta olevat suunnittelijat: Ilman koulutusta olevia suunnittelijoita 

on 1–5 työntekijän yrityksissä 8,2 % ja yli 5 työntekijän yrityksissä 18,4 %. Yli 5 

työntekijän yritysten kouluttamattomien suunnittelijoiden osuus on suuri verrattu-

na 1–5 työntekijän yrityksiin. 

Suunnittelijat, joilla on toisen asteen koulutus: Toisen asteen koulutuksen 

saaneita suunnittelijoita on 1–5 työntekijän yrityksissä 12,2 %, samoin yli 5 työn-

tekijän yrityksissä. 

Suunnittelijat, joilla on ammattikorkeakoulu: Pienissä 1–5 työntekijän yrityk-

sissä on ammattikorkeakoulu 8,2 %:lla ja yli 5 työntekijän yrityksissä on 

20,4 %:lla suunnittelijoista. 

Suunnittelijat, joilla on yliopistokoulutus: Yliopistokoulutus on pienissä 1–5 

työntekijän yrityksissä 2,0 %:lla ja yli 5 työntekijän yrityksissä 4,1 %:lla. 
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   ammk = ammattikoulu, ammkk = ammattikorkeakoulu; yo = yliopisto 

Kaavio 32. Yritysten suunnittelijoiden koulutus, yrityksissä, joissa on 1–5 työntekijää 

sekä yrityksissä, joissa on yli 5 työntekijää. 

Yhteenveto suunnittelijoiden koulutustasosta 

Ammattikorkeakoulukoulutuksen saaneiden suunnittelijoiden määrä on kaikista 

suurin, noin 20 %, toiseksi suurin on kouluttamattomien suunnittelijoiden osuus. 

Yliopistokoulutuksen saaneita suunnittelijoita on vain muutama. Tämä selittyy 

sillä, että alueen elektroniikan mekaniikan valmistajilla ei ole omia markkinoita-

via tuotteita, vaan ne toimivat valmistuksen alihankkijoina. Myös useimmilla 

konepajoilla suunnittelijoiden koulutustaso on alhainen.     

Tuotantotyöntekijöiden koulutus 

Kaaviosta 33 nähdään, että valmistuksessa toimivista työntekijöistä on suurim-

malla osalla ammattikoulutus. Ammattikorkeakoulun on suorittanut lähes 20 % 

valmistuksessa toimivista henkilöistä. Yleensä he toimivat työnjohto- ja johtamis-

tehtävissä. 

Kouluttamattomat työntekijät: Pienissä 1–5 työntekijän yrityksissä on 8,3 % työn-

tekijöistä ilman ammatillista koulutusta.  

Työntekijät, joilla on toisen asteen koulutus: Pienissä 1–5 työntekijän yrityksissä 

on toisen asteen koulutus 14,6 %:lla työntekijöistä ja yli 5 työntekijän yrityksissä 

39,6 %:lla. 

Työntekijät, joilla on ammattikorkeakoulu: Pienissä 1–5 työntekijän yrityksissä on 

4,2 %:lla ja yli 5 työntekijän yrityksissä 18,8 %:lla ammattikorkeakoulutus. 
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Työntekijät, joilla on yliopistokoulutus: Yliopistokoulutuksen saaneita työnteki-

jöitä valmistuksessa ei alueella ollut.  

 ammk = ammattikoulu; ammkk = ammattikorkeakoulu 

Kaavio 33. Yrityksien valmistuksen työntekijöiden koulutus yrityksissä, joissa on 1–5 

työntekijää sekä yrityksissä, joissa on yli 5 työntekijää. 

Työntekijöiden koulutustason vaikutus yrityksen toimintaan: Nykyaikaiset val-

mistuskoneet vaativat käyttäjältään hyvän perehtymisen koneen toimintoihin. Jo 

valmistuksessa tarvitaan hyvä ammattikoulutus. Lisäksi monissa tehtävissä tarvi-

taan erikoisammattihenkilön koulutus, jossa on erikoisesti perehdytty valmistuk-

sessa käytettävien laitteiden käyttöön. Tuotannosta vastaavien henkilöiden koulu-

tukselta vaaditaan vielä enemmän. Heidän toimintaansa kuuluu valmistuksen 

kehittäminen sekä työntekijöiden ohjaaminen työhönsä. 

 

Yrityksen johdossa toimivan henkilöstön koulutus 

Kaaviossa 34 on esitetty 1–5, 1–30, 1–100 ja yli 100 työntekijän yritysten johdos-

sa olevien henkilöiden koulutuksen osuudet prosentteina. 

Toimitusjohtajat, joilla on toisen asteen koulutus: Pienissä 1–5 työntekijän yrityk-

sissä toimivista toimitusjohtajista 62,5 %:lla on toisen asteen koulutus eli ammat-

tikoulutus, 1–30 työntekijän yrityksissä 51,4 %:lla, 1–100 työntekijän yrityksissä 

46,3 %:lla ja yli 100 työntekijän yrityksissä 0,0 %:lla. 

Toimitusjohtajat, joilla on ammattikorkeakoulukoulutus: Pienissä, 1–5 työntekijän 

yrityksissä on 18,8 %:lla, 1–30 työntekijän 28,6 %:lla, 1–100 työntekijän 

29,3 %:lla ja yli 100 työntekijän yrityksissä 0,0 %:lla ammattikorkeakoulu. 
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ei koulutusta ammk ammkk ammk+ammkk kaikki

O
su

u
s 

(%
)

1-5.

Yli 5



 105

Toimitusjohtajat, joilla on yliopistokoulutus: Yliopistokoulutuksen saaneita toimi-

tusjohtajia on alueen yrityksissä, joissa on 1–5 työntekijää 6,3 %, 1–30 työnteki-

jää 8,6 %, 1–100 työntekijää 7,3 % ja yli 100 työntekijää 37,5  

 

ammk = ammattikoulu; ammkk = ammattikorkeakoulu; yo = yliopisto 

Kaavio 34. Yrityksen johdossa olevan henkilön koulutus yrityksissä, joissa on 1–5, 1–

30, 1–100 ja yli 100 työntekijää. 

Johtajan koulutuksen vaikutus yrityksen toimintamahdollisuuksiin 

Yrityksen johdossa olevan henkilön koulutus ja kokemus antavat viitteitä yrityk-

sen toimintaedellytyksistä ja mahdollisuuksista selvitä kilpailutilanteessa (Collins 

2001). 

Alueen yrityksissä, joissa on vain muutama työntekijä, ei yleensä työskentele 

korkeasti koulutettuja henkilöitä. Näissä yrityksissä yrittäjä itse toimii toimitus-

johtajana. Henkilöstön vähäisyys ja alhainen koulutustaso aiheuttavat usein sen, 

että yritys jää tuotantoketjun osia valmistavaan jälkipäähän. 

Suurissa yrityksissä globaali toiminta vaatii yleensä yrityksen toimitusjohta-

jalta dynaamisuutta ja korkeaa koulutustasoa. Tosin on menestyneitä, globaalisti 

toimivia yrityksiä, joissa toimitusjohtajalla ei ole korkeaa koulutusta. Vaikka näis-

sä tapauksissa toimitusjohtaja ei ole korkeasti koulutettu, yrityksessä on kuitenkin 

korkeasti koulutettuja työntekijöitä, joiden koulutustaso kompensoi toimitusjohta-

jan alemman koulutustason. 
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5.4 Yritysten työntekijätarve 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin yritysten työntekijätarvetta kysymällä sitä, onko 

yrityksissä pulaa työntekijöistä ja vaikeuttaako mahdollinen työntekijäpula yritys-

ten toimintaa. Työvoiman tarve vaihtelee yritysten eri tilanteiden mukaan. Työlli-

syystilanteeseen toimialoilla vaikuttavat kulloinkin maailmalla vallitsevat suhdan-

teet. Kyselyn tulokset antavat käsityksen siitä, millainen työvoimatilanne yrityk-

sissä vallitsee. Kyselyssä selvitetään sitä, minkä tehtäväalueen työntekijöistä on 

tarvetta ja minkätasoisen koulutuksen saaneita työntekijöitä halutaan näihin tehtä-

viin. 

 

Onko yrityksessä työntekijätarvetta seuraavissa tehtävissä? (Kyselylomake liite 

13). 

– Markkinoinnissa, joka käsittää myynti- sekä ostomarkkinoinnin 

– Suunnittelussa, johon kuuluu tuotesuunnittelu ja valmistukseen liittyvä suun-

nittelu  

– Valmistuksessa, työntekijät ja valmistuksen johto 

Minkä koulutustason työntekijöistä on tarvetta? 

– Ammattikoulu (ammk) 

– Ammattikorkeakoulu (ammkk) 

– Yliopisto (yo) 

Markkinoinnin tarvitsemat työntekijät 
 

Kaaviosta 35 näkyy, että 83,0 %:lla yrityksistä ei ole työntekijätarvetta markki-

noinnissa. Yli 5 työntekijän yrityksillä ilmenee työntekijätarvetta markkinoinnissa 

vähemmän kuin 1–5 työntekijän yrityksillä. 
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Kaavio 35. Yritysten markkinoinnissa tarvitsemat työntekijät ja heidän saamansa kou-

lutus.  

Yhteenveto markkinoinnin työntekijätarpeesta 

Toinen huomion arvoinen havainto on se, että markkinointiin ammattikorkeakou-

lutuksen saaneista henkilöistä oli tarvetta 10,6 %:lla kaikista vastanneista yrityk-

sistä. Yliopistokoulutuksen saaneiden henkilöiden tarvetta markkinointiin oli 

2,1 %:lla kaikista vastanneista yrityksistä. 

Eri asteen koulutuksen saaneiden suunnittelijoiden tarve yrityksissä 

Kaaviosta 36 käy selville, että ammattikorkeakoulutuksen saaneiden suunnitteli-

joiden tarve on suurin, 18,8 %. Yliopistokoulutuksen saaneiden suunnittelijoiden 

tarve oli 6,3 %. Kaikista yrityksistä 64,6 % eivät tarvinneet suunnittelijoita.  
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          ammk = ammattikoulu; ammkk = ammattikorkeakoulu; yo = yliopisto 

Kaavio 36. Eritasoisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden tarve. 

Johtopäätökset suunnittelijoiden tarpeesta 

Suunnittelijoiden tarve näkyy erityisesti ammattikorkeakoulun saaneiden suunnit-

telijoiden puutteena. Tästä voidaan päätellä se, että suunnittelijoita koskeva kou-

lutustaso noudattelee pääosin samaa tasoa kuin alueen tutkittavan toimialan yri-

tysten työntekijöillä yleensä on. 

Työntekijöiden tarve valmistuksessa 

Kaaviossa 37 on eri koulutuksen saaneiden työntekijöiden tarve valmistuksessa. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että alueen toimialan yrityksistä 51,1 %:lla ei 

ollut valmistuksessa työvoiman tarvetta. Eniten työntekijätarvetta oli ammattikou-

lutuksen saaneista henkilöistä, 36,2 %. 

 

Yliopistokoulutuksen saaneista työntekijöistä ei ollut tarvetta. Sen sijaan ammat-

tikorkeakoulukoulutuksen saaneita työntekijöitä tarvitsisi kaikista yrityksistä 

yhteensä 6,4 %. Eniten ilmeni työntekijätarvetta yli viiden työntekijän yrityksissä. 
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       ammk = ammattikoulu; ammkk = ammattikorkeakoulu; yo = yliopisto 

Kaavio 37. Eri koulutuksen saaneiden työntekijöiden tarve valmistuksessa. 

Tuotannon työntekijätarpeen erikoispiirteet 

Tuotannossa on työntekijätarve suurempi kuin markkinoinnissa ja suunnittelussa. 

Tämä selittynee paljolti sillä, että alueella toimivat elektroniikan mekaniikan ja 

metalliteollisuuden yritykset toimivat valmistuksessa. Erityisesti tarvittiin toisen 

asteen koulutuksen saaneita henkilöitä.  

 

On myös huomattava, että normaali työvoiman vaihtuvuus aiheuttaa yrityksissä 

jatkuvaa työvoiman kysyntää. Toimialalla 2000-luvun vaihteessa tapahtunut taan-

tuminen on aiheuttanut pientä työntekijöiden ja myös tuotteiden kysynnän vähe-

nemistä, etenkin elektroniikan mekaniikassa. 

 

Ulkopuolisen konsultoinnin käyttö 

Kaaviosta 38 voidaan todeta, että 69,4 %:lla yrityksistä ei ole lainkaan ulkopuo-

lista konsultointia. Vain 2,0 % vastanneista pienistä 1–5 työntekijän yrityksistä on 

käyttänyt konsulttia suunnittelussaan ja markkinoinnissaan. Kaikista vastanneista  

yrityksistä oli 30,6 %:lla käytössään jotakin konsultointia yrityksen ulkopuolelta. 
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Kaavio 38. Ulkopuolisen konsultoinnin käyttö yrityksissä, joissa on 1–5 työntekijää 

sekä yritykset, joissa on yli 5 työntekijää. 

Ulkopuolisen konsultoinnin erikoispiirteet 

Tutkimustulokset osoittavat, että 1–5 työntekijän yrityksissä ulkopuolista konsul-

tointia oli 2,0 %:lla kaikista tutkimukseen vastanneista yrityksistä. Yli 5 työnteki-

jän yrityksissä oli 28,5 %:lla ulkopuolista konsultointia. 

5.5 Yritysanalyysi 

Taulukossa 13 on esitetty arvoanalyysi kyselyyn vastanneista 51 yrityksestä, jois-

ta 44 on metalliteollisuuden ja 7 elektroniikan mekaniikan yritystä. Analyysin 

kaikki mittaukset on tehty asteikolla 1–4. Analyysissä on asema-sarakkeessa mi-

tattu yrityksen läheisyys päähankkijaan (Lehtinen 2001). Tässä arvo 4 tarkoittaa 

läheistä yhteyttä päähankkijaan, jolla on osaamista ja joka tuottaa kehittyneitä 

tuotteita. Valmiita komponentteja tai tuotteita voi mennä suoraan loppukäyttäjälle. 

Arvo 1 tarkoittaa yleensä pientä, osia valmistavaa yritystä. Osat menevät jollekin 

tuotantoketjussa ylemmällä portaalla toimivalle yritykselle. Asteikon 2 ja 3 yri-

tykset sijoittuvat edellä esitettyjen kahden ääritason välille niille määritellyn toi-

mintatason mukaisesti. 
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Mittauksessa on otettu huomioon yrityksen tuotannon vaativuustaso. Toinen 

mittauksen kriteeri on yrityksen taidot ja osaaminen. Tässä kriteerissä on vielä 

otettu huomioon yrityksen erikoistaidot ja -osaaminen, jotka eivät ole tulleet esille 

tutkittaessa läheisyyttä päähankkijaan ja koulutustasoon. 

Kolmas kriteeri analyysissä on yritysten henkilöstön koulutustaso. Se on por-

rastettu neljään tasoon. Ne ovat seuraavat: 1) ei varsinaista ammattikoulutusta, 2) 

ammattikoulutus, 3) ammattikorkeakoulutus ja 4) yliopistokoulutus. Tehdyssä 

jaotuksessa on yhtäläisyyttä Kuvaan 5, osaamisen hierarkia. (Javidan 1998; Tork-

ko 2006). Näihin kysymyksiin on saatu vastaukset kyselytutkimuksesta. Lisäksi 

yrityskäynneillä on paneuduttu näihin kysymyksiin, eli tutkija on tehnyt oman 

arvostelunarviointinsa. Niistä yrityksistä, joissa ei ole käyty, vastausta kysymyk-

siin on etsitty yritys- ja tuote-esitteiden kautta.  

Kaikista kriteerien osa-alueista on tulostettu mediaani ja koulutustasojen me-

diaanien, sekä näiden mediaani. Saatuja tuloksia tutkittiin laskemalla keskiarvot 

mediaanien sijaan. Tuloksilla, joissa laskettiin mediaanin tai keskiarvon mukaan, 

ei ollut suurta poikkeamaa. On myös yrityksiä, joissa ei ole suunnittelussa, val-

mistuksessa eikä markkinoinnissa yhtään työntekijää.  

Yrityksistä saatuja tietoja läheisyydestä päähankkijaan tutkija on asema-

sarakkeessa täsmentänyt lisäämällä oman arvionsa yrityksen tietoihin. Kuitenkin 

tutkijan näkemyksen korjaus on pieni, verrattaessa yrityksistä saatuihin tietoihin. 

Näitä korjauksia ovat esimerkiksi yrityksen johtajan koulutustaso 1, ei ammatti-

koulutusta. Asema ja taidot/osaaminen -arvoja on korotettu verrattuna koulutuk-

sen arvoon. Korotus johtuu siitä, että asema ja taidot/osaaminen on katsottu kor-

keammaksi kuin koulutustaso. Korjaus on katsottu myös aiheelliseksi, kun yritys-

ten kaikkien neljän: suunnittelun, valmistuksen, markkinoinnin ja johtajan koulu-

tustason arvo on 4, ja kuitenkin taidot/osaaminen arvo 3,9. Tätä muutosta on pi-

detty aiheellisena, koska arvon 4 saanut yritys toimii päähankkijana. Yritys, jonka 

arvo on 3,9 toimii, globaalisti, mutta tekee tuotteiden valmistusta alihankkijana, 

kuitenkin päähankkijan kanssa yhteistoiminnassa. 

 

Kyselytutkimuksessa saadut tämän kohdan tiedot on määriteltävä todelliseksi, 

positivistiseksi tutkimusaineistoksi. Kuitenkin kohdan tutkimuksen asettaminen 

esitettyyn muotoon lisää tehtävän suuntautumista selittävään, hermeneuttiseen 

suuntaan. 
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Taulukko 13. Kyselyyn vastanneiden yritysten analyysi, jossa mitattiin yrityksen lähei-

syyttä päähankkijaan, taitoa ja osaamista sekä henkilöstön koulutustasoa. 
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Tutkimuksessa tehtiin lisäksi kyselyyn vastanneista yrityksistä analyysi, jossa 

elektroniikan mekaniikan yritysten kumppanuuden läheisyyttä vertailtiin pää-

hankkijaan ja päähankkijaa lähellä oleviin sopimusvalmistajiin, joiden tuotteet 

menevät suoraan loppukäyttäjille. Tällöin sopimusvalmistaja on saavuttanut pää-

hankkijan luottamuksen. Valmistus ja siihen liittyvät toiminnot ovat vaativuudel-

taan päähankkijan kanssa jokseenkin samaa vaatimustasoa. Samalla arvioitiin 

myös yritysten taidot ja osaaminen sekä koulutustaso. 

Kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä tehtiin analyysi, jossa arvotettiin 

nelikentässä yritysten läheisyys päähankkijaan sekä yritysten työntekijöiden kou-

lutustaso (Torkko 2006). Kuvassa 11 vaaka-akselilla kuvataan vasemmalta lähtien 

osanvalmistajia, keskellä osittaista kokoonpanoa ja oikealla kokoonpanoa val-

miiksi tuotteiksi. Pystyakselilla kuvataan yritysten työntekijöiden koulutustasoa. 

Arvoksi otettiin yrityksen korkeimman koulutuksen saaneen henkilön arvo. Ana-

lyysin arvoina käytettiin kaikkien yritysten mediaania. 

 

Kuva 11. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden yritysten läheisyys päähank-

kijaan ja työntekijöiden koulutustaso (mukaillen Lehtinen 2001). 

Perinteiset metalliteollisuuden yritykset ovat pieniä yrityksiä, jotka valmistavat 

yksinkertaisia tuotteita, jotka menevät suoraan markkinoille. Kun arvoasteikossa 

kokeillaan erilaisia arvoja, havaitaan varsin pian kohta, jossa keskiarvo ei merkit-
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tävästi muutu muuttettaessa rajatapausten arvoja. Valtaosa yritysten arvoista on 

suhteellisen selkeästi määritettävissä. 

Johtopäätökset elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 
nelikenttäanalyysistä   

Teollisuuden osa-alueiden koulutustason mediaaniksi saatiin 2,5, joka jää alle 

ammattikorkeakoulun tason. Vastaavasti läheisyydessä päähankkijaan saatiin 

mediaaniksi 2,8 ja osaamisen tason mediaaniksi 2,9. 

Alueella toimivissa elektroniikan mekaniikan yrityksissä on vain tuotteiden 

valmistuksen kehittämiseen tähtäävää toimintaa. Luvussa 5.3, Kaavioissa 31–34, 

on tutkittu koulutustasoa alueen toimialan yrityksissä. Elektroniikan mekaniikan 

yrityksissä ei ole yliopiston käyneitä teknisiä työntekijöitä, kahta johdossa toimi-

vaa omistajatyöntekijää lukuun ottamatta. Metalliteollisuudessa on muutama 

yliopistokoulutuksen saanut henkilö. 

Osaamisen ja koulutuksen tason mediaanien perusteella sekä vertaamalla nii-

tä tämän tutkimuksen yhteydessä saatuun tietoon voidaan todeta, että Suomessa ja 

maailmalla osaamisen tason kannalta alueella ei ole edellytyksiä merkittävästi 

keskitasoa parempaa osaamista vaativien tuotteiden kehittämiseen (taulukko 6). 

Tähän voidaan pitää syynä suurten teollisuus- ja koulutuskeskittymien puuttumis-

ta alueelta (taulukko 6). Suuremmissa teollisuus- ja koulutuskeskittymissä on 

käytettävissä paremmat osaamisen ja kehittämisen potentiaalit. Toiseksi alueella 

ei ole isoja kärkiyrityksiä, jotka toimisivat teollisuuden vetureina ja tuotteiden 

kehittäjinä (tilastotiedot; kyselytutkimus). 

Kuten luvussa 4.7 todettiin, että Tekniikan akateemisten liiton jäsenrekisterin 

mukaan Oulun Eteläisen alueen kunnissa oli vuoden 2004 lopussa yhteensä 127 

diplomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin tai tekniikan tohtorin tutkinnon suoritta-

nutta henkilöä. Näistä henkilöistä vain muutama toimii alueen teollisuusyrityksis-

sä. 

Kaaviossa 39 on esitetty saman tutkimuksen tulokset hajontadiagrammina eli 

pisteinä, kuten Kuvassa 12, jossa tulokset on esitetty nelikentässä. Tällöin saa-

daan esitetyksi yritysten osaamisen taso sekä asema tuotantoketjussa.   
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Kaavio 39. Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden yritysten läheisyys pää-

hankkijaan sekä työntekijöiden osaamisen taso on merkitty pisteinä kaavioon. 

Johtopäätökset hajontadiagrammin tuloksista 

Hajontadiagrammista näkyy se, että alimpien koulutustasojen valmistus sijoittuu 

tuotantoketjun alkupäähän ja osien valmistukseen. Diagrammista näkyy myös, 

kuinka koulutustason lisääntyessä lähestytään tuotteen kokoonpanoa. Yrityksissä, 

joissa on korkeimmin koulutettuja henkilöitä, ollaan myös lähimpänä päähankki-

jaa ja tuotteen loppukäyttäjää. Lähestyttäessä koulutustasoa 4, yliopistokoulutusta, 

ja vaaka-akselilla päähankkijaa, kohta 4, on todettavissa, että yrityksessä on yli-

opistokoulutuksen saaneita henkilöitä ja toiminta globaalia. Tuotannon taso ja 

osaaminen ovat ehdotonta kärkiluokkaa. Tähän kärkeen täysin yltää yksi alueen 

yritys taulukko 6, kuva 8. Kaaviossa 39 esitetyt koulutustasoarvot ovat taulukon 

13 taidot/osaaminen-sarakkeen arvoja. Vastaavasti asema-sarakkeen arvot ovat 

vaaka-akselilla, läheisyyttä päähankkijaan osoittavia arvoja.  

Vastaavasti tehtiin analyysi elektroniikan mekaniikan yrityksistä. Mukaan 

otettiin kaikki alueen toimialan 7 yritystä. Elektroniikan mekaniikan yritysten 

nelikenttäanalyysi on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Elektroniikan mekaniikan yritysten läheisyys päähankkijaan ja työntekijöiden 

koulutustaso (mukaillen Lehtinen 2001). 

Johtopäätökset elektroniikan mekaniikan nelikenttäanalyysistä 

Tulokset poikkesivat kaikki alueen yritykset huomioon ottavasta analyysistä siinä, 

että yritysten kumppanuuden mediaani on lähempänä päähankkijaa. Yritysten 

työntekijöiden osalta koulutustason mediaaniksi saatiin 3, joka vastaa ammatti-

korkeakoulun koulutustasoa ja on myös korkeampi kuin kaikki yritykset kattavas-

sa arvoanalyysissä. 

Vastaavasti kumppanuuden läheisyydessä päähankkijaan mediaaniksi saatiin 

3,0 joka on suhteessa samaa tasoa kuin koulutustason mediaani. 

5.6 Johtopäätökset elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

kehitysnäkymistä Oulun Eteläisellä alueella 

Elektroniikan mekaniikan yritykset toimivat enimmäkseen alihankkijoina, vain 

muutama kumppanuussuhteessa. Etenkin alihankintaa tekevissä yrityksissä tuot-

tavuuteen voidaan vaikuttaa tehostamalla omaa valmistusta, alueen toimialojen 

yrityksistä toimii 61,8 % alihankkijana, kaavio 24. Valmistuksen tilausten saanti 

edellyttää menestymistä hintakilpailussa, taulukko 3. Valmistavien yritysten 
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suunnittelu- ja kehitystoiminta rajoittuu valmistuksen suunnitteluun ja kehittämi-

seen. 

Elektroniikan mekaniikan yritysten osaaminen ja valmistusmenetelmät ovat 

globaalistikin kehittyneitä. Kuitenkin sama osaaminen ja valmistusmenetelmät 

ovat maailmalla yleisesti käytössä. Alueella valmistettavia tuotteita tehdään maa-

ilmalla samanlaisin menetelmin ja laittein. Siirtäessään tuotantoaan halvan työ-

voiman maihin yritykset vievät sinne myös osaamisensa ja laitteensa, taulukko 3. 

Tämän kehityksen voidaan olettaa jatkuvan tulevaisuudessakin ja elektroniikan 

mekaniikan valmistus siirtyy alueelta alhaisten työvoiman kustannusten maihin. 

Useimmissa Oulun Eteläisen alueen pienimmistä konepajoista tuotteiden ke-

hittämiseen ei ole panostettu nimeämällä suunnitteluun omaa henkilöstöä, vaan 

tuotteiden suunnittelusta ovat vastanneet yritysten johdossa olevat henkilöt, mah-

dollisesti muiden työntekijöiden avustamina. Tästä on ollut seurauksena se, että 

suuria ja monimutkaisia tuotteita ei ole kehitetty. Tuotteille on vaikea saada riittä-

vän korkeaa kehitys- ja laatutasoa, jolloin niillä olisi markkinoilla riittävää veto-

voimaisuutta menekin kasvattamiseen, taulukko 6. 

Alueen muutamissa suurimmissa metallituotteita valmistavissa yrityksissä on 

panostettu omaan tuotekehitykseen ja -suunnitteluun nimeämällä tehtävään erityi-

nen henkilöstö. Kuitenkin on todettava, että suurten ja monimutkaisten tuotteiden 

suunnittelu vaatii siksi suuria resursseja, ettei alueen yrityksillä ole yksin riittä-

västi voimavaroja asian korjaamiseksi, taulukko 6. Alueelle kaivataan konepaja-

teollisuuteen suuria kärkiyrityksiä, jotka toimivat teollisuudenalan vetureina. 

Suurilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet panostaa suunnitteluun ja tuote-

kehitykseen. Tehokkainta olisi, että jokin valmis toimialan teollisuus muuttaisi tai 

siirtäisi osan toiminnoistaan alueelle. 

Yritysten henkilöstön koulutustasossa on vielä parantamisen varaa. Etenkin 

pienissä 1–5 työntekijän yrityksissä koulutus rajoittuu pääosin toisen asteen kou-

lutukseen. Yliopistokoulutuksen saaneiden henkilöiden osuus toimialoilla on 

lähes olematon. Tällä on osaltaan vaikutusta siihen, että alueella oleva elektronii-

kan mekaniikan teollisuus ei ole kyennyt kehittämään omia tuotteita, taulukko 6, 

kaaviot 31–34.  

Yritysten johdossa toimivien henkilöiden koulutus pienimmissä yrityksissä 

on alhainen. Koulutustaso nousee yrityskoon kasvaessa. Yli 100 työntekijän yri-

tyksissä suurimmalla osalla johdossa olevista henkilöistä on yliopistokoulutus, 

kaavio 34. 

Kyselytutkimuksessa ilmennyt työntekijätarve oli vähäistä ja rajoittui pääosin 

ammattikoulukoulutuksen saaneisiin henkilöihin, kaaviot 35–37. Ammattikorkea-
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koulukoulutuksen saaneita työntekijöitä tarvittiin vähemmän ja yliopistokoulutuk-

sen saaneita työntekijöitä vähiten, kaaviot 36–37.   

Pienissä 1–5 työntekijän konepajayrityksissä ei ole kehittynyttä laitteistoa. 

Robotin käyttö rajoittuu vain suurimpiin yrityksiin, kaavio 30. Kuitenkaan alueel-

la ei ole sellaista erikoislaitteistoa tai erikoisosaamista, että se riittäisi nostamaan 

alueen toimialojen teollisuuden erikoisasemaan vertailtaessa globaalisti alueen 

osaamista. Alueella käytössä oleva valmistustekniikka ja laitekanta antavat kui-

tenkin hyvän pohjan toimialojen edelleen kehittämiseen. 

Keskimääräisen koulutuksen tason perusteella voidaan päätellä, että osaami-

nen alueella soveltuu tuotteita valmistavaan teollisuuteen, taulukko 6, kuva 8. 

Markkinoilla menestyvien elektroniikan mekaniikan tuotteiden kehittämiseen 

alueen osaamisen lisäksi vaaditaan yliopistotason koulutusta. Lisäksi kirjallisuus-

osassa kävi ilmi se, että teollisuuskeskittymät olivat yliopistojen, korkeakoulujen 

ja tutkimuskeskittymien maantieteellisessä läheisyydessä, taulukko 4. Keskitty-

mässä tiivistyy osaaminen, joita tarvitaan tuotteiden kehittämiseen, taulukko 6. 

Luvussa 1.2 todettiin, että alueelta etenkin korkeasti koulutettu väestö jää opiske-

lupaikkakunnalle, jossa on paremmat työnsaantimahdollisuudet.  

Oulun Eteläisellä alueella sijaitsee ammattikorkeakoulu. Tämä vahvistaa nä-

kemystä siitä, että ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat herkemmin jäämässä 

alueelle.  Se puolestaan edistää tuotteita valmistavaa teollisuutta. 

Luvussa 1.2 on todettu, että Oulun Eteläisen alueen väestö vähenee, mihin 

osaltaan vaikuttaa maassa vallitseva yleinen kehitys. Väestö muuttaa maaseudulta 

ja pienistä asutuskeskuksista suuriin kasvukeskuksiin ja Etelä-Suomeen. On ai-

heellista olettaa, että alueen väestökehitys pysyy jatkossakin kaavion 3 mukaisena. 
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6 Case-yritykset 

Alueen yrityksistä tehtiin neljä case-tutkimusta. Niiden tarkoituksena oli täyden-

tää ja lisätä kyselytutkimuksella saatuja tietoja. Kyselytutkimuksen ja case-

tutkimuksen tuloksia vertailtiin myös keskenään.  Yksi case-tutkimuksen keskei-

nen tavoite oli selvittää, mitkä ovat olleet yritysten toiminnassa päätöksiin vaikut-

tavia tekijöitä, Haluttiin myös tietää se, miksi yritykset ovat valinneet käyttämän-

sä strategian. Haastateltavien yritysten valintaan vaikutti se, kuinka hyvin yrityk-

set edustivat alueen tutkittavaa teollisuutta. Osaksi haastateltavien yritysten valin-

taan vaikutti se, kuinka kyettiin saamaan suhteet yrityksiin ja edelleen mahdolli-

suus case-tutkimusten tekemiseen. Tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta tutkimus-

tuloksiin, koska kaikki haastatellut yritykset oli valittu edustaviksi yrityksiksi ja 

nimetty mahdollisiksi tutkimuskohteiksi.  

Kaikki case-tutkimukset tehtiin aikaisemmin mahdollisiksi tutkimuskohteiksi 

valituissa yrityksissä. Tutkimus kohdistettiin alueen yrityksiin, joiden toiminta oli 

jo vakiintunut. Haastattelu tehtiin neljässä yrityksessä.  

Tutkimus järjestettiin käytännössä haastattelemalla tutkittavan yrityksen joh-

tavassa asemassa tai yrityksen asioista hyvin perillä olevaa henkilöä. Haastatetta-

valle henkilölle esitettiin ennalta laaditut kysymykset suullisesti. Haastattelutilan-

teessa tehtiin muistiinpanoja ja varmistettiin, että kaikkiin ennalta suunniteltuihin 

kysymyksiin saatiin vastaukset. Osa haastatteluista nauhoitettiin, mikä mahdollisti 

sen, että saadut vastaukset voitiin tarkastaa jälkikäteen. Kaikki yritykset eivät 

sallineet haastattelun nauhoittamista. Syyksi tähän yritykset esittivät aikaisemmin 

tekemänsä päätökset haastattelutilanteista. Näiltä yrityksiltä nauhoitukset puuttu-

vat tämän vuoksi. Kuitenkin muistiinpanoihin kiinnitettiin näissä tapauksissa 

erityistä huomiota, jotta tilanne saatiin rekisteröidyksi yhtä tarkasti kuin nauhoite-

tutkin keskustelut. 

Haastattelulla pyrittiin tutkimaan kysymyksiä ja tilanteita, jotka ovat johta-

neet yritysten perustamiseen ja kasvuun. Samoin kysymyksissä selvitettiin sitä, 

millaiseen toiminnan strategiaan yritysten toiminta perustui ja sitä mitkä tekijät 

olivat johtaneet näihin valintoihin. Kiinnostuksen kohteena oli yritysten toimin-

nan jatkuvuus ja se, millaisena toimialan tulevaisuutta pidettiin. – Kaikki case-

tutkimuksessa saadut tiedot on kerrottu mahdollisimman tarkasti, kuten haastatel-

tava on ne esittänyt. 

  

Haastatteluista poimitut sitaatit on seuraavissa kuvauksissa erotettu lainausmer-

keillä. 
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6.1 Case-yritys A 

Haastattelu tehtiin 14.3.2006 

 

Oulun Eteläisen alueella on vuodesta 1989 lähtien toiminut metallituotteita val-

mistava yritys. Yritystä voidaan pitää yhtenä alueen elektroniikan mekaniikkate-

ollisuuden kehittäjänä. Yritys työllistää noin 200 työntekijää. Kehityskaaren seu-

ranta on todettu yhdeksi sopivaksi case-tutkimuksen kohteeksi. 

 

Yrityksen toiminnan alkuvaihe  

Yritys on vuonna 1989 toimintansa aloittanut elektroniikan mekaniikan tuotteita 

valmistava yritys. Se perustettiin ilman edeltävää yrityspohjaa. Alussa oli palkattu 

vain kaksi työntekijää, joista yksi oli yrityksen perustajista ja toinen oli omistajis-

ta. Yrityksen laajentaessa toimintaansa työntekijämäärä kasvoi myöhemmässä 

vaiheessa yli 200 työntekijään.  

Yrityksen omistuspohja sittemmin jakaantui viiden osakkaan kesken, jotka 

kaikki työskentelivät yrityksessä. Alussa yrityksen perustajilla olikin tarkoitukse-

na työllistää ensisijaisesti itsensä, ja silloin osa heistä työskenteli osa-aikaisesti 

yrityksessään. Ensimmäinen vieras työntekijä palkattiin yritykseen kaksi vuotta 

toiminnan aloittamisen jälkeen. Tästä suhteellisen lyhyessä ajassa yritys kasvoi 

huomattavasti suuremmaksi kuin vain omistajien työpaikaksi. 

Yritystä ideoitiin ja tuotteita sekä yritystoimintaa kehiteltiin ennen varsinai-

sen toiminnan aloittamista. ”Yritys toimii alihankkijana tilaajayrityksille.” Myös 

myöhemmin valmistus on perustunut enimmäkseen alihankintaan muutamaa ra-

kennusteollisuuden tuotetta lukuun ottamatta. Ensimmäinen asiakas oli suuri, 

sähköteknisiä tuotteita valmistava yritys, josta asiakaspiiri alkoi laajeta. Yrityksen 

omien tuotteiden kehittämisestä todetaan: ”Omien tuotteiden kehittäminen olisi 

sitonut yrityksen resursseja siksi paljon, ettei yrityksellä ollut varaa panostaa tuot-

teiden kehittämiseen.” 

Tuotannossa käytettiin aluksi levytyökeskusta ja särmäyspuristinta. Myö-

hemmin konekantaa lisättiin ja monipuolistettiin yrityksen kasvun vaatimalle 

tasolle. Yrityksen alkuvaihe osui ohutlevyteollisuudessa tapahtuneeseen murros-

kauteen. Aikaisemmin alueella ollut ohutlevytuotteiden valmistus oli perustunut 

silloin käytössä olleeseen epäkeskokonetekniikkaan. Ohutlevyteollisuudessa tuli-

vat käyttöön uudet valmistusmenetelmät ja laitteistot, kuten levytyökeskukset ja 

särmäyspuristimet. Vanhat, metalliohutlevytuotteita valmistavat yritykset eivät 

kuitenkaan lähteneet investoimaan uusiin laitteistoihin. Uusi tekniikka ja koneis-
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tus olivat eduksi etenkin silloin kovasti kehittyvälle elektroniikan mekaniikan 

valmistukselle. Tämän silloin uuden valmistustekniikan uskotaan yrityksessä 

olleen kantavana voimana yrityksen nopealle kehitykselle ja työntekijämäärän 

kasvulle. 

Yrityksen aloittaessa toimintansa sillä ei ollut palkattua markkinointihenki-

löstöä. Vasta vuonna 1995 palkattiin ensimmäiset markkinoinnista vastaavat hen-

kilöt. Koska yrityksellä ei ole varsinaista omaa loppukuluttajalle menevää tuotetta, 

ei myöskään tarvita loppukuluttajille menevää markkinointia, vaan se suuntautuu 

yrityksiin, joihin tehdään alihankintana valmistusta. Markkinoinnissa etsitään 

jatkuvasti uutta tuotantoa ja uusia tilaajayrityksiä. 

 

Toiminnan strategia  

Tilauskanta yrityksessä perustuu ilman kumppanuussopimusta tehtäviin tilauk-

siin. ”Varsinaista sopimusta alihankinnasta ei ole koskaan tilaajayrityksen kanssa 

tehty eikä sille anneta suurta merkitystä, vaan todetaan: Vaikka sopimus tuotan-

nosta olisikin tehty, joudutaan valmistus kuitenkin tekemään tilaajan tarpeiden 

mukaan.” Yrityksessä pidetään pitkäaikaista kumppanuutta valmistuksessa ja sen 

tuomaa tuloksekasta toimintaa tärkeämpänä kuin tehtyä sopimusta tuotannosta. 

1990-luvun alussa yritykset olivat hyvin itsellisiä. Ne pyrkivät tekemään kaiken 

itse. ”Sitten tuli etenkin suuriin firmoihin toimintojen ulkoistaminen.” Tämä antoi 

pienille yrityksille mahdollisuuksia, kun ne saivat valmistusta ulkoistavilta yrityk-

siltä. ”Suurten yritysten ulkoistaessa osan valmistustaan ne samalla pyrkivät kes-

kittymään ydinosaamiseensa.” 

Tutkittavalla yrityksellä on ollut myös sille alihankkijana toimivia yrityksiä. 

Ne tekevät tuotantoa tilausten mukaan. Alihankintatöitä joudutaan teettämään 

erikoisesti tilaushuipuista johtuvien työhuippujen tasaamiseksi. Yrityksessä ei ole 

tehty pitkäaikaisia sopimuksia valmistuksesta alihankkijana toimivien yritysten 

kanssa, vaan tilaukset tehdään aina satunnaisesti tarvittavan lisätuotannon mukaan. 

Kun yritys aloitti toimintansa, valmistuksen hinnoittelu oli tiukkaa. Elektro-

niikan mekaniikan valmistus toi kuitenkin aluksi väljyyttä siihen. ”Tuotannosta 

saatava hinta on laskenut jatkuvasti. Laskua on täytynyt kompensoida tuotannon 

kehityksellä sekä kehittämällä tuotteista valmistusystävällisempiä tehokkuuden 

maksimointiin, mikä on puolestaan auttanut menestymään hintakilpailussa. Val-

mistusmäärien ja sarjojen koolla on aina oma vaikutuksensa hinnoitteluun.” 

Yrityksen toiminnan kannattavuus kävi kriisissä vuonna 2000. Tämänkään 

jälkeen valmistuksen hinnoittelussa ei ole tapahtunut väljentymistä, päinvastoin 
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kilpailu on lisääntynyt, mutta yrityksen omalla toiminnalla saatiin kannattavuutta 

paranemaan. 

Toimintakauden aikana yrityksessä on ollut puutetta osaavasta työvoimasta. 

Pulaa on ollut ammattitaitoisista ammattimiehistä sekä toimihenkilöistä. Uuden 

kehittyneen toimialan todetaan vaativan erikoisosaamista, johon ei ole riittävästi 

koulutettu eikä ehditty harjaannuttaa työvoimaa. Aikuiskoulutuskeskuksen toi-

mintaa pidetään yhtenä ratkaisuna erikoisosaajien kouluttamisessa. Tämän toi-

mintaa voidaan myös räätälöidä alueen tarpeita vastaavaksi. Alueen työntekijöi-

den koulutuksessa ja osaamisessa on yrityksen näkemyksen mukaan tapahtunut 

kehitystä. 

Työntekijöiden yritteliäisyydessä ja työhön paneutumisessa ei arvioida yri-

tyksen toiminta-aikana tapahtuneen mainittavaa muutosta. Työntekijöiltä on löy-

tynyt ymmärtämystä esimerkiksi laman ja työhuippujen aiheuttamissa tilanteissa. 

 

Yrityksen tulevaisuudennäkymät 

Yrityksessä lähdettiin viemään toimintaa ulkomaille vuonna 1998. Yhdysvaltoi-

hin perustettiin elektroniikan mekaniikan osia ja laitteita valmistava tehdas. Ul-

komaille menon syyksi kerrotaan asiakkaiden läheisyys. Yhdysvalloissa oli kui-

tenkin vuosina 2000–2002 vaikea lama, minkä vuoksi tehtaan toiminta kävi kan-

nattamattomaksi ja siitä luovuttiin.  

Haastateltavan näkemys valmistuksen viennistä halvan työvoiman maihin on 

seuraava: ”Yrityksessä on pohdittu toiminnan viemistä halvan työvoiman maihin. 

Elektroniikan mekaniikan valmistustoiminta nähdään tällä hetkellä halvan työ-

voiman maissa kannattavammaksi kuin kotimaassa työvoiman edullisuuden 

vuoksi. Oleellisin kustannusten säästö saadaankin pienempien työvoimakulujen 

kautta.” Raaka-ainekustannusten ja muiden kulujen osuus ei tule juurikaan länsi-

maiden kustannuksia halvemmaksi. Myös markkinoiden läheisyydellä on oma 

merkityksensä tuotannon viemisessä halvan työvoiman maihin. 

Toiminnan viemisellä halvan työvoiman maihin ei yrityksessä katsota olevan 

merkitystä. Arvioidaan, että yritysten on seurattava aikaansa ja toimittava tapah-

tuvan kehityksen mukaan. Suomeen jäävään teollisuuden jatkumisen mahdolli-

suuksia parantaa se, että yritys siirtää osan toiminnoistaan halpojen kustannusten 

maihin.  

Meillä yhteiskunnan velvoitteet yrityksiä kohtaan ovat lisääntyneet. Työnteki-

jöiden palkkataso on noussut suhteessa tuotteiden hintatasoon. Sitä pidetään yri-

tyksessä suhteellisen oikeudenmukaisena lukuun ottamatta vuosia 1997–1998, 
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jolloin palkkataso yritti karata käsistä. Palkkojen sivukustannukset ovat nousseet 

suhteessa palkkatasoon. 

Yrityksessä pidetään elektroniikan mekaniikan teollisuudenalan tulevaisuu-

den näkymät kohtalaisen hyvinä. Kuitenkin yritysten on seurattava alan kehitystä 

maailmanlaajuisestikin ja pysyttävä siinä mukana. Koko Suomen elektroniikan 

mekaniikalla arvioidaan olevan jatkumisen mahdollisuuksia, joskin alan teollisuus 

Suomessa supistuu ja ylikapasiteetti poistuu. 

Toimialan pienten ja suurten yritysten menestymisen mahdollisuuksissa ei to-

deta olevan suurtakaan eroa. Kuitenkin kehityksen ja kasvun tietä pidetään oikea-

na sen vuoksi, että yrityksessä ei voida jäädä paikoilleen. Pienillä yrityksillä ei ole 

samaa uskottavuutta kuin suurilla yrityksillä. Kuitenkin pienillekin yrityksille on 

oma paikkansa ja asiakasryhmänsä valmistuksessa. ”Pienet yritykset pystyvät 

kilpailemaan suurten yritysten kanssa pienemmillä kustannuksillaan, joustavuu-

dellaan ja sopeutuvuudellaan.” Joustavuuteen tässä katsotaan kuuluvan tuotannon 

volyymin vaihtelu ja ajoitus. Sopeutumisella tarkoitetaan laajemmalti tuotannon 

sopeuttamista kysyntään ja valmistettaviin tuotteisiin. Suuret yritykset ovat jous-

tavuuden ja sopeutuvuuden näkökulmasta jäykkäliikkeisempiä kuin pienet. 

Alueella tehtävää kehitystoimintaa elektroniikan mekaniikan valmistuksen 

hyväksi pidetään tärkeänä. Samoin alueen oppilaitosten merkitys todetaan tärke-

äksi toimialan kehittäjäksi alueella. ”Alan koulutus on osaltaan sysännyt liikkeelle 

koko yrityksen toiminnan.” 

Yrityksen omistajat vaihtuivat vuonna 2005 yrityksen perustajien ja pääomis-

tajien luopuessa siitä. Syyksi tähän perustajaosakkaat kertoivat kiinnostuksen 

loppumisen ja suuntautumisen uuden hakemiseen. 

6.2 Case-yritys B 

Haastattelu tehtiin 15.3.2006. 

 

Yritys toimii alueella ja valmistaa elektroniikan mekaniikan tuotteita. Se on toi-

minut valmistuksessa liki kaksikymmentä vuotta. Yritys on kasvanut muutaman 

työntekijän yrityksestä noin viidenkymmenen työntekijän yritykseksi. 

 

Yrityksen toiminnan alkuvaihe 

Yritys on elektroniikan mekaniikan valmistukseen suuntautunut. Toimintansa se 

aloitti vuonna 1997 aluksi toisessa kunnassa, josta toimitilat ja tuotanto siirrettiin 

vuonna 1999 nykyiseen paikkaan, jonne oli rakennettu tuotanto- ja toimistotilat. 
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Omistajiin kuuluva henkilö on toiminut yrityksen vetäjänä sekä toimitusjohtajana 

yrityksen perustamisesta ja toiminnan aloittamisesta lähtien. Yrityksen omistajina 

ja toiminnassa on useampia sisaruksia. Yrityksen osakekanta jakautuu kahdentois-

ta omistajajäsenen kesken; heistä useimmat kuuluvat samaan sukuun ja joko asu-

vat tai ovat lähtöisin yrityksen sijaintipaikkakunnalta. Useat yrityksen työnteki-

jöistä olivat olleet aikaisemmin saman toimialan työntekijöitä. Yrityksen aloitta-

essa toimintansa siinä oli noin kymmenen työntekijää. Tästä työntekijämäärä 

kasvoi muutamassa vuodessa 50:een; sama työntekijämäärä yrityksessä on edel-

leenkin. 

 

Toiminnan strategia 

Yrityksessä ei ole koskaan ollut omaa myyntiin menevää tuotetta. ”Koko toimin-

nan ajan on toimittu alihankkijana.” Sopimusvalmistuksesta yrityksessä todetaan 

seuraavasti: ”Toiminta pohjautuu asiakassuhteeseen; sopimuksia valmistamisesta 

tilaajayrityksen kanssa ei ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Niiden 

kanssa on sovittu, että ne tilaavat sovitun määrän tuotetta vuoden aikana. Yhteis-

toiminta pohjautuu pitkäaikaiseen tuntemukseen ja luottamukseen yritysten välil-

lä.” 

”Tilaajayritykset pitävät tilaussuhteensa yllä vähintään kahteen valmistajaan, 

joiden kanssa ne neuvottelevat valmistuksen hinnoista.” Joskus tilaukset tulevat 

tarjousten perusteella. Joskus toinen yritys ottaa valmistuksen vähän halvemmalla. 

Tilaajayritys pyrkii kuitenkin pitämään toiminnassa tämän toisenkin yrityksen. 

Jos löytyy yritys, joka tekee alihankinnan vieläkin halvemmalla, niin asiakasyri-

tyksen tilaukset menevät sille. Tämä menettelytapa johtaa siihen, että mikäli ai-

koo menestyä hintakilpailussa, on oltava tehokkaampi kuin toiset. 

Yrityksellä on myös alihankkijoita lähiverkostossaan. Toiminnoista on ul-

koistettu hitsaus, jonka alihankkija tekee kokonaan. Alihankintaa tekevien yritys-

ten kanssa ei ole tehty esisopimusta alihankinnasta, vaan tilauksia tehdään tarpeen 

mukaan. Alihankkijoina toimivien yritysten kilpailuvaltteja ovat luottamus, toimi-

tusaika ja hinta. 

Tuotanokustannusten noususta todetaan seuraavasti: ”Kustannukset ovat ko-

honneet reippaasti enemmän kuin tuotteista saatava hinta. Työvoimakustannukset 

harvoin laskevat, eli palkat tavallisesti vain nousevat. Samaan aikaan tuotannosta 

saadaan työvoimakustannuksiin verrattuna aina pienempi hinta. Tämä tietää sitä, 

että toimintaa on aina tehostettava. Aikaisemmin hinnoittelussa oli varaa puristaa 

hintaa reippaasti alas, mutta nyt ollaan lähestymässä rajaa, jolloin tulot ja menot 

ovat yhtä suuret.” 
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Liikevaihtoon työntekijää kohti vaikuttaa se, millaisia tuotteita valmistetaan. 

Nykyään tuotantosarjat ovat pienentyneet. Ollaan myös lähenemässä rajaa, jolloin 

koneista on puristettu kaikki tuotantoteho irti. Yrityksen historiassa ei koskaan ole 

ollut lyhyttäkään ajanjaksoa, jolloin olisi menty hinnoittelussa tulojen ja menojen 

kanssa tasan tai miinuksen puolelle. 

”Yrityksellä ei ole tuotantoa halvan työvoiman maissa. Ei ole myöskään käy-

ty vakavaa keskustelua tuotannon viemisestä halvan työvoiman maihin.” Yrityk-

sen nähdään kuuluvan siihen kokoluokkaan, ettei sillä ole mahdollisuutta lähteä 

viemään tuotantoaan halvan työvoiman maihin. ”Pienille yrityksille on kotimaas-

sa sijaitseville toiminnoille löydettävissä paremmin paikka kuin suurten yritysten 

suurille tuotannon volyymeille.” Yrityksessä uskotaan, että sen päähankkija säi-

lyttää ainakin osan toiminnoistaan Suomessa, vaikka se on siirtänyt osan valmis-

tustaan halvan työvoiman maihin. 

Kysymykseen, pidetäänkö toimintaa halvan työvoiman maissa kannattavam-

pana, ei yrityksessä osattu antaa suoraa vastausta. Suurissa yrityksissä kanta asi-

aan on selkeämpi, kun myös riittävien markkinoiden läheisyys vaikuttaa sijoitus-

paikan valintaan. Raaka-aineiden hinnat ovat maailmalla samoissa lukemissa, 

joten niiden kohdalla ei tule säästöä. ”Ainoaksi kannattavuutta parantavaksi teki-

jäksi jäävät pienemmät työvoimakustannukset ja markkinoiden läheisyys.” 

Yrityksellä on omat myyntihenkilöt, joiden kautta yrityksen edustus ja tar-

jouslaskenta kohdistetaan tilaajayrityksille. Yrityksessä pyritään jatkuvasti ylläpi-

tämään asiakassuhdetta. Pyritään saamaan myös uusia tilaaja-asiakkaita. Loppu-

kuluttajalle kohdistuvaa markkinointia ei yrityksessä ole ollenkaan, koska se toi-

mii alihankkijavalmistajana ja kaikki tuotanto menee tilaajayrityksille. Valittu 

toiminnan strategia mahdollistaa markkinointialueen supistumisen verrattuna 

tilanteeseen jossa markkinointi ulotettaisiin loppukuluttajalle. Tätä pidetään ali-

hankkijana toimimisen hyvänä puolena. 

Yrityksessä yhteiskunnallisella päätöksenteolla todetaan olevan vaikutusta 

toimialan menestymisen edellytyksiin. Koulutuksesta yrityksessä todetaan seu-

raavasti: ”Yhdeksi menestymistä parantavaksi tekijäksi nähdään Ylivieskassa ja 

Nivalassa tapahtuva koulutustoiminta.” Tuskin ilman tätä koulutusta alueelle olisi 

kehittynyt näin merkittävää ohutlevyalan osaamiskeskittymää. 

Teollisuudenalan yritysten viemisen halvan työvoiman maihin arvioidaan yri-

tyksessä tuovan epävarmuutta alan teollisuuteen, jolla ei ole koskaan ollut pitkää 

näkyvyyttä tulevaisuuteen. Myöskään ei ole varmasti tiedetty, mitä kuukauden 

päästä tehdään, koska tilauskantaa kuukauden päähän ei tiedetä. ”Tällä hetkellä 

isot yritykset ovat lähdössä halvan työvoiman maihin, ja se tuo uuden tilanteen.” 
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Kuitenkin yrityksessä uskotaan, että taantumasta selvitään. Ihminen on kekseliäs 

ja kehittelee aina jotakin selvitäkseen eteenpäin. Yrityksessä uskotaan, että teolli-

suudenala säilyy Suomessa. Kuitenkin todetaan: ”Pidetään selvänä, että tuotannon 

kapasiteetti Suomessa pienenee.” Tämä taas antaa olemassa oleville yrityksille 

mahdollisuuksia. 

Sesonkiaikaan työvoimasta on ollut pulaa. Tämä todetaan yrityksessä siten, 

että työntekijöitä löytyy aina, mutta osaavia työntekijöitä ei ole helposti saatavissa. 

Kysymykseen, miten työntekijöiden ammattitaito on kehittynyt, ei osattu vastata. 

Toimialan kehityksestä todetaan seuraavasti: ”Yrityksen näkemys on, että jos 

mittarina käytetään liikevaihdon kehitystä työntekijää kohti, on kehitystä täytynyt 

tapahtua.” Kun perehdyttiin tämän tutkimuksen pohjalta esitettyihin tunnuslukui-

hin ja niiden esilletuomiin erikoispiirteisiin, yrityksessä todettiin seuraavas-

ti: ”Esitetyt tunnusluvut tuovat keskeistä tietoa yritystoiminnasta antaen varsin 

kattavan vastauksen teollisuudenalan kehityksestä.” 

 

Yrityksen tulevaisuudennäkymät 

Yrityksessä todetaan yleensä Suomen teollisuuden kehityksestä, että siitä on väli-

tetty aika vähän hyviä uutisia. Hyvien asioiden sijaan on kerrottu enemmän teolli-

suuden muutosta muihin maihin. Teollisuuden parantamiseen ja kehittymiseen 

Suomessa voidaan vaikuttaa siten, että tehdään enemmän, parempaa ja lyhyem-

mässä ajassa kuin aikaisemmin. Ne, jotka tuotannossa tekevät suuria volyymeja, 

voivat helpommin siirtyä halvan työvoiman maihin ja niiden lähialueiden mark-

kinoille. Uuden osaamisesta ja uuden aloittamisesta kumpuava taitotieto kannat-

taa tulevaisuuden Suomessa. 

Yrityksessä arvioidaan, että Suomessa teollisuudenalan isot yritykset ovat 

suuremmissa vaikeuksissa kuin pienet. Tällä tarkoitetaan isojen yritysten suurtuo-

tantovolyymien säilyttämismahdollisuuksia Suomessa. ”Pienet yritykset ovat 

joustavampia, kustannustehokkaampia ja sen vuoksi niillä on mahdollisuus me-

nestyä hiukan paremmin.” Joustavuuteen katsotaan tässä kuuluvan myös tuotan-

non volyymin vaihtelu ja ajoitus. Kustannustehokkuus tarkoittaa tuotannon so-

peuttamista kysynnän ja valmistettavien tuotteiden mukaan. Yrityksen mukaan 

pienivolyymisen tuotannon sopeuttamisen kustannukset erilaisille tuotteille ovat 

suhteessa pienemmät kuin suurivolyymisen.  
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6.3 Case-yritys C 

Haastattelu tehtiin 19.1.2006. 

 

Yritys toimii Oulun Eteläisen alueella ja valmistaa konepajateollisuuden tuotteita. 

Yrityksellä on usean vuosikymmenen kokemus metalliteollisuuden tuotteiden 

valmistuksesta. Aloitettaessa siellä oli muutama työntekijä, mistä yritys on kasva-

nut noin 100 työntekijän työllistäjäksi. 

 

Yrityksen toiminnan alkuvaihe 

Yritys on seutukunnan alueelle perustettu maa- ja metsätalouskoneita valmistava 

yritys. Alussa yritys oli pieni, ja sillä oli 5–10 työntekijää. Ajan myötä yritys on 

kasvanut, ja vuoden 2005 lopussa siinä oli 100 työntekijää. Osa yrityksen valmis-

tamista tuotteista oli kehitetty ja ideoitu ennen yrityksen toiminnan aloittamista. 

Myöhemmin valmistettavia tuotteita kehitettiin lisää. Valmistukseen ostettiin 

myös valmiiksi kehitettyjä tuotteita. Tässä yritys poikkeaa alueen elektroniikan 

tuotteita valmistavista yrityksistä. 

 

Toiminnan strategia 

”Yritykselle on tunnusomaista, että sillä ei ole koskaan ollut alihankintatoimintaa 

eikä alihankkijoita.” Tässäkin suhteessa yritys poikkeaa elektroniikan mekaniikan 

yritysten toiminnasta. Yrityksen periaatteisiin ei kuulu alihankkijana toimiminen. 

Ihanteena on toimia asiakkaalle menevän lopputuotteen itsenäisenä päähankkijana 

ja näin yritys on myös toimintansa ajan menetellyt. ”Yrityksen toimintapäämää-

ränä on myös selvitä tuotannosta omassa yrityksessä.” Tällöin tiedetään, missä 

ollaan menossa ja mistä myös kyetään selviämään. Itsenäistä toimintaa yritykses-

sä pidetään niin toimitusten kuin toiminnankin varmuutena. Yrityksessä todetaan, 

että toimialalla tuotannon hinnoittelu on tiukentunut siitä, kun yritys aloitti toi-

mintansa. 

Yritystoiminnan menestyminen edellyttää yritysstrategian mukaan seuraavia 

seikkoja: 

 

– Tuotteet on kyettävä kehittämään ja valmistamaan kilpailukykyiseen hintaan.  

– Kilpailua käydään tuotteiden korkeasta teknisen kehityksen tasosta; on oltava 

toiminnallisesti kehittynyt globaalissa kilpailussa. Kun tuotteilla tähdätään 
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maailman- laajuisille markkinoille, vertailukohteena ovat maailmanlaajuisen 

vertailuryhmän tuotteet. 

– Ei riitä yksistään, että tuotteet ovat teknisesti kehittyneitä. Niiden toiminta-

varmuuden on myös oltava hyvä. Tämän lisäksi tuotteilta vaaditaan hyvää 

kestävyyttä ja pitkää käyttöikää. 

– Yrityksen toiminnalta vaaditaan joustavuutta. Pitää kyetä sopeutumaan vaih-

televiin tilanteisiin toimituksissa. On myös pystyttävä sopeutumaan maail-

malla vallitseviin muutoksiin ja suhdanteisiin. Tässä katsotaan joustavuuteen 

kuuluvan tuotannon volyymin vaihtelu ja ajoitus. Sopeutumisella tarkoitetaan 

laajemmalti tuotannon sopeuttamista kysyntään ja valmistettaviin tuotteisiin. 

 

Yrityksessä on tehtävä jatkuvaa kehittämistä toiminnan kaikilla osa-alueilla. Tällä 

varmistetaan se, että ollaan kehityksessä mukana, vaikka maailmalla kehitys me-

nee eteenpäin. Yrityksen toiminnassa on myös ollut lyhyehköjä tiukkoja aikoja, 

jolloin toiminta ei ole juuri kannattanut. Tämäntapaisena aikana yleisesti tunne-

taan 1990-luvun alkupuoli, jolloin etenkin maatalouskoneita valmistavassa teolli-

suudessa koettiin tiukkoja aikoja. 

Yrityksessä ei vielä osata ottaa kantaa tuotannon siirtämiseen halvan työvoi-

man maihin. Tätä kysymystä yrityksessä ei vielä pidetä ajankohtaisena. Asiaa on 

pohdittu ja tilanteen kehittymistä seurataan. Toimitaan, jos kehityssuunnasta arvi-

oidaan saatavan lisäetua.  ”Yrityksessä ei kuitenkaan uskota tämänhetkisessä 

tilanteessa saatavan lisäetua toimintojen siirtämisestä halpojen työvoimakustan-

nusten maihin.” Asiaa on tarvittaessa tulevaisuudessa tarkasteltava uudestaan 

tulevan kehityksen ja sen asettamien vaatimusten näkökulmasta.  

”Tuotteiden markkinointi on kotimaassa järjestetty keskusliikkeiden kautta. 

Ulkomaan vienti menee kokonaisuudessaan vientiyritysten kautta.” Yrityksen 

valmistamista tuotteista suurin osa menee vientiin. Kansainvälisyyden arvioidaan 

tulevaisuudessa lisääntyvän. ”Yrityksiä ja niiden toimintoja on tulevaisuudessa 

kehitettävä kansainvälisyyteen.” 

Yrityksessä moititaan sitä, etteivät yhteiskunnalliset päätökset ja toimet ole 

teollisuutta ja yrityselämää tukevia. Yrityksen ulkopuoliset tahot eivät tunne yri-

tyselämää ja sen vaatimuksia riittävästi. Tästä on seurauksena byrokratian lisään-

tyminen, jolla ei ainakaan edistetä yritystoimintaa. Seurauksena on ollut yrityksi-

en velvoitteiden lisääntyminen. 

Työntekijöitä on ollut riittävästi saatavissa. ”Nivalan ammattikoulu ja ai-

kuisoppilaitos ovat edistäneet ammattihenkilöiden saantia alueella.” Koulujen 
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pitäisi yrityksen mukaan enemmän tiedottaa toiminnastaan ja kertoa yrityksille, 

millaisia mahdollisuuksia oppilaitoksilla on tarjottavana yritysten työvoimatarpei-

siin ja yrityksissä tarvittavan kohdistetun koulutuksen järjestämiseen. Yrityksessä 

todetaan, että seminaarit eivät riittävästi tue heidän tarpeitaan tiedottamisessa ja 

kouluttamisessa. Kaivattiin etenkin toisen asteen oppilaitosten yhteydenpitoa 

suoraan yritykseen. Sen arveltiin helpottavan harjoittelupaikkojen järjestämistä ja 

opiskelijoiden sekä työntekijöiden saantia oppilaitoksista yritykseen. Siinä yhtey-

dessä uskottiin voitavan tarkastella myös oppisisältöjä niin, että ne paremmin 

vastaisivat käytännön vaatimuksia.  

Oppilaitoksista valmistuneiden työntekijöiden perusammattitaito arvioidaan 

kuitenkin riittäväksi. Lisäksi kuitenkin tarvitaan perehtymistä työn tekemiseen, 

johon tarvitaan henkilökohtaista ohjausta. 

Työntekijöiden palkkatasoon yrityksen näkökulmasta ei ole mitään huomaut-

tamista, eli palkkatasoa pidetään jokseenkin oikeana. ”Verrattaessa tuotteiden 

nykyistä hintatasoa ja työntekijöiden palkkatasoa voidaan näiden suhdetta pitää 

oikeana.” Tässä palkkatasoa on verrattu Suomessa yleiseen palkkatasoon. Kuiten-

kin yrityksessä tiedostetaan halvan työvoiman maiden palkkatason olevan paljon 

alhaisemman. 

 

Yrityksen tulevaisuudennäkymät 

”Yrityksen lähiajan tulevaisuudessa ei nähdä suuria strategisia muutoksia.” Toi-

minta jatkuu pääasiassa ennallaan. Toiminnassa kuitenkin pyritään keskittymään 

johonkin alueeseen ja olemaan ”kärkikaartia” tässä osaamisessa. ”Pyrkimyksenä 

on myös kansainvälisyyden lisääminen.” 

Yrityksessä pidetään Suomen metalliteollisuuden tilaa tällä hetkellä suhteelli-

sen hyvänä. Erikoistumista pidetään tulevaisuuden mahdollisuutena. Sopimus-

valmistus on myös toimintamuoto, jota pidetään tulevaisuudessa teollisuuden 

menestystekijänä, vaikka se ei tällä hetkellä ole yrityksessä ajankohtaista. ”Tuote-

kehitystä ei voida siirtää, vaan se on säilytettävä kotimaassa.” On myös metallite-

ollisuutta, jonka valmistus on säilytettävä lähellä tuotekehitystä. ”Yrityksessä ei 

uskota automatisoinnin yksistään tuovan riittävää menestystä Suomen teollisuu-

teen.” 

 

Yrityksen haastattelun johtopäätökset 

Yritys valmistaa metalliteollisuuden tuotteita. Sen strategiana on toimia itsenäi-

sesti. Se ei toimi minkään toisen yrityksen alihankkijana eikä käytä omassa toi-

minnassaan alihankkijoita. Yrityksen strategiana on menestyminen globaalissa 
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kilpailussa toimimalla kustannustehokkaasti tuotteiden kehittämisessä ja tuottei-

den valmistuksessa. Kustannustehokkaan valmistuksen yhtenä tavoitteena on 

tuotteen lyhyt läpimenoaika. Yrityksessä seurataan toimialan kehitystä maailmalla, 

ja tulevaisuudessa toimitaan kehityksen tuomien mahdollisuuksien mukaan. Yri-

tykselle etsitään sellaisia laajenemisstrategioita, joihin mahdollisesti liittyisi 

kumppanuustoimintaa. Yrityksessä arvioidaan metalliteollisuuden toimialan jat-

kuvan suhteellisen vakaana menneiden aikojen tapaan. 

Yritys toimii omaksumansa strategian mukaan. Koska yrityksen tuotteet ovat 

standardiosia lukuun ottamatta sellaisia, joiden valmistus voidaan yrityksessä 

toteuttaa alusta loppuun saakka, ei välttämättä tarvita alihankkijoita valmistuk-

seen. Omat tuotannon resurssit on vain sopeutettava vastaamaan tuotantomääriä. 

Verkostotalouden joustoja ei tällöin tarvita ja tuotannon ohjaus on varmistettavis-

sa ja hallittavissa etenkin silloin, kun tuotantomäärät pysyvät vakaina. 

6.4 Case-yritys D 

Haastattelu tehtiin 13.4.2006. 

 

Yrityksestä on kasvanut maailmanlaajuisesti toimiva elektroniikan- ja tietoliiken-

neteollisuuden tuotteita valmistava yritys. Useat Suomessa elektroniikan meka-

niikan tuotteita valmistavat yritykset toimivat sille sopimus- tai alihankkijaval-

mistajina. 

 

Toiminnan strategia 

Yritys on verkkoliikenne- ja terminaalilaitteiden valmistaja sekä ulkomailla että 

Suomessa. ”Tutkimustoiminta ja osaaminen on keskittynyt omille ydinalueille.” 

Tutkimusta tehdään perustutkimuksessa sekä soveltavassa tutkimuksessa. Tutki-

mus on hyvin laaja-alaista ja ulottuu markkinointiin, logistiikkaan sekä asiakas-

palveluun. 

”Suomessa kyetään kilpailemaan elektroniikan mekaniikan valmistuksessa.” 

Tämä kuitenkin vaatii tuotannossa jatkuvaa kilpailuedun kehittämistä. Yksi etu on 

se, että valmistustoiminnassa kyetään olemaan riittävän joustavia ja tilanteisiin 

sopeutuvia. Myös tässä joustavuuteen kuuluvat tuotannon volyymin vaihtelu ja 

ajoitus. Ne eivät kuitenkaan ole yksinään riittävät vahvuustekijät, joilla voidaan 

menestyä. Kaikkialla siellä, missä yritykselle valmistusta tehdään, vaatimuksena 

on tarkkuus ja laatutaso. Tämä tarkoittaa sitä, että myös halvan työvoiman maissa 

tehdyltä valmistukselta vaaditaan sama laatutaso kuin kotimaiselta. 
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Suomalaisen elektroniikan mekaniikan teollisuuden tulee kehittää omaa val-

mistustaan pysyäkseen mukana hintakilpailussa. ”Suomessa kyetään kehittämään 

oman teollisuuden tuotantoa. Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä teollisuudenalan 

säilymiseen Suomessa. Markkinoiden läheisyys vaikuttaa kustannuksiin. Tällöin 

suurien markkinoiden läheisyydessä olevalla tuotannolla on merkitystä.” Rahti-

kustannuksilla on vaikutus tuotteen lopulliseen hintaan. Tuotteen koko vaikuttaa 

myös rahtikustannuksiin. 

Yrityksessä ei haluta ottaa kantaa siihen, millä tavalla Suomessa elektronii-

kan mekaniikan tulisi kehittää valmistustaan. ”Myös maailmalla tapahtuu kehitys-

tä, ja valmistuksen kustannukset pienenevät jatkuvasti.” Kysymykseen, tulisiko 

julkista rahoitusta käyttää elektroniikan mekaniikan valmistuksen tutkimukseen, 

yrityksessä ei haluta ottaa kantaa. 

Tutkimusta tekevän toimipaikan koolla ei ole merkitystä, vaan ainoastaan tut-

kimuspaikassa olevalla resurssipohjaisella strategialla. Kuitenkaan ei kannata 

tehdä tutkimusta, josta ei saada tulosta. ”Läheinen yhteistyö valmistavan teolli-

suuden ja tutkimuslaitosten kesken on ensisijaisen tärkeää.” 

Nivalan tutkimustoiminnalla ei ole tämän yrityksen kannalta ollut suoranaista 

merkitystä. Siihen ei haluta ottaa kantaa, onko siitä ollut hyötyä Oulun Eteläiselle 

alueelle. Tutkimustoiminta on Nivalassa vielä aluillaan. Yritysten mielenkiinnon 

kannalta ei ole paljon aikaa käytettävissä tutkimusympäristön luomiseen, jotta 

yritykset panostaisivat jatkossa toimintaan. Kuitenkin Nivalassa tutkimustoiminta 

on tällä hetkellä hyvällä alulla. 

Nivalan tutkimustoimintaan on aloitteiden tultava paikallisista yrityksistä. 

Omaehtoinen tiedonhankinta myös merkitsee, vain tällöin voidaan saavuttaa toi-

minnalta odotettua tulosta. ”Suomalaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa on jo 

valmiit rakenteet omaavaa kehittynyttä ohutlevyteollisuuden tutkimustoimintaa.” 

Tutkimusyhteistyötä pyritään tekemään kulloiseenkin tarpeeseen parhaiten sovel-

tuvien tahojen kanssa. Uusia teknologioita kehitettäessä joudutaan turvautumaan 

uusien tutkimusympäristöjen luomiseen. 

 

Toimialan tulevaisuudennäkymät 

Tulevaisuudennäkymiä elektroniikan mekaniikan valmistuksessa pidetään positii-

visina, eikä mikään estä toimialan valmistusta Suomessa ja Oulun Eteläisenkään 

alueella. Kilpailukyvystä on pidettävä huoli kehittämällä valmistustekniikkaa 

kysynnän ja tarjonnan mekanismeja unohtamatta. Markkinoiden läheisyys ja sii-

hen liittyvät logistiset kustannukset ovat eräs kustannuksiin merkittävästi vaikut-
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tava tekijä. Resurssipohjaiset strategiat eivät yksinään riitä kustannustehokkuuden 

luomiseksi.  

”Oulun Eteläisen alueella ei yrityksissä ole omia valmistettavia tuotteita. Tä-

mä aiheuttaa sen, että osia valmistavat alihankkijat ovat päämiehistään riippuvai-

sia erityisesti hyvin kapealle asiakassegmentille suuntautuneissa yrityksissä.” 

”Omien tuotteiden kehittäminen sitoo paljon yritysten voimavaroja. Markki-

noille kelpaavan ja menestyvän tuotteen kehittäminen on pitkä ja usein vaativa 

prosessi. Tähän etenkään pienillä yrityksillä ei ole riittäviä resursseja.”  

”Alueen tutkimus- ja kehitystoimintaa olisi kyettävä hyödyntämään yrityksissä.” 

Tämän näkemyksen pohjalta Nivalan tutkimus- ja kehitystoiminnalla on mahdol-

lisuus toteuttaa sille asetettuja tavoitteita. 

Tunnusomaista yritysrahoitukselle on se, että yritysten panostaessa tutkimus- 

ja kehitystoimintaan, yritykset odottavat hyötyvänsä sijoituksestaan. ”Yritykset 

myös odottavat tuloksia lyhyen ajan kuluessa, jolloin on kyettävä esittämään toi-

minnan tuloksia.” Toisaalta tutkimuksella tulisi olla pitkän tähtäyksen visio ja 

yritysten omaehtoista tiedonhankintaa tukeva rooli. 

Pienten yritysten on mahdollisuus olla toiminnassaan joustavampia ja sopeu-

tuvampia kuin suurten. Joustavuuteen tässä katsotaan kuuluvan tuotannon volyy-

min vaihtelu ja ajoitus. ”Sopeutumisella tarkoitetaan laajemmalti tuotannon so-

peuttamista kysyntään valmistettavien tuotteiden mukaan.” Yritysten kustannus-

rakenteen on mahdollista olla pienissä yrityksissä edullisempi kuin suurissa. Pää-

töksenteossa pienet yritykset voivat olla selkeämpiä kuin suuret, koska niillä on 

kevyempi organisaatiorakenne. Riskinotto pienissä yrityksissä on tarkemmin 

määriteltävissä kuin suurissa yrityksissä. Yrityksen vastuutahot ovat myös selvät 

toisin kuin suurissa yrityksissä. 

6.5 Yhteenveto case-tutkimuksesta 

Haastatteluissa elektroniikan mekaniikan yritysten esilletulleiden yhtenevien 

näkemysten yhteenveto: 

 

1. Alueen elektroniikan mekaniikan yritysten toiminta on alihankintaa.  

 

2. Elektroniikan mekaniikan yrityksen haastattelussa todetaan seuraavasti: 

Sopimusvalmistusta ei ole, eikä sopimuksilla olisi suurempaa merkitystä, 

tilaajayritykset tekevät tilauksia vain omien tarpeidensa mukaan. 
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– Alueella on kaksi elektroniikan mekaniikan yritystä, joilla on tilaa-

jayrityksen kanssa valmistuksesta sopimus (kyselylomakkeen tieto). 

– Oulun Eteläisen alueella yrityksissä ei ole omia valmistettavia tuot-

teita.  Tämä aiheuttaa sen, että osia valmistavat alihankkijat ovat 

päämiehistään riippuvaisia erityisesti hyvin kapealle asiakassegmen-

tille suuntautuneissa yrityksissä (case-yritys 4). 

  

3. Omia tuotteita elektroniikan mekaniikan valmistusta tekevillä yrityksillä 

ei ole, eikä pienten yritysten resursseilla ole mahdollisuuksia kehittää 

omia suoraan myyntiin meneviä tuotteita. Tätä näkemystä tukevat aikai-

semmat tiedot seuraavasti: 

– Pienissä metalliteollisuuden yrityksissä markkinointiin panostaminen, 

samoin kuin muukin kehittäminen jää herkästi vähiin ja tästä seuraa 

markkinoinnin jääminen lähialueille ja kotimaahan (taulukko 6). 

– Alueen yritysten suunnittelijoilla on vain pienellä osalla ammattikor-

keakoulukoulutus ja yliopistokoulutuksen saaneita suunnittelijoita on 

vain muutama (kaavio 32). 

 

4. Kilpailu tuotannosta on jatkuvasti kiristynyt, kannattavuutta täytyy kom-

pensoida tuotantoa kehittämällä ja työkustannuksia pienentämällä, mikä 

lisää yritysten valmistuksen siirtymistä alhaisten työvoimakustannusten 

maihin. Tätä näkemystä tukevat aikaisemmat tiedot seuraavasti: 

– Länsimainen osaaminen joutuu kilpailemaan Kiina-ilmiön kanssa 

(taulukko 3). 

– Nykyinen valmistamisen kilpailutilanne voi asettaa yrityksen kannat-

tavuuden ehdoksi halvemmat valmistamisen työkustannukset, jotta 

yrityksellä on edellytykset toimintansa jatkamiseen (taulukko 5). 

– Uusien EU-maiden työvoimakustannukset tuntia kohti ovat noin nel-

jäsosa EU-maiden kustannustasosta (taulukko 2). 

 

5. Valmistussarjojen koolla on vaikutusta hinnoitteluun. Tämä parantaa al-

haisten työvoimakustannusten maiden, suurivolyymisen tuotannon kil-

pailuetua ja lisää tuotannon vientiä alhaisten työvoimakustannusten mai-

hin. Tätä näkemystä tukevat aikaisemmat tiedot seuraavasti: 
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– Nykyinen valmistamisen kilpailutilanne voi asettaa yrityksen kannat-

tavuuden ehdoksi halvemmat valmistamisen työkustannukset, jotta 

yrityksellä on edellytykset toimintansa jatkamiseen (taulukko 5). Tä-

hän sisältyvät haastatteluissa esilletulleet tiedot seuraavasti: 

– Tällä hetkellä isot yritykset ovat lähdössä halvan työvoiman maihin 

(case-yritys 2).  

– Markkinoiden läheisyys vaikuttaa kustannuksiin (case-yritys 4), mi-

kä parantaa suurivolyymisen tuotannon kilpailuetua.  

  

6. Pienet yritykset pystyvät kilpailemaan joustavuudellaan ja kustannuste-

hokkuudellaan. Tätä näkemystä tukevat aikaisemmat tiedot seuraavasti: 

– Yrityksen resurssien käytön sopeuttamista voidaan lisätä ostamalla 

palveluja yrityksen ulkopuolelta. Tällaiset suhteet muodostavat ali-

hankintatoiminnan kanssa yhteistyöverkon (taulukko 6). 

–   Valmistuksen kumppanuudessa jaetaan tuotteen valmistamiseen liit-

tyviä toimintoja eri yritysten kesken, joilla on edellytykset valmista-

miseen (taulukko 4). 

– Useampiportaisella hankintaketjulla kyetään tuottamaan vaativampaa 

ja suurempaa tuotantoa (taulukko 4). 

 

7. Koulutusta ja tutkimusta pidetään menestymistä parantavana tekijänä. 

Läheistä yhteistyötä valmistavan teollisuuden ja tutkimuslaitosten kesken 

pidetään ensiarvoisen tärkeänä. Tätä näkemystä tukevat aikaisemmat tie-

dot seuraavasti: 

– Seudulliselle kehittämiselle lähiyliopisto tai -korkeakoulu voi olla 

tärkeä synty-ympäristö ja yhteistyökumppani (kaavio 4). 

– Inhimillinen pääoma on merkittävä tuotantopanos tutkimus- ja kehi-

tystoiminnassa ja se edistää uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien 

syntymistä (kaavio 6). 

– Henkisiin resursseihin lukeutuu alueen koulutusasteen taso (taulukko 

6). 

– Elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden yritysten henkilöi-

den koulutustason mediaanin tutkimus (kaavio 12). 

– Elektroniikan mekaniikan yritysten henkilöiden koulutustason medi-

aanin tutkimus (kaavio 13). 
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Kaikkien kolmen elektroniikan mekaniikan tuotteita valmistavan yrityksen haas-

tattelusta on todettavissa liiketaloudellisten tekijöiden merkitsevän yrityksien 

strategioiden suuntautumisessa. Yksi painavin liiketaloudellinen tekijä alan teolli-

suudessa on työvoimakustannus. Tämä näkemys huomioituna voidaan ennustaa 

vuosituhannen vaihteen jälkeisen kehityksen jatkuvan alueen elektroniikan meka-

niikan teollisuudessa. Toimialan teollisuus tulevaisuudessakin siirtää tuotantoaan 

alhaisten työvoimakustannusten maihin. 

 

Seuraavassa on metalliteollisuuden yritysten haastatteluissa esille tulleiden yhte-

nevien näkemysten yhteenveto.  

1. Metalliteollisuuden yritys totesi yrityksessä ja toimialalla kehityksen jat-

kuvan vakaana. Tätä näkemystä tukevat aikaisemmat tiedot seuraavasti: 

– Alueen metalliteollisuuden työntekijämäärä on pysynyt suhteellisen 

vakaa vuosina 1993–2004. Vuosituhannen vaihteen jälkeistä taantu-

maa ei ole tapahtunut. 

– Alueen yrityksillä 49,0 %:lla on oma tuote. Tämä vakauttaa yritysten 

toimintaan, ja ne eivät ole päämiehistään niin riippuvaisia, kuten 

elektroniikan mekaniikan alihankkijana toimivat yritykset. 

–   Pienissä metalliteollisuuden yrityksissä markkinointiin panostami-

nen, samoin kuin muukin kehittäminen jää herkästi vähiin; tästä seu-

raa markkinoinnin jääminen lähialueille ja kotimaahan (taulukko 6).  

–   Valmistuksen kumppanuudessa jaetaan tuotteen valmistamiseen liit-

tyviä toimintoja eri yritysten kesken, joilla on edellytykset valmista-

miseen (taulukko 4). 

– Useampiportaisella hankintaketjulla kyetään tuottamaan vaativam-

paaja suurempaa tuotantoa (taulukko 6). 

 

2. Nivalan ammattikoulu ja aikuisoppilaitos ovat edistäneet ammattihenki-

löiden saantia alueella. Tätä näkemystä tukevat aikaisemmat tiedot seu-

raavasti: 

– Suurella osalla alueen metalliteollisuuden yritysten työntekijöillä on 

toisen asteen koulutus (kaaviot 31–34). 

– Henkisiin resursseihin lukeutuu alueen koulutusasteen taso (taulukko 

6). 
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– Inhimillinen pääoma on merkittävä tuotantopanos tutkimus- ja kehi-

tystoiminnassa ja se edistää uusien tuotteiden ja tuotantoprosessien 

syntymistä (taulukko 6). 

  

3. Yrityksessä ei uskota automatisoinnin yksistään tuovan riittävää menes-

tystä Suomen teollisuuteen. 

– Haastatellun yrityksen tuotanto ja tuotteet ovat sentyyppisiä, ettei au-

tomatisoinnista (roboteista) ole merkittävää lisäarvoa tuottavuudelle. 

Automatisoinnin voisi olettaa soveltuvan lähinnä automatisoitujen 

koneiden käyttöön valmistuksessa. 

 

Alueen metalliteollisuudesta case-tutkimuksessa tuli yleisesti esille seuraavanlai-

sia asioita:  

Alueen metalliteollisuuden yritykset ovat suurimmaksi osaksi pieniä muuta-

man työntekijän yrityksiä. Vaikka tuotteiden suunnittelu ja kehittäminen tehdään 

omassa yrityksessä, kuitenkin vain suurimmissa yrityksissä on tuotteiden suunnit-

teluun ja kehittämiseen palkattu omat suunnittelijat. Alueelle kaivataan toimialan 

vetureiksi suurempia kärkiyrityksiä. Haastateltu metalliteollisuuden yritys on 

kooltaan ja toiminnaltaan katsottava näihin kärkiyrityksiin lukeutuvaksi. Metalli-

teollisuus alueella jatkuu haastatellun metallialan yrityksen näkemyksen mukaan 

samankaltaisena. Kuitenkin metalliteollisuudessa on paremmat kehityksen näky-

mät kuin elektroniikan mekaniikan valmistuksessa. 
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7 Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa eri osa-alueiden tuloksissa on yhteneviä piirteitä. Yh-

tenevyyttä tuo 1990-luvun laman jälkeinen nousukausi teknologiateollisuudessa 

ja alueen elektroniikan mekaniikan valmistuksessa. Teknologiateollisuudessa 

Suomen ja maailmantaloudessa käännyttiin taantumaan 2000-luvun ensimmäisen 

vuosikymmenen lopulla. Oulun Eteläisen alueella elektroniikan mekaniikan teol-

lisuudessa taantuma alkoi 2002. Suomessa toimialan lasku alkoi 2000-luvun vaih-

teessa. Metalliteollisuus on tutkimusalueella ollut vakaalla pohjalla pieniä vaihte-

luita lukuun ottamatta 1990-luvun alusta vuoteen 2004 saakka, ja se on työllistä-

nyt 700–800 työntekijää (kaavio 10).  

Tutkittavien teollisuudenalojen kehitykseen alueella vaikuttaa koko Suomen 

ja globaali kehitys. Tutkimuksen kannalta on välttämätöntä seurata kehitystä maa-

ilmalla. Etenkin samasta teollisuudesta kilpailevien maiden kehitys muodostuu 

tärkeäksi, johon voidaan verrata tutkimusalueen teollisuuden kehitystä. Näitä 

maita ovat alhaisen työkustannusten maat, joihin alan teollisuus siirtää tuotanto-

aan (liite 4; taulukko 3).  

Oppilaitosten tuoma osaaminen on mahdollistanut toimialan valmistuksen 

kehittymisen alueella (case-tutkimus). Lukuisat tutkijat ovat korostaneet oppilai-

tosten ja tutkimuksen vaikutusta teollisuuskeskittymien syntyyn (taulukko 4; 

case-tutkimus). Aihetta on käsitelty runsaasti kirjallisuudessa, johon tutkimusta 

varten on perehdytty (taulukko 4). 

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat alueen toimialan työntekijöiden yli-

opistokoulutuksen vähäisyyden, joka rajoittuu vain muutamaan henkilöön (kaavi-

ot 31–34; 39). Tämä heikentää elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

kehitystä, rajoittaen etenkin elektroniikan mekaniikan teollisuuden ainoastaan 

tuotteiden valmistukseen. Samoin on todettava myös metalliteollisuudesta, josta 

puuttuu alueella suurempien tuotekokonaisuuksien suunnittelu ja kehitys (tauluk-

ko 6). 

Taulukossa 7 on käsitelty Oulun Eteläisen alueen yritysten lukumäärän ja yri-

tyskohtaisen työntekijämäärän kehitystä ajanjaksolla 1993–2004. Yritysten luku-

määrät ovat enimmäkseen kasvaneet vuosina 1993–2001, josta lähtien on pientä 

vähenemistä. Yli sadan työntekijän yrityksillä on sama kehitys, ja ne ovat vähen-

tyneet vuosien 2001–2004 aikana viidestä neljään yritykseen. Alueen toimialojen 

yrityksistä on noin 68,8 % neljän tai vähemmän työntekijän yrityksiä (taulukko 8.) 

Kaaviossa 13 on yhtenevää kehitystä taulukon 7 kanssa. Alueen elektroniikan 

mekaniikan yrityksiä on yhdistynyt, pienempiä yrityksiä liittynyt suurempaan tai 
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suuremmat yritykset ovat ostaneet pienempiä yrityksiä. Yritysten lukumäärän 

väheneminen on yhtenevä toimialojen kehityksen ja 2000-luvun alkuvuosien 

taantuman kanssa. 

Kuvan 8 esimerkit osoittavat sen, miten alueen teollisuuden kehityksen al-

kuunpanevia voimina ovat alueella sijaitsevat resurssit tai näihin verrattavat muut 

ympäristötekijät. Oulun Eteläisen alueelle muodostuneen elektroniikan mekanii-

kan teollisuuden resursseina, alkuunpanevana ja kantavana tekijänä ovat olleet 

alueella valveutuneet yrittäjät, jotka lähtivät kehittämään elektroniikan mekanii-

kan valmistusta (case-tutkimus). On tosin huomattava, että ilman teollisuudenalan 

1990-luvulle ajoittuvaa nousukautta ei tätä valmistusteollisuutta olisi ainakaan 

näin laajasti syntynyt (kaaviot 10–13). Alueen vahvuutta myös lisää valmistavien 

ja tilaajayritysten keskinäinen luottamus, joka on kehittynyt yritysten kumppa-

nuudessa alihankinnan yhteydessä. Yritysten keskinäinen luottamus syntyy silloin, 

kun ollaan tyytyväisiä yhdessä toimimiseen ja sen tuloksiin (case-tutkimus). 

Oulun Eteläisen alueen suurimmissa yrityksissä toimialan jatkumisen ehtona 

pidetään sitä, että yritykset siirtävät osan elektroniikan valmistustaan halvan työ-

voiman maihin. Suurivolyyminen valmistus siirtyy herkemmin pois alueelta ja 

Suomesta, työvoiman korkean kustannustason vuoksi (case-tutkimus, taulukot 4–

5). Tätä samaa näkemystä tukee Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos – ETLA, Suni 

2004; 2005 jonka mukaan teollisuuden tuotanto parhaiten kannattavissa maissa 

kuuluu nykyaikaan. Tämän suuntauksen ennustetaan tutkimuksessa jatkuvan vielä 

pitkään. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstön kehitystä eri maissa 

kuvataan liitteessä 16.   

 

1. tutkimuskysymyksen vastauksiin liittyvää aineistoa 

Ensin tutkittiin toimialojen tila. Tämän jälkeen tutkittiin mahdollisuuksia, joilla 

voidaan vaikuttaa toimialojen kehitykseen. Alueen toimialojen teollisuuden tilan 

määrittämiseen on myös tunnettava globaalia alan teollisuutta, joka kilpailee tuo-

tannosta tutkimusalueen teollisuuden kanssa. Tämä on antanut aiheen 1. tutki-

muskysymykseen (luku 1.4, luku 3.4 teoreettinen viitekehys). 

Kaikkein keskeisin kriteeri alueen toimialan kehityksessä on työpaikkamääri-

en kehitys. Työpaikkakehityksellä on keskeisin merkitys alueen kehityksen kan-

nalta. Työpaikkojen vähyys on esteenä Oulun Eteläisen alueen kehitykselle (luku 

1.2).  

Tilastokeskuksen tietojen analysoinnin perusteella voidaan ennustaa kehityk-

sen jatkuvan ennallaan ja elektroniikan mekaniikan työpaikkojen määrän hitaasti 

laskevan (kaaviot 10–13), mikä on todennäköisempää kuin työpaikkojen määrän 
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nopea lasku. Nämä osaltaan vastaavat tutkimuksen kysymyksiin työpaikkakehi-

tyksestä. Tätä näkemystä tukevat teknologiateollisuuden tilastot elektroniikan 

mekaniikan ja metalliteollisuuden kehityksestä (liitteet 6 ja 7), teknologiateolli-

suuden henkilöstökehitys Suomessa ja henkilöstökehitys tytäryhtiöissä ulkomailla 

(liitteet 9 ja 16). Tämän kehityksen jatkumista voidaan päätellä alhaisten työvoi-

makustannusten maiden kustannustasolla (liite 4, taulukko 3, Elinkeinoelämän 

Tutkimuslaitos – ETLA; Suni 2004a; 2004b).  

Metalliteollisuuden toimialalla on vuosina 2003–2004 tapahtunut pientä kas-

vua. Tämä aiheuttaa sen, että teollisuudenalojen yhteenlaskettu työntekijämäärä 

on pysynyt suhteellisen vakaana vuosien 2002–2004 aikana (kaavio 13). 

Alueella vallinneeseen kehitykseen on vaikuttanut jo todettu alan teollisuuden 

muutto halvan työvoiman maihin (liitteet 4, 6, 9; taulukko 3). Suomalaisten kone- 

ja metalliteollisuuden yritysten koko henkilöstöstä vuosina 1998–2004 lähes 40 % 

työskenteli ulkomailla (liite 8; taulukko 3).  

Oulun Eteläisen alueen ja koko Suomen elektroniikan mekaniikan työnteki-

jämäärien kehityksessä on yhteneviä kehityspiirteitä (liitteet 6 ja 7). Suomalaisten 

teknologiateollisuuden yritysten henkilöstön määrä kasvaa Kaukoidässä ja Itä-

Euroopassa (taulukko 3). Samaan aikaan Suomessa yritysten henkilöstömäärä 

pienenee. Myös tämä on yhtenevä Oulun Eteläisen alueen työntekijäkehityksen 

kanssa (kaaviot 10–13). Alueen yrityksissä arvioidaan kunkin päähankkijan säi-

lyttävän ainakin osan toiminnoistaan Suomessa, vaikka ne ovat siirtäneet osan 

valmistustaan halvan työvoiman maihin (case-tutkimus).  

Hyry on (2004) tutkinut Oulun seudun uuden teknologin työntekijämäärien 

kehitystä. Tutkimuksen tuloksissa on yhtenevyyttä Oulun Eteläisen alueen teolli-

suuden työntekijämäärän kehityskaaren osalta (kaaviot 4 ja 40).  
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Kaavio 40. Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

työntekijämäärien kehitys 1993–2004, sekä ennuste vuosille 2004 ja 2006 (Tilastokes-

kus 2006 n). 

Oulun Eteläisen alueen metalliteollisuuden henkilöstömäärien kehitys noudattelee 

koko Suomessa tapahtunutta vastaavan toimialan kehitystä. Metalliteollisuuden 

työpaikkamäärien kehitys alueella on pysynyt jokseenkin samana vuodesta 1993 

vuoteen 2004 saakka. Koko Suomessa kone- ja metallituoteteollisuuden henkilös-

tömäärän kehitys on myös pysynyt suhteellisen vakaana vuodesta 1998 vuoteen 

2004 sakka. Vuodesta 2001 vuoteen 2004 on tapahtunut pientä laskua (liite 8). 

Elektroniikan mekaniikan valmistuksessa tuotannon strategia on toimiminen 

alihankkijana. Yrityksissä omien, loppukäyttäjälle menevien tuotteiden kehittämi-

seen ei todettu olevan resursseja (case-tutkimus; taulukko 6). Tuotantoa on kehi-

tetty, millä on ollut vaikutusta valmistava teollisuuden kehittymiseen alueella. 

Tosin on huomattava, että sama valmistustekniikka ja samanlaiset laitteistot ovat 

käytössä maailmalla, joten tässä ei ole saavutettu etua kilpailijoihin nähden. 

Metalliteollisuudessa alueella on kehitystoimintaa suunnattu tuotteiden kehit-

tämiseen ja valmistukseen. Alueen yrityksillä on myös loppukäyttäjille meneviä 

tuotteita (kaavio 23). Kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä 49 %:lla on 

oma tuote; kaikki nämä ovat metalliteollisuuden yrityksiä. Kuitenkaan osaamista 

vaativien tuotteiden kehittämiseen alueella ei ole riittävästi resursseja (taulukko 6). 

Alueen teollisuudessa ja koko Suomen teollisuudessa tapahtuva jalostusarvon 

nousu on samaa suuruusluokkaa, 31 % (kaavio 22). Koko Suomen liikevaihto 

työntekijää kohti on suurempi kuin Oulun Eteläisen alueella. Tämän voidaan 

tulkita johtuvan siitä, että koko Suomen teollisuus käyttää enemmän alihankkijoi-
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ta kuin tutkimusalueen teollisuus ja kasvattaa näin liikevaihtoa työntekijää kohti, 

osia ja tuotteita ostettaessa alihankkijoilta (luku 4.5). Elektroniikan mekaniikan 

valmistuksen tuoma lisäarvo on melkoisen alhainen, eikä osien alihankinnassa 

sitä juuri voida nostaa. 

Suurivolyymisen tuotannon markkina-alueet ovat kaukana. Se lisää yritysten 

halukkuutta siirtää tuotantoaan halvan työvoiman maihin (taulukko 3). Valtaosa 

kustannussäästöistä tulee työvoimakustannuksissa (liite 4). Päähankkija voi silti 

sijaita entisessä maassa tai alueella. 

Etenkin elektroniikan mekaniikan valmistus on siirtynyt halvan työvoiman 

maihin (taulukko 3). Päähankkijat ovat katsoneet voivansa saada yritystoiminnas-

taan paremman tuottavuuden, jos työvoimakustannukset pienenevät. Valmistusta 

on siirtynyt etenkin Kiinaan, jossa on alhaiset työvoimakustannukset. Siirtymises-

tä halvan työvoiman maihin on alettu käyttää nimitystä Kiina-ilmiö (taulukko 3). 

Päähankkija voi silti sijaita korkean palkkatason maissa eli länsimaissa. Kiina-

ilmiö houkuttelee päähankkijoita tuotannon siirtämiseksi halvan työvoiman mai-

hin, koska alueella on lisäksi suuret markkinat. Tämä ilmiö on aiheuttanut valmis-

tuksen siirtymistä Suomesta ja myös Oulun Eteläisen alueelta halpojen työkus-

tannusten maihin (taulukko 3). Kiina-ilmiö ei ole mikään lyhytaikainen suhdan-

teiden heilahtelusta johtuva ilmiö, vaan se jatkuu edelleenkin (liite 16). Tämä 

näkyy elektroniikan mekaniikan teollisuudessa. Metalliteollisuuden Kiinaan vien-

tiä ei ole erotettavissa yhtä selvästi ja tulevaisuuden ennustaminen on vaikeampaa. 

Kirjallisuuden Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos – ETLA -luvussa todetaan, et-

tä Kiina-ilmiön kaltaiset teollisuuden kehittymiset kuuluvat nykyaikaan. Ne on 

myös hyväksyttävä. Tämä ennustaa Kiina-ilmiölle jatkuvuutta. Voidaan myös 

päätellä, tutkimusalueella elektroniikan mekaniikan kehityksen jatkuvan edelleen 

kaavion 40 mukaisena.   

Toimialojen liikevaihdon kehitys on 2000-luvun vaihteessa tapahtuneen not-

kahduksen jälkeen lähtenyt kasvuun (kaavio 41), tiedot pohjautuvat tilastokes-

kuksen arkistotietoihin. Liikevaihdon keskimääräisessä kasvussa on havaittavissa 

sama säännönmukaisuus ja kehityskaari kuin työntekijämäärien kasvussa (kaavio 

10). Tunnusomaista on myös liikevaihdon kehityskaarelle kasvun hidastuminen 

vuodesta 2003 lähtien. 
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Kaavio 41. Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

liikevaihdon kehitys 1999–2004 (Tilastokeskus 2006 n). 

Samaa näkemystä tukee Teknologiateollisuuden tilasto Suomen elektroniikka- ja 

sähköteollisuuden tilauskannan kehityksestä vuosina 1995–2005 (Teknologiateol-

lisuuden tilasto 2006 a; liite 2). 

Teknologiateollisuuden tilasto Suomen kone- ja metalliteollisuuden tilaus-

kannan kehittymisestä vuosina 1995–2005 tukee myös Oulun Eteläiseltä alueelta 

kaaviossa 41 esitettyä näkemystä toimialojen kehityksestä. Alueella vallinnutta 

kehityksen suuntaa osoittavat myös lukuisat lehtiartikkelit (Teknologiateollisuus, 

tilanne ja näkymät 1/2006 a; liite 2). 

 

Liikevaihto työntekijää kohti 

Liikevaihdon kehitys työpaikkaa kohti on yksi keskeisimmistä tunnusluvuista, 

jolla voidaan kuvata toimialan ja yritysten kehitystä. Liikevaihdon kasvua työnte-

kijää kohti voidaan yleensä pitää positiivisena piirteenä; jotta teollisuudenala 

pystyisi kilpailemaan jatkuvasti, on myös liikevaihdon työntekijää kohti kasvetta-

va. 

Alueen toimialojen teollisuudessa on liikevaihto ollut kasvusuunnassa vuosi-

na 1993–2004 (kaavio 41; liite 3). Samalla elektroniikan mekaniikan työpaikat 

alueella vähenevät (kaavio 4; liite 8). 

Yritysten liikevaihdot ja työntekijämäärät muodostavat teollisuudenalan kehi-

tystä kuvaavan tunnusluvun. Mitä suurempi liikevaihto on työntekijää kohden, 

sitä paremmassa asemassa yritys on tuotantoketjussa ja sitä suurempi varmuus 

sillä on toiminnan jatkumisesta (Kaavio 18). Iso liikevaihto työntekijää kohti voi 

kertoa myös tuotannon tehokkuudesta. Tuoteyksikön lyhyt läpimenoaika kertoo 
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myös yrityksen kannattavasta toiminnasta. Liikevaihdosta työntekijää kohti voi-

daan tehdä päätelmiä yrityksen toiminnan tuottavuudesta ja asemasta tuotantoket-

jussa.  

Vaikka työntekijäkohtainen liikevaihto kasvaakin, kysymykseksi jää se, kas-

vaako se riittävästi. Tähän kysymykseen on vaikea antaa tyhjentävää vastausta. 

Liikevaihdon kasvaessa työntekijää kohti kasvavat myös työntekijäkohtaiset kulut. 

Kuitenkin yritykseen sijoittaneet tahot ovat kiinnostuneita vain voittoa tuottavista 

sijoituksista. Sijoittajia kiinnostaa myös se, mistä voittoa tulee eniten. Tämä tar-

koittaa sitä, että alueen yritysten on tuotettava voittoa vähintään yhtä paljon kuin 

jos yritys sijaitsisi halvan työvoiman maissa. Tähän yleensä osaavat vastata vain 

sijoittajat. Jos heidän selvityksensä mukaan yritys tuottaa enemmän sen tuotannon 

sijaitessa jossakin muualla, on myös odotettavissa, että yritys siirtyy ennemmin 

tai myöhemmin tuottavammalle alueelle tai maahan. Tässä teollisuuteen sijoitta-

vat ovat tunteettomia. Voivathan sijoittajat asua hyvinkin kaukana, joten heille 

halvemman työvoiman maa voi olla yhtälailla läheinen. Tämän perusteella voi-

daan päätellä, että teollisuus sijoittuu sinne, missä sijoitukselle on paras kannatta-

vuus tuottaa sijoittajalle isoimmat osingot. 

Sijoittajia voivat olla myös kunnat ja kaupungit, joille riittää, että yritys tulee 

paikkakunnalle. Ne ymmärtävät myös sen, että yrityksen sijoittuminen paikka-

kunnalle tuo lisäetua alueelle, mikä näkyy paikkakunnan kehittymisenä, työpaik-

koina ja verotuloina. Tämä näkemys edistää alueen kehittymistä teollisuutta edis-

tävään suuntaan. Luvussa 3 (Tutkimus ympäristön vaikutuksesta teollisuuden 

syntyyn; taulukko 4) on esitetty kirjallisuutta ympäristön vaikutuksesta teollisuu-

den kehittymiseen.   

Kahdesta elektroniikan mekaniikan yrityksen case-tutkimuksessa kävi ilmi, 

että Oulun Eteläisen alueelta suuria volyymeja valmistavat yritykset ovat siirtä-

mässä osan tuotannostaan halpojen kustannusten maihin, mikä puolestaan mah-

dollistaa sen, että osa tuotannosta pysyy alueella. Tämä antaa tilaa pienille yrityk-

sille jatkaa tuotantoaan alueella pienimuotoisesti. Niillä ei ole vähäisten resurssien 

vuoksi mahdollisuuksia siirtää tuotantoaan toisiin maihin. Tämä puolestaan aihe-

uttaa sen, että pienten yritysten on jatkettava toimintaansa alueella ja samalla 

yritettävä sopeuttaa ja kehittää toimintaansa olosuhteiden mukaan (case-tutkimus). 

Haastattelussa elektroniikan mekaniikan yrityksissä katsottiin pienten erikois- ja 

laatusarjojen valmistuksesta löytyvän sijaa alueen elektroniikan mekaniikan teol-

lisuudelle. Yhdessä elektroniikan mekaniikan yrityksessä todettiin, että korkea 

laatutaso on valmistuksessa ehdoton, ja se vaaditaan myös alhaisten työvoimakus-

tannusten maissa.  
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2. tutkimuskysymyksen vastauksiin liittyvää aineistoa.   

Väestön koulutus 

Kirjallisuuskatsauksesta selvisi, että teollisuuskeskittymät sijoittuivat yliopistojen 

ja korkeakoulujen läheisyyteen. Asiaa on käsitelty luvussa 2.2.1 tutkimusympäris-

tön vaikutuksesta teollisuuden syntyyn (taulukko 6). Teollisuudella ja korkeakou-

luilla on teollisuutta tukevaa yhteistoimintaa. Tutkimuksessa on selvinnyt, että 

Oulun Eteläisen alueella elektroniikan mekaniikan yrityksissä on vähän yliopisto-

koulutuksen saaneita työntekijöitä (kaaviot 31–33). Tämä koskee erikoisesti 

elektroniikan mekaniikan toimialaa, jossa kaikilla johtajilla ja toimihenkilöillä 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on ammattikorkeakoulutus (kaavio 34). 

Myöskään alueen yrityksissä ei kysely-, haastattelu- ja yrityskäyntien yhteydessä 

ilmennyt halukkuutta palkata yliopiston käyneitä tekniikan alan henkilöitä (kaavi-

ot 35–37). 

Perehdyttäessä alueen koulutusmahdollisuuksiin on voitu todeta toisen asteen 

koulutuksen, eli ammatillisen koulutuksen, olevan hyvää tasoa ja alueen teolli-

suustoimintaa tukevaa. Tutkimuksessa mukana olleiden yritysten työntekijätarve 

kohdistui pääasiassa ammattikoulutuksen saaneisiin henkilöihin (kaavio 37). 

Osaamisen tason parantamiseen alueen yrityksissä ei ollut kiinnostusta. Myös-

kään yrityksissä ei todettu tarvetta lisätä yliopistokoulutusta saaneiden henkilöi-

den määrää (kaaviot 35–37).   

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Alueen yrityskäyntien keskusteluissa oli todettavissa, että yrityksissä painotettiin 

sellaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, jolla on konkreettinen näyttö tutkimuksen 

ja kehitystyön tuloksista, ja joka on myös hyödynnettävissä lyhyellä ajanjaksolla. 

Tämän perusteella voi päätellä, että Oulun Eteläisellä alueella oleva tutkimus- ja 

kehitystoiminta tulisi keskittää pääasiassa soveltavaan, tuotekehitystä tukevaan 

tutkimukseen. Vaikka perustutkimus ja pitemmälle tähtäävä soveltava tutkimus 

toiminnallaan elävöittää aluetta, se voi alueen rajallisten rahoitusmahdollisuuksi-

en vuoksi tulla kysymykseen vain silloin, kun siihen ei tarvita suurta aluerahoitus-

ta. 

 

Johtamisen strategiat     

Elektroniikan mekaniikan toiminnan strategia on kumppanuus ja siinä alihankki-

jana toimiminen. Alueen valmistuksen toimeksiantajia ovat isommat lähempänä 

päähankkijaa toimivat yritykset. Tuotantoketjun viimeisenä toimeksiantajana on 

päähankkija. Elektroniikan mekaniikan yrityksissä ei ole alueella omia tuotteita ja 
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omaa tuotekehitystä, vaan siellä valmistetaan osia tai osakomponentteja Etelä-

Suomessa sijaitseville yrityksille. 

Perinteisessä metalliteollisuudessa on omia markkinointiin meneviä tuotteita 

sekä omaa tuotekehitystä (kaavio 23). Kaikki kaavion yritykset, joissa on oma 

tuote, ovat metalliteollisuuden yrityksiä. Valmistuksessa käytettävä laitteisto on 

konepajateollisuuden tuotteiden valmistukseen soveltuvaa laitteistoa, joskin tuo-

tantoon soveltuvassa laitteistossa on kehittämistä. Suurempien ja kehittyneempien 

tuotteiden valmistukseen tarvitaan jo huomattavaa konekannan kehittämistä.  

 

Osaamisen mittaaminen 

Kyselytutkimuksen, sen yhteydessä tehtyjen yrityskäyntien ja yritysten esitteiden 

pohjalta on saatu yritysten osaamisen tasosta tiedot. Eri lähteistä saatuja tietoja on 

voitu verrata toisiinsa ja tulosten perusteella on saatu taulukossa 13 esitetyt arvot. 

Alueen osaamisen taso on esitetty nelikenttä kuvissa 12 ja 13. Kaaviossa 39 on 

esitetty myös taulukon 13 tulokset pisteinä tuotantoketjun sijainnin ja koulutusta-

son funktiona. 

Luvussa 4.7 on taulukossa 11 esitetty Oulun Eteläisen alueen koulutusaste. 

Taulukossa 12 on esitetty viisitoista vuotta täyttäneen väestön koulutusaste suku-

puolen mukaan 2004. 

Luvussa 5.5 ja taulukossa 13 on käsitelty yritysten osaamisen tasoa. Osaami-

sen mittarina on käytetty tuotantoketjussa läheisyyttä päähankkijaan ja sitä, onko 

yrityksellä loppukäyttäjälle meneviä omia tuotteita. Toinen mittari on yrityksen 

omien tuotteiden kehittämisen ja valmistamisen vaatima taso. Osaamisen tason 

mittaamisessa on perehdytty yrityksen valmistamiin tuotteisiin ja niiden kehityk-

sen tasoon, joiden perusteella tutkija on tehnyt arvion osaamisen tasosta. 

Taulukossa 14 on esitetty case-tutkimuksessa saatujen näkemysten ja tilasto-

keskuksen arkistoihin pohjautuvien tutkimusten ristiinkerronta. Taulukossa pysty-

sarakkeissa on selvästi arkistotiedoissa erottuvat kohdat. Vaakariveillä on case-

tutkimuksessa erotettavat asiakokonaisuudet. Ristiinkerronnassa on otettu huomi-

oon vain ne yhteiset tekijät, joilla on erotettavissa selvä yhteenkuuluvuus. Yhtei-

sistä tekijöistä haastattelututkimukseen on koottu kuusi osa-aluetta ja ne on otettu 

tutkimuksen lopputuloksiin. 

Arkistosta saatujen tietojen ja case-tutkimuksen yhtymäkohdissa on erotetta-

vissa tutkimuksen kannalta keskeisiä tuloksia. Keskeisimmäksi on tulostunut 

alueen koulutustason alhaisuus. Liikevaihdon kasvu on 2000-luvulla hidastunut. 
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Taulukko 14. Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuuden 

case-tutkimuksen ja tilastotutkimuksen ristiinkerronnan kaavio. 
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Taulukossa 14 pyritään löytämään tekijöitä, jotka kertovat toimialan kehityksestä 

tutkittavana ajanjaksona, ja joiden avulla voidaan ennustaa tulevaa kehitystä. 

Ristiinkerronnalla voidaan havaita yhteiset tekijät tilastokeskuksen arkistoon 

tallennetuista tiedoista, sekä haastattelututkimuksessa esille tulleista tekijöistä.  

Tilastoihin pohjautuvassa tutkimuksessa tuli eniten merkintöjä sarakkeeseen 

10, Alueen koulutustaso on alhaisempi kuin muun Suomen. Vastaavasti case-

tutkimuksessa merkintöjä tuli eniten riville 28, Koulutustaso on avaintekijä alu-

eella. Alueen koulutustasoa tutkittiin kysely- ja tilastotutkimuksessa. Kummassa-

kin tutkimuksessa on todettavissa koulutustason alhaisuus. Kyselytutkimuksessa 

todetaan, ettei toimialan teollisuudessa ole yliopistotason koulutusta. Tilastotut-

kimuksessa todetaan, että alueen koulutustaso on alhaisempi kuin muun Suomen 

koulutustaso. 

Case-tutkimuksessa todetaan, että yritysten toiminnassa painaa vain liiketa-

loudellinen tulos. Tätä voidaan selittää siten, että yritykset ovat valmiita siirtä-

mään tuotantoaan sinne, missä se tuo parhaan tuloksen. Tämä osaltaan vastaa 

siihen, miksi alan teollisuus siirtää tuotantoaan pois Suomesta ja tutkimusalueelta. 

Case-tutkimuksessa ristiinkerronnan merkintöjä on saanut runsaasti rivi 14, 

Valmistus siirtyy jatkossakin ulkomaille. Tämä vastaa tässä tutkimuksessa saatua 

käsitystä toimialan tulevasta kehityksestä. Näkemys on yhtenevä tilastoon arkis-

toitujen tietojen tutkimuksen kanssa elektroniikan mekaniikan kehityksestä vuosi-

en 1993–2004 aikana ja tulevasta kehityksestä. 

Case-tutkimuksessa on myös todettu, että elektroniikan mekaniikan valmistus 

alueella on alihankintaa. Sama todetaan yrityksiin tehdyssä tutkimuksessa.  

Kaikissa tämän tutkimuksen osa-alueissa on todettu, että elektroniikan mekanii-

kan kasvua oli 1990-luvulla ja kehitys hidastui 2000-luvun alussa. Tämä on todet-

tu myös arkistotieto- ja tilastotutkimuksessa. 

  

Yritysten määrän ja koon kehitys noudattaa tutkimusalueen ja koko Suomen toi-

mialan yleistä kehitystä, kun toimiala on kehittynyt, yritysten luku- ja työntekijä-

määrät ovat kasvaneet. Toimialan taantuessa on yritysten luku- ja työntekijämäärä 

pienentynyt.  

 

Resurssiosaamisstrategia 

Kyselyntutkimuksessa saatiin tietoa yritysten käytössä olevista resursseista ja siitä, 

millaisia tuotannon strategioita resurssien pohjalta on voitu kehittää. Tuotannon 

strategiaan yrityksessä vaikuttavat osaaminen, koulutustaso, laitteisto, tilat, työn-

tekijät ja monet muut tekijät. Lisäksi vaikuttaa se, onko yrityksellä mahdollisuu-
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det valmistaa osia alihankkijana vai voidaanko kehittää omia markkinoitavia tuot-

teita ja minkä-tasoisten tuotteiden kehittämiseen on edellytykset. Tuotannon stra-

tegiaan vaikuttaa myös se, millaisille tuotteille on saatu luotua markkinat. Alueen 

elektroniikan mekaniikassa valmistettavat tuotteet ovat samantyyppisiä, joten 

valmistuksessa käytettävä laitteisto on pääasiassa samantyyppistä kaikissa alueen 

kyseisen toimialan yrityksissä. Metalliteollisuuden yrityksissä laitteistossa on 

enemmän vaihtelevuutta, koska valmistettavat tuotteet ovat monipuolisempia. 

Lisäksi metalliteollisuudessa alueella on tuotteiden suunnittelu- ja kehitystoimin-

taa.  

Aikaisemmin on jo todettu, että alueen yrityksissä on alhainen koulutustaso 

verrattuna maan yleiseen tasoon. Tällä on vaikutusta yritysten resurssiosaamistra-

tegiaan, sillä strategiat on sovitettava käytettävissä oleviin resursseihin. Alueen 

metalliteollisuuden yrityksissä niiden ei pienuuden vuoksi ole mahdollisuuksia 

kehittää suuria resursseja vaativia tuotteita. Tutkimukseen kohdistettavat resurssit 

alueella ovat pienet ja nämä tuleekin ensisijaisesti kohdistaa soveltavaan tutki-

mukseen ja tuotekehitykseen, josta alueelle tulevaa hyötyä on paremmin odotetta-

vissa.  

 

Jo toiminnassa olevien yrityksien sijoittuminen alueelle 

Vaikka alueella on vähäiset resurssit kehittää omia tuotteita tai suuria osakokonai-

suuksia, kuitenkin alueella on resursseja tuotteiden valmistukseen. Tämä antaa 

edellytyksiä muualla sijaitsevien yritysten valmistuksen siirtymiseen alueelle. 

Näillä tulevilla yrityksillä voisi olla jo valmiiksi kehitettyjä tuotteita ja resursseja 

tuotteiden kehittämiseen. Tulevat yritykset toimivat alueella kärkiyrityksinä, jotka 

antavat vetovoimaa alueen toisille yrityksille. Tällä kehityksellä on sijaa erikoi-

sesti alueen metalliteollisuudessa. Myös alueella jo toimivat yritykset voivat ke-

hittää yhteistoimintaa muualla toimivien yritysten kanssa ja näin saada valmistus-

ta alueelle.    

 

Tämän tutkimuksen alueelliset kontribuutiot  

Aikaisemmin on todettu, että elektroniikan mekaniikan toimialalla on tapahtunut 

kehitystä 1990-luvulla. Lisäksi on todettu, että toimialan kehitys on kääntynyt 

laskuun 2000-luvun vaihteessa, kun kehityksen mittarina käytetään työntekijä-

määrän kehitystä. Työntekijämäärän käyttö kehityksen mittarina on alueen näkö-

kulmasta konkreettisin mittari. Työpaikkojen vähyys on alueen keskeisin ongelma. 

Jos työllisyysongelma saadaan tasapainoon väestömäärän kanssa, samalla tasa-

painottuu alueen väestökehitys.  
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Aikaisempi tieto vuosituhannen vaihteen elektroniikan mekaniikan kehityk-

sestä oli kuitenkin epämääräistä. Havaittiin toimialan työntekijämäärän käänty-

neen jyrkkään laskuun ja tulevan kehityksen perustuvan erilaisiin näkemyksiin. 

Näkemykset poikkesivat toisistaan, negatiivisin näkemys ennusti toimialan jyrk-

kää pienenemistä alueella. Arvioitiin myös toimialan taantuman jälkeen lähtevän 

samanlaiseen kasvuun kuin 1990-luvulla. 

Tämän tutkimuksen alueellisia kontribuutioita ovat erilainen uusi tieto tutkit-

tavista toimialoista. Tieto täsmentyy elektroniikan mekaniikan teollisuuden kehit-

tymisestä alueella. Toimiala on kääntynyt laskuun ja lasku on jyrkentynyt 2000-

luvun ensimmäisinä vuosina, ja tästä eteenpäin tulevaa kehitystä on voitu ennus-

taa tarkemmin. Nämä tiedot on poimittu Tilastokeskukseen tallennetuista tiedos-

toista ja koottu omaksi tilastoksi tätä tutkimusta varten. Tältä osin Tilastokeskuk-

seen tallennettuihin tietoihin pohjautuva tutkimuksen kontribuutio täyttää työn 

alkuperäisyysvaatimuksen. Niitä tietoja ei ollut yleisesti käytössä olevissa tilas-

toissa. Kysely- ja case-tutkimukset ovat alkuperäisiä ja vain tähän tutkimuskoko-

naisuuteen suunniteltuja osatutkimuksia. 

Metalliteollisuuden kehityksestä aiempi tieto on täsmällisempää kuin elektro-

niikan mekaniikan teollisuudesta. Tutkimus on täsmentänyt kuitenkin myös tätä 

tietoa. Tarkempi tieto metalliteollisuudessa tapahtuneesta kehityksestä lisää kykyä 

arvioida tulevaa kehitystä. 

Alueen koulutustasoa koskeva tutkimus on koottu tilastoista. Kyselytutki-

muksessa on tutkittu yritysten koulutustasoa ja näistä saatuja tietoja vertaamalla ja 

kokoamalla yhdeksi tiedostoksi on saatu kontribuutio toimialan koulutustasosta. 

Koulutustason tilastotiedot käsittävät kaikki koulutuslinjat, joten tältä osin kritee-

rivaliditeetin osalta poikkeaa kyselytutkimuksen validiteetista.  

Varsinaisen kontribuution tutkimus antaa alueen toimialojen teollisuudentilan 

tutkimuksesta tarkastelukauden lopussa. Siitä käy ilmi mikä on toimialojen mah-

dollisuus menestymiseen tulevassa globaalissa kilpailussa, sekä kirjallisuuden 

tutkimustulokset teollisuutta tukevien ympäristötekijöiden vaikutuksesta teolli-

suuden kehittymiseen.  

 

Aluetalous 

Makrotalous: Kumppanuudessa on alueen tai klusterin kannalta positiivinen vai-

kutus. Kumppanuuden pysyessä alueen klusterissa tuotannosta saatu tulo jää alu-

eelle, vaikka tuotanto jakaantuu useammalle yritykselle. Mahdollisimman val-

miiksi alueella jalostettu tuote tuo suurempaa tulonsiirtoa alueelle. Alueen kannal-

ta ei ole suurta merkitystä sillä, viedäänkö alueella valmistetut tuotteet muualle 
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kotimaahan vai viedäänkö ne ulkomaille. Vietäessä kotimaahan lopullista valmis-

tusta ja kokoonpanoa toiminnalla on suurempi kansantaloudellinen merkitys, 

mikä osaltaan säteilee alkuperäiselle valmistusalueelle. 

Mikrotalous: Yrityksen sisäinen talous on mikrotaloutta, ja se kertoo sen, mi-

ten hyvin yrityksellä menee. Yrityksen mikrotaloutta voidaan parantaa kehittä-

mällä tuotantotoimintaa, tuotteita tai yritysten välistä kumppanuutta. Valmistuk-

sessa käytettävillä strategioilla on vaikutusta yrityksen mikrotalouteen. 

Kun kehitetään erilaisia tuotannon verkostoja, vaikutetaan yrityksen talouteen. 

Samalla vaikutetaan klusterin makrotalouteen ja vahvistetaan klusteria, mikä 

puolestaan säteilee alueelle ja yrityksen mikrotalouteen.  

 

Yleisemmät kontribuutiot 

Tämä tutkimus on tarkoitettu ennen kaikkea tutkimusalueen toimialan teollisuu-

den ja kilpailukyvyn tutkimiseen, joten tutkimuksen suurin kontribuutio kohdis-

tuu näihin kysymyksiin. Myös yliopistoa koskevaksi kontribuutioksi on katsotta-

va alueen teollisuuden alaa koskevan tiedon lisääntyminen. 

Kontribuutio on myös tämän tutkimusmetodin yleistettävyydellä, jota voi-

daan hyödyntää jonkin toisen maantieteellisen alueen tai toisen toimialan tutkimi-

sessa. Tutkimuksessa perehdytään toimialaa sivuavaan globaaliin kirjallisuuteen. 

Saaduilla havainnoilla ja yhtenevyyksien tutkimisella on yleisempää kontribuutio-

ta. 
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8 Tutkimustulosten arviointia 

Tavoitteena oli tutkia Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalli-

teollisuuden tila ja etsiä kirjallisuudesta avaintekijöitä, joilla on vaikutusta teolli-

suudenalojen menestymiseen ja kehittymiseen. Teollisuuskeskittymien menestys-

tekijöiden globaali tarkastelu auttoi näkemään ja vertailemaan Oulun Eteläisen 

alueen teollisuuden menestymisen mahdollisuuksia kilpailussa. Kirjallisuus tilas-

toineen lisäsi tietoa elektroniikan mekaniikan kehittymisestä ja auttoi muodosta-

maan käsitystä toimialojen globaalista kehityksestä.  

Tilastotutkimuksen tiedot olivat osiltaan valmiita tilastoja, joita oli mahdolli-

suus käyttää vertailussa muiden tutkimuksen osa-alueiden tuloksiin. Tilastokes-

kukselle on tallennettu alueen teollisuuden verotustietoihin perustuvat tiedot. 

Tämä mahdollisti Tilastokeskuksen avustuksella tietojen poiminnan ajalta 1993–

2004 sekä mahdollisti tähän tutkimukseen tarvittavien tietojen saamisen. Näitä 

Tilastokeskukseen tallennettuja tietoja on pidettävä todellisina ja riittävinä laadul-

lisen tutkimukseen. Yleisesti käytössä olevissa tilastoissa näitä tietoja ei ole saa-

tavissa. Tämä tutkimuksen osa-alue antoi validiteetiltään täsmällisen tuloksen, 

koska vastaukset kohdistuivat juuri niihin kysymyksiin, joihin haettiin vastauksia. 

Tämä lisää myös tutkimuksen osa-alueen ja koko tutkimuksen tulosten reliabili-

teettiä. Näitä tuloksia oli mahdollisuus vertailla toisten menetelmien tutkimustu-

loksiin.  

Verotiedoista koottu oma tiedosto näyttää alueen elektroniikan mekaniikan 

teollisuuden varsinaisen kasvukauden ja laskuun kääntymisen. Tämä kehitysvaihe 

voidaan todeta alueen yritysten lukumäärän, työpaikkojen ja liikevaihdon kehi-

tyksestä. Tilastokeskukseen tallennettuihin tietoihin pohjautuva tutkimus lisää 

ulkoista validiteettia. Jos tutkimus toistetaan samaa metodia käyttäen, saadut tu-

lokset toistuisivat samanlaisina. Sisäinen validiteetti voidaan jakaa usealla tavalla. 

Se tarkastelee sitä, ovatko mittarina käytetyt kriteerit teorian mukaiset. Tältä osin 

tutkimuksen reliabiliteettia on pidettävä laadullisena; vain inhimillinen virhe voisi 

aiheuttaa poikkeamista oikeista tuloksista. 

Tilastotietoihin pohjautuvana tutkimukseen sisältyi myös alueen yrityksissä 

tapahtuva jalostusarvon nousu. Alueella tapahtuva jalostusarvon nousun tutkimi-

nen oli tärkeää vertailtaessa alueen teollisuutta koko Suomen teollisuuteen. Jalos-

tusarvon nousua mitattaessa on sisäisen kriteerivaliditeetin suhteen todettava, että 

mittarina käytettiin osin laajempaa kriteeripohjaa kuin tutkittavia teollisuudenalo-

ja. 
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Alueen yleisen koulutustason tutkiminen pohjautui tilastotietoihin. Alueella 

yliopistokoulutuksen saaneiden koulutusaste oli alhaisempi kuin koko Suomen 

koulutusaste. Nämä tiedot ovat Tilastokeskuksesta yleisesti saatavilla. Näiden 

tietojen kohdalla oli tyydyttävä siihen esitysmuotoon, johon ne oli tilastoitu. Kri-

teerinä olivat vertailualueiden yleinen koulutustaso. Tällä on vaikutusta sisäisen 

validiteetin osa-alueisiin, joskin yleisillä koulutustasoilla on myös yhteys tutkitta-

vien teollisuudenalojen koulutustasoon.  

Alueen koulutustason tilastotietoja on pidettävä todenmukaisina tietoina. Toi-

saalta Oulun Eteläisen alueen koulutusasteen alhaisuuden paikkansapitävyys jää 

ihmetyttämään. Tilastoissa on ammattikorkeakoulutuksen koulutustason todettu 

olevan maan keskitasoa (taulukot 11–12). Alueen yritysten koulutustaso on esitet-

ty kyselytutkimuksessa (kaaviot 31–34). Yhdistettäessä tilasto-, haastattelu- ja 

kyselytutkimus yhdeksi uudeksi tutkimukseksi saadaan näiden osa-alueista toisi-

aan täydentävä tutkimus. Tällöin reliabiliteetti paranee tieteelliset kriteerit täyttä-

väksi. Taulukossa 11 on koulutustasomittaimena käytetty indeksiä osittavaa lukua. 

Koulutustason mittaamiseen on Tilastokeskuksen kehittämä laskentakaava, jonka 

tulos määrittää koulutustason indeksin (Tilastokeskus 2006 l).    

Tehdyssä kyselyssä on tutkittu Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekanii-

kan yritysten osaamisen ja koulutuksen tasoa (kuvat 12–13). Siihen sisältyy myös 

arviointia yritysten tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen tarvittavan osaami-

sen tasosta. Taulukossa 13 on esitetty kyselyyn vastanneiden 51 yrityksen arvoja-

kauma. Esitettyyn analyysiin sisältyy 7 elektroniikan mekaniikan ja 44 metallite-

ollisuuden yritystä. Kaikki asteikot on arvotettu 1–4-asteikolla. Tutkimusmene-

telmä on osoittautunut validiteetin puolesta tarkoitukseensa sopivaksi. Menetel-

män reliabiliteettiin tutkijalla on enemmän vaikutusta. Reliabiliteetin riittävyyden 

puolesta kertoo se, että eri yritysten tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen 

tarvittava osaaminen on kuitenkin selvästi erotettavissa toisistaan. Osaamisen 

tason rajatapauksissa, kokeiltaessa eri arvoluokkia, saattoi huomata, että arvojen 

muuttamisella oli pieni vaikutus osatulokseen, ja lopputulokseen arvoon muutta-

minen ei enää vaikuttanut. Tutkimuksen otoksen koko oli 51, otannan osaamisen 

vaihteluväli oli 2,4 ja keskihajonta 0,6. 

Haastattelututkimukseen valittiin ensin kolme mahdollisimman hyvin aluetta 

edustavaa yritystä. Näistä kaksi oli elektroniikan mekaniikan yrityksiä ja yksi 

metalliteollisuuden yritys. Lisäksi haastattelua vielä täydennettiin elektroniikan 

mekaniikan globaalisti toimivaan yritykseen tehdyllä haastattelulla. Yritys on 

suuri päähankkija, ja elektroniikan mekaniikan tuotteet menevät sille suurelta 

osalta alihankintana yrityskumppaneilta. 
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Viimeksi mainitulla yrityksellä on kumppanuustoimintaa Suomessa ja Oulun 

Eteläisen alueella. Yrityksen kumppanit ovat korkealla tasolla tuotantoverkossa, 

ja niillä on vielä kumppanuutta alaspäin monessa portaassa. Näin oli mahdolli-

suus saada globaalisti toimivan yrityksen mielipide alueella tapahtuvasta kehitys- 

ja tutkimustoiminnasta. Tutkimukseen käytössä olevien vähäisten resurssien 

vuoksi tyydyttiin näihin neljään yritykseen. Kaikkia tutkimuksen osa-alueita voi-

daan vertailla keskenään ja osatutkimusten yhteistulos antaa lopullisen tutkimus-

tuloksen.  

Tässä tutkimuksessa keskeisimmiksi tunnusluvuiksi on otettu alueen toimi-

alojen työntekijämäärä, liikevaihto ja työntekijäkohtainen liikevaihdon kehitys. 

Näiden tietojen tarkastelulla, yhdistettynä tietoihin tutkimuksen muiden osakoko-

naisuuksien kanssa ja alueen tuntemukseen, saadaan käsitys elektroniikan meka-

niikan valmistuksen ja metalliteollisuuden menestymismahdollisuuksista alueella. 

 

Vastaukset kysymyksiin 

Tämän tutkimuksen ulkoisen validiteetin vaikutus kohdistuu kirjallisuustutkimuk-

seen ja kirjallisuuden oikeaan valintaan. Tarkoituksena oli perehtyä teollisuuskes-

kittymiin, niiden alkuunpaneviin ja kantaviin tekijöihin. Näistä on poimittu teki-

jöitä, jotka ovat yleistettävissä. Näiden yleistystä voidaan käyttää Oulun Eteläisen 

alueen teollisuudenalojen tutkimiseen ja osaltaan on tämän tutkimuksen kontri-

buutiota. 

Näistä kriteerivaliditeetti tulee kysymykseen, kun koko maan jalostusarvoa ja 

tutkimusalueen jalostusarvoa verrataan tutkimusalueen elektroniikan mekaniikan 

ja metalliteollisuuden jalostusarvoon. Kuitenkin näiltä osin yleistettävyys eli ul-

koinen validiteetti tuo pohjaa tutkimukselle. 

Tilastotietojen osalta tutkimuksen kontribuutioksi muodostuu Tilastokeskuk-

seen tallennettujen tietojen, tilastoista kootun materiaalin, kysely- ja case-

tutkimuksen yhdistäminen. Tältä osin validiteettia parantaa useamman osa-alueen 

yhdistäminen. Tämä tarkentaa myös tutkimustulosten reliabiliteettia. 
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9 Yhteenveto 

9.1 Tutkimuskysymysten vastaukset 

Vastaus tutkimuskysymykseen 1 

Mikä on Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteolli-

suuden tila vuosina 1993–2004 sekä kilpailumahdollisuudet verrattuna glo-

baaliin kehitykseen? 

 

Elektroniikan mekaniikan tuotannon kehitys tarkastelukauden lopussa 

– Alueella elektroniikan mekaniikan yrityksissä oli kasvua 1990-luvulla, ja kasvu 

kääntyi laskuun vuonna 2002. Yritysten kehitys vuoteen 2004 asti noudattaa 

alan Suomessa vallinnutta yleistä kehitystä.   

– Alueella ei ole elektroniikan mekaniikan yrityksissä tuotteiden kehittämistä, 

vaan teollisuudenala rajoittuu pääasiassa tuotteita valmistavaan teollisuuteen 

(haastattelujen yhteenveto/3). Kumppanuutta toteutetaan valmistusalihankkijoi-

na tuotantoketjussa ylöspäin. Tällä on teollisuudenalan kehitystä rajoittava vai-

kutus. Tuotannon siirtyminen halvan työvoimakustannusten maihin on vähentä-

nyt elektroniikan mekaniikan toimialan työpaikkakehitystä. Vaikka alueen 

elektroniikan mekaniikan yritykset toimivat alihankkijoina, on toiminta alueelle 

tärkeää, koska muussa tapauksessa elektroniikan mekaniikan valmistusta alu-

eella ei olisi eikä myöskään toimialan tuomia työpaikkoja. 

 

Korkeiden työvoimakustannusten maissa on tapahtunut samansuuntaista kehi-

tystä. Halvan työvoiman maissa on etenkin tuotteita valmistava teollisuus kas-

vanut. 

 

Elektroniikan mekaniikan teollisuuden kehitysnäkymät verrattuna globaaliin kehi-

tykseen 

– Vallitseva kehitys jatkuu ja työpaikkakehityksessä on odotettavissa vähenemistä 

tulevaisuudessakin. Poistuvat työpaikat siirtyvät alhaisten työvoimakustannus-

ten maihin (case-yhteenveto/4). Työpaikkamäärän pysymiseen ennallaan tai 

lähteminen kasvuun vallitsevan kehityksen seurauksena ei ole todennäköistä. 

Tekninen kehitys ei tuo siinä määrin etua, että alueella kyetään kilpailemaan al-

haisten työvoiman kustannusten maiden kanssa (case metalliteollisuuden yri-
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tyksen näkemys/3). Tätä näkemystä tukee myös Elinkeinoelämän Tutkimuslai-

toksen tutkimus (ETLA Kiina-ilmiö, Suni 2005). 

  

Metalliteollisuuden kehitys tarkastelukauden lopussa 

– Metalliteollisuuden työpaikkakehitys on ollut vuodesta 1996 lähtien pääasiassa 

samaa suuruusluokkaa. Vaihtelut ovat olleet pieniä elektroniikan mekaniikan 

teollisuuden vaihteluun verrattuna. 

   Alueella on muutama suuri vientiin meneviä tuotteita valmistava metalliteolli-

suuden yritys. Alueen n. 220:stä elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuu-

den yrityksistä 2/3 on pieniä 1–4 työntekijän yrityksiä.  

– Useiden yritysten pienuus rajoittaa niiden toimintaedellytyksiä. Toiminnan ra-

jallisuutta lisää vielä useimpien pienten yritysten henkilöstön alhainen koulu-

tustaso. Toimialojen yrityksissä yliopistokoulutuksen saaneiden työntekijöiden 

määrä rajoittuu muutamaan työntekijään. Tämä rajoittaa erityisesti tuotekehi-

tyksen mahdollisuuksia. 

 – Kyselytutkimuksessa, haastattelututkimuksessa ja yrityskäynneillä kävi selväk-

si se, että yritykset eivät arvioineet tarvitsevansa korkeammasti koulutettua 

henkilöstöä kuin heillä jo oli. Tarvittiin vain ammatti- ja ammattikorkeakoulu-

koulutuksen saaneita henkilöitä. 

– Kyselytutkimuksen mukaan alueen yrityksillä on kumppanuutta. Yhteistoimin-

taa on myös pienillä 1–5 työntekijän yrityksillä. Kuitenkin pienissä yrityksissä 

yhteistoiminta jää pienimuotoiseksi ja satunnaiseksi. Toisen yrityksen palveluja 

käytetään lähinnä silloin, kun omassa yrityksessä ei ole edellytyksiä kaikkien 

toimintojen tekemiseen. 

– Vaikka yritykset tekevät alihankintaa ja ilman pitkäaikaista sopimusta, on alu-

eelle muodostunut verkosto, tiedetään mistä palvelua saa tarvittaessa. Alueen 

klusterin näkyvä profiili on se, että alue tunnetaan teollisuudestaan.   

 

Metalliteollisuuden kehitysnäkymät verrattuna globaaliin kehitykseen  

Teollisuudenalan työpaikkakehityksen odotetaan pysyvän jokseenkin samoissa 

lukemissa vuodesta 2004 eteenpäin. Konepajateollisuudella on globaalisesti pa-

remmat kilpailuedellytykset kuin elektroniikan mekaniikan teollisuudella (case 

metalliteollisuuden yrityksen näkemys/1).  
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Vastaus kysymykseen 2  

Miten Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuu-

den toimintaa tulee kehittää? 

 
– Alueelle kaivataan suurempia kärkiyrityksiä: Nämä toimisivat toimialojen teol-

lisuuden vetureina ja logistiikkayrityksinä. Näistä yrityksistä muodostuvat ver-

kostot alueen samaa toimialaa sivuavien yritysten kesken. Kärkiyrityksillä on 

käytössään olevien resurssien ansioista mahdollisuus panostaa tuotekehitykseen 

sekä mahdollisuus kehittää suhteita ja verkostoja suuriin asiakasyrityksiin ja 

päähankkijoihin. Alueen lukuisat pienet yritykset voivat luoda verkostoja kes-

kenään ja edelleen kärkiyrityksiin.  Pienet keskenään kilpailevat yritykset voi-

vat yhdistää toimintojaan tai yhdistyä yhdeksi yritykseksi.   

– Koulutustason ja osaamisen lisääminen: Kyselytutkimuksessa ilmeni etenkin 

pienten yritysten henkilöstön alhainen koulutustaso. Näiden yritysten kehityk-

sen vahvistamiseksi tulisi etenkin yrityksissä avainasemassa olevien henkilöi-

den koulutustasoa nostaa. Erikoisammattihenkilöiden koulutusta tulisi lisätä ja 

varmistaa heidän saatavuutensa erikoistehtäviin.   

– Tuotannon kehittäminen: Alueen toimialojen teollisuudessa on valmistuksen 

kehittäminen ja automatisointi yksi keskeisimpiä kehittämisen osa-alueita. Kil-

pailutilanne asettaa paineita valmistuskustannusten alentamiseen. Tämä vaatii 

kehittämään uusia, entistä kustannustehokkaampia ja lyhyempien läpi-

menoaikojen valmistusmenetelmiä. Tuotannon tehostaminen vaatii uusia mene-

telmiä, kehittyneempiä ja tehokkaampia koneita. Toisaalta Suomelle tyypillises-

sä yksittäis- ja piensarjatuotannossa automaatiotason nostaminen voi muodos-

tua haastavaksi.      

– Tuotekehitys ja uusien tuotteiden kehittäminen: Jotta teollisuudenalojen tuotan-

to on kehittynyttä ja kilpailukykyistä, täytyy tuotekehityksen tärkeyttä korostaa. 

Vain kehittyneillä ja korkeatasoisilla tuotteilla saadaan riittävä menekki mark-

kinoilla, ja näiden tuotanto voi luoda uutta teollisuutta alueelle. Alueen tutki-

mustoiminnan tulee olla konkreettisesti yrityksiä tukevaa, ja sen tulee suuntau-

tua tuotekehitykseen.      

- Jo olemassa olevien yritysten sijoittuminen alueelle: Alueen teollisuuden kehit-

tämisen kannalta on parasta, että jo valmiit toiminnassa olevat yritykset sijoit-

taisivat toimintaansa alueelle. Näillä yrityksillä olisi kehitettyjä omia tuotteita ja 

myös resursseja kehittää ja suunnitella uusia tuotteita. Tällaiset yritykset toimi-

sivat alueen kärkiyrityksinä ja olisivat vetureina muille alueen yrityksille. Edel-

lä käsiteltyjen ympäristötekijöiden lisäksi valtionhallinnossa on mahdollisuus 
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tehdä päätöksiä ja vaikuttaa aluetta kehittäviin toimenpiteisiin. Tämäntapaisia 

toimia olisivat esimerkiksi rahoituksen ohjaus alueelle tai yrityksille, jotka si-

joittavat tuotantolaitoksiaan alueelle. 

 

Vastaus kysymykseen 3 

Mikä on ympäristön vaikutus elektroniikan mekaniikan ja metalliteollisuu-

den kehittymiseen? 

Tässä yhteydessä tarkastellaan muutamaa kirjallisuustutkimuksessa konkreettiseti 

esille tullutta kysymystä.  

 

– Teollisuuskeskittymät sijoittuivat usein yliopistojen ja korkeakoulujen lähei-

syyteen. Teollisuudella ja korkeakouluilla on kehitystä tukevaa yhteistoimin-

taa. Yritysten valitessa toiminnalleen sijoituspaikkakuntaa merkitystä on 

myös sillä, onko saatavissa tarvittavaa työvoimaa. Alueen toisen asteen kou-

lutus eli ammatillinen koulutus on hyvää tasoa ja alueen teollisuutta tukevaa. 

Myös ammattikorkeakoulu on tukenut alueen teollisuutta.  

– Paikkakunnan imagolla on vaikutusta yritysten kiinnostukseen hakeutua 

paikkakunnalle. Paikkakunnan teollisuutta tukeva infrastruktuuri kiinnostaa 

yrityksiä; näitä ovat liikenneyhteydet ja keskeinen sijainti, ympäristön viih-

tyisyys, oppilaitokset ja asumiseen liittyvät tekijät. Vaikutusta on myös sillä, 

onko paikkakunta kehittyvä vai taantuva, ja sillä, onko väestöliike muutto-

tappiollinen. Usein halutaan myös tietää, onko aikaisempaa teollisuutta ja mi-

ten suhtaudutaan yritteliäisyyteen. Avoin, positiivinen suhtautuminen yritys-

toimintaan edistää innovatiivisen ilmapiirin syntymistä. 

– Tärkeää on maantieteellisen kasautumisen vaikutus kehitys- ja innovointityö-

hön. Kilpailijoiden, asiakkaiden ja hankkijoiden kasaantuminen edistää te-

hokkuutta ja erikoistumista. Lähellä olevilla hankkijoilla on hyvät mahdolli-

suudet päästä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön alan tutkimus- ja kehitys-

työssä. 

– Teollisuutta tukevat luonnonvarat edistävät teollisuuden syntymistä ja säily-

mistä alueella. Luonnonvarojen hyödyntäminen teollisuuden käyttöön edel-

lyttää jo usein teollista toimintaa. Alkutuotannon pienimuotoinenkin jalosta-

minen alueella synnyttää teollisuustoimintaa. Mitä korkeatasoisemmaksi ja-

lostaminen viedään, sitä suurempi teollistuminen ja sitä myöten työllistymi-

nen alkutuotteesta saadaan. 
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   Miten ympäristöä voidaan kehittää? 

Etenkin yliopistokoulutuksen saaneilla alueen henkilöillä on ongelmana työnsaan-

ti tutkitun alueen teollisuudesta. Yliopistokoulutuksen saaneiden henkilöiden 

työpaikka on pääasiassa saatavissa muualta kuin Oulun Eteläisen alueen yrityksis-

tä. 

Alueella on metalliteollisuuden yrityksiä, joissa on käytössä pienet resurssit. 

Myös näissä yrityksissä työntekijöiden koulutustaso on alhainen. Alueella tulee 

pohtia sitä, miten yrityksiin saadaan korkeammasti koulutettua henkilöstöä. Tähän 

voidaan pyrkiä pienten yritysten yhteistoimintaa lisäämällä ja etsimällä yrityksistä 

vahvuuksia. 

Pienien, muutaman työntekijän yritysten on syytä myös pyrkiä yhdistymään 

yhdeksi yritykseksi, jolloin on mahdollisuus saada suuremmat resurssit kehittämi-

seen ja tuotekehitykseen. 

9.2 Jatkotutkimukset 

Tämä tutkimus luo pohjan Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan val-

mistuksen ja metalliteollisuuden kehityksen tutkimiselle. Seurannan pohjana voi-

daan pitää tässä tutkimuksessa esitettyjä tuloksia alueen näiden toimialojen teolli-

suudesta. Teollisuuden kehitystä kuvaamaan on mahdollista käyttää tässä tutki-

muksessa käytettyä teollisuuden tarkastelukauden lopun kehitystä. Seuraamalla 

tulevaisuudessa näiden tunnuslukujen kehittymistä voidaan tehdä päätelmiä teol-

lisuudenalojen kehityksen suunnasta. Jatkamalla esitettyjen arvojen ja tunnuslu-

kujen tilastointia päästään yhä tarkempaan tuntemukseen tutkittavasta teollisuu-

desta. 

Alueen kannalta on tärkeintä, että toimialalla on mahdollisimman suuri työl-

listävä vaikutus. Jotta toimialalle saadaan aikaan työpaikkoja ja kehitystä, on 

tulevaisuudessakin tiedettävä teollisuudenalan tilasta ja kehityksestä. Tällöin on 

myös mahdollisuus kohdistaa teollisuuteen toimia siten, että ne edistävät teolli-

suuden ja samalla alueen kehitystä mahdollisimman tehokkaasti.  

Jatkotutkimuksissa voisi olla tavoitteena tarvittavien tietojen saatavuuden ke-

hittäminen, jolloin saataisiin tutkimustiedot teollisuuden tilasta päivityksen luon-

toisesti. Näin säästyttäisiin työläältä ja aikaa vievältä uusintatutkimukselta. 

Yksi kiinnostava kohde on työntekijämäärien kehittyminen tulevaisuudessa. 

Toimialan työpaikat on yksi keskeisimmistä kysymyksistä alueen kehityksen 

kannalta. Pyrittäessä saumattomaan jatkoon työpaikkakehityksen osalta tämän 
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tutkimuksen kanssa on tutkimuksessa käytettävä tilastotieto hankittava Tilasto-

keskuksesta, kuten tässä tutkimuksessa. 

Tutkimusta voisi tehdä myös metalliteollisuuden tuotteiden suunnittelun ja 

kehittämisen parantamiseen tähtäävistä toimista ja mahdollisuuksista. On syytä 

tutkia sitä, miten suuri osa elektroniikan mekaniikan tuotantoyksiköiden tuotteista 

menee perinteisen metalliteollisuuden metalliohutlevyosien valmistukseen. Tut-

kimuksen aiheena voisi myös olla se, kuinka paljon elektroniikan mekaniikan 

yritysten toiminta on auttanut luomaan uutta yritystoimintaa hiipuvan aikaisem-

man toiminnan tilalle. 

Jatkotutkimuksia voidaan tehdä opinnäytteinä, ja ne voitaisiin kohdistaa jo-

honkin tämän tutkimuksen osa-alueeseen. Näin jatkotutkimukset soveltuvat niin 

ammattikorkeakoulun kuin yliopistonkin opiskelijoille. 
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