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Työssä tarkastellaan yrityksen toimintaympäristön muutosta pitkällä aikavälillä. 

Tarkastelun keskiössä on toimitusketju. Toimintaympäristön kehitysnäkymiä 

tarkastellaan kolmesta erillisestä näkökulmasta. Näinä näkökulmina voidaan pitää 

markkinoita, teknologiaa ja logistiikkaa. Miten nämä ympäristöt muuttuvat ja 

vaikuttavat toimitusketjun materiaali- ja tietovirtoihin? Miltä toimitusketjun ympärillä 

oleva toimintaympäristö näyttää vuonna 2030? 

Jokaisesta ympäristöstä on määritelty tekijät, jotka kehittyessään vaikuttavat 

toimintaympäristöön, niin positiivisessa, kuin negatiivisessa mielessä. Tarkasteltavat 

ympäristöjen tekijät ovat pääasiallisesti selkeitä trendejä, joiden kehityksen suunta 

voidaan määritellä. 

Kehitysnäkymistä on muodostettu tulevaisuustaulukko, joka toimii skenaarioiden 

pohjana ja auttaa jäsentelemään niiden muodostusta. Lopuksi on muodostettu kolme 

skenaariota, jotka kuvaavat tulevaisuuden toimintaympäristöä. Kaksi skenaariota 

muodostavat mahdolliset ääripäät ja kolmas on pyritty muodostamaan näiden kahden 

väliin. Skenaarioiden teemoiksi ovat muodostuneet markkinoiden ja kilpailukyvyn 

kehittyminen.  
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ABSTRACT 

Operating environment of the future: development of markets, technological and 

logistic environments and their impact on supply chains 

Petrus Paldanius 

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2015, 140 p. + 12 p. appendixes 

Supervisors: Kauko Lappalainen and Jukka Majava 

 

This thesis examines developments in the company’s operating environment over a long 

time span. In the center of the examination is the supply chains information and material 

flow. The development of change in the supply chain is comprehended in three separate 

environments. These separate environments are seen as markets, technology and 

logistic. How these environments are changing and what is the impact of this change on 

the flows of the supply chain? What kind of operating environment can be expected for 

the supply chain in 2030?  

In each of the environments, factors of change are determined. These factors can have a 

positive or negative effect on the operating environment, as they develop in time. These 

factors are trends which direction of development is quite clear.  

On the basis of these factors, scenarios are formed. Two of the scenarios project 

different ends of extreme. One is seen as the most negative path of development and one 

the most positive. The third scenario is formed in between of these extremes. The 

scenarios have two distinct themes. These themes can be determined to be the 

development of the markets and the development of competitiveness.  

Keywords: supply chain, future, operating environment, competitiveness  



 

ALKUSANAT 

Työn tarkoitus on kurkistaa tulevaisuuteen ja pyrkiä pienentämään epävarmuutta 

koskien tulevaa. Kuitenkin on ymmärrettävää, että tämän tyylinen tarkastelu on 

haastavaa ja onkin eräällä tavalla vaatinut ajatusmaailman muutoksen. Perinteinen 

ongelmaratkaisu, vastakkain asettelu, ei siinä mielessä onnistu johtuen ongelman hyvin 

abstraktista luonteesta. Tällöin myös ratkaisusta muodostuu abstrakti, joka sotii totuttua 

konkreettista vastausmaailmaa kohtaan. 

Työ on ollut haastava ja laaja-alainen kokonaisuus, joka on myös tästä syystä antanut 

paljon tekijälleen. Kaikki työssä käsiteltävät asiat ovat suurimmalta osin täysin uusia 

asioita ja laaja-alainen käsitys tiettyjen ilmiöiden nykyhetkestä ja mahdollisesta 

tulevaisuuden kehityksestä ovat laajentaneet näkemystä hyvin paljon. Ajatusmaailma, 

jossa havainnoidaan ulkoista maailmaa ja punnitaan sen kehittymisen vaikutusta, on 

selkein asia, jota työ on opettanut. 

Haluan luonnollisesti kiittää kaikkia työhön sidoksissa olevia henkilöitä. Luonnollisesti 

suurin kiitos kuuluu Finn-Power Oy:lle, joka on mahdollistanut työn teon ja kaikille 

ihmisille, jotka ovat auttaneet ja olleet mukana työn teossa. Myös haluan kiittää Kauko 

Lappalaista tuotantotekniikan koulutusohjelmasta ja Jukka Majavaa tuotantotalouden 

koulutusohjelmasta, jotka ovat toimineet työn ohjaajina yliopiston puolesta. 

 

Lapualla, 21.5.2015 

 

Petrus Paldanius
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1 JOHDANTO 

Työssä tarkastellaan toimintaympäristön pitkänaikavälin muutosta. Työn tarkoituksena 

on ennakoida tulevaa pitkänaikavälin muutosta ja mahdollisesti auttaa sopeutumaan 

muutokseen etukäteen. Minkälainen on siis toimintaympäristö vuonna 2030? Koska 

voidaan nähdä, että toimintaympäristöön vaikuttaa ääretön määrä tekijöitä, on 

luonnollisesti rajauksia tehty. Yleinen näkökulma on ulkoisten muutosten tarkastelu, eli 

muutosten, joihin keskiössä olevalla yrityksellä ei ole vaikuttamismahdollisuuksia. 

Rajaus on tehty koskemaan toimitusketjua ja sen tieto- ja materiaalivirtojen 

kehitysnäkymiä. Työssä on muodostettu kolme näkökulmaa, joista asiaa tarkastellaan. 

Näitä näkökulmia tarkastellaan alkuun omina itsenäisinä ympäristöinä, jotka toimivat 

elementteinä toimintaympäristössä. Nämä kolme tarkasteluympäristöä ovat markkinat, 

teknologia ja logistiikka. Lopuksi näiden elementtien summa muodostaa 

kokonaisuuden. Kuvassa 1 on esitettynä tulevaisuuden toimintaympäristön tarkastelu 

elementteineen. Toimitusketju on esitettynä yksinkertaisena mallina, joka koostuu 

toimittajista (T), yrityksestä (Y) ja asiakkaita (A). Toimitusketjussa materiaali virtaa 

toimittajilta asiakkaalle ja kaikki relevantti tieto liikkuu toimittajan, yrityksen ja 

asiakkaan välillä.  

 

 

Kuva 1. Tulevaisuuden toimintaympäristö ja sen eri tarkastelu ympäristöt 

 

Markkinat 

 

 

Markkinat 

Logistiikka 

Teknologia 
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Tarkoituksena on kartoittaa ja muodostaa nykytiedon valossa kehitysnäkymät näiden 

ympäristöjen näkökulmasta. Keskiössä voidaan katsoa olevan toimitusketju, joka 

edustaa laajennettua yritystä. Voidaan nähdä, että kilpailu tapahtuu koko toimitusketjun 

alueella. Mitkä tekijät vaikuttavat toimitusketjun kilpailukykyyn? Tarkoituksena on 

löytää ja arvioida tekijöitä, joilla on vaikutus toimitusketjun kilpailukykyyn, olivat ne 

positiivisia tai negatiivisia. 

Markkinaympäristössä pyritään tarkastelemaan ja luomaan kehitysnäkymät koskien 

toimialan globaaleja näkymiä. Tarkoituksena on vastata kysymykseen: missä vuonna 

2030 ovat suurimman markkinat ja mitkä asiat tukevat tätä näkemystä? Eli minne 

materiaalivirrat tulevaisuudessa päätyvät? Seuraava kysymys on: onko olemassa 

kehitysnäkymiä, jotka aiheuttaisivat kitkaa tälle globaalille materiaalivirralle? Tämän 

suhteen tarkastelussa on ollut kansainvälisen kaupanesteiden tarkastelu. Viimeisenä 

kysymyksenä markkinaympäristö pyrkii vastaamaan kysymykseen: kuinka 

kilpailukykyisessä ympäristössä materiaalivirrat syntyvät? Tarkastelussa pidetään 

rakenteellisen kilpailukyvyn kehittyminen Suomessa. 

Teknologiaympäristössä toimitusketju voidaan nähdä eräänlaisena resurssiverkkona, 

johon kuuluvat kaikki tuotteen elinkaaren aikaiset resurssit. Teknologiaa, voidaan 

tarkastella kahdella tasolla. Järjestelmätason teknologia, joka nähdään välineenä eri 

resurssien yhteen sitomiseen. Toinen tarkastelutaso on yksikkötaso, joka voidaan 

määritellä olevan tämän resurssiverkon yksittäiset solmut. 

Mitkä teknologiat kehittyessään parantavat toimitusketjun materiaali- ja tietovirtoja ja 

tätä kautta tehokkuutta? Mitkä teknologiat voisivat kehittyessään mahdollistaa 

järjestelmätason parannukset? Entä mitkä vastavuoroisesti parantavat yksikkötason 

teknologista tasoa? 

Logistiikkaympäristö määritellään ympäristöksi, jossa fyysinen materiaali virtaa 

toimittajan, yrityksen ja asiakkaan välillä. Mitkä tekijät vaikuttavat näiden väliseen 

materiaalivirtaan? Asiaa on lähestytty kuljetuskustannusten ja rakenteellisen 

kilpailukyvyn kehittymisen kautta. Mitä kehitysnäkymiä on koskien 

kuljetuskustannusten kehittymistä? Mitkä tekijät vaikuttavat kuljetuskustannuksiin ja 
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miten niiden voidaan nähdä kehittyvät? Miten voidaan nähdä rakenteellisen logistisen 

kilpailukyvyn kehittyvän? 

Ympäristöjen kehitysnäkymien perusteella on muodostettu skenaarioita, jotka kuvaava 

mahdollisia pitkänaikavälin kehityspolkuja. Skenaarioissa erikseen tarkastelut 

ympäristöt sulautuvat yhteen ja niiden vuorovaikutussuhteet vaikuttavat toisiinsa, 

muodostettujen tarkasteluelementtien suhteen. Skenaarioissa on muodostettu haitallisin 

ja halutuin toimintaympäristö, sekä aineiston perusteella päätelty todennäköisin 

kehityspolku. Muodostettujen elementtien vaikutussuhde tulevaisuuden 

toimintaympäristöön voi olla joko positiivinen tai negatiivien. Skenaarioiden 

keskeisimpinä teemoina voidaan pitää markkinoiden ja kilpailukyvyn kehitystä. 

Skenaarioiden vaikutusta yrityksen nykyiseen toimintaympäristöön ei erikseen 

tarkastella. Samoin ei myöskään mahdollisia vaikutuksia pyritä arvioimaan tai 

tarkemmin analysoimaan. Monet vaikutussuhteet ovat suoraviivaisia ja vaikutukset 

selviä. 
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2 SKENAARIOT TYÖKALUNA 

2.1 Skenaarioiden muodostaminen 

Skenaariot voidaan nähdä strategisen suunnittelun työkaluna. On luonnollista, että 

pitkän aikavälin suunnittelu sisältää runsaasti epävarmuustekijöitä, joiden lopputulema 

on epävarma. Skenaarioiden tehtävänä on yksinkertaistaa aineiston suuri määrä ja 

muodostaa muutama mahdollinen tila. Jokainen skenaario kertoo tarinan, jossa useat 

elementit vuorovaikuttavat toistensa kanssa, tiettyjen ehtojen sisällä. Jokaisen 

skenaarion tulisi olla sisäisesti yhtenäinen ja mahdollinen. Skenaario ei voi sisältää 

keskenään ristiriitaisia tekijöitä. (Schoemaker 1995:25). 

Skenaario yrittää vangita rikkaan ja laajan vaihtoehtojen kirjon, näin stimuloiden saada 

päätöksen tekijöitä harkitsemaan muutosta, jota he eivät muuten huomioisi. Samalla 

skenaario organisoi nämä mahdollisuudet kerronnallisesti helposti ymmärrettävään 

muotoon. Skenaarioiden tarkoitus on haastaa vallitseva ajatusmaailma. (Schoemaker 

1995:27). 

Skenaarioiden tehtävänä on kompensoida kahta yleisintä virhettä, joita tehdään 

päätöksen teon yhteydessä. Näiden voidaan katsoa olevan muutoksen ali- ja 

yliennustaminen. Skenaarioiden suunnittelun tarkoituksena on kartoittaa maastoa näiden 

kahden välillä. Tarkastelun yhteydessä voidaan tietoa tarkastella kahdelta eri kantilta. 

Asiat, joita uskomme tietävänämme ja asiat, joita tiedämme olevan epävarmoja tai ovat 

tiedon ulottumattomissa. Elementit, joita uskomme tietävämme, ovat heijastumia 

historian kulusta, jossa maailma omaa tietyn liikemäärän ja jatkuvuuden. (Schoemaker 

1995:27). 

Mannermaa (1999:57) määrittelee kolme elementtiä, joita skenaarioissa tuli olla. 

Elementteinä voidaan pitää toimintaympäristön nykytilan kuvausta, tulevaisuuden tilaa 

ja prosessia, jossa nämä molemmat yhdistetään. Skenaariosta voidaan muodostaa 

epätodennäköinen, todennäköinen, tavoiteltava tai uhkaava. Skenaario voi edetä 

tulevaisuudesta nykypäivään tai päinvastoin. (Mannermaa 1999:57–58). 
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Skenaariot voidaan määritellä olevan eksploratiivisia, eli tutkivia skenaarioita, joissa 

menneisyyden ja nykyhetken trendejä pyritään jatkamaan tulevaisuuteen. Tällöin 

pyritään todennäköisimpään kehityksen kulkuun. (Mannermaa 1999:58). Työssä on 

yritetty pääsääntöisesti tarkastella asioita juuri tältä kannalta, eli määrittelemään 

historian ja nykyhetken trendien kehitystä.  

Skenaariot, jotka ylittävät eri sektorien rajat, niin talouden, teknologian yms. voidaan 

määritellä olevan multisektoraalisia skenaarioita. Tällöin voidaan puhua laaja-alaisista 

skenaarioista ja niiden rakentaminen on toivottavaa, mutta niiden laatiminen on 

huomattavasti vaikeampaa kuin monoskenaarioiden. (Mannermaa 1999:58–61). 

Tarkoituksena on luoda näitä multisektoraalisia skenaarioita, mutta kuten todettiin, 

niiden muodostaminen on haastavaa. 

2.2 Tulevaisuustaulukko skenaarioiden rakentamisen apuna 

Skenaarioiden muodostuksen apuvälineenä voidaan käyttää tulevaisuustaulukkoa. 

Perinteinen tulevaisuustaulukko koostuu keskeisistä muuttujista ja niiden mahdollisista 

tulevaisuuden vaihtoehdoista. Perinteisessä tulevaisuustaulukossa muuttujat koostuvat 

tekijöistä, joiden kehityssuuntaa ei voida määritellä. (Mannermaa 1999:92). Työn 

yhteydessä käytetään Mannermaan (1999:93) määritelmää yhdistelmätaulukkoa, jota 

hän kutsuu XX-tulevaisuustaulukoksi, johon listataan heikkoja signaaleja ja 

megatrendejä. 

Tulevaisuustaulukon laadinnan voidaan nähdä olevan seuraavat vaiheet: ongelma-

alueen rajaaminen, keskeisten muutostekijöiden listaamista, kunkin muuttujan erilaisten 

vaihtoehtojen luonti, heikkojen signaalien listaaminen, megatrendien listaaminen ja 

näiden perusteella tulevaisuuden kuvan muodostaminen. (Mannermaa 1999:93–94). 

Työssä tulevaisuustaulukkoa on käytetty siinä mielessä mukaillen, että muuttujat 

koostuvat selkeistä trendeistä ja taulukon tarkoitus on auttaa skenaarioiden jäsentelyssä. 



14 

 

3 TOIMITUSKETJU TARKASTELUN KESKIÖSSÄ 

3.1 Yrityksen kuvaus 

Finn-Power Oy on osa Italialaista Prima Industries -konsernia, joka on listautuneena 

Milanon pörssissä. Kyseinen konserni on jaettu kahteen divisioonaan, joista Finn-Power 

Oy on osana Machinery-divisioonaa. Divisioonaan katsotaan kuuluvan kaikki laser- ja 

levytyökoneet, niihin liittyvät automaatio- ja järjestelmäsovellutukset, sekä ohjelmistot. 

Kaikki divisioonaan kuuluvat tuotteen ovat osa Prima Power -brändiä. Prima Power -

brändi on tulosta Prima Industrien ja Finn-Power Group:n yhdistymisestä vuonna 2008, 

jolloin Prima Industries hankki omistusoikeuden Finn-Power Group:sta. Finn-Power 

Oy:n päätoimipaikka on Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Yritys työllistää suoraan noin 

300 työntekijää. Kauhavalla valmistetaan lävistäviä levytyökeskuksia, 

yhdistelmäkoneita, jotka yhdistävät laser ja lävistystekniikkaa, sekä erilaisia koneiden 

materiaalin käsittelyyn kuuluvia automaatiojärjestelmiä.  

Finn-Power Oy:n ei omista koneistuskapasiteettia, mutta tuotteiden loppukokoonpano 

tapahtuu yrityksen omissa tiloissa. Näin ollen toimittajat ovat merkittävässä roolissa ja 

välituotteiden osuus bruttotuotoksesta on merkittävä. Samoin kotimaisuusaste on 

korkea, välituotteista merkittävä osuus tulee kotimaasta. Näin ollen toimitusketju ja 

kotimainen toimintaympäristö ovat tärkeässä roolissa. Myös ulkomaan kaupan merkitys 

on suuri, suurin osa tuotteista menee vientiin. 

3.2 Toimitusketju ja logistiikka 

Toimittajilla on siis merkittävä rooli tuotteiden arvonmuodostuksessa. Toimitusketjun 

hallinta voidaan määritellä logistiikkaa laaja-alaisemmalla käsitteellä, jossa viitataan 

laaja-alaiseen toimittaja- ja jakeluketjun hallintaan ja kehittämiseen. (Haverila et al. 

2009:465). 

Haverila (et al. 2009:461) määrittelee logistiikan laajassa käsityksessä olevan kaikkien 

yrityksen materiaali- ja tietovirtojen hallintaa. Keskeisempänä tarkastelu kohteena 
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logistiikassa ovat yrityksen ulkopuoliset materiaalivirrat, sekä näihin liittyvät toiminnot 

(Haverila et al. 2009:461).  

Työn yhteydessä kuitenkin käytetään Haverilan (et al. 2009) määrittelemää suppeaa 

käsitettä logistiikasta, joka rajaa termin käsittämään jakelun ja kuljetuksen suunnittelua. 

Logistiikan tavoitteena voidaan tällöin pitää, että tuotteet ovat oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan ja tämä on tapahtunut mahdollisimman pienin kustannuksin (Haverila et. al. 

2009). Logistiikka käsitetään siis fyysisenä kuljetusjärjestelmänä ja toimitusketju 

laajempana käsitteenä. 

Toimitusketjun hallinnassa korostetaan koko ketjun osaamisen, suorituskyvyn ja 

kilpailukyvyn yhteistä kehittämistä. Tarkoituksena on pitkällä aikavälillä kehittää 

toimitusketjusta mahdollisimman tehokas. Kehitystoiminta edellyttää materiaalivirtojen, 

osaamisen, tuotteiden, toimintojen ja valmistusprosessien kehittämistä 

yhteistyökumppanien kanssa. (Haverila et al. 2009:465). Heizer (et al. 2014:468) 

kiteyttää toimitusketjun tärkeyden hyvin: nykypäivän kilpailu ei tapahdu yritysten, vaan 

toimitusketjujen välillä. Näin ollen toimitusketjun hallinnan tavoitteena on maksimoida 

toimitusketjun kilpailullinen etu, joka loppukädessä hyödyttää loppuasiakasta. (Heizer 

et al. 2014:468). 

Vaikka toimitusketju voidaan esittää yksinkertaistettuna ketjurakenteena, kuitenkin se 

voidaan nähdä muistuttavan enemmän verkkorakennetta. Tarkastellaan hieman 

tuotantoverkko käsitettä, joka käsittelee keskusyrityksestä alavirtaan tapahtuvia 

toimintoja. Lapinleimu (et al. 1997:17) määrittelee tuotantoverkon materiaalivirraksi, 

joka aloittaa kulkunsa ainesten ja standardikomponenttien toimittajista ja päättyy oman 

tehtaan valmistukseen. Verkko, joka muodostuu eri toimittajista voi olla hyvinkin 

monimutkainen, koostuen partnerien partnereista. Mutkikas tuotantoverkko ei 

kuitenkaan ole tavoitetila. Valmistusjärjestelmä voi olla laajakin, mutta silti se voi olla 

selkeän suoraviivainen. Onkin luonnollista, että järjestelmän moniportaisuus lisää 

väistämättä sitä aikaa, joka menee tuotantojärjestelmän läpäisyyn. (Lapinleimu et al. 

1997:17). 

Haverila (et al. 2009:466) määrittelee materiaalihallinnan verkostotoiminnan olevan 

laaja-alaisempaa ja monikeskisempää kuin perinteinen toimittajaketju. Verkostossa 
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olevien yritysten välillä on enemmän kontakteja ja vuorovaikutusta. Verkostossa osa 

yrityksistä on ketjutettu, järjestelmätoimittajat saavat osansa osatoimittajilta ja päämies 

saa laajemman kokonaisuuden järjestelmätoimittajalta. Verkostoa voidaan pitää 

joukkona yrityksiä, jotka ratkaisevat yhteistyössä loppuasiakkaan tarpeet, sekä luovat 

yhteiset tavoitteet. (Haverila et al. 2009:466–467). 

Verkostotoiminnassa yleensä löytyy keskusyritys, joka voidaan määritellä verkoston 

tärkeimmäksi yritykseksi. Kyseinen yritys määrittelee rakenteen verkostolle, jossa muut 

yritykset ovat mukana. Keskusyritys myös määrittelee tuotesisällön, joka asiakkaille on 

tarkoitettu. (Haverila et al. 2009:468). 

Ideaalisessa tuotantojärjestelmässä osatoimittajapartnerit ovat samanlaisia valmistus-

yksiöitä kuin ne olisivat päätehtaan omistamia. Ne ovat yksinkertaisesti yksi kiinteä osa 

tuotantoverkkoa. (Lapinleimu 2001:106). 
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4 MARKKINAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 

4.1 Markkinoiden kehitys, nykytila ja ennusteet 

4.1.1 Markkinoiden kehityshistoria 

Kappaleessa tarkastellaan koko työstökone-toimialan kehitystä viime vuosilta. 

Tarkoituksena on tarkastella eri markkina-alueiden kehityshistoriaa. 

Työstökoneiden kulutus maailmassa, vuoden 2014 valuuttakurssein
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Kuva 2. Maailman työstökoneiden kulutus eri markkinoittain esitettynä vuoteen 2013 

asti. Arvot esitettynä vuoden 2014 valuuttakurssein. (Oxford Economics 

2014a) 

 

Kuvasta 2 voidaan nähdä vuosien 2002 ja 2013 välinen työstökonemarkkinoiden arvo 

dollareina, käyttäen vuoden 2014 valuuttakursseja. Kuvasta voidaan nähdä ennen vuotta 

2008 tapahtunut tasainen kasvu kaikkien markkina alueiden kesken. Kuitenkin vuoden 

2009 jälkeen vain Aasia on pystynyt kasvattamaan markkinoiden kokoa, samalla 

Amerikan (Etelä- ja Pohjois-Amerikka) ja Euroopan markkinoiden muuntautuessa 

suhteessa staattisiksi. 
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Vuosien 2012 ja 2013 välinen kulutuksen lasku tulee Aasian markkinoilta. Aasian 

markkinoihin katsotaan kuuluvan seuraavat maat: Kiina, Japani, Taiwan, Etelä-Korea, 

Intia ja Thaimaa. Näistä maista kaikki kokivat voimakasta laskua työstökoneiden 

kulutuksessa, pois lukien Etelä-Korea, joka pääsi alle prosentin kasvuun. 

Prosentuaalisena muutoksena suurimpina muutoksen kohteina olivat Intia, Japani ja 

Thaimaa, joissa kaikissa koettiin noin 30 prosentin tai suurempi kulutuksen muutos. 

Rahallisessa muutoksessa suurin tekijä on Kiinan noin 17 prosentin kysynnän alentuma, 

joka vastaa yli puolesta kokonaiskysynnän rahallisesta alentumasta. Japanin kanssa, 

maat vastaavat 80 prosentista rahallisesta alentumasta. (Oxford Economics 2014a). 

Työstökoneiden indeksoitu kulutus, 2002=100
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Kuva 3. Konetyökalujen indeksoitu kulutus, 2002=100. (Oxford Economics 2014a) 

 

Kuva 3 kuvaa työstökoneiden kulutusta indeksoituna arvona. Kuvasta voidaan 

hahmottaa markkinoilla tapahtuvat muutokset ja muutosnopeudet. Kyseisestä kuvasta 

voidaan nähdä, että Eurooppa ja Amerikka kasvavat hyvinkin samaisesti vuoteen 2008 

tultaessa. Kuitenkin vuoden 2010 jälkeen voidaan kuvasta havaita, että Amerikka on 

onnistunut palaaman lähelle vuoden 2008 tasoa, toisin kuin Eurooppa. Kuitenkin on 

selvää, että Aasian markkinoiden kasvu työstökoneiden suhteen on omaa luokkaansa, 

verraten Amerikkaan ja Eurooppaan. 
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Kuva 4. Työstökonemarkkinoiden markkinaosuuksien jakauma (Oxford Economics 

2014a) 

 

Kuvassa 4 on esitettynä työstökoneiden eri markkina-alueiden osuudet 

kokonaiskulutuksesta. Kuvasta voidaan nähdä Aasian hallitseva osuus, joka suhteellisen 

lyhyessä ajassa on muodostunut. Vuonna 2002 Euroopan markkinat olivat kooltaan 

aavistuksen suuremmat ja ovat samaisessa ajassa noin puolittuneet, suhteessa maailman 

kokonaismarkkinoihin. 
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4.1.2 Yrityksen markkinakehitys ja nykypäivä 

Prima Industrie, Indeksoitu liikevaihto markkinoittain 2008=100
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Kuva 5. Prima Industrie indeksoitu liikevaihto, 2008=100 (Prima Industrie 2013, 

2012) 

 

Onko yrityksen nykyisillä tuotteilla mitään korrelaatiota toimialan tämän hetkiseen 

kehityshistoriaan? Kuvasta 5 voidaan nähdä, että Aasia on kasvattanut liikevaihtoaan 

kaikkein voimakkaimmin. Kuitenkin kuvasta 6 voidaan nähdä, että suurimpana 

markkina alueena on Eurooppa. Mutta Aasia on lyhyessä ajassa voimistanut 

merkittävyyttään. 
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Kuva 6. Prima Industrie markkinajakauma (Prima Industrie 2012, 2013) 
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4.1.3 Markkinoiden nykytila ja ennusteet 

Kuvassa 2 on esitettynä työstökone-toimialan markkinoiden kasvuennuste vuodesta 

2013 eteenpäin. Työstökoneiden kulutuksen ennustetaan laskevan vuonna 2014 1,1 

prosenttia edellisvuodesta. Kuitenkin kiihdyttäen kasvua tämän jälkeen 7,1 prosenttiin. 

Ilman voimakasta tilauskehitystä kuluvana vuonna, sekä pitenevää toimittamattomien 

tilausten määrää, tihetyissä osissa, olisivat vuosien 2014 ja 2015 ennusteet olleet 

maltillisemmat. Tämä voidaan katsoa johtuvan, heikosta makrotalouden, sekä 

teollisuuden näkymistä. (Oxford Economics 2014b:2). 

Alueellisesti tarkasteltuna, heikoimman kasvun ennustetaan tapahtuvan Aasiassa, jossa 

ennustetaan tapahtuvan 2,6 prosentin kulutuksen alentuma verraten vuoden 2013 

tasoon. Kuitenkin Aasiassa on suurta alueellista vaihtelua. Japanin ennustetaan 

pääsevän kaksinumeroiseen kasvuun ja Intian vuorostaan kaksinumeroiseen laskuun. 

Kiinan suurimpana markkinana odotetaan rekisteröivän laskua vuodelle 2014. Myös 

Amerikan markkinoiden ennustetaan laskevan vuonna 2014. Amerikan osalta, Brasilian 

ja Meksikon ennustetaan laskevan. Brasilian tapauksessa kysynnän ennustetaan 

laskevan jopa kaksinumeroisesti. Myös Yhdysvaltojen kasvuennustetta on leikattu, 

johtuen tilaustietojen tuottamasta pettymyksestä. Vuorostaan Eurooppaan ennustetaan 

2,8 prosentin kulutuksen kasvua. Heikointa kasvun odotetaan olevan Venäjällä. 

Kuitenkin viimeaikaisten pakotteiden odotetaan vaikuttavan entistä enemmän vasta 

vuoden 2014 loppupuolella, aiheuttaen heikompaa kysyntää kuluvalle vuodelle. Tästä 

johtuen Euroopan kulutuksen kasvun ennustetaan hidastuvan vuonna 2015. (Oxford 

Economics 2014b:2). 

Kuvassa 3 on esitettynä indeksoitu kulutusennuste, vuodesta 2013 eteenpäin. Edellä 

mainitusta kuvasta voidaan havaita, että Eurooppa ja Amerikka kohtaavat tulevina 

vuosina maltillista kasvua. Vuorostaan Aasian ennustetaan kasvavan edelleen, kuitenkin 

edellisvuosia maltillisemmin.  
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Kuva 7. Konetyökalujen markkinaosuuksien kehitysennuste vuodesta 2013 eteenpäin 

(Oxford Economics 2014a). 

 

Oxford Economics (2014a) ennustaa kuvan 7 päämarkkinoille vuodesta 2015 lähtien 

kasvua kaikille markkinoille. Aasian osalta ennustetaan peräti 9 prosentin kasvua 

vuodelle 2015, joka toisaalta on 18,2 prosentin pudotuksen jälkeen suhteellinen. 

Kuitenkin tämän jälkeen Aasiaan ennustetaan alenevaa kasvuprosenttia. Samoin on 

myös Amerikan osalta, vuonna 2015 ennustetaan noin 6 prosentin kulutuksen kasvua, 

josta kasvuprosentti alkaa aleta. Eurooppaan ennustetaan huomattavasti maltillisempaa 

kasvua vuodeksi 2015, verraten edellä mainittuihin päämarkkinoihin. Tämän jälkeen 

kulutuksen ennustetaan kasvavan ja taittuvan vuonna 2017 hienoiseen laskuun, joka 

voimistuu vuonna 2018. (Oxford Economics 2014a:6). 

Kuvassa 9 on esitettynä ennustettu markkinajakauma päämarkkina-alueittain. Verraten 

menneisiin vuosiin, voidaan tulevaisuuden todeta ennusteen perusteella olevan hyvin 

staattinen, mikäli verrataan menneisiin viiteen vuoteen. Ennusteen perusteella Aasia 

tulee olemaan huomattavin markkina-alue. Muutokset ovat joitain prosentteja, jossa 

Aasia kasvaa hienoisesti ja Eurooppa ja Amerikat pienenevät samassa suhteessa. 
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Päämarkkinoiden sisäinen jakauma 

Edellisen perusteella on selvää, että Aasia on ja tulee olemaan tärkeässä osassa. 

Luonnollisesti myös Euroopalla ja Amerikalla on tärkeä osa tulevaisuuden kehityksessä. 

Tarkastellaan mitkä yksittäisen maat ovat tällä hetkellä ja ennusteiden mukaan 

suurimmat yksittäiset taloudet näiden päämarkkinoiden sisällä. 

Kuvassa 8 voidaan havaita kuinka suuressa roolissa Kiina on työstökoneiden kulutuksen 

suhteen. Peräti 40 prosenttia kulutuksesta syntyy pelkästään Kiinassa. Tärkeinä voidaan 

pitää myös Japania ja Etelä-Koreaa. 

Kiina on tämän hetken suurin työstökoneiden kuluttaja ja valmistaja, sen odotetaan 

pitävän johtoasemansa, kun maan kulutuksen odotetaan kasvavan, sekä maan 

houkuttelevuus tuotantopaikkana pysyvän. Edellinen voidaan todeta, vaikka viimeisintä 

makrotalouden ennustetta on alennettu ja Kiinassa on meneillään 

kustannuskilpailukyvyn eroosio, johtuen nousevasta palkkatasosta. (Oxford Economics 

2014b:3-4). 

 

Kuva 8. Aasian maiden konetyökalujen kulutuksen osuus maailman 

kokonaiskulutuksesta (Oxford Economics 2014a:1) 
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Kuva 9. Amerikan maiden konetyökalujen kulutuksen osuus maailman 

kokonaiskulutuksesta (Oxford Economics 2014a:1) 
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Kuva 10. Euroopan maiden työstökoneiden kulutuksen osuus maailman 

kokonaiskulutuksesta (Oxford Economics 2014a:1) 

 

Kuvassa 9 voidaan havaita edellisen kuvan tapaan tärkeimmän maat, jotka Amerikassa 

ovat. Yhdysvalloilla on merkittävä rooli noin 10 prosentin osuudella maailman 

kulutuksesta. Kuvassa 10 on vuorostaan esitettynä Euroopan kulutusjakauma 
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työstökoneiden osalta. Kuvasta voidaan havaita Saksan olevan merkittävin maa 

Euroopassa. Myös pienempien maiden summa muodostaa merkittävän osuuden 

kokonaiskulutuksesta. 

4.1.4 Keskipitkän aikavälin trendejä 

Kiina ja kehittyvät taloudet 

Viimeisen vuosikymmenen ajan Kiina on ollut maailman talouskasvun tärkein veturi, 

niin tuottavana, kuin myös kuluttavana valtiona. Kiinan reaalinen bruttokansantuote on 

kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 10,4 prosenttia vuotuisesti. 

Tulevien seuraavan viiden vuoden ajalta Kiinan bruttokansatuotteen, sekä kiinteiden 

investointien suuruuden ennustetaan pienenevän, jolloin Kiinan talous uudelleen 

tasapainottuu pois yli-investoinnista, joka on toiminut tähänastisesti suurimpana 

talouden kasvun moottorina. Tästä johtuen Kiinan talouden ennustetaan kasvavan noin 

reilu 6 prosenttia vuotuisesti. Samoin kiinteiden investointien vuotuisen kasvun 

odotetaan pienenevän tulevina vuosina. Heikompi investointitrendi tulee muodostamaan 

maltillisen kasvun konetyökalujen kulutuksen osalta, verraten ennen vuoden 2011 tasoa. 

Samaan aikaan kyseinen tasapainottuminen ajaa suhteellisen nopeaa yksityisen 

kulutuksen kysynnän kasvua, jossa kysyntä kohdistuu harkitumpiin tuotteisiin ja 

palveluihin, mitä edesauttaa tulotason nousu asukasta kohden. Vaikka 

bruttokansantuotteen ja kiinteiden investointien ennustetaan heikkenevän, voidaan 

kuitenkin todeta, että Kiinan talouden kiinni kuroutuminen ei ole läheskään tapahtunut. 

Kiina tulee siis pysymään konetyökalujen markkinoiden moottorina vielä tulevinakin 

vuosina. (Oxford Economics 2014b:3). 

Talouden kuroutuminen on selvää kehittyvillä markkinoilla, mikä ilmenee kehittyneitä 

maita suurempana talouden kasvuna, joka tulee toimimaan kasvun avaintekijänä 

keskipitkällä aikavälillä. Tästä kasvusta tulevat hyötymään kahdeksan konetyökaluja 

ostavaa sektoria. Esimerkkinä voidaan pitää moottoriajoneuvojen ja korkean 

teknologian kulutushyödykkeiden kysyntää, jonka odotetaan kasvavan kehittyvillä 

markkinoilla, johtuen tulotason noususta seuraavan viiden vuoden aikana. Vaikka 

näiden tuotteiden markkinaosuus on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana, on 



26 

 

selvää lisäkasvua odotettavissa, johtuen maiden keskiluokan kasvusta. Juuri keskiluokan 

kasvun odotetaan kasvattavan konetyökalujen kulutusta. (Oxford Economics 2014b:3). 

Eurooppa 

Vastavuoroisesti Euroopan talouden odotetaan kasvavan noin 2 prosentin vuotuista 

vauhtia, sekä kiinteiden investointien määrän reilu kolme prosenttia samalla tarkastelu 

kaudella. Kyseisellä ajalla talouspolitiikan odotetaan kiristyvän, johtuen korkotasojen 

palautumisesta normaalimmalle tasolle. Samalla, valtioiden odotetaan puuttuvan 

alijäämiinsä, sekä julkisen sektorin velkaan, joka on kumuloitunut taantuman aikana. 

(Oxford Economics 2014b:3). 

Työstökoneiden avainostaja sektorien tuotteiden, kuten auto- ja metalliteollisuus, joiden 

kysyntä Euroopassa on vähemmän dynaamista, verraten kehittyviin markkinoihin, 

johtuen tuotteiden suuresta markkinaosuudesta. Markkinat ovat kuitenkin suuret, joka 

synnyttää kysyntää uusimisen kautta konetyökaluille ja tätä kautta myös investoinneille. 

Kuitenkin suurempaa markkina dynamiikkaa odotetaan tulevan kehittyviltä 

markkinoilta. (Oxford Economics 2014b:4). 

Kuitenkin, Euroopan työstökoneiden kulutusennustetta tukee keskipitkällä aikavälillä 

tyydyttämätön kysyntä, johtuen työstökoneiden huomattavasti alhaisemmasta 

kulutuksesta, verraten ennen taantumaa. Euroopassa kulutus ei ole pitänyt samaa tahtia, 

mitä asiakassektorien tuotannon vaatimaton elpyminen. (Oxford Economics 2014b:4). 

Kuitenkin perusteellisemmin todettuna, väestöt yleisesti ikääntyvät ja tämä 

kehityssuunta parhaimmillaankin johtaa hyvin pieneen työvoiman kasvuun markkinoilla 

aikana, jolloin siirtolaisuus on poliittinen kysymys. Joissain maissa työvoiman 

odotetaan jopa pienenevän tulevina vuosina. Vaikkakin työttömiä voidaan uudelleen 

työllistää, ja täten helpottaa kasvun rajoitteita. Rajallinen työvoiman määrä rajoittaa 

potentiaalista kasvua alueella. Suurempi pääomaintensiteetti tuotannossa voi sivuuttaa 

työvoiman rajoitteet ja täten suosia konetyökalujen kulutusta alueella. Kuitenkin, toinen 

paljon houkuttelevampi vaihtoehto on siirtää tuotantoa kehittyville markkinoille, joissa 

työvoiman saatavuus ei ole ongelma ja kustannukset ovat pienemmät. (Oxford 

Economics 2014b:4). 
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Amerikat 

Amerikka (Koko Amerikan manner) sijoittuu näiden kahden väliin. Huolimatta 

Yhdysvaltojen valtion talouden haasteista, alueella kokonaisuutena on paljon terveempi 

julkinen talous, sekä väestöllinen kehityssuunta. Edellisestä johtuen, 

bruttokansantuotteen ja kiinteiden investointien odotetaan kasvavan nopeammin kuin 

Euroopassa. Vuotuisen kasvun odotetaan olevan noin 3 prosenttia, ja kulutuksen 

odotetaan kasvavan samaa vauhtia. Samoin kiinteiden investointien uskotaan olevan 

vahva. Kuitenkin, poiketen Euroopasta, työstökoneiden kulutus on pitänyt samaa 

kasvuvauhtia mitä kulutussektorit. Siksi keskipitkällä aikavälillä kasvun odotetaan 

olevan suhteellisen maltillinen. (Oxford Economics 2014b:4). 

Amerikan suurimpana yksittäisenä markkinana Yhdysvallat on merkittävä tekijä. 

Yhdysvalloille ennustetaan hieman yli 3 prosentin talouskasvua vuodelle 2015. Löysä 

talouspolitiikka, vähentynyt verotaakka, vahvat työmarkkinat ja yksityisensektorin 

luottamus tukevat tulevaa kasvua. Työstökoneiden asiakassektoreille ennustetaan noin 

kuuden prosentin kasvua kuluvalle vuodelle. Investointihyödykkeiden kysyntä on 

pysynyt kestävällä pohjalla, joka tukee koneenrakennus- ja metallituotteiden tuotannon 

näkymiä. Huolimatta positiivisesta teollisuuden taustasta, työstökoneiden kysyntä on 

vähentynyt neljä prosenttia, vuoden 2014 kesän tasosta. Kuitenkin on viitteitä, että 

tilaukset ovat pohjanneet ja vahva kysyntä avainasiakassektoreilla enteilee kasvavaa 

kulutusta. Korkeat tuotantokapasiteetin käyttöasteet enteilevät investointeja, nostaen 

investointihyödykkeiden kysyntää. Edellistä tukee viimeisin liike-elämän tutkimus. 

Tämän seurauksena konetyökalujen kulutuksen odotetaan kasvavan 7,5 prosenttia 

vuonna 2015. (Oxford Economics 2014b:30). 

4.2 Korkean teknologian kysyntään vaikuttavia tekijöitä ja niiden 

kehittyminen 

Koska yrityksen tuotteet voidaan katsoa edustavan korkeamman automaatioasteen 

työstökoneita ja tuoteportfolio edustaa eri automaatioasteita, on relevanttia arvioida 

automaatioasteeseen globaaleja kehitysnäkymiä. Kuten edellisessä kappaleessa voidaan 

todeta Kiinan näyttelevän suurta roolia työstökoneiden kokonaiskulutuksesta. Se ei 
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kuitenkaan vastaa miten yrityksen tuotteiden kysyntä voisi kehittyä, markkinat voivat 

olla suuret, mutta kysyntä voi painottua edelleen matalan automaatioasteen tuotteisiin. 

Alkuun tarkastellaan yleisellä tasolla mitkä tekijät ajavat talouskasvua. 

4.2.1 Talouskasvu ja sen lähteet 

Kappaleessa tarkastellaan talouskasvua, jonka kautta saadaan ymmärrys siitä, miksi 

tietyt markkinat kasvavat. Tarkoituksena on ymmärtää talouskasvua, jotta voisi 

ymmärtää kasvavia markkinoita, mihin talouden kasvu perustuu?  

Talouskasvun teorian pyrkimyksenä on selittää talouden kasvua ja nopeutta. 

Talouskasvun teoria on pitkän aikavälin tarkastelua, jossa lyhytaikaiset 

suhdannevaihtelut syrjäytetään ja tarkastellaan talouden tuotantomahdollisuuksien 

kasvua pitkällä aikavälillä. (Pohjola 2010:148). 

Kasvuteorian perusväline on kansantalouden tuotantofunktio. Tuotantofunktio kuvaa 

tekijöiden kokoistuotantoa eli kiinteä hintaista bruttokansantuotantoa. Tuotantofunktion 

panoksina ovat työ ja pääoma. Pääoma jaetaan kiinteään pääomaan ja henkiseen 

pääomaan. Tuotantofunktion kiinteänä kertoimena käytetään teknologian tasoa. 

Viimeisenä tekijänä voidaan pitää tuotantoteknologiaa, joka kuvaa miten 

tuotantotekijöistä saadaan lopputuotteita. Nämä tekijät muodostavat funktion. (Pohjola 

2010:148). 

Tuotantofunktiota käytetään kasvuteorian ajattelun pelkistettynä apuvälineenä, kun 

halutaan tarkastella talouskasvun lähteitä. Yksinkertaisin selitys kansantalouden 

kasvulle on tuotantotekijöiden kasvattaminen. Toisin sanojen bruttokansatuotteen 

voidaan olettaa olevan suurempi, mitä enemmän taloudessa tehdään työtä, mitä 

enemmän siellä on kiinteää ja henkistä pääomaa. Vuorostaan teknologian vaikutus on 

hieman monimutkaisempi. Teknologian kehittyminen tarkoittaa, että edellä mainituista 

tuotantotekijöistä saadaan tuotettua tuottavammin lopputuotteita, niiden laatu on 

parempi tai syntyy jopa kokonaan uusia tuotteita. (Pohjola 2010:148) 

Talouskasvu ei ole pelkkää määrällistä kasvua. Suurin osa nykyisistä tuotteista on 

tuotteita, joita ei sata vuotta sitten tunnettu. Monet niistä kuitenkin ovat tuotteita, joilla 
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tyydytetään samoja tarpeita. Uudet tuotteet ovat siis korvanneet vanhat tuotteet parempi 

laatuisina. Siksi talouskasvu on myös tuotteiden laadun parantumista. Kansantuotteen 

suuruus nousee, kun tuotantorakenne taloudessa muuttuu valmistamaan arvoltaan 

korkeampi arvoisia tuotteita. (Pohjola 2010:149). 

Talouskasvun lähteiden erittelemiseksi, voidaan elintason kasvu jakaa kahteen osaan. 

Ensimmäinen osa kuvaa työn tuottavuutta ja toinen työn määrää. Työpanosta voidaan 

kuvata, joko työntekijöiden määrällä tai tehdyn työn määrällä. Näin ollen voidaan 

nähdä, että tekijä, joka voi tuoda pitkällä tähtäimellä kasvua, on työn tuottavuuden 

lisääntyminen. Koska työn määrää ei voi rajattomasti kasvattaa, työpanos muuttuu 

jossain vaiheessa vakioksi. Rajoiksi luonnollisesti asettuvat väestön määrä ja 

käytettävissä olevien oleva työajan pituus. Kuitenkin työn tuottavuutta ei rajoita mikään. 

Tällöin kasvu voi tapahtua rajatta, mikäli kasvu perustuu tuotteiden laadun eli hinnan 

parantumiseen. (Pohjola 2010:150). 

Esimerkiksi palkat eivät nouse siksi, että tekisimme enemmän töitä. Vaan siksi, että 

työn tuottavuus kasvaa kansantaloudessa. Palkkojen nousu siis perustuu työn 

tuottavuuden kasvuun. (Pohjola 2010:152). 

Tarkastellaan työn tuottavuuden kasvun lähteitä. Kaikkien tuotantotekijöiden kasvaessa 

tihetyssä suhteessa, kasvaa myös tuotanto samassa suhteessa. Seuraava voidaan ilmaista 

käyttämällä vakiota yhteisenä kertoimena tuotantofunktiossa. Vakiota, voidaan pitää 

positiivisena vakiona. Mikäli valitaan, että vakio on työn käänteisarvo, saadaan 

tuotantofunktio muotoon, jossa tuottavuus on määritelty. Näin ollen tuottavuutta voi 

kasvattaa pääomaintensiteetti, henkisen pääoman kasvu tai teknologian taso. (Pohjola 

2010:152). 

Teknologinen kehitys on tietoa, miten raaka-aineista saadaan muodostettua 

hyödykkeitä. Pääomaintensiteetin kasvu on vastavuoroisesti, investointeja koneisiin, 

laitteisiin tai muuhun kiinteään tuotantoteknologiaan. Mitä enemmän työvälineitä on 

käytettävissä, sitä enemmän työn tuottavuus kasvaa. Henkisen pääoman kasvu 

vuorostaan mahdollistaa suuremman osaamisen ja paremman työskentelyn. Näistä 

kolmesta teknologian kehittymistä voidaan pitää kaikkein tärkeimpänä. (Pohjola 

2010:152). 
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Ilman teknologian kehittymistä, osoittautuvat investoinnit kiinteään ja henkiseen 

pääomaan tehottomiksi. Tämän voidaan katsoa johtuvan alenevan rajatuottavuuden 

laista. Pääomaintensiteetin kasvaessa, työn tuottavuus kasvaa, kuitenkin vähenevässä 

määrin. Ainut tapa kumota aleneva rajatuottavuus on kasvattaa teknologian tasoa. 

(Pohjola 2010:153). 

Pääomaintensiteetti määrittelee talouden sen hetkisen teknologian tason. Ernst & Young 

(2012:9) on määritellyt eri talouksien pääomaintensiteetin teollisuudentyöntekijää 

kohden ja suhteuttanut tämän tuottavuuteen. Vuonna 2010 Kiinan intensiteetti oli noin 

10 tuhatta dollaria, vuorostaan vastaava luku Saksassa oli noin 130 tuhatta dollaria ja 

Yhdysvalloissa 160 tuhatta dollaria. (Ernst & Young 2012:9). Teknologisen tason 

lähentymisessä on siis paljon varaa. 

Tähän suhteutettuna Kiina joutuisi lisäämään pääomaa hyvin voimakkaasti, mikäli 

vuonna 2030 intensiteetti olisi samalla tasolla mitä edellä esitetyissä talouksissa. 

Vuotuisen kasvun tulisi olla noin 20 prosenttia seuraavan 15 vuoden ajan. Tämän on 

luonnollisesti ennen kuulumaton ja jopa mahdotonta. Vuosina 2001- 2010 kasvu oli 

noin 9 prosenttia (Ernst & Young 2012:9). Mikäli kasvunopeus jatkuu samana, on 

Kiinan intensiteetti kasvanut noin 30 tuhanteen dollariin vuoteen 2030 mennessä. (Ernst 

& Young 2012:9). 

4.2.2 Lewisin kääntöpiste 

Arthur Lewisin mallissa, jonka mukaan taloudessa, jossa on ylimääräistä työvoimaa 

matalan tuottavuuden aloilla, kuten maataloudessa, on teollisuuden palkan kasvu 

sidonnainen matalan tuottavuuden alan palkkatasoon, kun työvoima liikkuu sektorilta 

toiselle eli maantiloilta tehtaisiin. Tällöin tuottavuus kasvaa teollisuudessa, joka 

saavutetaan investointien kautta, samoin työllisyys kasvaa teollisuudessa ja koko 

kansantaloudessa. Eli teollisuuden palkkataso pysyy sidottuna matalan palkkatason 

aloihin, kuten maatalouteen, niin kauan kun työvoimaa on näiltä aloilta saatavilla 

runsaasti. Kun tämä ylimääräinen työvoima kulutetaan loppuun, alkaa teollisuuden 

palkkataso nousta nopeammin, teollisuuden voitot pienenevät ja investointien suuruus 

pienenee. Kyseistä muutosta kutsutaan Lewisin kääntöpisteeksi. (Das et. al. 2013:3, ks. 

Lewis 1954). 
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4.2.3 Automaatioinvestointien kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä 

Yrityksen tuotteet voidaan määritellä korkeaksi teknologiaksi, joiden automaatioaste ja 

tuottavuus ovat korkeita. Miten näiden ominaisuuksien kysyntä kehittyy? Kappaleessa 

käsitellään tekijöitä, jotka vaikuttavat markkinoiden luomaan kysyntään. Tarkoituksena 

on tukea markkinaennusteita, ennustamalla tuottavuutta parantavien tuotteiden 

kysyntää. Näin voidaan olettaa kaiken teknologian, joka parantaa teollista tuottavuutta, 

kysynnän kehittyvän, mukaan lukien nykyiset tuotteet. 

Kuten edellisissä kappaleissa todettiin, kansantalouden kasvu tapahtuu pitkällä 

aikavälillä työn tuottavuuden ja teknologisen kehittymisen kautta. Työn tuottavuus 

paranee investoimalla koneisiin ja laitteisiin, jotka parantavat tuottavuutta. Kuitenkin 

alenevan rajatuottavuuden laki tulee vastaa, ellei teknologian taso nouse. Kansantalous 

ei siis voi kasvaa pelkästään lisäämällä työpanosta tai kasvattamalla työpanoksen arvoa 

loputtomasti. Mikäli talouden halutaan kasvavan, tulee tuottavuuden ja teknologian 

kehittyä. 

Mitchell (et al. 2012:16) toteaa automaation markkinaosuuden mittaamisen olevan 

vaikeaa, johtuen määritelmästä ja olemassa olevasta datasta. Yhtenä automaation 

markkinaosuuden tarkastelu kohteena voidaan pitää teollisuusrobottien suhdetta 

teollisuuden työntekijöihin eli teollisuusrobotti tiheyttä, yksikkö esitetään 

teollisuusrobottien suhdetta 10000 teollisuustyöntekijää kohden. Edellisestä huolimatta 

tarkastellaan aihetta. Mitchell (et al. 2012:16) myös toteaa, että teollisuusrobottien 

myynnin ja muiden teollisuusautomaatio tuotteiden luoman liikevaihdon kasvun välillä 

on voimakas korrelaatio. 

Edellistä olettamusta voidaan pitää järkevänä. Teollisuusrobotti pystyy tekemään myös 

ihmisen tekemää työtä ja näin se voidaan tulkita tahtotilaksi, jossa työn määrää ei lisätä, 

vaan pääoman ja tätä kautta tuottavuutta. 

Selkeä korrelaatio voidaan myös havaita teollisuusautomaation lisääntymisen ja 

palkkatason kehittymisen välillä. Vaikka selkeää taittumispistettä, missä 

automaatioinvestoinnit tulevat vastustamattomiksi ei ole, voidaan juuri automaation 
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markkinaosuuden ja tuntityön hinnan välillä pitää yhteyttä automaatioasteen kasvulle. 

(Mitchell et al.  2012:11). 

4.2.4 Kiinan ja kehittyvien talouksien automaatioaste 

Kiina on panostanut voimakkaasti automaation, joka voidaan havaita robotiikan 

kysyntänä. Vuonna 2001 Kiinan markkinaosuus teollisuusrobottien hankinnoista oli 

noin yhden prosentin. Vuonna 2011 kyseine luku oli noussut jo 14 prosenttiin. 

Vuotuinen hankintamäärä oli hyvin vaatimaton, noin tuhat robottia. Samaisena vuonna 

myös robotti-intensiteetti oli alle yhden. Vastaavat luvut vuonna 2011 olivat nousseet 

yli 18000 tilattuun robottiin, sekä robotti-intensiteetti oli noussut lähelle kahdeksaa. 

(Mitchell et al. 2012:15). Vuonna 2013 Kiinan kokonaiskulutus teollisuusrobottien 

suhteen oli kasvanut 36560 yksikköön. Vuosien 2008 ja 2013 välillä teollisuusrobottien 

määrä Kiinassa on kasvanut vuotuisesti noin 36 prosenttia ja vuonna 2013 Kiinan 

intensiteettiluvuksi arvioidaan muodostuneen 13. (IFR 2014:12). 

Muissa kehittyvissä talouksissa robotti-intensiteetti on myös matala. Vuonna 2002 

kehittyvien markkinoiden keskimääräinen intensiteettiluku oli vain kolme, vuonna 2011 

vastaava luku oli kuitenkin kasvanut 11:sta. (Mitchell et al. 2012:21). Suhteellista kasvu 

on paljon, mutta automaation markkinaosuus on silti matala. 

Miten kehittyneiden talouksien robotti-intensiteetti suhteutuu kehittyviin markkinoihin? 

Vuonna 2013 suurimman arvon saavutti Etelä-Korea 437 robotilla, jokaista 10000 

työntekijää kohden. Tämän jälkeen tulevat Japani ja Saksa, joista Japanin intensiteetti 

oli 323 robottia ja Saksan 282 robottia. Saksan ja Japanin lukuja nostaa huomattavan 

suuri autoteollisuuden intensiteetti. Mikäli lasketaan autoteollisuuden arvot pois Japanin 

ja Saksan luvuista, saadaan Japanin intensiteetiksi 214 robottia ja vuorostaan Saksan 

154 robottia. Euroopassa, kehittyneiden talouksien osalta intensiteetti on noin sadan ja 

kahden sadan välissä. Yhdysvaltojen intensiteetti on suhteellisen alhainen verraten 

Euroopan kehittyneiden maiden arvoihin. Kun Yhdysvaltojen arvosta vähennetään 

autoteollisuuden luvut, tällöin intensiteetiksi saadaan 82 robottia. (IFR 2014:15–16). 

Vuonna 2013 maailman robotti-intensiteetin keskiarvo oli 62 robottia. Euroopan 

keskiarvo oli 82, Amerikkojen 73 ja Aasian 51 robottia (IFR 2014:16). Näihin lukuihin 
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verraten Kehittyvien markkinoiden arvot ovat vain noin kymmenyksen, mutta 

kasvuvauhti on kuitenkin nopeaa. 

4.2.5 Automaatioasteen kehitysennusteet 

Mitchell (et al. 2012:17) on verrannut Kiinan kehitystä muihin Aasian talouksiin, jotka 

ovat kehittyneempiä. Vertailua on tehty Japanin, Taiwanin ja Korean suhteen. Kuvassa 

13 on esitettynä valittujen Aasian maiden kehityksen kulku, kun referenssi ajaksi on 

valittu eri maiden kohdalla ajankohdat, jotka heijastavat Kiinan nykyistä tilannetta 

(Mitchell et al. 2012:18). Tämän tiedon pohjalta on laadittu ennusteita Kiinan 

kehityksestä, käyttäen Mitchell (et al. 2012:18) laskemia kumulatiivia CAGR arvoja 20 

vuoden kasvukehitykselle, valituista talouksista. Näiden arvojen perusteella on 

muodostettu neljä kasvuennustetta, Olettamuksena pidetään, että Kiinan teollisuuden 

työvoiman määrä ei enää merkittävästi kasva tarkasteluvälillä: 

 Kiina, noudattaen valittujen maiden keskiarvoa: Kiinan teollisuusrobotti-

intensiteetti kasvaa valittujen Aasian maiden keskiarvon mukaisesti valituilla 

tarkastelu jaksoilla. 

 Kiina 15 % CAGR: Kasvuvauhti, jolla Kiina saavuttaisi Euroopan kehittyneitten 

talouksien tason noin vuonna 2030. 

 Kiina (Japani 18 % CAGR): Kiina seuraa Japanin viimeisen 20 vuoden 

kehityslukua. 

 Kiina (Korea 21 % CAGR): Kiina seuraa Korean viimeisen 20 vuoden 

kehityslukua. 
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Kuva 11. Valittujen Aasian maiden robotti-intensiteetin kehitys, sekä Kiinan ennustettu 

kehitys. Referenssi vuodet ovat: Japani 1980, Korea ja Taiwan 1990 ja Kiina 

2011.  

 

Mitchell (et al. 2012:19) on myös arvioinut Kiinaa Japanin NC-koneiden 

kulutuskehityksen perusteella. Numeerisen ohjauksen osuus kaikista työstökoneista 

Japanissa lähti nousuun sen saavutettua 15 prosentin tason ja tasaantuen 70 prosentin 

markkinaosuuden jälkeen. Kiina myös näyttää kiihdyttämisen merkkejä. Kiina on 

saavuttanut saman markkinaosuuden mitä Japani vuonna 1977, jolloin numeerisesti 

ohjattujen koneiden osuus oli noin 30 prosenttia. Tämän pisteen jälkeen Japani melkein 

kaksinkertaisti NC-koneiden markkinaosuuden seuraavan viiden vuoden aikana, kun 

toimitusten määrä saavutti samalla tarkastelujaksolla 29 % (CAGR) kasvuluvun. 

(Mitchell et al. 2012:18). 

Mikäli tarkastellaan Mitchell (et al. 2012:18) tekemää kuvaajaa NC-koneiden 

markkinaosuuden kehitystä Japanissa ja Kiinassa, voidaan todeta Kiinan kasvavan tähän 

verraten hitaammin. Kuitenkin mikäli kasvuennuste alkaisi mukailla esitettyä kehitystä, 

olisi numeerisesti ohjattujen koneiden osuus Kiinassa tällöin noin 60 prosenttia viiden 
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vuoden päästä, jonka jälkeen kehitys alkaisi hidastua. Tällöin Kiina saavuttaisi noin 70 

prosentin markkinaosuuden 15 vuoden kuluttua. (Mitchell et al. 2012:18). 

Mikäli tarkastellaan lyhyen aikavälin kehityssuuntaa IFR:n (2014:18–19) tilastojen 

perusteella, joissa ennustetaan teollisuusrobottien kokonaismäärän kehittymistä vuoteen 

2017, Kiina pois lukien, suurimpia teollisuusrobottien määrällisiä kasvuja ennustetaan 

Intiaan, Brasiliaan ja Thaimaahan. Näistä Intian odotetaan kasvattavan robottien 

kokonaismääräänsä 7840 23300 robottiin. Vuorostaan Brasilian odotetaan kasvattavan 

kokonaismäärää noin 10000 robotilla, noin 18300 käytössä olevaan yksikköön. 

Thaimaan arvioivan kasvattavansa kokonaismäärän 40100 robottiin. (IFR 2014:19). 

Jokainen edellä mainituista maista yli kaksinkertaistaisi teollisuusrobottien määrään, 

kun tarkastelujaksona käytetään vuoden 2012 tilastoa ja 2017 ennustetta. Tämän 

perusteella voidaan laskea keskimääräiset vuotuiset kasvuprosenttiennusteet (CAGR 

2012 – 2017). Jolloin saadaan arvot: Brasilia 19 %, Intia 24 % ja Thaimaa 19 %.  

4.2.6 Palkkakehitys 

Kuten aikaisemmin todettiin, on palkkatason kehitys yksi tekijä, joka ajaa investoimaan 

automaatioon, sekä muuhun tuottavuutta nostavaan teknologiaa. Ylemmällä 

tarkastelutasolla yrityksen toiminta on sitä kannattavampaa, mitä korkeampi on 

tuotoksen hinta ja mitä pienemmät ovat sen valmistuskustannukset. Näiden lisäksi 

voidaan vaikuttaa tuottavuuteen, johon on mahdollisuus vaikuttaa tuotantoteknologian 

kautta. Näiden tekijöiden kautta voidaan vaikuttaa tuotannon yksikkökustannuksiin. 

Vuorostaan yksikkötyökustannukset ovat sitoutuneet tuotteen hintatasoon, sekä 

tuottavuuteen. Näin ollen, palkkojen osuus tuotoksen kustannuksista pysyy 

muuttumattomina, mikäli hintatason ja tuottavuuden muutoksen summa vastaa 

palkkatason muutosta. (Pohjola 2010:89). 

Edellisen kappaleen perusteella, tuotteiden hinnan tulee nousta tai tuottavuuden 

parantua, mikäli halutaan kompensoida palkkojen nousu ja ylläpitää hintakilpailukyky 

samalla tasolla. Tätä voidaan pitää yhtenä syynä, miksi palkkatason nousu seuraa 

automaatioasteen nousua.  
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Työtunnin kustannus
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Kuva 12. Tehdasteollisuuden työtunnin kokonaiskustannus valituissa maissa esitettyinä 

vuosina (BLS 2013:8). 

 

Kuvassa 12 on esitetty valittujen maiden tehdasteollisuuden työtunnin 

kokonaiskustannus. Muutos Yhdysvaltojen dollariin on tehty vuoden valuuttakurssin 

vuotuisen keskiarvon muutoksen perusteella. Arvot ovat reaalipalkkoja. (BLS 2013:8). 
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Kuva 13. BLS (2013:5) arviot Kiinan ja Intian tehdasteollisuuden keskimääräisestä 

työtunnin kustannuksista, Kiinan osalta vuoteen 2009 ja Intian vuoteen 2010 

asti. Kiinan osalta, näistä vuosista eteenpäin on esitetty arvio, jossa CAGR on 

asetettu 12 prosenttiin. 
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Kuvassa 13 on esitetty Kiinan ja Intian palkkakehitys vuosiin 2009 ja 2010 asti (BLS 

2013:5). BLS (2013:5) pitää Kiinan palkka-arvoja arvioina, johtuen tilastoinnin 

vaikeudesta ja haasteista. Siksi arvot eivät ole suoraan vertailukelpoisia muiden 

talouksien kanssa, samoin todetaan myös Intian palkka kustannusten osalta. Tästä 

huolimatta voidaan kyseistä lähdettä pitää suuntaa-antavana keskiarvona.  

Eri tarkasteluväleillä on esitetty erilaisia keskimääräisiä vuotuisia kasvuprosentteja. 

Mikäli tarkastellaan edellistä BLS:n (2013:5) tilastoa, on CAGR arvo 19 prosenttia. 

Ernst & Young (2012:13) arvioi tehdasteollisuuden palkkojen vuotuisen kasvun olleen 

Kiinassa vuosina 2007 – 2010 yli 14 prosenttia. Fang & Yang (2011:604) määrittelevät 

tehdasteollisuuden palkkojen kehittyneen Kiinassa vuosina 1998–2008 10,5 prosenttia 

vuotuisesti. Mitchell (et al. 2012:10) kuvaajan perusteella palkkakehitys koskien 

tehdasteollisuutta Kiinassa on samansuuntainen mitä edelliset arviot, vuotuinen kasvu 

on arvioitu vuosien 2003–2012 kuvaajan perusteella olevan noin 14 – 15 prosenttia. 

Tihetyllä tavalla voidaan vuotuista palkkakehitystä pitää kaksinumeroisena.  

Kiinan minimipalkkatasot valituilla alueilla ja aikoina
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Kuva 14. Kiinan minimipalkat valituilla alueilla eri vuosina (CLB 2013) Muutos 

Yhdysvaltojen dollareihin on tehty käyttäen 0,15 kerrointa, riippumatta 

vuodesta. 
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Tarkastellaan Kiinaa hieman tarkemmin, palkkakehityksen valossa. Kaksi asiaa, joiden 

nähdään ajavan palkkakehitystä: ovat minimipalkkojen nousu ja Lewisin kääntöpisteen 

saavuttaminen/lähentyminen. Minimipalkkojen nousuun on luonnillisesti poliittinen 

vaikutus ja niiden noudattamisen valvominen vaikeaa. Lewisin kääntöpiste on enemmän 

kiinni talouden, tuotantorakenteen ja väestön kehityksestä pitkällä aikavälillä 

tarkasteltuna. 

Kuvassa 14 on Kiinan minimipalkkatason kehittyminen eri alueilla ja eri vuosina. 

Muutos Yhdysvaltojen dollariin on tehty käyttämällä kerrointa 0,15, joka on raaka 

keskiarvo kyseisellä tarkasteluvälillä. Minimipalkat on esitettynä China Labour 

Bulletinissa (2013) kuukausi korvauksina, joten muutos tuntityöksi on tehty käyttämällä 

168 tuntia jakajana. Kiinassa on käytössä 40 tuntia ja viisi päivänen työviikko (CLB 

2013), tällöin keskimääräinen työpäivien määrä kuukaudessa määritellään olevan 21.  

Minimipalkkojen voidaan laskea nousseen 16 – 20 prosentin vuotuisesti kyseisellä 

tarkasteluvälillä. Tämä poliittinen suunta on selvä, kuitenkin kuinka pitkään Kiina voi 

ylläpitää kyseistä kehitystä, on luonnillisesti kiinni kaikista kehitykseen vaikuttavista 

muista tekijöistä. 

Mikäli arviot viimeisen viiden vuoden palkkakehityksestä pitävät paikkansa, voidaan 

havaita, että tehdasteollisuuden työtunnin kustannustaso on noin kaksinkertainen mitä 

minimipalkkataso. Olettamuksena voidaan myös pitää, että muut työtuntiin sidotut 

kustannukset ovat pysyneet vakioina ja palkkatason nousu korreloi suoraan 

kustannustason nousuun.  Siitä onko tällä mitään korrelaatiota, on epävarmaa, johtuen 

tilastojen olettamuksista ja epävarmuustekijöistä. Kuitenkin minimipalkkatason 

kehitystä voidaan pitää yhtenä tekijänä, joka ajaa Kiinan nopeaa palkkakehitystä. 

Toinen tekijä, joka ajaa nopeaa palkkakehitystä on maaseudulta kaupunkeihin tulevan 

työvoiman mahdollinen hupeneminen, joka on ylläpitänyt alhaista palkkatasoa ja 

talouskasvua. Lewisin kääntöpisteen (Lewins Turning Point, LTP) saavutettuaan 

palkkatason katsotaan nousevan, johtuen edellisestä. Tarkastellaan myös tähän liittyviä 

ennusteita.  
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Kiinan osalta on esitetty useita arvioita LTP:n saavuttamisesta. Zhang (et al. 2011:553) 

päättelee, että Kiina saavutti tilan, jossa loppumaton työvoiman maaseudulta loppui jo 

vuonna 2003 ja täten samalla saavuttaen LTP:n. Tutkimuksessa on käytetty 

makroekonomista tarkasteluja, jossa reaalipalkkojen nousun kaudesta huolimatta on 

noussut merkittävästi, tämän tulkitaan indikoivan työvoimapulaa Zhang (et al. 

2011:553). Samoin Mitchell (et al. 2012:9) määrittelee Kiinan saavuttaneen LTP:n.  

Vastavuoroisesti Das & N’Diaye (2013:17) ennustavat Kiinan saavuttavan 

kääntöpisteen vuonna 2020 – 2025. Tätä tukee myös Golley & Meng (2011:570) 

päätelmä, jonka mukaan kääntöpistettä ei ole vielä saavutettu, ottamatta kantaa milloin 

se saavutetaan. Asiasta on siis paljon eriävää näkemystä ja kääntöpisteen ennustaminen 

on vaikeaa. 

Edellisen kappaleen esittämistä ristiriidoista huolimatta Fang & Yang (2011:608) 

toteavat: vaikka palkkojen nousupaine on johtuvainen Lewisin kääntöpisteestä tai ei, 

kukaan ei voi kieltää, että työmarkkinat ovat muuttuneet Kiinassa kireiksi. Vaikka 

ylimääräistä työvoimaa onkin taskuina, alkaa Kiinan kasvu siirtyä kohti neoklassista 

kasvumallia. Näin ollen, kasvun lisäys voidaan saavuttaa vain lisäämällä 

kokonaistuottavuutta, ei lisäämällä panoksia ja työtä. (Fang & Yang 2011:608). Kiinan 

täytyy siis kehittää strategiaansa kohti pääomavaltaisempia käytäntöjä, jotka vaativat 

kouluttautuneempaa työvoimaa. Zhang (et. al. 2011:553). Palkkojen kiristyminen johtaa 

markkinamekanismiin, joka ajaa muutosta kohti pääomaintensiteettistä tuotantoa.  (Das 

& N’Diaye 2013:17). 

Yiping & Tingsong (2010:204) pitävät omassa tutkimuksessaan tärkeimpänä 

havaintona, että kääntöpisteen jälkeen Kiina muuntautuu epänormaalista taloudesta 

normaaliksi dynaamiseksi kehittyväksi taloudeksi. Tämän tarkoittaa matalampaa kasvua 

ja korkeampaa inflaatiota. (Yiping & Tingsong 2010:204). 

Kuvassa 12 on esitettynä joidenkin kehittyneiden talouksien palkkakehitystä kahtena 

ajankohtana. Suhteessa kehittyviin talouksiin palkat ovat moninkertaiset. Myös 

vuotuinen kasvu on luonnollisesti maltillisempaa. Kuitenkin tuntityökustannusten 

kehitys voi myös kehittyvissä maissa olla nopeaa, esimerkkinä Suomen vuotuinen 

keskimääräinen kasvuprosentti oli 4,7 prosenttia kyseisellä tarkasteluvälillä. Saksan 
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kehitys oli noin 3,3 prosenttia ja Yhdysvaltojen 3,2 prosenttia. Japanin vuorostaan 3,7 

prosenttia ja Italian 4 prosenttia. Olettamuksena on pidetty, että ainut muuttuva 

kustannuskomponentti on suoran palkan osuuden kasvu, tällöin ei huomioida 

esimerkiksi nousseita sosiaalikuluja. 

4.3 Kansainvälisen kaupan esteet osana markkinaympäristöä 

Kansainvälisen kaupan esteiden tarkastelun näkökulmana pidetään pääasiallisesti 

Euroopan suhdetta muihin vientimaihin. Koska Euroopan sisämarkkinat eivät ole täysin 

esteettömiä, tarkastellaan myös Suomen suhdetta muihin Euroopan maihin. 

Luonnollisesti kaikilla valtiolla ja tulliliitoilla on omat ominaispiirteensä koskien 

kansanvälistä kauppaa, eikä niitä kaikkia voida tarkastella lähemmin. Siksi lähempään 

tarkasteluun valitaan Yhdysvallat ja Kiina. Niiden voidaan katsoa edustavan kaikkien 

päämarkkina-alueiden tärkeintä osuutta. Kaupan esteiden kehitystä myös pyritään 

arviomaan globaalilla tasolla. 

Kansainvälisen kaupan esteiden tarkastelu on tärkeää monestakin syystä. Kaupan esteet 

luonnollisesti rajoittavat markkinoille pääsyä ja hankaloittavat siellä toimimista. Vaikka 

jokin markkina alue olisikin suuri, ei ole itsestään selvää, että siellä kaupanteko olisi 

helppoa ja vapaata. Tämä on luonnollisesti Suomelle vientivetoisena maana tärkeää ja 

samoin yritykselle, jonka myynti koostuu pääsääntöisesti ulkomaankaupasta.  

Tässä yhteydessä määritellään kaupan esteiksi samat mitä Nieminen (et al. 2013:22) 

raportissaan määrittelee kaupanesteiden ongelmatyypeiksi: Syrjivät tuotemääräykset, 

tullitasot, tullausmenettelyt, vero-ongelmat, julkiset hankinnat, henkilöiden liikkuvuus, 

teollis- ja tekijänoikeudet, pääomaliikkuvuus, yritysilmasto, yrityksen oikeudellinen 

asema, polkumyynti- ja tasoitustullit sekä suojatoimenpiteet, kilpailuolosuhteet, 

määrälliset rajoitukset ja muut esteet ja ongelmat. Kaupan esteet ovat siis paljon 

muutakin kuin pelkkiä tulleja. 

Kansainvälinen kauppa on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10 vuoden aikana. Vuosien 

1999 ja 2008 välillä maailmankaupan arvo kasvoi 73 prosenttia. On arvioitu, että 

neljännes kasvusta on peräisin kauppapolitiikkaan liittyvistä tekijöistä, kuten 
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perinteisten tuontitullien leikkauksista ja muiden ei-tulliin perustuvien kaupan esteiden 

vähenemisestä. (Euroopan Komissio 2014c:5). 

Kasvava Euroopan Unionin protektionismi syrjäyttäisi Eurooppaa pois kansainvälisistä 

toimitusketjuista, täten nostaen alueen hintoja. Kuitenkin tärkeimpänä, EU:n kasvava 

protektionismi johtaisi samanlaisiin mittoihin muualla. Näin käydessä Eurooppa olisi 

ensimmäisenä kärsimässä protektionistisesta sodasta. (Euroopan Komissio 2014c:5). 

Euroopan 27-maat olivat maailman suurin viejä maailmassa vuonna 2012 (Euroopan 

Komissio 2014c:6) ja on luonnollista, että vienti on Euroopalle hyvin tärkeä osa. 

Protektionismi ja sen kasvu eivät ole Euroopan, Suomen tai yrityksen edun mukaisia. 

4.3.1 Suomalaisten yritysten näkökulma kaupanesteistä 

Ulkoasiainministeriö teki vuonna 2012 kyselyn, jossa kartoitettiin yhtenä osana 

yritysten kohtaamia kaupanesteitä. Suomalaisyritykset ilmoittivat noin 1400 kaupan ja 

investointien estettä. Noin 86 prosenttia kyselyssä ilmoitetuissa esteistä koskivat 

tuotteiden ja palveluiden vientikauppaa. Vastaavasti tuontikauppaa koskevia esteitä oli 

noin 14 prosenttia, mikä on aiempaa vähemmän. Investointeihin kohdistuvia esteitä ei 

raportoitu juuri ollenkaan. (Nieminen et al. 2013:21). 

Vastaajat määrittelivät suurimmiksi ongelmatyypeiksi syrjivät tuotemääräykset, joiden 

osuus oli hieman yli 15 prosenttia. Seuraavina mainittakoon tullitasot (13,2 %), 

tullausmenettelyt (12,2 %), vero-ongelmat (8,7 %), julkiset hankinnat (8,5 %), muut 

esteet ja ongelmat (7,3 %) ja teollis- tekijänoikeudet (7,1 %). Edelliset vastaavat noin 80 

prosenttia vastausten kokonaisosuudesta. (Nieminen et al. 2013:22). 

Kyselyssä ilmoitetuista kaupanesteitä noin 30 prosenttia koski kauppaa Venäjän kanssa, 

seuraavana tulivat: EU:n sisämarkkinat (pl. Suomi, 14,7 %), Kiina (8,6 %), Suomi (7,7 

%), Yleinen (5,1 %), Brasilia (4,4 %), Intia (4,2 %), Yhdysvallat (3,9 %), Ukraina (2,3 

%) ja Argentiina (1,6 %). Edelliset maat edustavat kymmentä eniten osuutta saanutta 

maata. Venäjän suureen osuuteen vaikuttaa Suomen suuri vientiosuus Venäjälle. EU:n 

sisämarkkinoilla suurin vaikuttava este on kyselyn perusteella julkiset hankinnat ja 

EU:n lainsäädäntö. (Nieminen et al. 2013:21–22). 
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Sektoreittain määriteltynä koneet ja laitteet kohtasivat eniten kaupan esteitä, saaden 

reilun 18 % osuuden. Tämä jälkeen tulevat palvelut (15,8 %), muut (13,8 %), metalli-, 

teräs- ja kaivannaisteollisuus (9,7 %), rakennus ja sisustus (9,1 %), ICT (6,9 %) ja 

kemianteollisuus (6,1 %). Edelliset arvot vastaavat kokonaisosuudesta noin 80 

prosenttia. (Nieminen et al. 2013:23). 

4.3.2 Kiina 

Kiinassa suomalaisyritykset kohtasivat kyselyn perusteella eniten ongelmia teollis- ja 

tekijänoikeuksia koskien, saaden kyselyssä 20,3 prosentin osuuden. Seuraavina 

mainittakoon: tullitasot (15,3 %), syrjivät tuotemääräykset (10,2 %), muut esteet (7,6 

%), pääoman liikkuvuus (7,6 %) ja tullausmenettelyt (7,6 %). Suurin kauppaesteitä 

kohdannut sektori oli koneet ja laitteet, vastaten noin 23 prosentista. (Nieminen et al. 

2013:33). 

Suurimmiksi IPR-ongelmiksi suomalaisyritykset nostavat esille: tavaramerkit ja niihin 

liittyvät ongelmat, kopiointiin ja piratismiin liittyvät ongelmat, sekä viranomaisten 

toiminnan hitaus. Tavaramerkin rekisteröiminen saattaa viedä jopa 36 kuukautta. 

Henkiseen omaisuuteen liittyvien tekijöiden osalta Kiinan lainsäädäntö on kehittynyt 

viime vuosina, kuitenkin lakien valvonta ja toimeenpano eivät toimi kaikissa tilanteissa 

toivotusti. Patentti- ja rekisterihallitus on solminut Kiinan kanssa yhteistyösopimuksen, 

jonka tarkoituksena on nopeuttaa uusien patenttien käsittelyä. (Nieminen et al. 

2013:32).  

Seuraavaksi suurimmaksi kaupanesteeksi nähtiin tullitasot. Pitkällä aikavälillä tullitasot 

ovat pudonneet Kiinassa. Vuonna 1985 tullitasot olivat keskimääräinen noin 40 

prosenttia ja nykytaso on alle 10 prosenttia. (WTO 2014a:70). WTO- jäsenyyden myötä 

useiden tuotteiden tullit laskivat vuonna 2001. Ongelmaksi muodostuukin enemmän 

sellaisten uusien tuotteiden maksimitullitasot, joihin Kiina ei ole sitoutunut tai 

sidontataso on korkea. (Nieminen et al. 2013:32). 

Kolmanneksi suurimmaksi ongelmaksi koettiin syrjivät ja kohtuuttomat 

tuotevaatimukset. Tarkastuksiin ja sertifiointivaatimuksiin liittyvät kaupanesteet 

kuitenkin ilmoitusten perusteella vähenivät. Esiin nostetut ongelma koskivat 
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elintarvikkeiden vientiongelmia ja nopeasti muuttuvia käytäntöjä. (Nieminen et. al. 

2013:32). 

Syyskuussa 2013 Kiina perusti Shanghaihin vapaakauppa-alueen. Vaikka kyseinen 

vapaakauppa-alue on rajoitettu ja kokeiluluontoinen, on sillä selvä potentiaali olla 

ensimmäinen askel kohti vapaampia investointi rajoituksia. Aikaisemmin tämän 

tyyppisen kokeilut ovat aikaan saaneet laajempia reformeja aikaan. (Euroopan Komissio 

2014b:4). Tätä voidaan pitää eräänlaisena signaalina vapaamman kaupan ilmapiirille. 

Vuonna 2013 EU-Kiina-huippukokouksessa molemmat osapuolet aloittivat viralliset 

neuvottelut, joka käsittelee kokonaisvaltaista kahdenkeskistä investointisopimusta, 

jonka käsittelee niin investointi turvaa, kuin myös markkinoille pääsyä. (Euroopan 

Komissio 2014b:4). 

4.3.3 Yhdysvallat 

Suomalaisyritykset kohtasivat Yhdysvalloissa suurimpana ongelmana syrjivät 

tuotemääräykset, joka sai 31,5 prosentin osuuden. Seuraavina mainittakoon: muut esteet 

(13,0 %), henkilöiden liikkuvuus (11,1 %), tullitasot (9,3 %) ja teollis- ja 

tekijänoikeudet (7,4 %). Suurimpana kauppaesteitä kohdanneena sektorina 

Yhdysvalloissa oli koneet ja laitteet. Koneet ja laitteet – sektori sai 23,7 prosentin 

osuuden. (Nieminen et al. 2013:38). 

Suurimman osuuden saivat syrjivät tuotemääräykset, joka suurimmassa määrin ilmenee 

erilaisina sertifiointeina, joita yrityksiltä vaaditaan tuotteilleen. Yritykset pitävät näitä 

enemmän protektionistisena eleenä.  Yritykset katsovat sertifiointivaatimusten olevan 

vaatimustasoltaan alhaisempia, mitä vastaavat EU-sertifikaatit. Samoin sertifiointi-

menettelyn katsotaan olevan kallista ja hidasta. (Nieminen et al. 2013:38). 

Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen väillä ei ole tällä hetkellä kauppasopimusta, jonka 

piirissä näistä ongelmista voitaisiin keskustella systemaattisesti. Kuitenkin sääntelyn 

vähentämiseen tähtäävää yhteistyötä on tehty vuodesta 2007 eteenpäin. Tällä hetkellä 

Suomea koskevia kaupanesteitä käsitellään Euroopan Komission kautta, sekä suoraan 

kahdenvälisesti Yhdysvaltojen kanssa. (Nieminen et al. 2013:38). 
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Tällä hetkellä neuvoteltava Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) on 

Euroopan unionin korkein prioriteetti. TTIP on laaja ja kunnianhimoinen 

kahdenkeskinen tavoite, jonka tavoitteena on luoda kestävät ohjeet koskien säännöstelyä 

koskevaa yhteistyötä ja yhtenäisyyttä. Näiden tavoitteiden tarkoitus on auttaa 

vähentämään ei-tullillisia kaupanesteitä, joita eurooppalaisen yritykset vieläkin 

kohtaavat Yhdysvaltojen markkinoilla. Sopimus myös saattaa aikaan saada globaalin 

standardin, joka rohkaisee myös muita maita solmimaan samanlaisia sopimuksia, näin 

hyödyttäen Euroopan viejiä. (Euroopan Komissio 2014b:2-3). 

TTIP tähtää siis korkeammalle kuin pelkkien tullien poistoon, sen tarkoituksena on 

avata markkinoita ja yhtenäistää sääntöjä, sekä teknisiä standardeja. Teknisten 

standardien epäyhtenevyys nähdään tällä hetkellä suurimmaksi viennin esteeksi trans-

atlanttisella kaupalle. (CECIMO 2014). 

4.3.4 Kaupan esteiden globaali kehitys 

WTO:n (2014b:4) on seurannut G-20-maiden kaupan esteiden kehitystä vuodesta 2008. 

Vuodesta 2008 lähtien G-20-maiden asettamat kaupanesteet ovat kasvaneet, 

huomioiden jatkuvan globaalin talouden epävarmuuden ja hitaan kaupan kasvun, 

kehitystä voidaan pitää huolestuttavana. Kyseisiä kaupan esteitä on kirjattu olevan 1244 

vuodesta 2008 lähtien, vastavuoroisesti 282 estettä on purettu samaisena 

tarkastelujaksona. Arvot eivät sisällä esteitä, jotka olivat voimassa ennen talouskriisiä 

tai joita on purettu sitä ennen. Kuitenkin, yhdistelmä, jossa uusia esteitä syntyy 

suhteessa enemmän kuin mitä niitä puretaan, ei vastaa G-20 maiden lupausta vähentää 

kaikkia uusia protektionistisia toimia. Vallitseva taloustilanne ei ole oikea aika 

omahyväiselle käyttäytymiselle koskien kansainvälistä kauppaa. (WTO 2014b:4). 

WTO:n kanta on luonnollisesti selkeä asiaa kohtaan.  

Kuitenkin, huolimatta kasvavasta rajoitusten määrästä, raportti tukee näkemystä, jonka 

mukaan monitahoinen kauppajärjestelmä on toiminut hyvänä rajoittimena 

protektionismille ja näin ollen vaimentanut seurauksia, kun vertailu kohdistuu edellisiin 

finanssikriiseihin. On kuitenkin selvää, että järjestelmä pystyy tekemään enemmän ja 

näin ollen ajamaan talouden kasvua, kestävää elpymistä ja kehitystä. (WTO 2014b:4). 
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Vuonna 2009 Pascal Lamy WTO:n Director General arvio talouskriisin jälkeen 

maailman olevan yleisesti yhtä avoin kaupalle kuin ennen talouskriisiä. Vuonna 2009 

arviossa uudet protektionistiset toimet vaikuttivat suurimmillaan yhteen prosenttiin 

maailman kaupan tuotteista ja palveluista. Vuoden 2009 lopun ja vuoden 2010 

toukokuun välillä uusien kauppaa rajoittavien toimien vaikutus oli 0,4 prosenttiin 

maailman kaupasta, edeltävän tason lisäksi. (Viju & Kerr 2012:1367, ks. WTO 2009). 

Näin hillittyä kauppapoliittista vastausta talouden laskusuhdanteen jälkeiselle ajalle, 

joka syntyi finanssikriisin jälkeen, voidaan pitää kunnioitettavana ja odottamattomana 

(Viju & Kerr 2012:1367). 

1930-luvun Suuren Laman jälkeen kaupan esteet nousivat kauppasodaksi, samanlaista 

esteiden ryöppyä ennustettiin tapahtuvan myös 2007 finanssikriisin jälkeen, joidenkin 

tahojen toimesta. Kuitenkin todisteiden valossa, merkittävää muutosta kohti 

protektionistista kauppaa ei tapahtunut maailman merkittävimpien valtioiden välillä. 

2000-luvun lopun lama oli ensimmäinen oikea testi GATT/WTO-mandaattia kohtaan. 

Yleisesti ottaen, valtioiden hallinnot ovat täyttäneet GATT/WTO-velvoitteensa, jotka 

rajoittavat kauppapolitiikan käyttöä. Kuitenkin GATT/WTO eivät yksistään ole riittäviä 

tekijöitä hillitsemään oman edun tavoittelua protektionistisen kauppapolitiikan kautta. 

Suuren Laman kokemukset johtivat merkittävään uudelleen ajatteluun koskien 

makrotalouden politiikkaa ja täten valtion roolin merkittävään kasvattamiseen 

taloudessa. 1930-luvulla hallitusten poliittiset optiot yritysten auttamiseen olivat 

suuresti sidottuja kauppa politiikkaan. Vastavuoroisesti 2000-luvulla subventiot ja 

julkiset hankinnat olivat huomattavasti vähemmän rajoitetumpia kuin kauppapoliittiset 

toimet. Näin ollen hallitusten vastaukset talouspaketeissaan koskivat enemmän 

subventointia ja julkisia hankintoja, kuin kaupan rajoituksia. (Viju & Kerr 2012:1370). 

WTO (2014b:186) myös tulee samaan päätelmään, jonka mukaan kriisi ei puhkaissut 

laajamittaista kauppa protektionismia. WTO (2014b:186) listaa muutamia syitä, miksi 

kehittyneet maat eivät systemaattisesti nostaneet kaupanesteitä kriisin aikana. Valtioilla 

oli enemmän saavutettavaa, mikäli ne pysyvät sopimuksissaan. Toiseksi, olemassa 

olevat muut poliittiset instrumentit, jotka ovat parempia hoidettaessa kokonaiskysynnän 

laskua ja makrotalouden epävakautta.  G-20-maiden koordinoitu reaktio koskien 

talouspolitiikka ja kauppaa, sekä niiden sitoutuminen pidättäytyä uusilta kaupan esteiltä. 
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Kolmanneksi, globaalien arvoketjujen kasvava levittyminen on yhdistänyt useita maita 

ja näin luoden yhteisiä intressejä, joka on omiaan vastustamaan protektionismin 

leviämistä. Neljänneksi, kauppaesteiden nosto olisi osoittautunut tehottomaksi tekijäksi 

edistettäessä talouden elpymistä keskipitkällä ja pitkillä aikaväillä. (WTO 2014b:186). 

Välituotteiden tullitasot ovat madaltuneet ajan myötä, nykyisin ollen keskimäärin noin 5 

prosenttia kehittyneiden talouksien kohdalla ja noin 8 prosenttia kehittyvien talouksien 

osalta. Vuonna 1988 kehittyneiden talouksien vastaava luku oli noin 11 prosenttia. 

Kehittyvien G-20 maiden vuorostaan lähemmäs 40 prosentti ja muiden kehittyvien 

talouksien hieman alle 30 prosentti. Tämä kehitys vahvistaa faktan, jossa parempi 

kansainvälisten markkinoiden luokseen päästävyys on yhtä tärkeää kuin omien 

markkinoiden luokseen päästävyys, kehittyville talouksille, jotka tähtäävät osallisuuteen 

globaaliin arvoketjuun. WTO (2014b:118–119). 

Yleisesti otettuna laskeneet tullitasot ovat olleet osana maailmankaupan vapautumista 

viimeisen vuosikymmenen ja ovat jatkaneet samaa kehitystä. Kehittyneet taloudet 

laskivat tullitasojaan tai pitivät ne matalalla vuoden 2002 tasoilla. Vuorostaan kehittyvät 

talouden laskivat tullitasojaan jopa merkittävissä määrin. Tullien vapautuminen tapahtui 

voimakkaimmin talouskriisiä edeltäneenä aikana vuosien 2002–2007 välillä. Kyseisenä 

aikana kehittyvien maiden tullitasot tippuivat keskimäärin noin viisi prosenttia. 

Vuodesta 2008 vapautuminen on jatkunut, kuitenkin vauhti on hidastunut. (UNCTAD 

2013:3). 

Vaikka tullitasot ovat laskeneet, koskettaa kansainvälistä kauppaa useat säännökset, 

sekä suuri määrä käytäntöjä ja instrumentteja. Näihin instrumentteihin kuuluvat tariffien 

ulkopuoliset esteet, kuten lisensointi, toimitusten esitarkastus, vienti- ja 

tuontimääräykset ja tekniset kaupanesteet. Teknisten kaupan esteiden uskotaan 

lisääntyneen tärkeydellään. Vuonna 2012 maailman kaupasta noin kahta kolmas osaa 

kosketti tekniset toimenpiteet, tavalla tai toisella. Tariffien ulkopuolisten toimenpiteitä 

koskeva aineisto on sirpaleista, eikä täten salli yksikäsitteisten tilastojen luomista. 

(UNCTAD 2013:4). 

Vaikka kaupanesteet pysyvätkin lujasti kiinni globaalissa kaupassa, voidaan kuitenkin 

todeta, että viimeaikaisten positiivisten kehitysten valossa prosessi etenee ja EU:n 
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Market Access Strategy etenee monella rintamalla. Yhdessä kunnianhimoisen 

kahdenkeskisen neuvotteluohjelman kanssa, johon kuuluvat kaikki strategiset 

kumppanit, Market Access Strategy muodostuu kriittiseksi muodostaa kahdenkeskiset 

sopimukset konkreettisiksi kauppa virroiksi. (Euroopan Komissio 2014b:11) 

Positiivisina kehityksinä voidaan pitää neuvotteluja eri valtioiden kanssa, näistä 

maittakoon muutamia Euroopan Komission (2014b:2-4) raportista: TTIP, vuonna 2013 

aloitetut Japanin vapaakauppa neuvottelut, neuvottelut Kanadan kanssa 

Kokonaisvaltaisesta Talous ja Kauppa Sopimuksesta (CETA, Comprehensive Economic 

and Trade Agreement), vapaakauppa neuvottelut: Intian, Thaimaan, Vietnamin ja 

Marokon kanssa, myös Shanghain kokeiluluonteinen vapaa kauppa aluetta voidaan pitää 

positiivinen signaali kaupan avautumisesta.  

4.4 Kilpailukyky ja sen kehittyminen osana markkinaympäristöä 

Kappaleessa tarkastellaan kilpailukykyä ja siihen liittyviä tekijöitä. Pääpainona voidaan 

pitää pitkän aikavälin kilpailukyvyn edellytysten kehittymistä. Näkökulma on 

pääsääntöisesti kohdistettu Suomen ja sen kansatalouden tasolle, jonka katsotaan 

heijastuvan toimintaympäristöön. 

Kilpailukyky käsitteenä ei ole vakiintunut mihinkään yleiseen muotoon. Kilpailukyky 

voidaan määritellä kansantalouden tasapainon edellytyksinä, yritysten edellytyksinä 

luoda ja säilyttää työpaikkoja vallitsevassa kilpailutilanteessa, luoda kansalaisille 

hyvinvointia tai mahdollisesti jollain muulla tavalla. Tästä syystä myös kilpailukyky 

mittareita on enemmän kuin tulkintoja. Siksi tulisikin aina määritellä, mitä 

kilpailukyvyllä asian yhteydessä tarkoitetaan. (Maliranta & Vihriälä 2013:5). 

Myös tärkeä erottelu tulee tehdä koskien lyhyen ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn 

tarkastelua. Yksinkertaistettuna lyhyen aikavälin kilpailukyky on ulkoisen ja sisäisen 

tasapainon optimointia (Maliranta & Vihriälä 2013:5). Ulkoisella tasapainolla 

tarkoitetaan, ettei kansantalous ajaudu hallitsemattomaan velkakierteeseen eli kasvavaan 

vaihtotaseen alijäämään. Sisäisellä tasapainolla vuorostaan tarkoitetaan, alhaista 

työttömyyttä, julkisen talouden tasapainoa ja vakaata hintatasoa. Kilpailukyvyn voidaan 
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tällöin katsoa olevan huono, jos sisäisen tasapainoon ei päästä kuin talouden ulkoisen 

velkataakan avulla. Vuorostaan, mikäli ulkoinen tasapaino saavutetaan vain kun 

kotimaan kysyntä on heikkoa ja työttömyys korkea. (Maliranta 2014a:5-6). Lyhyellä 

aikavälillä suomalaisen tuotannon tulisi olla sen verran halvempaa, että sitä voitaisiin 

kaupata riittävästi kauppataseen alijäämän pienentämiseksi kestävälle tasolle ja 

työllisyyden turvaamiseksi. (Maliranta & Vihriälä 2013:5). 

Pitkällä aikatähtäimellä kilpailukyky on kansalaisten elintason maksimointia. Tällöin 

pitkällä aikavälillä tarkasteltuna Suomen tulisi pystyä luomaan korkean arvolisäyksen 

tuotteita, joiden hinta on mahdollisimman korkea kansainvälisessä vaihdannassa. 

Kuitenkin ajan mittaan vaihtotase sopeutuu, työttömyys painuu tarjontatekijöiden 

määräämälle tasapainotasolleen. Näin ollen lyhyen ajan kilpailukykyongelmat väistyvät 

ja vain kysymys, miten tuskallisesti ja hitaasti tämä tulee tapahtumaan. Kuitenkin 

pitkänaikavälin rakenteellinen kilpailukyky saattaa kärsiä, johtuen osaamisen 

rapautumisesta ja aineettomien ja aineellisten investointien vähentymisestä. Tämä taas 

heikentää pitkäntähtäimen korkean tuottavuuden edellytyksiä. Lyhyen aikavälin 

kilpailukyky siis koskettaa myös pitkän aikavälin kilpailukykyä ja tällöin on kannettava 

huolta myös tästä näkökulmasta. (Maliranta & Vihriälä 2013:5-6). 

4.4.1 Kustannuskilpailukyky, sen nykytila ja kehitysnäkymä 

Lyhyen aikavälin kilpailukykyä voidaan lähestyä, joko hintojen tai kustannusten kautta. 

Hintojen perusteella tehtävässä tarkastelussa asiaa lähestytään efektiivisten 

valuuttakurssien ja vientihintojen näkökulmasta tai vuorostaan kustannusten kautta, 

kuten työvoimakustannusten ja yksikkötyökustannusten kautta. Tällöin menestymistä 

markkinoilla arvioidaan joko hinta- tai kustannuskilpailukyvyn käsitteillä. (Mankinen 

et. al. 2012:13) 

Kustannuskilpailukyvyn mittaristona voidaan pitää nimellisiä yksikkö(työ)kustannuksia 

tai reaalisia yksikkö(työ)kustannuksia. Molemmat tarkastelevat tuottavuutta ja 

käytettyjä panoksia. Nimellinen yksikkö(työ)kustannukset kuitenkin tarkastelevat 

valuuttamuutosta ja reaaliset tämän asemasta arvonlisäyksen hintaa. (Maliranta 

2014a:7). 
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Yksikkö(työ)kustannukset 

Tuotannollisen toiminnan kustannusten arvon muutosta on tarpeen suhteuttaa tuotoksen 

volyymiin ja sen muutokseen. Volyymillä tarkoitetaan tietoa, jossa hintojen muutoksen 

vaikutus on poistettu ja arvon muutoksella vuorostaan, volyymin plus hintojen 

muutosta. Tuotoksen volyyminä voidaan mitata bruttotuotannon tai vastaavasti 

arvonlisäyksen volyymin kautta. Kustannuksien kehityksen arvioimiseen joudutaan 

tarkastelemaan yhtenä osana muuttuvien panoksien kehitystä. Muuttuvilla panoksilla 

tarkoitetaan työ- ja välipanoksia. Yksikkötyökustannukset saadaan täten suhteuttamalla 

työvoimakustannuskehitys arvonlisän volyymin kehitykseen. Kuitenkin yritysten tai 

toimialojen voi olla tarpeen ottaa huomion edellä esitetyt muuttuvat panokset, joiden 

kustannusosuus voi olla jopa merkittävämpi kuin työ- ja pääomapanosten. Kun kaikki 

muuttuvat panokset otetaan huomioon, tarkastellaan kilpailukykyä yksikkökustannusten 

näkökulmasta. Tällöin kustannuskehitys suhteutetaan bruttotuotannon volyymiin. 

(Maliranta 2014a:8-9). 

Kuitenkin yksikkökustannusten tarkastelun heikkoutena on välipanosten volyymin ja 

hintakehityksen mittauksen epävarmuus. Myös yksikkötyökustannukset huomioivat 

välipanosten vaikutuksen. Edellisen voidaan katsoa johtuvan siitä, että arvonlisäyksen 

volyymin muutos on osittain riippuvainen välipanosten määrän ja hintojen kehityksestä. 

(Maliranta 2014a:9). 

Yksikkö(työ)kustannuksia voidaan tarkastella nimellisin tai reaalisin hinnoin. 

Nimellisin hinnoin tehtävä tarkastelu on aiheellista, mikäli yritykset kilpailevat samoilla 

markkinoilla. Nimellisin hinnoin tapahtuvan tarkastelun ongelmana on se, että yritykset 

kilpailevat eri markkinoilla ja tuotoksen hinnat kehittyvät eri tavoilla, yrityksestä 

riippumattomista tekijöistä. Ongelmaksi myös muodostuu se, että yritykset kilpailevat 

laadulla, joiden muutosta hintaindeksi huomioi puutteellisesti (Maliranta 2014a:10, ks. 

Kajanoja 2012). Nimellinen yksikkö(työ)kustannukset voivat antaa virheellisen kuvan 

maan kilpailukyvystä, johtuen maan toimialarakenteesta tai tuotteiden laadullisen 

vaikutuksen mittaamisesta. Tämän välttämiseksi voidaan käyttää reaalisia 

yksikkö(työ)kustannuksia, jolloin tuotantotekijöitä mitataan tuotoksen hinnoin. Tällöin, 
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yksikkötyökustannuksia mitattaessa käytetään arvonlisäyksen hintaa ja 

yksikkökustannusten mittaamiseen bruttotuotannon hintaa. (Maliranta 2014a:10). 

Käytettäessä reaalisia yksikkö(työ)kustannuksia, käytännössä mitataan 

tuotantotekijöiden kustannusten suhdetta tuotoksen arvoon. Tällöin tämän voidaan 

todeta olevan eräänlainen kannattavuuden mittari. Kyseinen mittari siis kertoo, paljonko 

arvonlisää on syntynyt käytettyä työpanoksen euroa kohden. Vastaavasti 

yksikkökustannusten kohdalla mittari kertoo, paljonko liikevaihtoa on syntynyt 

panoksiin käytettyä euroa kohden. Reaaliseen yksikkö(työ)kustannukseen pohjautuvia 

mittareita voidaan myös käyttää nimitystä kannattavuuskilpailukyky – mittarit. 

(Maliranta 2014a:11). 

Maan kilpailukykyä voidaan arvioida vain suhteessa muihin maihin, tällöin nimelliset 

tai reaaliset yksikkö(työ)kustannukset suhteutetaan kilpailijamaiden vastaaviin. Tällöin 

puhutaan suhteellisista yksikkö(työ)kustannuksista. Ongelmaksi muodostuu se, että ei 

voida muodostaa selkeää kuvaa miten kyseinen vertailumaa menestyy kansainvälisillä 

markkinoilla. Tällöin parempi tapa on verrata kilpailukykyä laajempaan maaryhmään. 

Tällöin vuorostaan tulee huomioida se, että toiset kilpailija maat ovat tärkeämpiä kuin 

toiset. Asia voidaan hoitaa sopivilla painotuksilla. (Maliranta 2014a:11). 

Kustannuskilpailukyvyn nykytila ja kehitysnäkymä 

Reaalisten yksikkötyökustannusten ja vientimarkkinamenestyksen välillä voidaan todeta 

olevan vahva yhteys, kyseinen havainnon perusteella, lyhyen ajan kilpailukyky 

kannattaa siis arvioida kannattavuusindikaattoreilla. (Maliranta & Vihriälä 2013:2,14). 

Suomen kilpailukyvyn voidaan nähdä heikentyneen 2000-luvun alusta saakka. Sama 

johtopäätös voidaan tehdä käytettäessä sitten reaalisia yksikkötyökustannuksia tai 

yksikkökustannuksia. (Maliranta 2014a:43). 
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Kuva 15. Kansantalouden kilpailukyky on esitettynä suhteellisilla reaalisilla 

yksikkötyökustannuksilla mitattuna, asettaen vuodet 1996–2007 indeksi 

arvoon 100. Kuvaajassa on käytetty ns. kaksoispainotettuja vientiosuuksia. 

(Maliranta 2014a:28). 

 

Edellistä yhteyttä ei pidä tulkita yksioikoisesti. Kannattavuuden heikentyminen 

yrityssektorilla johtuu merkittäviltä osin siitä, että ICT-klusteri on ajautunut 

vaikeuksiin. Näin ollen ensisijaisesti ei ole kyse yksikkötyökustannusten yleisestä 

noususta, vaan lähinnä Nokian huonosta menestyksestä ja sen aiheuttamista epäsuorista 

vaikutuksista. Silti yrityssektorin kannattavuus on heikentynyt ja on aito akuutti 

kilpailukykyongelma. (Maliranta & Vihriälä 2013:14). 

Koko kansatalouden kilpailukykyä tarkasteltaessa (Kuva 15) suhteellisilla reaalisilla 

yksikkötyökustannuksilla siten, että vuosien 1996–2007 keskiarvo indeksoidaan 100 ja 

käytetään kaksoispainotettuja vientiosuuksia. Voidaan kilpailukyvyn todeta 

heikentyneen trendimäisesti koko 2000-luvun. Vuonna 2000 Suomen indeksiarvo oli 

noin 96 ja vuonna 2012 se oli noin 110. Kun Saksan vuoden 2012 indeksiarvo oli noin 
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101 ja Yhdysvaltojen vastaava noin 97. Pienempi luku indikoi parempaa 

kustannuskilpailukykyä. (Maliranta 2014a:28). 

Maliranta (2014a:43) ja Kajanoja (2012:94) molemmat toteavat kustannuskilpailukyky 

mittarien kertovat ulkoisen tasapainon edellytysten olevan huonosta kunnosta. Samoin 

niiden suunta näyttää huonolta. Aikaisemmin Suomen toimialarakenne oli suosiollinen, 

mutta nyt on selkeä tarve rakenteelliselle muutokselle. Tähän tarvitaan riittävän hyvää 

kustannuskilpailukyky monille toimialoille, valitettavasti tästä ei ole nähtävissä 

merkkejä. (Maliranta 2014a:43–44). 

Aihetta on myös optimismiin, maltilliset monivuotiset palkkaratkaisut kohentavat 

kustannuskilpailukykyä tulevina vuosina, yhteisöveron alennus luo suurempia 

kannusteita luoda uusia työpaikkoja ja tuottavuustutkimus on paljastanut, että luova 

tuho on käynnistynyt yrityksissä. (Maliranta 2014a:44). 

Luova tuho ja kustannuskilpailukyky 

Yritykselle tuottavuus tarkoittaa valmiutta valmistaa tuotteita aikaisempaa 

tehokkaammin. Tuottavuus voi myös tarkoittaa tuotteiden laadun parantumista, jolloin 

ne tyydyttävät asiakkaiden tarpeet paremmin. Oli tuottavuuden parantuminen kiinni 

kummasta tahansa, yrityksen tuotteiden hinta/laatu-suhde paranee, mikäli panosten 

hintakehitys pysyy kurissa. Tällöin kilpailukyky paranee, mikäli tuottavuus nousee 

nopeammin kuin kilpailijoilla. Mikäli markkinat toimivat oikein, tuottavuuttaan 

parantanut yritys pystyy valtaamaan markkinoilta heikompia yrityksiä. 

Kilpailutilanteessa yritykset joiden tuottavuuskasvu on vaisua, ovat heikoilla, johtuen 

joko haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä. (Maliranta 2014b:14). 

Muistiossaan tulevalle hallitukselle Maliranta (et al. 2015:15) toteaa Suomen 

vajoamisen johtuvan juuri huonosta tuottavuuden kehityksestä. Työn tuottavuus on 

pudonnut kasvu-uraltaan noin 20 prosenttia. Pääosa BKT:n vajoamisesta siis tulee 

tuottavuuden heikosta kehityksestä. Tähän verraten työn määrän lasku on pieni vaikutus 

finanssikriisin jälkeiseen kehitykseen. (Maliranta et al. 2015:15). 
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Luova tuho voidaan määritellä olevan toimialan tuottavuuden kohoamista 

yritysrakenteiden muutoksen myötä. Toimialojen kohdalla tuottavuus määritellään 

summaamalla toimialan kaikkien yritysten tuotokset ja panokset yhteen ja 

suhteuttamalla tuotokset käytettyihin panoksiin. Talouden kasvu perustuu juurikin 

tuottavuuden kasvuun eri toimialoilla. (Maliranta 2014b:19). 

Markkinoille tulee siis uusia yrityksiä, toiset yritykset kasvavat ja supistuvat tai 

lopettavat kokonaan toimintansa. Luovan tuhon voidaan katsoa vahvistavan tätä 

yritysrakenteiden muutosta, jossa toimialan tuottavuus vahvistuu. Luova tuho ei 

kuitenkaan ole mekanismi, missä uudet yritykset korvaavat vanhat, vaan mekanismi, 

missä tehokas korvaa tehottoman. (Maliranta 2014b:21,27). 

Luovan tuhon ja kilpailukyvyn voidaan katsoa kietoutuvan yhteen. Luovan tuhon 

voidaan katsoa aina parantaneen tuottavuuden kasvua, kuitenkin erityisen paljon silloin 

kun kustannuskilpailukyky on ollut heikko. Tälläkin hetkellä tapahtuu yritysrakenteissa 

muutosta, joka jatkuessaan vahvistaa Suomen kilpailukykyä. (Maliranta 2014b:97). 

Tilanteessa, jossa kilpailukyky on epänormaalin hyvä, on tehottomillakin yrityksillä 

mahdollisuus selvitä markkinoilla. Tässä tilanteessa eivät myöskään tehokkaat yritykset 

panosta tehokkuuteensa täysillä. (Maliranta 2014b:97). 

Maliranta (2014b:97) on laatinut leikkimielessä skenaarion kansatalouden ja luovan 

tuhon yhteydestä vuoteen 2035. Laadinnassa on kopioitu menneisyyden kehitystä ja 

Maliranta (2014b:97) luonnehtii tekniikka hullunkuriseksi, se voidaan ottaa yhtä 

vakavasti kuin taloustieteilijöiden tekemät pitkän aikavälin tuottavuus skenaariot. Sen 

mukaan kustannuskilpailukyky (reaaliset yksikkötyökustannukset) saavuttaa pohjansa ja 

luova tuho huippunsa tämän vuosikymmenen loppupuolella. Tällöin 

kustannuskilpailukyky aloittaa nousunsa, jolloin luova tuho alkaa laantua. 

Kustannuskilpailukyky paranee tämän jälkeen 10 vuotta. Tämän jälkeen sama sykli 

alkaa uudestaan. (Maliranta 2014b:97–98). 
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4.4.2 Rakenteellinen kilpailukyky, sen nykytila ja kehitysnäkymät 

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kansakunnat kilpailevat pääsääntöisesti, kuinka hyvät 

onnellisuuden edellytykset ne pystyvät kansalaisilleen luomaan (Krugman 1994, ks. 

Maliranta & Vihriälä 2013:8.). Pitkällä aikavälillä vaurauden kasvun perustuu 

ratkaisevassa määrin työn tuottavuuden kasvuun. Vuorostaan työn tuottavuuden kasvu 

perustuu teknologiseen kehitykseen. Teknologiaa kehitetään investoimalla aineettomaan 

pääomaan ja sitä otetaan vuorostaan käyttöön aineellisten investointien kautta. Siksi 

investointien kannusteet ovat tärkeässä roolissa, samoin sijoituksien tuotto. (Maliranta 

& Vihriälä 2013:8). 

Tällöin taustatekijöiden tulee olla kunnossa. Koulutettua työvoimaa tarvitaan 

kehittämään ja käyttöönottamaan teknologiaa. Ympäristön tulee olla investoinneille 

suotuisa, tarkoittaen esimerkiksi hallinnollisten menettelyjen olevan yksinkertaisia ja 

oikeusvaltion periaatteiden toteutuvan. (Maliranta & Vihriälä 2013:9). 

Teknologinen kehitys parantaa kansakunnan tuottavuutta ja ilmentyy erilaisten 

rakennemuutosten kautta. Rakennemuutos vahvistaa tuottavuutta niin yrityksen sisällä, 

että yritysten välillä. Kansakunnan tuottavuus voi myös parantua niin, että se tuottaa 

vientihyödykkeitä, joiden arvo kasvaa nopeammin kuin tuonti hyödykkeiden. Tällöin 

vaihtosuhde kohenee ja tarkoittaa kansakunnan kykyä erikoistua tuotteisiin, joista 

markkinat ovat valmiita maksamaan enemmän. (Maliranta & Vihriälä 2013:9). 

Siksi kansakunnan rakenteellinen kilpailukyky onkin satojen yksittäisten tekijöiden 

summa. Pitkälle epävarmaan tulevaisuuteen suuntautuvien katseiden johdosta 

rakenteellista kilpailukykyä ei voida käsitellä yhtä suoraviivaisesti kuin 

kustannuskilpailukykyä. (Maliranta & Ruovinen 2013:22). 

Rakenteellisen kilpailukyvyn nykytila ja kehitysnäkymä 

Kun mittarilla pyritään selvittämään talouden pitkän aikavälin kehitysedellytykset, 

Suomi sijoittuu hyvin tai erinomaisesti. Rakenteellista kilpailukykyä mittaavia vertailuja 

on tusinoittain, jotka rikkovat kansainvälisen uutiskynnyksen, kuitenkin viime vuosina 
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eniten huomiota ovat saaneet IMD ja WEF tekemät raportit. (Maliranta & Vihriälä 

2013:9). Tarkastellaan Suomen rakenteellista kilpailukykyä näillä mittareilla. 

IMD (2014, ks. Pajarinen & Rouvinen 2014:9) määrittelee mittaavansa sitä, miten maat 

ja yritykset pystyvät hyödyntämään kykyjään kokonaisuutena, saavuttaakseen vaurautta 

tai voittoa. Lisäselvityksenä tähän IMD (2014:478, ks. Pajarinen & Rouvinen 2014:9) 

tarjoaa vastauksen vastaamalla kysymykseen: Miksi kilpailukyky? Vastaus 

kysymykseen on kansakunnan vaurauden nostaminen, tarkennettuna talouden kasvua 

(IMD 2014, ks. Pajarinen & Rouvinen 2014:9). 

Vastaavasti WEF (2013, ks. Pajarinen & Rouvinen 2014:9) määrittelee kilpailukyvyn 

olevan instituutioita, menettelytapoja ja tuotantotekijöitä, jotka määrittävät 

ylläpidettävissä olevan tuottavuuden tason. Tuottavuuden taso on yhteydessä aineellisiin 

ja aineettomiin investointeihin ja niistä saataviin tuottoihin, mittarin siis voidaan katsoa 

kertovan pitkän aikavälin kasvupotentiaalista. WEF:n voidaan katsoa määrittävän ne 

rajat, joiden puitteissa mahdollisuudet ovat.  (Pajarinen & Rouvinen 2014:9). 

Vaikka IMD ja WEF määrittelyt ovat samankaltaiset, eivät ne mittaa samaa asiaa. 

Suomen tapauksessa IMD:n voidaan todeta mittaavan paremmin lyhyen aikavälin 

kustannuskilpailukykyä, kuin pitkän aikavälin. IMD:n voidaan katsoa mittaavan 

enemmän nykytilannetta. WEF vuorostaan keskittyy maan potentiaalin. (Pajarinen & 

Rouvinen 2014:10). 

Aikasarjaan, joka kuvaa Suomen sijoitusta ajan myötä ei voi vetää pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä kilpailukyvyn kehittymisestä, johtuen maiden määrän vaihtelusta. 

Myöskään indeksiarvot, joiden perusteella sijoitus määräytyy, eivät kelpaa 

kilpailukyvyn kehittymisen tarkasteluun sellaisenaan, koska indeksiarvot vakioidaan 

laskenta vuodelle erikseen. Edellä mainitut ongelmat voidaan ratkaista kohtuullisesti 

käyttämällä valittuja menetelmiä, joilla indeksit korjataan matemaattisesti. Tämän 

korjauksen jälkeen kehitystarkastelua ja vertailua voidaan tehdä melko luotettavasti. 

Korjaus myös mahdollistaa syvällisemmän muutoksen analyysin. (Pajarinen & 

Rouvinen 2014:22). 
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Kuvassa 16 on esitettynä WEF:n korjattu kilpailukykyindeksi. Kuviossa Suomen 

kilpailukyky oli parhaimmillaan vuonna 2003 ja huonoimmillaan 1998. WEF:n 

aikasarja on kunnolla vertailukelpoinen vasta vuoden 2005 jälkeen. (Pajarinen & 

Rouvinen 2014:24). 

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Suomi

Japani

Saksa

Yhdysvallat

Italia

 

Kuva 16. WEF:n korjattu kilpailukykyindeksi. (Pajarinen & Rouvinen 2014:52–53). 
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Kuva 17. IMD:n korjattu kilpailukykyindeksi. (Pajarinen & Rouvinen 2014:51). 



57 

 

 

Vastaavasti kuvassa 17 on esitetty IMD korjattu kilpailukykyindeksi, jonka mukaan 

Suomen kilpailukyky oli parhaimmillaan 2003 ja huonommillaan 2008. Voiko 

kuvaajista päätellä jotain? Korreloiko näiden korjattujen indeksien taso menneeseen, 

nykyiseen tai mahdollisesti tulevan kanssa? (Pajarinen & Rouvinen 2014:24). 

Korreloiko kilpailukykyindeksin taso tai sen muutos bruttokansantuotteen 

kehitykseen kanssa? 

Kilpailukykyindeksin tasolla ei ole korrelaatiota muun kun saavutetun bkt per capitan 

kanssa, jossa korrelaation voidaan katsoa olevan merkittävä. Mutta menneen ja tuleva 

kehityksen välillä ei voida havaita mitään merkittävää korrelaatiota. (Pajarinen & 

Rouvinen 2014:25–26). 

Sen sijaan tarkasteltaessa indeksiluvun muutosta kehityksen muutokseen, eli bkt per 

capitan kehitykseen, voidaan havaita, että sillä on yhteys. Selkein yhteys on kun 

tarkastellaan muutoksia samalla aikaikkunalla (Pajarinen & Rouvinen 2014:27) Tapaus, 

jossa verrataan kilpailukyky indeksin muutosta perusvuodesta taaksepäin ja verrataan 

sitä kehityksen muutokseen perusvuodesta eteenpäin, voitaisiin todeta kilpailukyky 

indeksin muutoksen seuraavan tai aiheuttavan kehityksen muutoksen (Granger 1969, ks. 

Pajarinen & Rouvinen 2014:27). Mikäli edellinen voidaan tilastollisen regression kautta 

todistaa, voitaisiin arvioida tulevaisuuden kehitystä (Pajarinen & Rouvinen 2014:27). 

Ennustearvon kannalta oikeimpana tulkintana voidaan pitää keskimääräisen 

indeksiarvon muutosta, joka saattaa kertoa tulevasta kehityksestä. Edellinen voidaan 

todeta vain IMD:n indeksi kohdalta. Näin ollen vertailusijoituksen romahdus saattaa 

ennustaa tavanomaista alakuloisimpia lähivuosia. (Pajarinen & Rouvinen 2014:33). 

Nykytila 

Edelliset raportit antavat kuvan Suomen rakenteellisesta kilpailukyvystä. Suomella on 

edellytykset menestyä, kuitenkaan vallitsevassa tilanteessa ei ole kehumista. 

Edellytyksiin nähden Suomi alisuoriutuu (Holmström et al.  2014, ks. Pajarinen & 
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Rouvinen 2014:36). Eli emme eri syistä johtuen pysty tuottamaan lisäarvoa, joista muut 

olisivat valmiita maksamaan riittävästi (Pajarinen & Rouvinen 2014:36). 

4.4.3 Kustannuskilpailukyvyn vaikutus rakenteelliseen kilpailukykyyn 

Lyhyen ja pitkän aikavälin kilpailukyvyllä on kytkös. Mikäli epäsuhdetta näiden kahden 

välillä ei pystytä pienentämään, pienentää se maan potentiaalia monin eri tavoin. 

Työttömyys rapauttaa työvoiman osaamista, tutkimus ja kehitys menojen alentuminen 

hidastaa aineettoman pääoman kertymistä ja kiinteiden investointien vähentyminen 

kutistaa tuotannollista pääomakantaa. (Pajarinen & Rouvinen 2014:36). 

Lyhyen aikavälin taloudellista ahdinkoa on kiusaus lieventää toimilla, jotka tuovat 

hetkittäistä helpotusta, mutta vahingoittavat niitä rakenteita, jotka tukevat pitkän 

aikavälin kasvua. Toisaalta myös riskinä on liian hyvä kilpailukyky, jolloin ajaudutaan 

itsetyytyväisyyteen, joka kostautuu tulevaisuudessa. (Pajarinen & Rouvinen 2014:36). 

Porter kumppaneineen (Delgado et al. 2012, ks. Pajarinen & Rouvinen 2014:37) esittää 

ajatuksen maan investointikelpoisuudesta, sen mukaan maan investointikelpoisuus on 

parhaimmillaan kun molemmat niin kustannus- kuin rakenteellinen kilpailukyky ovat 

hyvät. Toisin sanoen maan tulisi tarjota kilpailukykyinen rakenne, 

kustannuskilpailukykyisessä ympäristössä. Toinen puoli Suomella on, mutta toinen 

puoli uupuu, joka saattaa selittää kaivattujen investointien vähyyden. (Pajarinen & 

Rouvinen 2014:37). 
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5 TEKNOLOGISEN YMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 

Tarkastellaan teknologisen ympäristön kehitysnäkymiä. Aloitetaan määrittelemällä 

teknologia, sen synty ja kehitys. Tarkoituksena on saada abstrakti käsitys teknologian 

luonteesta. Tämän jälkeen tarkastellaan teknologiaa kahdella tasolla, järjestelmätasolla 

ja yksikkötasolla. 

5.1 Teknologian määritelmä, synty, kehitys ja tarve 

5.1.1 Teknologian määritelmä ja rakenne 

Arthur (2010:31–32) esittää kolme määritelmää teknologialle. Ensimmäinen kaikkein 

perusteellisin määritelmä on: väline, joka tyydyttää tai toteuttaa ihmisen määrittelemän 

tarkoituksen. Teknologiaa siis voidaan aina pitää jonkinlaisena välineenä, jolla 

toteutetaan jokin ihmisen määrittelemä tarkoitus. Toinen määritelmä laajentuu 

monikkoon: teknologia on kokoelma käytäntöjä ja osia. Näitä kokoelmia ja osia voidaan 

pitää eräänlaisena teknologisina ryhminä. Kolmantena määritelmänä Arthur (2010:32) 

määrittelee teknologian olevan koko kulttuurin käytössä olevien laitteiden ja teknisten 

käytäntöjen kokoelma. 

Kukin kolmesta määritelmästä viittaa eri kannalta teknologiaan. Kukin määritelmän 

teknologinen synty on erilainen ja sen evoluutio on myös erilainen. Esimerkkinä 

teknologia yksikössä, kuten höyrykone, syntyy uutena käsitteenä ja kehittyy sisäisiä 

osia muuntamalla. Vuorostaan teknologia monikossa, kuten elektroniikka, rakentuu 

tihettyjen menetelmien, ilmiöiden ja osien varaan, jotka kehittyvät muuntamalla näitä 

osia ja käytäntöjä. (Arthur 2010:32). 

Teknologia on siis väline tarkoituksen toteuttamiseksi, se voi olla jokin laite, menetelmä 

tai prosessi. Tästä syystä teknologia voidaan nähdä toteuttajana, joka tuottaa 

toiminnallisuuden. Kuitenkin määritelmää voidaan pitää epäsiistinä, johtuen laitteiden, 

menetelmien ja prosessien näennäisestä erilaisuudesta. Laite tai prosessi ei vaikuta 

ulkoisesti olevan mitenkään samankaltainen. Kuitenkin laite aina prosessoi jotain, 

esimerkiksi radio prosessoi signaalin. Voidaanko tarkastelu tehdä toisin päin? Eli 
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voidaanko prosesseja ja menetelmiä pitää laitteina? Kyllä voidaan, prosessit ja 

menetelmät tarvitsevat aina jonkin laitteiston tai fysikaalisen välineen toimiakseen. 

(Arthur 2010:34). 

Teknologian rakenne 

Onko teknologialla jokin anatominen rakenne? Alkuun voidaan todeta, että teknologia 

on kokoonpantu tai yhdistetty osista ja kokoonpanoista koostuvista komponenteista. 

Näin ollen teknologia on yhdistelmä komponentteja, joilla on tarkoitus. Tätä voidaan 

kutsua kombinaatioperiaatteeksi, joka on yksi teknologian perusperiaatteesta. (Arthur 

2010:36). 

Teknologian voidaan siis katsoa koostuvan tietyistä keskeisistä kokoonpanoista, jotka 

muodostavat ikään kuin selkärangan, joka toteuttaa perusperiaatteen. Tämän lisäksi 

teknologia sisältää muita kokoonpanoja, jotka tukevat ja huolehtivat kokonaisuuden 

toiminnasta. Näiden keskeisien kokoonpanojen alle ripustettuina ovat monet 

alajärjestelmät. Kaikki osat ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja toimivat omien 

määriteltyjen rajojen puitteissa. Näin ollen monet moduulit ja niiden väliset kytkennät 

muodostavat toimivan arkkitehtuurin. Mikäli haluaa ymmärtää teknologian, tulee 

ymmärtää perusperiaate ja miten se on ilmastu arkkitehtuurina. (Arthur 2010:38). 

Teknologiassa siis voidaan havaita selvää rakennetta. Kombinaatioperiaatteen mukaan 

teknologia voidaan jakaa komponenttiosiin, kuten kokoonpanoihin, järjestelmiin ja 

alkeisosiin. Teknologia voidaan käsitteellisesti jakaa osiin, jolloin teknologia jakaantuu 

kokoonpanoihin, alakokoonpanoihin, ala-ala kokoonpanoihin ja niin edelleen, kunnes 

päästään alkeisosiin. (Arthur 2010:40). 

Rakennetta voidaan pitää hierarkkisena, jossa jokaisella kokoonpanolla ja 

alakokoonpanolla on jokin tehtävä suoritettavana. Ellei sitä olisi, ei myöskään sitä olisi. 

Näin ollen jokainen on väline, jonkin tarkoituksen saavuttamiseksi. Silloin 

kokoonpanot, alakokoonpanot ja yksittäiset alkeisosat ovat toteuttajia ja siten 

teknologiaa. Tällöin teknologia koostuu teknologiasta, rakenneosat, jotka ovat 

teknologiaa koostuvat rakenneosista, jotka ovat teknologiaa. Tätä voidaan kutsua 

rekursiivisuudeksi, toistuvaksi rakenteeksi. (Arthur 2010:41). 
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Hierarkkinen ja rekursiivinen rakenne mahdollistaa molempiin suuntiin tarkastelun. 

Tällöin teknologiaa voidaan tarkastella myös ylöspäin. Missä teknologian toteuttaja on 

tietty teknologia. (Arthur 2010:43). Tuotannollisesta näkökulmasta katsottuna: 

yksittäiset työstökoneet toteuttavat jonkin solun tarpeet, solu vuorostaan toteuttaa 

kokonaisen tehtaan tarpeen. Tuote tehdas toteuttaa yhden osan toimitusketjun tarpeesta. 

Useat toimitusketjun haarat toteuttavat tihetyn tuotteen. Teknologiaa voidaan siis 

tarkastella eri tasoilla, joista jokainen on väline ja toteuttaja. Rekursiivinen näkemys 

määrittelee ja selkeyttää tarkastelun tasoja. 

5.1.2 Uuden teknologian synty 

Tarkastellaan miten uudet rakenneosat muodostuvat teknologian kollektiiviin. Uusien 

rakenneosien muodostus voi tapahtua kolmella eri tavalla: ratkaisuina 

standarditekniikan ongelmiin, tahattomina keksintöinä tai varsinaisina keksintöinä. 

Kaikki ne syntyvät olemassa olevien teknologioiden ja alkioiden kombinaatioina. 

(Arthur 2010:124). 

Miten uudet teknologiat sitten syntyvät? Oikeastaan kysymys on miten uudet keksinnöt 

syntyvät? Uudet teknologiat eli keksinnöt käyttävät uusia periaatteita. Periaate on 

konsepti tai ajatus jostain vaikutuksesta taikka ilmiöstä ja niiden käytöstä. Näin ollen 

uusi teknologia rakentuu vaikutuksen tai vaikutusten uudelle tai erilaiselle käytölle. 

Uudet keksinnöt koostuvat tarpeen yhdistämisestä johonkin vaikutukseen siten, että 

tarve tyydyttyy hyväksyttävällä tavalla. Prosessia voidaan ajatella ketjuksi, jonka 

toisessa päässä on tarve tai tarkoitus, vuorostaan toisessa päässä on perusvaikutus. 

Tarkoituksena on valjastaa perusvaikutus, jotta se toteuttaa tarpeen tai tarkoituksen.  

(Arthur 2010:105). 

Jotta määritelty konsepti voitaisiin täydellisesti toteuttaa, tulee kehittää 

yksityiskohtainen arkkitehtuuri. Tämä tarkoittaa keskeisten kokoonpanojen 

kehittämistä, tasapainottamista ja niiden rakentamista. Keksimisen sydämessä voidaan 

siis nähdä olevan tehtävän hoitamiseen sopivan periaatteen näkeminen. Liioiteltuna, 

tämän jälkeen lopputyö on standarditekniikkaa. (Arthur 2010:111, 115). 
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Arthur (2010:87) käyttää määritelmää standarditekniikka, jonka hän määrittelee 

suunnitteluksi. Suunnittelu on tunnetun teknologian, uuden ratkaisun suunnittelua, 

testausta ja kokoonpanoa. Suunnittelussa ei pyritä keksimään, vaan suunnittelemaan 

uusi versio, joka toteuttaa saman perusperiaatteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 

suunnittelu olisi helppoa ja yksioikoista. (Arthur 2010:87–88).  

Uudet teknologiat eivät siis synny pienten muutosten kasaantumisena. Ne syntyvät 

usein pitkässä ja inhimillisissä prosesseissa, joissa yhdistetään tarve periaatteeseen, joka 

tyydyttää tämän tarpeen. Muodostuu ketju, joka ulottuu tarpeesta perusilmiöön tai -

ilmiöihin, joka valjastetaan lopputulosta tukeviin ratkaisuihin ja alaratkaisuihin. Ketjun 

muodostuminen on rekursiivinen prosessi, joka toistuu kunnes jokainen alaongelma 

muuntuu fysikaaliseen muotoon. Loppujen lopuksi ongelma on ratkaistava olemassa 

olevista komponenteista, jotka ovat olemassa tai luodaan uusia olemassa olevista. 

Jonkin asian keksiminen tapahtuu löytämällä olemassa oleva. (Arthur 2010:123–124). 

5.1.3 Teknologian kehitys 

Uuden teknologian ensimmäinen versio on tyypillisesti karkea ja alkuun saattaa riittää, 

että se toimii jollakin tasolla. Tämän jälkeen teknologian kehityksen polku alkaa. Siistiä 

rajaa ei ole, milloin kehitys alkaa ja alkuunpano loppuu. Kehitys on alkanut ja pikku 

hiljaa siitä alkaa ilmaantua erilaisia toimivia versioita samasta konseptista. Teknologia 

paranee pienin askelin, kun versioihin valikoituu parempia ratkaisuja, jotka ratkaisevat 

sisäisiä suunnitteluongelmia. (Arthur 2010:125–126). 

Teknologian muuttuessa kaupalliseksi tai sotilaalliseksi, sen suorituskykyä pyritään 

parantamaan eli venyttämään. Tarkoituksena on saada teknologia tuottamaan enemmän. 

Pyritään etsimään parempia osia, arkkitehtuuria, tasapainoa ja hienosäätöä. Kuitenkin, 

teknologian perusperiaatetta voidaan venyttää vain tietyn verran, jolloin kohdataan sen 

rajat. Rajan tullessa vastaan helpoin tapa on korvata sisäisiä alateknologioita, jotka 

hidastavat. Alateknologia voi olla paremmin suunniteltu tai uudelleen ajateltu ratkaisu. 

Parannettu komponentti kuitenkin vaatii kokonaisuuden sovittamista, eli teknologian 

uudelleen tasapainottamista. Komponentti voi myös tarkoittaa koko arkkitehtuurin 

uudelleen määrittelyä. Tämä teknologian sisäinen korvaus soveltuu teknologian kaikkiin 
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osiin ja rekursioperiaatteen mukaan parantaa teknologiaa kokonaisuutena. (Arthur 

2010:126–127). 

Teknologiaa on myös sisäisen korvaamisen lisäksi mahdollisuus parantaa lisäämällä 

uusia kokoonpanoja, jotka ratkaisevat uusia ongelmia. Tarkoituksena ei ole pelkästään 

parantaa sen perussuorituskykyä, vaan myös mahdollistaa sen laajempi 

toimintaympäristö. Tällöin yhtä komponenttia ei korvata toisella vaan sen rinnalle 

asetetaan uusi. Tällöin teknologian rakenne syvenee ja täten monimutkaistuu. 

Rekursioperiaatteen mukaan alajärjestelmät ja kokoonpanot ovat teknologioita, joten 

myös ne kehittyvät ja niitä venytetään. Tällöin alajärjestelmille ja niiden 

alajärjestelmille syntyy uusia komponentteja, joiden avulla voidaan uusia ongelmia 

ratkaista ja rajoja rikkoa. (Arthur 2010:128–129). 

Kuitenkin jossain vaiheessa koittaa aika jolloin sisäinen korvaaminen ja rakenteen 

syventyminen eivät juuri paranna teknologiaa. Tällöin voidaan katsoa teknologian 

olevan kypsä. Tällöin teknologian edelleen kehitys vaatii uuden periaatteen. On 

kuitenkin luonnollista, että uudet periaatteet eivät saavu kun niitä tarvitaan. Kuitenkin 

kun ne saapuvat, ne eivät helposti korvaa vanhaa. Näin ollen vanhalla periaatteella on 

taipumusta lukkiintua. Syitä tälle on muutamia. Kömpelöistä parannuksistaan 

huolimatta kypsä teknologia toimii paremmin, uusi teknologia voi tarjota tulevaisuuden 

potentiaalia, mutta syntyessään se ei saavuta samaa tasoa. Vanha teknologian 

lukkiutumiselle on myös taloudellinen syy. Vanhaan teknologiaan on sitoutunut muita 

rakenteita ja organisaatioita, joiden tulee myös muuttua, tämän on kallista ja voi 

muodostua esteeksi. Syy voi olla myös psykologinen, sen käyttäjät eivät tunne uutta 

visiota ja lupausta, eivätkä ota sitä omakseen. Teknologian alkuunpano ei ole pelkästään 

uusi tapa tehdä, vaan se on myös uusi tapa ajatella asioita. Uusi teknologia myös 

koetaan uhaksi, se uhkaa tehdä asiantuntemuksesta vanhaa, se luo uuden potentiaalin ja 

vanhan turvallisuuden välille tunteiden epäsuhdan. (Arthur 2010:132). 

Sama pätee vanhaan periaatteeseen. Mikä kauempana uusi ratkaisu on hyväksytystä, sitä 

voimakkaammin lukkiudutaan. Siksi eräänlainen viivästynyt vaste muutokselle on 

olemassa. Vanhan teknologian menestys myös viivästyttää uutta ja siksi vanhan 

teknologian vaihtaminen ei ole sujuvaa, eikä myöskään helppoa. Vanhemman 
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menestyneen periaatteen lukkiutuminen aiheuttaa teknologian sopeutuvan venytyksen. 

Erilaisen kysynnän tai tilanteen muodostuessa on helpompaa tarttua vanhaan 

perusperiaatteeseen ja venyttää sitä uusiin olosuhteisiin sopivaksi. Tämä tarkoittaa 

vanhan teknologian standardiosien uudelleen sommittelua uuteen tarkoitukseen ja 

uusien lisäkokoonpanojen lisäämistä. Kuitenkin, vanhan periaatteen venyttäminen käy 

jossain vaiheessa aina vain vaikeammaksi, tällöin uudella periaatteella on mahdollisuus 

vakiintua. Vanha periaate jää käytettäväksi, mutta se erikoistuu erityisiin tarpeisiin ja 

uusi periaate alkaa kehittyä. (Arthur 2010:133–134). 

Uusi periaate siis ilmaantuu ja sen kehityskaari alkaa. Se kohtaa rajoituksensa ja sen 

rakenne kehittyy. Teknologian ympärille rakentunut ympäristö ja ammatillinen tuttuus 

lukitsevat periaatteen ja perusteknologian. Kehitys luo kuitenkin uusia tarkoituksia ja 

olosuhteet muuttuvat, tähän pyritään vastaamaan venyttämällä lukkiutunutta 

teknologiaa. Kehitys kuitenkin jatkuu edelleen, jolloin vanha periaate lopulta antaa tietä. 

Tällöin jokin periaate, erittäin pitkälle kehitettynä, pakotetaan pidemmälle kuin sen 

rajoitukset ovat ja tällöin se antaa tilaa uudelle. Uusi perusperiaate on yksinkertaisempi, 

mutta ajan myötä se myös kehittyy. (Arthur 2010:134). 

5.2 Kyber-fyysinen järjestelmä, järjestelmätason tarpeen tyydyttäjä 

Tuotantoverkkotaso voidaan käsittää olevan järjestelmä, joka sitoo kaikki 

arvonlisäyspisteet yhdeksi laajemmaksi kokonaisuudeksi. Kyseinen järjestelmä pyrkii 

tyydyttämään sille asetetun tarpeen. Mitkä teknologiat voisivat tulevaisuudessa parantaa 

järjestelmätasoa? Järjestelmätason tarpeeksi voidaan määritellä olevan: toimitusketjussa 

olevien resurssien kollektiivinen tuottavuuden parantaminen. 

Miten tämän järjestelmän tarve voitaisiin tyydyttää? Miten voitaisiin luoda laaja 

verkosto, joka sitoo yhteen kaikki tuotteen kannalta relevantit elementit yhteen? 

Tarkoituksena on tarkastella teknologiaa, joka mahdollistaa elementtien keskinäisen 

vuorovaikutuksen ja resurssien allokoinnin optimaalisesti. Tarkoituksena ei ole luoda 

uutta teknologiaa vaan tarkastella olemassa olevia teknologioita ja määritellä miten ne 

kehittyessään voisivat tyydyttää kyseisen tarpeen. Teknologioita tarkastellaan konsepti 

tasolla, tarkoituksena vastata määriteltyyn tarpeeseen konseptilla. 
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Järjestelmätason teknologiana tarkastellaan pääasiallisesti Teollista Internetiä, joka on 

ollut puheenaiheena niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Työssä käytetään 

nimitystä kyber-fyysiset järjestelmät, joka esiintyy runsaimmin julkaisuissa ja 

raporteissa. 

Lähestymistapoja on monia, jotka perustuvat kehittyneeseen verkostoitumiseen ja 

autonomiaan tuotannossa, kuten Teollinen Internet (Industrial Internet) on General 

Electricin (2012) käyttämä termi, Älykäs tuotanto (Smart Manufacturing) on SMLC 

(Smart Manufacturing Leadership Coalition) käyttämä termi (Davis et al. 2012), 

vuorostaan Indutrie 4.0 on Saksan liittovaltion lanseeraama korkean teknologian 

tutkimus ja implementointi strategia, joka käsittelee Kyber-fyysisiä järjestelmiä 

(Acatach 2013). Samalla voidaan myös puhua älykkäistä tehtaista (Smart Factories) ja 

asioiden tehtaasta (Factory-of-things) (Zuehlke 2010) tai digitaalisesta valmistuksesta 

(Digital Manufacturing) (Nylund & Andersson 2012). Prometalli-lehden artikkelissa 

Anteroinen (2015a:8) toteaa, että nimiä on monia ja Teollisen Internetin synonyymeinä 

käytetään Internet of Things, Teollisuus 4.0 (Industrie 4.0) tai Machine-To-Machine. 

Suomalaisessa materiaalissa runsaitten esiintyy nimitys Teollinen Internet. Nimi ei 

niinkään ole relevantti, vaan konsepti, joka perustuu juuri alussa mainittuun 

verkottumiseen ja autonomiaan järjestelmässä. 

5.2.1 Kyber-fyysinen tuotantojärjestelmä 

Laitteiden pienentyminen ja internetin pysäyttämätön marssi eteenpäin ovat luoneet 

trendin, jossa joka paikan tietokoneet ovat tulossa todellisuudeksi. Tehokkaat ja 

autonomiset mikroprosessorit ovat kasvavissa määrin langattomasti yhdessä toisiinsa ja 

internetiin. Tämä fyysisen ja virtuaalisen (kybermaailma) maailman lähentyminen ovat 

luoneet kyber-fyysisen järjestelmän (CBS, Cyber-Physical System). Uuden internet 

protokollan esittely vuonna 2012 loi riittävän määrän osoitteita, joka mahdollistaa 

universaalin suoran verkottumisen älykkäiden laitteiden välillä, internetin avulla. Näin 

ollen ensimmäistä kertaa on mahdollista yhdistää resursseja, tietoa, objekteja ja ihmisiä 

ja luoda asioiden ja palveluiden internet (Internet of Things and Services). (Acatech 

2013:13). 
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Monostori (2014:10) määrittelee Kyber-Fyysisen tuotantojärjestelmän koostuvan 

autonomisista ja yhteistyössä toimivista elementeistä ja alajärjestelmistä, jotka ovat 

toisiinsa yhteydessä tilanteesta riippuen. Tämä tapahtuu kaikilla tuotannon tasoilla, 

prosesseista koneisiin ja tuotannosta logistiseen verkostoon. Kyseinen 

tuotantojärjestelmä mahdollistaa kommunikaation ihmisten, koneiden ja tuotteiden 

välillä. Järjestelmän elementit pystyvät keräämään ja prosessoimaan tietoa, ne pystyvät 

suorittamaan tihettyjä toimintoja itseohjautuvasti ja samalla ovat vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa. (Monostori 2014:10). 

Asioiden ja palveluiden internet mahdollistavat verkon, joka käsittää kaikki 

tuotantoprosessit ja näin muuntaen tehtaat älykkääseen ympäristöön. Nämä Kyber-

fyysiset tuotantojärjestelmät koostuvat älykkäistä laitteista, varastointijärjestelmistä ja 

tuotantotiloista, jotka ovat digitaalisesti kehittyneitä ja sisältävät informaatioteknologian 

integraation, joka on niin horisontaalinen kuin vertikaalinen. (Acatech 2013:14). 

Tuotannon, automaatio- ja informaatioteknologian alalla horisontaalinen integraatio 

tarkoittaa eri vaiheissa käytettävien järjestelmien integraatiota. Eri vaiheiksi voidaan 

lukea eri tuotannon vaiheet, sekä liiketoiminnan suunnitteluprosessit, jotka vaihtavat 

materiaalia, energiaa ja informaatiota, niin yhtiön sisällä, kuin myös yhtiöiden välillä. 

(Acatech 2013:20). 

Vuorostaan vertikaalinen integraatio viittaa eri IT-järjestelmien hierarkkiseen 

integraatioon.  Tämä tarkoittaa sensoreiden, käyttölaitteiden, ohjauksen, 

tuotannonohjauksen ja kaikkien muiden tietojärjestelmien integraatiota. Niin 

horisontaalisen, kuin vertikaalisen integraation tavoitteena on toimittaa tuotannon ja 

tuotteen päästä päähän ulottuva ratkaisu. (Acatech 2013:20). 

5.2.2 Kyber-fyysisen järjestelmän visio 

Mikä on kyseisen järjestelmän visio? Järjestelmää voidaan luonnehtia uudeksi sosio-

tekniseksi vuorovaikutuksen tasoksi, joka käsittää kaikki toimijat ja resurssit, jotka ovat 

sidoksissa yhteiseen tuotantoon. Järjestelmä muodostaa verkon, johon kaikki resurssit 

ovat kytköksissä. Resurssit ovat autonomisia, ne pystyvät ohjaamaan itseään 

muuttuvissa tilanteissa, ne ovat itse määräytyviä, tietoon perustuvia, sensoreilla 
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varustettuja, tilaan jakautuneita ja ne yhdistyvät relevantteihin suunnittelu- ja 

johtamisjärjestelmiin. Avainkomponenttina toimivat ns. älykkäät tehtaat. Älykkäät 

tehtaat ovat sulautuneet yhtiöiden väliseen arvoverkkoon, jota voidaan luonnehtia päästä 

päähän ulottuvaksi tekniikaksi, joka sisältää niin prosessit, kuin tuotettavat tuotteet, 

samalla saavuttaen saumattoman lähentymisen niin fyysinen kuin virtuaalisen maailman 

välillä. (Acatech 2013:20–21). 

Järjestelmässä älykkäät tuotteet pystytään tunnistamaan ja paikantamaan yksittäin, 

järjestelmän sisällä. Myös silloin kun tuotetta valmistetaan, se on tietoinen 

yksityiskohdista, jotka liittyvät sen tuotantoprosessiin. Tuote pystyy puoliautonomisesti 

ohjaamaan itseään tietyissä tuotannon vaiheissa. Se myös mahdollistaa, että valmistuote 

tietää sille asetetut käyttöparametrit, jonka sisällä se pystyy toimimaan optimaalisesti ja 

elinkaaren aikana pystyy tunnistamaan itseensä kohdistuvan kulumisen. Tuotteesta 

syntyvää tietoa, jota syntyy sen elinkaaren aikana, voidaan käyttää hyväksi 

optimoitaessa älykästä tehdasta ja koko järjestelmää. (Acatech 2013:21). 

5.2.3 Kyber-Fyysisen järjestelmän kohtaamat nykyhaasteet 

Odotukset kyber-fyysisiä järjestelmiä kohden ovat suuret, samoin ovat myös siihen 

kohdattavat haasteet. Suurimpina tuotekehitys haasteina voidaan pitää useita osa-alueita. 

Muutamina voidaan mainita: järjestelmän tilanne tietoisuus ja autonominen toiminta, 

tuotantojärjestelmien yhteistyö, virtuaalisten ja fyysisten järjestelmien yhdistäminen, 

sekä ihmisen ja koneen yhteistoiminta. Monostori (2014:12). Vuorostaan yritykset 

kokivat suurimmiksi haasteiksi vision implementoimiseksi siihen liittyvien järjestelmien 

standardisoimisen, työ organisoinnin ja tuotteiden saatavuuden. (Acatech 2013:26). 

Zuehlke (2010:134) arvioi lähentymistä useilla eri dimensioilla. Hän arvioi teknisen 

dimension tuottavan vähiten haasteita. Älykkäät laitteet teollisuuden käyttöön tulevat 

todennäköisesti pohjautumaan kulutushyödykkeissä esiintyvistä sovellutuksista. 

Järjestelmä edellyttää tiettyä älykkyyden tasoa siinä olevilta elementeiltä, Zuehlke 

(2010:134) arvioi mikroelektroniikan kehityksen tuovan meidät lähemmäs tätä 

todellisuutta, hän arvioi tähän menevän 5-10 vuotta (vuodesta 2010).  
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Järjestelmän arkkitehtuurisen dimension osalta Zuehlke (2010:135) arvioi suurimmaksi 

haasteeksi muodostuvan vanhan hierarkkiseen ajatteluun perustuvan tehdassuunnittelun 

muuttumisen, joka on rakentunut vuosikymmenien ajan. Toinen tärkeä tekijä on 

asiakkaan luottamuksen rakentaminen, niin että luottamus näihin uusiin 

arkkitehtuureihin syntyy. (Zuehlke 2010:135). 

Muina dimensioina voidaan mainita turvallisuuteen liittyvä dimensio, sekä inhimillinen 

dimensio. Turvallisuudella viitataan tietoturvaan ja sen haasteisiin, kuten rikollisiin 

tietohyökkäyksiin. Yhtenä inhimilliseen dimensioon liittyvänä tekijänä voidaan pitää 

CIM (Computer-Integrated Manufacturing) ajan opetusten muistamista. Suunniteltaessa 

mitä tahansa teknistä järjestelmää, tulee ihminen aina asettaan sen keskelle. (Zuehlke 

2010:136). 

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kimmo Juuti Control Express Finland Oy:tä määrittelee 

teollisen internetin nykytilaa Anteroisen (2015b:20) haastattelussa, hänen mukaansa 

puhetta on paljon, mutta mitään konkreettista ei juuri ole. Hänkin toteaa keskinäisten 

ratkaisujen yhteen sopivuuden olevan ongelma, eri rajapinnat ovat vasta 

muodostumassa. Konkreettisina Teollisen internetin sovelluksia tällä hetkellä ovat 

tuotantokoneiden anturointiin liittyvät ratkaisut, kuten etävalvonta, jonka avulla voidaan 

mitata koneen tunnuslukuja, jonka perusteella voidaan tehdä parannuksia. Myös 

kunnonvalvontaan liittyviä sovelluksia on. (Anteroinen 2015b:20). 

5.2.4 Materiaali kyber-fyysisessä tuotantojärjestelmässä 

Järjestelmässä olevat älykkäät tuotteet tietävät yksityiskohtaisesti miten ne on 

valmistettu. Älykkäät tuotteet aktiivisesti tukevat tuotantoprosessia, vastaamalla 

kysymyksiin, kuten milloin minut on valmistettu tai minne minut pitäisi toimittaa? 

(Acatech 2013:19). 

Järjestelmä pystyy sisällyttämään tuotteisiin yksittäisiä asiakas- ja tuotekohtaisia 

piirteitä, jotka käsittävät suunnitteluun, konfigurointiin, tilaukseen, tuotantoon, tuotteen 

käyttöön ja kierrätykseen liittyviä vaiheita. Tuotteeseen on mahdollista lisätä 

viimehetken muutoksia, jopa juuri ennen tuotantoa tai sen aikana. Tämä mahdollistaa 

ainutkertaisten ja pienien sarjojen valmistuksen hyvällä tuotolla. (Acatech 2013:15). 
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Kyber-fyysisiin järjestelmiin pohjautuvat verkot mahdollistavat dynaamisen 

konfiguraation eri liiketoiminnan alueilla. Tämä helpottaa järjestelmän jatkuvaa 

kehitystä, niin materiaalien kuin toimitusketjun osalta. Tämä myös tarkoittaa, että 

suunnitteluprosessit voidaan tehdä ketterämmiksi, valmistusprosesseja voidaan muuttaa 

ja väliaikaisia puutoksia, johtuen toimitusketjussa esiintyvistä häiriöistä, voidaan 

kompensoida, samoin tuotosten määrän nosto voidaan suorittaa nopeasti. (Acatech 

2013:16). 

Järjestelmä mahdollistaa resurssien paremman tuottavuuden. Järjestelmä mahdollistaa 

tuotantoprosessien optimoinnin tapauskohtaisesti koko arvoverkossa. Järjestelmä pystyy 

optimoimaan resurssien käyttöä tuotannon aikana. (Acatech 2013:16). 

On mahdollista simuloida kaikki askeleet koskien tuotantoprosesseja ja määritellä 

niiden vaikutus tuotantoon. Simulaatioon voidaan sisällyttää varastotasot, kuljetus ja 

logistiikka, sekä mahdollisuus hyödyntää tuotteen käyttöön ja valmistukseen liittyvää 

historiatietoa. Tämä mahdollistaa tuotekohtaisten kustannusten laskennan ja täten 

tuotantoresurssien uudelleen järjestelyn, jotta resurssien käyttö pysyy minimaalisena. 

Kustannuksiin liittyvä simulointi mahdollistaa kustannusten ja marginaalien arvioimisen 

eri toimittajien välillä. Laaja-alainen kyber-fyysinen tuotantoverkosto mahdollistaa 

vaihtoehtoisten toimittajien analysoinnin ja niiden reaaliaikaisen kapasiteetin seurannan. 

(Acatech 2013:72). 

5.2.5 Tieto kyber-fyysisessä tuotantojärjestelmässä  

Kaikkien elementtien tietointegraatio, joka käsittää työstökoneet, materiaalin kuljetus- 

ja käsittelyjärjestelmän yms. elementit ovat yhdistyneet kyber-fyysisen järjestelmän 

kautta. Aineiston sisällön hallinta ja keräys esitetään digitaalisesti reaalisesta 

järjestelmästä. Digitaalinen sisältö pitää sisällään kaiken relevantin tiedon kaikista 

prosesseita, jotka myös käyttävät kerätyn aineiston sisältöä. Kaikki muutokset tuotteen 

elinkaaren aikana tunnistetaan ja välittömästi tallennetaan. Verkkotasolla kyber-fyysisen 

järjestelmän kaikki digitaalinen tieto tallennetaan, hallinnoidaan ja tarjotaan 

automaattisesti. Aineisto sisältää esitettävän virtuaalisen mallin reaalisista koneista, kuin 

myös niiden kunnossapitohistoriasta ja tilasta, samoin käytössä olevasta 
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komponenttikonfiguraatiosta. Järjestelmän ansiosta digitaalinen aineisto sisältää aina 

ajantasaiset tiedot. (Barthelmey et al. 2014:208–209). 

Tuotantotietojen kerääminen jokaisesta tuotteesta, kuten sensoritiedot, menetelmien, 

spesifikaatioiden, työtehtävien tallentaminen ja muut havaittavat tiedot, jotka syntyvät 

poikki valmistajan ja toimittajien, luovat tietokokonaisuuden, joka pitää sisällään 

historia-, tila-, laatu-, tuotetietoja kokonaisuuden jokaisesta tuotteesta. Tämä tieto 

sisältää tuotantoketjun, energiaverkon, liiketoimintajärjestelmät, tehtaat, 

jakelukeskukset ja asiakkaat. Tätä aineistoa voidaan käyttää uusien mallien ja 

keskeisten suorituskykymittareiden kehittämiseen. (Davis et al. 2012:147). 

Aseistettuna tiedolla tuotteista ja mahdollisuudesta muovata tuotteita kohti 

yksilökohtaisempia tarpeita, asiakas muuttuu aktiivisekti osallistujaksi. Kysyntään 

vastataan hinnalla, laadulla, lisätyllä arvolla ja ympäristövaikutuksilla. Pitkällä 

aikavälillä perinteiset suorituskykymittarit, jotka perustuvat tuottavuuteen, antavat tietä 

uusille mittareille, jotka mittaavat joustavuutta, vastaavuutta, energiatehokkuutta ja 

ympäristövaikutuksia. Perinteiset lähteestä asiakkaalle johtavat suorat toimitusketjut 

muuttuvat kysyntädynaamisiksi toimitusketjuiksi. Lisäksi reaaliaikainen tieto, joka 

ulottuu tuotteiden, tuotantotilojen, pienten ja suurien yritysten toimitusketjujen, jakelun 

ja asiakkaan yli, voidaan yhdistää muista lähteistä tulevan aineistoin, tiedon, mallien ja 

tutkimusten kanssa, näin tuottaen uusia näkemyksiä, koulutusmalleja ja vaihtoehtoisia 

lähestymistapoja. Samoin parempi tieto ja paremmat mallit tuotantoprosesseista voidaan 

käyttää ennustamiseen, suunnitteluun ja riskienhallintaan. (Davis et al. 2012:147). 

Elinkaaren päästä päähän ulottuvan reaaliaikaisen läpinäkyvyyden ansioista aikaisten 

suunnittelupäätösten tunnistaminen ja niihin joustavasti vastaaminen on mahdollista. 

Tällä tarkoitetaan joustavaa reagointia häiriöihin, sekä globaalin toiminnan optimointia, 

kaikissa yhtiöön sidoksissa olevissa tuotantoyksiköissä ja näin optimoiden päätöksen 

teon. Älykkäät algoritmit pystyvät käsittelemään suurta määrä aineistoa, jonka älykkäät 

ratkaisut tarjoavat, näin luoden alavirran toimintoja, kuten palveluita, jotka luovat 

asiakkaalle lisäarvoa. Sovellukset ja palvelut tulee käsittää laajemmassa kontekstissa, 

eikä pelkästään web-pohjaisina palveluina. Niiden tulisi muodostaa selkeitä jaettuja 
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sovelluksia ja palveluita, jotka käsittävät yhteistyössä muodostetut yhtiöiden väliset 

prosessit ja liiketoimintaverkostot.  (Acatech 2013:16). 

Anteroisen (2015b:20–21) haastatteleman automaatiojohtaja Pasi Toreniuksen mukaan 

tietoon perustuva mittausdata, joka syntyy erilähteistä, voidaan analysoida ja tätä kautta 

ennakoida tulevaa. On mahdollista vaikuttaa lopputuotteen laatuun ja tehokkuuteen. 

Tieto toimii myös tuotekehityksen tukena. Esimerkiksi laatupoikkeamat voidaan havaita 

aikaisessa vaiheessa ja eliminoida. (Anteroinen 2015b:20–21). 

5.2.6 Tiedon läpinäkyvyys tuottavuuden parantajana 

Edellä mainitut ovat järjestelmän mahdollistamia asioita, mutta onko nykytiedon 

valossa tutkimustietoa, jonka mukaan tietovirran läpinäkyvyys tuotantoketjussa 

parantaisi sen tehokkuutta? 

Madenas (et al 2014:335) tutkivat tietovirtoja toimitusketjussa käsittäen tuotteen koko 

elinkaaren (suunnittelu, tuotanto ja palvelut), tutkimuksessa analysoitiin 132 julkaisua. 

Analysoiduissa artikkeleissa on laajasti käsitelty toimitusketjun hallintaa tuotannon, 

tuotekehityksen ja palveluiden aikana, kuitenkin pääasiallisesti erikseen (Madenas et al. 

2014:335).  

Moderni toimitusketju ei pelkästään kilpaile kustannustehokkuudella vaan myös 

joustavuudella ja sopeutuvuudella uuteen ympäristöön, missä kysyntä muuttuu 

jatkuvasti. Nykypäivänä tuotanto on voimakkaasti riippuvainen toimittajistaan, joiden 

tulee toimittaa oikeat tuotteet, oikeaan aikaan, oikealla laadulla ja samalla ollen hinta 

pudotuksen paineen alla. Aineiston perusteella, laajasti hyväksytty keino tuotantoketjun 

tehokkuuden parantaja on erilaisen tiedon jakaminen, kuten ennusteiden, varastotasojen, 

kapasiteetti suunnittelu ja tilaustietojen. Tietovirran parantaminen tuo selvää parannusta, 

josta todisteena oleva aineisto on. (Madenas et al. 2014:340) 

Tehdyn kirjallisuustarkastelun perusteella tietovirta on kriittinen osa tuotantoketjun 

hallintaa, joka mahdollistaa selvien parannusten saavuttamisen, niin kustannusten kuin 

tehokkuuden perusteella. Vaikka tiedon jakaminen on avaintoteuttaja kustannusten 
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alentamisen suhteen, kuitenkin koordinoidut päätöksentekoprosessit ovat pääsyynä 

taloudelliselle hyödylle, jonka tietovirta mahdollistaa (Madenas et al. 2014:341). 

On myös tärkeää korostaa, että kirjallisuudessa tehdyt potentiaaliset hyödyt, johtuen 

toimitusketjun tiedon jaosta, tarjoavat vain rajoitetusti todisteita teollisuuden case -

tutkimuksista. (Madenas et al. 2014:344). 

5.3 Teknologioita yksikkötason tarpeiden tyydyttämiseksi 

Yksikkötason teknologialla tarkoitetaan toimitusketjussa olevien yksittäisten 

teknologioiden osuutta verkostossa. Yksittäiset yksiköt voidaan käsittää työstökoneina, 

laitteina, varastojärjestelminä ja kokoonpanopisteinä. Miten yksikkötason joustavuus ja 

tuottavuus voisivat parantua teknologian tason nousun myötä? Mitä kehitysnäkymiä on? 

Mitkä yksikkötason teknologiat voisivat tukea edellä mainitun verkostoituneen 

järjestelmän tarpeita, tuottamalla reaaliaikaista tietoa ja tuottaen tehokkaasti ja 

joustavasti? 

5.3.1 Ainetta lisäävän valmistuksen ja koneistuksen hybridi 

DMG Mori:n (2014) Lasertec 65 3D -työstökone yhdistää lisäävän valmistuksen 

koneistukseen muodostaen hybridin. Kyseinen kone lisää metallista materiaalia käyttäen 

laser-tekniikkaa, jossa metallijauhetta hitsataan kerros kerrokselta, näin muodostaen 

halutun geometrian. Kun haluttu geometria on saatu aikaan, koneistetaan tarkkuutta 

vaativat piirteet kappaleeseen. Valmistaja luonnehtii menetelmää kymmenen kertaa 

nopeammaksi menetelmäksi, kun verrataan menetelmää, missä ainetta lisäävä valmistus 

tapahtuu metallijauho petissä ja prosessointi kammiossa. (DMG Mori 2014). 

Materiaalista riippuen, valmistajan mukaan aineen lisäysnopeus on noin yksi 

kilogramma tunnissa. Esimerkkinä esitteessä (DMG Mori 2014) on ruostumattomasta 

teräksestä valmistettu, dimensioiltaan 180x150 millimetriä oleva kappale, jonka ainetta 

lisääviin valmistusvaiheisiin on mennyt 230 minuuttia ja koneistukseen 76 minuuttia.  
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5.3.2 Robotiikkaan liittyvä kehitysnäkymä 

ProMetalli (Anteroinen 2015c) -lehden haastattelema Yaskawa Finlandi Oy:n 

maajohtaja Nina Lehtinen arvioi, että teollisuuden robotteja tullaan hyödyntämään 

lyhyemmissä sarjatuotannoissa, sekä ihmisen että koneen yhteistyö tulee lisääntymään, 

samalla kun siihen liittyvät turvallisuus asiat kehittyvät. PwC (2014) raportissaan: miten 

robottien uusi sukupolvi muuttaa tuotantoa, käsittelee myös Co-Botteja (Collaborative 

robots).  

Uuden sukupolven robotit on suunniteltu työskentelemään ihmisen seurassa, toimien 

ihmisen avustajana ja työkaverina. Robotit eivät siis enää ole suljettuja lasien taakse. 

Co-Bottien tuleminen on alkanut ja niitä työskentelee tehtaissa, kokoonpanolinjastoissa 

ja jakelukeskuksissa. Robotit ovat hyviä tarkkuudessa, toisaalta tarvitaan ihmisen 

kosketusta ja näkökulmaa. Tällöin olisi järkevää yhdistää robotti ja ihminen 

työskentelemään yhdessä, näin luoden eräänlaisen hybridilähestymisen johonkin 

työvaiheeseen. (PwC 2014:8-9). 

ABB (2015) on kehittänyt yhteistyötä tekevän, kaksikätisen robotin pienten 

kokoonpanojen ratkaisuksi. Yritys pitää kyseistä robottia tulevaisuuden visiona, jonka 

tarkoituksena on muuttaa ajatusmaailmaa liittyen kokoonpanoautomaatioon, 

työskennellen yhdessä ja luoden rajattomasti mahdollisuuksia. Yritys myös luonnehtii 

robottia aidosti yhteistyötä tekeväksi robotiksi, joka takaa ihmisen turvallisuuden. 

Robotti julkaistaan vuoden 2015 huhtikuussa. (ABB 2015). 

5.3.3 Älykkäät tuotteet ja tiedon keräys 

Älykkäässä tehtaassa kaikissa tuotteissa ja välineissä tulee olla tihetty määrä 

sisäänrakennettua älykkyyttä. RFID-teknologia nähdään tässä suhteessa pioneerina. 

Älykkäisiin tuotteisiin liitettävää teknologiaa voidaan luonnehtia: korkeasti 

integroiduksi, vähävirtaiseksi, jossa on matalahintainen prosessori, joka on laajennettu 

muistilla ja langattomalla yhteydellä. Tästä syystä keskitetyn järjestelmän älykkyys 

hajautetaan kaikkien komponenttien kesken. Tuotteet tietävät historiansa ja reittinsä, 

näin suuresti yksinkertaistaen logistista ketjua, mutta myös muodostaen perustan 

tuotteen elinkaaren aikaisen aineiston keräämiselle. Kun tämä teknologia hallitaan ja 
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valmistus onnistuu muutamalla sentillä, seuraava askel on yhdistää sensorit ja 

käyttölaitteet autonomiseksi verkostoksi. (Zuehlke 2010:130). 

Teknologisena tulevaisuuden visiona, joka perustuu seuraavan sukupolven mobiileihin 

sulautettuihin järjestelmiin, jotka yhdistävät radiotekniikan elementtejä ja näin 

muodostaen kommunikaatioverkon kaikkien arkipäiväisten objektien välille. 

Tavoitteena on kehittää älykkäitä tuotteita, jotka ovat enemmän kuin pelkkiä 

tunnistamiseen käytettyjä sovelluksia, jota nykyinen RFID-tekniikka on. Sen lisäksi, 

että ne arvioivat tietoa useista sulautetuista sensoreista, kuten lämpö, valon voimakkuus, 

kosteus, nopeus, kiihtyvyys ja paikka, ne myös tallentavat relevanttia tietoa tuotteesta, 

liittyen sen valmistukseen ja käyttöön. Tuote samalla vaihtaa tietoa muiden tuotteiden, 

ympäristön ja asiakkaiden kanssa. (Zuehlke 2010:134). 

Miten on mahdollista saada tuotettua elektroniikka, jonka arvo on olematon ja kuitenkin 

sisältää edellä mainitut ominaisuudet? Yhtenä tulevaisuuden teknologiana, joka 

mahdollistaa tämän on painettava elektroniikka. BusinessOulu (2015) määrittelee 

painettavan älyn olevan elektroniikan tuottamista painokoneella, jolloin sitä voidaan 

tuottaa nopeasti ja halvalla, tämä mahdollistaa elektroniikan liittämisen massatuotteisiin. 
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6 LOGISTISEN YMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 

Tarkastellaan logistisen ympäristön kehitysnäkymiä. Kuten voidaan olettaa, alavirran 

materiaalivirroilla on erilaiset kuljetustarpeet kuin ylävirran materiaalivirroilla. 

Tarkastellaan meri- ja maantieliikenteen kehitysnäkymiä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat 

niiden kustannusrakenteisiin ja markkinahintoihin. Logistinen ympäristö käsitetään 

tässä yhteydessä tuotteiden fyysisenä kuljettamisena. 

6.1 Logistiseen ympäristöön vaikuttavia tekijöitä 

6.1.1 Energian ja ympäristöarvojen vaikutus 

PricewaterhouseCoopers (2009) on tutkinut tulevaisuuden kuljetus- ja logistista 

ympäristöä, käyttäen Delphi-menetelmää. Tutkimusten perusteella on muodostettu neljä 

äärimmäistä skenaariota. Skenaariot rakentuvat kahden väittämän pohjalle, jolla Delphi 

paneelin mukaan olisi suurin vaikutus tulevaisuuteen. Suurin vaikutus tulevaisuudessa 

olisi 1000 dollarin öljyn hinnalla, jolloin öljyn tuotanto olisi saavuttanut huippunsa jo 

vuosia sitten. Toiseksi, kuluttajien kulutuskäyttäytyminen on muuttunut siten, että 

paikallisesti tuotetut tuotteet ovat voimakkaassa suosiossa. (PwC 2009:43). 

Amerikkalaisen yleishyödyllisen RAND-yrityksen tekemässä tutkimuksessa, on myös 

tarkasteltu jokseenkin samoja asioita skenaarioiden kautta. (Zmud et al. 2013). 

Esitettyjen skenaarioiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään eri tekijöiden 

vuorovaikutussuhteita. 

Skenaario: Ekotietoinen, mutta halukas 

Vuonna 2030 öljynhinnat ovat vakaantuneet ja vaihtoehtoisia energiamuotoja on 

tarjolla. Logististen palveluiden tarjoajat eivät ole huolissaan energian hinnoista, koska 

vaihtoehtoiset energiamuodot ovat ratkaisseet energiaongelmat. Riippuvuus öljystä on 

dramaattisesti tippunut. Kuljetuskustannukset ovat pienessä roolissa kun tarkastellaan 

kokonaiskustannuksia, johtuen riittävästä halvasta energiasta. (PwC 2009:44). 
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Vaikka ajoneuvojen lukumäärä on kaksinkertaistunut, ovat polttoaineenkulutus ja 

kasvihuonekaasupäästöt pienentyneet merkittävästi. Tämän voidaan katsoa johtuvan 

suurista edistyksistä teknologiassa. Tämän lisäksi, kuluttajat ovat kasvavassa määrin 

ympäristötietoisempia ja aktiivisesti hakevat, sekä kuluttavat, kestävästi tuotettuja 

tuotteita ja palveluja. Kuluttaja ovat valmiita maksamaan arvomaailmastaan 

ylimääräistä. (PwC 2009:44). 

Yritykset ovat vahvistaneet ja paikallistaneet tuotantoketjujaan, vastatakseen kuluttajien 

kysyntään. Globaali tuotanto ja jakelu ovat yhä olemassa. Siitä huolimatta kuluttajat 

ovat kehittäneet mieltymyksen paikallisesti tuotettuihin tuotteisiin. Vuonna 2030 ”eko-

sinetti” on tullut markkinoille, jota kuluttajat suosivat merkittävissä määrin. 

Ostopäätökset pyörivät ympäristöarvojen ympärillä. (PwC 2009:44). 

Skenaario: Deglobalisoitunut ja puhdas maailma 

Viimeisen kahden vuosikymmenen ajan logististen palveluiden tarjoajat ovat 

kohdanneet suuria haasteita, johtuen räjähtäneestä öljyn hinnasta. Koska vaihtoehtoiset 

energiamuodot eivät tarjoa haluttua potentiaalia, pysyy öljy tärkeimpänä 

energianlähteenä. Hidas öljyn hyödyntäminen, sotaisat konfliktit OPEC-maissa ja 

vähenevät öljyn tuotantomäärät, ovat nostaneet öljyn hinnan lähemmäksi nelinumeroista 

lukua. Tästä johtuen kuljetuskustannukset ovat isossa roolissa, myös tuotteiden 

kokonaiskustannuksista. Tämä on vähentänyt kysyntää ja maailmankauppaa. Tämän 

lisäksi kuluttajat ovat kehittyneet äärimmäisen ympäristötietoisiksi ja ovat täten 

muuttaneet kulutustottumuksiaan kohti kestävämpiä ratkaisuja. Tästä johtuen globaali 

tuotanto on palannut takaisin juurilleen. (PwC 2009:45). 

Kaikilta tuotantoketjun yrityksiltä odotetaan vihreiden arvojen saavuttamista ja 

logistiikkayritykset ovat ottaneet käyttöön useita eri toimintasuunnitelmia 

vähentääkseen energian kulutusta. Sisäiset ohjelmat, jotka tukevat vihreää 

toimitusketjun hallintaa, ovat osoittautuneet hyväksi työkaluksi kompensoimaan 

räjähtäviä energian hintoja. (PwC 2009:45). 
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Skenaario: Huoleton ja globalisoitunut maailma 

Kahden vuosikymmenen aikana kuluttajien tottumukset eivät ole muuttuneet 

merkittävissä määrin. Osto tapahtuu hintavetoisesti. Kestävät ja ympäristöystävälliset 

tuotteet ja palvelut ovat edelleen pieni osa markkinoita. Säännöstely ja hallinnolliset 

toimet ovat harvinaisia tai olemattomia. Kuitenkin, riippuvuus öljyn hinta vaihtelusta on 

vähentynyt merkittävästi. Innovaatiset toiminnat sallivat vaikeiden öljyesiintymien 

hyödyntämisen taloudellisesti. Tämän lisäksi uusien vaihtoehtoisten energialähteiden 

saatavuus on hyvä ja ne ovat syrjäyttäneet öljyn tärkeimpänä energianlähteenä. Uuden 

energialähteen sallivat energiankulutuksen kasvuna ja samalla vähentävät 

kasvihuonekaasupäästöjä. Kaikki tämä on ajanut maailman kaupan lisääntymistä ja 

toimitusketjut ovat muuttuneet todella globaaleiksi. (PwC 2009:46). 

Skenaario: Rajoittunut, mutta silti välinpitämätön maailma  

Pyrkimys kehittää toteuttamiskelpoisia, kustannustehokkaista teknologioita 

vaihtoehtoisten energiamuotojen ympärille ei ole tuottanut toivottua tulosta. Öljy on 

edelleen tärkein energianlähde. Suurimmat öljynkuluttajamaat kilpailevat vähäisistä 

öljyvarannoista. Öljyn hinta on räjähtänyt, johtuen korkeasta kysynnästä ja onkin 

saavuttanut lähes nelinumeroisen luvun. Korkeat energian hinnat ovat tehneet 

liikkumisesta luksustuotteen kuluttajille. (PwC 2009:47). 

Koska kuluttajat eivät ole kehittäneet mieltymystä kestäville ja ympäristöystävällisille 

tuotteille, on tuotteiden pääsääntöinen ostopäätös riippuvainen hinnasta. Johtuen 

korkeasta energian hinnasta, on tavaroiden kuljettaminen erittäin kallista. Yritykset ovat 

muuttaneet matalan kustannustason maiden hankinnan lähemmille alueille tai 

kotiuttaneet tuotantoaan. Kompensoidakseen korkeat kuljetuskustannukset, ovat 

yrityksen siirtäneet toimintojaan lähemmäs kuluttajia. Maailmankauppa on vähentynyt 

ja paikallistaminen on suuri muotisana. (PwC 2009:47). 

Skenaario: Ei ole olemassa ilmaista lounasta 

Vuonna 2030 monet tekijät ovat yhdistyneet ja ajaneet säännöstelyä, vähentääkseen 

riippuvuutta öljystä ja vähentääkseen kaasuhuonekaasuja. Öljyn hinta on 190 dollaria 
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barrelilta, joka pohjautuu Kiinan ja Intian kysyntään, sekä poliittiseen kuohuntaan Lähi-

idässä. Kuitenkin kaikkein tärkein asia kaikista on, että jokainen kansalainen ymmärtää 

ilmastonmuutoksen tuhoisat seuraukset. Tulvat ja kuivuus ovat aiheuttaneet viimeisinä 

vuosikymmeninä ruokien ja vakuutusten hintojen voimakkaan nousun. Tällöin, hitaasti, 

mutta varmasti suuri yleisö on kasvattanut painetta muutokselle poliittisissa vaaleissa. 

(Zmud et al. 2013:30). 

Skenaario: Tankattu ja vapaasti pyörivä yhteiskunta 

Takaisinpäin katsottuna vuosi 2030 näyttää varsin samalta mitä 80- ja 90-luvut. 

Odotuksia alempi öljyn hinta on viimeisen 15 vuoden aikana muovannut maailmasta 

hyvin erilaisen kuin on ennustettu vuoden 2008 talouskriisin jälkeen. Talous kukoistaa, 

ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat osoittautuneet odotettua lievemmiksi, polttoaineen 

ja sähkön hinnat ovat suhteellisen halpoja. Yleinen oletus on, että öljyn kulutusta ei 

tarvitse rajoittaa tulevaisuutta varten. (Zmud et al. 2013:40). 

Barrelin hinta on asettunut 90 dollariin, joka on 2030-luvun tärkein vaurauden tekijä. 

Uusia merkittäviä öljyesiintyviä löytyy porausta varten ja teknologia mahdollistaa 

niiden hyödyntämisen taloudellisesti. Kehittyvien markkinoiden kasvunopeus on 

muuttunut paljon maltillisemmaksi. Samalla ne ovat alkaneet ajamaan 

energiatehokkuuden säännöstelyä. Näiden seurauksena energian kysyntä kehittyvillä 

markkinoilla on kasvanut hitaammin, verraten edellisiin vuosiin. (Zmud et al. 2013:40). 

6.1.2 Öljy 

Yhtenä ilmeisenä tekijänä kaikilla kuljetusmuodoilla on kuljetukseen käytettävän 

energian laatu ja hinta. Kuljetussektori käytti vuonna 2012 63,7 prosenttia kaikesta 

tuotetusta öljystä. Koko maailman energian tuotannosta kuljetussektori vastaa noin 18,7 

prosentista. 92,8 prosenttia kuljetusmuotojen tarvitsemasta energiasta tuotettiin 

öljypohjaisista tuotteista. Lukuihin on laskettu myös yksityisautoilun, joka on 

merkittävin yksittäinen energian käyttäjä. (IEA 2014). Öljy toimiikin nykyisessä 

maailmassa yhteisenä nimittäjänä suurimmalle osalle kuljetuksen muodoille. 
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Vaikkakin 1000 dollarin barreli hinnalla olisi todella vallankumouksellinen merkitys, on 

paneelissa vallitseva konsensus asiasta, öljyn hinta suurimmalla todennäköisyydellä ei 

tule kasvamaan näin suureksi. Siksi suurta muutosta ei synny ja öljy pysyy merkittävänä 

osana energiapalettia. Viime vuosien merkittävä öljyn hintavaihtelu on korostanut öljyn 

äärellisiä resursseja. Vaikka uusia öljyesiintymiä esiintyy ja niiden hyödyntämiseen 

käytettävä teknologia kehittyy, nousee kysymykseksi esiintyminen riittävän nopea 

hyödyntäminen. Merkittävät investoinnit uusiutuviin energiamuotoihin vähentäisi 

riippuvuutta öljystä. Samalla vähenevä kysyntä öljystä loisi kilpailua öljyn ja 

uusiutuvien energiamuotojen kesken ja täten pienentäisi öljyn hintaa. (PwC 2009). 

Poliittiset aloitteet ovat isossa roolissa, puhuttaessa uusiutuvista energiamuodoista. 

Valtiot, joilla ei ole merkittäviä öljyvarantoja pyrkivät ajamaan suurempaa energia 

itsenäisyyttä. Erityisesti geopoliittisen riskin valossa, kaupan tekeminen valtioiden 

kanssa, joilla on merkittävät öljyvarannot. (PwC 2009). 

Öljyn hinnalla on voima muuttaa kaupan ja tavaroiden materiaalivirtoja eri sektoreilla ja 

markkinoilla. Samalla sillä on suuri merkitys kansantalouksien kasvuun ja 

kehittymiseen. (PwC 2009). Zmud (et al. 2013) määrittelee skenaarioissaan 90 ja 190 

dollarin barreli hinnan ja toteaa näillä olevan merkittävä vaikutus, näistä 190 dollarin 

hinta on saanut hieman suurempaa kannatusta. EIA (2014) ennustaa kolmea eri hinta 

kehitystä. Korkeassa hinta kehityksessä öljyn hinta saavuttaa vuonna 2030 174 dollarin 

hinnan ja matalassa 72 dollaria. Kolmannessa tapauksessa öljyn hinta kehittyy näiden 

kahden välissä, tällöin hinta vuonna 2030 olisi 119 dollaria. (EIA 2014). 

6.1.3 Ympäristötietoisuus 

Hiilipäästöistä vallitsee konsensus, päästöjen vähennys seuraavien 20 vuoden aikana 

tulee luomaan haasteita logistiikkayrityksille. Paneeli odottaa vuonna 2030 olevan 

järjestelmä, jossa päästöistä syntyvät kustannukset allokoidaan aiheuttajalle. Suuren 

konsensuksen lisäksi paneeli osoittaa suurta todennäköisyyttä asialle, sekä suurta 

vaikutusta. (PwC 2009). 
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Tärkeä kehitys tapahtuu ympäristösäännöstelyllä, joka tapahtuu kansallisella tasolla ja 

jonka selkeä tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tiukka lainsäädäntö 

aiheuttaa muutoksia energia- ja kuljetusmarkkinoihin. (Zmud et al. 2013). 

Muutospaine ei tule pelkästään valtionhallinnosta, vaan myös asiakkailta ja suurelta 

yleisöltä. Kuluttajat ovat tärkein käyttäjä useissa kuljetusmuodoissa, joten kuluttajien 

ostopäätöksillä on suuri merkitys yritysten toimitusketjuihin. Vaikka kuluttajien 

käyttäytyminen vaihtelee markkinoittain, tulee ekologinen kulutuskäyttäytyminen 

lisääntymään. Tällöin, paikallisesti tuotettuja tuotteita suositaan ostopäätöksissä. 

Kuluttajien mieltymysten tunnistaminen saattaa parantaa logististenprosessien 

tehokkuutta. Tällöin kuljetuspalveluiden tarjoajat joutuvat tekemään hiilijalanjäljestään 

läpinäkyvämmän ja täten samalla parantaen sen tehokkuutta. (PwC 2009). 

6.2 Meriliikenne 

Suomessa ulkomaankauppa hoidetaan pääsääntöisesti meriteitse. Tämä voidaan todeta 

Tullin (2014) ulkomaankauppaa koskevista tilastoista, joissa meriteitse vietiin 88,5 

prosenttia tavaroiden painosta vuonna 2013. Vuorostaan viennin rahallisesta arvosta 

vastaava luku on 74,5 prosenttia. Vastavuoroisesti tuonnista vastaavat luvut ovat 78,4 

prosenttia tavaroiden painosta ja 82,8 prosenttia tuonnin arvosta tuotiin meriteitse. 

Yksikkökuljetuksista, kuten rekkojen, konttien ja perävaunujen osuus meriliikenteen 

kuljetuksista on noin kolmannes (Tulli 2014, Liikennevirasto 2014). Tyypillistä 

Suomelle on yksikkökuljetuksissa olevien rekkojen ja perävaunujen suuri suhteellinen 

osuus. Kontteja käytetäänkin pääsääntöisesti Euroopan ulkopuolisiin kuljetuksiin. 

Euroopan sisäinen liikenne hoidetaan suurelta osin perävaunujen ja rekkojen avulla. 

(Tapaninen 2013:24). 

6.2.1 Merikuljetusmarkkinat 

Merenkulkutalous voidaan todeta olevan kahden eri päämarkkinan, sekä niiden 

yhteisvaikutuksen tulosta. Jako tehdään rahtimarkkinoihin, sekä alusmarkkinoihin. 

Rahtimarkkinoilla lastin omistaja maksaa kuljetuksesta kuljettajalle. Alusmarkkinoilla 

tarkoitetaan varustamoiden hankkimien alusten markkinoita. Rahtimarkkinoiden 
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tehtävänä on käyttää tehokkaasti olemassa olevaa laivauskapasiteettia ja 

alusmarkkinoilla vähennetään tai lisätään tätä tarjontaa.  (Tapaninen 2013:58). 

Merenkulkumarkkinoille on tyypillistä voimakkaat heilahtelut kysynnässä ja 

tarjonnassa. Heilahtelua tapahtuu luonnollisesti talouden nousun ja taantumien kautta, 

kun kauppavaihto muuttuu. (Tapaninen 2013:58–59). 

Rahtimarkkinoilla lastinomistaja etsii lastilleen kuljettajan. Merikuljetuspalveluiden 

tarjontaa vaikuttaa olemassa olevien laivojen määrä ja niiden omaavan tonniston määrä 

eli kuljetuskapasiteetti. Mitä enemmän kysyntää kuljetuspalveluilla, suhteessa olemassa 

olevaan tonnistoon, sitä enemmän rahtitaso nousee. Rahtitason nousu tarkoittaa 

suurempaa hintaa, jota kuljetuksesta joutuu maksamaan. Rahtitasot vaihtelevat suuresti 

juuri saavavilla olevan aluskaluston mukaan. Maailmanlaajuisen rahtitason määrittelee 

juuri kysyntä ja sitä vastaava tarjonta. Alusten tarjonta on kuitenkin tiukkaa ja 

joustamatonta. Kysynnän kasvaessa laivakapasiteetin kasvu saattaa kestää vuosia. 

Toisaalta, laivoihin sitoutunut paljon pääomaa, joka ajaa alukset liikenteeseen, vaikka 

ne tekisivätkin tappiota. Näin pyritään kattamaan edes osa suurista 

pääomakustannuksista. Vain äärimmäisessä taantumassa laivoja voidaan seisottaa 

satamissa. (Tapaninen 2013:60).  

Pitkän aikaa konttiliikenteen rahtivirtoja pystyttiin ennustamaan maailman 

bruttokansantuotteen kehityksestä. Tällöin konttiliikenteen kasvuvolyymin ennustettiin 

olevan kolme tai nelinkertainen verrattuna bruttokansantuotteen kasvuun. Tätä kyseistä 

suhdelukua ollaan nykyisin kyseenalaistamassa, sillä tihettyjen tekijöiden nähdään 

pelaavaan uutta roolia. Tekijöinä voidaan pitää tuotannon ulkoistamisen laajuutta, 

bulkki-tavaran konttirahtausta, sekä tavarat/palvelu ja valmistus/hyödykkeiden 

suhteiden muuttumista eri valtioissa. Vuosina 1990 – 2005 keskivertainen kasvukerroin 

suhteessa maailman BKT:n prosentuaaliseen kasvuun, oli 3,4, vuonna 2012 kyseinen 

luku oli 1,5. Pienentyneellä arvolla on vaikutusta tulevaisuuden kysynnän arvioimiseen. 

Tämä on tiedostettu jo teollisuustasolla. Suurimmat varustamot pitävät lukua 

mahdollisena uutena normaalina ja 9-10 prosentit vuotuiset kasvuluvut ovat siirtyneet 

historiaan. (Containerisation International 2013, ks. UNCTAD 2013:22). Konttiliikenne 

on siis hyvin voimakkaasti sidoksissa eri talouksien suhdanteisiin. 
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Maailman kokonaislaivasto on kasvanut voimakkaasti koko 2000-luvun ja vuonna 2012 

nähtiin käännös maailman tonniston valmistusmäärälle. Vuodesta 2001, vuoteen 2011 

nähtiin joka vuosi historiallisia lukuja, koskien uusien laivojen tuotantoa maailmassa. 

Jopa vuoden 2008 taloudellisen laskun johdosta alustuotanto jatkoi kasvuaan, johtuen 

lähinnä alustilauksista, jotka oli tehty ennen kriisiä.  Vasta vuonna 2012 oli 

ensimmäinen kerta sitten 2001, jolloin nähtiin palvelukseen tulevien alusten määrä 

olevan vähemmän kuin viime vuonna.  (UNCTAD 2013:36). 

Taulukko 1. Maailman konttialusten ikäjakauman mukainen alus määrä, bruttotonnisto 

ja keskimääräinen aluskoko (DWT). (UNCTAD 2013:40). 

Ikä, vuosia 0-4 5-9 10–14 15–19 20+ 

Konttialus Aluksia, 

kpl 

23 % 29 % 18 % 20 % 10 % 

Jakauma 

DWT 

34 % 32 % 16 % 13 % 5 % 

Ka. bwt 59547 43782 37049 26750 19962 

 

Taulukosta 1 on esitettynä maailman konttialuslaivaston tunnuslukuja, voidaan havaita, 

että 66 prosenttia bruttotonnistosta on alle 10 vuoden ikäisiä aluksia. Samoin alusten 

bruttotonniston keskimääräinen koko per alus on kasvanut uusien alusten kohdalla. 

Vuosien 2004 ja 2013 välillä maailman konttialuskapasiteetti on lähes 

kaksinkertaistunut, vaikka alukset eivät ole lukumääräisesti kasvaneet käytännössä 

ollenkaan. Näin ollen selkeä trendi koskien suurempien alusten rakennusta on jatkunut 

pitkään. (UNCTAD 2013:52) 

Alusten määrällinen arvo reagoi hitaasti taloudellisiin muutoksiin. Vaikka kysynnän 

selvä lasku tuli selväksi jo vuonna 2008, näkyi se tilauskirjoissa vasta vuonna 2009 ja 

vasta 2012 toimitusten määrä kääntyi laskuun. Tilauskirjat ovat nopeasti pienentymässä 
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ja tarjoavatkin lähelle samaa tasoa olevan alusten toimitustason kuin vuodelle 2014. 

(UNCTAD 2013). 

Poliittiset, ympäristölliset ja taloudelliset levottomuudet vaikuttavat yleensä 

ensimmäisenä rahdin volyymiin ja tätä kautta kysyntään meriliikenteessä. Tekijät kuten 

kansainvälisen kaupan hidastuminen, pakotteet, luonnonkatastrofit, säännöstely ja öljyn 

hinta vaikuttavat merirahdin kysyntään. Mitä merikuljetusten tarjontaan tulee, on alalla 

taipumusta ylikapasiteettiin. Johtuen siitä, että aluksia on mahdollista rakentaa ilman 

rajoitusta ja niiden tilaus-toimitusaika on pitkä. Tästä johtuen merikuljetusmarkkinat 

ovat erittäin syklisiä, joissa koetaan hyviä voittoja ja aikoja, jolloin varustamot 

taistelevat olemassa olostaan. (UNCTAD 2013:68). 

Vuonna 2012 pienenevät rahtivolyymit, yhdistettynä ylitarjontaan, johtivat 

epävakaiseen konttirahdin hinnoitteluun. Kuvassa 18 on kuvaaja kysynnän ja tarjonnan 

indeksoitua muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2012 markkinoihin vaikutti 

uusien alusten virtaaminen markkinoille, täten lisäten tarjontaa markkinoilla. Samaisena 

vuonna maailman konttiliikenteen tarjonnan määrä ylitti kysynnän. (UNCTAD 

2013:68). 
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Kuva 18. Konttiliikenteen kysynnän ja tarjonnan muutos, 1999=100, vuoden 2013 arvo 

on projektio (UNCTAD 2013) 
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Yrittääkseen käsitellä markkinoiden epätasapainoa, johtuen suuresta tarjonnasta ja 

matalasta kysynnästä, varustamot järjestelivät kapasiteettiaan. Vähentäen kapasiteettia 

pieneneviltä rahtiliikenne linjoilta, kuten tärkeimmiltä Itä-länsi – reiteiltä, joissa kauppa 

oli vähentynyt 5 prosentti verraten vuoteen 2011. Samalla lisäten kapasiteettiä 

kasvaville Pohjoinen-Etelä – reiteille (Kiina – Australia, Uusi Seelanti, Länsi- ja Etelä-

Afrikka), joiden kauppa kasvoi 4 %. Kapasiteettiä on myös siirretty alueellisille reiteille, 

jotka kasvoivat 7 prosenttia vuonna 2012, suurimpana stimulanttina voidaan pitää 

kasvavaa kysyntää kehittyvissä talouksissa. (UNCSTAD 2013:69). 

Ottaen huomioon kasvavan välin kysynnän ja tarjonnan välillä, rahtien hinnat pysyivät 

alhaisina vuonna 2012. Tämä osittain johtunee muuttuneista laivausstrategioista, sekä 

markkinakurista, jossa toimijat pyrkivät parantamaan voittojaan, markkinaosuuksien ja 

volyymien kasvattamisen sijaan. Yleisesti, laskusuhdanne vuodesta 2008 alkaen on 

luonut ylimääräistä kapasiteettia konttiliikenteeseen, joka on suurin tekijä 

rahtihinnoissa. Ylijäämä suurista konttialuksista (+8000 TEUs) on johtanut kapasiteetin 

uudelleen järjestelyyn ja täten luonut painetta vuokraustoimintaan ja rahtihintojen 

epävakaisuuteen. Pienten konttialusten uudelleen siirto päälaivausväyliltä pienemmille 

kasvaville väylille on ollut tärkeää, kun halutaan hallita kapasiteettiä, joka on syntynyt 

uusista suurista konttialuksista. Tämä on auttanut vähentämään ylikapasiteetin 

kumuloitumista suurille väylille, silloin kun kysyntä on vähäistä (UNCSTAD 2013:71). 

Lähitulevaisuudessa maailman taloudet ovat yhä paineen alla ja sektorin on odotettu 

kohtaavan sama, heikko kysyntä, erityisesti Euroopassa. Nämä tekijät yhdistettynä 

ylikapasiteettiin ja suureen kasvuun pääväylien ulkopuolisilla reiteillä, jotka vaativat 

pienempiä aluksia. Ylikapasiteetti on erityisesti suurien alusten osalta, jotka laivaavat 

pienemmillä lastimäärillä. Kaksi huolenaihetta syntyy: miten sovittaa erittäin suurten 

alusten tarjonnan syöksy alueille, joiden kysyntä on pienissä ja keskisuurissa aluksissa. 

(UNCSTAD 2013:71). 

Keskipitkällä aikavälillä tarjonnan voidaan katsoa vähentyvän, johtuen vähentyneestä 

alusten tilauskannasta, sekä vaikeutuneesta rahoituksen saamisesta uusia aluksia 

rakennettaessa. Nämä saattavat pienentää kysynnän ja tarjonnan väliä, joka nostaisi 

konttien rahtaushintoja. (UNCSTAD 2013:71). 
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Konttien hintakehitys on ollut viime vuosian varsin epävakaata. Hintakehitystä voidaan 

tarkastella kahden eri indeksi kautta. Mukana on Maerskin oma rahtihintaindeksi, joka 

on markkinoiden suurin toimija, sekä China Containerized Freight Index (CCFI), 

CCFI:tä voidaan pitää kaikkein kattavimpana. (Solakivi et. al. 2012). 

CCFI-indeksi on ollut varsin staattinen vuosien 2002 ja 2007 välillä, ollen 1250 pistettä 

Kiina-USA välillä ja 1500 pistettä Kiina-Eurooppa välillä. Kiina-Eurooppa reitin rahti-

indeksi nousi 1750 pisteeseen vuonna 2008 ja romahtaen tämän jälkeen tuhat pistettä. 

Tämän jälkeen noussen vuonna 2010 vieläkin korkeammalle tasolle, melkein rikkoen 

2000 rajan. Ja taas tämän jälkeen romahtaen alle tuhanteen ja taas noussen korkealle 

melkein 2000 tasolle vuonna 2012. (China Containerized Freight Index, ks. NYK Line 

2014). Maerskin oma hinta indeksi seuraa CCFI-indeksiä, pitkän aikavälin tarkastelussa 

ei havaita merkittävää eroa näiden kahden välillä. (A.P. MØller – Maersk Group 2011). 

Myös vuosien 2012 ja 2014 välillä sama epästabiliteetti on jatkunut Kiina-Eurooppa-

välillä. Suurimpien vaihteluiden huiput ovat kuitenkin pienentyneet ja indeksi onkin 

ollut suhteellisen tasainen vuoden 2014 aikana. (China (Export) Containerized Freight 

Index, ks. gCaptain 2014). 

6.2.2 Konttialuksen kustannustekijät 

Aluksen kustannuksista suurimman osan muodostavat polttoaine, miehistön palkat ja 

aluksen pääomakustannukset. Muista kustannuksista voidaan todeta vakuutuksien, 

satama- ja väylämaksujen, korjaus- ja huoltokustannusten ja lastinkäsittelymaksujen 

olevan myös merkittäviä. (Tapaninen 2013:67). 

Ajonopeus on yksi tärkeimpiä tekijöitä, jolla voidaan vaikuttaa polttoaineen 

kulutukseen. Mitä nopeammin alus kulkee, sitä enemmän se kuluttaa polttoainetta. 

Esimerkkinä 100 000 tonnin (DWT) alus käyttää 10 solmun nopeudella 0,35 tonnia 

polttoainetta tunnissa. Vuorostaan, nopeuden nosto 15 solmuun nostaa polttoaineen 

kulutuksen kuusinkertaiseksi. Käytännössä suurempi nopeus mahdollistaa suuremman 

frekvenssin, eli aluksen tekemien matkojen määrän vuodessa, tässä esimerkissä 

kolmanneksen suuremman. Alus siis pystyisi kuljettamaan kolmanneksen enemmän 

rahtia samassa ajassa ja tuottamaan tuloja sen mukaisesti. Tällöin kaksi alusta, jotka 
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kulkevat 15 solmun nopeutta korvaavat kolmannen, mikäli kaikki kolme alusta 

kulkisivatkin vain 10 solmua. Laivan taloudelliseen nopeuteen vaikuttaakin siksi 

suuresti polttoaineen hinta, sekä laivaan sidotun pääoman hinta ja muut 

ylläpitokustannukset. (Tapaninen 2013:68–70). 

Esimerkkinä voidaan pitää maailman talouden lamaa, jolloin markkinoilla on 

ylitarjontaa, tällöin varustamot alentavat alusten nopeutta sopeutuakseen alhaiseen 

rahtitasoon, hakemalla säästöjä polttoainekuluista. Tällöin matka-aika Aasiasta 

Eurooppaan kasvoi 6-7 viikosta 8-10 viikkoon. Ilmiötä kutsutaan slow steamingiksi 

(Tapaninen 2013:70). Tällöin voidaan myös päätellä, että ilmiö myös sitoo kapasiteettia, 

koska frekvenssi laskee. 

Karvonen ja Makkonen (2009) tutkimuksessaan ovat tarkastelleen tilastollista aineistoa, 

jonka mukaan aluksen koolla on merkittävä vaikutus. Kuvassa 19 on esitetty 

laivauskapasiteetin vaikutus aluskustannuksiin jokaista TEU:ta ja ajovuorokautta 

kohden. 

 

Kuva 19. Ajonaikaiset aluskustannukset konttialuksissa, syväyksen ja kapasiteetin 

mukaan (Karvonen & Makkonen 2009:15) 
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Konttialusten käyttökustannuksista merkittävin osa on suuret polttoainekustannukset, 

jotka ovat peräti 63 prosenttia aluksen kokonaiskustannuksista. Tämän jälkeen 

pääomakustannukset seuraavat noin 22 prosentilla, muiden kustannuserin saaden loput. 

Polttoainekustannuksiin vaikuttaa osaltaan tilastollisessa aineistossa olevien suurien 

konttialusten suhteellisesti suurempi kulutus. Suurempi suhteellinen kulutus johtuu 

suuremmasta konetehosta ja suuremmista ajonopeuksista. (Karvonen & Makkonen 

2009). Kyseisessä tutkimuksessa tulee huomioida käytetyn polttoaineen hinta 

tutkimusajankohtana. Karvonen & Makkonen (2009) käyttivät laskelmissaan 

polttoaineen (IFO 380) hintana 271 euroa tonnilta. Kuitenkin polttoaineen hinta on 

noussut merkittävästi tästä ajankohdasta ja onkin ollut lähellä 600 dollaria/tonni (IFO 

380) vuodesta 2011 lähtien. (NZMT 2014). Hinta tarkastelu päättyy vuoden 2014 

ensimmäiseen kvartaaliin.  

6.2.3 Nousevat trendit koskien meriliikennettä 

Vaikkakin meriliikenne koki positiivista kasvua vuonna 2012, pysyi meriliikenne silti 

haavoittuvana monille varjopuolen riskeille ja mahdollisille toimintaympäristön 

pysyville muutostrendeille. Kansainvälisellä meriliikenteellä on vastassaan uusi ja 

monimutkainen ympäristö, jossa on omat haasteensa ja mahdollisuutensa. Näiksi 

voidaan todeta olevan jo edellä mainittuja tekijöitä, kuten heikko maailmantalouden tila, 

kysynnän ja tarjonnan epätasapaino ja geopoliittiset jännitteet. Kaikista näistä 

huolimatta, energian saatavuus ja hinta, ilmastonmuutos, sekä ympäristön 

ylläpitäminen, ovat kaikkein huolestuttavimpia tekijöitä. Varsinkin ilmastonmuutos on 

korkea poliittinen agenda maailmassa, joka vaikuttaa myös laivaukseen ja satamiin. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia koetaan jo globaalisti ja ilman tarpeellisia 

ilmastonmuutoksen lievennyksiä ja mukautumistoimia kansainvälinen meriliikenne 

tulee kokemaan muutoksen vakavimmat vaikutukset, kuten äärimmäiset sääilmiöt ja 

nousevat merenpinnat. (UNCTAD 2013:25). 

Toisaalta erilaisia mahdollisuuksia ja muutoksia nousee esiin. Syventyvä etelä-etelä 

yhteistyö (Aasia, kehittyvä Amerikka, Afrikka ja Oseania) uudet meriyhteydet, kuten 

Panaman kanavan laajennus ja arktiset reitit muuttavat merenkulkua. Samoin kasvava 

maailman väkiluku tulee lisäämään kysyntää, sekä kasvu keskiluokkaisessa 

kulutusluokassa tulee muuttaman kuljetusmarkkinoita. Samalla myös taloudet tulevat 
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kehittymään arvoketjussa ylemmässä, käsityöpainotteisesta valmistuksesta korkeamman 

taitotason valmistukseen, tällä on vaikutusta kehittyviin alueisiin. (UNCTAD 2013:25–

26). 

Kuten edellisen perusteella voidaan todeta, riippuvuus polttoaineiden hinnasta ja 

kulutuksesta ovat meriliikenteelle äärimmäisen tärkeitä, samoin erilaisten ilmastopäästöt 

ovat alkaneet koskettaa myös laivaliikennettä. Tarkastellaan hieman näiden 

kehitystrendejä laivaliikenteessä. 

Slow steaming 

Johtuen konttialusten suhteellisen suuresta nopeudesta, ne kuluttavat suuremman 

määrän polttoainetta.  Tästä syystä varustamoille on tärkeää polttoaineiden hinta ja sen 

kehittyminen (UNCTAD 2013:26). Teollisuuskyselyssä paljastui, että suurin prioriteetti 

tulisi olla kustannustehokkaiden polttoaineratkaisujen kehittämisessä. Tätä mieltä olivat 

69 prosenttia yrityksistä. (Lloys’s List 2013a, ks. UNCTAD 2013:26). 

Kasvaneet polttoainekustannukset ovat aloittaneet slow steaming -trendin vuodesta 2007 

lähtien, tarkoituksena vähentää polttoainekulutusta. (Clarkson Research Services, 2013). 

Vaikkakin päätarkoituksena ilmiöllä on polttoainesäästöt, toimii se myös taloudellisessa 

ahdingossa ylikapasiteetin sitojana. (UNCTAD 2013:27). 

Kuitenkin, näkemykset slow steaming -ilmiön kannattavuudesta vaihtelevat. Jotkin 

pitävät ilmiötä vain ohimenevänä, joka talouden nousun ja vakaan öljyn hinnan 

siivittämänä poistuu. Toiset taas pitävät sitä pysyvänä ratkaisuna, joka on tullut 

jäädäkseen. Tässä mielessä, Maersk Line on raportoinut muutostöistä aluksissaan, 

joiden tarkoituksena on muuttaa alukset sopiviksi hiljaisempaan ajoon ja jopa ottaa 

käyttöön extra slow steaming. Eli erittäin hiljaisen ajo, joka tarkoittaa noin 15–18 

solmun nopeutta. Maersk Line on maailman suurin konttialusvarustamo ja sitä pidetään 

tihetyllä tavalla trendin asettajana. (Lloyd’s List 2013b, ks. UNCTAD 2013:27). 

Tutkimuksen mukaan ilmiö on kannattavaa vain, jos se säädetään koskemaan kaikkia 

aluksia tai koskemaan yksipuolisesti aluksia, jotka saapuvat satamaan (Faber et al. 

2012, ks. UNCTAD 2013:27). Toinen tutkimus pitää ilmiötä kannattamattomana, mikäli 
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tarkastellaan toimitusketjutasoa. Tarkoittaen, ilmiöstä johtuvia varastokustannuksia, 

odotusta, korkoja, vakuutuksia ja arvonalentumisia (Lloyd’s List 2013c, ks. UNCTAD 

2013:27). 

Meriliikenteen päästömääräykset 

Polttoaineiden hintaan vaikuttaa myös merkittävästi päästöihin liittyvä lainsäädäntö. 

Vuonna 2015 polttoaineen maksimi rikkipitoisuus ei saa ylittää 0,1 prosenttia, kun tällä 

hetkellä sallittu määrä on yksi prosentti. Säännös koskee ns. Emissin Control Areas – 

alueita, jotka sijaitsevat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. (UNSCAD 2013:27). 

Tutkimusten mukaan polttoaineen vaihto tulee nostamaan rahtihintoja 11,5 – 20 

prosenttia, kun tarkastellaan 16 Itämeren laivareittiä. Yksi huolenaihe on uusien 

polttonesteiden riittävä saatavuus ja hinta. Hintaerotus kaasuöljyn ja bunkkerin välillä 

nähdään olevan noin 50 prosenttia. Potentiaalisena puolena asiassa nähdään 

mahdollinen kilpailukyvyn parantuminen suhteessa tiekuljetuksiin, johtuen kilpailusta 

samoista tisleistä, mitä tieliikenne käyttää ja täten mahdollisesti nostaen tieliikenteen 

polttoainekustannuksia (Lloyd’s List 2013d, ks. UNCTAD 2013:28). 

Hernesniemi (2012) arvioi rikkipäästöjen rajoituksen nostavan 30 – 50 prosenttia 

rahtitasoa, mikäli polttoaineen vaihto tapahtuu suoraan diesel-öljyyn. Liikenneviraston 

tekemän selvityksen mukaan rahtihinnat tulevat nousemaan merkittävästi 

ympäristövaatimusten ansiosta. Selvityksen mukaan erilaiset ympäristövaatimukset 

aiheuttavat noin 460–490 miljoonan euron lisäkustannuksen vuosille 2015–2031, mikäli 

polttoaine vaihdetaan kaasuöljyyn. Runsasrikkinen polttoaineenkäyttö yhdistettynä 

rikkipesureihin tulisi maksamaan noin 120–140 miljoonaan euroa vuosien 2014–2023 

välillä, jonka jälkeen lisäkustannukset olisivat noin 15 miljoonaa euroa vuosittain. 

(LVM 2014, ks. Bachér & Albrecht 2013).  

Rikkipäästöjä koskevan päästövähennyksen voidaan katsoa tulevaksi koskemaan koko 

maailmaa viimeistään vuonna 2025 tai aikaisintaan 2020. Kyseisestä asiasta äänestetään 

vuonna 2018. Tällöin polttoaineen rikkipitoisuudeksi asetetaan 0,5 prosentin yläraja. 

Samoin 0,5 prosentin raja astuu voimaan muualla EU:n alueella vuoden 2020 alusta 

lähtien. (LVM 2014). 
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Samoin muiden päästösäännösten kiristyminen tulee tuomaan lisäkustannuksia 

Suomelle. Rikkirajan lisäksi uusien alusten typenoksidi päästöjä tullaan rajoittamaan. 

Itämeren ja Pohjanmeren typenoksidipäästöjä kaavaillaan rajoitettavaksi 80 prosenttia 

nykytasosta. Tämän kaavaillaan astuvan voimaan 2016 alusta lähtien. Tämä pakottaa 

aluksia investoimaan katalysaattoreihin tai LNG-käyttöön. (Hermesniemi 2012). 

Tulevaisuudessa on mahdollista, että laivaliikenne sisällytetään päästökauppaan. 

Rantala (2013:14) arvioi ETLA:n raportissaan päästökaupan vaikutusta. Olettamuksena, 

Rantala (2013:14) asettaa päästökaupan koskemaan laivaliikennettä vuodesta 2020 

eteenpäin, jolloin hiilidioksidi päästöoikeuden tonnihinta on 20 euroa ja vuodesta 2030 

eteenpäin 60 euroa tonnilta. 

Rantala (2013:18) arvio kuljetuskustannusten nousua suhteessa Saksaan, kun kuljetus 

tapahtuu Kiinaan ja USA:n. Tällöin, 60 euron päästöhinnalla, kuljetuskustannusten 

voidaan katsoa nousevan 10–25 prosenttia. Samassa yhteydessä Rantala (2013:18) 

arvioi rikkidirektiivin vaikutusta rahtihintoihin, jonka hän toteaa nostavan 

kuljetuskustannuksia noin 10–20 prosenttia. Rikkidirektiivin ja päästökaupan 

seurauksena Suomen kilpailukyky suhteessa Saksaan heikkenee (Rantala 2013:18). 

Polttoainetehokkaat alukset 

Edellä mainitut tekijät, kuten korkea öljyn hinta ja kasvavat ympäristöpaineet 

laivaliikennettä kohtaan ovat synnyttäneet kysyntää polttoainetehokkaista ja 

ympäristöystävällisistä järjestelmistä. Innovaatioista laivanrakennuksessa haetaan 

vastauksia näihin kysymyksiin. (UNSCAD 2013:28). Termi ekoalus (eco-ship) on 

tämän hetken muotisana laivanrakennusteollisuudessa. Vaikka yhtenäistä käsitystä ei 

ole muodostunut, voidaan ekoalus kuitenkin kuvailla alukseksi, joka muodostaa 

merkittäviä säästöjä juuri polttoaineen kohdalla. (Roussanoglou 2013, ks. 

UNCTAD:28).  

Ekoalusten ilmaantuminen aiheuttaa vakavan dilemman varustamoille. Varsinkin 

nykyisessä kontekstissa, jossa markkinoilla on ylikapasiteettia, pääomasta on pulaa, 

rahtimarkkinat ovat alhaalla, tulot ovat pienentyneet ja ympäristöllinen sääntely on 

tiukentumassa. Näistä syistä laivanomistajat miettivät, tulisiko investoida uusiin 
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ekoaluksiin vai optimoida suhteellisen nuoren ja ison laivaston suorituskykyä. Mikä 

kärjistää ongelmaa, on potentiaalinen markkinoiden segmentoituminen, joka voi olla 

riippuvainen tämän päivän päätöksistä.  On mahdollista, että markkinat jakaantuvat 

kahtia nykyisten alusten ja tulevien ekoalusten välillä. Ekoalusten odotettaan kuluttavan 

30 prosenttia vähemmän polttoainetta. Esimerkkinä, uusi Triple-E alus kuluttaa 35 

prosenttia vähemmän polttoainetta jokaista konttia kohden, verraten 13100 TEU:n 

aluksiin, joita on toimitettu muualle. (UNCTAD 2013:28). 

6.3 Maantieliikenne  

Tarkastellaan kuorma-autoliikennettä Suomessa. Painomääräisestä kokonaiskulje-

tuksesta kotimaassa, kuoma-autoliikenteen osuus oli vuonna 2011 noin 87 prosenttia 

(Tilastokeskus 2012). Tästä syystä maantieliikenteen tärkeys kotimaan liikenteelle on 

kiistaton. Sitä voidaan myös pitää hyvin tärkeänä osana tuotantojärjestelmää. Muutokset 

maantieliikenteessä heijastuvat toimituskeijun materiaalivirtoihin. 

Tämän korkean osuuden säilyminen on hyvin todennäköistä. Liimatainen (et al. 2013) 

suorittivat Delphi-kyselyn tutkiessaan eri skenaarioiden vaikutusta 

hiilidioksidipäästöihin. Kyseiseen tutkimukseen osallistuneet näkevät maantieliikenteen 

säilyvän yhä merkittävänä osana tavaraliikennettä myös 2030, riippumatta skenaariosta. 

(Liimatainen et al. 2014:190).  
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6.3.1 Kuorma-autoliikenteen kustannukset 

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
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Kuva 20. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi, indeksoitu 1990=100, huomioi 

muuttuva tarkasteluväli lopussa (Tilastokeskus 2014a). 

 

Kiinnostuksen kohteena on rahtien hintakehitys. Hintakehitystä tarkastellaan 

kustannusten kautta. Kuvassa 20 on kuvattu Tilastokeskuksen (2014a) tekemä kuorma-

autoliikenteen kustannusindeksi. Indeksi on määritelty olevan sata vuonna 1990. 

Kuvasta 21 on kuvattuna Tilastokeskuksen (2014b) kuorma-autoliikenteen 

kustannusindeksi kustannustekijöiden perusteella. Kuvaajaan on valittu 

kustannustekijät, jotka edustavat noin 80 prosenttia kokonaiskustannuksista. 

Tarkoituksena on kuvata merkittävimpien kustannustekijöiden muutosta ja sen 

vaikutusta kokonaiskustannusindeksiin. Eri kustannustekijöillä on eri painokertoimet, 

esimerkiksi polttoainekustannusten painokerroin on 20,6 ja palkkojen 28,5. Nämä ovat 

kaksi merkittävintä yksittäistä kustannustekijää. (Tilastokeskus 2014b). 
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Kuva 21. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi, kustannustekijöittäin indeksoitu, 

2010=100 (Tilastokeskus 2014b) 

 

6.3.2 Trendejä maantieliikenteessä 

Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen vaikuttavat yhteiskunnan toimintaan kauttaaltaan. 

Liikkujia halutaan ohjata valitsemaan ympäristöystävällisempi ja vähäpäästöisempi 

kuljetusmuoto. Tieliikenteen osalta ilmastomuutosta on pyritty hillitsemään sääntelyllä 

ja hinnoittelulla, sekä kehittämällä vähäpäästöisempiä polttoaineita ja suosimalla 

kestävämpiä kuljetusmuotoja. (Pöllönen et al. 2014:12).  

Suomen ilmastonmuutoksen hillitsemistavoitteet näkyvät selvimmin ajoneuvoverotuk-

sessa 2000-luvulla. Verojen määräytyminen hiilidioksidipäästöjen mukaan on kääntänyt 

päästöt laskuun. Toinen päätös on biopolttoaineiden jakelutavoite, jonka tulisi olla kuusi 

prosenttia vuosina 2011–2014 ja 20 prosenttia vuonna 2020. (TEM 2013, ks. Pöllönen 

et. al. 2014:12). Liikenteen energiantarve ja nykyisten polttoaineiden aiheuttamat 

päästöt ovatkin suurin haaste (Pöllönen et al. 2014:13).  
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Viime vuosina kuorma-autojen polttoainetehokkuus maailmalla on parantunut, 

vaikkakin maa- ja aluekohtaista vaihtelua on paljon. Potentiaalia kehitykselle on. 

Polttoainetehokkuuden parantaminen ja hiilidioksidin pienentämistoimet ovat kuitenkin 

suhteellisen halpoja ottaa käyttöön. Tämä käsittää erilaisia jälkikäteisasennuksia, 

kuljettajakoulutusta ja parempaa logistista järjestelmää. (IEA 2009). Euroopan 

Komissio (2014a:41) ennustaa maantierahdin kulutuksen tippuvan Unionin alueella 15 

prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2005 lähtien. Kulutus määritellään tässä 

yhteydessä käytetyn polttoaine per miljoonaan tonnikilometriä (Euroopan Komissio 

2014a:41). 

Talouskasvun hidastuminen synnytti kuljetusalalle ylikapasiteettia, joka on kiristänyt 

kilpailutilannetta. Kuljetusalan pudotuspeli on hieman hillinnyt markkinoilla olevaa 

ylikapasiteettia. Edelleen kilpailutilanne on kireää ja täten hillinnyt 

kuljetuskustannusten nousua. (Solakivi et al. 2014:137). Kireä kilpailu ja ylikapasiteetti 

pitävät myös polttoainekustannusten luoman hintojen nostopaineet kurissa. (Solakivi et 

al. 2012:83). Selviytyäkseen kireästä kilpailusta logistiikkayritykset ovat pyrkineet 

parantamaan suorituskykyään. Suorituskykyä voidaan parantaa vähentämällä tyhjänä 

ajon osuutta ja täyttöastetta. Vuoden 2012 tasoihin nähden logistiikkayritykset ovat 

pystyneet parantamaan kyseisiä tekijöitä. (Solakivi et al. 2014:137). 

6.4 Logistinen kilpailukyky 

Kappaleessa tarkastellaan Suomen logistista kilpailukykyä ja logistisen 

toimintaympäristön mahdollisen muutoksen vaikutusta kilpailukykyyn. Tarkastelussa 

pyrkimyksenä on selvittää miten nykyinen logistinen toimintaympäristö pärjää 

globaalisti. Logistinen kilpailukyky voidaan määritellä: Yrityksen kyvyksi järjestää ja 

toteuttaa materiaali-, informaatio-, ja rahavirtansa kokonaiskilpailukyvyn kannalta 

mahdollisimman tehokkaasti, luotettavasti ja kohtuullisin kustannuksin (Solakivi et al. 

2012:81). 

Solakiven (et al. 2012:81) tekemän logistiikkaselvityksen perusteella, suurien yritysten 

vastaajat arvioivat logistisen kilpailukyvyn vastaavan noin reilusta kolmanneksesta 

kokonaiskilpailukykyä. Kuitenkin vastanneiden kesken on suurta erovaisuutta logistisen 
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kilpailukyvyn suuruudesta yrityksessä. Neljännes suurista kaupan ja teollisuuden 

vastanneista pitävät kyseitä lukua jopa suurempana kuin 50 prosenttia. (Solakivi et. al. 

2012:81). Logistisella kilpailukyvyllä voidaan pitää suurta roolia.  

6.4.1 Suomen logistinen kilpailukyky 

Paavola (et al. 2012) on tehnyt Suomen ulkomaankaupan logistista kilpailukykyä ja 

kehittämistarpeita koskevan raportin. Kyseisessä raportissa selvitysmiesryhmä kokosi 

haastattelu ja tausta-aineiston perusteella tärkeimmät logistista kilpailukykyä edistävät 

ja haittaavat tekijät. Tärkeimpiä edesauttavia tekijöitä ovat: avoin ja toimiva 

yhteiskunta, jossa vallitsee matala hierarkkinen rakenne, korruption vähäisyys ja 

luotettava oikeusjärjestelmä, korkea koulutustaso, pääosin hyvä liikenneverkon 

kattavuus ja toimiva logistiikka markkinat, sekä toimivat tullauksen sähköiset 

järjestelmät. Edellä mainitut eivät ole tärkeysjärjestyksessä. (Paavola et al. 2012:4). 

Vastavuoroisesti haastateltavat näkevät myös haasteita nykyiselle logistiselle 

kilpailukyvylle. Haasteina voidaan pitää: liikennettä koskeva korkea verotus ja 

maksutaso ja niiden jatkuva korottaminen, lupien ja säädösten tiukempi tulkinta, 

ympärivuotiseen liikenteeseen liittyvät ongelmat, työvoiman kustannustaso useisiin 

kilpailijamaihin verrattuna korkeampi, Suomen saarimainen sijainti, pitkät etäisyydet 

kotimaassa ja useille eri markkinoille, sekä ohuet tavaravirrat ulkomaan- ja 

kotimaankaupassa. (Paavola et. al. 2012:4). 

Vuoden 2012 (Solakivi et al. 2012) logistiikkaselvityksessä vastaajat vertasivat Suomen 

logistista suoristuskykyä muutamiin muihin keskeisiin kilpailijamaihin. 

Vastaajaryhmien väliset erot ovat pieniä ja tulokset ovat yhdenmukaisia. Tanska ja 

Ruotsi nähdään hieman Suomea parempana logistisen suorituskyvyn perusteella. 

Hollantia ja Saksaa pidetään näistä vielä parempina maina. Vastavuoroisesti Suomella 

on selvästi parempi logistinen kilpailukyky verraten Puolaan tai Venäjään. (Solakivi et 

al. 2012). 

Logistiikalla on aktiivinen rooli kilpailukyvyn säilymisessä. Vuoden 2014 

Logistiikkaselvityksessä yrityksen näyttävät parantaneensa logistista tehokkuutta ja 

kannattavuutta. Tehostamista on tapahtunut toimitusketjujen ja logistiikan osalta. 
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Maantieliikenne on erityisesti parantanut toiminnallista tehokkuuttaan, joka on 

edesauttanut hillitsemään kustannustason nousua. Tehostamisen syynä on kysynnän 

hidas kasvu monilla aloilla. Samalla monet keskeiset kustannukset ovat nousseet. 

Näiden kahden yhdistelmä on pakottanut yrityksiä tehostamaan toimintojaan. (Solakivi 

et al. 2014:155). 

6.4.2 Suomen logistinen suorituskyky kansainvälisten mittareiden perusteella 

LPI 

Kappaleessa tarkastellaan Suomen logistista suorituskykyä kansainvälisten mittareiden 

perusteella. Tärkeimpänä tarkastelun kohteena niin sanottu LPI (Logistics Performance 

Index) -indeksi, joka on julkaistu vuodesta 2007 lähtien. Indeksi julkaistaan muutamien 

vuosien välein ja uusin on julkaistu vuonna 2014. 

LPI on Maailmanpankin julkaisu ja sen päätehtävä on vertailla eri maiden 

ulkomaankaupan logistista toimivuutta. Indeksi muodostetaan kyselyn perusteella, jossa 

kukin vastaaja arvioi kahdeksaa eri maata oman maansa lisäksi. Kyseisen indeksin 

kansainvälinen (International LPI) muodostetaan muiden maiden arvioiden perusteella. 

Kyselyssä pyritään arvioimaan käytännönläheisesti eri osa-alueita. Näitä ovat: (Solakivi 

et al. 2014:91, Arvis et al. 2014).  

 Tullauksen toimivuus, tullin ja muiden rajaviranomaisten toiminta tullauksessa 

 Infrastruktuurin taso, koskien liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuuria 

 Kuljetusten saatavuus, hinnaltaan kilpailukykyisten kuljetuspalveluiden 

saatavuus 

 Logistiikan laatu ja osaaminen, logistiikkapalveluiden laatu ja palvelutarjoajien 

osaaminen 

 Lähetysten seuraaminen, mahdollisuus seurata lähetyksen kulkua 
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 Toimitusten oikea-aikaisuus, todennäköisyys ulkomaanlähetysten saamisessa 

ajallaan 

LPI perustuu alan toimijoiden arvioihin maan ulkomaankaupan toimivuudesta, 

logistisesta näkökulmasta. Kyselyssä muodostui yli 6000 maa-arviota, jonka voidaan 

nähdä korreloivan hyvin muiden vertailu- ja tilastoaineistojen kanssa, kuten erilasten 

talousarvioiden kanssa. Toteutustapansa vuoksi LPI kuvaa erityisen hyvin yksiköityjien 

kuljetusten toimivuutta. (Solakivi et al. 2014:92). 

Tuloksia tarkastellessa on hyvä muistaa, kyselytutkimuksessa muodostuva epävarmuus, 

tällöin sijaluvut eivät ole yksiselitteisen tarkkoja. Tästä syystä, muodostetaan 

tilastollinen luottamusväli, johon maa sijoittuu. (Solakivi et al. 2014:93, ks. Arvis et al. 

2014). 

Liitteessä 2 on esitettynä Suomen sijoitus vuoden 2014 LPI-indeksissä, samoin 

luottamusväli ja sen korreloima sijoitus. Taulukossa on myös esitettynä ensimmäisen 

yhdeksän maan tulokset. 

Parhaiten Suomi pärjäsi tullaukseen liittyvissä prosesseissa, ollen sijalla 8. Logistinen 

osaaminen ja laatu ovat sijalla 19 ja logististen palveluiden saanti sijalla 20. Huonoiten 

pärjäsivät infrastruktuurin (28), toimitus-aikaan liittyvä varmuus (38) ja kuljetusten 

seuranta (39). (Arvis et al. 2014:34). 

LPI-indeksi on julkaistu vuosina 2007, 2010, 2012 ja 2014. Suomi sijoittuu näiden 

kaikkien julkaisujen yhteistuloksessa sijalle 17. Eri vuodet eivät ole yhdenvertaisia 

toisiinsa nähden. Eri vuosille on annettu tiettyjä painokertoimia, tuoreimmat 

tutkimukset saavat korkeimmat painokertoimet. Tässä Suomen tullaus sijoittuu sijalle 5. 

Kuljetusten saatavuus ja logistinen laatu ja osaaminen sijoittuvat molemmat sijalle 12. 

Muut sijoittuvat seuraavasti: infrastruktuuri (18), toimitusten seuranta (20), toimituksen 

varmuus (26). (Arvis et al. 2014:47).  

Kansainvälinen LPI-indeksi muodostuu siis maan ulkopuoliseen arviointiin, 

vastavuoroisesti maan sisältä kerättyä tietoa ei julkaista. Kuitenkin samanmuotoinen 

osio kuuluu Logistiikkaselvitykseen (Solakivi et al. 2014), joka havainnollistava 
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suomalaisvastanneiden käsitystä samoista ulottuvuuksista, mitä LPI-indeksissä on. 

(Solakivi et al. 2014:97). 

Keväällä 2014 1600 suomalaisvastaajaa osallistui edellä mainittuun kyselyyn. 

Suomalaisvastanneet antavat alhaisemmat pistemäärät mitä kansainvälinen vertailu 

lähes kaikissa osa-alueissa, poikkeuksena lähetysten seuranta. Pienin hajonta 

vastanneiden kesken oli liikenneinfrastruktuuria koskevassa kohdassa. Teollisuuden, 

kaupan, logistiikkayritysten ym. näkemykset ovat pääasiassa varsin yhtenäiset. 

(Solakivi et. al. 2014:98). Eroavaisuudet LPI – indeksiin, kuvastavat korkeaan 

palvelutasoon tottuneiden suomalaisvastaajien kriittisyyttä (Solakivi et al. 2012:76). 

6.4.3 Suomen logistinen toimintaympäristö nykypäivänä 

Edellä esitetty kansainväliset vertailut osoittavat Suomen logistisen toimintaympäristön 

olevan hyvä, vaikka Suomen sijoitus on pudonnut useita sijoja LPI-indeksissä. Suomi 

edelleen sijoittuu parhaaseen kymmenykseen, kyseissä vertailussa. Vuoden 2014 LPI- 

indeksin tuloksissa Suomen vahvuus on tullauksessa ja rajaviranomaisten toiminnassa ja 

heikkoutena on kilpailukykyisten kuljetusyhteyksien puute. (Solakivi et. al. 2014:150). 

Logistiikkaselvitys 2014 tukee vuoden 2014 LPI-indeksin tuloksia. Logistista 

toimintaympäristöä tukevat yleinen liiketoimintaympäristö, sekä logistinen saatavuus. 

Kuitenkin Suomen sisäiset eroavaisuudet ovat huomattavat. Suomen sisäiset suuralueet 

arvioivat toimintaedellytyksiään hyvin erilailla. Huonoimmat toimintaedellytykset ovat 

vastanneiden mukaan Pohjois- ja Itä-Suomessa. Parhaimman arvosanan antavat 

Helsinki-Uusimaa yritykset omille toimintaedellytyksilleen. Suurimmat erot kyselyn 

mukaan muodostuvat liikenne- ja logistiikkainfrastruktuurin kannalta. Tämän suhteen 

Länsi- ja Etelä-Suomi saavat korkeammat arvot mitä Pohjois- ja Itä-Suomi. Etelä-

Suomessa suurin huoli on logistiikkainfrastruktuurin riittämätön välityskyky. 

Vastavuoroisesti Pohjois- ja Itä-Suomen huolenaihe on huono tekninen kunto, 

liikenneinfrastruktuurin kannalta. (Solakivi et. al. 2014:150–151). 

Infrastruktuuria koskevat toimintaedellytykset ovat muuttuneet vuoden 2006 ja vuoden 

2014 välillä. Suurin ero on tapahtunut juuri edellä mainitussa erialueiden 

eroavaisuudessa. Kaiken kaikkiaan kyselyssä ilmennyt pääviesti koskien 
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liikenneinfrastruktuuria on selvä: yrityksen kokevat keskimäärin 

liikenneinfrastruktuurin, niin teknisen kunnon, välityskyvyn ja kulkuyhteyksien oleva 

melkoinen haaste. (Solakivi et. al. 2014:109). 

Infrastruktuurintaso ei kuitenkaan ole romahtanut muutamassa vuodessa. Vielä vuonna 

2011 valmistuneet kyselyn perusteella, vastanneet olivat tyytyväisiä 

liikenneinfrastruktuuriin (Paavola et al. 2012:40). Paavola (et al. 2012:40) myös 

mainitsee yleisesti ottaen liikenneinfrastruktuurin olevan laajuutensa ja kapasiteettinsä 

puolesta hyvällä tasolla. Pitkälle kehittyneiden maiden tapaan keskeiset logistiset 

pullonkaulat ovat muualla kuin liikenneinfrastruktuurissa. Asia ilmenee 

selvitysmiesryhmän tekemissä haastatteluissa. (Paavola et. al. 2012:40). 

Erityisesti merkittävien liikenneväylien kunto tulee varmistaa. Tuotantorakenteen 

muutoksen johdosta joidenkin liikenneväylien merkitys voi vähentyä ajan myötä. 

(Paavola et. al. 2012:46). 
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7  YMPÄRISTÖJEN KEHITYSNÄKYMIEN 

ANALYSOINTI JA TULEVAISUUSTAULUKON 

ELEMENTTIEN MÄÄRITTELY 

Analysoidaan ja pohditaan edellä kerätyn aineiston perusteella eri ympäristöjä ja 

muodostetaan tarvittavat elementit, joiden avulla tulevaisuudentaulukko voidaan 

muodostaa. Elementit koostavat tulevaisuustaulukon, joka on esitettynä liitteessä 1 ja 

toimii skenaarioiden muodostamisen apuvälineenä. 

Vaikutuksia yritykseen ei erikseen pohdita, kaikilla tarkasteltavilla elementeillä on 

vaikutus toimitusketjuun ja sitä kautta keskiössä olevaan yritykseen. Kuitenkin yleisen 

tason vaikutussuhdetta on pohdittu jokaisen ympäristön alussa. 

7.1 Markkinaympäristö 

Markkinaympäristöllä ja sen kehittymillä voidaan katsoa olevan useita tekijöitä, jotka 

heijastuvat yrityksen toimintaa. Markkinakehitys toimialalla määrittelee minne 

tulevaisuuden vienti suuntautuu ja sitä kautta myös toiminnan pääpainon. 

Pääomaintensiteetin kasvu ja sitä ajavat tekijät ja niiden kehitys markkinoilla 

luonnollisesti kertoo markkinoiden halusta investoida myös korkeamman arvon 

tuotteisiin, joita yritys tarjoaa. Kaupan esteillä on luonnollinen vaikutus. Merkittävin 

enemmistä yrityksen toimituksista suuntautuu vientiin, joten kaupanesteiden kehitys voi 

aiheuttaa kitkaa, mikäli kehitys on negatiivinen. Samoin niiden kehittymien antaa kuvaa 

miten tulevaisuudessa tihetyt ongelmat voisivat ratketa helpommin. Rakenteellisen 

kilpailukyvyn kehittyminen vuorostaan antaa yleisen kuvan miten Suomi 

toimintaympäristönä kehittyy ja mitkä toiminnanedellytykset se tulevaisuudessa pystyy 

luomaan ja tarjoamaan yritykselle. 

Tarkastellaan markkinaympäristöä aineiston pohjalta ja muodostetaan sitä koskevat 

tulevaisuustaulukon elementit. Elementit koskien markkinaympäristö ovat esitettyinä 

liitteessä 1, jossa on esitettynä tulevaisuustaulukko kokonaisuudessaan. 
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Perusolettamuksena tarkastelussa pidetään talouskasvua, eikä talouskasvussa tapahtuvia 

suhdannevaihteluita pitkällä aikavälillä huomioida. Luonnollisesti suhdannevaihteluilla 

on suuri vaikutus tarkastelutasoon, eli lopputason arvoon. Kuitenkin talouskasvua 

voidaan pitää selkeänä trendinä pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa, tämän voidaan katsoa 

myös kostettavan kiinteitä investointeja tuotantoteknologiaan. Tarkastelussa 

olettamuksena on tasainen kasvu, eli muutos tapahtuu positiivisena, vain muutosnopeus, 

eli kulmakerroin on määriteltävä ja onkin suurin epävarmuustekijä. 

7.1.1 Globaali kysyntä ja markkinajakauma 

Miten globaali kysyntä ja markkinajakauma toimialalla nähdään kehittyvän vuoteen 

2030 mennessä? Muodostetaan skenaariot näille tekijöille. Määritellään historian, 

nykytilan ja näkymien perusteella kyseiset skenaariot. 

Kehityshistorian perusteella 2000-luvun alun kasvu on ollut kovaa, varsinkin Aasian 

osalta, Kiinan vetämänä. Vaikka markkinoiden pitkänaikavälin suuret liikkeet 

tapahtuvat suhteellisen hitaasti, voidaan todeta, että tunnusluvuissa tapahtuneet 

muutokset viimeisen 10 vuoden aikana ovat olleet tässä suhteessa suuria. Aineiston 

perusteella markkinat ovat hyvinkin pystyväisiä suuriin liikkeisiin lyhyellä aikavälillä, 

mutta niiden ennustaminen pitkällä aikavälillä on mahdotonta ja näiden liikkeiden 

voidaan olettaa tapahtuvan suhdannemuutosten takia. Siksi pysyttäydytään 

perusolettamuksessa, eli tasaisessa pitkänaikavälin kasvu-urassa mallissa.  

Suuntaa voidaan pitää määriteltynä, mutta miten määritellä kasvu-urien kulmakertoimet 

ja alkuarvot? Aineiston perusteella näiden arvioimiseen käytetään kehityshistoriaa, 

nykyhetken tietoja, sekä keskipitkän aikavälin kehitysnäkymiä. Alkuarvoina voidaan 

pitää nykyhetkeä ja olettamusta, että markkinat tulevat lähivuosina stabiloitumaan ja 

aloittamaan tasaisen kasvun. Kiinan ennennäkemätön talouskasvu nähdään pitkällä 

aikavälillä laimenevan ja samalla investoinnit kiinteään pääomaan laskevan, joka on 

toiminut kasvun moottorina. Tästä syystä Kiinan ja tämän myötä Aasian pitkänaikavälin 

ennuste on maltillisempi kuin sen kehityshistoria. Kuitenkin kasvava ja kuluttava 

keskiluokka tukee näkymiä. Olettamuksena pidetään myös, että Aasian ja Kiinan 

maiden taloudet eivät ole missään mielessä vielä kuroutuneet kiinni.  
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Aasiaan suhteutettuna Eurooppaan ja Amerikkaan, joiden voidaan katsoa olevan 

kehittyneiden markkinoiden vetämiä, odotetaan maltillisempia kehityslukuja. 

Amerikalla voidaan nähdä olevan positiivisemmat näkymät mitä Euroopalla.  

Taulukossa 2 on laskettuna vuotuisia kasvulukuja valituille tarkastelujaksoille. Kyseisen 

taulukon ja kehitysnäkymien perusteella voidaan valita tarkastelujaksolle vuotuisen 

kasvuluvut, jotka muodostavat kasvu-uran. Luvuissa voidaan selkeästi nähdä 

kysyntäshokin vaikutus ja pitkällä aikavälillä voidaan pitää todennäköisenä, että 

vastaava tapahtuu myös tulevaisuudessa. Lukuihin luonnollisesti vaikuttaa myös muita 

tekijöitä. Tarkastelujakson 2002–2013 ja 2002–2018 muodostavat perusolettamuksen, 

jota hieman painotetaan 2014–2018 arvolla. Tämän perusteella Amerikan kasvu-uran 

perusarvoksi valitaan 5 prosenttia ja Euroopan 4 prosenttia. Aasian poikkeuksellisen 

kehityshistorian vuoksi arvo painottuu voimakkaasti alaspäin, näin ollen 7 prosenttia. 

Taulukko 2. Aineiston perusteella laskettuja vuotuisia kasvulukuja. 

Tarkastelujakso 

CARG 

Amerikat Eurooppa Aasia 

2002-2008 0,110873 0,13249 0,211432 

2002-2013 0,058811 0,034424 0,133069 

2002-2018 0,050267 0,036922 0,106714 

2014-2018 0,042971 0,046062 0,071013 

 

Kuvassa 22 on muodostettu markkinoiden kasvu-urat, jotka toimivat skenaarion 

peruslinjana. Peruslinjan mukaisesti 69 prosenttia markkinoista on Aasiassa, 

Amerikassa 14 % ja Euroopassa 17 %. Koska tulevaisuudessa oletetaan, että Aasia 

Kiinan johtamana tulee olemaan merkittävin tekijä markkinoilla, annetaan sillä suurin 

arvon skenaarioissa. 
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Kuva 22. Kuvaajassa on määriteltynä koko maailman työstökonemarkkinoiden 

kehityshistoria ja muodostettu kasvu-ura, työstökoneiden maailmanmarkkinat 

on esitettyinä valittuina päämarkkina-alueina. Markkinoiden koko on ilmaistu 

miljardeina dollareina (USD). 

 

7.1.2 Pääomaintensiteetin ja automaatioasteen muutos 

Mikäli tarkastellaan edellä esitettyjä tietoja teollisuusrobotti-intensiteetin kehittymisen 

ja automaatioasteen nousun suhteen, voidaan kasvun todeta olleen tietyillä alueilla 

nopeaa. Kiinan ja muidenkin kehittyvien talouksien robotti-intensiteetin nousu on viime 

vuosina ollut nopeaa, mutta silti verraten kehittyneisiin talouksiin, voidaan niiden tasoa 

pitää hyvin matalia. Mikäli nykyinen kasvuvauhti jatkuu, kuroo moni talous 

automaatioastetta kiinni vuoteen 2030 mennessä. Kuitenkin, kuinka pitkään suuret 

kaksinumeroiset kasvuluvut jatkuvat, on kiinni monesta tekijästä. Muutamina ajavina 

tekijöinä voidaan pitää palkkakehitystä, talouden kehitystä ja investointeja stimuloivaa 

ympäristöä. Tässäkin asiassa suunta on jokseenkin selvä, mutta arvojen ja 

muutosnopeuden määrittely on vaikeaa. 

Tässä yhteydessä tulee huomioida, että kaikki indikaatiot automaatioasteen noususta 

ovat positiivisia signaaleja. On irrelevanttia, missä absoluuttinen automaationtaso 

sijaitsee vuonna 2030, tärkeää on, että automaatiotaso nousee. Kasvun voidaan katsoa 
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korreloivan tuottavuuden kasvun ja talouden haluun kasvattaa tuottavuutta 

tuotantoteknologisten investointien kautta. Tämän voidaan katsoa olevan tärkeä muutos, 

jossa tuotantorakenne muuttuu. Tällöin muutos kohti pääomavaltaisempaa tuotantoa 

tapahtuu. 

Kiina osoittaa merkkejä, että automatisointi on selkeä nouseva trendi, jota selkeästi 

stimuloi voimakas palkkakehitys ja työmarkkinoiden paikallinen kiristyminen. 

Ennusteiden, joissa Kiinan kehitystä verrataan kehittyneisiin Aasian maihin, mukaan on 

mahdollista, että Kiina saavuttaa vähintäänkin kohtalaisen automaatioasteen 

tarkasteluvälillä. Kuitenkin tulee kysyä ovatko kehittyneet Aasian maat verrannollisia 

Kiinan, kun mietitään muita yhteiskuntatekijöitä? Voiko Japania ja Kiinaa verrata? 

Tarkastelussa ovat olleet kehittyvät taloudet, pääpainona Kiina. Miten automaatioasteen 

voidaan nähdä lähentyvän nykyistä länsimaista tasoa. 

Korkean tuottavuuden teknologian kysyntää stimuloi palkkakehitys, jota pyritään 

kompensoimaan tuottavuutta parantamalla eli investoimalla automaation ja muuhun 

tuottavuutta parantavaan teknologiaan. Kehittyvien talouksien palkkakehitys on nopeaa, 

kuitenkin suhteellisten arvojen jäädessä mataliksi. Kehittyneiden talouksien palkat ja 

työtuntikustannukset ovat silti moninkertaiset. Samoin voidaan todeta 

pääomaintensiteetistä. Mikäli Kiinan taso olisi samaa luokkaa, tulisi kasvun olla 

äärimmäisen kovaa, nykytasoon verrattuna vieläkin kovempaa. 

7.1.3 Palkkojen ja Lewisin kääntöpisteen kehitys 

Kuten aikaisemmin on todettu, palkkatasolla on korrelaatio pääomavaltaistumiseen 

tuotannossa, kasvavat palkat tulee kompensoida tuottavuuden nousulla. 

Vaikka palkkakehitys kehittyneiden talouksien osalta on huimaa, varsinkin Kiinan 

osalta, ovat palkkatasot silti matalat ja palkkojen lähentyminen kehittyneiden talouksien 

nykytasolle vaatisi vielä nopeampaa kasvua. Tämän välin kiinni kuroutuminen on 

mahdotonta vuoteen 2030 mennessä. Kysymykseksi nousee myös palkannousun 

kestävyys, onko palkkakehitys, jota ajetaan voimakkaalla minimipalkkojen nostolla 

kestävää? Liian nopea palkkakehitys suhteessa tuottavuuden kasvuun luonnollisesti syö 
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kustannuskilpailukykyä. Toisaalta Kiinan suuri kulutusmarkkinapotentiaali ja 

kustannuskilpailukyvyn huonontuva trendi tulee suhteuttaa toisiinsa. 

LTP:n selkeä saavuttaminen pitkällä aikavälillä, sekä voimakas pitkään jatkuva 

minimipalkkakehitys ovat ajavia voimia, talouden kehitystekijöiden lisäksi. 

Palkkakehityksen voidaan katsoa tukevan edellisen kappaleen skenaarioita, koskien 

automaatiotason kasvua. 

7.1.4 Globaalit kaupanesteet 

Kansainvälisen kaupan voidaan todeta auenneen viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Tullitasot ovat laskeneet ja tihetyllä tavalla menettäneet merkityksensä tärkeimpänä 

kaupanesteenä. Nykyisten neuvottelujen ja historian perusteella ei-tulleihin perustuvat 

kaupanesteet, jossain mielessä tulevat vähenemään, se mille tasolle ja missä 

aikataulussa on vaikea arvioida. Erilaiset neuvottelut asiaa koskien ovat pitkiä ja 

lopputuloksen absoluuttinen määrittely on vaikeaa. Mutta suuntaa voidaan pitää 

selkeänä. Maailma tuskin tulee olemaan koskaan täysin vapaa kaupanesteistä, johtuen 

risteävistä intresseistä ja kulttuureista. Tuntuu kuitenkin siltä, että eri taloudet 

ymmärtävät vapaakaupan tuomat mahdolliset hyödyt ja ovat omaksuneet nykyisen 

globaalin talousjärjestelmän, jossa kaikilla on mahdollisuus toimia ja hyötyä. Myös 

poliittinen voima kaupanesteiden positiiviselle kehitykselle on selvä. 

Olettamusta mielestäni voimakkaasti vahvistaa globaalin talouden lama, jota voidaan 

tietyllä tavalla pitää äärimmäisenä stressitestinä vapaalle kaupalle. Vaikka laman 

jälkeen esiintyi protektionistisia toimia, voidaan niitä pitää vähäisinä ja odotusta 

pienempinä. Tämä tukee kehitysnäkymää, jonka trendi on kohti avoimempaa 

maailmaan kauppaa. Skenaariot on muodostettu koskien kaupan avautuvaa trendiä. 

7.1.5 Kilpailukyvyn pitkän aikavälin kehittyminen 

Pitkän aikavälin tuottavuuden kehitykseen vaikuttaa merkittävimmin teknologian 

kehitys. Teknologinen kehitys vaatii investointeja aineettomaan pääomaan ja vuorostaan 

sen käyttöönotto vaatii kouluttautunutta työvoimaa ja investointeja aineelliseen 

pääomaan. Rakenteellinen kilpailukyky pyrkii määrittelemään edellytykset luoda ja 

käyttöönottaa uutta teknologiaa pitkällä aikavälillä. Toisaalta investointeihin, jotka 
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ajavat teknologista kehitystä, vaikuttaa lyhyen aikavälin kilpailukykymittaristo. Pitkän 

ja lyhyen aikavälin kilpailukyky vaikuttavat toisiinsa.  

Toisin sanoen tuottavuus vaatii teknologian kehittymistä, teknologian kehittyminen taas 

vaatii investointeja. Tuottavuus ei voi kasvaa mikäli teknologia ei kehity, teknologia ei 

voi kehittyä, mikäli ei investoida. Pitkällä aikavälillä investoinnit ovat tärkeitä 

kehittymisen kannalta. Jotta investoinnit olisivat erityisen järkeviä juuri tiettyyn 

talouteen, tulee sen omata kilpailukykyinen rakenne ja kilpailukykyinen tuotannon 

kustannustaso. Jotta voisi tarkastella rakenteellisen kilpailukyvyn tulevaisuuden 

näkymiä, tulee tarkastella myös lyhyen aikavälin näkymiä.  

Mikäli kustannuskilpailukyky ei pysty pitämään kansatalouden ulkoista tasapainoa ja 

sen edellytyksiä yllä, eivät rakenteelliset tekijätkään yhtä hyvin voi ylläpitää itseään. 

Talouden horjahtanut tasapaino pitkittyessään heikentää pitkän aikavälin rakenteellisten 

edellytysten kehittymistä ja saattaa kääntää ne jopa laskuun. Sitä, miten pitkään ja 

kuinka voimakkaana kehityksen pitää jatkua, jotta rakenteellinen kilpailukyky 

heikkenee merkittävästi, on vaikea arvioida.  

Kustannuskilpailukyky on trendimäisesti huonontunut koko 2000-luvun. Olettamuksena 

on, että pohja saavutetaan lähivuosina ja luova tuho jatkaa kiihtymistään, täten 

stimuloiden rakenteiden uudistamisen ja tuottavuuden kasvua. Tuottavuuden kasvun 

toivotaan tasapainottavan taloutta mahdollisimman pian. Talouden tasapainottuminen 

alkaa toivottavasti tukea rakenteellisen kilpailukyvyn tulevaisuuden edellytyksiä. 

Suhteellisella varmuudella voidaan sanoa, että kustannuskilpailukyky on vuonna 2030 

parempi, mutta luonnollisesti absoluuttisia arvoja on irrelevanttia arvioida. Vaikka 

Maliranta (2014b) pitää luovan tuhon ja kustannuskilpailukyvyn tekemään skenaariota 

enemmän leikkisänä, tätä voidaan kuitenkin ajatustasolla pitää mielenkiintoisena ja 

haettu analogia on selvä. On selvää, että jossain pisteessä luova tuho kääntää 

tuottavuuden nousuun, mutta millä aikataululla ja kuinka nopeaa? 

Nykyinen rakenteellinen kilpailukyky on edellä mainituilla mittareilla hyvä. Sen myös 

voidaan todeta olleen hyvällä tasolla koko 2000-luvun. Nykytasoa voidaan pitää 

eräänlaisena vertailutasona. Tilanne edellisen perusteella ei helposti ainakaan parane. 

Toisaalta talouden ja yhteiskunnan rakenteet eivät murene yhdessä yössä tai muutu 
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helposti. Oikeusvaltion perusteet tai muut yhteiskuntarakenteen peruskivet tuskin 

rapautuvat. Ihmisten hyvinvointi saattaa toisaalta laskea ja täten heijastua tuottavuuteen. 

Miten käy, jos tulevien vuosien rakenteellinen kilpailukykyeroosio ilmentyy 

tulevaisuudessa huonontuneena työn tuottavuutena, jolloin yritystasolla joudutaan 

tekemään suurempia aineettomia investointeja, mikäli halutaan päästä samanarvoiseen 

tuotokseen? Eli yritykset joutuisivat maksamaan eroosion erotuksen huonona 

tuottavuutena, jota painavat niiden rakenteiden heikentyminen, joiden katsotaan tukevan 

kasvua. Laadukas ja korkeatasoinen koulutus on luonnollisesti yksi näistä tekijöistä. 

Mitä vaikutuksia pitkällä aikavälillä on, jos työvoiman keskimääräinen taso heikkenee? 

Toisaalta parantanut kustannuskilpailukyky antaa anteeksi huonoa tuottavuuskehitystä, 

kuitenkin kustannuskilpailukyvyn kannalta tärkeä tuottavuus rakentuu niiden 

rakenteiden pohjalle, joita rakenteellinen kilpailukyky tukee. 

7.2 Teknologiaympäristö 

Teknologiaympäristö pyrkii määrittelemään miten toimintaympäristö kehittyy, mikäli 

lähentymistä esitettyihin teknologioihin tapahtuu. Mikäli osataan reagoida kilpailijoita 

nopeammin teknologiseen muutokseen ja ottaa sitä käyttöön, voidaan saavuttaa 

kilpailullista etua toimitusketjun toiminnan osalta. Teknologiaympäristön kehityksen 

voidaan katsoa heijastuvan yrityksen toiminnan tehokkuuden kehitykseen. 

7.2.1 Järjestelmätason kehityksen lähentyminen 

Käsitellyt kyber-fyysiset järjestelmät voidaan nähdä suurena kokonaisuutena, joka 

koostuu suuresta määrästä eri teknologioita eli kombinaatioiden määrä on hyvin suuri. 

Kaikki kokoonpanot, jotka yhdessä muodostavat koko järjestelmän, tulisi olla 

yhdistettynä selkeään arkkitehtuuriin. Nykypäivänä selkeää arkkitehtuuria, joka 

mahdollistaisi kaikkien teknologioiden ja resurssien yhdistämisen yhtenäiseksi 

verkoksi, ei ole. On tietenkin ymmärrettävää, että laaja ja monimutkainen järjestelmä, 

johon on kytkeytynyt suuri määrä toimijoita eri aloilta, sekä tämän yhdistäminen 

kilpailuympäristöön ei ole helppoa ja vaivatonta. Selkeitä standardeja, jotka koskisivat 

kaikkia osa-alueita, ei ole vielä muodostettu, kuitenkin tahtotila on voimakas. 
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Kirjallisuudessa puhutaan hyvin paljon standardoimisen tärkeydestä järjestelmän 

kehittymiselle.  

Osa teknologian kokoonpanoista voidaan nähdä jo olevan. Rekursiivista rakennetta 

tarkasteltaessa voidaan nähdä, että yksittäisiä teknologisia välineitä on. Esimerkkeinä 

voidaan pitää tietoliikeinfrastruktuuria, erilaisia ohjelmistoja ja automaatiota. Mutta 

yleinen konsensus käytännön toteuttamisesta, jossa nämä alkiot yhdistetään laajaksi 

kokonaisuudeksi, puuttuu. Toisaalta myös hinta on kynnyskysymys, järjestelmät voivat 

olla kalliita, eivätkä sovi PK-sektorin resursseihin tai ylipäätään investointi ei vain 

maksa itseään takaisin. Vaikka elektroniikan voidaan nähdä olevan halpaa, ei se ole 

riittävän halpaa, jotta se mahdollistaisi vieläkin enemmän, kuten yksittäisten osien 

reaaliaikaisen seurannan. Hyvä kysymys voisi olla: milloin nykymuotoisen 

älypuhelimen hinta on alle viisi senttiä? Mikäli nykyisen älypuhelimen toiminnollisuus 

voitaisiin liittää tuotteisiin (kaikkiin tuotteen osiin), ratkaistaisiin useita ongelmia 

koskien tiedon keräystä ja hajautettua älyä. On luonnollista, että elektroniikkaa jatkaa 

kehitystään, samalla alentaen laskentatehon, muistin ja ominaisuuksien hintaa. 

Painettava elektroniikka mielestäni tarjoaa mielenkiintoisen tulevaisuuden 

mahdollisuuden, olisiko tulevaisuudessa mahdollista painaa nykymuotoisia 

älypuhelimia ja näin päästä senttiluokkaan hinnassa? Ajatus ei ole mahdoton, mikäli 

katsotaan taaksepäin, miten elektroniikka on kehittynyt viimeisen 15 vuoden aikana. On 

kuitenkin mahdollisempaa, että painettava elektroniikka mahdollistaa hintojen laskun, 

tulostamalla vaikka tiettyjä moduuleja, jotka nykyisin ovat suhteellisen kalliita. Tämän 

tyylisen elektroniikan voidaan nähdä olevan yksi tekijä, joka toimii järjestelmän 

mahdollistaja. Mahdollistajia on moni, liittyen kuitenkin pääasiallisesti elektroniikan, 

sensoreiden ja ohjelmistojen kehitykseen. 

Kyber-fyysiset järjestelmät kuitenkin määrittelevät omalla tavalla tarpeen ja 

periaatteen/konseptin, jolla vastata tarpeeseen. Selkeä tarve on vähentää järjestelmien 

monimutkaisuutta antamalla koneelle hallittua vastuuta ja luomalla järjestelmästä 

selkeän läpinäkyvä, luoden samalla toimitusketjusta kestävän ja joustavan järjestelmän, 

joka pystyy tehokkaasti hyödyntämään siinä olevia resursseja. Järjestelmä tarjoaa 

nykymuotoisena konseptin, jolla tämä tarve pyritään tyydyttämään. Kuten edellä 

mainittiin, arkkitehtuuri puuttuu, ja tällöin myös alakokoonpanojen selkeä määritelmä 
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puuttuu. Myöskään kaikkia ongelmia ei voida määritellä, eikä jokaista alaongelmaa 

voida ratkaista fysikaaliseen muotoon. Kuitenkin käsitteen voidaan nähdä syntyneen ja 

aloittaneen matkansa, se minkälainen lopullinen implementoitu muoto on, on 

luonnollisesti mahdotonta määritellä. Suhteellisen selvänä voidaan pitää lähentymistä 

verkottumista kohti. Verkottumista ja hajautettua älyä voidaan pitää enemmän tai 

vähemmän avaintekijänä, joka mahdollistaa kaiken mitä järjestelmältä odotetaan. 

Aineistoin perusteella odotukset ovat hyvin suuret ja potentiaali on rajaton, niin kuin 

teknologialla on ominaista. 

Jo pelkkä konsepti tarjoaa hyvin suuren tulevaisuuden potentiaalin, siksi suurimman 

tuottavuuden kasvun voi nähdä tulevan juuri tämän tapaisten järjestelmien 

kehittymisestä, tiedon keräyksestä ja niiden pohjalta tehtävien parannusten johdota, 

koskivat ne tuotetta tai omaa toimintaa. Koska järjestelmä on hyvin laaja kokonaisuus, 

joka koostuu hyvin monista osa-alueista, on luonnollista nähdä sen kehittyvän pikku 

hiljaa, siksi itse en puhuisi vallankumouksesta, vaikka jossain yhteyksissä näin tätä 

kuvaillaan. Järjestelmän verkottuminen, autonomia ja hajautettu äly eivät ole niinkään 

vallankumouksellisia ideoita, ehkä enemmän voitaisiin puhua teknologiasta, joka 

mahdollistaa näiden olemassaolon ja niiden kehittyminen mahdollistavana välineenä. 

Pikkuhiljaa kehittymisellä tarkoitan yksittäisten tuotteiden ja applikaatioiden 

ilmaantumista ja tätä kautta lähentymistä. Eli eri toimijat tuottavat tuotteita ja ratkaisuja, 

jotka lähentävät kokonaisuutta kohti verkottunutta rakennetta. Karkeasta konseptista 

alkaa ilmaantua versioita, jotka ovat toisiaan parempia. Se kuinka nopeasti näitä 

tuotteita ja ratkaisuja otetaan käyttöön, on luonnollisesti kiinni hyvin monesta tekijästä. 

Yritykset myös tällöin tulevat implementoimaan järjestelmää pala palalta, jossain 

vaiheessa huomaten olevansa osa kyber-fyysistä järjestelmää, jota 2010-luvulla 

hahmoteltiin, siksi kyseessä onkin teknologinen evoluutio, ei niinkään revoluutio. 

Jossain vaiheessa materiaali- ja tietoverkottuneista toimitusketjurakenteista tulee 

vallitseva paradigma, mutta ennen sitä, myös nykyään vallitsevat inhimilliset tekijät, 

jotka lukitsevat teknologioita on selätettävä. Uusi konsepti on aina uusi tapa nähdä ja 

ajatella asioita, se aina luo ihmisissä kognitiivista riitasointua. Sen käyttäjät tai 

mahdolliset asiakkaat eivät näe sen potentiaalia tai tulevaisuuden visiota, eivätkä tällöin 
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myöskään ota sitä omakseen. Teknologia luo tunteiden epäsuhdan uuden potentiaalin ja 

vanhan tutun turvallisuuden välille. Nämä tekijät lukitsevat nykyiset vallitsevat 

teknologiat paikalleen, mitä kauempana uusi konsepti on vanhasta tutusta, sitä suurempi 

lukkiutuminen on. Konsepti voi olla aluksi karkea ja abstrakti, tällöin vaikeasti 

hahmoteltava ja näin ollen sen potentiaali on vaikea sisäistää. Uusi teknologia on aina 

uhka ja mahdollisuus, teknologian kollektiiviin syntyy uusia tilaisuuslokeroita ja 

vanhoja katoaa, teknologioiden kehittymisen myötä. Mahdollisuutena se luo uusia 

liiketoiminta mahdollisuuksia, toisaalta uusi teknologia myös sulkee joitain pois. 

Toisessa kädessä voidaan pitää potentiaalia ja toisessa uuden teknologian kohtaamia 

haasteita. Se miten niiden tasapaino tulee etenemään, on mielenkiintoista. Potentiaali on 

jokseenkin selvä, vuorostaan haasteiden kehittyminen on kiinni uuden teknologian 

kehittymisestä, mitä konkreettista se voi tarjota? Konkreettiset ratkaisut voivat 

houkutella asiakkaita, ja näin edesauttaa kehitystä. Samoin kulutushyödykkeissä olevat 

verkostoituneet palvelut luovat ilmapiirin, jossa verkostoituneet rakenteet ovat yleisesti 

hyväksyttyjä kaikilla elämän osa-alueilla, myös toimitusketjun rakenteessa. Samoin 

tiedon saatavuus ja läpinäkyvyys nousevat vallitseviksi käytännöksi. Ei nähdä olevan 

muuta tapaa toimia. 

Se tapahtuuko kaikki tämä vuoteen 2030 mennessä, on vaikeasti määriteltävissä. Suunta 

on mielestäni selvä, verkostoituneet järjestelmät tulevat olemaan enenevässä määrin 

todellisuutta, samoin niiden tuomat edut. On vaikea kuitenkaan nähdä, että vuoteen 

2030 mennessä järjestelmä olisi näin pitkälle viety. Materiaalivirtojen seuraaminen tulee 

olemaan jossain määrin reaaliaikaista, samoin siitä syntyvän tiedon tehokas käyttö, 

jonka avulla toiminnan tehokkuutta voidaan parantaa tasaisesti. Samoin suurin osa 

resursseista tulee olemaan verkottuneina järjestelmään, joka mahdollistaa tietoon 

pohjautuvan tehokkaamman päätöksenteon. Samoin palveluiden tehokkaampi 

integroituminen, kuten logistiikka ja kunnossapito palvelut, tulee lisääntymään. 

Kuitenkin tuotteiden autonomian näkeminen on vaikeampaa kuvitella, pienillä 

volyymeillä ratkaisut koskien materiaalivirtoja pystytään käsittelemään pitkälti 

ihmisvoimin. Tarkoittaen toimitusketjua, jossa materiaalivirta on suhteellisen ohut, sen 

hallinta on myös poikkeavissa tilanteissa mahdollista. 
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7.2.2 Yksikkötason kehityksen lähentyminen 

Järjestelmätaso voidaan nähdä verkkona, johon yksikkötason resurssit ovat 

kytkeytyneet. Järjestelmätaso ei itsessään luo arvoa, vaan yksikkötaso on suorittava 

osapuoli, joka luo tuotteille arvoa. Molemmat ovat kuitenkin riippuvaisia toisistaan.  

Työhön on sisällytetty muutamia teknologioita tai niiden uusimpia versioita, joita pidän 

mielenkiintoisina kehityssuuntina. Ajatuksena voidaan pitää joustavuuden ja 

tuottavuuden palvelemista, samoin voidaan pitää järjestelmän tiedon janon 

sammuttaminen, eli yksikkötaso kerää tietoa järjestelmälle.  

Yksikkötason teknologian kehittymisen voidaan katsoa etenevän miten Arthur (2010) 

sen aikaisemmassa aineistossa esittää. Teknologioita kuten lastuavaa työstöä tullaan 

aina venyttämään vastaamaan uusia vaatimuksia, se missä vaiheessa perinteiset 

menetelmät ovat tulleet mahdollisuuksiensa päähän, on vaikea kysymys. Se missä 

vaiheessa näitä menetelmiä pystytään varteenotettavasti haastamaan uusilla 

teknologioilla, on vain ajan kysymys. Työn tarkastelujakson aikana näin tuskin tulee 

käymään. 

Valmistusmenetelmiä ei kovin herkästi keksitä uusia, niin että ne kerralla mullistaisivat 

koko pelikentän. Lukkiutuneiden valmistustekniikoiden haastaminen on vaikeaa. 

Vaikka jokin uusi teknologia olisikin lupaava, on sen kuitenkin haastettava jo olemassa 

olevat teknologiat jo alkuvaiheessaan, jotta se saisi jalansijaa jo aikaisessa vaiheessa ja 

takaisi kehityksen jatkumisen. Uusi teknologia voi olla alussa kuitenkin karkea ja sen 

todellinen potentiaali sumuinen. Samoin nykyisiin teknologioihin on sidoksissa hyvin 

paljon eri organisaatioita, tietoa ja pääomaa. Tämä myös osaltaan aiheuttaa kitkaa 

teknologiselle muutokselle.  

Teknologian tason nousu luonnollisesti näin ollen ilmenee myös investointikierron 

mukaan. Siksi on vaikea nähdä suurta hyppäystä tuottavuudessa jonkin uuden 

teknologian vuoksi. Tuotantokoneet voivat olla hyvinkin pitkäikäisiä ja näin hidastaen 

jonkin teknologian implementoitumista. Se mikä tulee uutena tuotteena nyt voi olla 

laajassa käytössä vasta useita vuosia myöhemmin. 
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Vaikka teknologista harppausta uuden teknologian muodossa ei tulisikaan, se ei 

tarkoita, että yksikkötason teknologia olisi samanlaista kuin nykypäivänä. Nykyiset 

teknologiat voivat kehittyä hyvinkin paljon. Työssä on esitelty muutamia 

mielenkiintoisia kehitysnäkymiä koskien työstökoneita ja robotiikkaa.  

Edellä mainitut teknologiat ovat valikoituneet työhön, eivät sen takia, mitä ne nyt ovat, 

vaan sen takia mitä ne voisivat olla. Erilaisten hybriditeknologioiden kehittyminen, 

jossa pystytään eliminoimaan joitain työvaiheita, on mielenkiintoinen lähestyminen. 

Samalla se tuo joustavuutta ja yksittäisten osien valmistus onnistuu 

kustannustehokkaasti. Uskon muutenkin, että hybriditeknologialla voidaan venyttää 

teknologista kehitystä. Ainetta lisäävä valmistus voidaan katsoa nykyisin olevan hidas 

valmistusprosessi. Toisaalta, kun punnitaan, paljonko aikaa kuluu aihion valmistukseen, 

kuljetukseen, varastointiin ja kiinnityksiin, voidaan kyseiselle hybriditeknologialle antaa 

jonkin verran anteeksi. Kyseisen hybriditeknologian konsepti on lupaava. 

Robotiikan kehitysnäkymä, jossa robotit tulevat olemaan ihmisen seurassa, tarjoaa 

mielenkiintoisen näkymän. Yksitoikkoiset, fyysiset tehtävät, jotka vaativat tarkkuutta 

voitaisiin tulevaisuudessa korvata robotilla, joka toimii ihmisen päätöksenteon alla 

joustavasti. Ajatus on mielenkiintoinen, mutta jokseenkin kaukainen.  

7.3 Logistiikkaympäristö 

Logistiikkaympäristö pyrkii määrittelemään tekijöitä, jotka vaikuttavat 

kuljetuskustannusten kehittymiseen ja tätä kautta luonnollisesti vaikuttavat yrityksen 

toimintaan globaaleilla markkinoilla, Suomen asemaa voidaan pitää suhteessa 

syrjäisenä. 

7.3.1 Öljy 

Öljyllä on hyvin suuri merkitys logistisen toimintaympäristön kannalta. Sillä on voima 

muokata useita tekijöitä, ja tietyllä tavalla se myös toimii yhteisenä nimittäjänä kaikille 

kuljetusmuodoille. Öljyn pitkänaikavälin hintakehitys luo pohjan toimintaympäristön 

kehityssuunnalle. Öljy myös vaikuttaa muiden energiamuotojen kehitykseen, ja ne 
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ovatkin öljyyn voimakkaasti sidoksissa. Skenaariot on muodostettu ennusteiden 

perusteella. 

7.3.2 Ympäristöarvot 

Ympäristöarvojen kehittymisellä voidaan havaita olevan muutosta ajava voima, jossa 

massat ohjaavat kulutuskäyttäytymisellään materiaalivirtoja, näin vaikuttaen 

kuljetusjärjestelmään. Samoin ympäristöarvojen kehittyminen vaikuttaa poliittiseen 

päätäntään, jossa ohjaavana voimana käytetään erilaisia haittamaksuja ja veroja. 

Ympäristöarvojen kolikon kääntöpuolella pitkällä aikavälillä voidaan pitää mahdollista 

toiminnan tehostamista, joka luo luonnollisesti nykytasoon verraten kompensoi 

kustannuksia. 

7.3.3 Meriliikenne 

Tärkeimpinä tekijöinä meriliikenteen kehitykselle voidaan pitää edellä mainittujen öljyn 

ja ympäristöarvojen lisäksi rahtitason määräytymistä ja teknologista kehitystä.  

Kuten aineistossa on esitetty, aluskapasiteetin kehittymisen yhteydessä, ovat 

kapasiteetin ohjausliikkeet hitaita ja reagoivat kysyntään useiden vuosien viiveellä. Se, 

missä vaiheessa nykyinen ylikapasiteetti pienenee, riippuu useista tekijöistä ja on hyvin 

mahdollista, että ylikapasiteetti ei koskaan taitu. Kuitenkin epätasapainon pienentyessä 

on oletettavaa, että rahtihinnat stabiloituvat ja rahtitaso nousee maltillisesti. Muutama 

vuosi ennen talouden romahdusta, konttirahti indekseissä oli hyvin maltillista muutosta, 

tällöin myös tarjonnan ja kysynnän väli oli pieni ja valitsi maltillinen ylikysyntä. 

Voimakas investointi konttialuksiin ennen talouden alamäkeä voi toimia varoittavana 

esimerkkinä laivausmarkkinoille. Tällöin alusinvestointeja tehdään varovaisemmin ja 

vasta kun signaalit ovat voimakkaat. Kuitenkin on mahdollista, että markkinat 

ylireagoivat pieniin positiivisiin signaaleihin, näin viivyttäen rahtitason 

tasapainottumista. Ylikapasiteetti voi myös olla uusi normaali, joka kertoo 

laivausmarkkinoiden ylioptimistisyydestä ja selvästä taipumisesta ylikapasiteettiin. 

Ylikapasiteetti ja laivaston kapasiteetin voimakas painottuminen nuoriin aluksiin, ei 

suosi uusia investointeja, jotka suosisivat uuden teknologian käyttöönottoa, kuten edellä 
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mainittuja eko-aluksia. Se miten ylikapasiteettitilanne kehittyy, määrittelee miten uutta 

teknologiaa voidaan ottaa käyttöön ja hyötyä sen tuomista eduista. 

Luonnollisesti tärkeimpänä tekijänä, koskien kysyntää, voidaan pitää maailman 

talouden kehityksen suuntaa eri markkinoilla. Suomen kannalta tärkeimpänä tekijänä on 

Euroopan tavaravirtojen kehittyminen. Tärkeänä osana ovat kehittyvät markkinat ja 

niiden tarvitsema laivauskapasiteetti. Kuinka paljon kapasiteetti tulee liikkumaan eri 

markkinoiden kesken ja miten tämä tulee vaikuttamaan globaaliin tarjontaan. 

Taloudellinen kehitys tulee luonnollisesti olemaan hyvin tärkeässä roolissa, varsinkin 

keskipitkällä aikavälillä, miten kehittyvät markkinat tulevat kehittymään ja sitomaan 

ylikapasiteettia. 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

Kysyntä

Tarjonta

Kysyntä - tarjonta

 

Kuva 23. Kuvaajassa on esitetty globaalia konttiliikennettä koskeva ennuste vuodesta 

2013 eteenpäin. Indeksoitu: 1999=100 

 

Kuvassa 23 on esitettynä ennuste, joka perustuu kysynnän tasaiseen kasvuun. 

Vuorostaan, tarjonnan katsotaan kasvavan hitaammin lähivuosina ja tämän jälkeen 

seuraavan kysynnän kehitystä. Ennusteen perusteella rahtimarkkinat tasapainottuvat 

vuoden 2020 jälkeen. Ennuste on muodostettu vuodesta 2013 eteenpäin, sitä edeltävät 

arvot ovat aineistosta muodostettuja. Perusolettamuksena voidaan pitää, että 

alusmarkkinat jatkavat havaittua alenevaa uusien alusten tuotantoa, eli uuden 

kapasiteetin voidaan katsoa vähenevän. Ennustetta voidaan pitää skenaarioiden 
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perusolettamuksena, jossa rahtipalveluiden kysyntä ei muutu ja eri skenaariossa alus 

tarjontaa muutetaan. 

7.3.4 Maantieliikenne 

Samoin kuin meriliikennettä, myös maantieliikennettä koskettavat öljyn ja 

ympäristötietoisuuden kehitys, sekä ylikapasiteetin kehittyminen. Myös 

maantieliikenteessä teknologinen kehitys voidaan katsoa tuovan muutosta. 

Maantieliikenteen ylikapasiteetti on pitänyt taantumassa rahtihinnat maltillisina ja 

kannattavuus on pienentynyt koko taantuman ajan. Rahtimarkkinoiden stabiloituminen 

on kiinni kansantalouden kehityksestä, sekä rakennemuutoksen asettumisesta, eli 

kysynnän jonkin asteisesta vakiintumisesta vastaamaan kansantalouden rakennetta. 

Tarjonta on tällä hetkellä runsasta. Se miten nykyinen pudotuspeli jatkuu, yhdistettynä 

muihin tekijöihin, määrittelee mikä tulevaisuuden tarjontataso on. Kuitenkin pitkällä 

aika välillä olettamuksena voidaan pitää, että markkinat stabiloituvat ja on 

todennäköistä, että rahtitasot yleisellä tasolla nousevat. 

Kannattavuuden laskeminen on ajanut toiminnan tehostamiseen, joka on tuottanut 

suomalaisissa kuljetusyrityksissä säästöjä. On mahdollista, että nykyinen tehokas 

toiminta ja siitä jääneet kokemukset, sekä hyödyt, jäävät pysyväksi osaksi toimintaa. Se 

siirtyvätkö kyseiset tehostamistoimet rahtihintoihin vai kannattavuuden parantamiseen, 

on paljolti kiinni rahtitason tasapainon kehittymisestä. 

7.3.5 Logistinen rakenteellinen kilpailukyky 

Suomen tämän hetkinen logistinen ympäristö on hyvä, kun tarkastellaan 

yhteiskunnallista rakennetta. Suurimpina tekijöinä ovat yleinen yhteiskunnallinen 

toimintaympäristö, joka tarkoittaa eri instituutioiden hyvää toimivuutta, kuten 

oikeusjärjestelmän, sekä hyvää yleistä turvallisuutta. Erityisesti logistisen 

toimintaympäristön kannalta tullilaitos on tärkeässä asemassa. Yhteiskunnalliset 

rakenteet muuttuvat hitaasti ja logistisella kilpailukyvyllä voidaan katsoa olevan yhteys 

rakenteellisen kilpailukyvyn kehittymiseen, joka on aikaisemmin esitettynä. 

Uhkakuvana voidaan pitää instituutioiden rahoituksen leikkaamista, joka mahdollisesti 

heikentäisi niiden suorituskykyä. Tärkeimpien liikenneväylien totaalista rapistumista on 
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vaikea kuvitella. Kuitenkin yhteiskunnan resurssien allokoiminen vain tärkeisiin 

liikenneväyliin saattaa heikentää merkittävästi sen ulkopuolisia väyliä. 

Yhtenä tekijänä, joka voi pitkällä aikaväillä heikentää logistisen ympäristön rakenteita, 

on pitkään jatkuva kannattamattomuus yrityksissä. Tämä voi luoda ilmapiirin, jossa ala 

nähdään kannattamattomana toimia ja työskennellä. Tällöin uusia toimijoita ei synny, 

eikä uusia työntekijöitä sijoitu alalle, näin ollen heikentäen palvelun tarjontaa, 

ammattitaitoa ja palveluiden laatua. 
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8 TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN 

SKENAARIOT 

Muodostetaan tulevaisuustaulukosta kehityspolut, joka ovat esitettynä liitteessä 1, jotka 

toimivat skenaarion hahmottelun peruselementteinä. Luodaan kaksi skenaariota, jotka 

kuvaavat muodostettujen vaihtoehtojen ääripäitä, kaikkein haitallisin toimintaympäristö 

ja päinvastoin. Luodaan myös kaksi skenaariota, joista toista voidaan pitää 

todennäköisimpänä ja toista epävarmimpana kehityspolkuna. Skenaarioiden 

muodostamisen pohjana käytetään muodostettua tulevaisuustaulukkoa, jonka eri kohdat 

muodostavat skenaarioiden elementit. Muuta aineistoa on käytetty täyttämään näiden 

elementtien väliset vuorovaikutussuhteet. 

Liitteessä 1 esitetyssä tulevaisuustaulukossa huonoin mahdollinen kehityspolku voidaan 

katsoa olevan A-sarake ja vastavuoroisesti positiivisen vaikutus on C-sarakkeella. 

Todennäköisimpänä skenaariona voidaan pitää saraketta B, sillä poikkeuksella että 

kaupan esteiden voidaan nähdä kallistuvan enemmän avautuvaa trendiä kohden. 

Muodostetaan kolme skenaariota, negatiivisin, positiivisin ja todennäköisin. Teemoiksi 

nousee kaksi tekijää, markkinakehitys ja toimintaympäristön kilpailukyvyn kehittymien. 

8.1 Hidastunut ja kiristynyt maailma 

Kiina on osoittanut huomattavasti maltillisempaa kehitystä. Voimakkaan kasvun aika on 

taittunut 2020-luvulle tultaessa ja jatkanut ennustettua kasvu-uraa huomattavasti 

maltillisempaa linjaa. Tästäkin huolimatta Aasian markkinat ovat pitäneet asemansa ja 

kasvaneet suhteellista osuutta, ja hieman yli 60 prosenttia koko toimialan markkinoista 

sijoittuu Aasian ja erityisesti Kiinaan. Eurooppa ja Amerikka ovat pitäneet kehittyneille 

markkinoille tyypillisen suhteellisen matalan kasvun, ja täten onnistuneet ylläpitämään 

markkinajakaumaa. Vaikka suhteelliset osuudet voidaan pitää melkein staattisina 

verraten 2010-luvun tasoihin, ovat reaalisin hinnoin mitattuna markkinat kasvaneet 

merkittävästi.  

Maltillista markkinoiden kasvua on edesauttanut odotettua voimakkaampi kiinteiden 

investointien lasku kehittyvillä markkinoilla, tultaessa 2020-luvulle. 
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Keskiluokkaistumisen potentiaali ei ole tuottanut täysin toivottua tulosta, vaikka sen 

nähdäänkin olevan yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka ajaa kehitystä. 

Voimakasta keskiluokkaistumista ja pääomaintensiteetin kasvua on suurimmalta osalta 

hillinnyt maltillinen palkkakehitys kehittyvissä talouksissa. Vaikka kehitys on ollut 

nopeaa, ovat palkat suhteessa länsimaiseen tasoon verraten edelleen matalat. Kiinan 

palkkakehitys osoittaa huomattavasi maltillisempaa linjaa, johtuen voimakkaasta 

kustannuskilpailukykyeroosiosta, jota koettiin vielä 2020-luvun alussa, ja jota koettiin 

pääsääntöisesti Kiinan kehittyneillä rannikkoalueilla. Poliittinen voima on alentanut 

minipalkkatason kehitystä ja tätä kautta pyrkinyt ylläpitämään kilpailukyvyllistä 

asemaansa. Lewisin kääntöpisteen saavuttamisesta Kiinassa on saatu voimakkaampia 

todisteita vasta 2020-luvun lopussa. Kiina on siis onnistunut ylläpitämään statustaan 

maailman tehtaana. 

Maltillinen palkkatason kehitys on samalla hillinnyt pääomaintensiteetin kehitystä, tästä 

johtuen automaatioaste teollisuudessa on kehittynyt loivemmassa kehityskaaressa. 

Kuitenkin selkeää kasvua on. Tahtotila kasvattaa tuottavuutta on, uuden 

tuotantoteknologian kautta, mutta palkkakehitys ei voimakkaasti tätä stimuloi. 

Voimakas teollisuusrobottien käytön kasvu, joka koettiin 2010-luvun loppuun saakka, 

on loiventunut ja seurannut palkka- ja tuottavuuden kehitystä. Lähentymistä on 

tapahtunut, mutta automaatiotaso jää vielä 2010-luvun länsimaiden tasosta. Automaatio-

asteen kehitys ei seurannut Japanin tai muiden Aasian maiden kehityshistoriaa, vaan 

laahaa näihin verrattuna perässä.  

Kiinan taloudellinen ja teknologinen kehitys ovat synnyttäneet ilmapiirin, jossa 

poliittiset toimet ovat alkaneet kiristyä koskien ulkomailta tuotavia tuotteita. Tilannetta 

ei voida kuvailla kauppasodaksi, mutta ilmapiiri on kiristynyt. Tilannetta myös ruokkii 

odotettua maltillisempi talouden kehitys, joka joidenkin tahojen mielestä on riittämätön. 

Tilanne heijastuu koko maailmaan ja varsinkin toimialoihin, jotka ovat sidoksissa 

investointihyödykkeisiin. Arkuuden ilmapiiri myös jarruttaa investointien tekemisen 

käyttäen ulkomaisia hyödykkeitä, vaarana pidetään pitkiä tullausaikoja, voimakkaasti 

vaihtelevia tullitasoja ja laaja-alaisesti tulkittavaa teknistä säännöstelyä.  



119 

 

Suomen kansantalous ei ole onnistunut palauttamaan kustannuskilpailukykyään 

kovinkaan nopeasti. Kehityksen tie on osoittautunut äärimäisen pitkäksi ja kiviseksi. 

Kustannuskilpailukyky on kääntynyt nousuun vasta vuosikymmenen vaihteessa ja 

palautunut hiljalleen 2020-luvun ajan, sen loppupuolella asettuen kilpailijamaiden 

tuntumaan. Kehitystä ajavan tuottavuuden muutos on osoittautunut tahmeaksi ja luovan 

tuhon muutosvoima hitaaksi.  Pitkään jatkunut talouden ulkoinen epätasapaino on 

aiheuttanut tuhoja rakenteille, jotka tukevat kilpailukykyä. Hyvän rakenteellisen 

kilpailukyvyn ei nähdä romahtaneen, mutta selkeitä indikaatioita sen heikentyneestä 

tilasta on. Ne ilmenevät viiveellä ja ensimmäiset viitteet saadaan vasta 2020-luvun 

alkupuolella. Samaisesta syystä myös rakenteet, jotka tukevat logistista kilpailukykyä 

osoittavat heikentynyttä suorituskykyä. Yhteiskunnan rakenteissa, jotka tukevat 

kilpailukyky, voidaan havaita selkeitä säröjä.  

Kilpailukykyä myös heikentää logistinen kustannusympäristö, jossa korkea öljyn hinta 

ja voimakas säännöstely ovat nostaneet kuljetuskustannuksia. Öljyn hintaa on vuosien 

ajan ajanut kehittyvien talouksien kysyntä, jota ei ole pystytty sammuttamaan uusilla 

esiintymillä, joita on vähenevässä määrin löytynyt. Samoin teknologia, joka 

mahdollistaisi vaikeiden esiintymien käytön, on kehittynyt korkeasta öljyn hinnasta 

huolimatta hitaasti. Myös vaihtoehtoisten energiamuotojen kustannustehokas 

hyödyntäminen ei ole tuottanut tarpeeksi laaja-alaista hyötyä. Ympäristösäännöstelyä on 

voimakkaasti ajanut nopeasti kehittynyt massojen tietoisuus ympäristön muutoksen 

tuomista haitoista, jotka ovat osittain konkretisoituneet. Tämä on ajanut poliittista 

päätäntää, joka on ilmentynyt kireinä ympäristömääräyksinä, koskien laaja-alaisesti 

kaikkia kuljetusmuotoja. Kuljetusmuotojen päästöt ovat allokoituneet niiden 

aiheuttajille ja tätä kautta heijastuneet hintoihin. Näiden globaalien ilmiöiden voidaan 

katsoa heikentävän Suomen asemia, johtuen kaukaisesta asemasta. 

Vaikka logistinen kustannusympäristö on kiristynyt, ei sillä ole ollut merkittävää 

vaikutusta kansainvälisen kaupan kehittymiseen. 2000-luvun voimakas 

maailmankaupan rakenne on juurtunut syvälle ja sen muuttaminen on hidasta. Merkkejä 

muutoksesta on, johtuen kustannusten luomasta paineesta maailmankauppaan. Matalan 

arvon kulutushyödykkeiden valmistus on alkanut siirtymään kulutuksen lähelle. 
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Laivaliikenteen painoarvo asiakastoimituksissa on kasvanut, päämarkkinat ovat 

siirtyneet Aasian. Laivaliikenteen konttihintoja nostaa kustannusympäristön lisäksi 

rahtimarkkinoilla koettava kapasiteetin käytön kiristyminen, joka on kehittynyt 

ylikapasiteetin luomasta markkinapessimismistä, jossa uusia aluksia tuotettiin 

huomattavasti vähemmän ja tilanne on kääntynyt hitaasti vastaamaan kysyntää. Uusien 

alusten tilauskirjat ovat alkaneet kiihtyä vasta 2020-luvun puolivälin jälkeen. Tilanne on 

myös aiheuttanut uuden teknologian vähäisen lisääntymisen, samoin isojen alusten 

trendi on kääntynyt. 2010-luvulla valmistettu laivasto on edelleen merkittävä osa 

maailmanlaivastoa. Laivaliikenteen konttikuljetuskustannusten voidaan nähdä 

kasvaneen neljänneksellä, verraten 2010-luvun tasoon. Helpotusta rahtimarkkinoihin 

voidaan nähdä tulevan lähiaikoina, johtuen kasvavasta kulutushyödykkeiden 

paikallisesta tuottamisesta. 

Pitkään jatkunut heikko kustannuskilpailukyky on heijastunut maantieliikenteen 

toimialalle, jossa pudotuspeli 2010-luvun loppuun tultaessa on ollut varsin voimakas. 

Talouden rakenteellinen muutos tultaessa 2020-luvun loppuun kuitenkin on enenevässä 

määrin vaatinut kuljetuspalveluita. Kuitenkaan notkahtanut kapasiteetti ei ole pystynyt 

tuottamaan uusia yrittäjiä toimialalle, joka nähdään vieläkin kannattamattomana ja sen 

yleinen houkuttelevuus on huono. Näin ollen on syntynyt tilanne, jossa paikoin koetaan 

pulaa kuljetuspalveluista, samoin palveluiden tarjonnan laatu on heikentynyt, johtuen 

alan huonosta houkuttelevuudesta. Myös pitkään jatkunut huono kannattavuus ei ole 

edesauttanut uuden teknologian käyttöönottoa, jotka tukisivat polttoainetaloudellisuutta 

ja tehokkuuden kehitystä. 

Pitkään jatkunut huono kustannuskilpailukyky on myös heikentänyt muidenkin alojen 

investointeja, jotka ovat heijastuneet tuottavuuden kehityksenä, samoin rakenteellisen 

kilpailukyvyn jäljet tulevat yritysten maksettaviksi. Uutta teknologiaa, niin yksikkö- 

kuin järjestelmätason, ei ole pystytty ottamaan käyttöön, vaikkakin se tarjoaa yleisellä 

tasolla vain laihaa tuottavuuden parannusta. 

Useiden tekijöiden summana kilpailuympäristö on huonontunut, voidaan havaita niin 

kilpailukykyä tukevien rakenteiden, kuin myös kustannustekijöiden muuttuneen 

voimakkaasti huonontuneeseen suuntaan. 
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8.2 Kaasu pohjassa maailman ääriin 

Aasian kehitys ei ole näyttänyt laantumisen merkkejä viimeiseen 15 vuoteen. Talous on 

jatkanut samaa voimakasta kasvua, joka on kuitenkin hieman laantunut kasvun 

huippuvuosista. Talouden voimakas kasvu on tapahtunut voimakkaimmin Kiinassa, 

joka on ajanut koko Aasian taloutta. Voimakas keskiluokkaistuminen on kasvattanut 

yksityistä kulutusta ja näin ruokkinut kasvua. Juuri nopea palkkakehitys on ajanut 

keskiluokkaistumista ja nopeaa pääomaintensiteetin kasvua markkinoilla. Palkka-

kehitystä on ajanut halvan työvoiman pääsääntöinen loppuminen. Ensimmäiset merkit 

havaittiin jo 2010-luvun lopussa, jolloin työmarkkinat alkoivat kiristyä ja 2020-luvulle 

tultaessa Lewisin kääntöpiste oli selkeästi saavutettu ja on osallaan stimuloinut 

palkkakehitystä. Vahva palkkakehitys on ajanut tuottajat investoimaan kiinteään 

pääomaan korkean automaation muodossa, jonka avulla on pystytty kompensoimaan 

tehokkaasti voimakasta palkkakehitystä ja tätä kautta pysymään kilpailukykyisenä. 

Investoinnit ovat olleet järkeviä, johtuen kulutusmarkkinoiden hyvästä kysynnästä. 

Näiden tekijöiden johdosta voidaan todeta, että Kiinassa automaatiotaso on saavuttanut 

korkean länsimaisen tason varsin nopeasti. Robotti-intensiteetin kasvu on toistanut 

Japanin kehityshistoriaa ja saavuttanut korkean yli 100 tason, muutos voidaan katsoa 

koskevan pääsääntöisesti Kiinan kehittyneitä rannikkoalueita. Myös numeerisesti 

ohjattujen työstökoneiden markkinaosuus on saavuttanut korkean tason odotettua 

nopeammin. Kiina on saavuttanut melkein mahdottoman kasvun koskien 

automaatiotason kasvua. Koko talouden tasolla pääomaintensiteetti ei vastaa länsimaista 

tasoa, mutta kehittyneillä alueilla lähentyminen on ollut hyvin voimakasta. Näin ollen 

toimialan markkinatkin ovat mittavat, jota vahvistaa voimakas ja kasvava kysyntä 

tuotteille, jotka pystyvät parantamaan tuottavuutta. Vaatimus korkean automaation ja 

tuottavuuden tuotteille on ollut vahvistuvat trendi koko 2020-luvun ajan. 

Kova talouden vauhti Aasiassa on edesauttanut kaupan vapautumiseen, jossa avautuva 

trendi, joka on alkanut jo 1980-luvulla, on jatkanut. Erilaiset sopimukset ovat 

realisoituneet ja täten luoneet selkeät sopimukset kaupalle ja investoinneille. 

Sopimukset ovat luoneet selkeät kehykset koskien teollis- ja tekijänoikeuksia ja 

tuotteiden teknisiä vaatimuksia. Sopimusten käyttöönotto on tuottanut konkreettisia 

tuloksia. Samoin Kiinan vapaakauppa-aluekokeilu 2010-luvulla on tuottanut 
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äärimmäisen positiivisia kokemuksia, jonka takia talous on jatkanut aukenemistaan 

koko 2020-luvun. Konsensus vapaankaupan eduista on vahvistunut globaalilla tasolla. 

Vuonna 2008 koettu finanssikriisi toimi ensimmäisenä testinä maailman taloudelle ja 

sen kaupalle. Sen voidaan nähdä vahvistaneen tätä konsensusta. 

Luovan tuhon kiihtyminen merkit koettiin vuodesta 2015 lähtien ja se onkin kiihtyvällä 

tahdilla kohentanut tuottavuutta taloudessa. Tuottavuus teki pohjakosketuksen vuonna 

2016 ja aloitti odotettua nopeamman kasvu-uran koko talouden alueella, näin palautuen 

hyvälle kasvu-uralle vuosikymmenen loppuun tultaessa. Suhteessa kilpailijamaihin, 

Suomi onnistuu kuromaan suhteelliset reaaliset yksikkötyökustannukset 

kilpailukykyiselle tasolle 2020-luvun alkupuolella. Kustannuskilpailukyvyn nopea ja 

positiivinen kehitys on parantanut talouden ulkoista tasapainoa ja se onkin tämän 

johdosta saavuttanut tukevan pohjan 2010-luvun loppuun tultaessa. Talouden 

velkakierre on pystytty pysäyttämään hyvissä ajoin ja yhteiskunnan kilpailukykyä 

tukevien rakenteiden suorituskyky on pysynyt hyvällä tasolla, mitään indikaatiota niiden 

heikkenemisestä ei voida havaita. Rakenteellisen kilpailukyvyn säilymisen ja 

kohentuneen kustannuskilpailukyvyn yhteisvaikutuksesta taloudessa vallitsee hyvä 

investointi-ilmapiiri koko 2020-luvun. Hyvä investointi-ilmapiiri on myös omalta 

osaltaan stimuloinut tuottavuuden kehittymistä koko 20-luvun. 

Kustannuskilpailukyvyn kohentumisen ja rakenteellisen kilpailukyvyn pysymisen, 

luovat ilmapiirin, jolla on laaja-alaiset vaikutukset toimintaympäristöön. Hyvä 

kannattavuus yrityksissä ja positiivinen investointiympäristö on saanut yritykset 

investoimaan. Teknologian taso on nousut odotettua nopeammin. 

2010-luvulla määritelty kyber-fyysisen järjestelmän visio on realisoitunut. Suuri 

kiinnostus järjestelmän kehitystä kohtaa on aiheuttanut kiihtyneen kehityskilpailun. 

Ensimmäisiä kaupallisesti merkittäviä sovelluksia on syntynyt tasaisesti 2010-luvun 

loppuun tultaessa ja järjestelmän arkkitehtuurista syntynyt yhtenäinen käsitys on 

edesauttanut kehitystyötä. Kuitenkin vasta 2020-luvun ajan tapahtunut tasainen 

kehitystyö niin järjestelmän, kuin myös erilaisten mahdollistavien teknologioiden 

muodossa, on tuonut pala palalta erilaisia ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja 

niiden käyttöönotto on ollut enenevässä määrin mahdollistanut myös PK-sektorin laaja-
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alaisen integroitumisen järjestelmään. Järjestelmän tuomat mahdollisuudet ovat jo 

aikaisessa vaiheessa realisoituneet suurelle osalle toimijoita ja järjestelmä onkin otettu 

vastaan hyvin, positiivinen vastaanotto on alusta alkaen edesauttanut kehitystä. 

Kehityksen katsotaan tapahtuneen pääsääntöisesti tasaisen työn tuloksena ja 2020-luvun 

lopulle tultaessa järjestelmästä on tullut paradigma. 

Vuorostaan yksikkötasolla tapahtunut teknologinen kehitys on myös ollut nopeaa. 

Kehitystä on tapahtunut usealla rintamalla. Joustavuutta ja tuottavuutta ovat ajaneet 

erilaiset hybriditeknologiat, joiden perusperiaatteet syntyivät jo 2010-luvun 

loppupuolella, mutta saavuttivat täyden potentiaalin tasaisen kehitystyön tuloksena ja 

niiden voidaan katsoa olevan jo pitkälle venytettyjä teknologioita tultaessa 2020-luvun 

loppuun. Myös robotiikan kehitys on pystynyt kehittämään tasaisesti sovelluksia, jotka 

palvelevat joustavuutta ja tuottavuutta. Kyber-fyysisten järjestelmien sovellusten 

rinnakkainen ilmaantuminen on luonut samanaikaisesti yksikkötason resursseita 

helposti järjestelmätasoon integroitavia. Näin muodostaen helposti saumattoman 

järjestelmän, jossa molemmat palvelevat toistensa tarpeita tehokkaasti.  

Teknologinen kehitys yhdistettynä hyvään ympäristöön, joka on tehokkaasti stimuloinut 

investointeja koko 2020-luvun ajan, on luonut toimintaympäristön, jossa teknologiaa on 

pystytty myös tehokkaasti ottamaan käyttöön. Yhteiskunnan rakenteet ovat osaltaan 

tukeneet kehitystä. Korkeasti koulutettu väestö on pystynyt tehokkaasti hyödyntämään 

uutta teknologiaa ja maksimoimaan sen hyödyt niin käytössä kuin myös tuotteissaan. 

Suomen kilpailuympäristölle tärkeä kuljetusjärjestelmä on myös pysynyt 

kilpailukykyisenä. Kilpailukykyä tukevat useiden asioiden positiivinen kehityskulku. 

Yhteiskuntarakenteet, jotka tukevat logistista kilpailukyky, ovat seuranneet 

rakenteellisen kilpailukyvyn kehitystä ja ovatkin pysyneet hyvällä tasolla, eikä niissä 

havaita heikentymisen merkkejä, päinvastoin 2020-luvun lopulle tultaessa on viitteitä, 

että logistisen ympäristön rakenteet ovat parantuneet. Parannusta ajavana tekijänä on 

valtionhallinnon pitkään kestänyt määrätietoinen kehitystyö, joka on alkanut 2020-

luvun alussa ja jatkuu edelleen. 

Nopea ja voimakas luovan tuhon aalto on myös vaikuttanut Suomen 

kuljetusjärjestelmään, jossa kannattavuus on kääntynyt nousuun ja alalta on karsiutunut 
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kapasiteettia, toimintaa on myös tehostettu voimaaksi. Kuitenkin ala osoittaa selkeää 

taipumusta ylikapasiteettiin ja kilpailu on kireää. Vaikka pudotuspeli osoitti kiihtymisen 

merkkejä 2010-luvun lopulla ja kapasiteetti alkoi vastata rakenteellista tarvetta, talouden 

kiihtyminen katkaisi kehityksen ja alalle alkoi virrata uutta kapasiteettia. Positiivinen 

kehitys taloudessa on kannustanut liialliseen alalle tuloon. Tilanne on kiristänyt 

kilpailua ja pitänyt rahtitason kurissa. Myös vallitseva hyvä investointi-ilmapiiri 

heijastuu kuljetusjärjestelmään. Uuden kaluston ja uusien tehokkuutta parantavien 

teknologioiden käyttöönotto on ollut hyvää. Myös kuljetusjärjestelmä on tehokkaasti 

integroitunut kyber-fyysiseen järjestelmään. 

Globaalit merirahtimarkkinat edelleen kärsivät ylikapasiteetistä, kuitenkin tilanne on 

huomattavasti lievempi kuin 2010-luvulla koettu tilanne. Alusten tilauskirjojen 

notkahtaminen 2010-luvulla osoittautuu hetkittäiseksi ilmiöksi ja tilauskirjat jatkavat 

samaa kehitysuraa, välillä tehden korvausliikkeitä vastaamaan kysyntää, kuitenkin 

markkinat osoittautuvat ylioptimistiseksi, jossa signaalit tulkitaan liiallisesti. 

Ylioptimismia ajaa Kiinan voimakas kehitys ja sen talouden näkymät 2020-luvulle 

tultaessa. Vaikka talouden kehitys on kovaa, ei se vastaa kapasiteetin kovaa kasvu 

vauhtia. Vasta 2020-luvun puolivälin jälkeen voidaan havaita voimakkaampia 

lähentymisen merkkejä ja vuosikymmenen loppu mennessä kuroutumista on tapahtunut 

merkittävästi. Tämä on osaltaan pitänyt rahtitason maltillisena, mutta markkinat ovat 

jokseenkin epävakaat. Uusien alusten voimakas tuotanto on myös tuonut teknologisia 

etuja, alusten kova kysyntä ja pitkään jatkunut kireä markkinatilanne ovat luoneet 

kysyntää tehokkaammista aluksista. Suurien alusten trendi, slow steaming ja 

teknologinen kehitys tuovatkin selkeitä säästöjä kireässä markkinatilanteessa, mikä 

voidaan selkeästi havaita rahtitasoissa. 

Kuljetuskustannusten positiivista kehitystä tukevat rahtimarkkinoiden lisäksi 

vaikutukset kustannusrakenteisiin. Öljy ja energia ovat luonnollisesti edelleen yhteinen 

nimittäjä kaikille kuljetusmuodoille. Öljyn hinta on kehittynyt maltillisesti, 

reaalihinnoin tarkasteltuna barrelin hinta on pysynyt lähes muuttumattomana. Vaikka 

Kiina onkin kovassa taloudellisessa vauhdissa, on sen energia tarve osoittautunut 

odotettua maltillisemmaksi, samoin voidaan nähdä tapahtuneen koko maailman tasolla. 

Uusia öljyesiintymiä, joita voidaan taloudellisesti hyödyntämään, on pystytty tasaisesti 



125 

 

hyödyntämään ja täten ne ovat paikanneet kysyntää. Myös muut energiamuodot ovat 

muodostuneet merkittäväksi osaksi kuljetusjärjestelmää. Niin muut fossiiliset, kuin 

uusiutuvat energiamuodot muodostavat laajan energiapaletin, joka luo kilpailua öljystä 

jalostettaville polttonesteille ja paikkaa kysyntävajetta öljypohjaisille tisleille. Maailman 

laajuista kysyntää energialle on hillinnyt myös voimakas ympäristötietoisuus 2010- 

luvun lopusta 2020-luvun puoliväliin saakka, jolloin voimakkaasti ohjattiin kohti 

energiatehokkaampia ratkaisuja. Energiatehokkuus on kuitenkin pitkällä aikavälillä 

tuottanut maltillisempaa energiantarvetta. Maltillisempi energiantarve, uudet vähemmän 

saastuttavat polttonesteet ja teknologinen kehitys yhdistettynä voimakkaaseen 

säännöstelyyn ovat tuottaneet toivottua tulosta, ilmaston muutoksen uskotaan 

hidastuneen. Samoin konkreettiset todisteet ilmatonmuutokset haitoista eivät 

konkretisoidu suurelle yleisölle. Näin ollen tultaessa 2020-luvun lopulle ilmapiiri on 

muuttunut. Näin voidaan katsoa tapahtuneen myös ohjaaville toimille, joita ei ole 

vuosiin kiristetty ja näköpiirissä on jopa niiden osittainen vähentäminen. 

Kuljetuskustannusten voidaankin nähdä kehittyneen hyvin maltillisesti. Voidaan todeta, 

että reaalisin hinnoin tehtävä vertailu 2010-luvun tasoon, ei osoita juurikaan merkittävää 

kuljetuskustannusten nousua. 

Useiden tekijöiden summaksi muodostuu toimintaympäristö, jossa rakenteelliset ja 

kustannukselliset tekijät ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan. Positiivinen kehitys 

tukee ja parantaa materiaali- ja tietovirtojen toimintaympäristöä toimitusketjussa. 

8.3 Tasaisen kestävästi rakentuva maailma 

Aasia, Kiinan johtamana on osoittanut maltillisempaa kasvua, joka on taittunut 2020-

luvulle tultaessa. Kasvu on edelleen voimakasta, mutta toimialan kaksinumeroiset 

kasvuluvut ovat jääneet historiaan. Samoin voimakas investointi kiinteään pääomaa on 

taittunut, seuraten maltillisemman kasvun aikaa koko 20-luvun. Aasia on kasvanut 

Eurooppaa ja Amerikkaa nopeammin ja toimialan markkinoista noin 70 prosenttia 

sijoittuu Aasiaan. Keskiluokkaistuminen on hyvässä vauhdissa ja onkin yksi tekijä, joka 

ruokkiin kasvua ja markkinoiden kehitystä. 
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Hyvä ja kestävä kasvu on ajanut palkkakehitystä kehittyvissä talouksissa. Palkkakehitys 

on edelleen voimakasta, verraten kehittyneisiin talouksiin, kuitenkin palkkojen 

korotusten huippuvuosien jälkeen korotukset ovat seuranneet maltillisempaa kasvu-

uraa. Kiinan maltillisempi palkkakehitys ja sen stimuloiva pääomavaltaistuminen, ovat 

pitäneet tuottavuuden kasvun kestävällä pohjalla. Palkkakehitys seuraa tuottavuuden 

kehitystä, joka syntyy pääsääntöisesti investoinneista tuotantoteknologiaan. Kiina on 

siis pystynyt ylläpitämään vahvaa asemaansa maailman tehtaana, vaikka palkkataso on 

noussut. Myös hyvä kysyntä Kiinan sisämarkkinoilla on pitänyt yritykset paikallaan. 

Palkkamalttia Kiinassa ovat ajaneet niin poliittiset tahot, kuin myös Lewisin 

kääntöpisteen vain osittainen realisoituminen 2020-luvun loppupuolella. 2010-luvun 

lopulla havaittu työmarkkinoiden kiristyminen on pysynyt samalla tasolla ja onkin 

lähinnä laajentunut koskemaan myös muita kuin kehittyneimpiä alueita. Työmarkkinat 

ovat selvästi kiristyneet, mutta edelleen työvoimaa osittain siirtyy matalan tuottavuuden 

töistä, näin hilliten osaltaan kehitystä. 

2010-luvun huima robotti-intensiteettiin kasvu on taittunut 2020-luvun alkuvuosina. 

Kasvu on edelleen suhteellisen huimaa ja seuraakin noin 15 prosentin keskimääräistä 

kasvulukua. Tasaisen kasvun tuloksena Kiina saavuttaa 50:nen teollisuusrobotti-

intensiteetin. Myös numeerisesti ohjattujen koneiden markkinaosuus seuraa Japanin 

kehityshistoriaa ja saavuttaa noin 60 prosentin osuuden vuonna 2030. Merkittävä ja 

tasainen automaation tason kasvu on luonut hyvää kysyntää toimialan länsimaisille 

tuotteille, vaikka puhtaasti Kiinalaiset yritykset ovatkin lähentyneet tuotteidensa tasossa.   

Tuottavuuden kasvu on omalta osaltaan myös hillinnyt työmarkkinoiden kiristymistä. 

Vuoden 2008 finanssikriisi ja sen jälkimainingeissa havaittu maailmankaupan ilmapiirin 

hetkittäinen kiristyminen on historiaa. Maailmankauppa on kasvanut ja käytännössä 

kaikki ymmärtävät sen tuomat edut kasvun lähteenä, samalla vallitsee konsensus 

kaupanesteiden aiheuttamista haitoista kyseiselle positiiviselle kehitykselle. 2010-

luvulla vireillä olleet sopimukset eri maiden välillä ovat syntyneet ja tuottaneet 

konkreettisia todisteita positiivisesta vaikutuksesta. Maailma ei kuitenkaan ole yhtä 

vapaakauppa-aluetta, edelleen voidaan havaita hetkittäisiä tilanteita, joissa eri intressit 

kohtaavat. Kuitenkin ilmiöt ovat ohimeneviä ja pitkään jatkunut kaupan avautuminen on 

jatkanut kehitystään. 
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Kustannuskilpailukyvyn kannalta kriittinen tuottavuus ja sen kehitystie osoittautuu 

kiviseksi. Luovan tuhon kiihdyttämisen merkit 2010-luvun lopulle tultaessa ovat 

kuitenkin jo näkyvissä määrin kääntäneet tuottavuuden nousuun ja pohjakosketus 

saavutettu. Muutoksen kiihtyessä 2020-luvulle tultaessa, tuottavuus saa kasvavaa 

liikettä alleen ja vuosikymmenen puoliväliin mennessä kustannuskilpailukyky on 

onnituttu saattamaan käytännössä samalle tasolle kilpailijamaihin nähden. Talouden 

tasapaino saavutetaan vuosikymmenten vaihteessa ja velkakierre katkeaa. Kuitenkin 

kivinen lähes 10 vuoden matka on kolhinut kilpailukykyä tukevia rakenteita. Merkkejä 

voidaan alkaa havaita 20-luvulle tultaessa. Kuitenkin rakenteet eivät ole murentuneet, 

voidaankin enemmän puhua yhteiskuntarakenteiden säröistä. Myös logistista 

kilpailukykyä tukevat rakenteet ovat seuranneet rakenteellisen kilpailukyvyn kehitystä, 

joissain rakenteissa kuten infrastruktuurissa voidaan havaita muutosta huonompaan. 

Investointi-ilmapiiri on ollut alakuloinen koko 2010-luvun ja on parantunut tasaisesti 

tämän jälkeen. Kustannuskilpailukyvyn saavuttaminen ja rakenteellisen kilpailukyvyn 

hyvän tason pääasiallinen pysyminen, ovat luoneet hyvän investointi-ilmapiirin 20-

luvulla. 

Teknologista kehitystä on tapahtunut koskien kyber-fyysisten järjestelmien kehitystä. 

Verkottuneista resursseista on tullut enenevässä määrin realiteetti koko 2020-luvun ajan. 

Tietyllä tavalla järjestelmä on täyttänyt sille asetetun vision, muttei niin laajassa 

käsitteessä. Kehitys on tapahtunut pitkäjänteisen työn tuloksena, jossa useat toimijat 

ovat luoneet toimivia sovelluksia. Järjestelmällä pystytään seuraamaan resursseja ja 

materiaalin liikkeitä ja tiedon läpinäkyvyys on hyvä. Kuitenkin mahdollistavat 

teknologiat eivät ole täysin pystyneet vastaamaan hintakehityksellään. Jokaista osaa ei 

voida reaaliaikaisesti seuraamaan, vaan seurantaresoluutio on karkeampi. Vaikka visio 

ei ole realisoitunut täydessä laajuudessaan, on järjestelmän avulla pystytty tehostamaan 

toimintaa tasaisen varmasti, sen tiedon perusteella, jota se tuottaa niin päätöksen teon 

kuin kehitystyön tukemiseen. Niin järjestelmän sisältämä teknologia kuin myös sen 

potentiaalin ymmärtäminen ovat vielä kehityksen alla ja on kaikkea muuta kuin kypsiä. 

Hyvä investointi-ilmapiiri 2020-luvun lopulla yhdistettynä kyber-fyysisten järjestelmien 

kehitystyöhön ja sen tuottamiin kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, on myös 
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edesauttanut niiden käyttöönottoa. Sama tilanne koskee myös yksikkötason teknologian 

käyttöönottoa. Myös yksikkötasolla on tapahtunut teknologista kehitystä.  

Yksikkötasolla perinteiset menetelmät ovat vallitseva enemmistö. Perinteiset 

menetelmät ovat venyttäneet edelleen teknologista tasoaan, kuitenkin enenevissä määrin 

saaden rinnalleen erilaisia hybriditeknologioita, jotka auttavat vanhoja menetelmiä 

saavuttamaan enemmän. Pääsääntöisesti tuottavuuden ja joustavuuden parantuminen on 

syntynyt perinteisten menetelmien investointikierron kautta, joka on ollut lähes jäissä 

2010-luvun lopun ja saaden vauhtia vasta 2020-luvun alussa, pitkälti seuraten 

kustannuskilpailukyvyn kehittymistä ja täten kannattavuuden kehittymistä. 

Kyber-fyysisellä voidaan nähdä olevan vaikutussuhde myös kuljetusjärjestelmässä 

oleviin resursseihin ja järjestelmän voidaan todeta parantaneen sen tehokkuutta. 

Kuljetuskustannusten voidaan nähdä kasvaneen, kuitenkin maltillisesti. Reaalisin 

hinnoin tehtävä vertailu 2010-luvun tasoihin osoittaa noin reilun 10 prosentin nousua. 

Nostavina tekijöinä voidaan pitää öljyn ja muiden energiahintojen kehityspolkua, 

ilmaston muutoksen ajamaa säännöstelyä ja rahtimarkkinoiden ylikapasiteetin 

muuttumista vastaamaan paremmin kysyntään. Kuljetuskustannuksia painavina 

tekijöinä voidaan pitää teknologian kehittymistä niin meri- kuin maantieliikenteessä, 

jota pitkällä aikavälillä on edesauttanut säännöstely, joka on toiminut kehityksen 

viitekehyksenä. 

Öljyn hinta on osoittanut maltillista nousua, kun verrataan 2010-luvun keskiarvoon. 

Öljyn hinnan tasainen nousu on edesauttanut muiden energiamuotojen vakiintumista 

osana energiapalettia ja onkin merkittävä osa kuljetusjärjestelmän energian tarvetta. 

Öljyn hinta on pysynyt pitkään riittävällä tasolla, jotta muut energiamuodot ovat saaneet 

jalansijaa. Muut fossiiliset ja uusiutuvat energia muodot stabiloivat tisleiden hintoja, 

johtuen tuotannon hajautetusta luonteesta, maailma on pienenevissä määrin 

riippuvainen pienestä määrästä öljyntuottajamaita. Kuitenkin kehityksen tie tähän 

suuntaan on vasta aluillaan ja öljy on edelleen tärkein yksittäinen energian muoto 

kuljetusjärjestelmässä. Myös ilmaston muutoksen torjumiseksi tehty säännöstely on 

ohjannut tälle tielle. Säännöstely ja yleinen tietämys ilmastonmuutoksen kehityksen 

suunnasta on saanut aikaan energiatehokkuuden kulttuurin, joka on globaali ilmiö. 
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Kasvava ympäristötietoisuuden trendi on kiristynyt säännöstelyä ja tätä kautta nostanut 

kustannuksia 2020-luvulle tultaessa, mutta vuosikymmenen loppuun tultaessa 

säännöstely on kuitenkin luonut kustannustehokkaan kuljetusjärjestelmän. Säännöstely 

on luonut painetta teknologiaan ja tätä kautta luonut säästöjä. Teknologian kehittyminen 

on ilmentynyt meriliikenteessä eko-aluksien ja muut teknologian kasvavana 

kehityksenä. Uuden tehokkuutta parantavan laivaston osuus on kasvanut koko 2020-

luvun. Vaikka 2010-luvulla meriliikenteessä kärsittiinkin ylikapasiteetista, ovat 

rahtimarkkinat tasapainottuneet 2020-luvun alussa. 2010-luvulla havaittu tilauskirjojen 

lasku osoittautuu liikkeeksi, joka saa markkinat vastaamaan kysyntätasoon. Hyvä 

maailmantalouden kehitys ja stabiilit markkinat ovat myös tehokkaasti kannustaneet 

uusien alusten investointiin ja uuden teknologian osuus on kasvanut hyvin koko 2020-

luvun ajan. 

Maantieliikenne ei ole immuuni globaaleille ilmiöille koskien öljyä ja 

ympäristötietoisuuden kehittymistä, eikä myöskään teknologiselle kehitykselle. 

Maantieliikenteen rahtimarkkinat ovat kehittyneet kansantalouden kehityksen tahdissa, 

jossa rahtiliikenteen kapasiteetti on sopeutunut vastaamaan talouden rakennetta. Luova 

tuho pyyhkii myös kuljetusalaa tasaisesti parantaen alan tuottavuutta ja kannattavuutta. 

2010-luvulla havaittu ylikapasiteetti, sen kiristämät rahtimarkkinat loivat tehokkuuden 

ilmapiirin, joka vieläkin on vahva. Vaikka rahtimarkkinat ovat tasapainottuneet, 

vallitsee niillä hyvä tehokkuus, joka kompensoit kustannusten maltillista nousua. 

Toimintaympäristön voidaan katsoa kehittyneen neutraalisti eli niin positiivisen, kuin 

negatiivisen kehityskulun välimaastossa. 
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9 YHTEENVETO 

Työn problematiikka on selvä: tekijöiden löytäminen laajasta aineistosta, perusteiden 

opettelu, tekijöiden omaksuminen, nykytilan muodostaminen, kehityksen määrittely ja 

kehityskulun vaikutuksen arvioiminen, niin tarkasteltuihin tekijöihin, kuin myös muihin 

valittuihin tekijöihin. Onkin ymmärrettävää, että työ vaatii hyvin laaja-alaista 

asiantuntemusta monelta alueelta ja onkin vaatinut monien perusasioiden opettelua. 

Myös laajan aineiston tiivistäminen ja ajatusmaailman siirtäminen lyhyesti kirjoitettuun 

muotoon ovat haastavia. Mielestäni työssä esitetty materiaali ja muodostetut tekijät ovat 

hyvä tarkastelu pohja, mutta tekijöiden vuorovaikutussuhteiden syvällisempi 

ymmärtäminen nostaisivat tarkastelua korkeammalle tasolle.  

Myös strateginen suunnittelu ja sen työkalut vaativat laajaa osaamista ja kokemusta. 

Strategista suunnittelua koskevassa aineistoissa puhutaan laaja-alaisesta muutoksen 

havainnoinnista ja voidaankin todeta, että se on yksi tärkeimpiä asioita, mitä työ on 

kohdallani opettanut. On ymmärrettävää, että ennusteiden ja kehitysnäkymien 

muodostaminen on haastavaa, mutta sitä koskeva ajatusmaailma on tietyllä tavalla 

muodostunut. Myös skenaarioiden muodostaminen on haastavaa ja vaatii juuri asioiden 

keskinäisten vaikutussuhteiden syvällistä ymmärtämistä ja hyvää tarinankerrontataitoa. 

Vaikka haasteet ovat suuret, uskon työn kuitenkin herättävän ajatuksia, mikä on sen 

ensisijainen tarkoitus. Tulevaisuuden tutkimuksen ja strategisen suunnittelun yhteydessä 

mainitaan usein itsetutkivan prosessin merkitys. Matkaa voidaan pitää määränpäätä 

tärkeämpänä. Matkaa, jossa maailmaa havainnoidaan ja ymmärrystä laajennetaan. 

Jatkon kannalta työtä voisi syventää hyvinkin useilla osa-alueella. Jokaisesta ympäristöä 

voisi käsitellä omana kokonaisuutenaan, täten syventyä paremmin joihinkin tekijöihin ja 

muodostaa tarkemmat skenaariot. Työn voidaan katsoa olevan alkukartoitus, josta voisi 

tarkastella rajatummin ja syvällisemmin moniakin asioita. Yhtenä valintakriteerinä voisi 

olla vaikutusten syvällisemmän vaikutuksen peilaaminen yrityksen toimintaan ja tätä 

kautta valita tekijöitä, joilla olisi suurin mahdollinen vaikutus ja tämän valinnan kautta 

syventyä. Työn tuloksia voisi myös tarkemmin peilata yrityksen toimintaan, jota ei tässä 

yhteydessä ole tehty kovinkaan syvällisesti.  
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TULEVAISUUSTAULUKKO 

 Skenaario 

Toimintaympäristön 

elementti: 
A B C 

Globaali kysyntä ja 

markkinajakauma 

Kasvu-uraa heikompi 

kehitys 

Kasvu-uran mukainen 

kehitys 

Kasvu-uraa parempi 

kehitys 

Pääomaintensiteetti ja 

automaatioasteen 

muutos 

Kiina ei saavuta 

nykyistä länsimaista 

keskiarvoa 

Kiina saavuttaa 

länsimaisen keskiarvon 

Kiina saavuttaa 

korkean länsimaisen 

keskiaron 

Palkkojen ja Lewisin 

kääntöpisteen kehitys 

Kiinan palkka kehitys 

osoittautuu 

huomattavan 

maltillisemmaksi 

Kiinan palkka kehitys 

osoittautuu maltilliseksi 

Kiina jatkaa 

voimakasta nykyistä 

palkkojen kehitystahtia 

Globaalit kaupanesteet 
Kansainvälisen kaupan 

ilmapiiri kiristyy 

Kaupan esteet jäävät 

nykytasolle 

Kaupan esteiden 

aukeneva trendi jatkuu 

Kilpailukyvyn 

pitkänaikavälin 

kehittyminen 

Rakenteellinen 

kilpailukyky heikkenee 

merkittävissä määrin 

Rakenteellinen 

kilpailukyky heikkenee 

lievästi 

Rakenteellinen 

kilpailukyky pysyy 

hyvällä tasolla 

Järjestelmätason 

teknologian 

lähentyminen 

Kyder-Fyysisen 

järjestelmän 

realisoituminen on 

vähäistä 

Kyber-fyysisen 

järjestelmän visio on 

tietyiltä osin 

realisoitunut  

Kyber-fyysisen 

järjestelmän visio on 

realisoitunut 

Yksikkötason 

teknologian 

lähentyminen 

Matala joustavuuden ja 

tehokkuuden nousu 

Kohtalainen 

joustavuuden ja 

tehokkuuden nousu 

Merkittävä 

joustavuuden ja 

tehokkuuden nousu 

Öljyn hintakehitys 180 dollaria / barreli 130 dollaria / barreli 80 dollaria / barreli 
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Ympäristöarvojen 

kehitys 

Äärimmäinen 

ympäristötietoisuus 

Kohtalainen 

ympäristötietoisuus 

Matala 

ympäristötietoisuus 

Meriliikenne 
Paikoittainen pula 

kapasiteetista 

Ennusteen mukainen 

kehitys 
Lievä ylikapasiteetti 

Maantieliikenne 
Merkkejä 

alikapasiteetistä 

Talouden rakennetta 

vastaava kapasiteetti 
Lievä ylikapasiteetti 

Logistinen 

rakenteellinen 

kilpailukyky 

Logistiset rakenteet 

ovat heikentyneet 

Logistiset rakenteet 

ovat pysyneet hyvällä 

tasolla 

Logistiset rakenteet 

ovat hieman 

parantuneet 

 

Globaali kysyntä ja markkinajakauma 

 A: Markkinat kehittyvät esitettyä kasvu-uraa heikommin. Aasia ei pysty 

samoihin kasvulukuihin, mitä suurimman talouskasvun aikana. Kiinteiden 

investointien suuruus on oletettua heikompi, samoin Aasian 

kulutushyödykkeiden kysyntä on selvästi odotettua heikompaa. Samoin 

Eurooppa ja Amerikka eivät saavuta niille asetettua kasvu-uraa. 

 B: Markkinat seuraavat esitettyä kasvu-uraa. Aasia pystyy kasvamaan kestävällä 

tavalla, jossa investointien suuruus on muuttunut maltillisemmaksi. Markkina 

kehitystä tukee Aasian kulutushyödykkeiden odotettu kysyntä kehitys. Eurooppa 

ja Amerikka myös pystyvät ennustettuun kasvu-uraan.  

 C: Markkinat suoriutuvat kasvu-uraa paremmin. Aasian markkinat ylittävät 

odotukset, kyseiset markkinat pystyvät vuosi toisensa jälkeen kasvamaan 

voimakkaasti. Kasvu muistuttaa voimakkaan talouskasvu alkuvuosia, joka vain 

ole loppunut. 

Pääomaintensiteetti ja automaatioasteen muutos 
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 A: Kiina ei saavuta keskimääräistä nykyistä länsimaista automaatiotasoa. 

Samoin pääomaintensiteetin kasvu ei kasva toivotulla tavalla.  

 B: Kiina saavuttaa keskimääräisen länsimaisen automaatiotason, joka ilmenee 

teollisuusrobotti-intensiteetin muodossa. Näin ollen seuraten 15 prosentin 

vuotuista kasvua. Samalla pääomaintensiteetti tuotannollisessa toiminnassa on 

kasvanut samansuuntaisesti. Samoin numeerisesti ohjattujen koneiden 

markkinaosuus on seurannut Japanin kehityshistoriaa, näin ollen saavuttanut 60 

prosentin markkinaosuuden. 

 C: Kiina saavuttaa kehittyneiden länsimaisen keskimääräisen automaatio tason, 

joka ilmenee korkeana teollisuusrobotti-intensiteettinä, sekä korkeana 

numeeristen koneiden markkinaosuutena, näin seuraten Japanin kehityshistoriaa 

ja jopa lopussa saavuttaen suuremman markkinaosuuden mitä nykypäivänä. 

Luonnollisesti pääomaintensiteetti on voimakkaasti lähentynyt nykyistä 

länsimaista tasoa. 

Palkkojen ja Lewisin kääntöpisteen kehitys 

 

 A: Palkka kehitys on huomattavasti odotettua maltillisempaa. Minimipalkkoja 

nostetaan hitaammin mitä olisi mahdollista, samoin LTP:tä ei saavuteta 

ennustetussa mitassa ja halpaa työvoimaa edelleen virtaa työmarkkinoille. 

Tehdastyön tunti hinta kasvaa hyvin hillitysti ja saavuttaa vain noin viiden 

dollarin keskihinnan vuoteen 2030 mennessä. 

 B: Kiinan palkkataso osoittaa maltillista kehitystä. Minipalkat kehittyvät 

maltillisemmin ja ovat suhteessa talouden tuottavuuden kehitykseen. Samoin 

työmarkkinoille edelleen tulee uutta työvoimaa maaseudulta ja näin hilliten 

osittain palkkakehitystä. Pitkän aikavälin kehitys osoittautuu olevan noin kuuden 

prosentin luokkaa vuotuisesti mitattuna, näin ollen saavuttaen noin 8 dollarin 

tuntityö hinnan. 

 C: Kiinan palkkataso jatkaa nykyistä voimakasta kehitystään. Palkkataso kasvaa 

voimakkaan minimipalkkataso kehityksen ja LTP:n saavuttamisen 
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yhteisvaikutuksesta. Halvan työn aika on ohi. Tehdastyön hinta on kehittynyt 

noin kolmesta dollarista reiluun 20 dollariin, jatkaen voimakasta vuotuista 12 

prosentin kasvu-uraa. Näin ollen saavuttaen noin puolet länsimaiden 

nykytasosta. 

Globaalit kaupanesteet 

 

 A: Kaupan esteissä nähdään olevan kiristymisen merkkejä, kuitenkaan 

kauppasotaa ei ole syntynyt, mutta protektionistinen ilmapiiri on syntynyt. 

Kuitenkin laajamittaisista toimenpiteistä on vielä pidättäydytty. Kehitys on 

jauhanut paikallaan vuosia ja ilmapiiri on kiristynyt, näin ollen aiheuttaen 

epävarmuutta, riskiä ja rasitetta kansainväliselle kaupalle. 

 B: Kaupan esteiden kehitys on muuttunut staattiseksi, mitään merkittävää 

kehitystä ei ole tapahtunut vuosiin. 2010-luvun sopimusneuvottelut ovat monilta 

osin olleet laimeita, eikä konkreettisia tekoja ole onnistuttu saamaan aikaan. 

Ilmapiiri on edelleen suotuisa, mutta eriävät tekniset määräyksen ja muut esteet 

asettavat rasitetta kaupalle. 

 C: Maailma jatkaa samaa kehityssuuntaa, jossa kaupanesteet vähenevät, 

tullitasot pienenevät, tekniset määräykset yhtenäistyvät ja teollisoikeuksien 

hallinta helpottuu. Dialogi valtioiden välillä koskien kaupanesteitä on kehittynyt 

hyväksi ja kaikki osapuolet ymmärtävät siitä syntyvät hyödyt globaalissa 

taloudessa, jossa toimitusketjut ovat muodostuneet globaaleiksi. Kaupan esteet 

eivät kuitenkaan ole poistuneet, mutta toimintaympäristö on muuttunut 

suotuisammaksi. 

Kilpailukyvyn pitkänaikavälin kehitys 

 

 A: Tuottavuutta ei onnistuta palauttamaan ja heikentynyt kustannuskilpailukyky 

on muodostunut krooniseksi ongelmaksi, jonka ensimmäiset palautumisen 

merkit koetaan vasta 2010-luvun lopussa. Luovasta tuhosta on muodostunut 

hyvin hidas prosessi, ja rakenteellinen muutos on osoittautunut hitaaksi. Vasta 

2020-luvun loppupuolella kustannuskilpailukyky on palautunut kilpailijamaiden 

tuntumaan. Kuitenkin pitkään jatkunut talouden epätasapaino on tehnyt tuhoa 
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rakenteelliselle kilpailukyvylle, vauriota voidaan pitää jokseenkin merkittävänä 

ja siitä on havaittavaa haittaa. Kilpailukyky tekijöiden yhteisvaikutuksesta 

investointi ilma piiri ei ole kovin houkutteleva, kuin vasta 2020-luvun 

loppupuolella. 

 B: Tuottavuuden kehitys osoittautuu laahaavan koko 2010-luvun loppuun ja 

vasta 2020-luvun alkuvuosina voidaan havaita merkkejä muutoksesta, jolloin 

alkuun hitaasti lähtenyt luova tuho kiihdyttää täyteen vauhtiin ja tuottavuuden 

muutos alkaa vaikuttaa talouden kehitykseen. Kustannuskilpailukyky lähtee 

samaan aikaan paranevaan ja on kuronut kilpailuja maita kiinni 2020-luvun 

puoliväliin mennessä. Kuitenkin pitkittynyt talouden epätasapaino on aiheuttanut 

yhteiskuntarakenteille vaurioita, jotka ilmenevät heikentyneenä rakenteellisena 

kilpailukykynä 2020-luvun loppupuolella, ilmentymä on kuitenkin lievä. 

Investointi ilmapiiri koko 2020-luvun on muodostunut kohtalaiseksi. 

 C: Kustannuskilpailukyky lähtee kohentumaan nopeasti ja ilmenee kohentuneen 

tuottavuuden muodossa. Luova tuho osoittautuu ennustettua nopeammaksi ja 

tehokkaammaksi tuottavuuden parantajaksi. Tuottavuus palautuu 

vuosikymmenen loppuun hyvälle kehitysuralle ja samalla kuroen väliä umpeen 

suhteessa kilpailijamaihin. Näin ollen kustannuskilpailukyky kohenee ja 

vientimarkkina menetys kansantalouden tasolla nousee. Ulkoinen talouden 

tasapaino saavuttaa kestävän pohjan odotettua nopeammin ja näin rakenteellinen 

kilpailukyky pystytään pitämään hyvällä tasolla koko 2020-luvun. Molempien 

kilpailukykytekijöiden yhteisvaikutuksesta investointi ilmapiiri on hyvin 

suotuisa koko 2020-luvun. 

Järjestelmätason teknologian lähentyminen kehittyminen 

 

 A: Lähestyminen kohti Kyder-Fyysisiä järjestelmiä kohtaan on ollut maltillista. 

Järjestelmätaso voidaan mieltää verkottuneeksi, mutta tarkastelu resoluutio on 

karkea. Järjestelmästä voidaan kerätä jonkin verran tietoa ja materiaali virtoja 

voidaan seurata karkealla tasolla. Mahdollistavat teknologiat eivät ole pystyneet 

vastaamaan järjestelmän visiota ja siksi siitä on jääty kauaksi. Sisältöä tuottavat 

pääasiallisesti ihmiset ja järjestelmä toimiikin eräänlaisena foorumina, jota 
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karkealla tasolla kerätty tieto tukee. Järjestelmä koostuu siis pääasiallisesti 

ihmisistä, ei niinkään kaikista tarvittavista resursseista. Kuitenkin tuottavuutta 

on pystytty parantamaan myös tämän tyyppisellä järjestelmällä, perustun 

parantuneeseen kollektiiviseen päätöksen tekoon. 

 B: Lähentymistä kohti Kyder-Fyysisiä järjestelmiä kohtaan on tapahtunut. 

Tietyllä tavalla järjestelmästä on tullut realiteetti, ei kuitenkaan siinä 

laajuudessa, miten se on visioitu 2010-luvulla. Toimitusketjun materiaalivirtaa ja 

resurssien käyttöä pystytään seuraamaan, seuranta resoluutio ei kuitenkaan yllä 

visioidulle tasolle. Tarkoittaen, että jokaista yksittäistä osaa tai resurssia ei 

seurata täysin reaaliaikaisesti. Kaikki resurssit ja järjestelmässä liikkuva 

materiaali ja tieto ovat kuitenkin liitettynä yhtenäiseksi verkoksi ja käsitetään 

sellaiseksi. Toisin sanoen, mahdollistavat teknologiat eivät ole vielä riittävän 

kustannustehokasta, jotta niiden käyttöönotto olisi järkevää. Kuitenkin 

järjestelmän tuottava tieto on parantanut järjestelmätason tuottavuutta, 

materiaalivirtojen arvon muodostusta on pystytty parantamaan, samoin 

päätöksentekoa on pystytty tehostamaan. Visioitu autonomia ei ole juurikaan 

realisoitunut.  

 C: Esitetyt Kyber-Fyysiset järjestelmät ovat vallitseva teknologian taso. 

Järjestelmää on pystytty kehittämään tehokkaasti ja sen sovellukset ovat 

kaikkien hyödynnettävissä. Kevyet ja kustannustehokkaat ratkaisut ovat 

mahdollistaneet PK-sektorin mukaan liittymisen. Teknologia, joka mahdollistaa 

järjestelmän muodostumisen on kehittynyt odotettua nopeammin ja se on otettu 

vastaan hyvin. Kehitystä ja käyttöönottoa ovat voimakkaasti edesauttaneet 

yritysten ymmärrys järjestelmän tuomista eduista ja uusista 

liiketoimintamalleista. Järjestelmä on myös konkreettisesti toimittanut siltä 

haettuja etua. Järjestelmä on pystynyt tasaisesti tuottamaan uutta tietoa, jonka 

perusteella verkossa olevien resurssien käyttöä on pystytty tehostamaan, näin 

luoden kasvavaa tuottavuutta koko toimitusketjun hallintaa. Visiosta on tullut 

realiteetti. 

Yksikkötason teknologian lähentyminen  
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 A: Yksikkötason teknologinen kehitys on ollut hidasta. Perinteiset menetelmät 

ovat vallitseva normi, ne ovat lukkiutuneet voimakkaasti ja tästä johtuen uusia 

teknologioita karsastetaan voimakkaasti. Uudet teknologiat eivät pysty juurikaan 

tarjoamaan etuja, jotka laaja-alaisesti hyväksytään. Samoin perinteisten 

menetelmien kehitys on ollut odotettua vaisumpaa, vaikkakin uudet investoinnit 

tarjoavat parantunutta tuotavuutta. Perinteiset menetelmät siis tarjoavat 

parannusta, mutta niiden muodostama etu on suhteessa vähäinen ja niihin 

investoiminen koetaan osittain kannattamattomaksi. Yksikkötason tuottavuuden 

voidaan katsoa parantuneen, mutta kehitys on ollut hidasta ja näin ollen vähäistä. 

 B: Yksikkötasolla tapahtunut teknologinen kehitys on ollut tasaista. Perinteiset 

menetelmät ovat edelleen vallitseva enemmistö, kuitenkin ne ovat saaneet 

enenevässä määrin rinnalleen uusia teknologioita, kuten erilaisia 

hybridimenetelmiä, jotka venyttävät tuottavuutta ja joustavuutta valmistuksessa. 

Uudet teknologiat saavat kasvavaa kannattaja kuntaa ja pienin askelin niiden 

nähdään kasvavan. Kuitenkin suurin tuottavuuden kasvu on tullut perinteisten 

menetelmien parantumisesta, joka ilmentyy investointi kierron mukana. 

 C: Yksikkötasolla tapahtunut teknologinen kehitys on ollut nopeaa, siksi 

yksikkötason teknologinen taso on noussut merkittävästi. Resurssit pystyvät 

palvelemaan verkkoa tehokkaasti ja joustavasti, mahdollistaen 

kustannustehokkaan tuotannon. Erilaiset hybriditeknologiat ovat ajaneet tätä 

kehitystä, samoin robotiikka on pystynyt vastaamaan kustannustehokkailla 

ratkaisuilla, jotka pystyvät palvelemaan laaja-alaisesti eri tuotannon vaiheita. 

Samoin uutta teknologiaa on investoitu nopeasti ja näin ollen hyödyt ovat laajalti 

havaittavissa. Uuden teknologian laajaa implementoitumista on edesauttanut 

selkeä käsitys niiden tuomista mahdollisuuksista, eikä niitä siksi ole vierastettu. 

Öljyn hintakehitys 

 

 A: Öljyn hinta ja sen hintaan verrattavien energialähteiden barreli hinta on 180 

dollaria. Kehittyvien markkinoiden kuten Kiinan ja Intian kysyntä on yksi öljyn 

hintaa ajavista tekijöistä. Uusia öljyesiintymiä, jotka olisivat taloudellisesti 

hyödynnettävissä, ei ole löytynyt vastaamaan kasvavaan kysyntään. Myös 
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vaihtoehtoisten energiamuotojen kehitystyö ei ole tuottanut tarpeeksi laaja-

alaista hyötyä, vaikka korkea öljyn hinta onkin luonut painetta niiden 

kehittämiselle. 

 B: Öljyn hinta ja sen hintaan verrattavien energialähteiden barreli hinta on 130 

dollaria. Uusien öljyesiintymien löytyminen ja vaikeasti saavutettavien 

öljyesiintymien kestävä hyödyntäminen on pitänyt öljyn tarjonnan toistaiseksi 

hyvänä, kuitenkin öljyn tuotanto osoittaa merkkejä laantumisesta. Geopoliittiset 

jännitteet Lähi-idässä, luovat vähenevässä määrin hinta vaihtelua öljyn hintaa.  

Vaikka öljyn tarjonta ei vastaa täysin kysyntää polttonesteistä, vajetta pystytään 

paikkaamaan tehokkaasti uusiutuvilla polttoaineilla, joiden osuus on 

kehittyneissä maissa noussut noin viidennekseen kokonaiskulutuksesta. Samoin 

muut fossiiliset polttoaineet ovat saaneet suuremman jalansijan 

kuljetusjärjestelmässä. Mikä osiltaan on luonut kilpailua öljylle. Kehittyvien 

talousalueiden pääsääntöinen kuljetusjärjestelmän ajaja on öljy, mutta 

poliittinen ilmapiiri on kääntymässä ja investointipaketteja kohdistetaan 

kestävämpiin energiamuotoihin. Polttoaineiden hinta on kuitenkin vahvasti 

öljyyn sidottuna, sekä muihin fossiilisiin polttoaineisiin. Kuitenkin, paikallisesti 

tuotetut uusiutuvat polttoaineet luovat stabiilisuutta hintoihin. Uusiutuvien 

vaihtoehtoisten polttoaineiden kilpailukyky on parantunut, johtuen kohonneesta 

öljyn hinnasta. 

 C: Öljyn hinta ja sen hintaan verrattavien energialähteiden barreli hinta on 80 

dollaria. Uusia merkittäviä öljy esiintymiä on löydetty ja teknologinen kehitys 

on mahdollistanut niiden tehokkaan hyödyntämisen. Kehittyvien markkinoiden 

öljyn kysyntä on osoittautunut ennustettua maltillisemmaksi. Samoin 

kehittyvillä markkinoilla on alettu kannustamaan energiatehokkuuteen. Näiden 

seurauksena öljyn ja muiden energia muotojen kysyntä on kasvanut 

maltillisesti. Myös vaihtoehtoisten energiamuotojen kehitys on saanut jalansijaa 

ja luonut kilpailua öljylle, samalla tukien maltillisesti kasvavaa energian 

kysyntää. 

Ympäristöarvojen kehitys 
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 A: Kuluttajat ovat äärimmäisen ympäristötietoisia. Äärimmäinen 

ympäristötietoisuus on muovannut globaaleja materiaalivirtoja voimakkaasti. 

Kuluttajat suosivat tuotteita, jotka on tuotettu mahdollisimman paikallisesti, näin 

ollen pienentäen materiaalivirtoja globaalilla tasolla. Ympäristötietoisuus ei 

rajoitu pelkästään kehittyneisiin talouksiin, vaan on myös suurien kehittyvien 

talouksien ominaisuus. Ympäristötietoisuutta ajavat tekijät ovat konkreettiset 

todisteet ilmastonmuutoksesta. Myös poliittiset toimet ajavat päästöjen 

rajoittamista voimakkaasti.  

 B: Ihmisten ympäristötietoisuus on kasva trendi. Ihmiset ovat kasvavassa määrin 

tietoisia ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista muutoksista ympäristöön. 

Ympäristötietoisuus voimakkaimmin painottuu kehittyneisiin talouksiin, mutta 

kehittyvät taloudet ovat myös kasvavassa määrin tietoisia. Suurta vaikutusta 

globaaleihin materiaalivirtoihin ei havaita. Kuitenkin poliittiset toimet päästöjen 

vähentämiseksi ovat luoneet kasvavia kustannuksia. Yhtenä tekijänä, joka on 

hillinnyt voimakkaampaa kehitystä, on vaikutusten suuren mittakaavan 

konkreettisen todisteiden puuttuminen. Muutosta voidaan havaita, mutta 

vaikutukset ovat ennustettua pienemmät. 

 C: Ympäristötietoisuus ei ole kasvava käsite. Se tiedostetaan, mutta sillä ei ole 

mitään ohjaavaa voimaa ihmisten käyttäytymisessä, eikä ole osaltaan muuttanut 

globaaleja materiaalivirtoja mitenkään. Samoin säännöstely ei ole kiristynyt ja 

onkin pysynyt samantasoisena jo pitkään. On myös merkkejä, että säännöstelyä 

ollaan valmiita paikoittain helpottamaan. Suurimpana syynä voidaan pitää, että 

minkäänlaisia konkreettisia todisteita ei ole havaittu ympäristön muutoksen 

aiheuttamiksi.  

Meriliikenne 

 

 A: Kapasiteettistä on pakoin pulaa. Kapasiteetin kysyntä on osoittautunut 

kasvavan odotettua nopeammin. Tilannetta on edesauttanut 2010-luvun 

alentunut alusten valmistus, joka ei ole tämän jälkeen pystynyt pysymään 

perässä nopeammin kasvavalle kysynnälle. Samoin varustamoiden kokemukset 

ovat ajaneet varovaisuuteen koskien uusia alustilauksia. Kiihtynyt uusien alusten 
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valmistus on edesauttanut uuden teknologian levittäytymistä. Kuitenkin 

alentunut uusien alusten tilauskanta 2010-luvulla, joka on jatkunut 2020-luvulle 

tultaessa, on luonut kuopan uuden teknologian käyttöönotolle. Rahtihinnat ovat 

selvästi nousseet. 

 B: Kapasiteetti rahtimarkkinoilla on noudattanut esitettyä ennustetta. Laskuun 

lähteneet alusten tilauskirjat ja tasaisesti kehittynyt kysyntä ovat tasapainottuneet 

2020-luvulle tultaessa. Stabiili markkina tilanne on edesauttanut uuden 

teknologian tasaista implementoitumista uusiin aluksiin. Rahtimarkkinat ovat 

vakaat, rahtihinnat osoittavat maltillista nousua. 

 C: Kapasiteetti rahtimarkkinoilla on kuroutunut lähemmäs, kuitenkin 

rahtimarkkinoilla vallitsee edelleen lievä ylikapasiteetti. 2010-luvun 

ylikapasiteetti heijastuu edelleen, tilauskirjojen alentuma osoittautuu 

hetkittäisesti ilmiöksi ja markkinoilla pitkään jatkunut ylioptimismi on 

kostautunut, tilauskirjat ovat lähteneet laskuun vasta 2020-luvun alkupuolella ja 

tasaisesti lähentyneet koko vuosikymmenen. Ennustettua vähäisempi kysyntä on 

edesauttanut tilannetta. Vähentynyt kysyntä ja koko 2020-luvun ajan jatkunut 

aleneva uusien alusten valmistus on hidastanut uuden teknologian tulemista 

markkinoille. Rahdin hinnoittelu on jokseenkin epävakaat ja hinnat ovat 

pysyneet matalina. 

Maantieliikenne 

 

 A: Kuljetusmarkkinoilla esiintyy paikoittainen pula kuljetuspalveluista. 

Voimakas pudotuspeli 2010-luvun lopulle tultaessa on luonut tyhjiön 

rahtipalveluille. Voimakas kilpailu ja toimialan kannattamattomuus ovat 

vähentäneet tehokkaasti toimijoita. Kuitenkin kuljetuspalveluiden kysyntä on 

osoittanut nopeaa kasvua tämän jälkeen. Varovaisuus myös vallitsee alalla, joka 

jarruttaa alalle tuloa ja tätä kautta hidastaa vajeen pakkaantumista. Notkahtanut 

palveluntarjonta ja tämän jälkeen kiihtynyt alalle tulo on heikentänyt 

palveluntarjonnan laatua. 
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 B: Rahtikapasiteetti on vakiintunut vastaamaan talouden rakennetta. Pudotuspeli 

on tuottanut tulosta ja alalla toimivat kannattamattomat yritykset ovat 

vähentyneet. Samalla on syntynyt tehokkaiden yritysten ympäristö, vaikka 

rahtihinnat ovat maltillisesti nousseet, ovat tuotetut palvelut tehokkaita, 

laadukkaita ja ammattitaito korkealla tasolla. 

 C: Rahtimarkkinoilla vallitsee lievä ylikapasiteetti tilanne. Kapasiteettia on 

liikaa suhteutettuna talouden rakenteen tarvitsemaan tasoon. Tilanne on ajanut 

kilpailun kireäksi, jossa säästöjä haetaan aktiivisesti, rahtihintojen taso on 

pysynyt maltillisella tasolla. Kireä kilpailu on kuitenkin luonut ympäristön, jossa 

palveluiden taso on parantunut ja yritysten kannattavuus on parantanut. 

Logistinen rakenteellinen kilpailukyky 

 

 A: Rakenteellinen logistinen kilpailukyky heikkenee nykytasosta. Ympäristöä 

tukevat instituutiot pysyvät hyvällä tasolla, kuitenkin infrastruktuurin ja 

palveluiden heikentynyt taso painaa kokonaisuutta. Syynä voidaan pitää pitkään 

jatkunut infrastruktuurin kehittämisen laiminlyönti, sekä palveluiden 

heikentynyt taso. 

 B: Suomi onnistuu ylläpitämään saavutetun hyvän tason. Muutoksia 

instituutioiden suorituskyvyssä voidaan havaita ja muissa tekijöissä, kuitenkin 

niiden vaikutus on käytännössä merkityksetön.  

 C: Suomi onnistuu parantamaan logistisia rakenteita. Instituutioiden ja muiden 

rakenteiden suorituskykyä pystytään parantamaan. Tason parantuminen voidaan 

nähdä tapahtuneen pitkänaikavälin kehityksen tuloksena, jossa rakenteiden 

suorituskykyä on määrätietoisesti pyritty parantamaan niin valtionhallinnon, 

kuin yksityisen sektorinkin toimesta. Kansainvälisten mittareiden perusteella 

Suomi on noussut tasaisesti viiden parhaan maan joukkoon. 
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Kansainvälinen LPI – indeksi 

 

Talous Sijoitus Ylä Ala Tulos Yläraja Alaraja 

Saksa 1 1 1 4,12 4,17 4,07 

Alankomaat 2 2 5 4,05 4,12 3,97 

Belgia 3 1 6 4,04 4,13 3,96 

Yhdistyneen 

Kuningaskunnat 
4 2 5 4,01 4,07 3,96 

Singapore 5 2 7 4,00 4,06 3,65 

Ruotsi 6 1 20 3,96 4,24 3,68 

Norja 7 1 19 3,96 4,22 3,69 

Luxenbourgi 8 1 21 3,95 4,24 3,65 

Amerikan 

Yhdysvallat 
9 6 10 3,92 3,97 3,87 

Suomi 24 9 39 3,62 3,92 3,32 


