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ICT-alan rakennemuutoksen koko kuvan näkeminen ei ole helppoa. Rakennemuutos on pakot-
tanut yritykset ja yksilöt etsimään selviämisvaihtoehtoja, julkiset ja yksityiset yhteisöt ovat olleet 
mukana rakentamassa uusille poluille johtavia siltoja. Perinteisestä rakennemuutoksesta poike-
ten ICT-alan murros luo kiihtyvällä tahdilla myös uusia mahdollisuuksia. Muutospaineet haasta-
vat uudenlaiseen tekemiseen. Onkin tärkeää yrittää analysoida, millaisessa muutoksessa olem-
me – ja kenties oppia jotain uutta.

Tässä julkaisussa ICT-alan rakennemuutosta sekä julkisen ja yksityisen sektorin ponnisteluja 
muutoksesta selviämiseksi valaistaan historialla ja faktoilla, mutta ennen muuta äänen saavat 
eri rooleissa mukana olleet. 

Mitä saatiin aikaan? Millaisia ajatuksia matkan varrella heräsi? Millaisissa tunnelmissa on eletty?

Kaikilla julkaisun kirjoittajilla ja haastateltavilla on jokin henkilökohtainen kiinnityspinta raken-
nemuutokseen. Halusimme kokemusten välittyvän julkaisuun. Täydellisiin vastauksiin tai lopul-
liseen totuuteen emme pyrkineet. Ote on avoin, kritiikki sallittua, kokemuksesta nousseet näke-
mykset arvokkaita.

ICT-rakennemuutos on näkynyt Suomessa voimakkaimmin Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, 
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kasvukeskuksissa. Oma lukunsa on omistettu Euroopan globa-
lisaatiorahaston (EGR) roolille näillä alueilla.

Kiitän lämpimästi sisällöntuottajia luovasta panoksesta ja toivon, että julkaisu herättää edelleen 
uusia ajatuksia kulkiessamme kohti uusia rakennemuutoksia.  
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13 January 2011 A small group of experts meets at the Tampere’s Protomo 
centre, a development community for new businesses, to discuss measures to 
expand possible uses for MeeGo within the mobile industry and in integrated 
systems. The target is to set up a MeeGo development centre, Meegolandia, in 
Tampere. An investigation into possible additional uses for MeeGo in industry 
starts.
7 February 2011 So-called Breakfast Meetings start and become regular. The 
unofficial team of experts and influential figures meets regularly to reflect on 
cooperation possibilities between public bodies and private enterprises amidst 
ongoing structural changes.
 8 February 2011 The first planning meeting of the ICT Meet leads to 
organization of the RecruIT event for the ICT branch. The event becomes 
popular among both employees and employers in the ICT branch. By spring 
2015, the event has been organized eight times. The event has hosted an 
average of 30 companies and 500 employment seekers. Every fifth opening at 
the event has resulted in recruitment. 

11 February 2011 Stephen Elop, Nokia’s CEO, announces that the 
development platform for Nokia’s upcoming smartphones will be 

Microsoft Windows Phone 7. At the same time, he announces 
that Nokia will discontinue development of MeeGo. The 

news comes as a shock.
15 February 2011 The investigation into the future 

of MeeGo is adjusted: What will be the future 
technologies and competence areas that will steer 

industrial design in the near future?
2 March 2011 The Centre for Economic 
Development, Transport and the Environment 
leads the project to prepare an action plan 
for minimising damages caused by possible 
redundancies at Nokia. The objective is a 
programme to complement the Nokia Bridge 

STATISTICALLY, the first signs of structural changes in 
the ICT business could be seen as early as in 2008 and 
2009. However, Nokia’s decision to change its strategy in 
early 2011 can be seen as the turning point after which it 
was widely recognised that major changes were taking 
place in the ICT business.

The decision was particularly devastat-
ing for Tampere. Luckily, in Tampere, 
there was also an open planning 
group in the spirit of  Linux 
that incubated possibili-
ties primarily for the 
public sector to ad-
vance development 
of the ICT business 
that has deep 
roots in Tampere. 
The Centre for 
Economic Devel-
opment, Trans-
port and the En-
vironment for Pir-
kanmaa carried 
out an exten-
sive survey of 
IC T compe -
tence needs in 
businesses in 
the region. The results of the 
survey were used as the basis for 
creating a versatile training package and 
for planning a series of actions. A cooperation 
network was established comprising the City of Tampere, 
the Council of Tampere Region, Tekes – the Finnish Fund-
ing Agency for Technology and Innovation, the Centre for 
Economic Development, Transport and the  Environment of 
Pirkanmaa, the Innovation and product development 
 expert Hermia Group, the Tampere Region Economic De-
velopment Agency Tredea, Tampere  Chamber of Com-
merce, Tampere University of Technology, Tampere Univer-
sity and Nokia Oyj.

In 2011, the ICT cluster employed approximately 9,500 
people in the Tampere Region. During the last five years, 
the jobs of 3,000 people have been restructured.

1 February 2015 EGF for 
Broadcom starts. The target 
group of the programme 
are those 568 people who 
have been made redundant 
by Broadcom or its 
subcontractors.
May 2015 EGF for the 
software sector starts. 
The target group of the 
programme are those 1,600 
people who have been made 
redundant in the software 
sector between 1 August 2014 
and 30 April 2015.

14 December 2010 Nokia Oyj announces 
a reduction of 800 employees in Finland. 
The announcement is the first sign that the 
Symbian operating system is approaching 
the end of its life-cycle. The MeeGo operating 
system and programming platform developed 
by Nokia and Intel is expected to become a 
platform to renew and diversify approaches to 
the industry.

1 April 2012 The Spirit ESF programme starts. 
The primary target of the project is to develop 
and try out different training models and 
ideas to use ICT professionals’ competences 
in other branches either as employees or as 
entrepreneurs. The target group comprises 
approximately 800 ICT professionals.
14 June 2012 Nokia announces a reduction 
of 3,700 jobs in Finland and 10,000 jobs 
worldwide.
4 July 2012 The first European Globalisation 
Adjustment Fund programme (EGF1) starts. 
The programme will concentrate on the Salo 
region, because Nokia announces that it will 
end mobile phone manufacturing in Salo. The 
programme focus is on versatile employment 
services for the target group.

change plan as effectively as possible.
17 March 2011 Institutions of higher education in Tampere 

are given the immediate task to prioritise retraining and upgrading of 
qualifications solutions.  
19 May 2011 ICT press conference held by Tampere Chamber of Commerce 
regarding the future outlook for the ICT branch. ICT Barometer published.
24 May 2011 Public tendering for implementation of the ICT retraining 
and qualifications upgrade concept starts. The project is named Spirit – ICT 
Future in the Tampere Region. Approximately 2,000 people and twenty 
companies participate in retraining and upgrading of qualifications.
22 June 2011 Nokia announces that it will shed 1,400 jobs in Finland 
within Symbian and MeeGo development and in the Mobile Phone division. 
Globally, 4,000 Nokia employees will be made redundant. In addition, Nokia 
announces that it will outsource 2,800 employees to Accenture.
1 September 2011 Protomo StartUp entrepreneurship training starts. The 
number of participants interested in establishing businesses exceeds 100. It 
has been calculated that structural change in the ICT business has resulted in 
over 100 startup businesses in the Tampere Region. According to estimates, 
in the whole of Finland, approximately 500 startups have emerged as a result 
of the structural changes in the ICT business between 2012 and 2014.

1 January 2014 Uratehdas (Career Factory) service starts. 
Uratehdas is a popular contact forum and peer support 
service for those ICT professionals who have been made 
redundant. During 2014 and 2015, more than 1,000 people 
have participated in peer support events and events to 
advocate a positive attitude for the future.
17 July 2014 Microsoft announces a reduction of 
1,100 jobs in Finland. The production unit in Oulu with 
approximately 500 employees will be closed down. 
Globally, the company will shed 18,000 jobs. 
23 July 2014 Broadcom announces a reduction of 600 
jobs in Finland. 430 people in Oulu lose their jobs.

1 February 2013 The EGF2 
starts. The target group for 
the programme will be those 
employees of Nokia and its 
subcontractors who have been 
made redundant. The target 
group comprises approximately 
4,100 people. The programme 
areas include Helsinki, Turku, 
Tampere and the Oulu region. 
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MURROKSEN 
RATTAISSA

Rakenteet uudistuvat

› Leena Vestala: Voimapyöränä 
 joustava, dynaaminen ja 
 muutoshakuinen yhteistyö
› Urpo Salkoaho: Työttömyyden 
 pitkittyminen on keskeinen uhka
› Urpo Salkoaho ja Jari Ikonen:    
 Pelastuslauttojen rakentamiseen
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TaustaaEsipuhe

ICT-ALAN rakennemuutoksen ensimmäi-
set merkit ovat tilastojen valossa nähtävissä 
jo vuosina 2008–2009. 

Aluksi TE-toimistoihin avoimeksi ilmoitetut 
alan työpaikat vähenivät puolella. Vuonna 
2008 niitä oli noin 18  000 ja vuonna 2009 
noin 9000. Tämän jälkeen avointen työpaik-
kojen yhteismäärä nousi hieman parina seu-
raavana vuonna ja laski taas vuosina 2012 ja 
2013. Vuonna 2014 työpaikkojen määrä läh-
ti lievään nousuun. Huomattava on, että TE-
toimistoon ilmoitetut työpaikat antavat vain 
suuntaa, sillä ICT-alan työpaikkoihin rekrytoi-
daan monien erilaisten kanavien kautta.

Työttömyyden määrän kehitys on ollut päin-
vastainen verrattuna avoimien työpaikkojen 
määrään. ICT-alan työttömyys on yli kaksin-

kertaistunut vuodesta 2008 alkaen. Vuonna 
2014 työttömiä oli vuositasolla keskimäärin 
13 045, kun työttömiä oli vuonna 2008 kes-
kimäärin 6642.

Työttömyystilastoja ja aktiivisia työllistämis-
toimia tarkasteltaessa on havaittavissa, et-
tä kun vuodesta 2008 vuoteen 2010 työttö-
myys ensimmäisen kerran kasvoi merkittä-
västi (+3167 henkilöä/+47,7 prosenttia), ei 
heikentyneeseen tilanteeseen ehditty juuri-
kaan reagoida. 

Ongelmallisinta on, että ICT-alan työnhakijoi-
den työttömyyden kesto on radikaalisti pit-
kittymässä: Vuonna 2012 Suomessa oli 2621 
yli vuoden työttömänä ollutta ICT-alan am-
mattilaista eli sellaisia henkilöitä, joiden työn-
hakuammatti luokiteltiin ICT-ydinammattien 

joukkoon. Vuonna 2014 vastaava luku oli jo 
4321. Alan pitkäaikaistyöttömien määrä on 
kasvanut kahdessa vuodessa 65 prosenttia.
 
Absoluuttisina lukuina ICT-alan työttömyys 
on suhteellisen pieni verrattuna kokonais-
työttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömien ko-
konaismäärään. Olennaista on, että pitkäai-
kaistyöttömyys kasvaa nopeammin kuin pit-
käaikaistyöttömyys keskimäärin. Luvut ovat 
myös samansuuntaisia kuin akateemisten 
työttömien määrän kehitys. Useimmiten alan 
työttömillä on taustana hyvä koulutus ja va-
kaa työura. Tämän hetken näkymän mukaan 
ne eivät kuitenkaan ennusta vakauden jatku-
mista. Yhteiskunnallisesti tilanne on uusi ja 
haastava.
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Pirkanmaan ELY-keskus

TEKNOLOGIATEOLLISUUS on Pirkanmaalla merkittävä 
tekijä. Alueen elinkeinoelämän liikevaihdosta sen osuus on 
kolmannes sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinneista liki 90 
prosenttia. 

Toimialana teknologiateollisuus on mielenkiintoinen, kos-
ka se on tiiviisti mukana muiden toimialojen sisällä ja tek-
nologiateollisuuden muutokset koskettavat kaikkia muita-

kin toimialoja. Teknolo-
gia-alan kasvuyritysten 
määrä on taantumasta 
huolimatta koko ajan 
lisääntynyt. Parhaiten 
kasvaneiden yritysten 
liikevaihto on 2–12 mil-
joonan euron tasolla. 

R ak ennemuutoksen 
”luova tuho” synnyttää 
uusia vaihtoehtoja ja 
uutta yrittäjyyttä. ICT-
alalle on muutamas-
sa vuodessa perustet-
tu noin viisisataa uutta 
yritystä koko maahan ja 

Pirkanmaallekin yli sata. Osa yrityksistä on päässyt nopeaan 
kasvuun. 

Monet uuden polven ICT-yritykset ovat rakentaneet uuden-
laista yrityskulttuuria ja myös uudenlaista johtajuutta. Niissä 

toteutetaan vähemmän ylhäältä johtamista, enemmän in-
nokkuuden ja luovuuden ohjaamista sekä tekemisen mah-
dollistamista. 

Näyttää siltä, että kahdeksan kymmenestä työelämän mur-
roksen kohdanneesta henkilöstä on selviytynyt suhteellisen 
nopeasti uuteen työhön. Uusien urien ja yrittäjyyden polku-
jen avaamiseen tuotetut monipuoliset työvoima- ja yritys-
palvelut ovat toimineet hyvin ja tuottaneet tulosta.

Ongelmallista on kuitenkin se, että kaikki eivät ole selviyty-
neet työuralle. Akateemisen työttömyyden kasvun no peus 
ja työttömyyden pitkittyminen ovat isoja haasteita, joihin 
yhteiskunnan kaikkien toimijoiden on etsittävä aktiivisesti 
ratkaisuja.

Tämä julkaisu kertoo laajasta alueellisesta ja kansallisesta 
yhteistyöstä rakenteiden uudistamisessa. Eri toimijoiden 
keskinäinen luottamus ja toistensa arvostus, päämäärätie-
toisuus ja luontevan roolin löytäminen yhteisessä tekemi-
sessä muodostavat perustan vaikuttavien tulosten aikaan 
saamiseksi. 

Haluan lämpimästi kiittää yhteistyöhön osallistuneita lukui-
sia tahoja. Yhteistyössä on onnistuttu hyvin, mutta ei työm-
me pääty tähän. ICT-rakennemuutos jatkuu. Uskon ja toi-
von, että joustava, dynaaminen ja muutoshakuinen yhteis-
työ on voimapyörämme ja valttimme myös tulevaisuuden 
haasteita ratkottaessa.

Joustava, dynaaminen 
ja muutoshakuinen 
yhteistyö on 
voimapyörämme 
ja valttimme myös 
tulevaisuuden haasteita 
ratkottaessa.
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KOKO MAAN ICT-ALAN UUDET AVOIMET TYÖPAIKAT
2006–2014, yhteensä vuodessa

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työnvälitysjärjestelmän tilastot. Taulut 1207 ja 2310 (ISCO-luokituksen mukaiset ICT-ydinammattiryhmät). Tilastoajot tilastoasiantuntija Hannu Antikainen, 2.2.2015.
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Yhteistä spiritiä!
 

Pirkanmaalla eri tahot ovat tehneet yhteistyötä ja 
rakentaneet verkostoitumiskanavia monin eri tavoin. 
Tarpeelliseksi nähtiin muun muassa luoda virtuaalinen 
paikka, johon voitiin koota alueen ICT-osaajia 
verkottumaan. Tilaa tarvittiin ideoiden kehittämiseen 
sekä avoimista työpaikoista ja tapahtumista 
tiedottamiseen. Tätä tarvetta varten perustettiin 
LinkedIn-ryhmä ”ICT-Tampere”. Ryhmässä on nykyään 
yli 1600 jäsentä ja se on säilynyt aktiivisena alueen 
ICT-osaajien tiedotus- ja keskustelukanavana.  

Tampereella innostuttiin myös Helsingistä alkunsa 
saaneen Mobile Monday -tapahtuman järjestämisestä. 
Mobile Monday on hyvä foorumi yrityksille kertoa 
toiminnastaan alan osaajille ja verkostoitua. 
Mobile Monday on löytänyt paikkansa seudun ICT-
toimijoiden verkottajana. Tampere on tällä hetkellä 
maailmanlaajuisesti yksi aktiivisimmista Mobile 
Monday -toimijoista. Mobile Mondayn organisoi 
Innovaatio Oy Uusi Tehdas (ent. Hermia Oy).ICT-KLUSTERIN 

TYÖPAIKAT
noin 9500 henkilöä

VÄLITTÖMÄSSÄ 
IRTISANOMAISUHKASSA
noin 3000 henkilöä

TYÖTTÖMYYS 
PITKITTYNYT 

20%

TYÖLLISTYNEET 
PROAKTIIVISIN 
TUKITOIMIN
40%

Koulutus

Ura-
ohjaus
uusille
aloille Yrittäjyys-

aktivointi

Muutos-
koulutus

Spirit

Yrittäjyys-
neuvonta

Työn-
välitys

Valmennus

LIIKKUVA/
VAPAA TYÖVOIMA
noin 3000 henkilöä

SUHTEELLISEN 
NOPEASTI 
TYÖLLISTYNEET
40%

Pirkanmaalla ICT-klusteriin kuului 
vuonna 2011 noin 9500 työntekijää. 
Heistä noin kolmannes on viiden viime 
vuoden aikana ollut välittömässä 
rakennemuutostilanteessa 
eli jollain tavalla osallinen 
yhteistoimintaneuvotteluissa. 
Näistä noin 3000 työntekijästä noin 
40 prosenttia (1200) on siirtynyt 
suhteellisen sulavasti uusiin tehtäviin 
joko samassa organisaatiossa 
tai toiseen organisaatioon. Noin 
40 prosenttia on lyhyehkön 
työttömyysvaiheen ja aktiivisen 
työnhaun, yrittäjyyden, koulutuksen 
tai muun aktivointitoimen jälkeen 
siirtynyt uuteen työhön. Näyttää siltä, 
että työttömyyden pitkittymisen riski 
on viidenneksellä kohderyhmästä.  

NOKIAN strateginen päätös muuttaa olen-
naisesti toimintasuuntaansa vuoden 2011 
alkupuoliskolla on se momentum, jonka jäl-
keen laajasti tunnustettiin, että mobiilibisnek-
sen sisällä on tapahtumassa radikaali muutos.

Uutinen järisytti ehkä erityisesti Tampereel-
la. Nokia oli nimittäin aloittanut helmikuussa 
2010 suuria odotuksia herättäneen MeeGo-
käyttöjärjestelmäyhteistyön Intelin kanssa. 
Tampereella nähtiin Linux-pohjaisessa käyttö-
järjestelmässä olevan mahdollisuuksia moniin 
sulautettuihin sovelluksiin. Parhaimmissa visi-
oissa oli nähty jo ristipölytteisen ’Meegolan-
dian’ synnyttämisen mahdollisuus. Odotukset 
romahtivat Nokian uuden strategian myötä. 
Samalla alkoi syntyä suuri huoli alueen Sym-
bian-osaajista, sillä heitä Nokia-ekosysteemis-
sä oli yhä runsaasti. Pahin skenaario oli, että 

Symbian-kehitys lopetettaisiin ja ko. osaajat 
jäisivät tyhjän päälle vääränlaisen osaamisen 
vuoksi.

Onneksi nuo odotukset ’Meegolandiasta’ oli-
vat luoneet alueen Linux-henkisen avoimen 
suunnitteluryhmän, jossa mietittiin lähinnä 
julkisen sektorin mahdollisuuksia edistää vah-
vasti Tampereelle ankkuroitunutta ICT-toimi-
alan kehitystyötä. Pirkanmaan ELY-keskus 
teetti pohjaksi laajan yritysten osaamistarpei-
ta koskevan selvityksen. Selvitystyön pohjalta 
muotoutui laaja ja moniulotteinen koulutus-
kokonaisuus. Tarpeiden moninaisuus ja vaati-
vuus muodostivat merkittävän haasteen: mi-
ten täyttää osoitetut tarpeet tehokkaasti ja 
joustavasti? Koulutuksen piti olla riittävän laa-
dukasta ja valikoimaa tuli olla tarpeeksi. Näin 
alkoi monipuolinen toimintojen sarja, jossa 

tavoitteita asetettiin prosessin edetessä kro-
nologisessa järjestyksessä:

›  Tuetaan henkilöstön sijoittumista 
 työ suhteen aikana yritykseen, jossa  henkilö 
työskenteli, tai suoraan työstä työhön 
 toiseen yritykseen.
›  Tarjotaan yrityksille muutoskoulutus-
mahdollisuutta tukemaan em. tavoitetta.
›  Nostetaan yrittäjyysneuvonnan ja 
 yrittäjyyskoulutuksen volyymia, jotta kaikille 
 yritystoiminnasta kiinnostuneille voidaan 
tarjota tukipalveluja.
›  Tarjotaan kohdennettuja valmennus- ja 
koulutuspalveluja henkilöille, jotka jäävät 
työttömiksi.

Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus on 
ollut vuoden 2013 helmikuun alusta käytettä-

vissä innovatiivisten työvoima- ja elinkeinopal-
velujen järjestämiseen. Resurssit ja toimet in-
tegroitiin palvelukokonaisuuteen, jossa palve-
lun tarjoajat muodostivat avoimen verkoston.

SPIRIT-MUUNTOKOULUTUSOHJELMAN 
suunnitteluvaiheessa tuli tarve saada koottua 
saman pöydän ääreen alueen toimijoita, jot-
ta tieto leviäisi sekä resurssit kohdistettaisiin 
mahdollisimman hyvin ja kaikkia alueen toimi-
joita hyödyntäen. Kiireisiä toimijoita oli kuiten-
kin vaikea saada samaan aikaan samaan paik-
kaan. Halu kokoontua oli kuitenkin suuri, jo-
ten päätettiin kokoontua jo ennen työpäivän 
 alkua. Näin syntyi vapaamuotoinen ”ICT-aa-
mupuuro”, joka onkin kokoontunut säännölli-
sen epäsäännöllisesti vuodesta 2011 asti. Mu-
kana on ollut Tampereen kaupungin, Pirkan-
maan liiton, Tekesin, ELY-keskuksen, Hermian, 

Tredean ja Nokia Oyj:n edustajia. Tapaamiset 
jatkuvat edelleen säännöllisesti. Tällä hetkellä 
ryhmässä suunnitellaan yhteistyötä ohjelmis-
totoimialaan liittyvän hankkeen vuoksi.

Suunnittelun alkuvaiheessa tehtiin riskianalyy-
si muuntokoulutuksen toimivuudesta. 

ARVIOIMME RISKEJÄ SEURAAVASTI:
›  yritykset eivät tiedä mihin suuntaavat, 
eivät näe koulutuksen hyötyjä
›  yritykset irtisanovat, eivätkä järjestä 
muuntokoulutusta
›  koulutuksen tarve on suurempi kuin 
panostukset valtiolta
›  muiden toimialojen ICT-osaajien mukaan 
saaminen.

MAHDOLLISUUKSIA 
PUOLESTAAN ARVIOIMME:
›  yritykset hyödyntävät koulutusta 
 aktiivisesti strategiansa toimeenpanon 
 välineenä 
›  koulutuksen tuottajat satsaavat aidosti 
avoimen koulutusrakenteen luomiseen 
›  koulutuksella saadaan nopeutettua  uuden 
tiedon omaksumista ja se näkyy olennaisena 
kilpailuetuna
›  hanke virittää yhteistoiminnallista 
 innovatiivista spiritiä.

Sekä riskit että mahdollisuudet ovat toteutu-
neet. Yrityksillä ja myös yksilöillä on ollut erilai-
sia pärjäämisstrategioita. Yhteistoiminnallinen 
innovatiivinen spirit sitten johdatteli ohjelmal-
liseksi kokonaisuudeksi rakentuneeseen Spirit-
muuntokoulutusohjelmaan.

PELASTUSLAUTTOJEN RAKENTAMISEEN

Työllistyminen 
ICT-klusterin 

sisällä tai 
lähellä

ICT-alan 
uudet 

yritykset

Siirtyminen 
kokonaan 

muille aloille

Uudet ja 
uudenlaiset 
ICT-yritykset

ICT-ALAN OSAAJIEN SIIRTYMINEN 
TAMPEREELLA 2011–2014

URPO SALKOAHO
koulutusasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus

JARI IKONEN
senior manager
Liiketoimintakehitys, Tredea Oy

ICT-toimialan kokoluokka vuonna 2011 9 500. 
Lähde: Toimiala Online/Tilastokeskus, yritys- ja 
toimipaikkarekisteri: ICT-sektorilla toimivien yritysten 
henkilöstö vuonna 2011 Pirkanmaalla (toimialat: 26 
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden 
valmistus, 61 Televiestintä, 62 Ohjelmistot, konsultointi 
ja siihen liittyvä toiminta, 63 Tietopalvelutoiminta).
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2
MIHIN SUUNTAAN?

Yritysten toimintastrategiat 
rakennemuutoksessa ja 
muutosturva

Timur Kärki: 
Vähemmän ylhäältä johtamista, 
enemmän innokkuuden ja luovuuden 
ohjaamista ja tekemisen mahdollistamista.

› Tatu Piirainen: Millä keinoin yritys 
 pärjää rakennemuutoksessa?
› Goforessa yhdessä tekemisen 
 kulttuurilla jatkuvaa kasvua  
› Esa Koskinen, Tieto Oyj: 
 Uudet sisään. Vanhat ulos
› Muutosturvan kehittämistä 
 Pirkanmaalla yhteisvoimin
› Työnantaja voi toimillaan tukea 
 koulutusta ja työllistymistä
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Millä keinoin yritys pärjää                          ?

YRITYSTEN epävarma tilanne on jatkunut 
Suomessa jo useita vuosia. Keinoja tilanteen pa-
rantamiseksi on mietitty kuumeisesti. Eniten nä-
kyvyyttä ovat saaneet yritystoiminnan kustan-
nuksien ja sääntelyn vähentämiseen tähtäävät 
toimet. Pelkästään niiden avulla yritysten on-
gelmia ei ratkaista. Liian vähälle huomiolle on 
jäänyt yritysten toimintaympäristön muutos.

Yrityksillä on neljä erilaista vaihtoehtoa paran-
taa tuotteidensa ja palveluidensa kysyntää. Ne 
voivat parantaa niiden hintakilpailukykyä tuo-
tantokustannuksia alentamalla tai ne voivat pa-
rantaa niiden asiakkaalle tuottamaa lisäarvoa 
niitä kehittämällä.  Vanhojen tuotteiden ja pal-
veluiden myyntiä voidaan myös yrittää laajen-
taa uusille markkinoille. Neljäs vaihtoehto on 
kehittää uuteen toimintaympäristöön parem-
min soveltuvia uusia tuotteita, palveluita ja lii-
ketoimintamalleja. 

Yritysten toimintaympäristö on muuttunut – 
ja muuttuu edelleen – niin paljon, etteivät en-
simmäiset kolme vaihtoehtoa enää riitä takaa-
maan yritysten menestystä. Muutoksen taustal-
la on useita globaaleja trendejä: kansainvälinen 
työnjako syvenee, digitalisaatio laajenee, muu-
tostahti kiihtyy, asiakkaiden vaikutusvalta kas-
vaa, energia- ja luonnonvarat niukkenevat, ym-
päristötietoisuus ja -sääntely lisääntyvät ja väes-
tö ikääntyy. 

Myös asiakkaiden ostokäyttäytyminen on 
muuttunut. Siihen ovat vaikuttaneet ostovoi-
man lasku, alhaisen kustannustason maissa tuo-
tettujen tuotteiden tarjonnan lisääntyminen se-
kä tuotteisiin kohdistuvien odotusten muutos. 
Tuotteilta ja palveluilta odotetaan aiempaa 
enemmän yksilöllisyyttä, moni- ja helppokäyt-
töisyyttä, elämyksellisyyttä ja kestävyyttä.

Yritysten pärjääminen riippuu Suomessa yhä 
enemmän niiden kyvystä huomioida globaa-
leja muutostrendejä ja kehittää uuteen toimin-
taympäristöön soveltuvia tuotteita, palveluita 
ja liiketoimintamalleja. Tarvitaan jatkuvaan in-
novointiin, yksilölliseen asiakaspalveluun sekä 
kestävyyteen perustuvia toimintatapoja. Tarvi-
taan myös henkilöstön, asiakkaiden ja ulkois-
ten yhteistyökumppaneiden mukaan ottamis-
ta yrityksen päätöksentekoon, seurantaan, ke-
hittämiseen ja innovointiin. Tällainen yhteistyö 
mahdollistaa globaaleihin muutostrendeihin 
sekä niiden hyödyntämiseen liittyvien riskien 
ja mahdollisuuksien monipuolisen arvioinnin 
ja tunnistamisen. Yhteistyö lisää myös henkilös-
tön ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden moti-
vaatiota osallistua uusien tuotteiden, palvelui-
den ja toimintatapojen kehittämiseen. Yhteis-
työ tukee myös markkinoiden luomista uusille 
tuotteille ja palveluille.

GOFOREN liiketoiminta on kasvanut orgaanisesti ja kannattavasti 
kymmenenä vuotena peräjälkeen keskimäärin yli 40 prosenttia vuo-
dessa. Parina viime vuonna vuosittainen kasvu on ollut 50–60 pro-
senttia, ja vauhti näyttää jatkuvan edellisvuosien tasolla.  

Henkilöstön määrä noudattelee samaa kasvukäyrää. Vuonna 
2014 Gofore rekrytoi yli 40 uutta työntekijää.  Maaliskuussa 2015 go-
forelaisia oli 105, vuoden lopulla näillä näkymin 140. 

– Kasvu luo kehittymisen mahdollisuuksia henkilökunnallemme 
ja vahvaa yhteistä onnistumisen tunnetta.  Toisaalta näin nopea kas-
vu aiheuttaa myös voimakkaan kehittämisen tarpeen monilla osa-
alueilla, sanoo toimitusjohtaja Timur Kärki.

Yksi niistä on kaikille ICT-yrityksille yhteinen. Jatkuvan kehitty-
misen ja osaamisten uudistamisen haaste koskee myös menesty-
jää. Vaikka kasvuyrityksessä osaaminen uudistuu rekrytointien myötä 
luonnostaan kaiken aikaa, sen varaan ei vahvinkaan kasvaja voi tule-
vaisuuttaan laskea. 

IHMISTEN JA YRITYKSEN YHTEISET TARPEET 
Goforessa on jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi luotu yrityksen 
kulttuuriin sopivat käytännöt, joissa yhdistyvät sekä ihmisten henki-
lökohtaiset kehittymistoiveet ja halut että yrityksen strategian mu-
kaiset kehitystarpeet. 

– Näin pyritään kohti parasta mahdollista asiantuntemusta ko-
ko henkilöstön leveydeltä ja kehitetään samalla tietyille valituille ai-
healueille kansallisesti tunnustettuja erikoisosaajia, Kärki sanoo.

Toimintamallissa on neljä tasoa: 
›  Gofore-Akatemian koulutukset, joilla vaikutetaan yhtäaikaisesti 

monen henkilön osaamiseen ja kehittymiseen
›  henkilökohtaisten osaamisten kärkien tunnistaminen ja työn-

tekijän ohjaaminen niiden vahvistamiseksi
›  kasvualustan tarjoaminen erikoisosaamisten kehittämiseen
›  Gofore Rock Star -ohjelma, joka tukee valittujen goforelaisten 

mahdollisuuksia kasvaa kansallisiksi huippuasiantuntijoiksi ja vaikut-
tajiksi. 

Kolme ensimmäistä tasoa koskevat kaikkia goforelaisia, neljäs 
kohdistuu valikoituun joukkoon.  

Yhdessä tekemisen kulttuuri toteutuu myös koulutuksissa. Esi-
merkiksi  Gofore-Akatemian koulutusvalikoima syntyy henkilöstön 

Uusien toimintatapojen omaksuminen edellyttää 
poisoppimista joistain yritysten perinteisistä ajat-
telu- ja toimintatavoista – esimerkiksi omistaja- ja 
yritysjohtovetoisesta, lyhytjänteisestä ja tuotan-
tolähtöisestä ajattelusta, jossa asiakkaiden uusiin 
odotuksiin vastaaminen, laajaan sidosryhmäyh-
teistyöhön perustuva innovaatiotoiminta sekä 
kestävyysajattelu nähdään kustannustehokkuut-
ta heikentävinä asioina. 

Yritysten rakennemuutoksessa pärjäämistä tu-
kevat uudet ajattelu- ja toimintatavat tarjoavat 
ainoan pitkällä aikavälillä kestävän ulospääsyn 
yritysten nykyisestä tukalasta tilanteesta. Perin-
teisistä ajattelu- ja toimintatavoista kiinnipitämi-
nen on suuri riski. Yritykset voivat joutua nega-
tiiviseen kehityskierteeseen, jonka myötä niiden 
taloudellinen tilanne sekä kyky kehittää uudessa 
toimintaympäristössä menestyviä tuotteita ja lii-
ketoimintamalleja entisestään heikkenevät.

Kirjoituksessa esitetyt näkemykset pohjautuvat Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa toteutettuun Keso-tutkimushankkeeseen. Projektissa tutkittiin Suomessa toimivien    yritysten toimintaa pitkittyneen kysyntälaman aikana vuosina 2008–2013 
sekä tämän toiminnan pitkän tähtäimen kestävyyttä eri sidosryhmien näkökulmasta. Tutkimusta rahoittivat Tekes ja Tampereen yliopisto.

IT-yhtiö Gofore on esimerkki uuden 
polven yrityksestä, joka on alan työ-
kulttuuria ja toimintamalleja uudistaen 
ja digitalisaatiota hyödyntäen saanut 
aikaan työssään viihtyvät työntekijät, 
tyytyväiset asiakkaat ja jatkuvan kasvun.

kulttuurilla
yhdessä tekemisen

TATU PIIRAINEN
tutkija
Työelämän tutkimuskeskus
Tampereen yliopisto

RAKENNEMUUTOKSESSA
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ehdotusten ja yhteisen käsittelyn kautta joukkois-
tetusti, ja yhteisissä koulutuksissa vahvistuvat sekä 
osaaminen että yhteisöllisyys.  Ammatillisesti kiin-
nostavia uusia asioita käsitellään säännöllisesti kuu-
kausittain. Myös kaikki yrityksen sähköiset keskus-
telukanavat ja muu vuorovaikutus ovat uuden op-
pimisen ja osaamisten jakamisen kanavia.  

Suurin osa oppimisesta tapahtuu työtä tehdes-
sä, joten työtehtäviä ja rooleja sovitetaan henkilö-
kohtaista kehittymistä tukeviksi. Myös yrityksen toi-
minta pyritään suuntaamaan niin, että suunta on 
myös henkilöstön kehittymisen kannalta mielekäs.

OSAAMINEN KASVAA JAKAEN
Arvokkaita osaamisten uudistajia ovat asiakaspro-
jekteja toteuttavat, eri yritysten asiantuntijoista 
koostuvat monitoimittajatiimit, joissa tietoja ja tai-
toja jaetaan avoimesti yli organisaatiorajojen. 

Koko toimialan uudistumisen kannalta arvok-
kaita uuden tiedon jakajia ovat vapaaehtoiset ke-
hittäjäyhteisöt. Niissä toimivien aktiivien kautta tie-
to esimerkiksi selainteknologiauutuuksista kulkee 
nopeasti yrityksiin ja asiakkaiden hyväksi. 

– ICT:llä on kiistatta keskeinen rooli Suomen 
nostamisessa takaisin jaloilleen, ja on erinomaista, 
että alalla osataan kilpailun ohessa puhaltaa myös 
yhteiseen hiileen, Timur Kärki sanoo.    

Gofore on IT-johdon konsultoinnin ja tietojär-
jestelmien asiantuntijayritys ja sähköisten palvelu-
jen rakentaja. Goforen pääkonttori on Tampereella, 
toinen toimipaikka sijaitsee Helsingissä. Yrityksen 
asiakkaita ovat muun muassa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, Opetushallitus, Liikennevirasto ja  Fonecta. 
Liikevaihto vuonna 2014 oli runsaat 9 miljoonaa 
euroa. 

KOSKA olemme alusta asti satsanneet ih-
misiin – ihmisiin yksilöinä ja ihmisiin työyh-
teisönä, jokaisen henkilökohtaiseen kehitty-
miseen, avoimuuteen, yhdessä tekemiseen, 
innostavaan ja positiiviseen työyhteisöön. 

Toki olemme varmasti tehneet muita-
kin asioita oikein. Mutta Goforen ja muu-
tamien kaltaistemme uuden polven ICT-
yritysten menestys riittää ainakin minulle 
todisteeksi siitä, että yhdessä tekeminen ja 
yhteisöllisyys yhdistettynä henkilökohtai-

seen ja yksilölliseen johtamiseen ovat täs-
sä yhä kiihtyvässä muutostahdissa avaimia 
alan onnistumisiin, hyvään liiketoimintaan 
ja osaamisten nopeaan uusiutumiseen.

AVOIMESTI, YHDESSÄ, TÄYSILLÄ
Toimintafilosofiamme kiteytyy kolmeen sa-
naan: avoimesti, yhdessä, täysillä. Kun mis-
sio ja visio ovat kaikille kirkkaat, arvot on si-
säistetty ja asiakkaiden ja työpaikan menes-
tys koetaan yhteiseksi asiaksi, jokainen vie 

panoksellaan yritystä samaan suuntaan. 
Meillä on tästä aivan konkreettinen esi-

merkki: Henkilökunnan aloitteesta ja heidän 
yhdessä kehittämiensä ajatusten pohjalta 
yritykseen muodostettiin neljä vuotta sitten 
kokonaan uusi liiketoiminta-alue, joka tuo 
nyt kolmanneksen liikevaihdostamme. 

Uusi työkulttuuri edistää myös osaamis-
ten uudistumista. Yksilöllisellä ohjauksella 
pidetään huolta jokaisen työntekijän osaa-
misen päivittymisestä. Asiastaan innostu-

neet ihmiset ovat valmiita jakamaan taito-
jaan ja oppimaan muilta. Tätä inhimillistä re-
surssia ei saa hukata, vaan osaamisen jaka-
mista kollegojen kesken pitää kaikin tavoin 
edistää ja tukea, eikä vain yrityksen sisällä, 
vaan myös kilpailijoiden kesken alan kehit-
täjäyhteisöissä. 

JOKAINEN TARVITSEE MISSION
Innostus ratkaisee, syntyykö ammattilaisten 
työn tuloksena keskinkertainen, hyvä, erin-

omainen tai suorastaan loistava lopputulos. 
Silti innostus on suomalaisessa työelä-

mässä heikosti hyödynnetty luonnonvara. 
Mikä sen tappaa? Huono johtaminen, hen-
getön työyhteisö, työn kokeminen merki-
tyksettömäksi. Nämä vaivat kertovat, että 
organisaatio on unohtanut missionsa.

Mission terävöittäminen ja jatkuva julis-
taminen ovat uudessa työkulttuurissa joh-
don kenties tärkeimpiä tehtäviä. Työn ko-
keminen merkitykselliseksi synnyttää innos-

Goforen henkilöstötyytyväisyys 
on toimialan kärkeä. 
Ihmislähtöisen kulttuurin 
voimasta kertoo muun 
muassa Goforen sijoittuminen 
kolmanneksi Great Place to Work 
-organisaation Suomen parhaat 
työpaikat 2015 -tutkimuksen 
yleisessä sarjassa. Sarjan 
ykkönen oli toinen tamperelainen 
ICT-yritys, Vincit. 

TIMUR KÄRKI
toimitusjohtaja, Gofore Oy

Vähemmän ylhäältä johtamis ta, enemmän innokkuuden ja
                                              

ICT-ALAN MURROKSESSA GOFORE LUKEUTUU HYÖTYJIIN, VOITTAJIIN.  MIKSI?

luovuuden ohjaamista ja tekemisen mahdollistamista
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tusta ja kollektiivista halua yrityksen tarkoituksen, mission to-
teuttamiseen. 

Esimerkiksi Goforen missiona on kainostelemattomasti 
pelastaa Suomi, ja kaikille on selvää, mikä on työmme tarkoi-
tus. Rakentaessamme edistyksellisiä sähköisiä palveluja asiak-
kaillemme parannamme julkisen ja yksityisen sektorin tuot-
tavuutta ja nostamme maamme kilpailukykyä ja hyvinvointia. 
Se on tärkeä motivaatiotekijä meille kaikille.

  
UUTEEN JOHTAMISEEN
Uuden polven ICT-yrityksissä on synnytetty uudenlaista 
johtajuutta. Siihen kuuluu vähemmän ylhäältä johtamista, 
enemmän innokkuuden ja luovuuden ohjaamista ja tekemi-
sen mahdollistamista. 

 

”TIETO OYJ:SSÄ on viime vuodet käyty yt-neuvotteluja tai eletty 
irtisanomisaikaa koko ajan.  Osa henkilöstöstä on selkeästi väsynyt ti-
lanteeseen. Nekin, jotka ovat tähän saakka irtisanomiselta välttyneet, 
ovat varmoja, että ensi kerralla on jo oma vuoro. Se myös stressaa, mi-
ten irtisanomisten jälkeen työhön jäävät selviävät yhä kasvavasta työ-
taakasta. Ristiriitaista on sekin, että samaan aikaan Tieto jakaa osinkoa 
ja lisäosinkoa omistajille. Työntekijät ovat epätoivoisia, monelle alkaa 
riittää ja he ottavat irtisanomispaketin.

Yritys päättää neuvottelujen aloittamisesta, ei siinä henkilöstöltä pal-
jon kysellä. Suomessa ei ylipäätään ole sellaista kulttuuria, että etukä-
teen työntekijät ja työnantajat yhdessä keskustelisivat, mikä on tilan-
ne ja miten siitä selvitään, että yhdessä aktiivisesti haettaisiin vaihto-
ehtoja. Ja jos näkymät sitä edellyttävät, alettaisiin sopeuttaa rauhalli-
sesti, ei äkkirysäyksellä.

Jos lähtökohta on, että määrätyt työt siirretään Suomesta pois ja toi-
minta loppuu, ei pyritäkään etsimään väelle töitä Suomessa. Osa töis-
tä menee halvemman työvoiman maihin, kuten ohjelmointityö, ja osa 
loppuu automaation ja järjestelmien kehittymisen vuoksi. Enää ohjel-
mia ei räätälöidä, vaan tehdään standardoituja palveluja, joita voidaan 
myydä useammalle asiakkaalle ja joiden tekemiseen ei tarvita entistä 
määrää ihmisiä. 

Mutta jotkut työt lisääntyvät Suomessa, esimerkiksi sähköisten palve-
lujen ja järjestelmien kehittämiseen kokonaisvaltaista näkemystä tuo-
vissa arkkitehtuuripalveluissa, myynnissä ja muussakin asiakasrajapin-
nassa, projektijohtamisessa ja hallinnoinnissa –  vaikka näitäkin töitä 
jo viedään Suomesta ulkomaille.

Olisiko vanhoista työntekijöistä uusiin töihin? Olisi pitänyt – ja voinut 
– koko ajan huolehtia henkilöstön koulutuksesta pitkällä tähtäimellä 
ja turvata osaamisen kehittyminen talon sisällä. Mutta ei ole luotu täl-
laisia kouluttautumisputkia, ja kun kulttuuria tai systeemejä ei ole, ei 
niitä nopeasti käyntiin polkaistakaan.

Osasyy on se, että jossain vaiheessa alan isot yritykset alkoivat säästää 
ihan älyttömästi, ja mistä sen helpompaa oli säästää kuin tulevaisuu-
teen suuntautuneesta koulutuksesta. Se lopetettiin, jos sitä oli. Ajatel-
tiin, että koska juuri nyt ei ole tarvetta, ei kouluteta turhaan. Jos kou-
lutukseen on satsattu, sen päätarkoitus ei ole ollut tulevaisuuteen va-
rautumisessa ja ennakoinnissa. Ja kun kustannuksia lasketaan, ihmisiä 
ei voi kouluttaa silloin, kun on töitä, ja kun töitä ei ole, irtisanotaan. 
Päättymätön spiraali.

Syklikin on kiihkeä. Ennen jos oli nähtävissä, että uusi ohjelmistotuo-
te tulee, osaaminen otettiin haltuun ja sitten tuotetta lähdettiin myy-

mään. Nyt uusia järjestelmiä myydään jo etukäteen ilman, että talon 
sisällä olisi varmasti sen asian osaajat. Kun kauppa tulee, talon sisältä 
ei löydy osaamista, eikä ehditä kouluttaa. Koulutusta ei oteta mukaan 
edes tarjousvaiheessa, vaikka tiedetään, että jos kauppa tulee, tarvi-
taan uutta osaamista. Olisi ennakoitava tilanteita henkilöstön kannal-
ta, ei vain tuloksen. 

Nyt periaate on, että uudet tekijät sisään, vanhat ulos.

Markkina on kokonaisuudessaan muuttunut. Kun yritys alkaa neuvo-
tella sopimuksista asiakkaan kanssa, ennen puhuttiin siitä, paljonko 
hinta nousee vai pysyykö se samana. Nyt keskustellaan siitä, paljonko 
hinta laskee. Vaihtoehto ei ole, ettei hinta laske ollenkaan. Jos yritys 
ei myy halvemmalla, kilpailija myy. Kun esimerkiksi intialaisia yrityk-
siä tulee Suomen markkinoille, 90 prosenttia henkilöstöstä tekee töi-
tä Intiassa. Kustannustehokkuus on etu siellä. Intiassa on myös totuttu 
globaalisti tekemään perusjärjestelmiä, tarjooma on kunnossa. Tosin 
kun työn hintaa kiristetään koko ajan alaspäin, työ siirtyy Intiastakin 
jo Filippiineille, sieltä Afrikkaan. Aina löytyy joku vielä halvempi, eikä 
tälle kehitykselle näy loppua. Samahan tapahtui jo esimerkiksi tekstii-
liteollisuudessa ja koneenrakennuksessakin, ja ikävä kyllä ICT-ala me-
nee samaa rataa. 

Sanotaan myös, että vanhoilla tekijöillä on paitsi osaamisongelma, 
myös asenneongelma. Uusilla tekijöilläkö sitten on fiilis ja motivaa-
tio kunnossa? Jo lähtöajatus on se, että uusi on vanhaa parempi. Yri-
tysten toiminnassa näkyy asenne, että lakeja uudelleensijoittamises-
ta, takaisinottovelvollisuudesta tai uudelleenkoulutuksesta ei tarvitse 
noudattaa – ja tätä näkemystä tukevat niin yhteiskunta kuin julkisuus-
kin. Sääli.

Arvot ovat koventuneet, lähtökohtaisesti ollaan työntekijävihamieli-
siä. Yrityksen perusajatus on tuottaa omistajalle voittoa, mutta sitten-
kin… kyllä yhteiskunta on tehty ihmistä varten eikä ihmistä yhteis-
kuntaa varten.

Pitäisi ymmärtää suomalaisen työntekijän arvo ja suomalaisen yhteis-
kunnan arvo ja pyrkiä tukemaan kotimaata eikä ottamaan siltä en-
simmäisenä pois. Kunpa suomalainen yritysjohto ei lähtisi ajatukses-
ta, että koska Suomessa irtisanominen on helpompaa kuin vaikkapa 
Ruotsissa, irtisanotaan siis Suomessa. Suomalaisten on pidettävä suo-
malaisten puolta, ei härkäpäisesti, mutta varsinkin, jos erot muihin ei-
vät ole kovin suuret. Pitäisi laskea se lisäarvo, joka työn pitämisestä 
Suomessa kertyy. Sen verran omanarvontuntoa pitää olla! Itsetunto 
tuntuu vain olevan hemmetin heikko. Päätöksenteossa häikäisee ul-
komaiden glooria.”

Uudet sisään. Vanhat ulos.
ESA KOSKINEN
pääluottamusmies, Tieto Oyj
puheenjohtaja, 
Tietoalan toimihenkilöt ry

UUDEN POLVEN 
ICT-YRITYSTEN TUNNUSMERKKEJÄ

Oma kulttuuri, joka tiedostetaan sekä viihtyvyys- 
että menestystekijäksi ja jota voimistetaan tarkoi-
tuksellisesti (mm. kulttuurijohtajan rooli, henkilös-
tön yhteisöllisyyden vahvistaminen).
 
Hierarkkiset organisaatiorakenteet ja tehtävät 
poistuvat, tilalla roolit, joiden välillä ihmisten on 
helppo siirtyä tai luoda uusia tehtäväkokonaisuuk-
sia. Totutut esimies-alaissuhteet muuttavat muoto-
aan, kenties katoavat.  Jos siiloja on päässyt synty-
mään, ne puretaan.

Avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa. 

Oikeudenmukaisuus – menestyksen jakaminen 
kaikille, uusia innovaatioita palkkaukseen, läpinä-
kyvät palkkausperusteet.

Joukkoistettu päätöksenteko. 
 
Taloudellinen menestys. Liiketoiminnan pitää ol-
la voitollista, jotta henkilöstön luottamus jatkuvuu-
teen säilyy ja kehittyy. Tämä lopulta muodostaa re-
kursion, eli menestys aiheuttaa hyvinvointia, joka 
aiheuttaa menestystä – oikein johdettuna.
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VALTAKUNNALLINEN työllistymisen ja 
muutosturvan toimintamallia on toteutettu 
vuodesta 2005, ja sitä on kehitetty matkan 
varrella. Pirkanmaalla muutosturvaa on kehi-
tetty myös paikallisesti. Pyrkimyksenä oli ra-
kentaa palvelukokonaisuus, jossa otettaisiin 
entistä paremmin huomioon erilaiset palve-
lutarpeet –  julkisen hallinnon resurssien vä-
henemisestä huolimatta.

MUUTOSTURVAA 
HUOMISEN OSAAJILLE
Pirkanmaalla alkoi vuonna 2009 Muutostur-
vaa ja huomisen osaajia -ESR-projekti. Kohde-
ryhmänä olivat työttömät ja lomautetut työn-
hakijat sekä ammattikoulutetut 17–29-vuoti-
aat työnhakijat. 

Tavoitteena oli tehostaa muutosturvan 
piiriin kuuluvien sekä nuorten työnhakija-
asiakkaiden palveluja TE-toimistoissa sekä 
kytkeä projektin palvelut Pirkanmaan TE-toi-
mistojen palveluprosesseihin. Projekti toteu-
tettiin tiiviissä yhteistyössä Tampereen, Keski-
Pirkanmaan, Etelä-Pirkanmaan ja Sastamalan 
TE-toimistojen kanssa. Projektin hakijana ja 
toteuttajana toimi Pirkanmaan ELY-keskus. 

Asiakaspalvelun kehittämisessä katsot-
tiin muutosta kokonaisuudessaan alkaen yri-
tyksen tarpeesta vähentää tai sopeuttaa hen-
kilöstöä jatkuen irtisanotun tai lomautetun 
työnhakijan henkilökohtaiseen palvelupro-

sessiin. Muutosturvatilanteiden hoito tehos-
tuikin, ja muutosturvavirkailijoille saatiin kehi-
tettyä työkaluja, kuten koulutusmallit, ryhmä-
palvelumallit ja tukimateriaalit. 

KEHITTÄMISEN KÄYTÄNTÖÄ: 
CASE ABLOY
Projektin loppuvaiheessa Abloy Oy:n Tampe-
reen tehdas lakkautettiin, ja yrityksen kanssa 
sovittiin yhteisestä muutosturvaprojektista 
2010–2011. Tehtaan sulkeminen koski noin 
sataa työntekijää. TE-hallinnon muutosturva-
palvelujen kannalta uutena asiana nousi esil-
le tarve luoda entistä vahvempi yhteistyöver-
kosto irtisanottaville tuotettavien palvelujen 
uudistamiseksi ja yhteensovittamiseksi. Ha-
luttiin välttää sirpaleista palvelua, jossa jokai-
nen palveluntuottaja neuvottelee erikseen 
omasta palvelusta tai koulutustuotteesta ja 
jossa eri palvelujen löytämisen vastuu olisi ir-
tisanottavalla itsellään.

Abloyn muutosturvatilanteeseen yhteis-
tä palvelukokonaisuutta suunnittelivat pro-
jektin lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus, Uusyri-
tyskeskus Ensimetri sekä Pirkanmaan Enna-
kointipalveluhanke. Palvelumallin tehtävänä 
oli kannustaa ihmisiä toimimaan viimeistään 
irtisanomisajalla.

Irtisanottaville suunniteltiin infotilaisuuk-
sia tulevaisuuden osaamistarpeista, yrittä-
jyydestä sekä koulutusmahdollisuuksista ja 

etuuksista. Lisäksi tehtaalle perustettiin palve-
lupiste, jossa ihmiset saivat henkilökohtaista 
työnhaun ohjausta. Tavoitteena oli saada kai-
kille oma työllistymissuunnitelma ennen työ-
suhteen päättymistä. Yhteinen palvelu onnis-
tui hyvin ja sai asiakkailta paljon kiitosta. Tär-
keää onnistumisessa oli myös, että tehtaan 
henkilöstöpäällikkö sitoutui vahvasti palvelu-
jen kehittämiseen ja organisointiin.

KEHITTÄMISEN KÄYTÄNTÖÄ: 
CASE PILKINGTON
Muutosturvaa ja huomisen osaajia -hank-
keessa kehiteltyä toimintamallia jalkautet-
tiin osaksi TE-toimiston muutosturvapalve-
luja vuodesta 2013 lähtien. Mallia jalostettiin 
edelleen autolaseja valmistavan Pilkingtonin 
Ylöjärven tehtaan toiminnan lakkauttamisen 
yhteydessä. 

Tehtaalla työskenteli irtisanomisuhan al-
la noin 250 henkilöä. Yritys halusi vahvasti tu-
kea työntekijöidensä uudelleentyöllistymistä 
ja rakensi TE-toimiston, Ylöjärven kaupungin 
ja elinkeinoyhtiön, ELY-keskuksen, Ylöjärven 
ev.lut. seurakunnan ja monen muun toimi-
jan kanssa ennakkoluulottomasti hyvän yh-
teistyöverkoston. Koko verkosto halusi toi-
mia mahdollisimman proaktiivisesti ja saavut-
taa yhdessä uudelleentyöllistymisen kannal-
ta vaikuttavampia palveluja kuin kukaan yksin 
pystyisi saavuttamaan. TE-hallinto ja Pilking-

ton järjestivät muun muassa noin 30 henki-
lölle sosiaali- ja terveysalan koulutusta yhteis-
hankintakoulutuksena. Koulutuksen suunnit-
teluun kutsuttiin mukaan alueen isoimpia alan 
työllistäjiä ja lähihoitajatutkinnon suuntautu-
misvaihtoehdot suunnattiin kyseisten työnan-
tajien ennakoituun osaajatarpeeseen.

Verkosto tuotti irtisanottaville palveluja 
urasuunnitteluun, työnvälitykseen sekä yrittä-
jyyteen liittyen. Uutena palveluna syntyi hen-
kilöstölle tehtävä osaamis- ja palvelutarve-
kartoitus. Haluttiin saada jo ennakkoon esille 
työnvälityksen kannalta keskeiset osaamiset 
sekä selvittää henkilöiden oma näkemys pal-
veluntarpeistaan, ja tätä kautta ohjata asiakas 
nopeasti yhdessä tuotettuihin palveluihin. Kar-
toituksen avulla henkilöstöstä nousi esille laa-
dun merkittävä osaaminen, jota markkinoitiin 
erityisesti rekrytoivalle teollisuudelle Pirkan-
maalla.

Toteutettujen palvelujen ansiosta irtisa-
nottavista arviolta noin 80 prosenttia oli jo-
ko työllistynyt, sijoittunut koulutukseen tai oli 
jossakin palvelussa ennen irtisanomisajan al-
kamista. Seurannan järjestäminen tällaisissa 
isoissa proaktiivisissa hankkeissa on haasteel-
lista, koska tavoitteena on löytää ratkaisu jo 
ennen asiakkuuden alkua TE-toimistossa. 

Pilkingtonin yhteydessä kehitellyn toimin-
tamallin tuloksellisuuden rohkaisemina sovit-
tiin, että Pirkanmaalla pyritään järjestämään ai-

IRENE IMPIÖ
palveluesimies
Pirkanmaan TE-toimisto

› parantaa työntekijöiden, työnantajien sekä TE-toimistojen  
 yhteistyötä ja näin lisää työntekijöiden turvaa 
 irtisanomistilanteissa ja pitkäkestoisissa lomautuksissa
›  antaa tukea työnhaussa sekä
›  auttaa työllistymään mahdollisimman nopeasti uudelleen.   
›  lisää mahdollisuuksia osallistua työllistymistä edistäviin 
 toimiin sekä parantaa ja ylläpitää työnhakijoiden 
 ammatillista osaamista.

TE-TOIMISTON MAKSUTTOMAT 
MUUTOSTURVAPALVELUT  
 
›  avustaminen työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman  
 laadinnassa
›  osallistuminen yt-neuvotteluun
›  muutosturvan tiedotustilaisuus irtisanomisen jälkeen 
 (yleistiedotusta muutosturvasta)
›  irtisanotun henkilöstön palvelutarve- ja osaamiskartoitus 
 yhteistyössä yrityksen kanssa
›  asiantuntijatilaisuudet (n.2 h/tilaisuus) kolmella teemalla:  
 työnvälitys, yrittäjyys, urasuunnittelu
›  pienryhmät palvelutarpeen mukaan liittyen 
 asiantuntijateemoihin.

YHTEISESTI HANKITUT 
PALVELUT YRITYKSEN KANSSA

› Henkilöstön koulutustarpeita varten työhallinto voi 
 suunnitella ja hankkia koulutusta yhteishankintana yrityksen  
 kanssa (Muutoskoulutus). Koulutustarpeita arvioidaan 
 osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisten haastatteluiden  
 avulla. 
› Työhallinnon osuus koulutuksen hankintakustannuksista 
 on 80 prosenttia, yrityksen 20 prosenttia. 

Työstä työhön, koulutukseen tai yrittäjäksi
MUUTOSTURVAN KEHITTÄMISTÄ PIRKANMAALLA YHTEISVOIMIN

Valtakunnallinen 
työllistymisen ja muutosturvan 

toimintamalli
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TYÖNANTAJAN on yt-neuvottelujen alussa annettava hen-
kilöstöryhmien edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toi-
mintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan 
työnantajan on viipymättä selvitettävä yhdessä työ- ja elinkei-
noviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoi-
mapalvelut. Suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, 
mitä työvoiman vähentämisestä on säädetty tai työehtosopi-
muksin sovittu. Siitä tulee ilmetä suunniteltu aikataulu, nou-
datettavat menettelytavat ja irtisanomisaikana noudatettavat 
palvelujen käytön periaatteet työnhaun ja koulutuksen edis-
tämiseksi.

Valitettavasti kaikki työnantajat eivät viipymättä selvitä yh-
dessä TE-hallinnon asiantuntijoiden kanssa työllistymistä tuke-
via julkisia työvoimapalveluita, eivätkä edes toimita nähtäväk-
si tai kommentoitavaksi laatimaansa työllistymistä edistävää 
toimintasuunnitelmaa. Joissain tapauksissa TE-toimistoon tu-
levien toimintasuunnitelmien sisältö on äärimmäisen suppea, 
ja suunnitelma on laadittu vain, jotta lain kirjain minimissään 
täyttyy.

TULOKSET PARANEVAT
YHTEISTYÖSSÄ
Onneksi on myös työnantajia, jotka hyödyntävät muutostur-
vapalveluja ja haluavat TE-toimiston asiantuntijan avustamaan 
työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman laadinnassa. Sa-
malla luodaan hyvä pohja keskustella käytettävien palvelujen 
laajuudesta, aikataulutuksesta ja työnantajan todellisesta ko-
konaispanostuksesta kyseessä olevaan muutostilanteeseen.

Merkittävässä roolissa on työnantajien aito tahto mah-
dollisesti irtisanottavien työntekijöiden uudelleen työl-
listymisen sekä kouluttautumisen laajaan tukemiseen. 
Mitä aikaisemmassa vaiheessa TE-toimiston asiantuntijat pää-
sevät mukaan muutostilanteeseen ja siinä avustamiseen, sitä 
parempia ja laajempia ratkaisuvaihtoehtoja voidaan tarjota ja 

toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa – siis hyö-
dyntää Pirkanmaan Muutosturvan palvelumallia kaikessa laa-
juudessaan. (Katso Irene Impiön muutosturva-artikkeli edellisil-
lä sivuilla.)

Valtakunnalliset yt-neuvottelut sekä niihin liittyvät työllisty-
mistä edistävät toimintasuunnitelmat ovat pääsääntöisesti var-
sin haastavia, varsinkin, jos koordinointivastuu on toisella alueel-
la. Tällöin paikallisten muutosturvan palvelumahdollisuuksien 
saaminen työnantajien ja yt-menettelyyn osallistuvien tietoon 
ja käyttöön ei yleensä ole mahdollista.

HYVIÄ ESIMERKKEJÄ TYÖNANTAJIEN TARJOAMISTA 
TOIMISTA, JOTKA EDISTÄVÄT TYÖLLISTYMISTÄ 
JA KOULUTUSTA:
› Työnantaja hankkii uudelleensijoittumisvalmennusta 
 eri henkilöstöryhmien erilaisten tarpeiden mukaisesti.
› Mahdollisten toimien kohteeksi joutuville tarjotaan 
 mahdollisuus osallistua työajalla velka- ja talous-
 suunnitteluneuvontaan.
› Irtisanottavan henkilökunnan kouluttautumista tuetaan   
 (esim. 5000 euroa/henkilö).
› Yritystoiminnan perustamista tuetaan 
 (esim. 10 000 euroa/henkilö). Yritystoiminta on aloitettava
 määräajassa, esimerkiksi kuuden kuukauden kuluessa 
 työsuhteen päättymisestä.
› Työnantaja pyrkii löytämään toiminnalle jatkajan yhdessä   
 elinkeinoyhtiön kanssa.
› Kaikilla vakituisesta työsuhteesta irtisanottavilla on 
 mahdollisuus käyttää vähintään viisi työllistymisvapaapäivää. 

› Toiseen tuotantoyksikköön siirtyvien muuttokustannuksia   
 tue taan esim. 1500 eurolla toteutuneiden kustannusten 
 mukaisesti. Työnantaja avustaa henkilöitä myös uuden 
 asunnon vuokraamisessa.

Yhä parempia tuloksia saadaan aikaan yhteistyössä työnanta jien 
ja yhteistyökumppaniemme kanssa, kunhan kyseenalaistamme 
vanhaa, kehitämme uusia tapoja ja innovatiivisia mahdollisuuk-
sia.

Toivottavaa olisi, että irtisanomisia koskevissa yhteistoimin-
taneuvotteluissa entistä useammin tai jopa vakiotarkasteluna 
olisi muutoskoulutuksen mahdollistaminen ja taloudellinen tu-
keminen. Vastaamme on tullut lukuisia esimerkkejä, joissa yri-
tys tarjoaa irtisanottavalle vaihtoehtoisesti  pienen rahallisen 
kor vauksen, esimerkiksi 2000 euroa, tai vastaavalla summalla 
uuden työn saantia helpottavia palveluja. Miltei poikkeuksetta 
työntekijät valitsevat rahallisen korvauksen, vaikka vaihtoehto-
na voisi olla, että työnantaja ja valtio yhteishankintana turvaisi-
vat irtisanotulle uudelleenrekrytointia tukevan koulutuspanos-
tuksen. Tällöin yksilöön kohdentuvan investoinnin arvo voisi jo-
pa viisinkertaistua.

Päivitystä kaipaa säännös, jonka mukaan irtisanotulla ei ole 
oikeutta työllistymisvapaaseen, jos hän kotona ollessaan hakee 
oma-aloitteisesti työtä, koska siitä ei käytännössä voida esittää 
muutosturvaa koskevissa sopimusmääräyksissä tarkoitettua luo-
tettavaa selvitystä. Tämä ei ole nykypäivää, koska sähköinen, so-
siaalista mediaa hyödyntävä työnhaku on jo ihmisten arkea.

na isoissa irtisanomistilanteissa vastaava tapaus-
kohtainen yhteistyöverkosto ja palvelukokonai-
suus. Vuoden 2014 aikana vastaavia palveluja rää-
tälöitiin 22 yrityksen kanssa. 

MUUTOSTURVAN 
TOIMINTAMALLIN TULEVAISUUS?
Muutosturvan toimintamallin palveluissa on haet-
tu vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä pyrit-
ty vahvaan verkostoitumiseen paikallisten toimi-
joiden, irtisanovan yrityksen ja uutta työvoimaa 
rekrytoivien yritysten kanssa. 

Työmarkkinoiden toimivuuden ja kansanta-
louden näkökulmasta on edelleen tarkoituksen-
mukaista pohtia, millä toimilla julkinen sektori voi-
si kehittää ja lisätä vaikuttavien palvelujen synty-
mistä muutosturvatilanteissa. Miten hyväksi koe-
tut palvelumallit ulotettaisiin myös pienempien 
yritysten saataville? Voidaanko yrityksiä tukea ja 
kannustaa löytämään yt-neuvotteluissa innova-
tiivisia ja tuloksekkaita ratkaisuja? Miten yrityksiä 
voitaisiin palkita yhteiskuntavastuun kantamisesta 
ja vaikuttavuudesta irtisanomistilanteissa? 

Vaikka TE-hallinto ja muu sidosryhmäverkosto 
sitoutuisivat parhaaseen mahdolliseen palveluko-
konaisuuteen, voiko sillä saavuttaa hyviä tuloksia, 
jos yrityksen ja sen henkilöstön strateginen tavoi-
te ei ole samansuuntainen? Aikaisemmin esitelty 
Pilkington sai Vuoden henkilöstöteko 2013 kilpai-
lussa kunniamaininnan. Kilpailun raati kuvaili yri-
tyksen toimintaa sydämelliseksi, lämpimäksi ja vä-
littäväksi vaikeassa tilanteessa. 

Valtiolla on yt-tilanteissa käytössään malli, jos-
sa työnantaja sitoutuu antamaan vuoden palkka-
rahan irtisanottavan työntekijän mukaan uudelle 
työnantajalle, jos myös uusi työnantaja sitoutuu 
mukaan vuoden palkkarahoilla. 

Tämä malli voisi toimia yritystenkin yt-neuvot-
teluissa huomattavasti tehokkaampana ja aktivoi-
vampana ratkaisuna kuin se, että annetaan vaik-
kapa vuoden palkkaa vastaavia paketteja. Monen 
muutosturva-asiantuntijan mielestä passivoivin 
ratkaisu uudelleen työllistymiseen kannustami-
sen näkökulmasta on iso rahallinen, pitkäkestoi-
nen paketti. Sen turvin henkilö voi ajautua pitkä-
aikaistyöttömäksi ilman, että on vielä kertaakaan 
tehnyt työhakemusta uuteen työpaikkaan. 

TE-hallinnossa keskeinen palvelujen jatkoke-
hittämistyö kohdistuu osaamiskartoituksen ny-
kyistä vahvempaan hyödyntämiseen työnvälityk-
sessä. Tästä on Pirkanmaalla saatu hyviä kokemuk-
sia vuosina 2013–14 EGR-projektissa. 

TYÖLLISTYMISTÄ edistävissä toimin-
tasuunnitelmissa työnantajien tarjoa mat 
irtisanoutumispaketit ovat lisääntyneet 
vaihtoehtona irtisanomiselle. Ne eivät 
enää ole vain ICT-alan toimintamalli, 
vaan yleistyvät kaikilla aloilla ja kaikissa 
henkilöstöryhmissä. 

TE-hallinnon näkökulmasta irtisa-
noutumispaketti ei ole täysin ongelma-
ton ratkaisu. Motivoiko vai passivoi-
ko se? 

Se voi tuoda huomattavia haastei-
ta uuteen työhön siirtymisessä tai kou-
lutusvaihtoehtojen selvittämisessä. Toi-
meentulo voi olla turvattu esimerkiksi 
vuodeksi ja irtisanoutumispaketin otta-
nut henkilö voi pitää tätä aikaa hengäh-

dystaukona tai sapattivapaana. Passivoi-
tuminen turvatun toimeentulon aikana 
on erittäin haitallista henkilön tulevai-
suuden kannalta. Mitä kauemmin uu-
den ratkaisun etsimistä työsuhteen pää-
tyttyä lykkää, sitä todennäköisempää on, 
että työttömyys pitkittyy ja kynnys työl-
listymis- tai koulutusratkaisun löytämi-
seen nousee. Mahdollisena sudenkuop-
pana on myös se, etteivät kaikki irtisa-
noutumispaketin ottaneet ilmoittaudu 
heti työsuhteen päätyttyä työnhakijoiksi 
TE-toimistoon. Tätä asiaa tulee koros-
taa yt-neuvotteluissa ja Muutosturvan ja 
TE-palveluiden tiedotustilaisuuksissa.

Jos henkilö on ollut poissa työmark-
kinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 

kuusi kuukautta, hänelle ei myönnetä 
työttömyyspäivärahaa, ennen kuin hän 
on täyttänyt poissaolon jälkeen työssä-
oloehdon. Tällöin työssäoloehdon tar-
kastelujakso alkaa siitä, kun henkilö on 
poissaolon jälkeen mennyt työhön tai 
aloittanut yritystoiminnan.

Irtisanoutumispaketti on erittäin 
hyvä vaihtoehto niille, joilla on tieto uu-
desta työtehtävästä tai joita kiinnostaa 
oman ammatillisen osaamisen kehittä-
minen ja joiden opiskelusuunnitelmat 
ovat jo vireillä.

MOTIVOIKO VAI PASSIVOIKO IRTISANOUTUMISPAKETTI? 

HANNU JÄRVELIN
muutosturva-asiantuntija
Pirkanmaan TE-toimisto
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Työnantaja voi toimillaan 
tukea koulutusta ja 
työllistymistä
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› Nokian Bridge-ohjelma
›  Hyvät suuntaviitat yrittäjyyspolulle
› Startupiksi aikova tarvitsee 
 reittivaihtoehtoja
› Muuntokoulutukset vauhdittavat   
 matkaa työstä työhön
› Pirkanmaalla kouluttajat kokosivat 
 rivinsä nopeasti
›  Työtön? Opiskelija? Töissä? Yrittäjä?   
 Joustoa rakenteisiin!
› RecruIT – matalan kynnyksen 
 kontaktifoorumi
› Wapice Oy: joka päivä pitää oppia 
 jotakin uutta
› Uratehtaalta ponnahdus uuteen

3
YHTEINEN TAHTO,  
TAVOITE JA TYÖ

Toimintaa ICT-alan 
rakennemuutoksessa  

Mika Uusi-Pietilä: 
Työnhakukulttuurista 
toimeksiantojen hakukulttuuriin!
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Sen mukaan noin 90 prosenttia 
ohjelmassa perustetuista yrityk-
sistä toimi edelleen aktiivisesti. 

Yrittäjyyden valinneilla oli 
selkeä mielipide Bridgen hyö-
dyllisyydestä: Ohjelman proses-
si teki yrityksistä toimintakelpoi-
sia. Yrittäjyysinformaatio oli kat-

tavaa, ja vain harva olisi ryhtynyt 
yrittäjäksi ilman Bridgen talou-
dellista tukea.

Kyselyyn vastanneiden yri-
tysten ennusteet olivat erittäin 
positiivisia. Kyselyhetkellä Brid-
ge-yritykset työllistivät keski-
määri 2,1 henkeä. Vuoden 2015 

loppuun mennessä henkilöstön 
määrän ennakoitiin kasvavan 7,0 
henkeen. Yhteenlaskettuna se 
on lähes 2500 henkeä. Vuonna 
2013 yritysten yhteenlaskettu lii-
kevaihto arvioitiin 46 miljoonak-
si euroksi, vuonna 2015 lähes 
420 miljoonaksi euroksi.

Bridgen saama kielteinen 
palaute osui yleensä johonkin 
ohjelman yksityiskohtaan. Ylei-
sesti ohjelmaa pidettiin hyödyl-
lisenä ja onnistuneena. Nokia 
huolehti yhteiskuntavastuus-
taan hyvin.

– USKO MEEGOON oli ollut kova, joten oli-
han ilmoitus henkilöstölle pettymys, suoras-
taan shokki, tapahtumien aikaan Tampereella 
Nokiassa työskennellyt Seppo Haataja sanoo.

Ymmärrettiin, että tulossa on myllerrys, 
jollaista ei ollut ennen nähty. Irtisanominen 
uhkasi Suomessa viittätuhatta ja Tampereella 
noin tuhatta työntekijää.

Melko pian ilmoituksen jälkeen henkilös-
tölle esiteltiin Bridge-ohjelma, jonka Nokia 
oli luonut irtisanomis- ja sopeuttamistilantei-
ta varten. Haatajan mukaan ohjelma oli seu-
raus tehtaan sulkemisesta Bochumissa vuon-
na 2008.

– Tehdas lopetettiin tavalla, joka tuhri No-
kian brändiä Saksassa ja herätti arvostelua 

Nokian työntekijät 
muistavat 11.2.2011 
päivämäärän 112-päivänä. 
Helmikuisena perjantaina 
Nokia ilmoitti Tampereella, 
Espoossa, Oulussa ja 
Salossa, että Symbianista 
ja MeeGosta luovutaan 
ja älypuhelinten 
käyttöjärjestelmäksi 
otetaan Microsoft 
Windows. 

jopa yli puolet. Nokia neuvotteli muutoksesta, 
mutta tuloksetta, Haataja kertoo.

TAMPERE SYTTYI SPIRITILLE
Tampereella paikalliset toimijat seurasivat No-
kian tilannetta ja kokosivat rivinsä nopeasti 

yhteistyöhön. Pirkanmaan ELY-keskuksen joh-
dolla Tampereen kaupunki, kouluttajat, kehi-
tysyhtiöt ja viranomaiset perustivat Bridge-
ohjelmaa tukevan, irtisanottaville uutta tule-
vaisuutta luovan Spirit-koulutusohjelman. Sen 
avulla tahdottiin pitää kiinni myös vapautuvas-

Nokia Oyj:n Bridge-ohjelmalla 
tuettiin työpaikkansa muutos-
ten seurauksena menettäneitä 
ihmisiä sekä paikkakuntia, joissa 
Nokialla on ollut keskeinen roo-
li. Ohjelmassa työntekijä saattoi 
valita viidestä vaihtoehtoisesta 
polusta:

• Uusi työpaikka Nokiassa
• Uusi työpaikka Nokian 
ulkopuolella
• Startup-yrittäjyys
• Opi jotain uutta
• Luo oma polkusi.
Bridge-ohjelma koski noin 

viittätuhatta työntekijää Nokian 

silloisesta 12  000 työntekijästä 
Suomessa. Maailmanlaajuisesti 
ohjelmaan oli oikeutettu 18 000 
työntekijää 13 maassa.

Bridge-ohjelmassa Tampe-
reella syntyi vajaat sata startup-
yritystä. Koko Suomessa yrityk-
siä syntyi noin 400, ja niihin lähti 

mukaan yhteensä 550 nokialais-
ta. 40 prosenttia yrityksistä pe-
rustettiin ICT-toimialalle, 30 pro-
senttia asiantuntijapalveluihin ja 
30 prosenttia muille toimialoille.

Aalto-yliopisto julkaisi vuo-
den 2013 lopussa Bridge-ohjel-
man yrittäjyyspolun arvioinnin. 

ta osaamisesta ja siirtää sitä muihin yrityksiin.
Spiritiä Seppo Haataja kutsuu Bridge-oh-

jelman uniikiksi, tamperelaiseksi ulottuvuudek-
si. Sen seurauksena Bridgestä tuli tavallaan ko-
ko Tampereen yhteinen projekti, jossa yhteis-
työ oli Haatajan mukaan aidosti innovatiivista.

– Nokian sisällä Bridge loi positiivista hen-
keä ja luottamusta tulevaisuuteen. Yhteisiä ti-
laisuuksia järjestettiin, ja niissä tuotiin kaikki-
en tietoon yksilöiden onnistumisia. Tietenkin 
oli myös niitä, jotka jättäytyivät Bridgen ulko-
puolelle. 

Vuonna 2012 Haataja siirtyi Tampereen 
kaupungin Avoin Tampere -elinkeino-ohjel-
man johtajaksi Tredea Oy:öön oltuaan Nokian 
palveluksessa 17 vuotta.

– Avoin Tampere -ohjelma vie Tamperet-
ta yhteiskunnan digitalisoitumisen seuraavaan 
vaiheeseen, jossa ICT on sulautunut kaikkeen 
toimintaan, teollisuuteen, palveluihin ja liiken-
teeseen.  Tampereella on hyvät mahdollisuu-
det pysyä kehityksessä mukana; meillä on yli-
opistollista tutkimusta ja luotettava infra sekä 
Nokialta vapautunutta kehittynyttä ja vahvaa 
softaosaamista, hän sanoo.

NOKIAN BRIDGE-OHJELMA 2011–2014

Bridge
myös yhtiön sisällä. Esimerkiksi hallituksen pu-
heenjohtaja Jorma Ollila vaati, että Nokian on 
huolehdittava yhteiskuntavastuustaan vast-
edes paremmin. 

Niinpä kun Nokia lopetti vuonna 2009 yk-
sikkönsä Jyväskylässä, alasajo vietiin läpi halli-
tusti ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti. 

– Jyväskylässä henkilöstön uudelleensijoit-
tumisessa tehtiin ensi kertaa yhteistyötä työ- 
ja elinkeinoministeriön sekä paikallisten viran-
omaisten kanssa. Yhteistoimintaa myös arvioi-
tiin yliopistotutkimuksessa, Jyväskylän-yksikön 
lopettamisessa projektipäällikkönä toiminut 
Haataja kertoo.

INSINÖÖREISTÄ 
KUORIUTUI YRITTÄJIÄ
Bridge-ohjelman konsepti oli globaali, mutta 
sitä sovellettiin paikallisten tarpeiden mukai-
sesti. Tampereella Bridge-ohjelman vetäjäksi 
kutsuttiin Haataja. Hän kokosi tuekseen vapaa-
ehtoispohjalta työskennelleen tiimin, joka aut-
toi irtisanottavia työllistymään joko muualla 
Nokiassa, uudella työnantajalla tai omassa yri-
tyksessä. Jokaisella Bridge-polulla oli oma ve-
täjänsä, esimerkiksi yrittäjyyspolkua johti Sami 
Pienimäki, joka ryhtyi itsekin yrittäjäksi ja pe-
rusti kollegojensa kanssa matkapuhelinyritys 
Jollan.

Eri vaihtoehdoista yrittäjyyspolku lähti ve-

tämään Haatajan mukaan yllättävän rivakasti. 
Tarjolla oli neuvontaa, yrittäjyyskoulutusta, lii-
ketoimintasuunnitelman sparrausta sekä myö-
hemmässä vaiheessa yrityshautomon palvelu-
ja. Esimerkiksi Tampereella lähes kaikki synty-
neet ICT-startupit läpäisivät Uuden Tehtaan 
Protomo-hautomon.

Nokia tuki yrittäjiksi aikovia myös rahal-
lisesti. Tukisumman eli grantin suuruus yrit-
täjälle vaihteli 10 000 eurosta 25 000 euroon. 
Tiimiyrityksissä taloudellinen tuki rajoitettiin 
neljän hengen tiimeille, joten yksi yritys saat-
toi saada enimmillään neljä 25 000 euron pa-
kettia. 

ICT-alan yrittäjiksi aikovilla oli lisäksi mah-
dollisuus teknologian lisensointiin tai idean va-
pautussopimukseen Nokian kanssa.

Tukea saadakseen henkilön oli tuotava lii-
ketoimintasuunnitelmansa Bridge-työryhmän 
arvioitavaksi.

– Grant review -arviointeja pidettiin alus-
sa joka viikko. Mukaan mahtui ideoita laidasta 
laitaan ICT-yrityksistä yhden miehen pyöräkor-
jaamoihin, Haataja kuvaa. 

– Nokia laittoi granteissa ja henkilökohtai-
sissa tukipaketeissa likoon merkittäviä sum-
mia, kymmeniä miljoonia euroja. Jos grantit 
olisi voitu merkitä perustettavan yhtiön pää-
omaksi, vaikuttavuus olisi ollut vieläkin suu-
rempi. Nyt verottaja saattoi lohkaista tuesta 

  – ohjelma  yhteiskuntavastuunotosta,  joka onnistui

– Tampereella paikalliset toimijat seurasivat Nokian tilannetta ja kokosivat rivinsä 
nopeasti yhteistyöhön, sanoo Seppo Haataja. 
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YRITYSVALMENTAJA Sari Raivo tapasi 
vuosina 2012−2014 yli sata startup-yrittäjyyttä 
suunnittelevaa. Yrittäjäksi haluava joukko osal-
listui Pirkanmaan ELY-keskuksen organisoiman 
Spirit-ohjelman Protomo StartUp -yrittäjyysval-
mennuksiin.

Startupeihin tähtäävät työstivät ja kehitti-
vät puolen vuoden ajan yritysideaansa. Tulok-
set he toivat säännöllisesti asiantuntijaryhmän 
arvioitavaksi ja muiden osallistujien kommen-
toitavaksi. Kokonaisuuteen kuului myös 26 yh-
teistä valmennuspäivää. Tavoite oli luoda hyvä 
ymmärrys verkostomaisesta, kokeiluun ja oppi-
miseen perustuvasta menestyvän yritystoimin-
nan rakentamisesta. 

Valmennusjakson päätyttyä osa jatkoi entis-
tä selkeämmin suunnitelmin startup-yrittäjyyt-
tä. Osalle oli selvinnyt, ettei yritystoimintaan ol-
lut edellytyksiä, yritysidealla ei esimerkiksi ollut 
markkinoilla mahdollisuuksia. 

Osa löysi uusia vaihtoehtoja ja päätyi val-
mennuksessa syntyneiden verkostojen kautta 
osakkaaksi, tiimiyrittäjäksi tai palkkatöihin toi-
siin startupeihin, muihin yrityksiin tai itsenäi-
seksi ammatinharjoittajaksi. Osa etsi työpaikkaa. 

KASVULLE VAUHTIVARIAATIOITA
Startup-sanaan on ladattu painetta ja yrityksen 
kasvuodotuksia.  

− Niitä voisi hieman laventaa ja korostaa 
myös monimuotoisuutta, Sari Raivo Leading 
Partners Oy:stä  sanoo.  

− Tarvitaan panostusta heti nopeaan kas-
vuun ja kansainväliseen toimintaan tähtääviin 
yrityksiin, mutta tarvitaan myös paikallisesti toi-
mivia, vakaasti eteneviä toimijoita, jotka tukevat 
paikallisten yritysten liiketoimintaa.

StartUp-valmennukseen tulijat olivat hy-
vin eri vaiheissa. Jotkut kokivat olevansa valmii-
ta yrityksen perustamiseen vaikka heti, toiset 
pohtivat vielä yritysideaa. Joku oli suunnitellut 
toimivan yrityksen ostamista ja sen kehityksen 
vauhdittamista. 

Aluksi valmennusryhmissä oli paljon Nokia-
taustaisia, kokeneita ammattilaisia, joilla oli vah-
vaa tuotekehitysosaamista. Moni oli tarttumas-
sa tilaisuuteen niin sanotun paketin vauhditta-
mana. Nokia tarjosi uusille yrityksille siemenra-

− Yrittäjävalmen-
nuksessa ideana oli 
nimenomaan antaa 
valmiuksia yrittä-
jäksi lähtöön ja yri-
tysidean toimivuu-
den testaamiseen. 
Samalla pyrimme 
tuomaan realismia 
siihen arviointiin, 
mitä yrittäjyys itsel-
tä edellyttää ja on-
ko se valmennetta-
van todellinen vaih-
toehto, Sari Raivo 
Leading Partners 
Oy:stä kertoo.
 

YRITTÄJYYS ICT-alalla tai ihan toisella toimialalla oli monen suun-
nitelma, kun selvisi, etteivät palkkatyöt jatku. 

Uusyrityskeskus Ensimetrin yritysneuvojalle Juha Tannerille 
yrittäjyyttä pohtivien suunnitelmat tulivat Tampereella tutuksi. Osa-
na Nokian Bridge-projektia Tanner piti puolentoista vuoden ajan 
päivän viikossa vastaanottoaan Nokia-yhtiön tiloissa. Kynnys tul-
la keskustelemaan yrittäjyydestä oli näin laskettu mahdollisimman 
alas.

− Projektin aikana yrityksiä syntyi liki sata, Juha Tanner laskee.
Yrityksiä perustettiin laidasta laitaan, ICT-toimialalle esimerkiksi 

pelifirmoja, konsultointiyrityksiä, tuotekehityspalvelua, palvelualalle 
muun muassa bed and breakfast -majoitusta, valokuvausta, kukka-
kauppaa. 

TOIMIIKO OMA OHJAUS?
Juha Tanner kävi yrittäjyyttä miettivien kanssa henkilökohtaisesti 
läpi yritysideoita ja niiden realistisuutta.  Tarpeen mukaan kiinnos-
tuneet ohjattiin juridiikan, rahoituksen tai muiden asiantuntijoiden 
puheille. Järjestettiin myös yhteisiä tilaisuuksia, joissa tiiviisti käsitel-
tiin yrittäjyyden perusasioita ja filosofista puoltakin siitä, mitä yrittä-
jänä olo tarkoittaa. Esimerkiksi sitoutumista. Kykyä asettaa tavoitteita 
ja toimia itseohjautuvasti.

− Isossa organisaatiossa hyvinkin vaativissa tehtävissä tietty oh-
jaus tulee aina ylhäältäpäin. Entä jos se puuttuu? Tätä mietittiin. Isos-
sa yrityksessä voi olla merkittävässä johtajan roolissa. Kun se riisu-
taan, yhtäkkiä ei olekaan assistenttia, ei muita tukipalveluja ja omaa 
kalenteriakin pitää hallita itse. Se voi olla hämmentävää. 

MITEN VERKOSTOJA LUODAAN?
Yrittäjyyttä suunnittelevat tarkastelivat yritysneuvojan kanssa lii-
keideaansa. Osalla idea yritystoiminnasta oli jo pitkälle pohdittuna, 
osalla konkreettista bisnesideaa ei välttämättä ollut vielä ollenkaan.

− Nokiassa työskennelleillä oli takanaan mittava työura ja syväl-

listä osaamista, tosin monesti melko kapea-alaista. Symbian-käyttö-
järjestelmän kanssa työskennelleitä oli aluksi paljon.  Vähän myö-
hemmin yrittäjyysneuvontaan alkoi tulla väkeä myös Nokian ali-
hankkijoilta ja muistakin IT-yrityksistä, Juha Tanner kuvaa.

Nokia-yhteisön kokonaisvaltaisuus näkyi. Juha Tannerin mukaan 
osalla oli ympäröivään maailman hyvin rajalliset kontaktit. Työ oli ol-
lut kaikki kaikessa, puoliso saattoi olla samassa yrityksessä, asuttiin 
työpaikan lähellä ja ystävätkin olivat Nokiassa töissä.

− Verkostojen tärkeys tiedostettiin, ja osan kanssa keskustelut 
alkoivat siitä, että miten paikallisia verkostoja luodaan. Uudessa ti-
lanteessa työyhteisön ulkopuolelle meno oli joillekin iso haaste.

Nokian alihankkijoiden työntekijöinä oli paljon maahanmuutta-
jia esimerkiksi Kaukoidästä, Pakistanista, Intiasta ja Euroopasta. Usea 
Aasiasta lähtöisin oleva mietti matkailuun suuntautuvan yrityksen 
perustamista. Tällaisia matkailijoita yrittäjien kotiseuduilta tuovia 
palveluja syntyikin. 

ONKO HANKKEESSA REALISMIA?   
− Kaikki juttusillani käyneet eivät suinkaan perustaneet yritystä, eikä 
se ollut tarkoituskaan. Tavoite on yrittäjyys realistisin perustein niin, 
että yrityksellä on mahdollisuus kannattavaan toimintaan. Ensimet-
rin kautta perustetuista yrityksistä yli 80 prosenttia on hengissä vii-
den vuoden kuluttua.

Kaikkiaan Ensimetrin kautta vuonna 2012 Pirkanmaalle perus-
tettiin 872 yritystä, 2013 luku oli 243 ja 2014 se oli 820. ICT-alan yri-
tyksiä perustetuista on ollut 5–7 prosenttia.

Juha Tannerin mukaan asiakasmäärä yrittäjyysneuvonnassa on 
vuosittain ollut kasvussa, mutta perustettujen yritysten määrä las-
kussa. Tämä johtunee talouden taantumasta, asiakkaat ovat entistä 
varovaisempia. Myös rahoituksen saaminen on tiukentunut, vaikka 
hyviin hankkeisiin rahoitus aina järjestyy tavalla tai toisella.

Nokia-yhtiön panostus 
oli keskeinen tuki uusien 
polkujen avaamiseksi 
irtisanottaville. − Tässä 
yrityksen yhteiskuntavastuu 
konkretisoitui. On hienoa, 
että näin isossa mittakaavassa 
työntekijöitä vähentävä 
yritys huolehtii lähtijöiden 
tulevaisuudesta, yritysneuvoja 
Juha Tanner sanoo.

Hyvät  
suuntaviitat 
yrittäjyyspolulle

haa myös Bridge-rahoitusohjelman kautta, ja 
muitakin kanavia oli.

− Rahoitusratkaisuin yrityksiä työnnettiin 
lujaa eteenpäin. Rahoituksen saamiseksi yritys-
idean, liiketoimintamallin, liiketoimintasuunni-
telman ja pitchausvalmiuksien piti olla nopeasti 
kunnossa, Sari Raivo kertoo.

EI RASKASTA, 
MUTTA PITKÄÄ 
Sari Raivon mukaan valmennettavat hyötyivät 
keskinäisessä verkostossaan ja Uuden Tehtaan 
yhteisössä käydyistä pohdinnoista ja sparrauk-
sesta.

− Tähän vuorovaikutukseen tarvitaan tiime-
jä ja verkostoja, ja niissä toteutettava yrityske-
hittäminen voisi olla myös nykyistä pitkäjäntei-
sempää. Ei raskasta, mutta pitkäkestoista. 

− Moni jälkeenpäin tapaamani startup-yrit-
täjä on sanonut, että olisi pitänyt ottaa itselleen 
mentori, jonka kanssa olisi jatkettu sparraamis-
ta yritysidean kehittämiseksi. Sitähän on tehtä-

vä jatkuvasti esimerkiksi asiakaskontaktien pe-
rusteella tulevan palautteen mukaan. 

KUKA PELKÄÄ ASIAKASTA?
Uuden yrityksen toiminta perustuu tiettyyn 
olettamukseen markkinoista. Onko olettamus 
oikea?

− Kun on menty asiakkaalle, on saatettu 
huomata, etteivät tuote tai yrityksen ajatukset 
ole ollenkaan sitä mitä asiakas tarvitsee ja ha-
luaa. Nimenomaan tämä havainto on saattanut 
sitten auttaa eteenpäin oikeaan ja menestyk-
sekkääseen suuntaan. Ilman asiakasyhteyksiä 
oppia ei olisi saatu.

Tätä korostettiin valmennuksessa, ja mo-
nelle juuri tämä asiakkaiden kontaktointi heti 
 alkuvaiheessa oli vaikeaa. Tuote ja palvelu ha-
luttaisiin ensin panna myyntikuntoon. Asiak-
kaan aktiivinen kuuntelu on kuitenkin se  tapa, 
jolla myös vakiintuneet yritykset kehittävät uu-
sia tuotteita esimerkiksi pilottiasiakkaidensa 
kanssa.

Startupiksi aikova tarvitsee  REITTIVAIHTOEHTOJA
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PUHTAAN työnvälityksen lisäksi erityisesti muunto- ja täy-
dennyskoulutuksella on ollut merkittävin rooli irtisanottu-
jen nopean uudelleen työllistymisen tukena. Valmennus- 
ja koulutusohjelmat voidaan jakaa luonteensa mukaisesti 
seuraaviin ryhmiin:

› uralle orientoivat valmennukset, osaamiskartoitukset 
 ja ammatillisen koulutuksen suunnittelu
› henkilöstön tukeminen yritysten muutostilanteissa
› irtisanottujen täydennyskoulutus 
 aikaisempaa uraa täydentäen
› rekrytointikoulutukset
› muuntokoulutukset uudelle uralle
› yrittäjyyskoulutus.

Koulutusten julkisesta rahoituksesta valtaosa on tullut työ- 
ja elinkeinoministeriön budjetista. Valtion rahoitusta on 
täydennetty Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan 
globalisaatiorahaston (EGR) tuella. Yritykset ovat rahoitta-
neet muunto- ja täydennyskoulutusohjelmia noin 30 pro-
sentin osuudella. 

Palvelu Sisältö Budjetti
(€)

Volyymi 
(hlöä)

Tuki-
intensiteetti

(€/hlö)

Spirit-yritysklinikka Yrityskohtaiset strategiapajat; tavoitteena synkronoida liiketoiminta-  ja 
osaamisstrategiat toisiaan vastaaviksi. Työpajoissa rakennettiin Spirit-
yrityskoulutussuunnitelmat 

404 800 1012 400

Spirit Future Täsmäkoulutuksissa sisältönä yritysten liiketoimintastrategia- 
pohjaiset koulutusohjelmat, Muutoskoulutuksissa irtisanottavan omaa 
tulevaisuussuunnitelmaa tukeva koulutusohjelma 

1 770 495 804 2 202

Spirit Rekry Asiantuntijoiden Rekrytointikoulutusohjelma (KEKO) 58 357 22 2 653

Spirit-ESR Kokeileva ja uusia mahdollisuuksia tutkiva ohjelma:  
1. Johtamisen ja liiketoimintaosaamisen kehitysohjelmat 
2. Tietotekniikan hyödyntäminen eri aloilla 
(esim. ICT-hankintojen asiantuntija, Hyvinvointia tietotekniikalla) 
3. Ohjauksellinen koulutus, jossa oli mahdollisuus peilata omaa osaamista 
suhteessa eri toimialoihin ja tehdä suunnitelma työllistymiseen 
jatkokoulutuksen kautta tai ilman koulutusta  

776 353 151 5 141

Spirit PD 
(Professional Diploma)

Yleinen liiketoiminnan ja ohjelmistoliiketoiminnan koulutusohjelma 
Sisällöt vaativuudeltaan akateemisia täydennyskoulutuksia (laajuus 30 op)

225 720 40 5 643

Protomo StartUp 
-yrittäjyyskoulutus

Tavoitteena antaa yritystoiminnan lainalaisuuksista hyvät perustiedot 
yritystoimintaa suunnitteleville 
Koulutus osana valtakunnallista Protomo-konseptia 

377 971 120 3 150

Spirit Ura Uranvaihtoa suunnittelevien valmennusohjelma 312 875 200 1 565

Muut yrityskohtaiset 
Muutoskoulutukset

Muutosturvaan liittyviä irtisanottujen koulutusohjelmia 105 787 60 1 763

Opettajan 
pedagoginen pätevyys 
-koulutus

Opetusalalle pedagogisen pätevyyden antava muuntokoulutusohjelma 
(laajuus 60 op)

274 595 18 15 255

Muu kansallinen ja 
EGR-rahoitteinen 
työvoimakoulutus

Laaja kirjo erilaisia muunto- ja täydennyskoulutuksia* 1 947 397 380 5 125

Yhteensä 6 254 350 2 807 2 228

ICT-MUUNTO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSIA VUOSINA 2011–2014

Työssäoppiminen 
on näytön paikka

”SPIRIT-ESR-PROJEKTIN ideana oli 
tarjota ICT-alalta irtisanotuille henkilöille 
heidän osaamistaan täydentävää työvoi-
makoulutusta. Työllistymisen lisäksi tavoit-
teena oli antaa osallistujille valmiudet ha-
keutua myös muille toimialoille ja toimia 
pk-yritysten palveluksessa. Lisäksi yrittäjyy-
teen tukeminen oli vahvasti mukana kou-
lutusten sisällöissä.  

Koulutuksesta kerättyjen palautteiden 
perusteella koulutusten laadussa ei ollut 
juuri moitittavaa.  Kokonaisuutena koulu-
tuksen onnistumisen keskiarvoksi tuli 4,0 
asteikolla 1–5. Hyväksi tai erinomaisek-
si koulutuksen laadun arvioi 83 prosent-

JYRKI PIETILÄ
asiantuntija
Pirkanmaan TE-toimisto

Karkeasti kahdeksan kymmenestä 
muutoksen silmässä olleesta on 
löytänyt uuden työn tai muun 
mielekkään elämää eteenpäin 
kuljettavan ratkaisun. Ongelmana 
on, että ilman työtä jääneellä 
viidenneksellä työttömyys on 
alkanut pitkittyä. Työttömyyden 
pitkittyminen on usein hankalampi 
asia kuin työtön osaa edes itse 
arvioida. Pitkittyessään työttömyys 
yleensä heikentää mahdollisuuksia 
sijoittua uudelleen työelämään.

Muuntokoulutuksella työstä työhön
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*Agile-ohjelmistosuunnittelu ja -testaus SCRUM-ympäristössä, Peliohjelmoinnin asiantuntijaohjelma, Pilviteknologian perusteet -asiantuntijaohjelma,  
Java-ohjelmointi, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, Mobiilien päätelaitteiden ohjelmistoarkkitehti, Teknisen suunnittelun KEKO-ohjelma CAD-osaaja, 
KEKO-koulutusohjelma ICT-alan asiantuntijoille,  Data-analyytikon asiantuntijaohjelma, Sulautetut järjestelmät, Robotiikan täydennyskoulutus, Suomea ja uusia 
urapolkuja ICT-alan osaajille,  Data-analytiikka pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Lähde Pirkanmaan ELY-keskus
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PIRKANMAALAISET koulutustoimijat tuottivat 
ICT-rakennemuutokseen Spirit-koulutustarjottimen, 
jonka yhtenä tavoitteena oli Nokialta vapautuvan 
osaamisen ohjaaminen seudun muihin yrityksiin. 

Tampereen yliopiston täydennyskoulutus ja 
TTY:n Edutech räätälöivät koulutustarjottimel-
le koulutusta, jolla osaamista suunnattiin muun 
 muassa pelikehitykseen ja ohjelmistoliiketoimin-
nan johtamiseen. Yhteistyössä polkaistiin liikkeelle 
myös johtamisen ja liiketoimintaosaamisen työvoi-
mapoliittiset LIKE-ohjelmat. Niiden avulla nokialai-
sia siirtyi muihin yrityksiin kehitys- ja johtotehtäviin 
tai johtamaan omia, perustettavia yrityksiä. LIKE:n 
 tilasivat Pirkanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto.

– LIKE-sisällöt syntyivät aiemman yhteistyön 
pohjalta nopeasti. Keräsimme Edutechin kanssa 
parhaat koulutusmoduulit ja pätevimmät opetta-
jat. Lisäkiinnostavuutta syntyi tekniikan yliopiston 
ja monialaisen yliopiston näkökulmien yhdistämi-
sestä, sanoo kehitysjohtaja Jukka Mäkinen Tam-
pereen yliopiston täydennyskoulutuksesta.

RAHOITUSPOHJAA PAKKO LAAJENTAA
Spirit ja LIKE olivat Mäkisen mukaan onnistuneita 
koulutusinterventioita äkilliseen rakennemuutok-
seen. 

– Spiritissä koulutustarjonta oli poikkeuksellisen 
laaja, koska julkisen rahoituksen lisäksi kustannuk-
siin osallistui Nokia ja joukko alihankkijayrityksiä.

Jukka Mäkinen miettii, miten vastaavassa tilan-
teessa toimittaisiin nyt.

– Saisimmeko kootuksi yhtä laajan rahoitus-
pohjan vai olisiko nostettava kädet pystyyn? Julki-
sen rahoituksen vähentyessä meidän on pakko et-
siä vaihtoehtoisia tapoja jakaa kustannuksia, muu-
toin emme saa Spiritin kaltaisia ohjelmia enää liik-
keelle.

– Keiden kaikkien sitten pitäisi osallistua: yhteis-
kunnan, irtisanovan yrityksen, ehkä myös yksilön? 
Henkilöiden rahoitusvastuu ei voisi tietenkään olla 
suuri, mutta sen kokoinen, että se sitouttaisi kou-
lutukseen. 

Mäkisen mukaan koko täydennyskoulutuksen 
rahoitus vaatisi uudelleen tarkastelua.

– Maailma muuttuu vauhdilla, ja jokaisella pi-
täisi olla mahdollisuus työuransa aikana kehittää ja 
täydentää osaamistaan. Fiksuinta olisi tietenkin täy-
dentää työntekijöiden osaamista työssä, jolloin ko-
ko organisaatio hyötyy uudesta osaamisesta.  

Valtaosa koulutusresursseista suunnataan kui-
tenkin tutkintokoulutuksiin. Mäkisen mukaan mark-
kinavetoiset täydennyskoulutusmarkkinat ovat 
myös epätasa-arvoiset. Kaikilla aloilla ei ole varaa 
rahoittaa täydennyskoulutusta, mutta joillakin aloil-
la koulutuksen kustantaa silti yhteiskunta.

AVATAAN TUTKINTO-OPETUS!
Tampereen yliopiston ja TTY:n täydennyskoulutta-
jat ovat kokoontuneet tänä keväänä säännöllisesti 
ideoimaan uudenlaisia yhteistyön tapoja. Mukana 
on myös Tampereen ammattikorkeakoulun täyden-
nyskoulutus. Tapaamiset ovat osa Tampere3-pro-
sessia, jossa selvitetään mahdollisuutta perustaa 
Tampereelle Suomen oloissa uusi, tieteiden raja-ai-
toja ylittävä korkeakoulu. 

Ideoita on jo syntynytkin.
– Olemme esimerkiksi pohtineet, voisiko tut-

kintokoulutuksista poimia kokonaisuuksia täyden-
nys- ja työvoimakoulutuksia varten. Koulutettavat 
opiskelisivat tutkinto-opiskelijoiden kanssa samois-
sa ryhmissä, mutta ilman tutkinto-oikeutta, jolloin 
nuorilta ei vietäisi koulutuspaikkoja. 

Tällä tavoin hyödynnettäisiin koulutus, jonka 
yhteiskunta on jo pääosin maksanut.

– En väitä, että malli voitaisiin toteuttaa tuos-
ta vain. Idea on kuitenkin osoitus siitä, että tampe-
relaisessa koulutusmaailmassa on paljon piileviä 
mahdollisuuksia, kun suunnitellaan tulevaisuutta. 
Seuraavat rakennemuutokset eivät ehkä tapahdu 
samalla rytinällä kuin ICT-alalla, vaan rinnettä alas 
kierii paljon pieniä kiviä. Niitä taitaa tulla jo, Mäki-
nen sanoo.

Tampereen yliopiston täydennyskoulutus ja Tampereen 
teknillisen yliopiston (TTY) täydennyskoulutuskeskus Edutech 
tekevät läheistä yhteistyötä ja pystyvät tarvittaessa nopeaan 
toimintaan, kuten kävi Nokian leikkauksista seuranneessa 
ICT-rakennemuutoksessa. 

Jukka Mäkinen 
ehdottaa uusia 
näkökulmia 
täydennyskoulutuksen 
järjestämiseen. 
– Koulutuksen tilaaja 
antaisi rahoitusraamin 
ja pyytäisi teeman 
mukaista sisältöä 
koulutustoimijoilta, 
jotka rakentaisivat 
sisällöt yhdessä 
esimerkiksi valmiita 
koulutusmoduuleja 
joustavasti yhdistellen.

Pirkanmaalla  
                       kokosivat rivinsä  nopeasti

tia opiskelijoista. Marraskuussa 2014 
oli 151:stä projektin loppuun suoritta-
neesta työttömänä 43 prosenttia.

Kaikessa ei onnistuttu, mutta toi-
saalta joidenkin uudenlaisten mallien 
läpivienti onnistui oikein hyvin. 

Yrittäjätoiminnan synnyttäminen 
koulutuksien kautta ei sujunut toivo-
tusti. Todennäköisesti on niin, että yrit-
täjäksi aikova toimii heti irtisanomisen 
uhatessa ja perustaa yrityksen saman 
tien.  Ehkä ei myöskään vielä mielletä, 
että yritysidean kehittely koulutuksen 
aikana on hyvä tapa testata ja peilata 
omia mahdollisuuksia. 

Työssäoppiminen ja sen hyödyn-
täminen työn saannissa on se asia, jo-
ka ”tekee työvoimakoulutuksesta työ-
voimakoulutusta.” Koulutussuunnitte-
lussa, kaikkien osapuolien asenteissa 
ja aktiivisuudessa voidaan tässä asias-
sa ottaa aikamoisia tiikerinloikkia. Työ-
voimakoulutus tulisi nähdä tuhannen 
taalan paikkana antaa näyttö omasta 
työn tekemisen taidosta ja asenteesta. 
Jos työssäoppiminen nähdään harjoit-
teluna tai jopa pakollisena harjoittelu-
na, ei ole ymmärretty asian ydintä.   

Opiskelijoiden kokemusta ja osaa-
mista hyödynnettiin koulutuksissa 
onnistuneesti. Jopa niin, että joiden-
kin oppituntien kouluttajina toimivat 
opiskelijat itse. Eräässä koulutukses-
sa opiskelijat ja kouluttajat muodos-
tivat koulutuksen johtoryhmän, jonka 
tehtävänä oli muun muassa määritel-
lä ja ideoida koulutusten sisältöjä tar-
jouksen rajoissa. Hankkeessa onnistut-
tiin opiskelijoiden osallistamisessa ja 
osaamisen jakamisessa erinomaisesti. 
Vietiin siis käytäntöön idea ICT-osaa-
misen hyödyntämisestä eri toimialoil-
la. Jatkossa näitä kokemuksia voidaan 
käyttää hyödyksi koulutuksia suunni-
teltaessa.”

KOULUTTAJAT
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KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ Karri Inkinen 
Edutechista kertoo seuraavansa yleistä ta-
louskeskustelua vähän harmissaan.

– On yksisilmäistä vaatia vain julkista 
sektoria pienemmäksi, kun pitäisi keskittyä 
yksityissektorin kehittämiseen entistä elin-
voimaisemmaksi. Otetaan välineeksi kou-
lutus ja painetaan kaasua! Aina kun aikuis-
ten ihmisten osaamista kehitetään, tulokset 
näkyvät myönteisellä tavalla yhteiskunnas-
sa ja elinkeinoelämässä, hän sanoo.

Täydennyskoulutuksella annetaan yh-
täältä vauhtia, toisaalta myös sopeutetaan 
ja saatetaan ihmisiä uuden uran alkuun toi-
mialojen rakennemuutoksissa. 

– Kaikki työelämässä tapahtuvat muu-
tokset ja ennustettavissa olevat tulevaisuu-

den trendit vaikuttavat siihen, minkälaista 
koulutusta tarjoamme, Edutechin johtaja 
Paula Ihalainen sanoo.

– Yritykset tarvitsevat uudenlaista osaa-
mista menestyäkseen, työntekijä pysyäk-
seen työmarkkinakelpoisena. Nykypäivä 
on kuitenkin turbulenttia ja osaamistarpeet 
muuttuvat vauhdilla varsinkin ICT-alalla.

Elinkeinoelämän tarpeita selvittääk-
seen Edutech pitää säännöllisesti yhteyt-
tä Teknologiateollisuus ry:hyn ja Tekniikan 
akateemisiin ja kuuluu teknologiateollisuu-
den tulevaisuutta luotaavaan työryhmään.

Myös koulutusten rahoituksesta puhu-
taan yhä enemmän. Ihalaisen mukaan on 
ajankohtaista miettiä, mikä osa koulutuk-
sesta on yhteiskunnan kustantamaa ja mi-

tä toteutetaan maksullisena palvelutoimin-
tana.

– Julkisesti on keskusteltu, että mitäpä 
jos yhteiskunnan varoin voisi jatkossa suo-
rittaa vain yhden tutkinnon. Tällöin tutkin-
non jälkeisen osaamisen kehittäminen ta-
pahtuisi maksullisena täydennyskoulutuk-
sena. Nythän tutkinnon suorittaneet voivat 
käyttää koulutustarpeissaan lähes maksut-
tomasti kaikkea yliopiston koulutustarjon-
taa avoimessa yliopistossa, Ihalainen sanoo.

Karri Inkinen toivoo, että rahoitusta ai-
kanaan uudistettaessa aikuisilta opiskeli-
joilta ei yksiselitteisesti suljettaisi pois pe-
rustutkinto-opintojakaan.

– Perus-, jatko- ja täydennyskoulutuk-
set on suunniteltu yhteiskunnan erilaisiin 

tarpeisiin. Joskus työntekijän on hankittava 
ammatillista perusosaamista, jos oma tut-
kintokoulutus on ehtinyt vanhentua, hän 
sanoo.

JUURI NYT: BIG DATA, ROBOTIIKKA, 
TEOLLINEN INTERNET
Paula Ihalaisen mukaan Edutechin ja Tam-
pereen yliopiston täydennyskoulutuksen 
tuntosarvet olivat hyvin pystyssä ICT-sekto-
rin muutoksessa. 

– Aluksi toimintamme oli nopeaa rea-
gointia, myöhemmin Edutech on keskitty-
nyt kouluttamaan digitalisaation uusimpiin 
ilmiöihin, kuten big dataan, data-analytiik-
kaan, robotiikkaan ja teolliseen internetiin. 
Näihin suurimmalla osalla ICT-alalla työs-

kentelevistä ei ole vielä syventävää koulu-
tusta. Myös digitalisaatio tarjoaa ICT-osaa-
jille erikoistumisen mahdollisuuksia.

Täydennyskoulutuksen kehittämiseksi 
Edutech etsii uusia yhteistyömuotoja Tam-
pereen yliopiston ja Tampereen ammatti-
korkeakoulun kanssa.

– Olemme pohtineet esimerkiksi uu-
dentyyppistä, entistä avoimempaa koulu-
tusmallia, jossa olisi mukana myös yrityksiä. 
Toisaalta on havaittavissa, että konsortioi-
den rakentaminen henkilöstön osaamisen 
kehittämiseen ei tunnu vetävän nykyisin. 
Yritykset keskittyvät siihen, mitä ne itse tar-
vitsevat, Ihalainen kertoo.

Pohdittavana on ollut myös, minkälai-
sella osaamisella parhaiten tuetaan Suo-

men kilpailukykyä tulevaisuudessa.
– Pitäisikö erikoistua ja tarkentaa vai 

suuntautua rohkeasti uusille aloille, joilla 
piilee myös riskejä. Kolmen korkeakoulun 
entistä lähempi yhteistyö Tampereella voi-
si johtaa uusiin avauksiin. Mitä syntyisi esi-
merkiksi konetekniikan ja sosiologian tör-
mäyttämisestä ja minkälaista bisnestä siitä 
luotaisiin? Näköalojen supistaminen ei tuo 
ratkaisuja, nyt tarvitaan rohkeutta, Karri In-
kinen sanoo.

ICT-alalla tarvitaan nykyisin 
koodausta syvempää osaamista, 
pinnalla on erityisesti big 
data, johon useimmat alalla 
työskentelevistä eivät 
ole saaneet koulutusta 
tutkinnossaan. Haastetta 
lisää ICT-osaamisen 
integroiminen muiden alojen 
teknologiakehitykseen, 
Paula Ihalainen ja Karri Inkinen 
sanovat.

”Otetaan työvälineeksi koulutus  ja painetaan kaasua ”
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Kun kouluttajaverkoston jä-
seniä kokoontuu miettimään 
Spirit-hankkeessa saatuja 
 kokemuksia ja parannus-
ehdotuksia, puhe kääntyy 
 nopeasti koulutuksen tapaan 
ja koulutuksen esteisiin, joita 
koulutuksen koordinoijat ja 
kouluttajat ovat työssään 
 havainneet. 

Samalla, kun tarvittaisiin 
yksilöllisempää tukea ja 
 ohjausta, yksilöiden pitäisi 
myös osata katsella innova-
tiivisesti ympärilleen. Ja 
 rakenteisiin pitäisi saada  lisää 
joustoa.

Innovatiivisia näkymiä  

ISOSSA KUVASSA kouluttajilla ja muilla toimi-
joilla on yhteinen työ: varmistaa suomalaisen te-
kemisen kilpailukyky globaalissa kilpailussa.

– Koulutusjärjestelmä ei ole muokkautunut 
muuttuvaan maailmaan. Miten juurruttaa uu-
den oppimista myös koulutusjärjestelmään? ky-
syy Maria Rajakallio SoMe Studiosta.

Hän pohdiskelee virallisten opiskelujakso-
jen, koulutusohjelmien ja oppiarvojen saavut-
tamisen merkitystä nyt, kun enemmänkin pitäisi 
saada ihmiset opiskelemaan aina, kun on työn 
ohessa aikaa. 

Spirit-koulutusten verkostovoimaa 
koulutusyrityksistä, Pirkanmaan ELY-keskuksesta 
ja Pirkanmaan TE-toimistosta: takarivissä 
vasemmalta Kirsi Finnilä, Marko Luomi, 
Jenni Tuoresjärvi ja Minna Raiko. Eturivissä 
vasemmalta Jaakko Kilpeläinen, Maria Rajakallio, 
Urpo Salkoaho, Topi Pekkanen, Kati Lammi ja 
Sanna Eklund.

Joustoa ja avoimuutta 

                                  rakenteisiin!

TYÖTÖN?  OPISKELIJA?  TÖISSÄ?  YRITTÄJÄ?
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Iso kysymys on, miten kouluttaa tekijöitä, 
jotka osaisivat tehdä niitä töitä, joita yrityksissä 
nyt on tarjolla.

– Niin… mitä elementtejä koulutusjärjes-
telmästämme puuttuu, jotta tämä olisi mah-
dollista? Innovointikykyä pitäisi opettaa, sa-
moin haastamista, arvioi Rajakallio ja lisää, että 
kaikkien pitäisi osata koodata jollakin tasolla, 
koodaaminen on kohta melkein yhtä tärkeää 
kuin lukeminen.

Kati Lammi toinennäkymä oy:stä lisää 
listaan myynti- ja markkinointikykyä, ja Maria 
Rajakallio haastaa miettimään, mihin sitä ky-
kyä käytetään. Minna Raiko Mielenhelmestä 
muistuttaa, että mentaliteetin muutos tarvi-
taan:

– Olennaista tulevaisuudessa on, että 
olemme kaikki palvelujen tuottajia. Asiakasra-
japinta on yhä lähempänä.

Jaakko Kilpeläinen Hermia Groupis-
ta tuo keskusteluun erityisesti opiskelemaan 
mielivän asiantuntijatyöttömän näkökulmaa.

– Epäkohta on se, että jos työnhakija alkaa 
liian aloitteelliseksi opiskelussa, hänen työttö-
myysturvansa voidaan katkaista ja hänet voi-
daan siirtää opiskelijan statukselle. Tämä voi 
perheen talouden kannalta olla suorastaan 
kohtalokasta. Siispä on viisaampaa olla teke-
mättä mitään, mikä voisi vaarantaa työttö-
myysturvan. Käytännön tasolla se johtaa aktii-
visen ja oma-aloitteisen työnhakijan tarpeet-
tomaan passivoimiseen. Joustoa rakenteisiin!

Kati Lammi on samaa mieltä, rakenteita 
pitäisi muuttaa. 

– Moni on todennut, että ansiosidonnai-
nen työttömyysturva on niin hyvä, ettei kan-
nata ottaa riskejä. Rakenteet kategorisoivat ih-
misen yrittäjäksi, työttömäksi, opiskelijaksi… 
mutta miksei voi olla samaan aikaan kaikkia 
näitä?

INNOVOINTIKYKYÄ ELÄMÄÄN
Kouluttajaverkosto on huomannut, että työ-
markkinoiden tuntemusta olisi syytä parantaa.

– Nyt kaikki tietävät samat firmat, mut-
ta esimerkiksi pienempiä yrityksiä ei tunneta. 
Tähän tarvitaan apua, voisi organisoida vaikka 
ryhmiä menemään esittäytymään firmoihin, 
ehdottaa Minna Raiko. 

Maria Rajakallio huomauttaa, että yritykset 
myös hakevat kovin epäselvillä toimenkuvilla 
ja nimityksillä – tai niin uusilla, että ihmiset ei-
vät välttämättä tunnista voivansa hakea näitä 
työpaikkoja. 

– Voisikohan terminologiaa arkipäiväistää, 
ettei se olisi niin pelottavaa, aprikoi Minna Rai-
ko.

 Rajakallio peräänkuuluttaa innovointiky-

kyä omaan elämään, jotta oppisi näkemään 
mahdollisuuksia muuallakin kuin tutuissa viite-
kehyksissä. Kati Lammi sanoo huomanneensa, 
että vaikka ehdottaa muutoksia tai antaa vink-
kejä, minne ihminen sopisi ja mihin kannattai-
si ottaa yhteyttä, ideoiden omaehtoinen työs-

täminen ja toimeenpano ovat usein vaikeita.  
– Mitä tähän väliin tarvittaisiin? 
Maria Rajakalliolla on ehdotus:
– Miten olisi personal coacher kuten per-

sonal trainer? Hänellä olisi myös valtaa arvioi-
da ihmisen suunnitelmia ja sanoa selvästi, mi-
tä mieltä suunnitelmista tai ajatuksista on. 

YKSILÖLLISTÄ JA SERTIFIOITUA
Kati Lammi ja Maria Rajakallio ovat ylipäätään 
sitä mieltä, koulutuksen tietty henkilökohtais-
taminen kannattaisi. Jaakko Kilpeläinen miettii 
Spiritissä ollutta työnhakijakuntaa ja sanoo, et-
tä ei monen sadan ihmisen joukossa kahta sa-
manlaista ole ollut.

– Koulutuksia on muutama, ja ne on tar-
koitettu isolle volyymille. Mutta porukka on 
heterogeeninen, tarvediversiteetti koulutus-
tarjontaan nähden on satakertainen. 

Minna Raiko kysyy, voitaisiinko ottaa käyt-
töön koulutusseteli, ja sitä voisi käyttää muu-
hunkin kuin työvoimakoulutukseen.

Koulutuksen vaikuttavuus puhuttaa kou-
luttajia myös. Marko Luomi Strategiapajas-
ta arvioi Spirit-kokemuksen perusteella, että 
koulutuksissa pitää mennä asioihin tarpeeksi 
syvälle, jotta syntyy oikeaa osaamista, sellais-
ta, josta työnantajat ovat kiinnostuneita. Pin-
taraapaisut eivät auta.

– Tarjonnassa pitäisi myös olla useampia 
koulutuksia, ja koulutuksille pitäisi saada tun-
nettuutta ja statusta.

 Kati Lammikin on pannut merkille, että 
täsmäkursseja halutaan, ja koulutussertifikaat-
tien perään kyselevät sekä koulutettavat että 
työnantajat.

Välineet, tarvikkeet, tilat ja oppimateriaalit ovat vastanneet 
koulutuksen vaatimuksia.

Opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus on mielestäni sujunut.

Olen saanut kouluttajalta/kouluttajilta tarvitsemaani ohjausta 
ja palautetta.

Koulutuksen tavoitteet on käyty läpi opiskelun alkuvaiheessa.

Saamani oppimistehtävät ovat tukeneet 
oppimistavoitteiden saavuttamista.

Työnantaja tuki koulutuksen läpivientiä.

Kouluttajan/kouluttajien asiantuntemus ja ammattitaito 
ovat vastanneet koulutuksen vaatimuksia.

Miten koet koulutuksen vaikuttaneen työllistymiseesi jatkossa?

Onko koulutus parantanut mahdollisuuksiasi sijoittua 
uusiin tehtäviin?

Miten arvioit koulutuksen onnistuneen kokonaisuutena?

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Spirit Future -koulutusformaatti sai 
opiskelijoilta hyvän arvosanan, mutta 
toki kehitettävääkin löydettiin.

Kiitosta saivat koulutusten laatu, laa-
juus, monipuolisuus ja vapaus: oman 
opintosuunnitelmansa sai räätälöi-
dä tarpeidensa ja kiin-
nostuksensa mukaan. 
Kursseja sai valita myös 
oman kompetenssi-
alueen ulkopuolelta ja 
paikata aukkoja osaa-
misessaan. Koulutuksia 
pidettiin myös hyvänä 
tukena muutostilan-
teessa sekä  tilaisuute-
na nähdä tulevaisuus 
positiivisena mahdolli-
suutena.

Opetus oli tehokasta ja opiskelu no-
peampaa kuin itsenäinen opiskelu 
webin, videoiden tai muiden vastaa-
vien harjoitteiden avulla.  

Kehityskohteiksi nähtiin muun 
 muassa kurssivalinnan monipuolis-
taminen entisestään. Kurssien taso 
vaihteli, ja jatko- ja syventäviä kursse-
ja olisi saanut palautteen mukaan olla 
enemmän. Kurssikuvaukset eivät  aina 
vastanneet sisältöä. Toivottiin parem-

paa kokonaissuunnit-
telua, jotta tietyn aihe-
alueen koulutusten 
käyminen oikeassa jär-
jestyksessä olisi mah-
dollista.

Lisää verkostoitumista 
toivottiin työntekijöi-
den/hakijoiden ja elin-
keinoelämän kesken, 
sekä kurssitarjonnan 
ohjaamista työnanta-
jien tarpeiden mukaan. 

Palautteen antoi 154 opiskelijaa.  

 ”On ollut mukava 
huomata, että Spirit-
koulutukseen 
osallistuneista moni on 
saanut töitä. Kokemuksesta 
on ollut etua, niin kuin 
myös siitä, että on 
aktiivisesti kouluttautunut.”
 

Marko Luomi, 
Strategiapaja 

SPIRIT URAVALMENNUS ONNISTUI  

Spirit Ura -valmennusohjelman toteutus onnis-
tui osallistujien mielestä hyvin. Saadun palaut-
teen mukaan valmennus herätteli ajatuksia ja 
täsmensi tulevaisuuden suunnitelmia. Koulut-
tajat ja luennoitsijat olivat asiantuntevia ja kiin-
nostavia. Yli puolet kuitenkin arvioi valmen-
nuksen vaikuttavan työnhakuun ja työllistymi-
seen vähän, myönteisenä sen koki 30,8 prosent-
tia vastaajista.

Valmennuksen kestoa toivottiin pidemmäksi, 
jolloin työnhakijoiden henkilökohtaisiin tilan-
teisiin pystyttäisiin paneutumaan entistä syväl-
lisemmin ja palvelu selkeyttäisi siten paremmin 
jatkopolun esimerkiksi koulutuksiin. Henkilö-
kohtaisen työnhaun tuki oli osallistujien mie-
lestä arvokasta ja sitä toivotaan lisää. Tulevai-
suudessa työllistymismahdollisuuksia voisivat 
parantaa yritysvalmennus,  opettajapätevyys-
koulutus, lisäkoulutukset ammattitaidon lisää-
miseksi sekä monialaisuuteen tähtäävät koulu-
tukset.  

Palautekyselyyn vastasi 26 osallistujaa. 

OPISKELIJAPALAUTE SPIRIT FUTURE -KOULUTUKSESTA, n=154

SPIRIT FUTURE -KOULUTUKSILLE HYVÄ ARVOSANA

”Mahtavan 
tehokas tapa 
perehtyä omia 
vahvuuksia
sivuaviin 
teknologioihin.”
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VUOSI 2010. Pirkanmaalla oli vapautumassa 
suuri määrä ICT-alan osaajia, erityisesti Nokialta. 
Mistä kaikille ammattilaisille löytyy alan työtä? 
Miten osaajat pidetään Pirkanmaalla? Toisaalta 
samaan aikaan alueella oli lukuisia firmoja, jotka 
tarvitsivat alan osaajia. Miten vapautuva työvoi-
ma saataisiin kohtaamaan työvoimaa tarvitsevat 
yritykset?

Ajatus tietoalan rekrytointitapahtumien jär-
jestämisestä syntyi alkuvuodesta 2011 Pirkan-
maan ELY-keskuksen, Pirkanmaan TE-toimiston, 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehi-
tysyhtiö Tredean ja Nokian Bridge-ohjelman kes-
kusteluissa. Keväällä aika ei ollut vielä kypsä, jo-
ten toteutus siirtyi syksyyn 2011.

Nyt RecruIT  Tampere -tietoalan rekrytointi-
tapahtumia on järjestetty kahdeksan kertaa. Yri-
tysten määrä tapahtumissa on vaihdellut 25:stä 
43:een. Yksittäisiä ICT-yrityksiä – isoja ja pieniä – 
mukana on ollut yhteensä 128. Avoimia työpaik-
koja on ollut noin 150 per tapahtuma. Näistä osa 
on ollut niin sanottuja piileviä työmahdollisuuk-
sia. Kävijöitä tapahtumissa on kerrallaan ollut 
noin 450–600, niin alan ammattilaisia kuin opis-
kelijoitakin. 

Maksuttomaan RecruIT-tapahtumaan yri-
tysten on ollut helppo tulla. Tapahtuma tar joaa 

pöydän, tuolit, sähköt sekä avoimen netin. Myös 
lyhyen tietoiskun pitämistä tarjotaan kaikille. Kä-
vijämarkkinointia varten yrityksiltä on ennak-
koon tarkkaan selvitetty, minkälaista osaajaa ja 
osaamista kukin hakee tapahtumasta. Tällä ta-
voin on pyritty saamaan paikan päälle mahdol-
lisimman osuvia työnhakijoita. Samalla myös kä-
vijät ovat ennakkoon paremmin selvillä siitä, mi-
tä mikin yritys hakee ja suunnistaminen tapahtu-
massa helpottuu. 

Palautteet tapahtumasta ovat olleet aina hy-
viä ja tapahtumalle on edelleen selvästi tilaus-
ta. Tehtyjen kyselyjen mukaan työpaikkahaas-
tatteluja on sovittu paljon ja noin 20 prosenttia 
tapahtumassa avoinna olleista työpaikoista on 
täytetty messuilla käyneellä. RecruIT on toiminut 
myös hyvänä paikkana markkinoida ja ”nostaa 
kartalle” omaa yritystä kävijöille ja muille yrityk-
sille. Kävijöille tapahtuma on toiminut niin ikään 
myös hyvänä verkostoitumispaikkana – työn 
saannin lisäksi. 

Tapahtuman järjestävät Pirkanmaan ELY-
keskus ja TE-toimisto, Työvoima liikkeelle Pirkan-
maalla (TLP) -projekti (ESR), EGR-hanke, EURES, 
Protomo ja Tredea. Alussa mukana  oli myös No-
kian Bridge-ohjelma.

TESTAUKSEEN 
PIILEVIEN 
OSAAJATARPEIDEN 
MOBIILI 
PAIKANNUSPALVELU 

Pöhinää! Jouni Salminen pitää näpeissään RecruIT-tapahtuman 
järjestelyitä sekä aikataulutusta tapahtumassa. Alkuvuonna 2015 
mukana oli ennätysmäärä osaajia etsiviä yrityksiä, ja tulijoita olisi ollut 
enemmänkin kuin mukaan mahtui. – Selvästi näkyy, että yrityksiin 
haetaan nyt uutta osaamista omaavia IT-ihmisiä, ja moni rekrytoi 
riveihinsä opiskelujensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoitakin. 

RecruIT Tampere

RecruIT-tapahtumien innoit-
tamana vuoden 2012 talvel-
la syntyi ajatus muodostaa 
erillinen sähköinen työnha-
kijapankki ICT-pooli Pir-
kanmaalle. Tätä testattiin 
TLP-projektin Haussa.fi-pal-
velussa. Poolista luovuttiin 
loppuvuodesta 2013, jolloin 
vastaava palvelu toteutettiin 
Uratehtaan Talenttipankkiin. 
Haussa.fi:n pooliajatus on 
nyttemmin jalostunut Recru-
IT-kokemusten myötä uu-
deksi pilottikokeiluksi. Sen 
työnimi on ”ICT-alan piile-
vien osaajatarpeiden paikan-
nuspalvelu mobiiliaplikaatio-
na ja www-palveluna”. Tätä 
testataan kevään 2015 aikana.

– MATALAN KYNNYKSEN KONTAKTIFOORUMI

JOUNI SALMINEN 
projektipäällikkö, Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla -projekti (ESR)

RECRUIT-MESSUILLA Tampereella tammikuussa 2015 vä-
keä jonotti Wapice Oy:n osastolle päästäkseen esittäytymään 
 hen kilöstöpäällikkö Kati Korolainen-Kujalalle ja tiiminvetäjä 
Mauri Sandbergille. 

– Olemme olleet mukana RecruIT:ssa kuusi kertaa, ja standil-
lamme on ollut vilkasta aina. Väkeä ja meille potentiaalisia työn-
hakijoita liikkuu paljon, hyviä cv:eitä jätetään. Olemme palkan-
neet RecruIT-kontaktin perusteella suoraan 5–6 henkilöä. Kiih-
keimpänä aikana rekrytoinnissa piti olla todella nopea ja hoitaa 
rekrytointi jo messuja seuraavana aamuna tai oli myöhässä. Nyt 
ei ihan näin kiire ole.

Wapice hakee ohjelmistokehittäjiä toimipisteisiinsä Vaasaan, 
Tampereelle, Ouluun, Seinäjoelle, Hyvinkäälle ja Jyväskylään.

– Tampereen RecruIT:ssa valtaosa haluaa töihin Tampereelle, 
mutta kysymme aina myös halukkuutta muuttaa johonkin muu-
hun toimipisteeseemme.

Wapice kasvaa tasaisesti ja rekrytointi on jokapäiväistä työtä. 
Vuodessa palkataan 30–50 uutta työntekijää, lähinnä ohjelmis-
tokehittäjiä, niin kokeneita kuin opiskelijoitakin. Työtä voidaan 
myös muokata hakijoiden osaamista ja kokemusta vastaavaksi.

– Kohtalaisen hyvin olemme onnistuneet rekrytoimaan. 
Osaamisten lisäksi haemme tietysti sitä ”hyvää tyyppiä”, eli tek-
nologiasta kiinnostunutta tiimityötaitoista ongelmanratkaisijaa. 

Kehittymishalukkuus on tärkeää, halu pysyä alalla ja osaamises-
saan aallonharjalla. Enää ei voi tuudittautua siihen, että jos esi-
merkiksi osaa perinpohjin jonkin ohjelmointikielen, se kantaisi 
seuraavat viisi vuotta. Ei kanna.

 Henkilöstöpäällikkö sanoo huomanneensa asennemuu-
toksen: yhä enemmän tapaa kokeneita tekijöitä, jotka sanovat 
halua vansa tulla yritykseen opettelemaan ja ottamaan haltuun 
uutta osaamista.  

– Ala menee kovaa vauhtia eteenpäin. Joka päivä pitää op-
pia uusia asioita – ja kokeilla. Oppimiseen pitää panostaa tietoi-
sesti, ja yrityksen on luotava oppimiseen työkalut. Wapicessa on 
osaamisen kehittämiseen käytössä 70/20/10-malli. 70 tarkoit-
taa uuden oppimista ”learning by doing”. Tätä yritämme koko 
ajan systemaattistaa ja tunnistaa niitä osaamisen paikkoja, joissa 
voi ja pitää oppia jokapäiväisessä työssä. Listaamme konkreet-
tisia keinoja, joilla työssä oppii. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi 
katselmointikäytännöt ja uusien teknologioiden käyttöönotto. 
Haastamme ihmisiä, jotta työ ei olisi pelkkä suoritus. Käytämme 
myös yrityksen sisäisiä webinaareja ja workshopeja. 

Wapicen mallissa 20 tarkoittaa toisilta oppimista, muun mu-
assa säännöllisen palautteen kautta. 10 on perinteistä luokka-
huonekoulutusta ja kirjoista oppimista.  

Wapicen 
henkilöstöpäällikkö 
Kati Korolainen-
Kujala haki RecruIT:ssa 
ohjelmistokehittäjiä, 
jotka haluavat pysyä 
alalla ja osaamisessaan 
aallonharjalla, ja 
löysikin syvempään 
haastatteluun 
useampia ehdokkaita.

Joka päivä pitää oppia jotakin uutta
– JA SIIHEN TARVITAAN  TYÖKALUT
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PIRKANMAALAISTEN, yksityiselle sektorille sijoittuvien korkeakoulu-
tettujen ammattilaisten – insinöörien, diplomi-insinöörien, ekonomien 
ja tradenomien – työnhakuvalmiuksia kehitetään Uratehdas-projektissa 
hyvin tuloksin. Vuonna 2014 Uratehtaan tapahtumiin osallistui 757 työn-
hakijaa, heistä 222 työllistyi ja sata aloitti koulutuksen. Uratehtaan ja si-
tä edeltäneen PIOTTY-projektin aikana vuosina 2009–2014 työllistyneitä 
on yhteensä 660. 

Uratehtaalla autetaan työnhakijoita löytämään uusia mahdollisuuk-
sia osaamisen hyödyntämiseen työmarkkinoilla sekä tarjotaan uraoh-
jausta ja -neuvontaa. Työnhaun valmennuksia ja pienryhmätoimintaa 
järjestetään useita kertoja viikossa.

Uratehdas myös aktivoi rekrytoivien yritysten ja työnhakijoiden koh-
taamisia LinkedIn-ryhmässä, yritysesittelytilaisuuksissa sekä toimimalla 
yhteistyössä alueen elinkeinoelämää edustavien tahojen kanssa.

Projektin hakijana ja vastuutahona toimii Pirkanmaan omatoimisen 
työllistymisen tuki PIOTTY ry. Projektin päärahoittaja on Pirkanmaan ELY-
keskus, rahoittajina ja taustavoimina ovat myös Insinööriliitto, Tekniikan 
Akateemisten liitto ja Tampereen Insinöörit, Suomen Ekonomit ja Tra-
denomiliitto. 

”URATEHDAS on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi auttaa 
työllistymistä avoimille markkinoille tai hakeutumista tutkinto-
tavoitteiseen koulutukseen. 

ELY-keskus on kahtena vuonna rahoittanut Uratehdasta 
työllisyyspoliittisella avustuksella.  Tällä avustusmuodolla tue-
taan vuonna 2015 kaikkiaan 37:ää hanketta, ja niiden joukossa 
– ja valtakunnallisestikin – Uratehdas on omanlaisensa hanke. 

Se on Pirkanmaalla ainoa korkeasti koulutetuille työllisyys-
poliittisella avustuksella suunnattu projekti, ja vaikka se ei suo-
raan tarjoa työmahdollisuuksia, se auttaa työnhakutaitoja kehit-
tämällä ihmisiä työllistymään. Uratehdas hakee ennakkoluulot-
tomasti työnhaun tehostamisen keinoja.

Työllisyyspoliittisen avustuksen saamisen yksi kriteeri on 
yhteys TE-toimiston palveluihin. Uratehdas tekee hyvää yhteis-
työtä TE-toimiston kanssa muun muassa tapahtumien suunnit-
telussa ja aikatauluttamisessa.

Uratehtaan kohderyhmällä on hyvät edellytykset työllistyä, 
mutta tässäkin ryhmässä jo noin neljännes on ollut yli vuoden 
työttömänä. Omaehtoisen työllistymisen ja ihmisen oman ak-
tiivisuuden tukeminen ovat työttömyyden pitkittymisen torjun-
nassa erittäin tärkeitä.”

PETRI LEHTIMÄKI
työllisyysasiantuntija 
Pirkanmaan ELY-keskus

 

Mika Uusi-Pietilä johti vuonna 
1996 yhtä Suomen ensimmäisistä 
uusmedia-alan yrityksistä, 
Tietovalta Oy:tä. – Uusmediasta 
ei ole puhuttu aikoihin, se kasvoi 
sisään moniin toimialoihin ja 
muutti niitä.

Uratehtaalta 
PONNAHDUS UUTEEN

– NÄIN, mitä diplomi-insinöörien työelämämuutos tarkoitti. Silloin pe-
rustettiin omaehtoisia työllistymisen projekteja. Vertaistuki oli tärkeää, 
samoin se, että töistä oli helpompi työllistyä kuin kotoa. Pirkanmaallakin 
oli Pesti, Lappeenrannassa Keino, Oulussa ja Helsingissä omansa, Mika 
Uusi-Pietilä kertoo.

Nyt Tampereella toimii Uratehdas, pirkanmaalaisten insinöörien, dip-
lomi-insinöörien, ekonomien, tradenomien ja muiden vastaavien yksityi-
selle sektorille sijoittuvien korkeakoulutettujen ammattilaisten työnha-
kuvalmiuksien parantamisen hanke. Sen taustalla on Pirkanmaan oma-
toimisen työllistymisen tuki ry, jonka hallituksessa Uusi-Pietiläkin on.

Uusi-Pietilän mielestä Tampellan insinöörien tilanne 35 vuotta sit-
ten on verrattavissa Nokian insinöörien tilanteeseen kolme vuotta sitten. 

– Ihmiset menivät Nokialle töihin, ja uusia paikkoja he hakivat lähin-
nä yhtiön sisältä. He eivät välttämättä osaa hakea töitä tutun yrityksen 
ulkopuolelta. Uratehtaan ideana on auttaa ihmisiä, kun heidän on opit-
tava aktiivisesti hakemaan töitä. Se ei ole työllistämis- vaan työllistymis-
projekti. 

 
PALKANSAAJANA JA YRITTÄJÄNÄ?
Työllistymisen edistämisessä Uusi-Pietilä peräänkuuluttaa muutosta: 
työnhakukulttuurista on päästävä toimeksiantojenhakukulttuuriin.

– Voi hyvin olla, että jos ihminen on jossain yrityksessä töissä, yrityk-
sellä on käyttöä vain osalle hänen osaamisestaan. Miksei ihminen voisi – 
kilpailematta työnantajan kanssa – myydä muuta osaamistaan muualle 
vaikka toiminimellä, yrittäjämäisesti? Hän oppisi lisää ja voisi tuoda uut-
ta osaamistaan työnantajansakin hyödyksi. Ammatillisen kehittymisen 
näkökulmasta tämä olisi tärkeää, sillä isoissa yrityksissä ei ole työkaluja 
käyttää ihmisen osaamisen koko skaalaa. Käytetään pientä osaa, mikä ei 
ainakaan paranna motivaatiota. 

MUTTA SÄÄNNÖKSET…
– Regulaatio? Säännöt ja lait ovat ihmisten tekemiä ja siis ihmisten muu-
tettavissa, Uusi-Pietilä hymähtää.

Samoilla linjoilla on työministeri Lauri Ihalainen. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön työryhmä selvitti vastikään työelämän muutostrendejä, ja juuri 
tämä itse itsensä työllistäminen välillä palkansaajana, yrittäjänä tai mo-
lempina yhtä aikaa nousi esiin. Työministeri totesi, että nykyistä lainsää-
däntöä pitää kehittää niin, että se entistä paremmin mahdollistaa jous-
tavan työnteon muodot.

PALJONKO MAKSAISIT SIITÄ MITÄ TEET?
Toimeksiantojenhakukulttuuri lisäisi myös tietoisuutta siitä, mistä raha 
tulee. 

– Isoissa organisaatioissa on liian iso joukko liian kaukana asiakasra-
japinnasta. Ei pystytä näkemään yhteyttä oman tekemisen ja rahantu-
lon välillä. Raha elää omaa elämäänsä, mutta olisi tärkeää kysyä itseltään, 

olisiko valmis maksamaan siitä mitä tekee. On todella haastavaa molem-
min puolin, kun viiden hengen firmaan palkataan työntekijä, jolla on 15 
vuoden kokemus 40 000 ihmisen organisaatiosta.

Yksi muutoksen suunta työllistymisessä on myös työn tekeminen 
verkostoissa, vaikka oltaisiin kilpailijoitakin.  

– Miten muuten Lapissa selvitään, kun jumbojet laskeutuu ja sadat 
ihmiset haluavat moottorikelkka-ajelulle? Paikalliset yrittäjät yhdistävät 
moottorikelkka-arsenaalinsa ja varmistavat näin, että palvelu toimii, uu-
siakin jumbojettejä tulee, töitä riittää. Asiantuntijabisneksessä tällainen 
kilpailun ja yhteistyön yhdistäminen, coopetition, on nyt idullaan. 

Minutorin toimitusjohtajana Uusi-Pietilä toimii verkostomaisesti.  
– Haen toimeksiantoa ja kun sen saan, kokoan verkoston sen teke-

miseen. 
Hän perää notkeutta ottaa vastaan pieniäkin toimeksiantoja. Mitä 

paremmat irtisanomiskorvaukset ovat, sitä vähemmän kiinnostusta on, 
mutta ”nöyryys tulee 500 päivän jälkeen”. 

– Kynnys lyhyisiinkin toimeksiantoihin alkaa madaltua. Minua kiu-
saakin puhe siitä, että esimerkiksi julkiselle sektorille ei saada työnteki-
jöitä, koska työt ovat vain viiden vuoden määräaikaisuuksia. Hyvänen 
aika, minä olen onnellinen, jos tiedossa on kahden viikon toimeksianto!

KAIKILLE Y-TUNNUS?
Yrittäjyyteen kannustetaan, uusia yrityksiä pitäisi perustaa. Uusi-Pietilä 
naurahtaa, että valtioneuvoston tavoite perustettujen yritysten määrästä 
täyttyisi helposti, kun kaikki palkansaajat hakisivat itselleen Y-tunnuksen. 

Y-tunnus mielessään Uusi-Pietilä perusti TEKin Yrittäjäklubin. Yrittä-
jäklubissa kehotetaan ei-yrittäjä-positiossa olevia hankkimaan Y-tunnuk-
sen sekä sivutoimisena yrittäjänä vähän laskutusta töillä, jotka eivät kil-
paile työantajan toiminnan kanssa.

– On uskomatonta, että jos jäät työttömäksi ja perustat yrityksen, 
olet sataprosenttinen yrittäjä ja putoat saman tien sosiaaliturvan ulko-
puolelle. MUTTA jos jäät työttömäksi ja sinulla on jo ollut Y-tunnus, jol-
la olet tehnyt muutaman tonnin tuloa vuodessa, saat soviteltua työt-
tömyyspäivärahaa. Kannatan Alf Rehnin Helsingin Sanomien kolumnis-
saan viime keväänä esittämää ajatusta, että on parempi antaa kummi-
lapselle Y-tunnus kuin kummilusikka. Toisaalta viranomaisten tulkinnat 
siitä, kuka on yrittäjä ja milloin olet sivutoiminen yrittäjä, ovat kirjavia.

Mika Uusi-Pietilän mielestä monen asian ja ajattelutavan pitäisi 
muuttua, isosti. Omassa työssään hän keskittyy asiakkaiden prosessi-
muutoksiin, tehostamaan prosesseja, automatisoimaan tietotyön rutii-
neja ohjelmistoratkaisuilla.  

– Organisaation kuvaamat prosessit ovat useinkin toiveita, eivät niitä 
prosesseja, jotka oikeasti toteutuvat käytännössä. Me ”kävelemme” pro-
sessit läpi ja löydämme pullonkaulat, joissa raha makaa. Monesti proses-
sin muutos on tehokkain ratkaisu, ei prosessin viilaaminen saati resurs-
sien lisääminen. 

Kun Minutorin toimitusjohtaja Mika Uusi-Pietilä 1990-luvulla työskenteli Tekniikan 
Akateemisten liiton alueasiamiehenä keskisessä Suomessa, hän samalla seurasi Suomen 
ja Tampereen koneenrakennusteollisuuden rakennemuutosta.

Työnhakukulttuurista 
toimeksiantojen hakuun
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› Kansallinen verkosto
› Alueellisia erityispiirteitä
 › Pirkanmaa
 › Pohjois-Pohjanmaa
 › Varsinais-Suomi
 › Uusimaa

4
EGR – MAHDOLLISUUKSIA 
SUOMESSA

Euroopan 
globalisaatiorahasto 
rakennemuutosalueilla
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ALUEELLISET ohjelmat ovat muodosta-
neet kansallisen yhteistoimintaverkoston. 
Verkostossa on arvioitu erilaisten toimi-
en vaikuttavuutta, jaettu hyviä käytäntöjä 
ja tutustuttu vastaaviin toimiin muissa EU-
maissa. On myös yhdenmukaistettu toi-
mintamalleja, kuitenkin ottaen huomioon 
alueelliset eroavuudet. 

TYÖVOIMAPALVELUIDEN 
JÄRJESTÄMINEN
EGR-toimien yksityiskohdissa noudatetaan 
kunkin maan kansallista lainsäädäntöä. 
Suomessa toimintaa ja rahoitusrakenteita 
ohjaa erityisesti laki julkisista työvoima- ja 
yrityspalveluista. 

Kaikki työvoima- ja elinkeinopalvelut 

(TE-palvelut) ovat olleet EGR2-tukihakemuk-
sen kohderyhmään kuuluvien henkilöasiak-
kaiden käytettävissä. Vuoden 2013 alussa to-
teutettiin TE-toimistouudistus, jonka mukaan 
TE-palvelut on järjestetty kolmeen palvelulin-
jaan, jotka ovat työnvälitys- ja yrityspalvelut, 
osaamisen kehittämispalvelut sekä tuetun 
työllistämisen palvelut. Asiakas ohjataan tie-
tyn palvelulinjan asiakkaaksi hänen palvelun-
tarpeensa mukaan.   

Suurissa irtisanomistilanteissa paikallisella 
muutosturvapalvelulla on keskeinen vaikutus 
siihen, kuinka nopeasti irtisanotut henkilöt 
uudelleentyöllistyvät tai pääsevät TE-palvelu-
jen piiriin. Kaikilla ELY-keskusalueilla tarjotaan 
irtisanoville yrityksille muutosturvapalveluita, 
joita on mallinnettu käytettävissä olevien re-
surssien ja alueilla kehittyneen toimintakult-
tuurin mukaan.

Muutosturvan palvelumalliin sisältyy 
muun muassa irtisanotuille suunnattuja in-
fo- ja asiantuntijatilaisuuksia, osaamiskartoi-
tuksia sekä yhdessä yrityksen kanssa suunni-
teltavia ja hankittavia koulutuksia ja valmen-
nuksia. Olennaista on, että toimitaan nopeasti 
ja päämäärätietoisesti irtisanovan yrityksen ja 
toisaalta rekrytoivien yritysten kanssa. 

MIHIN KULTAINEN KÄDENPURISTUS 
KANTAA?
Suurin osa EGR2-tukihakemuksen piiriin kuu-
luneista irtisanotuista otti tukipaketin entisel-
tä työnantajaltaan. Tämä edellytti omaehtois-
ta irtisanoutumista työsuhteesta. Tukipaket-
ti on mahdollistanut irtisanotuille monenlai-
sia tapoja siirtyä elämässä eteenpäin. Osalle 
irtisanotuista tukipakettiaika on tarkoittanut 

hengähdystaukoa, lomaa tai muuta irtiottoa 
arjesta. Pitkät, jopa yli vuoden mittaiset tuki-
paketit, viime vuosien aikana jatkuvasti hei-
kentynyt työmarkkinatilanne ja puutteet ny-
kyaikaisten työmarkkinoiden vaatimissa työn-
hakutaidoissa ovat selvästikin hankaloittaneet 
joidenkin irtisanottujen työllistymistä. 

Keski-ikäiset, pitkään työelämässä olleet 
eivät kovin mielellään vaihda alaa, ammattia 
tai paikkakuntaa. Monelle irtisanotulle uudel-
leentyöllistymisen vaikeus on tullut epämiel-
lyttävänä yllätyksenä. Lisäkouluttautumisesta, 
työnhakutaitojen päivittämisestä ja aktiivises-
ta työnhausta huolimatta monet työnhakijat 
ovat kertoneet, etteivät pääse edes haastat-
teluihin. Yli vuoden työttömänä olleiden on 
voitu havaita jo hieman passivoituneen. Ak-
tiivisuuden ja myös toivon ylläpitämiseksi ja 
tukemiseksi tarvitaan entistä tehokkaampia 
toimia.  

Piilotyöpaikkojen etsiminen ja kohde-
ryhmään kuuluvien työnhakijoiden osaamis-
profiilin markkinoiminen työnantajille on tär-
keää. EGR2-hankkeen aikana havaittiin, että 
irtisanottujen osaaminen ei kaikilta osin vas-
taa lainkaan tai vastaa vain osittain nykyisten 
työmarkkinoiden tarpeita. Lisäksi osa pk-sek-
torin työnantajista suhtautui negatiivisesti tai 
melko negatiivisesti suurista, kansainvälisistä 
ICT-alan yrityksistä irtisanottuihin työnhaki-
joihin. Syinä olivat erityisesti liian suuret palk-
kapyynnöt, osaamisen kapeus ja tottumatto-
muus pienen yrityksen toimintatapoihin. Vaa-
timusten ja toiveiden viestiminen työnantajil-
ta työnhakijoiden suuntaan ja toisinpäin on 
tärkeää työllistymisen edistämisessä. 

Kaikilla EGR-alueilla tehtiin työnantajakar-

toituksia, joilla hankittiin hyödyllistä ja ajanta-
saista tietoa alueen työnantajista, työmahdol-
lisuuksista ja osaamistarpeista. 

RÄÄTÄLÖINTIÄ JA 
VERKOSTOYHTEISTYÖTÄ
EGR-kohderyhmälle räätälöityjen palvelujen 
suunnittelu ja toteutus vaativat ajantasaista 
tietoa kohderyhmän profiilista, riittäviä hen-
kilöstöresursseja TE-toimistossa sekä toimivaa 
yhteistyöverkostoa. Irtisanottujen osaaminen 
ja palvelutarpeet täytyy kartoittaa mahdolli-
simman tarkasti jo alkuvaiheessa. EGR-asian-
tuntijoiden tehtävänkuvan, työnjaon ja työ-
ajan pitää sisältää myös yksilöllisten palvelu-
jen toteuttamista. Rakennemuutoksissa pitää 
jatkossa pystyä entistä paremmin varmista-
maan, että irtisanottavat ohjautuvat palvelui-
hin ja säilyttävät aktiivisuutensa.

Vireä yhteistyö muiden alueellisten toimi-
joiden kanssa sekä jalkautuminen yrityksiin 
ovat tehokkaita tapoja edistää EGR-kohderyh-
män työllistymistä. Samalla on voitu myös vä-
littää tietoa Euroopan globalisaatiorahaston 
toiminnasta ja menossa olleesta EGR2-hank-
keesta alueellisesti. EURES-yhteistyö havaittiin 
EGR2-hankkeen aikana arvokkaaksi toiminta-
tavaksi työnvälityksessä. EURES-asiantuntijoil-
la on tietoa kansainvälisistä työmarkkinoista 
ja hyödyllisiä kontakteja ulkomaille. Valtakun-
nallisen EGR-verkoston yhteiset palaverit ja ta-
paamiset ovat tarjonneet erinomaisen fooru-
min kokemusten, ajatusten ja ideoiden vaih-
toon valtakunnallisesti. Hyviä benchmarking-
mahdollisuuksia on löytynyt myös kansainvä-
lisissä EGR-seminaareissa. 

EGR2  
Suomessa EGR-hankkeita koordinoi työ- ja elinkeino-
ministeriö. Ministeriö on koonnut alueelliset ohjelmat 
kokonaisuudeksi, neuvotellut Euroopan komission 
 kanssa hankkeen reunaehdot ja hankkinut rahoituksen. 
EGR2-ohjelmaa on toteutettu Pirkanmaalla, Pohjois-
Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

 EGR
– MAHDOLLISUUKSIA 
SUOMESSA

EUROOPAN globalisaatiorahasto 
EGR on Euroopan unionin rahoitus-
instrumentti poikkeuksellisen suu-
rissa irtisanomis- ja rakennemuutos-
tilanteissa. Rahasto on ollut toimin-
nassa vuodesta 2007.

Ensimmäinen suomalainen 
EGR-ohjelma rakennettiin vuosil-
le 2007–2008 Perlos Oy:n känny-
känkuoriteollisuuden lopettamisen 
vuoksi. Lakkautukset kohdistuivat 
pääasiassa Joensuun alueelle. 

Nokian ja sen alihankkijaverkos-
ton rakennemuutosten jälkihoitoon 
on rahoitusta haettu kahteen ottee-
seen. Ensimmäinen eli EGR1-ohjel-
ma koski Nokian Salon tehtaan irti-
sanomisia vuosina 2012–2014. No-
kian myöhemmät rakenneratkaisut 
johtivat EGR2-ohjelmaan vuosina 
2013–2015. ICT-rakennemuutok-
siin liittyvät ohjelmat jatkuvat 2015–
2017 ja kohdistuvat Broadcomin ir-
tisanomisiin ja koko ohjelmistotoi-
mialaa koskeviin rakennemuutok-
siin. Vuosina 2014–2016 toteutetaan 
myös STX Finland Oy:n Rauman te-
lakan alasajoon liittyvä sopeuttamis-
ohjelma.

ja kansallisen  
verkoston voima
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SUOMEN KOKO ICT-ALAN KOKONAISVOLYYMI 
on keskittynyt neljään aluekeskukseen: pääkaupunki-
seudun, Tampereen, Oulun sekä Turun ja Salon alueil-
le, jotka ovat myös EGR-alueet. Koko maan uusista ICT-
työpaikoista kolme neljästä syntyy näille seuduille. Myös 
ICT-alan rakennemuutokset ovat kohdistuneet noille 
alueille. Nokian ja sen alihankintaketjuun liittyvät ICT-
alan työpaikat ovat vähentyneet vuodesta 2011 vuo-
teen 2014 noin kymmenellätuhannella. TE-toimistoihin 
avoimiksi ilmoitetut työpaikat ovat vuositasolla puolit-
tuneet vuodesta 2008 vuoteen 2014.

Työttömien määrä on EGR-alueilla kasvanut vuosi-
na 2012–2014 – eli aikana, jolloin alueilla on ollut mer-
kittävästi tukitoimia – noin 2300 henkilöllä. Luku vastaa 
käsitystä, että noin 80 prosenttia irtisanotuista työllistyy 
joko itsenäisesti tai tukitoimien ansiosta.  Huolestutta-
vinta on, että pitkäaikaistyöttömien määrä on liki kak-
sinkertaistunut vuosina 2012–2014, ja on jo kolmannes 
ICT-alan työttömien määrästä.  

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kiihtyy, ja nopeim-
min se lisääntyy Uudellamaalla. 
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Alueellisia EGR-piirteitä

Pirkanmaa

› Innovatiiviset palvelumuodot, 
 myös valtakunnallisesti
› Aiempaa kohdennetummat hankinnat
› Alueellinen ja kansallinen verkosto   
 ja kontaktit luotu; mahdollisuudet   
 entistä laajempaan/tehokkaampaan  
 yhteistyöhön
› Tampereella paljon ICT-alan   
 kasvuyrityksiä 
› Työnvälitysyhteistyö muiden 
 EU-maiden kanssa 

› Yhteistoimintaverkko harvenee 
 julkisten resurssien vähentyessä 
› Työmarkkinatilanne jatkunee huonona
› Yhteistyöhaluttomat yritykset 
› Markkinointi ja viestintä eivät tavoita 
 kohderyhmiä tehokkaasti
› Palvelutarpeiden tunnistaminen ja 
 palveluohjaus jatkossa
› Pitkäaikaistyöttömyyteen valuminen ja 
 sen seurauksena passivoituminen

VAHVUUKSIA

MAHDOLLISUUKSIA

UHKIA

HEIKKOUKSIA

SWOT-analyysi hankkeen toteutuksesta
PIRKANMAA 

PIRKANMAAN EGR-ohjelman rahoitus ja 
palvelut on integroitu  ICT-rakennemuutok-
sen rahoitus- ja palvelukokonaisuuteen, jo-
hon kuuluvat muun muassa Bridge-ohjelma, 
Spirit-ohjelma sekä ESR- ja kansalliset koulu-
tusohjelmat. EGR-ohjelma lähti Pirkanmaal-
la liikkeelle kesällä 2013, kun TE-toimistoon 
rekrytoitiin kaksi asiantuntijaa. ICT-alan ra-
kennemuutoskokonaisuutta ajatellen EGR-
palvelut osuvat aikaan, jolloin on jouduttu 
keskittymään enemmän työttömänä oleviin 
henkilöihin, toisin kuin alkuvaiheessa 2011–
2012, jolloin painopiste oli työsuhteen aika-
na annetuissa palveluissa.

TYÖNVÄLITYS TEKEMISEN KÄRKENÄ
Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijat ovat 
tarjonneet Pirkanmaan EGR2-kohderyhmän 
työnhakijoille räätälöityjä ohjaus- ja neuvon-
tapalveluja. Tämä on nopeuttanut, selkeyttä-
nyt ja tehostanut TE-palvelujen saatavuutta 
ja asiakaspalveluprosessia. Kohderyhmään 
kuuluvien työnhakijoiden palvelutarpeet tar-
kistettiin kesällä 2013 toteutetulla osaamis-
tarvekartoituksella ja aloitettiin kohderyh-
män tarpeet huomioon ottavan koulutuksen 
ja valmennuksen suunnittelu ja toteutus. Yri-
tyksille tehtiin myös selvitys tulevista rekry-
tointi- ja osaamistarpeista. Työnvälitystoimis-
ta tuli tekemisen kärki.

LAAJA URAVALMENNUSOHJELMA
Loppuvuodesta 2013 suunniteltiin Spirit Ura 
-valmennusohjelma, joka kohdennettiin ICT-
alalta irtisanotuille työnhakijoille. Ohjelman 
sisältöä räätälöitiin erityisesti Pirkanmaan 
EGR-kohderyhmän palvelutarpeisiin. Jokai-
selle kohderyhmään kuuluvalle voitiin tarjo-

ta syvennetyn urasuunnittelun  asiantuntija- 
ja vertaistukiohjaus. 

Uravalmennusta toteutettiin ryhmä-
muotoisena, ja osallistujilla oli mahdollisuus 
vaikuttaa valmennuksensa sisältöön. Lisäksi 
kaikille uravalmennukseen osallistuville tar-
jottiin kolmen kuukauden maksuton käyttö-
oikeus Sovelto Channel -verkkokoulutuspor-
taaliin. Työnhakija valitsi kurssitarjottimel-
ta yhdessä uravalmentajan kanssa itselleen 
parhaiten sopivat valmennuspäivät ja kurssit, 
joilla tarjottiin mahdollisuus tunnistaa omia 
vahvuuksia, parantaa esiintymis- ja markki-
nointitaitoja työnhaussa, inspiroitua uudelle 
uralle ja oppia tuntemaan paremmin, mikä 
itseä motivoi työssä. Työnhakijoita on palve-
lutarpeen mukaan ohjattu tarvittaessa myös 
TE-toimiston ammatinvalintapsykologeille 
yksilölliseen ura- ja ammatinvalinnanohjauk-
seen. Lisäksi järjestettiin kaikille avoimia in-
formaatiotilaisuuksia uraohjauksesta, koulut-
tautumisesta ja yrittäjyydestä.

MUUNTO- JA TÄYDENNYS-
KOULUTUKSET KESKIÖSSÄ
Muunto- ja täydennyskoulutukset ovat ol-
leet yksi keskeinen palvelu. Pirkanmaan EGR-
asiantuntijat ovat osallistuneet hankkeen ai-
kana tiiviisti paikalliseen työvoimakoulutus-
ten suunnitteluun. Osa EGR-kohderyhmään 
kuuluvista työnhakijoista on myös lähtenyt 
työttömyysetuuden turvin opiskelemaan 
korkeakoulututkintoa omaehtoisesti tai am-
mattitutkintoa oppisopimuksella. Osa on 
osallistunut yrittäjäkursseille. 

EGR2-hankkeen aikana räätälöitiin eri-
tyisesti EGR-kohderyhmälle ja muille ICT-
alalta irtisanotuille työnhakijoille suunnat-

tu rekrytointikoulutusohjelma SpiritR. Sitä 
toteutettiin lokakuusta 2013 toukokuuhun 
2015. Koulutuksessa yhdistettiin Pirkanmaan 
 alueen pk-yritysten kehittämistarpeet ja 
työttömien ICT-alan asiantuntijoiden osaa-
minen. Tavoitteena oli antaa koulutettavil-
le edellytyksiä työllistyä asiantuntijatehtä-
viin alueen rekrytoiviin yrityksiin. SpiritR-for-
maatti toimi hyvin, sillä liki kaikki koulutuk-
sen aloittaneet työllistyivät koulutuksen ai-
kana tai sen päätyttyä.

Ulkomaalaistaustaisille työnhakijoille 
suunnattiin Suomea ja uusia urapolkuja ICT-
alan osaajille -työvoimakoulutus kesäkuusta 
2014 tammikuuhun 2015. Koulutuksessa yh-
distettiin suomen kielen intensiiviopetus, lii-
ketoimintaosaamisen vahvistaminen ja työ-
paikkojen löytäminen sekä ICT- että muilta 
aloilta. 

EGR2-hankkeen lopussa aloitettiin vie-
lä pilottiohjelmana Data-analytiikka pk-yri-
tysten toiminnan kehittämisessä -työvoima-
koulutus erityisesti kokeneille ohjelmistoalan 
työnhakijoille. Koulutusta toteutettiin kah-
dessa jaksossa joulukuusta 2014 tammikuu-
hun 2015. Koulutuksen aikana koulutettavat 
toteuttivat yritysprojektin. 

KOHTI YRITTÄJYYTTÄ  
Yrittäjyyttä on edistetty Pirkanmaalla yrittä-
jyysneuvonnan, Protomo-toiminnan ja työ-
voimapoliittisten yrittäjyyskoulutusten avul-
la. Lisäksi EGR-asiantuntijat ovat tarjonneet 
neuvontaa ja ohjanneet yrittäjyydestä kiin-
nostuneita työnhakijoita erilaisten alueellis-
ten yrittäjyyspalvelujen piiriin. 

KIRSI FINNILÄ
asiantuntija, yrityspalvelut
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

TOPI PEKKANEN
asiantuntija, yrityspalvelut
Euroopan globalisaatiorahasto EGR
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto

URPO SALKOAHO
koulutusasiantuntija
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

› Heterogeeniselle kohderyhmälle vaikea  
 suunnitella ja hankkia yksilöllisiä palveluita
› Projektin toiminta-aika rajallinen
› Yksilölliset palvelut raskaita hallinnollisesti
› Pääasiallisesti suuryrityksistä vapautuneen  
 työvoiman istuvuus pk-yrityksiin   
 haasteellista
› Julkisen työnvälityksen 
 tietojärjestelmät kankeita  
› Raportointityökalut raskaita 
› Kansalaisten tasavertaisuuden tiukka  
 tulkinta rajoitti palvelujen kohdentamista  
 kohderyhmälle
› Resurssien puute markkinoinnin ja   
 viestinnän toteuttamisessa

› Vaikuttavuus positiivinen
› Riittävä rahoitus ostopalveluina
 toteutettuihin rekrytointi- ja   
 uravalmennusohjelmiin 
› Työnvälitykseen täsmätyt resurssit
› Monipuolisen toimijaverkoston   
 vuorovaikutteinen kokemusten vaihto  
› Asiantuntijoilla tekemisen tahto, kyky 
 ja toimimisen vapaus sekä 
 hyvä tavoitettavuus
› Suurin osa kohderyhmästä hyvässä   
 työiässä ja korkeasti koulutettuja
› Tukiverkoston  ICT-alan ja -osaamisen  
 hyvä tuntemus
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POHJOIS-POHJANMAAN ELY-keskuksen 
johdolla toimiva Terva-ryhmä koordinoi ICT-
alan rakennemuutoksen tukityötä ja sovit-
taa yhteen rakennemuutokseen liittyviä toi-
mia. Ryhmä on ollut kokoava voima myös 
Oulun alueellisen EGR-hankkeen valmiste-
lussa yhdessä TE-toimiston, ELY-keskuksen 
yrityspuolen, startup-kehittäjä Yritystako-
mon sekä Oulun kaupungin elinkeinoyh-
tiön BusinessOulun kanssa.

Ohjausryhmässä on suunniteltu ratkai-
suja ja yhteistyötä työllistymismahdollisuuk-
sien löytymiseksi kohderyhmälle.

EGR-hankkeen valtakunnallinen verkos-
toyhteistyö on ollut arvokasta toiminnan 
suunnittelussa ja kokemusten vaihdossa. 
Verkoston kanssa on kehitetty raportointi-
käytänteitä ja jaettu kokemuksia hyvistä pal-
veluntarjoajista ja onnistuneista toimista. 

 
MUUTOSKOULUTUKSET JA 
YHTEISTYÖ NOKIAN
BRIDGE-OHJELMAN KANSSA
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suunnitte-
li ja suuntasi työvoimakoulutusta ICT-alan 
työnhakijoiden tarpeisiin ennakoivasti jo 
vähän ennen EGR-hanketta. Yhteistyö alkoi 
Nokian Bridge-ohjelman kanssa, kun tule-
ville irtisanottaville tehtiin osaamis- ja kou-
lutustarvekartoitus. Tämän pohjalta suunni-
teltiin yhdessä laajamittainen muutoskoulu-
tustarjonta. Osa koulutuksista on toteutettu 
EGR-hankkeessa ja osa juuri ennen hankeai-
kaa, alkuvuonna 2012. Koulutuksia järjestet-
tiin muun muassa ICT-teknologioista, pro-

jektin-, laadun- ja tuotehallinnasta, yrittäjyy-
destä, liiketoimintaosaamisesta, taloushal-
linnosta, palvelumuotoilusta, HR-asiantunti-
juudesta ja ydinenergiatekniikasta.

UUDENLAISTA KOULUTUSTA, 
UUDELLA TAPAA HANKITTUNA
Hankkeessa pyrittiin myös löytämään uu-
denlaisia avauksia korkean osaamisen EGR-
kohderyhmän työllistämiseksi ja ammattitai-
don kehittämiseksi. Elokuussa 2013 järjestet-
tiin innovatiivinen tarjouspyyntökierros, jos-
sa kohderyhmänä olivat ICT-alan rakenne-
muutoksessa työttömäksi jääneet. Tarjous-
pyynnöissä ei määritelty hankittavaa koulu-
tusta, vaan koulutuksen tavoitteet, kohde-
ryhmä ja toimiala, josta koulutusta tahdo-
taan ostaa. Koulutuksen sisältö, menetelmät 
ja uudet avaukset jätettiin tarjoa jien eli kou-
lutusorganisaatioiden määriteltäviksi. Näin 
saatiin aivan uudenlaisia koulutuksia, joita ei 
olisi osattu tarjouspyynnössä määritellä. Sa-
malla painotettiin koulutusorganisaatioiden 
näkemyksiä kohderyhmän työllistymisestä, 
ja heidän olemassa olevia työelämäkontak-
tejaan hyödynnettiin. Tarjolle saatiin eri ai-
heista 40–100 päivän lyhytkoulutuksia osaa-
misen päivittämiseen sekä tukeen ja ohjauk-
seen työelämäyhteyksien luomiseksi.

EGR-kohderyhmäläisille räätälöitiin hei-
dän tarpeisiinsa vastaavaa työvoimakoulu-
tusta. Koulutuksen suunnittelussa painotet-
tiin ICT-alan sertifiointeja, EGR-asiantuntijoi-
den tietoa asiakkaiden koulutustarpeista se-
kä hankkeen alueellisen ohjausryhmän, TE-

toimiston ja ELY-keskuksen yritysasiantunti-
joiden näkemyksiä työllistävistä aloista.

Koulutuksia hankittiin myös ulkomaa-
laistaustaisille irtisanotuille. Nämä koulu-
tukset olivat ICT-alan ammatillista täyden-
nyskoulutusta painotettuna suomen kielen 
opinnoilla. Kaikille irtisanotuille suunnattuja 
sertifiointeja sisältäviä työvoimakoulutuksia 
järjestettiin seuraavilta aloilta: SAP, ITIL, IPMA 
sekä ISTQB/ISEB. Koulutuksiin sisältyi myös 
työssäoppimista ja teoriaopintoja.

Pk-yritysten kehittämiskoulutukses-
sa (KEKO) yhdistettiin Pohjois-Pohjanmaan 
 alueen yritysten kehittämistarpeet ja kor-
keasti koulutettujen työnhakijoiden osaa-
minen. Koulutuksia suunniteltiin ja hankit-
tiin erityisesti projektipäälliköiden ja keski-
johdon työllistymisen tukemiseksi ja suu-
resta yrityksestä pienempään siirtymisen 
helpottamiseksi. Koulutuspainotuksia oli 
kolme: liiketoiminta ja projektiosaaminen, 
ohjelmistoteknologiat ja -liiketoiminta sekä 
markkinointi ja tuotteistaminen. Koulutuk-
sesta suurin osa on työssäoppimista eli ke-
hittämistehtävän tekemistä yrityksessä. Ta-
voitteena oli työllistyä työssäoppimispaik-
kaan koulutuksen päätyttyä. 

Pohjois-Pohjanmaa

VAHVUUKSIA

MAHDOLLISUUKSIA

UHKIA

HEIKKOUKSIA

› EGR-hankkeen valtakunnallinen 
 verkostoyhteistyö
› Oulun alueellinen ohjausryhmä ja 
 Terva-ryhmän yhteistyö 
 hankkeen kanssa 
› Samat asiantuntijat TE-toimistosta 
 koko hankkeen ajan
› Hyvä yhteistyö EGR-hanke-
 työntekijöiden kesken alueella

› Kansallisen rahoitusinstrumentin jäykkyys 
› Rahoituksen käytön seurannan 
 haasteellisuus johtuen kansallisen  
 tilinpitojärjestelmän vaikeaselkoisuudesta 
› Kansallisen lainsäädännön asettamat 
 rajoitukset hankkeen toimille 
 suunnitteluvaiheessa

› Viestintä epäonnistuu ja hankkeesta  
 saadaan negatiivinen kuva julkisuudessa
› Projektihallinta ei saa tarvittavaa tukea  
 olemassa olevista tietojärjestelmistä

SWOT-analyysi hankkeen toteutuksesta
POHJOIS-POHJANMAA 

ELENI MIZARAS
hankesuunnittelija
Euroopan globalisaatiorahasto EGR
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

› Yhteistyö eri organisaatioiden 
 välillä syvenee ja laajenee 
 EGR-hankkeen ulkopuolelle
› Hyvistä käytänteistä ja palvelu - 
 hankinnoista on saatu kokemusta 
 tulevia hankkeita ja TE-palveluja  
 varten
› Innovointitapahtumista syntyy 
 uusia yrityksiä ja innovaatioita  
 Oulun alueelle
› Sosiaalisen median 
 mahdollisuudet palvelujen 
 kehittämisessä
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› Lisäresurssit EGR:stä 
› Henkilökohtaisempi palvelu 
 EGR-tuetuille 
› Yhteistyö ja ”vertaistuki” 
 muiden verkostotoimijoiden kanssa

› Koetaan, että EGR-tuetuille tarjotaan 
 paremmat palvelut kuin muille 
› Tiedotukseen liittyvät mahdolliset 
 väärinkäsitykset
› Työmarkkinoiden nopea kriisiytyminen  

VAHVUUKSIA

MAHDOLLISUUKSIA
UHKIA

HEIKKOUKSIA

SWOT-analyysi hankkeen toteutuksesta
VARSINAIS-SUOMI 

VARSINAIS-SUOMEN EGR-hanke poik-
keaa muista kohderyhmältään, sillä suurin 
osa Nokian Salon matkapuhelintehtaalla 
työskenteli tuotantotehtävissä, kun muil-
la alueilla pääjoukko oli työskennellyt eri-
laisissa ICT-suunnittelutehtävissä. Kevään 
2012 aikana Nokia vähensi Salon mat-
kapuhelintehtaalta lähes 1000 henkilöä 
ja tämän jälkeenkin massiiviset irtisano-
miset jatkuivat Salossa. Kesäkuussa 2012 
Nokia ilmoitti päätöksestään sulkea Sa-
lon matkapuhelintehdas ja siirtää tuotan-
to kolmansiin maihin. Tuotannon alasajon 
vuoksi Varsinais-Suomen EGR-tuettujen 
kokonaismäärä nousi noin 2400 henki-
löön Nokian alihankintayritysten irtisano-
miset mukaan lukien. 

Nopeasti TE-toimistoon tuli suu-
ri määrä uusia työnhakijoita. Irtisanotut 
henkilöt tarvitsivat syvää ja monipuolista 
neuvontaa ja ohjausta sekä nopeaa asia-
kaspalveluprosessia. Eritoten Salon työ-
markkina-alueella irtisanottuja oli niin 
paljon, että heidän palvelemiseensa eivät 
TE-toimiston normaalit resurssit olisi riit-
täneet. Asiakaspalvelun kysyntään voitiin 
vastata, koska EGR-tuki mahdollisti EGR-
ohjaajien rekrytoinnin.  

Heti hankkeen alussa oli entisille no-
kialaisille ja EGR-tuetuille tarjolla runsaas-

ti juuri heitä varten hankittua perus-, täy-
dennys- ja uudelleenkoulutusta aloille, 
joissa jatkossa arvioitiin olevan hyvät työl-
listymismahdollisuudet. Lisäksi hankittiin 
ammattitaitoa lisäävää, täydentävää ja 
ohjaavaa työvoimakoulutusta. Koulutuk-
set järjestettiin hankkeen alkuvaiheessa 
ns. Muutoskoulutuksina yhdessä Nokian 
kanssa. 

Tiivis yhteistyö Nokian kanssa mah-
dollisti muun muassa selvityksen irtisa-
nottavien henkilöiden työnhaku- ja tieto-
tekniikkataidoista. Noin 1000 ex-nokialais-
ta osallistui TimeOut-valmennukseen, ja 
myös atk-valmennuksia järjestettiin. 

Varsinais-Suomen TE-toimisto aloit-
ti kansalliseen muutosturvamalliin poh-
jautuvat palvelut Nokian Salon tehtaalla 
jo 20. helmikuuta 2012, käytännössä he-
ti, kun oli saatu tieto Nokian Salon teh-
taan suurista irtisanomistarpeista. Tehtaan 
 SO-Bridge-tiloihin perustettiin palvelupis-
te, jossa työskenteli Nokian omaa HR-hen-
kilöstöä, Varsinais-Suomen TE-toimiston 
asiantuntijoita sekä Yrityssalon projekti-
henkilöitä ESR-hankkeen kautta. Palvelu-
piste siirrettiin kesäkuussa 2012 tehtaan 
lähelle Salon Voimalaan, joten uusille EGR-
tuetuille henkilöille oli valmis palvelupis-
te olemassa ja sinne pääsivät asioimaan 

myös tukihakemuksessa mukana olevat 
alihankintayrityksistä irtisanotut. Tiloissa 
toimivat Varsinais-Suomen TE-toimiston 
Salon toimipisteen EGR-ohjaajat sekä Yri-
tyssalon Palvelupiste-projektin henkilöstö. 

Pääasiallisesti EGR-ohjaajat työskente-
livät Salon Voimalan palvelupisteessä, kos-
ka suurin osa tukihakemuksen kohderyh-
mästä asuu Salon seudulla. Turun seudul-
la asuvien palvelut hoidettiin keskitetysti 
kahden EGR-ohjaajan voimin Turun toimi-
pisteessä. 

Varsinais-Suomea ja varsinkin Salon 
seutukuntaa koskevan mittavan rakenne-
muutoksen vuoksi työvoimapalvelumää-
rärahoja on ollut runsaasti käytettävissä 
työttömäksi jääneiden uudelleen työllis-
tämiseksi ja kouluttamiseksi. 

Varsinais-Suomen EGR-hanke on on-
nistunut sovittamaan toimintansa hyvin 
yhteen ESR-projektin kanssa. Yhteistyö on 
ollut tiivistä muun muassa kilpailutettujen 
koulutushankintojen suunnittelussa ja to-
teutuksessa, eikä päällekkäisiä toimintoja 
ole ollut. ESR-projektissa edistettiin EGR-
rahoituksen piiriin kuulumattomien työl-
listymistä. 

Varsinais-Suomi
TIMO SELOVUO 
EGR-asiantuntija
Työnvälitys- ja yrityspalvelut
Euroopan globalisaatiorahasto EGR
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto  

› Rahoituksen seurannan haasteellisuus,  
 suuri manuaalinen seuranta
› Kansallisen lainsäädännön rajoitukset  
 innovatiivisiin tukitoimiin
› Taloudellisen tukipaketin passivoiva 
 vaikutus
› EGR-ohjaajien runsas vaihtuvuus
› Tuotannollisten työpaikkojen puute 
 Salon työmarkkina-alueella

› Valmiit verkostot ja palvelut heti 
 hankkeen alkuvaiheessa; aikaisempi 
 kokemus EGR-Nokia/Salo-hankkeesta
› EGR-palvelupiste valmiina Salossa 
 ja kokeneet EGR-ohjaajat
› Valtakunnallinen EGR-verkosto 
 ja siihen liittyvä yhteistyö 
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UUDELLAMAALLA tehtiin kaksi eri yritys-
kyselyä ICT-alalle. Pelialan yrityksiltä selvitet-
tiin, palkkaisivatko ne EGR-projektin asiakkai-
ta erityisesti pitkää IT-alan kokemusta edel-
lyttäviin myynti- ja markkinointitehtäviin. 
Kysely paljasti, että projektin henkilöitä ol-
tiin valmiita palkkaamaan yrityksen liiketoi-
mintaa tukevaan työhön, ei niinkään pelin-
kehittäjiksi.

Startup-yrityksiin suunnatussa kyselys-
sä viidennes yrityksistä ilmoitti varmasti rek-
rytoivansa henkilökuntaa kuluvana vuonna. 
Uudenmaan TE-toimisto etsi sekä EGR- että 
muista TE-toimiston hakijoista sopivia hen-
kilöitä tarjottavaksi avoimiin työpaikkoihin. 
Toivotunlaisia ohjelmistosuunnittelijoita tai 
koodareita ei kuitenkaan löytynyt, myös pe-
lialan työpaikkoihin oli vaikea löytää pienyri-
tyksiin soveltuvia moniosaajia. 

Kyselyistä saatua informaatiota voitiin 
käyttää ICT-alan koulutusten suunnittelun 
tukena, mutta yhtään työpaikkaa ei pystytty 
täyttämään. Tämä kertoo alan kaksijakoisesta 
tilanteesta Uudellamaalla: toisaalta on pula 
oikeanlaisista osaajista ja toisaalta työttömä-
nä on runsaasti alan konkareita, jotka ovat 
vaikeasti koulutettavia tai haluttomia kou-
luttautumaan työvoimapula-ammatteihin.

START UP YOUR CAREER 
Uudellamaalla on perinteisesti ollut runsaas-
ti ICT-alan ja muille korkeakoulutetuille tar-
koitettuja työvoimapoliittisia koulutuksia, 
joihin EGR-projektiin oikeutetutkin hakeu-
tuivat. Projektin loppuvaiheessa näytti kui-
tenkin siltä, että kohderyhmää ei pitkäaikais-
työttöminä valittu erityisesti korkeakoulute-
tuille tarkoitettuihin koulutuksiin. Projektin 

loppuvaiheissa räätälöitiin koulutus, jonka 
arveltiin parhaiten sopivan korkeakoulute-
tuille pitkäaikaistyöttömille. Koulutukses-
sa ”ICT-alan Muutoskoulutus, Start Up Your 
Career” yhdistettiin asiantuntijakoulutus ja 
työssä oppiminen. Tärkeä elementti oli etu-
käteen tehty osaamiskartoitus, jonka avulla 
asiantuntijakoulutus koottiin erilaisista tar-
peellisista moduuleista yksilöllisesti jokaisel-
le. Tämän lisäksi työssäoppimisjakso ohjasi 
koulutettavaa takaisin työelämään. 

TYÖNHAUN STRATEGIA HALTUUN
Projektissa käytettiin TE-toimiston tavan-
omaisia työnhaku- ja uravalmennuksia. Uu-
dellamaalla perinteisiä työnhakuvalmen-
nuksia on järjestetty myös englanninkielisi-
nä niille irtisanotuille, joiden työkieli on ollut 
englanti. Tyypillinen työnhakuvalmennus on 
luokkahuonevalmennusta, joka kestää 1–2 
viikkoa ja jossa ryhmän kanssa käydään lä-
pi työnhaun perusasioita. Opetus on kaikil-
le sama.

Uudellamaalla työttömäksi jääneet oli-
vat hyvin koulutettuja ja tyypillisesti 10–20 
vuoden työuran ICT-alalla tehneitä ns. val-
kokaulustyöläisiä. Erityisiä valmennuspalve-
luja ei ehkä olisi tarvinnut kokeilla, jos pro-
jekti olisi saatu aikaisemmin liikkeelle. Tosin 
jälkikäteen ei voi tietää, olisivatko asiakkaat 
kuitenkaan aktivoituneet aikaisemmin, kos-
ka työnantajien tarjoamat pitkät tukipaketit 
passivoivat työnhakijoita. 

Uudellamaalla projekti pääsi käyntiin sa-
moihin aikoihin kun tukipaketit olivat päät-
tymässä. Erityisvalmennusten tavoitteena 
oli saada jo pitkään työttöminä olleet ak-
tivoitua uudestaan työnhakuun. Erityisval-

mennukset eivät olleet puhtaasti työnhaku-, 
ura- tai työvalmennuksia, vaan sisälsivät ele-
menttejä näistä kaikista. Irtisanottujen aikai-
semmat urapolut ja koulutukset poikkesivat 
toisistaan hyvin paljon, siksi uuden uran etsi-
miseen tarvittiin yksilöllistä ohjausta. Kokei-
luvalmennukset perustuivat kaikki joko osit-
tain tai kokonaan yksilölliseen valmennuk-
seen ja mahdollisesti sekä valmentaja- että 
vertaistukeen. Valmennusryhmähän ei vält-
tämättä toimi vertaistukena, vaikka se olisi 
mahdollistakin.

Päätavoitteena näissä valmennuksissa 
oli työnhaun aktivoiminen, työnhaun es-
teiden kartoittaminen ja niiden poistami-
nen. Kohderyhmän aktiivisimmatkin työttö-
mät asiakkaat olivat valmentajien näkemyk-
sen mukaan ”nuupahtaneet” ja kadottaneet 
työnhaun strategian. Osa työnhakijoista oli 
joko sopeutunut työttömyyteen tai sitten 
heillä oli suuria vaikeuksia orientoitua mihin-
kään muuhun kuin aikaisempaan työpaik-
kaan. Valmentajien näkemyksen mukaan 
osaa työnhakijoista pystyttiin kyllä autta-
maan, osa oli valinnut jonkin muun strate-
gian kuin työllistymisen ja osaa oli valmen-
tajan keinoin vaikea auttaa. 

Projektin ensimmäisessä kokeiluvalmen-
nuksessa havaittiin, että ICT-alan ammattilai-
suudesta huolimatta asiakkaat eivät osan-
neet hakea työtä uusissa työnhakukanavissa 
sosiaalisessa mediassa. Käytännössä ensim-
mäinen kokeiluvalmennus muuttui työnha-
kuvalmennuksesta hakudokumenttien kun-
toon laittamiseksi somessa (LinkedIn, Twit-
ter, Facebook, Pinterest). 

Uusimaa
ERJA NIKULA                                                                             
asiantuntija, EGR 
Työnvälitys- ja yrityspalvelut
Euroopan globalisaatiorahasto EGR
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto SWOT-analyysi hankkeen toteutuksesta

UUSIMAA 

VAHVUUKSIA

MAHDOLLISUUKSIA

UHKIA

HEIKKOUKSIA

›	Alueella on runsas koulutustarjonta 
 ja paljon palveluntuottajia
›	Alueella on kokemusta ICT-alan 
 koulutusten hankinnoista 
›	EGR-ohjausryhmän ja ELY-keskus/
 TE-toimiston säännölliset palaverit 
›	Rohkeus uusien asioiden kokeiluun 
 ELY-keskuksessa
›	EGR-verkoston tuki

›	TE-toimistossa on vähän 
 kokemusta projekteista
›	Aluksi EGR-asiantuntijoilla ei ollut   
 työhallinnon osaamista, työn opettelu  
 hidasti projektia
›	Uudenmaan TE-toimistolla on 
 10 toimipaikkaa, vain yhdessä oli   
 EGR-asiantuntijoita

›	Rahaa ja resursseja uuden kokeilemiseen
›	Uuden toimintatavan luominen
›	Organisaation oppiminen 
›	Kokeiluista oppiminen
›	Yhteistyö oman alueen ulkopuolelle

›	Osaamisen jatkuvuus 
 projektiluonteisessa työssä
›	ELY-keskus ja TE-toimisto ovat isoja 
 organisaatioita – hukkuuko EGR niihin?
›	TE-toimistolle ICT-ala on tuntematon 
 toimiala
›	Oma organisaatiouudistus vei voimavaroja  
 TE-toimistosta
›	Tämäntyyppisestä projektista ei ollut 
 kokemusta alueella
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40-vuotiaita, ja ikäryhmät 41–50- ja 51–60- 
 vuotiaat ovat vahvasti edustettuina. Alan 
dynaamisuuden seurauksena erityisesti 
ikääntyneillä on vaikeuksia työllistyä uu-
delleen, ja viime aikoina on ollut selvästi 
nähtävissä pitkäaikaistyöttömyyden kas-
vua. Tämän uhan torjumiseksi on erittäin 
tärkeää, että ko. henkilöille pystytään tar-
joamaan nopeasti laadukkaita työvoima-
palveluja – valmennusta, täydennyskoulu-
tusta ja yrittäjyyden tukemista.

KOKEILEVUUTTA PALVELUIHIN
Aktiiviset työvoimapalvelut ovat perustal-
taan samantyyppisiä kuin edellisissä hank-
keissa, mutta EGR-toimijaverkosto näkee 
myös mahdollisuuksia entistä kehitty-
neempien palvelujen tuottamiseen.

Tulevalla kaudella keskitytään tehok-
kaaseen verkostoitumiseen yhteisesti 
suunnitelluilla ja kansallisesti skaalatuilla 
palveluilla sekä kansainvälisten toimeksi-
antojen etsimiseen.

Tehokas verkostoituminen tarkoittaa, 
että alueelliset erityispiirteet huomioiden 
palvelut rakennetaan siten, että niihin voi 
osallistua asuinpaikkakunnasta riippumat-
ta. Tekemisen tiimi voi löytyä alueelliset ra-
jat ylittäen. Kansainvälisempi palveluorien-
taatio taas lähtee ajatuksesta, että suoma-
laiset voivat osaamisellaan päästä kiinni 

eurooppalaiseen ja globaaliin työvoiman 
kysyntään säilyttäen samalla kuitenkin si-
teet Suomeen. Erityisesti ohjelmistoalal-
la globaalissa verkostossa toimiminen on 
jo tänään arkipäivää. Toimeksiantojen saa-
minen ulkomailta ei ole helppoa, mutta se 
on päämäärätietoisesti toimimalla mah-
dollista ja menestymisen kannalta välttä-
mätöntä.

 Kaiken kaikkiaan tulevalla kaudella 
tehdään entistä kokeilevampaa ja täsmä-
tympää palvelutyötä entistä parempaa te-
hokkuutta ja vaikuttavuutta hakien. Muun-
to- ja täydennyskoulutukset sidotaan en-
tistä enemmän yritysten rekrytointitarpei-
siin. Palvelut integroidaan – jos mahdol-
lista – entistä tiiviimmin olemassa oleviin, 
alan kehittämistä uudistaviin palveluihin 
(kuten tuotekehitys, tutkimus, investoin-
nit, riskirahoitus).

Vain integroimalla eri toimijoiden 
aloitteellisuus kokonaisuudeksi voidaan 
saavuttaa vaikuttavia tuloksia. Entistä 
enemmän strategiaan kuuluu työnhaki-
ja-asiakkaiden ja yritysten osallistaminen 
palvelujen muotoiluun ja toteuttamiseen. 
Työttömyyden ei saa antaa pitkittyä. 

ERITTÄIN tiukassa kansainvälisessä kilpai-
luympäristössä toimivalla ohjelmistoalalla 
rakenneuudistukset jatkuvat voimakkaina. 
Suomessa alan kehitys on ollut viime vuosi-
na kaksijakoista: samaan aikaan on menos-
sa kasvava määrä rekrytointeja ja isoja irti-
sanomisia. Osin ohjelmistoalan rakenteelli-
set ongelmat juontuvat edelleen Nokian ja 
Microsoftin ongelmiin. Muun muassa ICT-
alan palveluyritys Tieto on perustellut syk-
syllä 2014 ilmoittamiaan irtisanomisia suu-
ren asiakkaansa Nokian tilausten vähenty-
misellä.

Ohjelmistoala on palvelutoimialoista ja 
kenties kaikista muistakin toimialoista liike-
toiminnaltaan monimuotoisin. Mukana on 
muun muassa matkapuhelinten ohjelmis-
toalustoja, yritysten laskutusjärjestelmiä, an-
turiteknologioita teollisuuden alan yrityksil-
le, hyötyohjelmia koulutuksen tarkoituksiin, 
ohjelmistoratkaisujen konsultointipalveluja 
yrityksille, tietoturvaratkaisuja yrityksille ja 
kuluttajille sekä pelejä pääasiassa kuluttajil-
le. Tuotteiden elinkaari on lyhyt, joten pai-
ne tuotteiden kilpailukyvyn ylläpitämiseen 
on kova. 

Tällä hetkellä ohjelmistoalalla satsataan 
yhä enemmän teolliseen internetiin ja pil-
vipalveluihin. Alan yritykset pyrkivät lisää-
mään sensori/anturiteknologiaa omiin lait-
teisiinsa sekä datan keräämistä, jotta pal-

velu- ja huoltotoiminnot voitaisiin tuottaa 
yhä enemmän etätyönä eikä resursseja tar-
vitsisi sitoa paikan päällä lähellä loppukäyt-
täjää tai asiakasta (b-to-b). Samalla tekemi-
sen maantieteelliset ja kulttuuriset rajat häl-
venevät. 

Suomessa teknologiateollisuuden yri-
tysten henkilöstö väheni vuoden 2014 ai-
kana kolme prosenttia eli lähes 10 000:lla. 
Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimää-
rin 276 000. Henkilöstön väheneminen jat-
kui myös vuoden lopulla. Vuonna 2008 alan 
yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 
326 000 henkilöä.  Työ- ja elinkeinoministe-
riön muutosturvaseurannan mukaan vuon-
na 2014 ohjelmistoalalta irtisanottiin Suo-
messa enemmän työntekijöitä kuin miltään 
muulta toimialalta (seurantaan kirjataan 
kaikki yli 10 henkilön irtisanomiset). Irtisa-
nottuja oli 1646, kun kaikilta toimialoilta ir-
tisanottiin yhteensä 15 424. Tilanne on siis 
monessa suhteessa kriittinen. 

TÄYDENNYSKOULUTUSTA JA 
TYÖTÄ RAJOJEN TAKAA?
Laajoista irtisanomisista ja muiden mante-
reiden noususta huolimatta ohjelmistoalal-
la on Suomessa ja Euroopassa kasvun mah-
dollisuuksia. Keskeisimpien tulevaisuuden 
innovaatioiden on arveltu löytyvän esimer-
kiksi teollisten prosessien digitalisoimises-

ta, ennakoitavuuden lisääntymisestä ja ku-
luttajien käyttäytymistä ohjaavien innovaa-
tioiden yleistymisestä.

Nyt irtisanotuiksi joutuneilla suomalai-
silla ohjelmistoalan työntekijöillä saattaisi 
olla tässä kehitys- ja kasvutyössä merkittävä 
rooli, jos heidän kouluttautumistaan, yrittä-
jäksi ryhtymistään ja työllistymistään pysty-
tään riittävästi tukemaan. Monissa tapauk-
sissa irtisanottujen koulutus ja osaaminen 
ovat pitkän työuran aikana päässeet van-
hentumaan, jolloin täydennyskoulutukselle 
on aivan erityistä tilausta. Työllistymismah-
dollisuuksia alalta on yhä löydettävissä se-
kä Suomesta että muista Euroopan mais-
ta, kuten Ruotsista ja Norjasta, joihin on vii-
me vuosina kysynnän perässä muuttanut 
yhä useampi suomalainen ohjelmistoalan 
osaaja. Työntekijöiden laajamittaista muut-
toliikettä parempi vaihtoehto olisi, että suo-
malaiset yritykset pääsisivät voimallisem-
min kiinni kansainväliseen liiketoimintaan 
ja työsuhteet säilyisivät Suomessa. 

Tähän mahdollisuuteen ollaan nyt tart-
tumassa uudella Euroopan globalisaatiora-
hastohankkeella yhteistyössä kansainväli-
sen työnvälityspalvelun EURESin kanssa. 

Kohderyhmäksi on valittu 1.8.2014 – 
30.4.2015 irtisanotut ohjelmistoalan työn-
tekijät. Kohdejoukon suuruus on noin 
1600 henkilöä. Hieman alle puolet on alle 

EGR-palvelut jatkuvat, täsmäkohteena ohjelmistoala
TYÖTTÖMYYDEN EI SAA ANTAA PITKITTYÄ

Uudella  EGR-kaudella 
TE-palvelujen kärkinä ovat 
tehokas verkostoituminen, 
kansainvälisten 
toimeksiantojen etsiminen 
ja työnhakija-asiakkaiden 
ja yritysten osallistaminen 
palvelujen muotoiluun ja 
toteuttamiseen. 

ANTTO KORHONEN  
ylitarkastaja 
Työvoima- ja yrityspalvelut -ryhmä
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto
Työ- ja elinkeinoministeriö 

URPO SALKOAHO
koulutusasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus
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5
UUDEN EDESSÄ.
START. UP!

Rakennemuutoksessa 
syntyneitä yritysten 
ja ihmisten tarinoita

› Startup-yritysten polulla 
› TreLab: ”Sopivan yritystiimin 
 löydyttyä jatko oli selvää”
› Petra Vii: ”Oli aika ottaa käyttöön 
 Plan B”
› Intopalo: ”Tehokkuus syntyy 
 organisaation kyvystä muokkautua 
 tarpeiden mukaan”
› Uuden Nokian areenana  
 connected world
› Eteenpäin: Satu, Niina, Jonas, Markku 

  

Juha Latvala: 
Mikään tuki ei auta, 
jos markkinavetoista menestystä ei tule.
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– KUN Nokia otti käyttöön Windows-käyttöjär-
jestelmän, työskentelin yhtiön uutta strategiaa 
jalkauttavassa yksikössä. Lopulta jalkautin itseni 
ulos Nokiasta, naurahtaa tamperelaisen TreLab 
Oy:n liiketoimintajohtaja Kimmo Saarela.

Saarela olisi voinut jatkaa, mutta hänen työ-
paikkansa olisi siirretty joko Helsinkiin, Kalifor-
niaan tai Pekingiin. Oli toinenkin vaihtoehto: 
oman yrityksen perustaminen.

– Mietin itsekseni, minkälaisella tuotteella ja 
tiimillä yritys toimisi, ja kun sopivat ihmiset löy-
tyivät, asia oli selvä. 

Kimmo Saarelan lisäksi perustajatiimiin 
 liittyivät Harri Koskinen, Tero Kärkkäinen ja 
Petri Karhula. Myös osakkaaksi vuonna 2012 
tulleella Ismo Laitisella on Nokia-tausta.

Kun henkinen päätös oli tehty, yrityksen pe-
rustaminen lähti etenemään rivakasti. Tiimi hy-
väksyttiin Nokian yhteiskuntavastuun Bridge-
ohjelmaan yrittäjyyspolulle, ja tiimin jäsenet sai-
vat tukipaketin yrityksen kehittämiseen. 

– Etenimme polulla partiopoikamaisesti. 
Yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa hiot-
tiin ja koulutuksiin osallistuttiin ahkerasti.

Viimein perjantaina 2.12.2011 tiimi allekir-
joitti firman perustamispaperit, ja jo samana il-
tana yrityksellä oli Y-tunnus. TreLab Oy oli syn-
tynyt.

TUKIPAKETEISTA VAUHTIA
Saarelan mukaan yrittäjyys ei olisi ollut mahdol-
lista ilman Bridgen tukea.

– Jälkikäteen arvioituna Bridge saa miinus-
ta siitä, että yritystiimeissä sai olla korkeintaan 
neljä Nokia-taustaista henkilöä. Yritykset jäivät 
siten kovin pieniksi, eikä niihin syntynyt kehittä-
miselle tarpeellista kriittistä massaa. Jos paket-
teja olisi jaettu 10–15 hengen tiimeille, vaikut-
tavuus olisi ollut moninkertainen, hän sanoo.

– Taloudellinen tuki ja ohjaus yrittäjyyden 
alussa olivat kuitenkin suureksi avuksi. Kun  asiat 
tehtiin hallitusti juuri oikeassa järjestyksessä, 
vältyimme monilta sudenkuopilta.

TreLab hyväksyttiin myös Innovation Mill 
-ohjelmaan, jossa se sai Tekesin rahoitusta tuo-
teideansa, langattoman mittalaitejärjestelmän 
kehittämiseen. Kehittämistä jatkettiin Uuden 
Tehtaan Protomossa reilun puolen vuoden ajan, 
minkä jälkeen TreLab oli valmis omille siivilleen.

STRATEGIA UUSIKSI 
KASVUA VARTEN
TreLab oli luonut tuotteensa, mittalaitejärjestel-
män, alun perin hoiva- ja hyvinvointialalle.

– Vuonna 2014 päivitimme strategiamme, 
koska sote- ja kuntauudistuksissa ei tapahtu-
nut edistymistä pariin vuoteen. Odotusaika oli 
aivan liian pitkä startup-yritykselle.

Uudessa strategiassa painotusta siirrettiin 
teolliseen internetiin, ja nykyisin järjestelmää 
myydään pääasiassa konepaja- ja valmistavalle 
teollisuudelle. 

Toinen iso muutos yrityksessä tehtiin, kun 
TreLabin hallituksen jäsen Mika Parikka tuli yri-
tyksen toimitusjohtajaksi ja tehtävää alusta as-
ti hoitanut Saarela siirtyi liiketoimintajohtajaksi.

– Yritys on siirtymässä startupista uuteen, 
kasvun vaiheeseen, ja Mikalla on tähän kohtaan 
kokemusta ja osaamista. Meillä on nyt 13 työn-
tekijää, mutta tavoitteena on kasvaa muuta-
massa vuodessa 40–50 hengen yritykseksi.

Tähänastinen matka on Saarelan mukaan 
sujunut ilman suuria yllätyksiä, vaikka yrityksen 
perustaminen olikin hyppy tuntemattomaan. 
Kaikki olivat mukana kuitenkin omasta valin-
nastaan.

– Tärkeintä on ollut hyvä porukka. Olemme 
suunnilleen samassa elämänvaiheessa, tiimis-

sämme on erilaista osaamista ja olemme per-
soonina tarpeeksi erilaisia. 

Myös kuva yrittäjän arjesta on vastannut to-
dellisuutta.

– Startup-yrityksessä käydään läpi samoja 
tunteita kuin suuryrityksessä, mutta nopeam-
min. Tilanteet vaihtuvat tiuhaan. Yhtenä päivä-
nä käytössä voi olla koko tunneskaala, Saarela 
sanoo.

”Sopivan yritystiimin löydyttyä 
jatko oli selvää”

TAMPEREELLA 
TOIMITTIIN 
HYVÄ VELI 
-ENERGIALLA

Nokian yhteiskuntavastuuohjel-
maa alueellisesta näkökulmasta 
MBA-työssään tutkinut Kimmo 
Saarela havaitsi, että paikalliset 
viranomais-, koulutus- ja muut 
toimijat olivat jo valmiustilassa, 
kun Nokia ilmoitti muutoksista.

– Itse asiassa ne olivat yh-
dessä valmistautuneet vastaavaa 
tilannetta varten epävirallises-
ti. Niinpä kun tilanne tuli päälle, 
Nokian Bridge-ohjelman yrittä-
jäpolkua tukeneet toiminnot saa-
tiin nopeasti vauhtiin.

– Toimijoilla oli selvästi sosi-
aalista pääomaa, jota olen kuvail-
lut positiiviseksi hyvä veli -ener-
giaksi. Kyse on pitkälti yksilöiden 
oma-aloitteisuudesta ja aktiivi-
suudesta sekä toimijoille anne-
tusta mahdollisuudesta rakentaa 
keskenään epäformaalia verkos-
toa. Tämä tamperelainen tapa 
toimia on kasvattanut sosiaalista 
pääomaa, Saarela selvittää.

”Oli aika ottaa käyttöön  Plan B  ”

Petra Viitaniemi 
tarttui rohkeasti 
uuteen, kun 
palkkatyö Nokiassa 
päättyi. Yrittäjäksi 
ryhtymällä hän 
toteutti pitkäaikaisen 
haaveensa. 

– SAIN TIETÄÄ puolta vuotta aikaisemmin, 
että työni Nokiassa päättyy. Uutisen kuultu-
ani otin heti yhteyttä Bridge-ohjelmaan ja 
selvitin, mitä yrityskoulutuksia se tarjoaa. 
Kun esimiehen irtisanomispuhelu viimein 
tuli, minulla oli selvät sävelet. Oli aika ottaa 
käyttöön Plan B, kertoo valokuvaaja Petra 
Viitaniemi.

Viitaniemi perusti Petra Vii Photography 
Oy:n vuosia kestäneen valokuvausharras-
tuksensa pohjalta. Hän oli tehnyt sivutoimi-
sia kuvauksia omalla toiminimellä jo Nokian-
vuosinaan.

– Esimiehen puhelu oli kieltämättä kova 
kolaus, mutta jo samalla viikolla aloitin liike-
toimintasuunnitelman kirjoittamisen. Konk-
reettinen tekeminen oli minun tapani sel-
viytyä.

Nokian Bridge-ohjelmasta löytyi aloitta-
valle yrittäjälle asiantuntijaluentoja ja koulu-
tuksia, minkä lisäksi Viitaniemi hankki Spirit-
ohjelmasta oppia yritystalouteen ja liiketoi-
minnan kehittämiseen. 

– Olen koulutustaustaltani tradenomi, 
mutta en ollut vuosikausiin tehnyt oman 
alani töitä. Muistia oli siis tarpeen virkistää 
ja perehtyä muutoinkin yritystoiminnan kie-
muroihin.

Bridge-ohjelmassa yrittäjäksi aikovalla 
oli mahdollisuus grantiin eli aloittavan yri-
tyksen tukipakettiin. Tätä varten yrittäjäkan-
didaatin oli esiteltävä liiketoimintasuunnitel-

mansa laskelmineen Bridgen arviointiryh-
mälle.

– Minulle myönnettiin summa, joka oli 
hyvä pesämuna perustaessani studiota. Läh-
tiessäni Nokiasta sain lisäksi henkilökohtai-
sen tukipaketin, jolla selvisin alkuajoista, kun 
yrityksestä ei ollut vielä säännöllistä tuloa, 
Viitaniemi kertoo.

– Yrittäjäksi ryhtyminen olisi toki ollut 
mahdollista ilman grantia ja muuta tukea, 
mutta riski olisi ollut suurempi. Tuki rauhoitti 
ja hälvensi aloittamiseen liittyneitä pelkoja.

Petra Viitaniemi ehti työskennellä Noki-
assa lähes kymmenen vuotta. Nyt alkamassa 
on kolmas vuosi yrittäjänä. Studiokuvausten 
lisäksi Viitaniemi tekee kuvauskeikkoja per-
hejuhliin ja yritystilaisuuksiin. Työn ohessa 
hän opiskelee Visuaaliviestinnän Instituutis-
sa tavoitteenaan kuva-artesaanin tutkinto.

– Yrittäjyys tuntuu tosi hyvältä. Töitä on 
riittänyt välillä kiireeksi asti, vaikka alalla on 
kova kilpailu. Vaikka yritän yksin, asiakastyötä 
tekevänä en ole yksinäinen. Lisäksi ympäril-
läni on opiskelukavereita ja kuvaajakollegoi-
ta, joille olen vuokrannut studiotilaa.

– Kehittämisajatuksiakin on. Haaveilen 
valokuvausliikkeestä, johon ihmiset voisivat 
poiketa kaikissa kuvaukseen liittyvissä tar-
peissaan. Luotan edelleen lujasti siihen, et-
tä laadukkaille kuvauspalveluille on kysyntää 
kännykkäkameroista ja selfie-innostuksesta 
huolimatta, Viitaniemi sanoo.

Mittalaite Kimmo Saarelan 
kädessä kerää käytönaikaista 
tietoa koneesta esimerkiksi 
huoltoa varten. – Järjestelmän 
tekninen perusratkaisu on 
sama, mutta viime vuonna 
laajensimme sitä sopivaksi 
myös teollisuudelle. Erilaiset 
mahdollisuudet otettiin 
huomioon jo järjestelmää 
luotaessa, jotta emme 
kahlitsisi yritystä vain yhdelle 
toimialalle, hän kertoo.
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Nokia-myllerryksen ja Nokiassa 
kertyneiden osaamisten jäljiltä 
kasvaa uutta yritystoimintaa ja 
uutta yrityskulttuuria. Startup-yritys 
Intopalon toimitusjohtaja Juha Latvala 
sanoo näkevänsä nykyään pelkästään 
mahdollisuuksia.

TEHOKKUUS SYNTYY ORGANISAATION

kyvystä muokkautua tarpeiden mukaan

JUHA LATVALA johti 11 vuotta Nokialla tuo-
tekehitystyötä kansainvälisesti.  

– Kun selvisi, että Nokia suuntaa strategian-
sa Windows-puolelle eikä iso Linux-organisaatio 
tulevaisuuden Nokiaan sisälly, tein päätöksen, 
etten jatka Nokiassa. Bridgen vetäjäksi päädyin, 
koska siihen työhön haettiin ihmisiä, jotka olivat 
lähtöpäätöksen tehneet.

Kaksi erityisen tärkeää asiaa Latvala nostaa 
Bridgen ja paikallisen muutosryhmän yhteis-
työn ansioksi.

– Nokian insinöörit kiittivät sitä, että tilan-
teeseen reagoitiin välittömästi ja että tiedotus-
tilaisuuksissa esiteltiin eri vaihtoehtoja nopeasti 
ja vertailukelpoisilla tavoilla, jaettiin nokialaisille 
sopivaa tietoa siihen ympäristöön, tilanteeseen 
ja ymmärryksen tasoon. Eihän ole yleistä tietoa, 
joka toimii kaikilla. Ja jos jokainen olisi itse jou-
tunut selvittämään asioita, olisi tullut valtava 
kysymysten, tietämättömyyden ja tyytymättö-
myyden tulva. Informaation tasainen jakaminen 
mahdollistaa ihmisille valintojen järkevän teke-
misen.

Muutosryhmään kuuluivat Pirkanmaan ELY-
keskus, Pirkanmaan liitto, Tampereen kauppa-
kamari, Hermia, Tredea, Technopolis, TTY, TaY, 
TAMK ja Tampereen kaupunki. Ryhmä mietti, 
mitä on tapahtumassa, mitä halutaan ja mitä ei 
haluta tapahtuvaksi ja mitä asialle voi tehdä. Te-
keminen oli Latvalan mielestä suoraviivaista ja 
eteenpäin vievää.  

PORTIN LÄPI 
Bridgeä kiitettiin myös kriteerit täyttäville, yrit-
täjiksi ryhtyville suunnatuista vastikkeettomista 
tukipaketeista.

– Tukea tarvitaan, enkä olisi itsekään ryh-
tynyt yrittäjäksi ilman tukipakettia. Se kannus-
taa ainakin kokeilemaan. Jälkikäteen ajatellen 
minun olisi pitänyt itse lähteä yritystoimintaan 
jo paljon nopeammin. Olen kuitenkin nähnyt, 
kuinka korkea kynnys se on palkkatyössä oleval-
le – moni äänekkäästikin isoja yrityksiä kritisoi-
nut päätti kuitenkin viime metreillä palata siihen 
samaan. Kun käytännössä kirkastuu, että on luo-
tava itse jotain tyhjästä, ja ellei niin tee, kukaan 
ei tule sinulle maksamaan mitään… se hetki 
on… herättävä. 

Latvala on miettinyt sitäkin, miksi ICT-alan 
kokeneiden johtajien ja asiantuntijoiden raadit 
arvioivat yrityksen liiketoimintasuunnitelmia ja 
tulevaisuuden mahdollisuuksia, ja tuesta pääte-
tään raadin näkemyksen perusteella.  

– Voisi luulla, että tällä asiantuntijuudella 
osataan määritellä hyvä konsepti, ja se korreloisi 
yrityksen menestykseen. Mutta ei sitä ole pystyt-
ty toistettavasti todistamaan. Vaikka kuinka ha-
luttaisiin uskoa, että etukäteen pystytään arvioi-
maan, kuka ansaitsee tukea, ei pystytä. 

Latvala ei sinänsä kritisoi yritystukien jaka-
jien tekemisiä, hän vain muistuttaa, ettei raha 
kehitä liiketoimintaa. Pitää uudelleen määritel-
lä, miten yrityksiä tuetaan, jotta tukirahoilla saa-
taisiin aikaan nykyistä enemmän kasvua ja työ-
paikkoja. Eikä kukaan tai mikään tiedä parem-
min kuin yritys itse, mitä se tarvitsee. Latvalalla 
on vähäbyrokaattinen ehdotus:   

– Starttirahan jälkeen tuen perustana olisi 
kasvu markkinataloudellisin ehdoin. Mikään tu-
kihan ei auta, jos markkinavetoista menestystä 
ei tule. Eli eräänlaisen porttiteorian mukaisesti: 
tukipalveluja yritykselle sitä mukaa, kun se kehit-
tyy. Jos se ei kehity, tukea ei anneta. Pitää muis-
taa, ettei tämä ole kansallinen harjoitus. Meillä ei 
ole varaa tukea mitään, mikä ei globaalissa kil-
pailussa pysty menestymään.

Latvala uudistaisi myös liiketoimintasuun-
nitelmien luonnetta. Tärkeämpää kuin perintei-
nen, staattinen liiketoimisuunnitelma – ”se idea, 
joka on saanut eeppiset mittasuhteet uusista 
yrityksistä puhuttaessa” – on organisaation kyky 
toteuttaa idea ja kyky muokkautua eri tarpeiden 
mukaan. Liiketoimintasuunnitelmien tulisi ohja-
ta dynaamisiin ja vaihtoehtoisiin toimintastrate-
gioihin.

– Esimerkiksi Intopalossa on kahden vuo-
den aikana liiketoimintasuunnitelma vaihtunut 
kahdeksan kertaa, joskus vähän isommin, jos-
kus on viilattu vivahteita. Suuret innovaatiot ei-
vät perustu ennakoitavaan malliin. Idea voi ol-
la huono, mutta toteutuskyky voi tehdä siitä hy-
vän.

ROOLEJA JA NOTKEITA TIIMEJÄ  
Vuonna 2012 perustettu Intopalo laajentaa 
 asiakasyrityksensä tuotekehitysvoimaa kokoa-

Entinen nokialainen, entinen Bridge-ohjelman vetäjä ja 
nykyinen startup-yrittäjä, Intopalo Oy:n toimitusjohtaja 
Juha Latvala kyseenalaistaa mielellään vallitsevia ajatus- ja 
toimintatapoja. Ei siis ihme, että hänen yhdessä kahden muun 
entisen nokialaisen kanssa perustamansa Intopalokin lähti 
nimenomaan uudistamaan ohjelmistotuotantoon liittyvää 
tuotekehitystä.
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malla asiakkaan tarpeisiin parhaan tuotekehityssolun ja etsi-
mällä optimaalisen tavan työskennellä.

– Toiminta perustuu paitsi hyvään tuotekehitykselliseen 
kompetenssiin, myös tehokkaaseen toteutukseen. Miksi asiakas 
ostaisi meiltä? On pakko pystyä kilpailemaan jollain osa-alueel-
la, ja me koimme, että pystymme kilpailemaan tehokkuudella.

Tehokkuus perustuu intopalolaisten kykyyn toimia tiimissä 
– ja tiimin kykyyn muokkautua tarpeiden mukaan. Siksi Intopa-
lossa ei olekaan titteleitä, asemia tai toimenkuvia, vaan rooleja. 
Ne rakentuvat osaamisten, kokemusten ja kiinnostusten poh-
jalta kunkin vahvuuksille asiakastarpeiden mukaisesti. Kun jo-
kainen ihminen käyttää koko potentiaaliaan, pääsee tekemään 
työtä tavalla, josta nauttii, silloin ollaan hyviä, tyytyväisiä ja te-
hokkaita.

– Tuotekehittäjäsolun rakenne ja ihmisten roolit luodaan 
lähtökohtaisesti siltä pohjalta, että kaikki muuttuu ja kaikella 
on elinkaarensa. Hyväksytään, että se mitä tehdään tänään, on 
eri työ kuin mitä tehdään huomenna. Ei se kuitenkaan mitään 
kaaosta ole. Asioita tarkastellaan päivän, viikon, kuukauden ja 
vuoden tasolla. Onhan tämä yhdenlaista darwinismia: kaikilla 
yrityksillä on oma palava lauttansa, mutta kun rakenne on riit-
tävän tehokas, pystyy menestymään. 

Intopalo itse on kasvanut tulorahoituksella tasaisesti. Vuon-
na 2014 sen liikevaihto oli 1,2 miljoonaa euroa, ja siitä 25 pro-
senttia tulee viennistä. Intopalolaisia on 22.

KYKY RINNAKKAISTAA 
JA KOHTI SAMAA TAVOITETTA
Tehokkaan toimintatavan perusedellytykset Latvala kiteyttää 
muutamaan asiaan: kaikki ymmärtävät tavoitteet samalla taval-
la, kaikki kykenevät tekemään päätöksiä rinnakkain ja kaikilla on 
kyky toimia rinnakkain ja tuottaa sitä, mitä yrityksen on tarkoi-
tus tuottaa.

Latvalalla on selitys myös siihen, miksi uutta työkulttuuria 
luodaan juuri nuorissa ICT-alan yrityksissä. Esimerkiksi Great 
Place to Work -tutkimuksessa tänä vuonna yleisen sarjan kärki-
kymmenikössä oli kahdeksan IT-yritystä. 

– Meidän alallamme ihmisten välinen ero työn laadussa ja 
tehokkuudessa voi olla – varovaisestikin arvioiden – satakertai-
nen. Eikä eroa selitä tai voi kuroa umpeen koulutuksella. Yksilön 
mielentila on suuri tekijä siinä, miten hän tuolla janalla sijoit-
tuu. Yritysten on pakko kiinnittää tähän paljon huomiota. Mitä 
paremmin ihmisellä on mahdollisuus toimia suhteessa omaan 
potentiaaliinsa, sitä onnellisempi hän on. Nuoret yritykset ovat 
myös voineet ajatella uudella tavalla ja rakentaa nykyaikaisen 
organisaation mieleisekseen heti alkaen päivästä 1.

Latvala korostaa, että Intopalo syttyy tai sammuu henkilös-
tön mukana. Yritys on saanut tekijöitä tarpeisiinsa, entisiä no-
kialaisia, tuttuja. Se Latvalaa harmittaa, ettei heti rohjennut pal-
kata nokialaisia Linux- ja open source -osaajia enemmänkin.

– Nyt olemme aika seniorihevi yritys, ihmisillä on keskimää-
rin 15 vuoden kokemus. Nuoria toivotaan mukaan joukkoon, 
ja heitä etsimme eri tapahtumissa. Meidän arvolupauksemme 
nuorille on, että kasvatamme heistä alan ammattilaisia. 

 

Nyt Juha Latvala näkee Pirkanmaalla menes-
tyviä ja vähemmän menestyviä uusia yrityk-
siä, ja ennen kaikkea muutosta yritysten yh-
teistyökulttuurissa.

– Verkostot ovat tiiviitä yritysten välillä. 
Toisen menestys ei ole toiselta pois, osaajat 
siirtyvät talosta toiseen ilman kyräilyä – vä-
lillä jonkun rooliin sopivat tietynlaiset kuviot, 
ja ne löytyvät ehkä toisesta yrityksestä. Pir-
kanmaalla on ilahduttavaa osaamista, mutta 
osaajapoolistamme on pidettävä huolta, ettei-
vät osaajat lähde Helsinkiin töihin. Ei ole Suo-
men etu, jos maahan jää vain yksi keskittymä.

Latvala uskoo, että yhdistämällä nykyis-
tä määrätietoisemmin tuotanto- ja teknolo-
giaosaamista, koneenrakennusta ja ICT:tä 
maakunnassa olisi eväät kehittää kaupallisesti 
merkittäviä ratkaisuja.

– Pirkanmaa voisi olla laitteiden interne-
tin kehittämisen huipputekijä, erittäin veto-
voimainen juuri sen takia.

Osaamista ja tahtoa on. Rahaa puuttuu.  
– Pirkanmaalla haikaillaan Piilaakson dy-

namiikkaa, mutta aina meillä puuttuu nollia 
summista, ja päädymme tekemään kompro-
misseja. Olisi hyvä tunnustaa tämä tosiasia. 
Emme voi tehdä kuten Piilaaksossa tehdään, 
vaan on tehtävä se, mikä on välttämätöntä, ja 
sitten kehitettävä sitä. Valtion pitäisi panostaa 
tekijöihin, jotka parantavat yrityksen kasvu-
kykyä.  Esimerkiksi Intopalo on nyt 22 hen-
gen yritys. Se olisi jo 30 hengen yritys, jos sen 
maksamat verot olisi voitu sijoittaa yrityk-
seen. Mutta yhteiskunnalla on aina liian kiire 
jakaa pientä kakkua, eikä malteta ajatella, mi-
ten kakusta saataisiin isompi.

Laitteiden internetin 
huipputekijä?  

PALJON on kyselty haikein äänenpainoin, 
mistä meille syntyy uusi Nokia. Mutta sehän 
on jo syntynyt: kun Nokia myi matkapuheli-
met Microsoftille, yritys loi nahkansa jälleen 
kerran: se uusi rakenteensa ja strategiansa. 
Sen talous on nyt vahva, tulos hyvä, liike-
vaihtoa viime vuodelta kertyi 12,7 miljardia 
euroa. Sen palkkalistoilla oli maaliskuussa 
2015 noin 62 000 ihmistä. 

Uutta Nokiaa rakentaa sekin, että yri-
tys kertoi huhtikuussa fuusioneuvotteluista 
ranskalais-yhdysvaltalaisen kilpailijansa Alca-
tel-Lucentin kanssa. 

 Dataliikenteen määrä kasvaa valtavas-
ti koko ajan, verkkojen pitää olla yhä suori-
tuskykyisempiä. Nokian visiona on älykkääs-
ti ja tehokkaasti verkotettu mobiili maailma 
– connected world. Se haluaa teknologian 
ja tuotteiden kehittämisen avulla helpottaa 
ihmisten elämää esineiden internetin aika-
kaudella: terveydenhuollossa, logistiikassa, 
turvallisuudessa, viihteessä…

KOLME PONNISTAVAA TUKIJALKAA
Nokiaan kuuluu kevättalvella 2015 kolme lii-
ketoimintaa. Suurin on Nokia Networks, mo-

Uuden Nokian areena: 

Tampereella 
Nokia Networksin 
paikallisyksikköä 
johtava Jari Taavela 
sanoo, että Nokia on 
löytänyt tarvitsemansa 
ohjelmistotekniikan 
ja laitteistotekniikan 
osaajat hyvin.
 

CONNECTED WORLD
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biiliverkkojen toimittaja. Sillä on asiakkaita kaikki-
aan 120 maassa, Suomessa niin Elisa kuin Sone-
rakin. Se on Ericssonin ja Huawein rinnalla yksi 
kolmesta suurimmasta mobiiliverkkojen toimit-
tajasta maailmassa.

Karttayhtiö Here tuottaa kartta- ja paikan-
nuspalveluja. Se keskittyy muun muassa auto-
teollisuuden asiakkaisiin, ja sillä on autoteolli-
suudessa vahva asema. Esimerkiksi Euroopassa 
ja Pohjois-Amerikassa myytävistä autoista, joihin 
navigaattori on sisäänrakennettuna, neljä viides-
tä käyttää Hereä. Lisäksi Here tavoittelee yritys-
asiakkaita. Kuluttaja-asiakkaita se palvelee isojen 
internettoimijoiden kautta. Huhtikuussa 2015 
Nokian kerrottiin harkitsevan Here-yksikkönsä 
myyntiä.

Kolmas yksikkö on Nokia Technologies, jo-
ka hallinnoi Nokian patenttisalkkua sekä lisensoi 
teknologioita ja Nokia-tuotemerkkiä. Ensimmäi-
nen esimerkki tästä on N1-tabletti, jota jo myy-
dään Kiinassa.

Nokian organisaatioissa Suomessa eli Es-
poossa, Tampereella ja Oulussa on yhteensä 
6900 työntekijää. Nokia Networksilla on kaikis-
sa näissä tutkimukseen ja kehitykseen keskitty-
vät teknologiakeskukset, joilla jokaisella on oma 
selkeä roolinsa.

Espoossa on 3400 työntekijää, pääkonttori-
toiminnot sekä tutkimusta ja kehitystä. Espoon 
teknologiakeskus keskittyy radio- ja runkoverkon 
teknologioihin. Oulussa työntekijöitä on 2600 ja 
Oulu on erikoistunut radio- ja tukiasematekno-
logiaan. Oulussa toimii myös tukiasematehdas.  

Tampereella on yhteensä 900 työntekijää, 
näistä Networksissa 800. Tampereella keskity-
tään käytettävyysratkaisuihin eli verkon käytet-
tävyyden ja hallinnan työkalujen kehittämiseen 
operaattoreille. Tärkeää Tampereella on myös in-
tegroitujen SOC-piirien suunnittelu.

NYKYISELLÄÄN Nokia rekrytoi har-
vakseltaan, mutta olemassa olevan hen-
kilöstön osaamista parannetaan aktii-
visesti.

– Yksikössäni on globaali tavoite, 
että jokaisen työntekijän on kehitettävä 
itseään jatkuvasti. Vuosittain on opetel-
tava uutta tietty tuntimäärä ja paran-
nettava sekä uusittava osaamistaan. Itse 
saa valita, mitä uutta haluaa oppia. Toi-
nen tavoite on, että tietty määrä henki-
löitä saadaan vuosittain sisäiseen työ-
kiertoon ja sitä kautta uusiin tehtäviin 
henkilöiden kehittymisen tukemisek-
si. Olemme ottaneet vakavasti sen, että 
henkilöstö kehittyy, sanoo Tampereel-
la Nokia Networksin paikallisyksikköä 
johtava Jari Taavela.

Tampereella tarvitaan käytettävyys- 

ja prosessiautomaatio-osaamista, ym-
märrystä ihmisten työtavoista ja ohjel-
mointitaitoja. Osaamista pidetään ajan 
tasalla huippuasiantuntijoiden luennoil-
la, koulutuksissa yrityksessä ja tiiviillä 
yhteistyöllä paikallisten yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulun kanssa.

– Esimerkiksi Tampereen yliopiston 
johtamiskorkeakoulun kanssa teem-
me yhteistyötä nykyaikaisen johtami-
sen osaamisessa, ja se tekee meillä myös 
tutkimusta. Tampereen teknillisen yli-
opiston kanssa keskitymme muun mu-
assa elektroniikan suunnittelun ja oh-
jelmointitekniikan tulevaisuuden haas-
teiden ymmärtämiseen ja uusien tek-
niikoiden haltuunottoon. Tampereen 
ammattikorkeakoulun laboratoriotiloi-
hin puolestaan lahjoitimme 4G-tuki-

aseman, jotta koulu voisi valmentaa ja 
kouluttaa opiskelijoita nykyvaatimusten 
mukaan ja nykyaikaisilla tekniikoilla.

Jari Taavela korostaa, että Nokia ha-
luaa tehdä yhteistyötä ja tukea oppilai-
toksia, jotta ne saavat ajanmukaisia ja 
mielenkiintoisia materiaaleja opetuk-
seensa.

– Ei meillä opetukseen tai opetus-
suunnitelmien kehittämiseen ole vaati-
muksia kouluille, mutta oppilaitoksilla 
on mahdollisuus vetää omia johtopää-
töksiään, kun näkevät, mistä asioista 
olemme yhteistyössä kiinnostuneita.

Kehittyminen  on ainoa vaihtoehto

Oppimisen polkua 
uusiin töihin
“MENIN vuonna 1999 Nokialle opintoihini liittyvään työ-
harjoitteluun ja jäin sinne tekemään opinnäytetyöni. Sitten 
sain töitä Nokian ulkopuolisten sovelluskehittäjien teknisen 
ja kaupallisen liiketoiminnan tukiyksiköstä. Olin ensin tek-
nisenä asiantuntijana, myöhemmin projektipäällikkönä pu-
helinsovellusten testaukseen ja dokumentointiin liittyvis-
sä tehtävissä. Olin välillä perhevapailla, myös vuonna 2012, 
kun Nokia alkoi käydä yt-neuvotteluja. Olin jo aikaisemmin-
kin pohdiskellut, olivatko teknologia ja tekniikka sittenkään 
ominta alaani. Tiesin myös, että tulevaisuudessa teknologiaa 
olisi pitänyt opiskella koko ajan lisää pysyäkseen ajan tasalla, 
eikä intoni enää ollut riittävän suuri.

Oma päätös kypsyi, kun myös perhevapailla oleville tar-
jottiin irtisanomispaketteja. Ajattelin ottaa riskin, vaikka mi-
nulla ei ollut selkeää plan b:tä. Rahoitus- ja vakuutusala kiin-
nosti, mutta koska minulla ei ollut mitään koulutusta tai ko-
kemusta alalta, en päässyt sillä eteenpäin. Ylipäätään työn-
antajat kovasti ihmettelivät, miksi haluan vaihtaa alaa koko-
naan ja heittää pitkän Nokia-kokemukseni ”hukkaan”. Ei us-
kottu, että haluan oikeasti tehdä jotain ihan muuta. 

Hyödynsin Bridgeä ja osallistuin kaikkiaan neljään Spirit-
koulutukseen. Uraneuvojien kanssa käytiin läpi, mihin osaa-
mistani voisi soveltaa. Hain noin 30:a työpaikkaa, joista noin 
puolessa pääsin haastatteluun, pari kertaa hopealle. Mietin, 
mitä voisin opiskella, ja hain TAKKiin Taloushallinnon osaa-
ja -iltakoulutukseen. Siellä kuulin avoinna olevasta äitiyslo-
mansijaisuudesta oppisopimuskoulutusten hallinnointiteh-
tävissä. Sain hienon tilaisuuden selvittää, olisiko hyppäys uu-
delle alalle hyvä. Kyllä oli! Kun sijaisuus vuoden 2014 lopus-
sa päättyi, sain uuden työn Palvelut ja liiketalous -toimialan 
resurssisuunnittelussa ja Silta-koulutuksen koordinoinnissa 
ja sihteerinä. 

Nyt alkava Silta – TAKKin koordinoima valtakunnalli-
nen muutoskoulutus – innostaa. Itse Nokian ja Spiritin tuki-
hankkeissa mukana olleena näin tukiprojektien ja koulutuk-
sen hyödyt ja osaan kertoa niistä. Tiedän myös, ettei liikaa 
pidä tuijottaa sitä, mitä on tehnyt työkseen 10–20 vuotta, 
vaan miettiä, mitä kaikkea osaa ja miten osaamista voisi so-
veltaa vaikka ihan eri alalla. 

Taidan olla ikuinen opiskelija. Kävin viime vuonna näyt-
tötutkintoihin liittyvän Näyttötutkintomestarin koulutuksen 
ja nyt opiskelen ylempää amk-tutkintoa Palvelu- ja projek-
tiliiketoiminnan koulutuksessa. Tulevaisuudessa työtä voisi 
löytyä palvelujen kehittämisen puolelta. Toisaalta Spirit-oh-
jelman urakonsultti ehdotti keskusteluissamme dokumen-
tointipalvelujen tuottamista free lancerina. Siitä jäi mieleen 
itämään, että josko joskus yrittäjäksi… Mutta ei vielä. Ensin 
on hankittava lisää osaamista ja kokemusta.”

SATU TASALA
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen 
resurssisuunnittelija ja Silta-koulutuksen sihteeri
tietojenkäsittelyn tradenomi 

Ihmisten selviytymistarinoita on 
niin monta kuin on ihmisiäkin. 
Satu Tasala, Niina Nurmi, 
Jonas Selkälä ja Markku Lipponen 
kertovat oman tarinansa siitä, 
millaisen polun he ovat irtisanomisen 
tai irtisanoutumisen jälkeen 
kulkeneet. Tärkeä eväs matkalla 
on ollut usko omaan osaamiseen 
– toisaalta myös tahto sen 
täydentämiseen.  

Eteenpäin
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”VALMISTUIN vuonna 1996, ja sen jälkeen 
työskentelin Tampereella Nokian palveluk-
sessa tuoteprojekteissa suunnittelijana, pää-
suunnittelijana, projektipäällikkönä ja HW-
arkkitehtuurin kehittämistehtävissä.

Otin Nokian tarjoaman 15-vuotispake-
tin vuonna 2010 ja päätin, että nyt on aika 
ottaa elämässä askel eteenpäin. 15 vuotta 
samassa talossa oli alkanut puuduttaa, var-
sinkin kun jatkuvat organisaatiouudistukset 
sekoittivat tekemisen aina, kun pyörä mel-
kein oli saatu uudelleen pyörimään.

Siitä alkanut matka kiersi yrittäjyyden, 

työvoimakoulutuksen ja tekemisteni suun-
taa kääntäneiden sattumien kautta. Nyt 
tuntuu taas siltä kuin aikoinaan Nokiassa-
kin: saan tehdä mieleistäni työtä, ja työlläni 
on oikeasti merkitystä.

Nokian jälkeen perustin kaverini kans-
sa käytettävyyden kehittämiseen erikoistu-
neen konsultointiyrityksen. Puolessa vuo-
dessa meillä oli kasassa todella hyvä analyy-
sityökalu ja testicaseja. Myynti ei lähtenyt 
vetämään, ja kaverini päätti palata työttö-
mäksi työnhakijaksi. Jatkoin yksin, mutta 
lopulta tein saman ratkaisun. 

”VALMISTUTTUANI insinööriksi vuonna 
1997 pääsin koulutustani vastaavaan tehtävään. 
Kului kaksi vuotta, ja työ rupesi tuntumaan lii-
an rutiinilta. Yksien rekrymessujen jälkeen me-
nin Nokialle kolmeen työhaastatteluun, joissa 
oli tarjolla neljä työpaikkaa. Sain valita, otanko 
vähän tylsemmän työn, mutta hyvän palkan, 
vai vähän pienemmän palkan, mutta kiinnosta-
van työn. Valitsin jälkimmäisen.

Kun aloitin Intelligent Network -yksikös-
sä, pomoni sanoi, ettei ole väliä minkä alan in-
sinööri olet, kunhan vain olet insinööri. Kehi-
timme muun muassa erilaisia prepaid-tuotteita 
ulkomaisille asiakkaille. Tuotteet olivat uusia, 
ja työssä piti koko ajan opetella uutta. Meitä oli 
noin sadan hengen porukka, joka teki mahta-
vaa tiimityötä. Jos menit pyytämään apua kol-
legalta, hän jätti oman työnsä heti ja sitten kat-
sottiin yhdessä.

2000-luvulla meillä tehtiin tiuhaan organi-
saatiouudistuksia, myös yt-neuvotteluja pidet-
tiin yhä useammin. Työkavereita häipyi ympä-
riltä, ja lopulta vuonna 2012 tiimimme rippeet 
myytiin toiselle yritykselle. 

Minä valitsin lähtöpaketin, mutta oikeasti 
ne olivat potkut. 

Aluksi otin asian siten, että nyt teen ihan 
mitä huvittaa. Olin vetänyt jumppia, ja päätin, 
että testataan nyt tämäkin. Puolessa vuodes-
sa tajusin, että tässä iässä vuokria ei makseta 
jumpalla.

Päivitin cv:ni, seurasin avoimia työpaikkoja 
ja hain työvoimakoulutuksiin, mutta tulokset-
ta. Tilanteeni oli hankala, koska koulutukseni 
oli prosessitekniikasta, mutta työkokemus ICT-
alalta. Prosessiteollisuutta ei enää ollut, ja kou-
lutettua ICT-väkeä oli liikkeellä pilvin pimein.

Lopulta pääsin Pirkanmaan ELY-keskuksen 
ICT-ammattilaisten monimuotokoulutukseen 
TAKK:iin. Sen sisältö oli tosi innostava, koulu-
timme ja opetimme toisiamme. Kahden kuu-
kauden työharjoittelun tein pienessä, muuta-
man hengen myyntiyrityksessä.

Koulutukseni jäi kesken, sillä viime syys-
kuussa minua pyydettiin töihin Bosch Rex-
rothille. Nyt myyn teollisuudelle ja koneenra-
kentajille ruuveja ja pultteja, koneikkoja ja kul-
jettimia. Olen tavallaan palannut lähtöruutuun 
teollisuuteen.

Viime aikoina olen ajatellut, että oli se oi-
keastaan lykky mitä tapahtui, vaikka kova paik-
kahan se oli. Väistelin esimerkiksi pitkään koko 
Hatanpään aluetta, jossa yksikkömme sijaitsi. 

Kun Intelligent Network -porukka alkoi 
hajaantua, meillä oli tapana kokoontua kerran 
vuodessa Mission impossible -nimellä. Lähtö-
paketin otettuani en osallistunut pariin vuo-
teen, mutta nyt tuntuu siltä, että seuraavaan ta-
paamiseen taidan mennä mukaan.”

Takaisin lähtöruutuun

Sattumien kautta uudelle toimialalle

NIINA NURMI

Bosch Rexroth Oy:n 
tekninen myyjä
prosessitekniikan insinööri

MARKKU LIPPONEN
Tampereen Lääkärikeskus Oy:n 
projektipäällikkö ja 
kehitysryhmän vetäjä 
diplomi-insinööri

Noin puolen vuoden aikana lähetin kol-
misenkymmentä työpaikkahakemusta. Ha-
kijoita oli 100–200 per paikka, joten vaikea 
oli erottautua joukosta.

Helmikuussa 2013 sain sähköpostiin tie-
don Liiketoimintaosaamista korkeasti kou-
lutetuille -kurssista. Pitkän harkinnan jäl-
keen hain kurssille, enkä ole kyllä katunut. 
Jos  aluksi epäilin työvoimakoulutuksen 
merkitystä ja kauhistelin siihen satsattavaa 
aikaa, niin en enää. Ilman kurssia en olisi 
päässyt nykyiseen tehtävääni.

Opiskeluun liittyvän harjoittelun olin ai-
konut tehdä oman yritykseni hyväksi – yrit-
täjyyshaave siis iti vielä. Sitten Tampereen 
Lääkärikeskukselta tuli kysely: löytyisikö 
joku tekemään liiketoimintasuunnitelmaa 

kahdesta uudesta palvelusta. Kurssin vetäjä 
ehdotti minua.

Hirvitti, koska minulla ei ollut kokemus-
ta lääketieteelliseltä puolelta. Tehtävän mää-
räaikaisuuskin mietitytti, jatkoa ei ollut tie-
dossa. Otin kuitenkin härkää sarvista. 

Sain liiketoimintasuunnitelmat tehtyä 
aikataulussa, ja tartuin aktiivisesti muihin-
kin yrityksen kehittämistehtäviin. Minulla 
on Nokian prosessien kehittämisestä vank-
ka kokemus, ja muutamassa päivässä muun 
muassa muokkasin konsulttiyrityksen lähes 
pari vuotta työstämän tuotoksen uusiksi. 
Konsulttien toimeksianto loppui siihen.

Vuoden 2014 aikana tein lisää määräai-
kaisia liiketoiminnan kehittämisprojekteja ja 
erilaisia selvityksiä yrityksen johdolle. Vas-

tuu lisääntyi matkan varrella, ja lopulta teh-
täväni vakinaistettiin.

Mitä matka opetti? Ehkä ainakin sen, et-
tä epävarmuutta on opittava sietämään ja 
on uskottava osaamiseensa. Periksi ei pidä 
antaa. Sen olen näyttänyt itselleni ja muille-
kin, että ICT-alalla hankkimaani osaamista 
voi menestyksekkäästi soveltaa aivan toisel-
lakin alalla. Työnhakukokemukseni perus-
teella tätä ei yrityksissä aina oikeasti usko-
ta. Nykyinen työnantajani näyttää arvosta-
van sitä, että se sai perinteiseen lääkäreiden 
ja hoitajien ympäristöön uudenlaisia näke-
myksiä ja osaamista aivan toiselta toimialal-
ta ja koulutustaustalta.”

”TYÖSKENTELIN valmistumiseni jälkeen 
vuodesta 1998 Oulussa Embe Systemsin ja 
Tampereella Nokian palveluksessa. Minut 
siirrettiin Symbian-osaajien mukana Accen-
turelle, josta otin paketin 2012.

Olin ensin kahdeksan kuukautta pilvitek-
nologiakoulutuksessa, joka ei johtanut mi-
hinkään. Hain kymmeniä työpaikkoja Suo-
mesta ja ulkomailtakin. Aloin ajatella, ettei 
ICT:stä löydy työpaikkaa ja vaihdoin isän-
nöintikoulutukseen. Se oli hyvässä vauhdissa, 
tosin koulutukseen kuuluvaa harjoittelupaik-
kaa ei tahtonut löytyä. 

Sitten aprillipäivänä 2014 törmäsin Lin-
kedInissä työpaikkailmoitukseen.

Siinä haettiin vanhempaa tuotepäällikköä 
tietoturva-alan yritykseen. Haku natsasi ko-
kemukseeni ja kiinnostukseeni hyvin − työ-
paikka tosin oli Romanissa.  Mietin, että mi-
käs siinä. Olin ollut työttömänä kaksi vuotta, 
ja nyt oli joko-tai-tilanne. Bukarestista poh-
din, että kyseessä on EU-alueella sijaitseva 
pääkaupunki, kyllä siellä perusasiat ovat kun-
nossa. 

Hain työtä, ja sen jälkeen kun yritys oli 
varmistanut, että ymmärrän pestin tosiaan 
olevan Romaniassa, asiat etenivät nopeasti. 
Heinäkuussa 2014 muutin Romaniaan. Palk-
ka neuvoteltiin eurooppalaisen tason mu-
kaan, ja siihen olen tyytyväinen. Tosiasia on, 
että suomalainen insinööri tienaa vähemmän 

kuin esimerkiksi tanskalainen tai englanti-
lainen.

Ensimmäinen puoli vuotta on mennyt 
nopeasti, ja se on lyhyt aika oppia uudessa 
työpaikassa teknologiat, ihmiset, toiminta-
tavat. Alusta asti on puhuttu, että mahdolli-
sesti puolentoista vuoden päästä voisin siir-
tyä Suomeen tai muualle päin maailmaa jat-
kamaan tehtävässäni. Yrityksellä on nyt 700 
työntekijää ja työvoimatarve kasvaa noin 10 
prosenttia vuodessa. Suomi voi olla yksi vaih-
toehto kasvuun. Mitään päätöksiä tästä ei 
kuitenkaan ole.

Olen oikeasti tietotekniikkaihminen ja 
seuraan tätä alaa, teknologioita ja niiden hyö-
dyntämistä. Totta kai haittana on nyt se, et-
tä olen kaukana perheestä. Toisaalta työurani 
kannalta tilanne on erinomainen, tällaista en 
olisi voinut kuvitellakaan vuosi sitten.

Vaikka työnantajani on iso yritys, henki 
on hyvin avoin ja startuptyyppinen. Täällä ei 
nojata normeihin ja prosesseihin, vaan keski-
tytään työn tekemiseen ja lopputulokseen.

Olen helpottunut, olen töissä. TE-toimis-
tosta jäin kaipaamaan yksilöllisempää tukea. 
Siellä todettiin 2012, ettet varmaan ole tääl-
lä kauan kirjoilla, ja sen jälkeen en ollut sen 
kanssa tekemisissä kuin koulutuksiin hakies-
sani.  CV:tä tosin eri vaiheissa viilattiin puo-
lenkymmentä kertaa, ja se oli ihan turhaa 
toistoa. Uratehtaan ja Uuden Tehtaan yhtei-

Työpaikka Romaniasta – aprillipilako?

söt ja pienryhmät koin hyödyllisiksi, vaikken 
niiden kautta työpaikkaa saanut.

Miltä ratkaisuni näyttää CV:ssäni? Se 
riippuu tietysti ihan siitä, miten työnanta-
ja sen kokee – omasta mielestäni hyvältä. 
Nähtäväksi jää, miten pelkkä insinöörin pe-
ruskoulutus vielä vaikuttaa. Ajavatko DI:t 
edelleen ohi. Olen ollut 17 vuotta alalla, ja 
kuulostaa oudolta, mutta ilmeisesti perus-
koulutuksella oli ja on edelleen vaikutus työ-
paikkahakujen esikarsinnassa. Tätä voi vain 
spekuloida, mutta näin sanoi useampikin ha-
kukonsultti.”

JONAS SELKÄLÄ
Tietoturvayhtiö BitDefenderin 
vanhempi tuotepäällikkö, 
toimipaikka Bukarest, Romania 
tietotekniikan insinööri
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6
ICT:N TULEVAISUUS
JA TULEVAISUUDEN ICT

Toimintaympäristöstä 
työpaikoille

Mikko Kuitunen:
Keskinkertaiseen tyytyminen ei riitä.

› Petri Räsänen: Tulevaisuustyön    
 ketteryys on välttämätön hyve 
› Invest in -toiminnassa nojataan   
 vahvaan ICT-osaamiseen
› Startupit ja toimivat yritykset    
 sparrauskoppiin
› Virtaa kasvuun ja kansainvälistymiseen 
 Team Finland  -hengessä
› Alex Nieminen: Mihin Suomen    
 digitaalinen tulevaisuus hävisi?
› Rasmus Roiha: Miksi Suomessa ei saa   
 tehdä työtä?
› Vincitissä unelmat konkretisoidaan 
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Jos yhteiskunta ei siedä 
ja edistä luovaa tuhoa, 
se ei myöskään edistä 
ICT-alan kehittymistä ja 
uuden kilpailukykyisen 
työn ja tuotannon 
syntymistä.  

PIRKANMAAN ICT-rakennemuutos ei tullut yllätyksenä puun ta-
kaa. Jo hyvissä ajoin ennen ”lautan palon” savumerkkejä alan ke-
hittämisestä vastaavat toimijat olivat nostaneet valmiutta. Pirkan-
maan ennakointipalveluprojektin ja osaamiskeskusohjelman yh-
teistyönä tuotettu ICT-toimialaennakointi kehotti toimijoita varau-
tumaan Nokia-klusterin vedon hiipumiseen. 

Ennakoiva työote on vähin erin juurtunut suomalaiseen hallintoon 
ja toimialakehittämiseen. Eri organisaatioissa on luotu käytäntöjä 
tulevaisuuden systemaattiseen arviointiin ja tavoiteltavien kehitys-
kulkujen hahmottamiseen. Erityisesti strategisessa suunnittelussa, 
oli sen mittakaava sitten valtakunnallinen, alueellinen, paikallinen 
tai yrityskohtainen, tulevaisuustyö jo on tuttua puuhaa.  Haastee-
na tulevaisuustyössä on kuitenkin sen pirstaleisuus ja käytännön 
päätöksentekoon ja innovaatiotoimintaan vieminen. Miten tur-
vataan, että näkemykset välittyvät yli organisaatiorajojen ja alue-
muurien, tieto ei siiloudu, ideat aidosti toteutetaan, tietoa ei pan-
tata eikä siltä suojauduta ei-keksitty-täällä-asenteen taakse? 

Maakuntien ja valtioneuvoston kanslian toimet ennakoinnin yh-
teensovittamisessa tarttuvat näihin haasteisiin. Länsi-Suomen alu-
eella kuusi maakuntaa on jo usean vuoden ajan luonut tulevai-
suustyön alueellisia yhteisöjä ja käytäntöjä muun muassa Pirkan-
maan liiton koordinoimassa yhteishankkeessa. Uusimpana vai-
heena tässä yhteistyössä on valmentauduttu sosiaalisen median 
käyttöön ennakointityön vaikuttavuuden lisäämisessä. Twitteris-
sä hashtag #pilkahdus avaa luukkuja Pirkanmaan tulevaisuuteen. 
Valioneuvoston kansliaan on SITRAn tuella perustettu kansallinen 
ennakointiluotsi, jonka tehtävänä on sparrata eri organisaatioiden 
ennakoijia yhä tiiviimpään yhteistyöhön ja tiedon hyödyntämi-
seen. Tämä työ on alkamassa ja tuloksia on lupa odottaa pian. 

Nopeasti muuttuvassa resurssiniukassa maailmassa tulevaisuus-
työn ketteryys on välttämätön hyve. Tiedon tehokas johtaminen 
ja uusien teknologioiden ja toimintamallien käyttäminen tiedon 
johtamisessa ovat avainasemassa. Avoin tieto mahdollistaa erilai-
set ketterät ja ajankohtaisiin tarpeisiin osuvat tilannekuvaprosessit, 
joiden avulla suurellekin joukolle toimijoita voidaan luoda yhdessä 
tekemisen näkemysperusta. Avoimia tietolähteitä tulee saataville 
entistä enemmän. Visualisointi auttaa ymmärtämään isojen tieto-
massojen viestejä. Avoimuuden, visuaalisuuden ja yhteistyön avul-
la on mahdollista luoda monipuolisia ja reaaliaikaisia tilannekuvia. 

KEKSINNÖT KÄYTTÖÖN!
ICT on digitaalisen tulevaisuuden tekemisessä paitsi tärkeä työka-
lu myös toimiala, jota on itsessään ennakoitava. Laaja konsensus 
vallitsee siitä, että digitaalisuus on tulevaisuutta muovaava mega-
trendi ja että sen hyödyntämisen taito on kilpailukyvyn kannalta 
ratkaisevaa. Pirkanmaalla on paljon jopa maailman terävimpään 
kärkeen kuuluvaa digitaalista osaamista, esimerkiksi kuvantamises-
sa, signaalinkäsittelyssä ja ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa. 
Tästä osaamisesta uutta kilpailukykyä ammentavat alueen lukuisat 
yritykset, kuten vahvat koneenrakentajamme.

Meidän on kuitenkin entistä enemmän panostettava kykyymme 
hyödyntää tietotekniikkaa yhteiskunnassa. Ei riitä, että alueen pro-
pellipäät luovat nerokkaita uusia sovelluksia ja laitteita, niitä on 
 kyettävä myös ottamaan nopeasti käyttöön piloteissa ja yhteis-
kunnan laajoissa toimintakokonaisuuksissa, esimerkiksi koulutuk-
sessa, sote-palveluissa, liikenteessä ja energiajärjestelmissä. Ensim-
mäiset asiakkaat ovat tärkeimpiä uuden liiketoiminnan tukijoita.  
Yrityksille on houkuttelevaa toimia siellä, missä näitä rohkeita en-
siasiakkaita on.

Kun kehitämme tietotekniikan avulla yhteiskuntia muuttavia jär-
jestelmiä, törmäämme usein vahvoihin vastavoimiin. Muutos te-
kee kipeää: yhden tuottavuusloikka voi olla toisen liiketoiminnalle 
surmanloukku. Hyvä esimerkki ajankohtaisesta kipuilusta on älyk-
kään liikennejärjestelmän kehittäminen, tai oikeammin sen vas-
tustaminen. Uusilla digitaalisesti ohjatuilla liikennepalveluilla voi-
daan parantaa liikkumisen laatua ja käyttäjäkokemusta, siirtyä liik-
kumisessa tuhlauksesta arvon luontiin. Palveluketjujen muodos-
taminen edellyttää kuitenkin, että eri liikkumismuotojen raja-ai-
dat poistetaan, niiden sääntelyä lievennetään, avataan kilpailu ja 
mahdollistetaan kokonaan uudet liiketoimintamallit liikkumisen 
ekosysteemissä. Tätä ei nykyisten järjestelmien suojissa liiketoimin-
taansa tekevien ole ollut helppo hyväksyä ja aloitteet esimerkiksi 
sääntelyltään vapaampien kokeilualueiden luomiseksi ovat olleet 
vaikeuksissa.

ICT:n luovassa käytössä kyse on aina myös luovasta tuhosta. Jos 
yhteiskunta ei siedä ja edistä luovaa tuhoa, se ei myöskään edistä 
ICT-alan kehittymistä ja uuden kilpailukykyisen työn ja tuotannon 
syntymistä.  Pelkurit eivät ICT:ssä pärjää.

PETRI RÄSÄNEN
johtaja, innovaatio- ja tulevaisuustyö 
Pirkanmaan liitto

Tulevaisuustyön ketteryys 
on välttämätön hyve
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INVEST IN -toimintaa kehitettäessä tuttuja markkinoita on arvioitu 
uudelleen ja etsitty uusia. Merkittäviä ovat edelleen ne maat, joista 
Suomeen ja yleisemmin Eurooppaan tehdään investointeja. 

– Tredean omat aktiiviset toimet kohdistuvat lähimarkkinoille, 
kuten Pohjoismaihin, Venäjälle, Englantiin ja Saksaan. Invest in Fin-
landin kanssa pyritään löytämään toimintamallit kaukomarkkinoille 
USA:han, Japaniin ja Kiinaan, Tredean Investoinnit ja osaajat -tiimiä 
johtava Petri Nykänen kertoo.

Nykänen sanoo, ettei Invest in -toiminnassa pidä myöskään 
unohtaa kotikenttää. On palveltava hyvin tänne jo sijoittuneita yri-
tyksiä huolehtimalla niiden toimitila- ja muista tarpeista. 

TAMPERE HOUKUTTELEE ÄLYKKYYDELLÄ
Tampere on profiloitu tulevaisuuden älykkääksi kaupungiksi, jota 
markkinoidaan seitsemällä osaamiskärjellä. Tietoala, ICT, on tärkeä 

Petri Nykäsen mukaan Tampereen 
seutua markkinoidaan älykkäänä 
kaupunkina ja uudistuvan 
teollisuuden veturina. Lupausten 
täyttämisessä käytetään 
hyväksi muun muassa Nokiassa 
kehittynyttä ICT-osaamista.    

Invest in 
-toiminnassa 
nojataan 
vahvaan 
ICT-osaamiseen

Tampereen kaupunkiseudun 
elinkeino- ja kehitysyhtiö 
Tredea Oy ilmoitti vuoden 
2015 alussa keskittyvänsä 
kolmeen elinkeinopoliittiseen 
teemaan. Panoksia suunnataan 
kotimaisten ja kansainvälisten 
investointien houkutteluun, 
yritysten liiketoimintaympäristön 
kehittämiseen sekä matkailuun. 

TAMPEREEN SEUDULLA

osaamiskärki. Sen avulla luodaan ratkaisuja myös muille osaamis-
kärjille, kuten valmistavalle teollisuudelle, älykkäille koneille, terveys-
teknologialle, luoville aloille, cleantech- ja energia-alalle sekä nano-
teknologiaan.

– Usean osaamiskärjen strategiassa pointti on se, ettei asioi-
ta tehdä siiloissa, vaan osaamisaloja toisiinsa linkittämällä luodaan 
mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin.

Nykäsen mukaan ICT-osaamista painottavat yritykset harkit-
sevat investointipäätöksissään pääkaupunkiseutua, Tamperetta tai 
Oulua. Tampere erottuu edukseen pääkaupunkiseutua edullisem-
malla palkkatasolla sekä osaajien pienemmällä vaihtuvuudella. 
Myös osaajien määrässä Tampere pärjää hyvin.  Invest in Finlandin 
teettämän osaajien saatavuuskartoituksen mukaan Tampereen kau-
punkiseudulla on noin 16 000 tietoalan osaajaa.

– Parin vuoden takainen kyselymme kansainvälisessä omistuk-
sessa oleville yrityksille kertoo, että niistä yli puolet tuli Tampereelle 

osaamisen takia. Meidän on pidettävä kiinni luovista, koulutetuista 
ihmisistä ja nostettava osaamista näkyviin esiin entistä vahvemmin, 
Nykänen sanoo.

Yleensä yritykset sijoittuvat uuteen maahan pääkaupunkiseu-
dulle. Näin myös Suomessa, jossa kaksi kolmasosaa uusista ulkomai-
sista investoinneista tulee Helsinkiin tai sen ympäristöön.

– Nämä tulijat kiinnostavat myös meitä, mutta ei siten, että ryh-
tyisimme pelaamaan kansallista nollasummapeliä taklaamalla toi-
siamme. Olemme kuitenkin valmiina, kun yritys tahtoo laajentaa 
Suomessa. Voimme tarjota Helsinkiä maltillisemman palkka- ja kus-
tannustason sekä hyvät toimialakohtaiset liiketoimintaympäristöt ja 
-verkostot, Nykänen sanoo.

NOKIA-KONTAKTIT 
AVAAVAT OVIA

Mahdollisia uusia investoijia ja tulijoi-
ta etsitään myös vihjeiden ja verkosto-
jen avulla. Esimerkiksi ex-nokialaisten 
perustama Tietotekniikan Tuki ry – 
tunnetaan myös nimellä KAATO – on 
käyttänyt henkilökohtaisia kontakteja 
hyvällä menestyksellä. 

KAATO-toiminnan ideana on, et-
tä kun mahdollinen tulija ilmaantuu, 
verkostosta etsitään toimialaa hyvin 
tunteva henkilö, joka ohjaa yritystä 
räätälöidysti aloittamaan Suomessa. 
KAATO-verkoston jäsenten avulla on 
avattu myös ovia.

– Suuryrityksissä audienssin saa-
miseksi on oltava kontakteja oikeisiin 
ihmisiin, ja ex-nokialaisillahan näitä 
verkostoja on ympäri maailmaa, Tie-
totekniikan Tuen hallitukseen kuuluva 
Petri Nykänen sanoo. 

KAATO-toiminta päättyi vuoden 
2014 lopussa, mutta sen parhaat käy-
tännöt jäävät elämään Invest in Fin-
land -toiminnassa. Nykäsen mukaan 
Tampereen kaupunkiseudulla tullee 
toimimaan Invest in Finlandin edusta-
ja seudun ja TEMin yhteisellä hanke-
rahoituksella.

KAATO-toiminnan lisäksi Tredea 
on ollut mukana toteuttamassa kahta 
Tietoalan uudet työpaikat -hanketta.
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STARTUP-YRITYSTEN ja vakiintuneesti 
toimivien yritysten kesken pitäisi saada syn-
tymään entistä enemmän vuorovaikutusta.  
Molemmilla on sellaista tärkeää, mitä toinen 
tarvitsee. 

− Toimivat yritykset tarvitsevat ketteryyttä, 
jolla reagoidaan markkinoiden tarpeisiin sekä 
muokataan liiketoimintasuunnitelmaa nope-
asti uudelleen. Tällainen joustavuus saisi tart-
tua startupeista. Tiettyyn kokoon kasvaneil-
la yrityksillä on puolestaan kokemusta siitä, 
 miten bisnestä kasvatetaan ja skaalataan. Se 
on oma osaamislajinsa, jonka yritykset osaa-
vat, kun ovat tehneet sen ennenkin, Kenneth 
Nyholm Pirkanmaan ELY-keskuksesta kuvaa.

Nyholm vastasi Tekesin toiminnasta Pir-
kanmaalla vuoteen 2014 asti. ICT-alan raken-
nemuutoksen voimistuessa startup-rintamal-
lakin alkoi tapahtua. Uusissa yrityksissä näkyi 
myös niiden perustajien tausta.

 − Oli kokemusta kansainvälisestä liiketoi-
minnasta ja uskallusta tähdätä korkealle. Kun 
oli totuttu tekemään maailmanluokan tuotet-
ta tai palvelua, tämä henki siirtyi startupeihin-
kin. Niin pitää ollakin, sillä keskinkertaisella ei 
pärjää. 

Kenneth Nyholmin mukaan rakennemuu-
tosvuosista selvittiin kokonaisuutena jopa 
odotettua paremmin. Valtaosa irtisanotuista ja 

paketinottajista on löytänyt eri reiteiltä uuden 
polunpään. Uusia yrityksiä on syntynyt paljon.

− Kun tavoitteena on ollut luoda uutta 
vahvasti kasvavaa vientitoimintaa ja teollisuu-
den liikevaihtoa, niin sillä rintamalla on paran-
nettavaa. Startupien liikevaihdot ovat pysy-
neet pieninä, eikä isossa mitassa työllistävää, 
vahvan kasvun menestystarinaa ole vielä syn-
tynyt. 

Nyholm toteaa, että isosta joukosta ICT-
startupeja ei vielä tarkkaan nähdä, mitä niistä 
tulee.  Mahdollista kova kasvu olisi nopeasti-
kin, sillä monet hyvät ICT-tuotteet ovat tyypil-
lisesti helposti skaalattavia esimerkiksi pilvitek-
nologioita hyödyntämällä. 

YHDESSÄ YRITYSKIIHDYTTÄMÖSSÄ
Moni startupeista otti alkuvauhtinsa Tampe-
reen Uuden Tehtaan yhteisöstä.  Myös Tekes 
panosti yhteistyöhön innovaatioympäristöis-
sä.

− Se aika on ohi, että ELY-keskuksissa odo-
tellaan rahoitushakemuksia. Jalkaudumme 
entistä enemmän sinne, missä tapahtuu, ja 
pyrimme yhteistyöhön mukaan mahdollisim-
man varhain, Kenneth Nyholm sanoo.

Tekesin asiantuntija työskenteli Uudella 
Tehtaalla osana yhteisöä päivän viikossa. Sa-
maan tapaan on oltu mukana Mediapolis-

yhteisössä. Nyholmin mukaan tämän tyyppi-
set innovaatioympäristöt voisivat olla paikko-
ja olemassa olevien ja startup-yritysten vuoro-
vaikutuksen kasvattamiseen.

− Pirkanmaalaisyrityksen teknologiajohta-
ja totesi, että hän tekisi mielellään yhden työ-
päivänsä viikossa tuollaisessa paikassa. Vuoro-
vaikutusta syntyisi pakostikin vaikka kahvipöy-
täkeskusteluissa, ja voi vain kuvitella mahdol-
lista molemminpuolista hyötyä.

− Innovaatioalustojen vastuuhenkilöt voi-
sivat lähteä myymään tällaistakin yhteistyö-
mahdollisuutta startup-yhteisön kanssa.

Nyholm ottaa ison luokan esimerkin. Pii-
laaksossa toimivassa yrityskiihdyttämös-
sä Plug and Play Tech Centerissä työskente-
lee eurooppalaisen mediatalon asiantuntija. 
Hän osallistuu esimerkiksi pitchaustilaisuuk-
siin, kontaktoi startupeja ja etsii mahdollisuuk-
sia. Todennäköisyys kohdata pöhinän keskel-
tä kultajyvä on varmasti suurempi kuin tavan-
omaisesti työpaikalla.

Maailmalta löytyy esimerkkejä kiihdyttä-
möistä, joissa ideana on aktivoida toimintansa 
eri vaiheissa olevien yritysten yhteistyötä. Näin 
tehdään esimerkiksi Samsungin uudenlaisissa 
innovaatiokeskuksissa.

− Tulkitsen Samsungin todenneen, ettei 
jättiläisfirma ole itse riittävän hyväinnovaati-

Kenneth Nyholm korostaa 
eri vaiheessa toimivien 

yritysten yhteistyötä. − Kun 
henkilöstön määrä kasvaa yli 

viidenkymmenen ja mennään 
satoihinkin tekijöihin, 

toiminta muuttuu koko ajan 
jäykemmäksi. Organisaatio 

esimerkiksi puolustaa sinänsä 
tärkeitä asiakassitoumuksiaan 

niin vahvasti, että sekin 
jarruttaa uudistumista.

Startupit ja toimivat yritykset sparrauskoppiin  

LISÄÄ VIRTAA yritysten kasvuun puhal-
letaan uudella yksiköllä. Tekesin rahoitus-
ta, kansainvälistymisasioita, energiatukia 
ja alkavien yritysten tuoteväylätoimintaa 
koskevat ELY-keskusten resurssit on yh-
distetty yhdeksi Kasvu ja innovaatiot -yk-
siköksi.  

Valtakunnallisesti toimivan yksikön 
vetovastuu on Pirkanmaan ELY-keskuk-
sessa. Sen asiantuntijaverkostossa työs-
kentelee 15 ELY-keskuksen alueella noin 
120 henkilöä.

Kasvu ja innovaatiot -yksikkö toimii 
vahvasti Team Finland -hengessä. Se to-
teuttaa palvelumallia, jossa yritysten kas-
vuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä 
kehittämistarpeita tarkastellaan kokonais-
valtaisesti Tekesin, Finnpron, Finnveran ja 
ELY-keskusten voimin. 

− Nostamme asiakaslähtöisyyden 
entistä paremmin esiin ja haastamme 
myös asiakasyritykset itse arvioimaan 
toimintaansa uudella tapaa.  Jos esimer-
kiksi yrityksen kehittämishanke koskee 
 Tekesin mahdollisuuksia, pyrimme ar-
vioimaan tilanteen laajemmin ja myös 
siitä näkökulmasta, voisiko joku muukin 
verkostostamme hyödyttää yritystä, Kas-
vu  ja  innovaatiot -yksikön päällikkö Mika 
 Sievi-Korte kertoo.

Tätä varten Team Finland -verkoston 
toimijoiden on tunnettava myös kump-
paneidensa palvelumahdollisuudet sillä 
tasolla, että yritykset osataan ohjata tar-
vittaessa lisätiedon lähteille. Verkoston 

sisältä yritykset saavat käyttöönsä valta-
kunnan parhaan asiantuntemuksen riip-
pumatta siitä, missä kyseinen asiantuntija 
toimii alueellisesti. 

 
TUNNETAANKO PALVELUT, 
TIEDETÄÄNKÖ YRITYKSET?
Iso joukko yrityksiä on hyödyntänyt vain 
jonkin Team Finland -verkoston toimi-
jan palveluja. Ja iso joukko ei ole käyttä-
nyt mitään, vaikka esimerkiksi tuotekehi-
tyksessä Tekes olisi voinut olla mukana, ja 
viennin kehityksessä kansainvälityspalve-
luilla olisi ollut sijansa.

−Viranomaisina helposti kuvittelem-
me yritysten tuntevan palvelumahdol-
lisuutemme. Ja itse kuvittelemme tietä-
vämme yrityskentän, ja ehkä nimitasolla 
sen tunnemmekin. Nyt myös lähestym-
me itse aktiivisesti erilaisia yrityksiä. Niissä 
on paljon hyödyntämätöntä kasvupoten-
tiaalia, Mika Sievi-Korte linjaa.

MITATAAN MITEN MENI  
Team Finland -toiminnan tavoite on kak-
sinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 
2020 mennessä.

− Tällä tavoitteella haastamme itsem-
me. Nyt onnistumistamme voidaan suo-
raan mitata, Mika Sievi-Korte sanoo.

− Eihän viennin kehitys pelkästään 
meistä johdu, mutta omalta osaltamme 
pyrimme kaatamaan kaikki esteet konk-
reettisen tavoitteemme tieltä.

oissa. Uusissa keskuksissaan se valikoi lähi-
piiriinsä lupaavia startupeja, antaa tukea ja 
työkaluja ja tarkkailee mitä tapahtuu. Jos 
nousee näkyviin kiinnostavaa, se reagoi esi-
merkiksi ostamalla tai lisensoimalla.

VIERAILIJOILLE TERVETULOA
Kaikki keinot lisätä yritysten välisiä vuoro-
vaikutustilanteita kannattaisi Kenneth Ny-
holmin mukaan kokeilla. Miksei esimerkiksi 
perustettaisi innovaatioympäristöihin visi-
tor lounge -tiloja, joissa ulkopuoliset yrityk-
set voisivat työskennellä määräajan, esimer-
kiksi viikon kerrallaan.

− Rahoitus tuntuu olevan tällaisten 
yleisten tilojen haaste, mutta nyt pitää us-
kaltaa ottaa riskejä ja kokeilla uusia toimin-
tamalleja. Jos jokin kokeilu ei toimi, sitten 
kokeillaan muuta.

IHMINEN VIE IDEAN BISNEKSEKSI 
Yhteistyö Tekesin kanssa mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa pyrkii osaltaan varmis-
tamaan, että todella potentiaaliset menes-
tyjät ja kasvuyritykset saisivat varsinaiseen 
tuotekehitysvaiheeseensa rahoitusta. Lu-
paavat merkit eivät kuitenkaan välttämättä 
takaa menestystä.

Kenneth Nyholm sanoo vuosien varrel-
la moneen kertaan nähneensä sen, miten 
paljon on kiinni mukana olevista ihmisistä.  
Vaikka idea näyttäisi kuinka hyvältä, ilman 
oikeanlaisia ihmisiä kokonaisuus ei etene. 

− Ideoita on oikeastaan helppokin ke-
hittää, mutta niiden vieminen kaupanteok-
si asti on paljon harvinaisempi taito. Tarvi-
taan siis hyvät tyypit, oikeanlainen tiimi ja 
mielellään vielä hallitus, jolla on kokemusta 
aiemmasta onnistumisesta tai epäonnistu-
misesta.

VOITTAJA YMMÄRTÄÄ 
LOPPUKÄYTTÄJÄÄ
Käyttäjäkokemus on kilpailuvaltti, jota eri 
aloilla ei ole vielä tarpeeksi osattu ottaa bis-
nesvoimaksi.  ”Käyttöliittymäajattelusta” pi-
täisi siirtyä kokonaisvaltaiseen käyttäjäkoke-
muksen ymmärtämiseen.

− Rajapinta tuotteen tai palvelun ja lop-
pukäyttäjän välillä voi olla kuinka hieno ta-
hansa, mutta jos ei ole syvällisesti ymmär-
retty loppukäyttäjää, tulos ei ole hyvä. Täs-
sä on vielä yllättävän paljon opittavaa. Suuri 
virhe on kuvitella pärjäävänsä ilman riittä-
vää käyttäjätutkimusta.

vauhdittaa kasvua ja 
kansainvälistymistä 
ELY-keskusten kautta

TEAM FINLAND

− Yritysten kasvua ja kansainvälistymistä 
tukeva koneisto viritetään entistä 
terävämpään iskuun. Etsimme  parhaat 
käytännöt ja otamme ne käyttöön 
valtakunnallisesti, Kasvu ja innovaatiot 
-yksikön päällikkö Mika Sievi-Korte linjaa.
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ALEX NIEMINEN
toimitusjohtaja
N2 Marketing Oy

KUUSI vuotta sitten olin taksissa matkalla puhu-
maan markkinointialan ihmisille “Internetin uusista 
mahdollisuuksista”. Käyn yleensä presentaation no-
peasti läpi juuri ennen esitystä. Olin säntillisesti ra-
kentanut esityksen uusista, kiinnostavista, markki-
nointia koskevista verkkoasioista. Sitten päässäni 
napsahti: suomalaiset yritykset eivät tarvitse yhtään 
“uutta ideaa”, kun perusasiatkin ovat vielä tekemät-
tä. Mieleeni tuli elävä takauma vuoden 1994 presen-
taatiosta, jossa luettelin asioita, joita yritysten ja yh-
teisöjen pitäisi netissä tehdä.

Tuolla puolen tunnin taksimatkalla kirjoitin presen-
taationi uusiksi. Sen sisältö oli kiteytettynä tämä: 
Suomessa ollaan monelta osin jäljessä aivan ver-
kon hyödyntämisen perusasioissa. Nyt, kuusi vuot-
ta myöhemmin, olen aivan yhtä huolissani – aivan 
samoista asioista. 
 
Suomi näyttää monessa kansainvälisessä vertailus-
sa tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaalta. Jos asiaa 
tarkastelee kuluttajan tai kansalaisen näkökulmasta, 
vaikuttaa kuitenkin siltä, että nuo vertailut keskitty-
vät enemmän sähköisen asioinnin teknisiin edelly-
tyksiin. Ei varsinaisiin loppukäyttäjähyötyihin. Sa-
doista 2000-luvun alkuvuosien hankkeista pääosa 
päättyi, eikä tietoyhteiskuntakehitys ole ollut viime 
hallitusten keskiössä.

Verkkokauppa on poikkeuksellisen surullinen esi-
merkki suomalaisten toimijoiden – rahoittajista kes-
kusliikkeisiin – totaalikoomasta suhteessa muun 
maailman kehitykseen. Ulkomaiset toimijat ovat on-
nistuneet yksi toimiala kerrallaan raivaamaan tiensä 
suomalaisten käyttäjien tietoisuuteen ja käyttöön. 
Viime jouluna kävelin kotinurkillani pikkuruisen lä-
hikaupan ohi. Sinne kärrättiin rullakkotolkulla Zalan-
don paketteja kuluttajien noudettavaksi.

Itse olen tottunut ostamaan tuotteita ja palveluita 
verkosta. Harva käyttämistäni toimijoista on koti-
mainen. Jouluna hämmästelin sitä, kuinka suoma-
laisesta verkkokaupasta tekemäni ostoksen kesti tul-
la kahden kilometrin päästä kauemmin, kuin tyttä-
relleni ostamani merenneitopyrstö (älkää kysykö!) 
USA:n Keskilännestä. Huono menestys ei ole mikään 
ihme. Suomalaiset saavat usein paremmat valikoi-
mat, paremman palvelun – ja kyllä – myös kilpailu-
kykyisemmät hinnat muualta. Vaikutukset Suomelle 
ovat ikävät.

Mihin Suomen 
digitaalinen 
tulevaisuus hävisi?

Viime vuonna kuulimme suomalaisen tavaratalo-
kaupan huonosta menestyksestä. Suomen talou-
dellinen alakulo selittää tästä oman osansa, mutta 
syyttävää sormea osoitetaan “kansainvälisiin verk-
kokauppoihin”. Mutta eivät ne ole tehneet tässä 
mitään väärää. Paljon aiheellisempi kritiikin kohde 
on näiden suomalaisten toimijoiden kyvyttömyys 
muuttua. Nämä ongelmat ovat tuttuja muillakin 
markkinoilla. Muutos syntyy useimmiten uusissa, 
ketterissä yrityksissä.

Usein väitetään, että suomalaisilla ei ole mahdolli-
suuksia kansainvälisten verkkokauppojen puristuk-
sessa. Tämä on täysin käsittämätön ajatus. Zalando 
on saksalainen, Ruotsista ovat puolestaan lähtöisin 
niin boozt.com, nelly.com, Spotify kuin AdLibris-kir-
jakauppakin (ja Skype, jota kehitetään nykyään ruot-
salais-virolaisin voimin). Kyse on halusta, osaamises-
ta, näkemyksestä, uskalluksesta – ja kyvystä toteut-
taa asioita. Tai näiden puutteesta.

Insinöörikansana suomalaiset ovat käytännönlähei-
siä ihmisiä. Joskus jopa liian käytännöllisiä.

Puuttuuko Suomesta sitten rahaa (ei), halua (ei), 
osaamista (ehkä), näkemystä (ehkä) tai uskallusta 
(kyllä). Suurin ongelma on asenteessa. Sanotaan, et-
tä suomalainen uskoo vasta kun näkee. Nyt on naa-
purimaista etelässä ja lännessä nähty monta onnis-
tumista. Näiden pitäisi riittää todistukseksi ja inspi-
raation lähteeksi täälläkin. Monista alan epäonnis-
tumisistakaan ei pitäisi pelästyä. Ne kuuluvat pelin 
henkeen, ja niistä pitäisi vain osata ottaa opiksi. 

Avain kasvuun ja digitaalisen kuilun kaventamiseen 
on pohjimmiltaan yrittäjyydessä. Yrittämiseen on 
vaikea ketään kouluttaa. Ketään ei voi – tai ei aina-
kaan pitäisi – yrittäjäksi pakottaa. Toimintaympäris-
tön sen sijaan pitäisi olla yrittämiseen kannustavaa. 
Tästä on onneksi korkeakoulupuolella, Aalto-yliopis-
ton yhteydessä nähty hyvä esimerkki. Opiskelijat 
 coachaavat ammattilaisten avulla toisiaan yrittäjiksi. 

Mutta myös valtion ja kuntien pitäisi tehdä uusien 
työpaikkojen luominen nykyistä helpommaksi ja 
yrittäminen houkuttelevammaksi. Ilman uusia yri-
tyksiä ja innokkaita yrittäjiä ei Suomi nouse takaisin 
digitaalisen maailman huipulle. 

AIKA EI OLE RAHAA.
Aika on menneen maailman mittari työnteossa. Nykyisessä tietoyhteiskunnas-
sa työn tuottavuus on huomattavasti tärkeämpää kuin käytetty työaika. Luo-
vassa työssä tuotokset ratkaisevat. Oivallus jonkin akuutin ongelman ratkai-
susta voi tulla aamulla suihkussa – ja voi olla arvokkaampi kuin edelliset kaksi 
viikkoa toimistolla ”työaikaan”. Kuitenkin lainsäädäntö pakottaa tänä päivänä 
kaikki työsuhteet aikapohjaiseksi ja kahlitsee työntekijät toimistoihin turhaan.

IHMISET OVAT YKSILÖITÄ. 
KOHDELKAAMME HEITÄ SIIS YKSILÖLLISESTI.
Yksilöt ovat tuottavimpia eri vuorokaudenaikoina, tai jopa eri vuodenaikoina. 
Elämäntilanteet ovat erilaisia, ja eri elämänvaiheissa ihmiset kaipaavat erityyp-
pisiä joustoja työntekoon. Ei ole mitään järkeä pakottaa kaikkia ihmisiä yhtei-
sen ja yleissitovan sopimuksen piiriin, kun yksilöinä ihmiset tarvitsevat erilaisia 
malleja. Pienten lasten isä kaipaa eri lailla aamuihin ja iltapäiviin joustoa, kuin 
kaipasi viisi vuotta aiemmin. Elämäntapa-aktiiviurheilija voi haaveilla tekevän-
sä kuusi kuukautta työtä aamusta iltaan ja viettää vaikkapa sitten toiset kuu-
si kuukautta vuoristossa, tai merellä. Jos työntekijän ehdottama työsuhteen 
muoto, tapa ja aika käyvät työnantajalle, niin miksi yksilönvapaus ja työn teke-
misen muoto pitää kieltää yleissitovilla sopimuksilla ja ikiaikaisilla tehdastyö-
hön perustuvilla säädöksillä?

LUOVA TYÖ JA KANNUSTINLOUKUT.
Ohjelmistoala on vain yksi esimerkki alasta, jossa tehdään luovaa työtä. Oh-
jelmistoalalla kahden samanikäisen ohjelmistokehittäjän suorituskyvyssä ja 
tehokkuudessa voi olla kymmenkertaisia eroja. Erot syntyvät muun muassa 
oivalluksista, miten ongelma on teknisesti ratkaisu, ja tuotetun ratkaisun vir-
heettömyydestä. Koska molemmat ohjelmistokehittäjät ovat aikapohjaisessa 
työsuhteessa, heidän palkkojensa ero ei ole kymmenkertainen. Noheva ja ky-
kenevä ohjelmistokehittäjä on kannustinloukussa – hänen ei kannata työs-
kennellä tehokkaasti, koska tätä tehokkuutta ei nykymallilla ole mahdollista 
konvertoida vapaa-ajaksi tai ylimääräisesi rahaksi.

LUOVAN TYÖN LAINSÄÄDÄNTÖ?
Luovaa työtä ja tietotyötä tekevät yritykset kohtaavat ongelman nyky-Suo-
messa: voidakseen mahdollistaa työntekijöiden toiveet työsuhteessa on yri-
tysten rikottava vanhentunutta työlainsäädäntöä. Näillä aloilla ei ole paluuta 
menneisyyteen, ja luovaa työtä ja tietotyötä tehdään yhä enemmän eri aloilla. 
Kun työlainsäädäntö ei pysy kehityksen mukana, ”kansalaistottelemattomuus” 
nousee tietoiseksi vaihtoehdoksi. Suomessa on satojatuhansia ellei miljoonia 
työntekijöitä, jotka haluavat tehdä työtä eri tavalla ja erilaisessa työsuhtees-

RASMUS ROIHA
toimitusjohtaja
Ohjelmistoyrittäjät ry 

Miksi Suomessa 
ei saa tehdä työtä?
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”Keskin-
kertaiseen 
tyytyminen 
ei riitä ”

sa, kuin mitä nykyinen lainsäädäntö mah-
dollistaa.

Vanhentunut lainsäädäntö on vieraan-
tunut nykyisen työelämän todellisuudesta. 
Yksilön oikeudet eivät toteudu, työn tehok-
kuus kärsii ja työstä tulee kontrolloitua pak-
kopullaa. Kukaan ei voita. 

EHDOTUKSIA NYKYTILANTEEN 
KORJAAMISEKSI
Kannustinloukut on tuhottava. Nykyinen 
systeemi rankaisee työnteosta. Äitiyspäi-
värahaa nauttiva voi nykyään työskennellä 
vain sunnuntaisin, koska äitiyspäivärahaa 
maksetaan vain arkipäiviltä. Ehdotus: niille, 
jotka tekevät äitiyslomalla, opintojen ohes-
sa tai työttömyystuen aikana myös verotet-
tavaa työtä, maksetaan korotettuja tukia. 
Näin esimerkiksi opiskelijoista saadaan työ-
elämävalmiimpia ja äitiyslomalta palaami-
nen nopeutuu ja helpottuu. Tähän yhdiste-
tään työaikojen joustavuus niin, että työtä 
saa tehdä vaikka öisin, jos niin valitsee.

Luodaan hyvien tekijöiden luokka, Kut-
sumusammattilaisten liitto. Työntekijöi-
den ja työnantajien yhteisen liiton jäsenten 
draiverina toimii motivaatio ja aikaansaami-
sen halu, ei vastakkainasettelu. Kutsumus-
ammattilaisten liitto ajaa työntekijöiden oi-
keuksien lisäämistä ja työsuhdepohjaista 
yrittämistä. Parhaille työntekijöille on voita-
va tarjota enemmän. Omalla työllään voi lu-
nastaa enemmän vapauksia, lomia, osakkei-
ta ja muita etuja. Kutsumusammattilaisten 
liitto haluaa lisätä työtyytyväisyyttä ja pa-
rantaa työhyvinvointia. Se ottaa kantaa työ- 
ja vuosiloma-aikoihin: esimerkiksi kesäloma 
pitää voida pitää helmikuussa, jos niin ha-

luaa, ja jos yksilön suorituskykyisin aika on 
keskellä yötä, työt pitää saada tehdä silloin. 
Kahdeksasta neljään -kulttuuri on romutet-
tava niiden osalta, joille se ei sovi.

Työsuojelulaki ulotetaan koskemaan 
työntekijää, ei työnantajaa. Työntekijä vel-
voitetaan todistamaan, että hän on pitä-
nyt vapaita ja lomia. Työnarkomaniaan tai-
puvaisten tunnistamiseksi ja hillitsemiseksi 
luodaan henkisen työsuojelun mekanismit. 
Työntekijän näkökulmasta perhetilanteen 
edellyttämät joustot, henkilökohtaiset va-
linnat ja suorituskyvyn optimialue tulevat 
huomioiduiksi työn järjestelyissä. Parhaat 
lahjakkuudet menetetään, jos heille ei an-
neta mahdollisuuksia toteuttaa potentiaa-
liaan pitämällä heitä väärään aikaan työssä 
tekemässä vääränmittaisia päiviä. 

Työsuhteet on määriteltävä uudelleen. 
Vanhentuneet lait eivät tunnusta nykyisiä 
työn tekemisen muotoja työsuhteina. Ah-
kerat ja aikaansaavat työntekijät ajetaan 
väkisin toiminimen, kommandiittiyhtiön 
tai osakeyhtiön taakse työtä tekeviksi. Tä-
mä mahdollistaa useammalle työnantajal-
le työn tekemisen, samoin kuin työmäärän 
ja ajan valitsemisen joustavasti. Samalla se 
ajaa työntekijät turvaverkkojen ulkopuo-
lelle. Turvaverkkojen, jotka on rakennettu 
työntekijöitä varten. Turvaverkkojen, joiden 
avulla työntekijä ei menetä perheensä kotia 
tai koko elantoaan huonolla hetkellä. Työn-
tekijöillä pitää olla tällaiseen turvaverkkoon 
mahdollisuus, ja työlainsäädäntö on muu-
tettava mahdollistamaan nykyiset työn te-
kemisen muodot.

OHJELMISTOKEHITYSYHTIÖ Vincit Oy 
on monella tapaa ravistellut perinteisiä aja-
tuksia siitä, miksi yritys on olemassa, miten 
se toimii ja mitä työelämä on. Asiakastyy-
tyväisyys on totta kai tärkeää – siitä anne-
taan sataprosenttinen takuu – mutta ihan 
yhtä tärkeää on henkilöstötyytyväisyys.

– Parhaita yrityksiä johdetaan unelmil-
la. On tarina, joka kerrotaan – tai on tari-
na, joka luodaan yhdessä. Yleensä yritykset 
kertovat visiossaan kasvu- tai rankingta-
voitteensa. Meidän visiomme ja koko yri-
tyksen perusidea on, että maanantaina ei 
saa vituttaa tulla töihin, sanoo toimitusjoh-
taja Mikko Kuitunen.

Yrityksen kilpailukyky perustuu Kuitu-
sen mukaan siihen, että yritys osaa etsiä ja 
tunnistaa ongelmia ja houkutella tekijöitä, 
jotka haluavat etsiä, tunnistaa ja ratkaista 
ongelmia. Yrityksen menestys riippuu siitä, 
mikä on se idea, miksi yritys on perustet-

VINCITISSÄ on keskusteltu tiimien ja yk-
silöiden unelmista ja mietitty, miten ne 
voisivat toteutua.  Miten työn sujuvuut-
ta voitaisiin parantaa? Miten pitää huoli 
omasta kehityksestä? Miten tasapainottaa 
työtä ja vapaa-aikaa? Unelmia visualisoi-
tiin yrityksen tulevaisuuteen kurkistavan 
valokuvaprojektin avulla. Kukin tiimi ideoi 
ammattikuvaajan avustuksella omat tule-
vaisuuden toiveensa ja visionsa ja esitteli 
ne muille tiimeille. Tarinoista tunnistettiin 
kaikille tiimeille yhteisiä piirteitä ja niistä 
muodostui koko organisaation yhteinen 
unelma. Vincit on muuttamassa ja uuden 
toimiston ratkaisuissa mietitään sitä, mi-
ten fyysinen ympäristö voi tukea unelmaa.

Tämän luvun aloitusaukeaman kuvas-
sa esittäytyy yhden Vincitin tiimin näke-
mys unelmasta ja tulevaisuudesta sanoi-
tettuna näin:

”Tiimin haaveissa siintävät mobii-
lisovellukset, joiden avulla toteutetaan jo-
tain suurta. Porukka on mukana tekemäs-
sä mielenkiintoisia, haastavia ja yllättäviä-
kin juttuja – tätä kaikkea symboloi kuvassa 
tulta syöksevä robottidinosaurus. 

Laitteille toteutetaan usein myös oh-
jaus, josta esimerkkinä tabletilla ohjattava 
lentävä helikopteri. Työ kohdistuu etenkin 
uusiin mobiililaitteisiin,  ja vanhoja lakais-
taankin ahkerasti pois. Käytössä ovat myös 
uusimmat teknologiat, joita hologrammi-
näyttö kuvastaa.

Töissä on edelleen hyviä kavereita ja 
rento meno, kuten hackfest-julisteet, pin-
gispöytä ja beer bong antavat ymmärtää. 
Jokainen saa itse edelleen vaikuttaa toi-
mintatapoihin ja yrityksen kehittämiseen. 
Tiimin hankkima jääkaappikin on edelleen 
hengissä.” 

Dreaming Team

tu. Idea taas määrittelee yritykselle myös op-
timaalisen tavan toimia.  Perinteiset ideat ja 
mittarit, kuten kasvu tai kansainvälistyminen, 
eivät enää riitä. 

UNELMA
Mikko Kuitusen voittavassa organisaatiossa – 
optimaalisessa tavassa toimia – on kolme tu-
kijalkaa: johtaminen, motivaatio ja merkitys.

Merkitys tarkoittaa tarinaa, johon kaikki 
voivat sitoutua ja jonka toteuttajina he voivat 
nähdä itsensä. Johtamisessa Kuitunen uskoo 
valtuuttavaan johtamiseen eli siihen, että ih-

Yksittäisten ihmisten tulevaisuuden kilpailukykyä miettiessään Mikko Kuitunen 
löytää yhden tekijän ylitse muiden: – Pitää ymmärtää, mitä haluaa tehdä, eikä 
tehdä vain sitä, mitä on käsketty. Et kehity mestariksi, ellet rakasta sitä, mitä teet. 
Pitää myös olla valmis tekemään duunia unelman ohjaamiseksi, koska voi olla, 
että vastoinkäymisiä tulee.

Kuva Antti Karppinen

Ku
va

 H
ei

kk
i H

au
ta

la

Ku
va

 O
hj

el
m

is
to

yr
it

tä
jä

t

RASMUS ROIHA
toimitusjohtaja
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LOPPUSANAT

Tämän julkaisun työnimenä oli ”Hallitsematon kaaos vai hallittu muutos ja kehittämisen kierre?”. 
Tilaa annettiin eri rooleissa mukana olleille, heidän omille sanoilleen ja ajatuksilleen. Nyt lopputulosta 
 tarkastellessa siitä väkisinkin nousee päällimmäiseksi selviytymisen mahdollisuuden näköala. Aineisto siis 
puhuu enemmän hallitun muutoksen mahdollisuudesta kuin hallitsemattomasta kaaoksesta.

Ratkaisut eivät ole olleet helppoja kenellekään. Instituutiot ovat tukipalvelujen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa luottaneet tietoon ja intuitioon ja tehneet parhaansa. Saadut palautteet ovat osoittaneet, että toimet 
ovat olleet ainakin oikean suuntaisia.

Tukiorganisaatioiden osalta keskeinen havainto on, että voimien alueellisel-
la integroinnilla saavutetaan vaikuttavimmat tulokset.  Verkoston yhteistyö 
vaatii avoimuutta, yhdensuuntaista näkemystä, luottamusta eri toimijoiden 
tahtoon ja osaamiseen sekä keskinäistä arvostusta.

ICT-rakennemuutoksen tukiprosessi on ollut luonteeltaan bottom up -tyy-
linen. Ytimen ovat muodostaneet yritysten omat ratkaisut ja paikallisesti 
neuvottelu- ja suunnittelupöytiin ovat osallistuneet sellaiset tahot, joilla on 
aito intressi olla mukana palvelujen tuottamisessa ja muotoilussa. Yhteis-
työ ei ole ollut muodollista eikä valtahierarkioiden jäykistämää, vaan aidosti 
asiakaslähtöistä.

Yritysten ja julkisten organisaatioiden toimintakulttuurit ovat muutoksessa. 
Varsinkin nuorten yritysten puheenvuorot yksiselitteisesti tukevat käsitystä, että tulevaisuuden menestyvä 
yritys luottaa asiantuntijoihinsa, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat kaiken toiminnan perusta niin yrityksen si-
sällä kuin suhteessa asiakkaisiinkin.

Ihmisten selviytymistarinat osoittavat, että rakennemuutoksen ytimessä olevien henkilökohtaiset ratkaisut 
ovat hyvin yksilöllisiä. Enää ei voi ajatella, että ihmisiä ”sijoitetaan” massiivisesti joihinkin tehtäviin, kuten ai-
kaisemmassa maailmassa saattoi olla mahdollista. Nykyisin jokaisen on luotava oma ”road mappinsa” ja us-
kallettava toteuttaa se. Usein rohkeus palkitsee.

URPO SALKOAHO
koulutusasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus 

miset saavat tehdä omat sääntönsä. Vincitissä on kyseenalais-
tettu koko organisaatiorakenne, luovuttu hallinnollisista esimie-
histä ja henkilöstö on saanut entistä enemmän vastuuta omas-
ta työstään ja kehityksestään. Tähän liittyy motivaatio – Vincitin 
mallin mukaan se, että pitää olla nälkää tehdä, pitää olla haus-
kaa ja pitää olla mahdollisuus onnistua.

– Jengi omistaa tavoitteen ja omat unelmansa, organisaatio 
tarjoaa mahdollisuuksia toteuttaa ne. Ihmiset viihtyvät ja kehit-
tyvät, ja organisaatio kehittyy. Tämä match ei toimi kaikille eikä 
meilläkään välttämättä ikuisesti. Ihmiset valitsevat toisin, lähte-
vät pois, ja vaikka se aina tuntuu pahalta, se on hyväksyttävä, jos 
kerran ihmisiä kannustetaan toimimaan unelmiensa mukaisesti.

Mikko Kuitunen myöntää, että vaikka uusi toimintakulttuuri 
on radikaali, ei se ole vielä valmis.

– Se sopii meille nyt. Ei Vincit vielä valmis ole, mutta meillä 
on hyvä aihio jatkokehitykselle. Uudet ajatukset aukeavat jo teh-
tyjen ratkaisujen ja kehityksen pohjalta. Koko ajan vastaan tulee 
asioita, jotka esimerkiksi kolme vuotta sitten olisivat olleet mah-
dottomia toteuttaa, mutta nyt – jonain päivänä – ne alkavat olla 

meille mahdollisia. Viimeksi olemme miettineet sitä, voisivatko 
ihmiset itse määrätä oman palkkansa. Ajatuksemme ovat haas-
tavia, ja linjauksia joutuu hakemaan myös lainsäädännön kautta. 
Se ei nykyisellään salli palkan alentamista työtehtävien pysyessä 
sinänsä samoina.

ONNELLISUUS 
Mikko Kuitunen johtaa yritystä, joka on palkittu parhaana mo-
nissa työelämän kehittämiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin 
ja motivointiin liittyvissä vertailuissa. Samaan aikaan yrityksen lii-
kevaihto kasvaa 50 prosenttia vuodessa ja työntekijöiden määrä 
lähes samaa tahtia.

Mikä on johtajan oma unelma?
– Oma unelmani on olla onnellinen. Olen onnellinen, kun 

teen paljon töitä, saan aikaan asioita ja saan muut pohtimaan, 
miten tämän kaiken teen. Nyt olen onnellinen, koska voin olla 
kotona lapsen kanssa, olen kotona enemmän kuin koskaan. Ih-
miset ympärilläni vaikuttavat onnellisuuteen myös.

”SUOMEN kilpailukyky ei voi perus-
tua hintaan eikä massaan, sen täytyy 
perustua erikoistumiseen. Ja erikois-
tuminen perustuu koulutukseen.

Koulutus on ollut hyvällä tasol-
la, mutta se vaatii uudistumista. Kou-
lutuksessa on keskitytty ongelmien 
ratkaisemiseen, kun pitäisi keskittyä 
ongelmien etsimiseen ja tunnistami-
seen, oikeiden kysymysten kysymi-

seen. Voittaja ei ole se, joka ratkaisee 
ongelman, vaan se, joka keksii ongel-
man. Ratkaisu ja ratkaisijoita löytyy 
kyllä aina. 

Suomalaiset ovat nykyään kansa-
kuntana enemmän ongelmanratkai-
sijoita. Luovuutta ja innovatiivisuut-
ta kaivataan lisää, ja vaikka meiltäkin 
niitä löytyy, maailmalta tarvitaan teki-
jöitä tänne. Heidän saamisensa edel-

lyttää monikulttuurisuuden hyväksy-
mistä. Ilmainen koulutus on tärkeää, 
jatkossakin – sekä tietysti se, että op-
pilaitoksemme ovat kansainvälisesti 
vetovoimaisia.”

         
MIKKO KUITUNEN

toimitusjohtaja 
Vincit Oy

Se voittaa, joka keksii ongelman

Tulevaisuuden 
menestyvä 
yritys luottaa 
asiantuntijoihinsa, 
ja avoimuus sekä 
läpinäkyvyys ovat 
kaiken toiminnan 
perusta.

Nykyisin jokaisen 
on luotava oma 
”road mappinsa” ja 
uskallettava 
toteuttaa se.
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A future aim is 
to implement 
increasingly 
innovative and 
anticipatory 
service processes 
through extensive 
cooperation.

Businesses have different action strategies when facing 
structural change. When facing a crisis, businesses with a short-
term focus often settle for cutting operational costs mainly 
through redundancies and layoffs. Ideally, businesses should 
anticipate global trends and adjust production to the new 
context in a controlled and competitive way by adapting their 
products, services and approach accordingly. Businesses need 
approaches that are based on continuous innovation, individual 
customer service and sustainability, states Researcher Tatu 
Piirainen of the Work Research Centre of Tampere University in 
this publication. 

Structural changes in the ICT business have resulted in the 
establishment of approximately 500 new companies in Finland 
during the last few years. Newly established businesses have 
also created a new kind of corporate culture that is based on 
trust, genuine interaction, openness and transparency in all of 
their actions. Their entrepreneurs have a strong opinion that 
business support measures should be redefined. They think 
that funding can not create businesses and that support after 
startup grants should be tied to growth in market conditions.  

In 2011, the ICT cluster in the Tampere Region employed 
approximately 9,500 people. Of the 3,000 who have been made 
redundant during the last five years, approximately 40% have 
transferred reasonably smoothly to other positions either in 
the same or in other organizations, approximately 40% have 
found new employment after a relatively short period of 
unemployment and active job-seeking, establishing a business, 
training or other activation measures. The risk of prolonged 
unemployment has started to become a real issue for a fifth of 
the group.  

In the Tampere Region, cooperation between the public and 
private sectors to counteract the adverse effects of structural 
change was established rapidly. A network approach and 
activation measures for those at risk of unemployment 
have proved to be effective – cooperation is informal and 
participants have common interests and views on appropriate 
integration of different forms of funding. 

Structural change 
in the ICT business 
has not ended. 
Future focus areas 
will include effective 
networking between 
the different regions 
at a national level, 
finding international 
assignments and 
utilising advanced 
digital service models. 
Effective networking 
signifies scaling 
services in a tailored 
manner to provide 
users with equal 
access throughout 
the country. Talent 
workgroups can 
be formed across regional boundaries.  The idea behind 
increasingly international service orientation is to give 
competences within Finnish companies better access to 
European and global labour markets.

In the near future, we aim to implement increasingly innovative 
and anticipatory services involving structural change through 
extensive cooperation. An increasingly proactive approach 
means that we learn from best practises and approaches that 
are presented in this publication, for example. 

Tampere 1 May 2015

URPO SALKOAHO
Senior Adviser
The Centre for Economic Development, Transport 
and the Environment for Pirkanmaa

A network approach 
and activation 
measures 
for people at risk of 
unemployment 
have proved to be 
effective.
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Uuden edessä.
Start. Up.

Tuki, toimet ja tulevaisuus
ICT-alan rakennemuutoksessa  

Pirkanmaa on ollut ICT-alan rakenne-
muutoksen myrskyn silmässä vuodesta 
2008. Myllerryksissä selviytymiseen ja 
osaamisen kehittämiseen pyrkivää työtä 
on laajalla rintamalla tehty paljon. Työtapa 
on ollut  ripeä ja ketterä, yksityisen ja 
 julkisen  sektorin yhteistyön henki hyvä.  

Mitä on saatu aikaan? Millaisia ajatuksia 
matkan varrella on herännyt? Millaisissa 
tunnelmissa on eletty – ja katsotaan 
 tulevaisuuteen?  

ICT-alan rakennemuutos on niin iso, ettei 
sen koko kuvan näkeminen ole helppoa. 
Tämän julkaisun keskeisenä tarkoituksena 
on kertoa jotain siitä, mitä tehtiin, ja 
 valaista yritysten ja yksityisten ihmisten 
ajatuksia ja ratkaisuja murroksen aalloilla 
ja aallonmurtajilla.
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