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Esipuhe 
Mikä saa ihmisen kuusikymppisenä ryhtymään väitöstutkimuksen tekoon? Olen 

kuullut kysymyksen yli viiden vuoden aikana monien muidenkin kuin vaimoni 

esittämänä.  Parinkymmenen viime vuoden aikana on tehty yrittämiseen liittyen 

on paljon tutkimusta eri puolilla ”vanhaa maailmaa”.  Myös virkamiehet ovat 

esittäneet runsaasti toivomuksia ja vaatimuksia yrityksille ja yrittäjille.   

Ennen tämän tutkimuksen tekoa olen tullut palvelleeksi suomalaisia suuryrityk-

siä yli 15 vuotta Suomessa ja Suomen ulkopuolella.  Perheyrityksessä ja omissa 

yrityksissäni Suomessa ja useissa muissa maissa olen toiminut liki kolmekym-

mentä vuotta.  Omat yritykseni ovat edistäneet vientiä kansainvälisille markki-

noille.  Minua on erityisesti askarruttanut Suomen EU:hun liittymisen seurauk-

set.  Kokemukseni perusteella vaikuttaa siltä, että tutkijat ja yleinen toimintail-

masto Suomessa eivät ole ymmärtäneet, kuinka suuresta muutoksesta itse asiassa 

on ollut kysymys.   

Yrittäjien mahdollisuus vaikuttaa valtion toimenpiteisiin on olematon.  Yritykset 

joutuvat kuitenkin olemaan muutoksen eturintamassa. Murroksissa uudistuminen 

edellyttää aina kaiken vanhan kyseenalaistamista.  Ensimmäisenä tulee kyseen-

alaistaa omat ajatuksensa ja mielipiteensä.  Vanhojen paradigmojen kyseenalais-

taminen on kovasti uhkarohkeaa; se saattaa olla nuoremmille henkilöille myös 

uran kannalta vaarallista.   

Yrittäminen ja koko EU:n kilpailukyky on noussut vuonna 2000 pidetyn  Lissa-

bonin kokouksen jälkeen erityiseksi kiinnostuksen kohteeksi unionin jäsenmais-

sa.  Suomessa vannotaan  uuden teknologian ja uusien toimialojen nimiin.  Van-

hat alat joutavat mennä.  Onko todella näin?  Voivatko uudet alat korvata Suo-

men ainoan omiin uusiutuviin luonnonvaroihin nojaavan monisatavuotisen teol-

lisuuden?  Tämä ajattelutapa muodostui maata johtavan eliitin paradigmaksi va-

jaat kaksi vuosikymmentä sitten.  Tutkijat eivät sitä uhmaa.  Kapitalismi ei sitä 

uhmaa, mutta se etsii itse omat joustonsa.  Joustot näkyvät nyt otsikoissa.  Ky-

symykset vaativat mielestäni vastauksia, joihin voin päättää liki neljäkymmentä 

vuotta kestäneen urani puun parissa. 
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Jo heti tutkimuksen alusta alkaen Internet muodostui korvaamattomaksi työka-

luksi yliopiston ja kirjastojen puuttuessa lähistöltä.  Tutkimuksen pitkäkestoisuu-

desta ja globalisaation yllättävästä nopeudesta johtuen osa tutkimuksen tuloksista 

on jo toteutunut tai toteutumassa.  Ennakkotietojen mukaan vuoden 2003 aikana 

yrittäjien määrä on vähentynyt noin 15 000, Stora Enso on vallannut täysin saha-

tavaramarkkinat Baltiassa ja perustanut useita sahoja Venäjälle.  UPM on myös 

perustanut sahoja ja laajentanut vanerituotantoaan Venäjällä. Kotimaassa teolli-

suuden irtisanomiset ovat jokapäiväisiä. Nopeita muutoksia ei ole ollut mahdol-

lista päivittää enää tähän tutkimukseen.  Kokonaissuunnitelmaa tai näkemystä 

ongelman ratkaisemiseksi ei näytä olevan kellään.  Paradigmaa ei ole haluttu 

kyseenalaistaa. 

Tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa, etenkin jos on poliittista tahtoa.  Tule-

vaisuudentutkijan rooli poikkeaa suuresti tavallisen tutkijan roolista.  Tulevai-

suutta on myös mahdoton kartoittaa ottamatta samalla kantaa asioihin.  Näistä 

syistä johtuen tulevaisuudentutkimus poikkeaa luonteeltaan muista laadullisista 

tutkimuksista. 

Ei voi samanaikaisesti antaa neuvoja toivottavasta tulevaisuudesta ja sinne johta-

vasta tulevaisuuskartasta ja säilyttää akateemista ”immuniteettia” tai ”viatto-

muutta” raportoimalla vain faktoja (Bell 1997).  Skenaariot, SWOTit ja tulevai-

suuskartat ovat kansainvälisten suuryritysten arkipäivää.  Niiden avulla määritel-

lään se, missä ja mitä kannattaa yrittää.  Niiden avulla myös kyseenalaistetaan 

olevaa.  

Lopuksi muutamat kiitoksen sanat ovat paikallaan.  Professori Juhani Honkaa 

haluan kiittää siitä, että hän kannusti minua opiskelemaan 1950-luvun keskikou-

lupohjalta ilman kummoisiakaan edellytyksiä. Professori Erkki Verkasaloa halu-

an kiittää rakentavista kommenteista tarkastusvaiheen aikana.  Professori Ilkka 

Pöyhöstä kiitän työn ohjauksesta. Vaimoani haluan kiittää kyseenalaistamisesta, 

joka on pitänyt adrenaliinini innostavalla ja kannustavalla tasolla.  Lisäksi haluan 

kiittää KL Pentti Ruohotietä tutkimukseni kielenhuollosta.  Tutkimustyöni anta-

ma opetus on tämä:  koskaan ei pidä antaa periksi – vaihtoehtoja on aina. 

Lahdessa syyskuussa 2004 

Esko Passila 
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Tiivistelmä 
Metsäteollisuus on tullut Suomeen ulkomaisen pääoman ja tietotaidon avulla 

vajaat kaksisataa vuotta sitten. Se on toiminut melkein koko jatkosodan jälkeisen 

ajan suojatussa ympäristössä ja ulkomaisesta kilpailusta riippumattomassa toi-

mintaympäristössä. Kuten Porter ja muut ovat todistaneet, tällainen toimintaym-

päristö ei kehitä kansainvälisesti kilpailukykyistä teollisuutta globaaleilla mark-

kinoilla. Liittyminen Euroopan unioniin ja sittemmin Euroopan rahaliittoon saat-

toi puunjalostusteollisuuden täysin uudenlaiseen kilpailutilanteeseen. Sama ta-

pahtui myös alan pk-yrityksille, jotka olivat joutuneet toimimaan heikosti kilpail-

luilla raaka-ainemarkkinoilla. 

Tutkimus on tulevaisuudentutkimus, jossa tutkimusongelmia lähestytään kolmen 

teorian avulla.  Porterin klusteriteoria tarjoaa mahdollisuuden arvioida metsäteol-

lisuutta sekä kokonaisuutena että toimivana monimuotoisena organisaationa, 

jossa kustannukset ja hinta muodostuvat arvoketjun toimijoiden osakustannuksis-

ta. Bionomiateoria eli darvinistinen talousteoria testaa suomalaisen puunjalostus-

teollisuuden pk-yritysten kilpailukykyä ja paineita hakeutua edullisemmille toi-

minta-alueille.  

Evoluutioteoria tarkastelee sukupolvenvaihdoksen problematiikkaa. Sukupol-

venvaihdoksen onnistuminen muodostuu puutoimialan elämän ja kuoleman ky-

symykseksi.  Tämä on etenkin pk-yrityksiä kohtaava ongelma. Asiaa selvitettiin 

Mauno Rintalan suorittamalla kyselytutkimuksella Puuteollisuusyrittäjien jäse-

nistön keskuudessa. Ongelma  johtuu suurista sodan jälkeen syntyneistä ikä-

luokista.  Nämä vuosina 1945– 50 syntyneet ovat siirtymässä eläkkeelle vuosien 

2005 ja 2015 välillä.  Kyseisissä ikäluokissa yritystiheys on noin kaksi kertaa 

suurempi kuin sen jälkeisissä ikäluokissa.   

Suoritetun kyselyn sekä muiden suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusten 

perusteella näyttää siltä, että eläkkeelle siirryttäessä vain noin 30 %:lla yrityksis-

tä on jatkaja tiedossa suvusta tai lähipiiristä. Tämä merkitsee sitä, että 70 % elä-

köityvän ikäluokan omistamista yrityksistä poistuu pysyvästi markkinoilta.  

Suomessa poistuma merkitsee noin 40 % koko yritysvarannosta eli noin 80 000 
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yritystä.  Tilastot toimivien yritysten määrästä ovat kuitenkin hyvin ristiriitaisia, 

joten todellista määrää on mahdoton arvioida.   

Noin suuren määrän poistuminen markkinoilta uhkaa jo hyvinvointivaltion pe-

rusrakenteita. Tutkimustulos edellyttää nopeita toimenpiteitä teollisten pk-

yritysten pelastamiseksi ja säilyttämiseksi Suomessa.  Sukupolvenvaihdoksen 

onnistuminen on tässä prosessissa ensiarvoisessa asemassa. Kaikkien edellä mai-

nittujen yritysten poistuminen markkinoilta edellyttäisi noin 400 000 uuden yri-

tyksen perustamista, koska ainoastaan noin 20 % yrityksistä selviää ensimmäiset 

kolme vuotta. Tutkimukseen perustuen esitetään prosessimalli sukupolvenvaih-

doksen suorittamiseksi.   

Suomen tärkeimmissä kilpailijamaissa valtioiden metsäomistus on määräävässä 

asemassa.  Meillä metsät ovat yksityisessä omistuksessa ja vain pieni osa valtion 

omistuksessa.  Puumarkkinat toimivat markkinatalouden ehdoilla ilman valtion 

ohjausta.  Ongelmaksi on kehittymässä puun saanti. Metsänomistus on sukupol-

vien myötä hajaantunut hyvin pieniksi metsälöiksi.  Nykyiset metsänomistajat 

asuvat kaupungeissa ja ovat pääosin palkkatyössä.  He eivät ole samalla tavoin 

riippuvaisia puutuloista kuin heidän esi-isänsä.  Metsäverotuksen uudistuminen 

lisää puun saannin epävarmuutta. Se on muuttumassa pinta-alaverotuksesta puun 

myynnin verotukseen. Puun myynti on vilkasta ennen järjestelmien vaihtumista 

ja vähäisempää sen jälkeen.  Myös näitä ongelmia on pyritty ratkomaan uuden-

laisen metsänomistusmallin avulla. 

Puuteollisuus on hyvin vanha teollisuudenala. Raaka-aine muodostaa määräävän 

osan kustannuksista. Muutokset ovat hitaita ja todelliset innovaatiot pitkäkestoi-

sia.  Uusia innovaatioita tapahtuu harvoin. Kannattavuutta parannetaan tuotepro-

sessien ja arvoketjujen kehittämisen kautta. Yhteiskunnan osuus alan kehittämi-

sessä ja säilyttämisessä on ratkaiseva.  Asioiden moninaisuus tekee tutkimuksen 

vaikeaksi, mutta sitäkin tärkeämmäksi kansantalouden kannalta.  Tällaisissa suu-

rissa murroksissa korostuu kaikkien päättävien tahojen henkinen valmius ja tahto 

tehdä oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan.   

Avainsanat: klusterit, arvoketju, pk-yritykset, metsäteollisuus, sukupolvenvaih-

dos, metsänomistusmalli, sukupolvenvaihdosmalli.  
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English Abstract 

Finnish Forest Cluster has spent the post-war years relatively isolated from for-

eign influences.  Joining the EU and later in the euro area caught Finnish forest 

industry unguarded and very much unprepared.  The value-adding industry had 

been operating in an oligopoly market without competition in raw material sup-

ply from outside Finnish borders.  As Porter and others have proved there is not 

enough competition, which could create competitive edge on the open global 

market.  By becoming part of global market the Finnish Forest industry and its 

SMEs face completely new competitive situation. 

A further issue in the Finnish socio-economic situation is the so called problem 

of large generations.  These generations, born 1945–1950, will be retiring in 

mass 2005 – 2015. For various reasons the density of enterprises amongst these 

generations is double that of the following generations.  Several researches have 

shown that only about 30 % of companies existing the market because of retire-

ments will have a successor to run the company and 70 % will exit permanently.  

This would mean about 40 % of Finnish companies will permanently cease trad-

ing.  

This will obviously cause great problems for the nation and may threaten the 

foundation of the welfare state.  It is absolutely vital to try to keep as many com-

panies as possible in existing markets by creating a controlled process to solve 

the succession problem.  This research proposes such a controlled system for 

transferring SMEs to outsiders but can also help succession to family members. 

In contrast to other competing countries in the forestry products industry the 

ownership structure of Finnish forest differs remarkably from that of the compet-

ing countries in that the vast majority of productive forests are in private hands.  

The generation inheriting forested land is no longer dependent on income from 

the land, the forests are only used as an income stream for major purchases such 

as a new house or car.  Along with changes in tax legislation, this development 

may cause decreasing log supply, which could force the Forest industry out of 

the country or out business.  
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These problems are considered using  three different theories starting from Por-

ter’s cluster model followed by the Bionomy theory and the Evolution theory.  

Two models to solve the two main problems are introduced but not tested em-

pirically as they are merely suggestions. 

The situation in the Finnish forest cluster is very complex and research is non 

existent.  Unprecedented measures must be taken very quickly to prevent the 

collapse of a whole industrial sector and to save an industry whish uses the only 

renewable natural resource Finland possess.  

Keywords: cluster, forest industry, SME, value chain, generational transition, 

succession, succession models. 
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1 Johdanto 
1.1 Tutkittavan ilmiön taustoja 

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut yhä epävakaammaksi.  Jatkuvat, kiihty-

vällä nopeudella tapahtuvat muutokset ovat tänään arkipäivää.  Yhteiskunnan 

rakenteet eivät kuitenkaan pysty muuttumaan niin nopeasti, kuin olisi tarpeen.  

Tarvitaan täysin uudenlaista ja jopa radikaalia ajattelua.  Tämän toteuttamiseksi 

pitää hyväksyä se, että Suomikin on globalisaatiossa siirtymätalous.  Tämä joh-

tuu siitä, että meillä muutos on jotain täysin uutta; joka ei ole jatkoa aikaisem-

malle.  

Muutos ei koske pelkästään Suomea, vaan se koskee suurinta osaa Euroopan 

unionia.  Koko EU:n alueen talouksia on sodan jälkeen rakennettu konsensuksen 

ja kolmikantaisen yhteistyön avulla.  Näin on syntynyt rakenteellisia ongelmia, 

joita globaalitaloudessa on ryhdyttävä tarkastelemaan kriittisesti.  Globaalitalou-

dessa yritykset kilpailevat toisiaan vastaan ja ovat aina tehneet niin.  Nyt myös 

kansallisvaltiot tai niiden koalitiot kilpailevat keskenään.  Kilpailu tapahtuu suh-

teessa yrityksien toimintamahdollisuuksiin ja -edellytyksiin. 

Olisi helpottavaa kutsua Suomessa tapahtuvaa muutosta turbulenssiksi, mutta 

käsite ei ole täsmällinen.  Vertanen (2002, 13) kuvaa Ansoffiin ja Ruohotiehen  

viitaten turbulenssia tilaksi, jossa muutoksen nopeus ylittää kyvyn ymmärtää 

analyyttisesti tapahtuvaa muutosta.  Muutos voidaan kohdata pitäytymällä van-

haan ja luotettavaan tapaan ajatella ja suorittaa tehtäviä sekä  luottamalla siihen, 

että asiat palaavat ennalleen.  Toisaalta voidaan ottaa aktiivinen asenne ja ryhtyä 

hallitsemaan ja kontrolloimaan muutosta (Vertanen 2002). 

Lissabonin kokous päätti vuonna 2000 eräistä toimenpiteistä yrittäjyyden edis-

tämiseksi maanosassamme sekä Euroopan saattamisesta kilpailukykyisimmäksi 

maanosaksi vuoteen 2010 mennessä.  Brysselin kokouksessa maaliskuussa 2004 

todettiin, että Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat ottaneet ohjeita ja direktiivejä 

hyvin huonosti käyttöön.  Tästä syystä asetettiin ”piiskuriryhmä” patistelemaan 

jäsenvaltioita noudattamaan yhteisesti sovittuja kilpailukyvyn edistämistoimia.  
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Tämä osoittaa sen, kuinka  vaikeaa on hyväksyä uutta ja kuinka vaikeaa on ryh-

tyä toteuttamaa muutoksien vaatimia toimenpiteitä. 

Suurimmalla osalla valtioita ja maailmantaloutta olisi ollut vuosikymmenet 

mahdollisuus oppia, sopeutua ja ryhtyä hallitsemaan maailmalla selvästi mega-

trendiksi muodostunutta globalisaatiota.  Tähän ei kuitenkaan oltu Euroopassa 

valmiita Iso-Britanniaa  lukuun ottamatta, ennen kuin työttömyys kohosi sietä-

mättömäksi ja toisaalta valtioiden menot alkoivat kohota kansalaisten ja yritysten 

veronmaksukyvyn ylärajoille.  Pitkään nähtävissä ollut tilanne hyväksyttiin vasta 

pakon edessä.    

Maamme metsäteollisuus  ja kansantalous eivät poikkea siitä, mitä muualla Eu-

roopassa ja sen ulkopuolella tapahtuu.  Vaadittavat toimenpiteet eivät poikkea 

siitä, mitä Isossa Britanniassa ryhdyttiin tekemään jo 1970-luvun lopulla ja mitä 

toimenpiteitä muissa Euroopan maissa on soveltuvin osin toteutettu.  Suomen 

metsäteollisuus on tullut myös erääseen tärkeään historialliseen murrosvaihee-

seen. Muutoksen hälyttäviä  signaaleja edustavat metsänomistuksen hajaantumi-

nen ja muuttuminen elinkeinosta harrastukseksi ja passiiviseksi omistukseksi.  

Nopeasti lisääntyvä puun tuonti antaa viitteitä siitä, että puunsaanti on alkanut 

vaikeutua ja hinta nousta.   

Metsäverotuksen muuttuminen pinta-alaverotuksesta myynnin verottamiseen 

aiheuttaa epäjatkuvuutta puun saatavuudessa.  Omistuksen siirtyminen maaseu-

dun elinkeinonharjoittajilta kaupunkien palkansaajille uhkaa aiheuttaa puun 

saannin vaikeutumista. Uusi omistava sukupolvi tarvitsee metsän myyntituloja 

ainoastaan asunnon tai auton hankintaan.  Koska metsänhoitoon käytettävät kus-

tannukset voidaan vähentää vasta myyntituloista, metsänhoito ei ole omistajil-

leen kovin houkuttelevaa.  Viimeisten tilastojen mukaan metsää on myyty kes-

kimääräistä enemmän juuri ennen verotuksen muutosta.  Tämä enteilee sitä, että 

verotuksen muutoksen jälkeen muutamana vuotena puuta tulee markkinoille 

keskimääräistä vähemmän. 

Jalostavan teollisuuden pk-yrityksiä uhkaa sukupolvenvaihdos, jossa suuret ikä-

luokat ovat merkittävässä osassa.  Halukkuus isien työn jatkamiseen on nuo-

remman sukupolven parissa huomattavan vähäistä.  Kova työ ja valtavien henki-
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lökohtaisten riskien ottaminen eivät houkuttele nuoria. Euroopan komission Vih-

reä kirja (KOM 2003) toteaa riskien ja palkkioiden epäsuhteen.  Isien perustaessa 

yrityksiä kymmeniä vuosia sitten kaikki oli selkeämpää ja yksinkertaisempaa.  

Nykyisessä lakien, määräysten, säädösten ja hallinnollisten ohjeiden viidakossa 

yrittäminen ei ole riittävän houkutteleva vaihtoehto.  Yritysten ja yrittäjien isän-

maallisuuteen vetoaminen ei juurikaan auta, kun on kyse henkilökohtaisista ris-

keistä.  Vielä on myös hyvin muistissa, kuinka 1990-luvulla yrittäjiä uhrattiin 

surutta suuryritysten ja pankkien pelastamiseksi.   

Työllistäminen ja työn teettäminen ovat vuosi vuodelta kallistuneet ja EU:hun ja 

euroon liittymisen jälkeen tarjonneet kilpaileville maille ja tuotteille yhä parem-

mat asemat.  Baltian maiden liittyminen EU:hun 1.5.2004 on lisännyt entisestään 

kilpailua niin työvoimakustannusten kuin verotuksen osalta.  Nämä seikat tulevat 

entisestään vaikeuttamaan yrittämistä Suomessa ja erityisesti vaikutus tulee nä-

kymään vientikauppaa harjoittavissa yrityksissä.   

Korkea teknologia on julkisen mielenkiinnon kohteena, kun sen sijaan mekaani-

nen metsäteollisuus ”savupiipputeollisuutena” on unohdettu jo juhlapuheissakin.  

Tarjolla on koulutusta, tutkimusta ja tuotekehitystä, mutta tämä tie on jo vanhas-

sa teollisuudessa melko pitkälle kuljettu.  Nyt tarvittaisiin panostusta markki-

nointiin.  Se on kuitenkin immateriaalista, ja siihen on vaikea saada kiinnityksiä, 

ja ilman kiinnityksiä rahoitusta ei ole saatavissa.  Nykyisin markkinoinnin ulko-

puoliseen rahoitukseen vaaditaan yleisesti turvaavat vakuudet. 

Kaikki voimistuvat signaalit muodostavat lopulta megatrendin, joka vaikuttaa 

ratkaisevasti  alan tulevaisuuteen.  Kuitenkaan ei ole olemassa vain yhtä tulevai-

suutta, vaan tulevaisuuksia on useita.  Kysymys on vain siitä, valitsemmeko ajo-

puutulevaisuuden vai jonkin muun tulevaisuuden.  Jos ajopuutulevaisuus tuntuu 

vastenmieliseltä, joudutaan tekemään valintoja, joista tärkein on se, halutaanko 

Suomessa säilyttää metsäteollisuus ja missä merkityksessä ja laajuudessa.  Joka 

tapauksessa nykyisyys on vastuussa tulevaisuudesta.  Nykyiset päättäjät ovat 

vastuussa tuleville sukupolville siitä, millainen tulevaisuus nyt valitaan.   

Edellinen toimialan tulevaisuutta kartoittava tutkimus on yli kymmenen vuoden 

takaa (Pöyhönen 1991).  Siinä kartoitettiin sahateollisuuden tilannetta vuositu-
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hannen vaihteessa.  Nyt tapahtuvat suuret muutokset ja tulevaisuuden antamat 

heikot signaalit muodostavat tilanteen, jossa alan tulevaisuuden arvioiminen on 

välttämätöntä.   

Tutkimukseni ensisijaisena tavoitteena on tarkastella puunjalostusteollisuudessa 

toimivien pk-yritysten mahdollisuuksia sopeutua muutokseen ja tulevaisuuden 

haasteisiin klusteri- ja arvoketjumenetelmien näkökulmasta tarkastellen. Suurten 

ikäluokkien lähtiessä eläkkeelle alan pk-yritysten menestymistä on mahdollista 

tarkastella vasta, kun on selvitetty  toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.  

Myös yhteiskunnan tahdonilmaisut ja toimenpiteet vaikuttavat suuresti yritysten 

selviytymismahdollisuuksiin.  

Valtio on globaalitaloudessa kiinteässä yhteydessä yrityksiin ja yritykset puoles-

taan valtioon.  Enää valtio ei voi toimia ylhäältä käskyttäen,  kuten aiemmin on 

ollut tapana.  Valtio on riippuvainen siitä, miten yritykset voivat.  Yritysten voin-

ti tuo valtiolle tuloja tai sitten ei.  Hyvinvointiyhteiskuntaa ei voi säilyttää, jos 

yritykset kuolevat tai muuttavat maasta.  Kiina-ilmiö ja Baltian maiden tarjoamat 

mahdollisuudet eivät ole satunnaisia ilmiöitä.  Ne ovat globalisaation osailmiöitä, 

jotka  toistuvat yhä uudelleen ja uudelleen eri puolilla maapalloa. 

Yhteiskunta luo yrityksille joko kilpailukykyiset toimintaolosuhteet tai sitten ei.  

Tukevatko verotus, koulutus, tutkimus, rahoitus ja rakennepolitiikka yritysten 

kilpailukykyä, on yhä enemmän esille nouseva kysymys koko EU:ssa.  On hy-

väksyttävä se, että kaikista ei tule huippuosaajia.  Yhä tarvitaan myös kädentaito-

ja ja osaajia käyttämään korkealle automatisoituja koneita ja laitteita.  Ihmisiä 

tarvitaan pakkaamaan tuotteita ja kuljettamaan niitä asiakkaille.  Tarvitaan myös 

ihmisiä pitämään tehtaat puhtaina ja turvallisina sekä koneet kunnossa.    

Erityisesti pk-yritysten kannalta kysymys on myös osaamisesta. Osaaminen ja-

kautuu kahteen pääkysymykseen.  Ensinnäkin kyse on siitä  löytyykö tulevaisuu-

dessa riittävästi osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin.  Puualan opetus ei ole 

ollut nuorista erityisen kiinnostavaa.  Toisaalta osaamista tarvitaan myös pa-

remmille toiminta-alueille siirtymiseksi. Erityisesti alan pk-yritysten omistajat ja 

johtajat ovat ikääntyneitä.  Ulkomaille siirtymiseen halun voidaan olettaa piene-

nevän eläkeiän lähestyessä.     
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Tutkimuksen toisena tavoitteena on luoda skenaariot ja kaksiulotteinen tulevai-

suuskartta havainnollistamaan tulevaisuuden vaihtoehtojen ääripäitä.  Mihin 

mahdollisiin suuntiin tulevaisuutta tulisi ohjata yhteiskunnan ja yritysten taholta 

optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi?  Tutkijan tehtävä on havainnollistaa tu-

levaisuutta, ja yhteiskunnan ja yritysten on luotava tarpeelliset strategiat tulevai-

suuden hallituksi kehitykseksi.  Tässä mielessä tutkimus täydentää EU:n jo alulle 

panemaa kilpailukyvyn ja yrittäjyyden kehitystyötä.     

1.2 Tutkimuksen suorittaminen ja rakenne 

Koska historiallisella kehityksellä on taipumus vaikuttaa tuleviin kehitysmallei-

hin, historiallisten taustojen selvittämisen perusteella  etsitään merkkejä siitä, 

mihin tapahtuva kehitys mahdollisesti johtaa. Kysymyksessä on siis syy-seuraus- 

tapahtumaketju, eli tapahtumilla on oletuksen mukaan jonkinlainen kausaali-

suussuhde. Tulevaisuudentutkimus on luonteeltaan mitä suurimmassa määrin 

selittävää ja ymmärtävää kvalitatiivista tutkimusta.  Se pyrkii ymmärtämään ta-

pahtuneita ja parhaillaan tapahtuvia asioita – trendejä – ja pyrkii niiden avulla 

selittämään tulevaisuutta.  Puualan sijoittumistrendit kestävät jopa satoja vuosia. 

Tulevaisuudentutkija on havainnoitsija tapahtumien liitoskohdassa. Vallitsevat 

trendit jatkuvat omalla painollaan tulevaisuuteen, elleivät murrosvaiheen toimijat 

vaikuta omilla päätöksillään niiden kulkuun. Tilanne on case, jossa tutkija on 

tapahtuman sisällä yhtenä toimijana.  Hän antaa tutkimuksen perusteella vaihto-

ehtoisia tulevaisuuksia. Mekaanisen puunjalostusteollisuuden pk-yritykset muo-

dostavat casen, jota tämä tutkimus käsitellee. 

August Compten kirjasta (1868) voidaan lukea:  ”Inhimillisen ajattelun  objektii-

visuuden ja luonteen mukaisesti on olemassa kolme mahdollista tieteellistä me-

todia: spekulatiivinen, joka on muotoutunut filosofiassa ja teologiassa, mate-

maattinen tai luonnontieteellinen ja historiallinen.  Näiden kaikkien oleellinen 

tarkoitus on tietää, selittää ja ymmärtää.”  Compten kirja saattaa hyvinkin olla 

ensimmäinen julkaisu, jossa ymmärtäminen (understanding) ja selittäminen (ex-

plaining) otetaan esille tieteellisen tutkimuksen muotoina.  Droyseniin 

(1958;1968) vaikutti voimakkaasti Schleiermacherin moderni versio her-

meneutiikasta, joka keskittyy kielellisen ymmärtämisen paradigmaan.   
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Bjerke, muiden joukossa myös Weber, omaksui saman suuntaiset metodologiset 

ja epistemologiset perustelut sosiaalisten tieteiden perustaksi. Ajatusta kritisoivat 

kuitenkin voimakkaasti positivistit, ja alkanut kiistely näyttää jatkuvan vielä tänä 

päivänä.  Maailmansotien välisinä vuosikymmeninä positivismi palasi tieteelli-

seen tutkimukseen entistäkin elinvoimaisempana.  Uutta suuntausta alettiin kut-

sua neopositivismiksi ja myöhemmin loogiseksi empirismiksi.  ”Looginen” löy-

tää perustelunsa vironneen positivismin uudesta formaalisen logiikan suuntauk-

sesta.   Maailmansotien välisen ajan loogisesta empirismistä kasvoi filosofinen 

ajatussuunta, jota nykyisin kutsutaan yleisesti analyyttiseksi logiikaksi (von 

Wright 1971). 

Tieteen analyyttinen filosofia joutui viime vuosisadan puolivälissä positivistien 

ja antipositivistien välisen metodologisen kiistelyn kohteeksi.  Tuolloisen uudel-

leen heränneen kiistelyn pohjana oli vanha Hempelin positivistinen ja tiukka 

tieteen selittämisen teoria. Sen mukaan yleisiä lakeja sosiaalisissa tieteissä on 

vain muutamia ja sen mukaisesti explanations on itse asiassa vain explanation 

sketches.  Tällaiset sketsit eivät voi olla perustana luotettaville prognooseille.  

Kuitenkin ne voivat auttaa muodostettaessa  lainalaisuuksia ja olosuhteita  täy-

dellisemmille tieteellisille laeille.  Kyseisestä lähtökohdasta tarkasteltaessa mo-

net sosiaalisten tieteiden lainalaisuudet ovat mieluummin tilastollisia kuin uni-

versaaleja.   

Positivismissa on useita dogmeja, joihin kuuluvat muun muassa: 

 metodologinen monismi eli ajatus metodologian yhtenäisyydestä tie-

teellisen tutkimuksen monimuotoisten ongelmien  joukossa 

 eksaktit luonnontieteet, jotka asettavat metodologiset ideaalit ja stan-

dardit mittaamaan kehityksen ja perfektionismin tasoa kaikissa tieteel-

lisissä ponnistuksissa; ja 

 tieteen pyrkimys selityksiin, jotka laajassa mielessä ovat kausaalisia.  

Tarkasti ottaen tämä käsittää individuaalin alakäsitteen tapauksissa, 

joissa hypoteettisesti omaksutaan yleiset luonnonlait mukaan lukien 

ihmisluonto (human nature). 
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Hume on mitä ilmeisimmin  kausaalisen syysuhteen isä.  Hänen mukaansa kau-

saalisuhde syyn ja seurauksen välillä on säännönmukainen sarja ajassa tapahtu-

via yleisiä ilmiöitä.  Hume asettaa implisiittisesti datan selittämisen tehtäväksi  

oletuksen, että se noudattaa lainalaisuuksia, jotka voidaan empiirisesti vahvistaa 

säännönmukaisuuksien ja sekvenssien avulla (Apel 1984, 31).   

Traditionaalisessa mielessä on vain kaksi tieteellistä selitystä: kausaalinen ja 

teleologinen selitys.  Kausaalinen selitys viittaa jo tapahtuneeseen ja teleologinen 

tulevaisuuteen. Teleologiset selitykset ovat yhteydessä käyttäytymiseen (von 

Wright 1971, 4–6, 86–87). Antipositivistit hylkäävät metodologisen monismin ja 

luonnontieteet standardeina ja myös selityksen positivistisen näkökannan.  Hei-

dän mukaansa selittäminen ja ymmärtäminen eroavat toisistaan. 

Antipositivistien mukaan ihmisen tutkiminen on myös kulttuurin tutkimista         

(luonnossa tätä ei tapahdu) ja prosessi yrittää tehdä  elämästä mielekästä (luonto 

ei tätä miellä).  Kausalisti (causalist) haluaa ehkä yhdistää tarkoituksen, motiivin 

ja syyt seurauksiin sekä toiminnan tapahtumiin.  Toimija (actor, actionist, inten-

tionalist)  ryhmittelee käsitteet eri tavalla, motiivit ja syyt toimintoihin ja tapah-

tumat syihin ja näiden ryhmien välillä vallitsee selkeä ero. 

On aivan ilmeistä, että ymmärtäjien ja selittäjien välillä vallitsee monenlaisia 

eroja.  Ne eivät kuvasta pelkästään erilaista suhtautumista tutkimukseen osallis-

tuviin henkilöihin, vaan eroavat myös tutkimusambitioiden osalta toisistaan. Se-

littäjät pyrkivät tekemään hyviä ennusteita muotoillen yhteiskuntaa.  Ymmärtäjät 

pyrkivät edistämään jopa korkeampaa ymmärryksen tasoa tarjoten vaihtoehtoja 

epäluuloille ja jopa taikauskolle.   

Positivismi antoi siis lentävän lähdön sosiaalisille tieteille.  Se on korostanut 

modernin yhteiskunnan rationaalisuuden, logiikan ja kaavamaisuuden tärkeyttä 

ja niin muodoin myös niiden vaikutusta tieteen tutkimuksen metodeihin.  Eks-

planatistit ovat kehittäneet suuren määrän tekniikkoja tietämyksen luomiseksi.  

Monet näistä menetelmistä ovat kvantitatiivisia ja painottavat voimakkaasti ope-

ratiivisia definitioita ja tieteen luonteen kumulatiivisuutta. (Arbnor & Bjerke 

1996) Hermeneutistit vakuuttavat, että faktat eivät puhu itsestään, vaan ne tulee 

tulkita.   He ovat kehittäneet myös sisäisen ymmärryksen ja ulkoisen kohdemaa-
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ilman käsitteelliseen eroon perustuvia sosiaalisten tieteiden ja luonnontieteiden 

tutkimusotteita, jotka ovat keskenään kontrastissa. Kokemuksellinen maailma, 

mukaan lukien sosiaalinen maailma, syntyy suorien havaintojen avulla. Luon-

nontieteiden tutkimuksen kohdemaailma luodaan tapahtumien  tarkan observoin-

nin perusteella.  Tämä introspektio on normaali proseduuri kokemukseen perus-

tuvissa tieteissä, yhtä lailla kuin kokeellisuus on tyypillistä tieteissä, jotka käsit-

televät fyysisiä objekteja. 

Eräs perusero eksplanatistien ja hermeneutistien välillä on suhde sosiaalisen 

maailman kompleksisuuden tasoon.   Eksplanatistien mukaan siitä olettamukses-

ta, että tämä objektiivisesti rakennettu maailma on monimutkainen, ja siksi he 

ovat omistautuneet sen yksinkertaistamiselle tai kompleksisuuden vähentämisel-

le.  Tällainen tavoite, jossa kuvaa yksinkertaistetaan tai realistisuutta (mennyttä, 

olevaa, tulevaa tai imaginaarista) muotoillaan uudelleen, kutsutaan mallintami-

seksi tai malliksi.  Hermeneutistit lähtevät toisaalta siitä, että sosiaalisesti raken-

tunut maailma (Berger & Luckmann 1967) on jo toimijoidensa ansiosta riittävän 

yksinkertainen käyttäessään nimikkeitä, konsepteja, normeja jne., että her-

meneutiikka tieteenä voi omistautua vastakkaiseen toimintaan eli holistisoimaan 

ja problematisoimaan yksinkertaisia asioita. 

Tutkimuksessa  joudutaan käsittelemään hyvin kompleksisia ja monivaikutteisia 

asetelmia.  Tämä on sekä teoreettisesti että metodologisesti  vaikea tehtävä, kos-

ka kvalitatiivisen tutkimuksen antama ”keskiarvoyritys” ei anna oikeaa kuvaa 

kohteena olevasta ongelmasta.  Erityisesti pk-yritys heijastaa aina omistajansa 

persoonallisuutta ja mitä pienempi yritys on kyseessä sitä suurempi relaatio val-

litsee yrityksen ilmeen ja omistajan persoonallisuuden välillä.   

Bjerken (2002) mukaan on mahdotonta koskaan todistaa empiirisesti tai loogi-

sesti, mikä paradigma on paras, koska paradigmalle annetaan aina ennakko-

olettamus (priori).  Tästä voidaan johtaa myös se, että koskaan ei voida empiiri-

sesti tai loogisesti testata tai näyttää toteen, mikä metodologia tai tutkimusote on 

paras.  On ainoastaan mahdollista valita sellainen metodologia, joka soveltuu 

tutkittavan ongelman tarkasteluun.   
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Koska menneisyydellä on vaikutus yritysten tulevaisuuteen, on tärkeää tutkia 

pitkäjännitteisesti yrittäjyyden kehittymistä Suomessa.  Voidaan olettaa, että mi-

tä suurempi muutos on kysymyksessä sitä suurempi vaikutus sillä on organisaa-

tioihin ja näiden toimintaan.  Lienee myös selvää, että toimiminen pitkään sa-

manlaisessa sosioekonomisessa järjestelmässä ja ilmapiirissä kehittää ja vahvis-

taa siihen liittyviä rutiineja ja siten myös hallintobyrokratiaa.  Tämä tapa vaikut-

taa siihen, että yritysten nopeita strategisia muutoksia vaativa toimintaympäristö 

ei välttämättä aina vaikuta samalla nopeudella regulatiivisiin organisaatioihin ja 

niiden toimenpiteisiin (Backhaus & Büschken 1997, 13–36).    

Teolliset klusterit voidaan määritellä hyvin yleisellä tasolla yritysryhmiksi,   jois-

sa yrityksen jäsenyys ryhmässä muodostaa tärkeän osan kunkin yrityksen kilpai-

lukyvystä.  Yhteisenä tekijänä ovat ”ostaja – toimittaja-suhde, yhteinen teknolo-

gia, yhteiset ostajaryhmät tai jakelutiet tai työntekijäpoolit”. (Enright 1996, 

191).   Enrightin tarkoittama työvoimapooli ei kuitenkaan ole mahdollinen eu-

rooppalaisilla työvoimamarkkinoilla, koska sillä yleensä tarkoitetaan työvoiman 

yhteistä ostopoolia ja eurooppalainen kulttuuri ei tällaista vaihtoehtoa mahdollis-

ta.  

Kilpailukykyiset yritykset saavat Enrightin mukaan aikaan kilpailukykyisiä klus-

tereita, joiden yhdistäjänä toimii yrityksen omanvoitonpyyntö eli oma etu.  Mo-

net tutkijat korostavat kuitenkin, että klusteriyritysten kannustimina toimivat 

luottamus ja yhteistyö, ja elleivät yritykset käytännön tasolla  saavuta todellisia 

taloudellisia etuja, niiden kuuluminen klusteriin ei ole teoreettisessakaan mieles-

sä mielekästä (Bergman &  Feser 1997).   

Tutkijoiden käsityksissä vallitsee jonkinlainen ristiriita klusteri- ja verkosto-

käsitteen välillä. Klusteriin kuuluminen ei ole yritykselle intentionaalista, vaan se 

on eräänlainen luokittelujärjestelmä, jossa ollaan ulkoisten kriteerien perusteella, 

kuten IT-klusteri (Sabel et al. 1989, 374–405), metsäteollisuusklusteri ja  peru-

nanviljelijäklusteri.  Verkosto on taas sellainen organisaatio, johon edellä oleva 

kuvaus sopii hyvin, koska päätös hakeutumisesta verkostoon on intentionaalinen 

ja tavoitteena on yrityksen hyöty (Boekholt 1997, 1).   

Lisäksi käsitteiden käyttöä hämärtävät kulttuurilliset erot. Erilaisissa toimin-

taympäristöissä klusterit käsitetään eri tavoin, teorian soveltamisen rajoituksista 
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johtuen. Klusteri-käsite muodostuu eri tavalla avoimessa markkinataloudessa ja 

sellaisessa ympäristössä, jossa kansantalouden sisäiset tulonsiirrot ovat huomat-

tavan suuria.  

Teolliset klusterit saattavat olla myös alueellisesti keskittyneitä (Piore & Sabel 

1984).  Esimerkkeinä voidaan mainita IT-sektorilta muun muassa Salo, Jyväskylä 

ja Oulu.  Huonekalusektorilla Lahti ja Etelä-Pohjanmaa ovat selkeitä esimerkke-

jä (teollisista) maantieteellisistä klustereista. Teorioiden mukaan klustereiden 

esiasteet saattavat olla erilaisissa riippuvuussuhteissa etäisyyksistä huolimatta.  

Esimerkkejä voidaan etsiä uusista IT alan klustereista, joita rakennetaan muun 

muassa Kiinaan.  Siellä koko tuotantoketju (tuotannon arvoketju) pyritään raken-

tamaan samalle tontille.   

Alueelliset klusterit ovat nousseet monin eri tavoin talousalueiden merkittäviksi 

yhteiskunnallisiksi vetureiksi. Ne muodostavat innovatiivisen ilmapiirin (Maillat, 

D. 1991, 103–117) ja tarjoavat tiettyjä kilpailuetuja (Maillat & Vasserot. 1988, 

168–183).  Tunnettuja alueellisia klustereita ovat Detroitin kuljetusvälineteolli-

suus, tietokoneiden Silicon Valley ja kukkien Hollanti.  Ulkomaisista puualan 

klustereista voidaan mainita esimerkiksi Friulin tuolikolmio Pohjois-Italiasta. 

Tämän hetkinen klusteriajattelu perustuu pitkälti Porterin kolmeen väittä-
mään:  

1. Klusterit ja tuottavuus 

a. parempi työvoima ja tavarantoimitus 

b. pääsy alan erityistietoon 

c. pääsy täydentävään tietoon 

d. pääsy instituutioihin ja julkisiin palveluihin 

e. parempi motivaatio ja laaja-alaisuus 

2. Klusterit ja innovaatio 

a.  paremmat tiedot markkinoista 

b. kapasiteettia ja joustavuutta reagoida nopeasti 

c. kokemusta ilman suuria kustannuksia (tiedonvaihto) 

d. kilpailupaine, arviointipaine, jatkuva vertailu  

3. Klusterit ja alan muotoutuminen 
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a. yksilötasolla havaitaan helpommin mahdollisuuksia 

(gaps) tuotteissa ja palveluissa 

b. tarvittavat pääomat, taidot, panokset ja työvoima hel-

posti saatavissa uusille yrityksille 

c. uusien yritysten syntyminen positiivisen palautteen il-

mentymänä. 

Edellä olevissa Porterin väitteissä näkyy amerikkalaisen taloudellisen kulttuurin 

vaikutukset.  Monet väittämistä ovat kiistanalaisia  eurooppalaisessa ja etenkin 

suomalaisessa yrityskulttuurissa.    

Sittemmin Porter (1985) on täsmentänyt alkuperäistä klusteriteoriaa lisäämällä 

siihen arvoketjukäsitteen.  Tässä tutkimuksessa klusterin muodostumista tarkas-

tellaan puun arvoketjun mukaisesti ja käsiteltävät yritykset kuuluvat tavalla tai 

toisella kyseiseen ketjuun. Yrityksen positio arvoketjussa ratkaisee tuotteiden 

arvonlisäysmahdollisuudet ja niiden edellyttämät toimenpiteet sekä aseman klus-

terissa.  Tutkijan käsitys arvoketjun muodostumisesta on esitetty kuviossa 1. 

 

  

 

 

 

   Kuvio 1.  Arvosysteemi Porterin (1985) mukaan. 

Roelandt ja den Hertog (1999, 1) määrittelevät klusterit ”voimakkaasti toisiinsa 

sisäisesti kytköksissä oleviksi yritysten verkostoiksi, jotka liittyvät toisiinsa tuo-

tannollisina arvoketjuina” in a value-adding production chain- muodossa.  Jois-

sakin tapauksissa klusterin katsotaan voivan käsittää myös strategisia alliansseja 

kuten korkeakouluja, yliopistoja, tutkimusinstituutioita ja teollisuusalakohtaisia 

yhdistyksiä.  

Kaplinsky (1998) puolestaan lähestyy arvoketjua toiminnallisesta näkö-

kulmasta ja katsoo sen koostuvan muotoilusta (design), tuotannosta (production), 

markkinoinnista (marketing), koordinaatiosta (coordination) ja kierrätyksestä 

 

 Yrityksen sisäinen
arvoketju 

Jakelutie/ostajan 
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(recycling).  Jäsentelyllä on mielenkiintoinen yhtymäkohta schumpeteriläiseen 

ajatteluun, jonka mukaan yrittäjien innovaatioista syntyy uusia kombinaatioita ja 

edellytyksiä, jotka mahdollistavat suuremman tuoton.  Tuotedifferentiointi on 

yksi markkinoinnin tuntema tuotteen arvon nostamismenetelmä, joka on saanut 

voimakkaasti jalansijaa 1960 luvulta alkaen, jolloin teollisuuden keskittymiset 

alkoivat (Piore & Sabel 1984). 

Tutkimuksen rakenne muodostuu alla olevassa kuviossa 2 esitetyn kaavion 

kaltaiseksi.   

 

 
 
Kuvio 2. Tutkimuksen sisällöllinen rakenne. 

1.3 Toimialan esittely  

Suomen puunjalostusteollisuuden evoluutio on jo useita satoja vuosia vanha.  

Aina viime vuosikymmenille saakka metsäteollisuus oli  maassamme suurin teol-

linen ala ja suurin vientitulojen tuoja.  Tänä aikana se kehitti toimintaympäris-

töönsä myös varsin mittavan konepajateollisuuden, joka palveli erityisesti kemi-

allista metsäteollisuutta ja puulevyteollisuutta.  Puunjalostusteollisuudesta sai 
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alkunsa myös  suomalainen elektroniikka- ja IT teollisuus; olihan Nokia alun 

perin mittava puunjalostusyritys. 

Globalisaatio saapui meille viimeistään maamme liittyessä Euroopan unioniin. 

Se liitti Suomen jatkuvasti kiihtyvän muutoksen  maailmaan.  Mikään ei ole sa-

moin kuin oli eilen tai kymmenen vuotta sitten.  Mikään ei myöskään tule kym-

menen vuoden kuluttua olemaan sitä, mitä se on nyt.  Metsäteollisuus on koko 

historiansa ajan ollut riippuvainen metsistä ja sieltä saatavasta puuraaka-aineesta.  

Hyvänä eurooppalaisena esimerkkinä voidaan pitää Englantia, jonka metsät ha-

kattiin aikoinaan raaka-aineeksi laivoihin, joilla valloitettiin maailman meriä.     

Metsäteollisuus on historiansa aikana siirtynyt aina sinne, missä raaka-ainetta on 

riittävästi tarjolla edulliseen hintaan. Teollisuutta ja pääomia siirtyi 1800-luvulla 

Norjasta ja muualta Euroopasta Suomeen.  Nyt siirtyminen Baltiaan ja Venäjälle 

on alkanut toistaen samaa trendiä. Ne, joilla on metsävaroja, kuten nyt Venäjällä, 

pyrkivät estämään raakapuun maastaviennin ainakin veroilla ja maksuilla.  Niin-

pä raaka-aineen tuonti on pitkällä tähtäimellä väliaikainen ratkaisu. 

Toimialaklusterin esittely  

Tutkittavan klusterin yritykset sijoittuvat mekaanisen puunjalostusteollisuuden 

kentässä oleviin välijalostus- ja jatkojalostussektoreihin.  Niiden tuotteita ovat 

muun muassa liimalevyt, liimapuupalkit, ikkunat, massiivipuuovet, massiivipuu-

huonekalut.  Teollisuus on pääosin kotimarkkinateollisuutta, mutta etenkin suu-

rissa yrityksissä harjoitetaan myös laajamittaista vientiä.  Olosuhteet sekä koti-

maan markkinoilla että etenkin viennissä ovat oleellisesti muuttuneet yhteisva-

luutta-alueeseen liittymisen myötä.   

Euron arvonmuutokset tapahtuvat kollektiivisesti Euroopan keskuspankissa.  

Niihin Suomella on erittäin vähäiset vaikutusmahdollisuudet (Kiander  2001,    

65–68)  Standardeilla ei voida kovin pitkään rakentaa tuonnille esteitä EU:n 

säännösten vuoksi, eikä myöskään tuotteen ominaisuuksien parantamisella (up-

grading) tai muilla yksittäisillä toimenpiteillä voida pitkällä tähtäimellä suojella 

kotimarkkinateollisuutta. Yhteisvaluutta kiristää sisämarkkinoilta tulevaa kilpai-

lua helpottamalla hintavertailua ja poistamalla valuuttariskin.  Paikalliset kulutta-
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jien tottumukset ja joissakin tapauksissa logistiset tekijät antavat hienoisen 

markkinaedun kotimarkkinateollisuudelle.      

Tutkittavan ongelman rajauksia on haitannut huomattavasti sekä pk-yritysten 

määritteiden jatkuva muuttuminen että tilastollisten luokitusten muuttaminen 

useita kertoja 1990-luvun aikana.  Tilastoinnin muutokset johtuivat suurelta osal-

ta  EU:hun liittymisestä, joka muutti tilastointiluokituksen ja numeroinnin. Teh-

tävän helpottamiseksi metsäklusteria tarkastellaan puun  arvoketjun (Porter. 

1985) kannalta. Arvoketju-näkökulma antaa kattavamman kuvan puuteollisuu-

desta ja sen klusterirakenteesta kuin tiukasti tilastollinen otanta.  

Metsäklusteri, jota jäljempänä on tarkoitus käsitellä, on ollut käsitteenä käytössä 

jo parisenkymmentä vuotta (Czamanski & Ablas 1979  16, 61–80).  Kansainväli-

sesti EU:ssa käytetään nimikettä The European Forest Cluster, jota kuvataan 

kuviossa 3.   Euroopan metsäklusteria on käsitelty myös laajassa Euroopan ko-

mission tutkimuksessa (European Commission 2000). 

 
Kuvio 3.  Mekaaninen puuteollisuusklusterin suhteelliset osuudet 1999 (European Commis-
sion 2002). 

Puuteollisuussektorin suhteelliset osuudet EU:ssa 
Kokonaisarvo 120 miljardia euroa.

Sahateollisuus
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Puupakkaukset
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Euroopan  unionissa on  vallalla käsitys, että koko Euroopan metsäteollisuus 

muodostaa yhden suuren metsäklusterin, jonka yksi osa on Suomen metsäteolli-

suusklusteri. Teoreettisesti sekä Suomen että EU:n metsäteollisuusklusterit ovat 

alueellisia teollisuusklustereita, kun taas mekaaninen puunjalostusteollisuus voi-

daan käsittää teollisuusklusteriksi.  Tosin tiukka rajan vetäminen alueellisten ja 

teollisten klusterien välillä ei ole kovin tarkasti määritelty teoreettisella tasolla.  

On jopa esitetty näkemyksiä siitä onko koko klusteri-käsitteessä mitään uutta ja 

innovatiivista (Enright 1996). 

Muutamia tunnuslukuja vuodelta 1999: 

• tuotannonarvo (eräs EU:n suurimpia) € 450 miljardia 
• työntekijöitä   15 milj. 
• mekaaninen metsäteollisuus ilman huonekaluja €  66 miljardia 
• työntekijöitä   572.800 
• huonekalut   €  77 miljardia 
• työntekijöitä   776.800 
• tuotanto 8.2 % ja työllistävyys 10.9 % koko EU:n alueella 

Eurooppalainen metsäklusteri jakautuu useisiin alueellisiin ja alakohtaisiin klus-
tereihin, joista Suomen metsäklusteri on yksi.  Metsäklusterin sisäistä rakennetta 
kuvataan kuviossa 4.  Kuitenkin vain osa metalliteollisuuden viennistä kuuluu 
metsäklusteriin.  Metalli- ja koneenrakennus ovat kuitenkin merkittävä osa met-
säklusteria tukevaa teollisuutta. 

 

Kuvio 4.  Viennin jakauma 1960–1995 (EVA 1999). 
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Suomen metsäklusteri 

Suomen metsäteollisuus on osa EU:n metsäteollisuusklusteria.  Vuosikymmeni-

en kuluessa suomalaisen metsäteollisuuden ympärille onkin kehittynyt klusterille 

ominaista vertikaalista ja horisontaalista täydentävää ja tukevaa teollisuutta.  

Erityisen voimakasta kehitys on ollut paperiteollisuuteen liittyen: koneenraken-

nus on maailman kärkitasoa.  Tämä kehitys on perustunut voimakkaaseen yhteis-

työhön sekä kokemusten ja tiedon vaihtoon tuotekehittelyssä.  Myös mekaani-

sessa puuteollisuudessa ja erityisesti vaneriteollisuudessa kehitys on ollut saman-

suuntainen. 

Suomessa metsäteollisuusklusteriin katsotaan kuuluvan: 

• massa-, paperi- ja kartonkiteollisuus, 
• puutuoteteollisuus, 
• koneiden, laitteiden sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmien valmis-

tajat, 
• kemikaalien valmistajat, 
• pakkausteollisuus, 
• graafinen teollisuus, 
• energiantuotanto, 
• logistiikka- ja konsulttiyritykset sekä 
• alan tutkimuslaitokset ja yliopistot.  

 

Edellä luetellut ovat hyvin tyypillisiä toimialakokonaisuuksia klusterien muodos-

tumisessa.  Klusterin työllistävä vaikutus on suuri. Sen palveluksessa vuonna 

1999 oli noin 200 000 henkeä.  Suoraan metsäteollisuuden palveluksessa vuonna 

2002 toimi noin 50 000 henkeä.  Työllistävä vaikutus on kuitenkin pienentynyt 

vuoden 1980 4,5 %:sta vuoden 2002 2,9 %:iin.  Osuus Suomen bruttokansan-

tuotteesta on kuitenkin palautunut johtavaan asemaan metalli- ja sähköteollisuu-

den IT -huuman laannuttua.  Suomen metsäklusterin asemoitumista kuvataan 

kuviossa 5. 

USA:ssa ja Euroopassa klusteritutkimus on siis noussut yhdeksi tärkeimmistä ja 

suosituimmista tutkimuskonsepteista etenkin alueellisen tutkimuksen ja kehityk-

sen perustana.  Kursorinenkin Internet haku klusteri-hakusanalla tuottaa runsaasti 

tutkimuslaitoksia, teollisuusyhdistyksiä, konsultteja, kaupunkeja ja valtioita eri 

puolilla maailmaa.   
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Tutkimuksen ennakoinneissa ja lopullisissa tulkinnoissa on aiemmin tekemilläni 

tutkimuksilla ollut paljon vaikutusta.  Metsistä markkinoille-oppikirjani perustui 

pitkälti Global Drivers and Megatrends (Timwood 1998) -tutkimukseen, jonka 

teettäjä oli skandinaavinen metsäteollisuus.  Tutkimuksessa kartoitettiin puuteol-

lisuuteen vaikuttavia megatrendejä.  Toisena mainittavana tutkimuksena oli 

Kauppaa Faaraoiden Egyptistä Euroopan Unioniin, joka käsittelee yrittäjyyden 

historiaa antiikin ajoista nykypäivään.  Oma vaikutuksensa on ollut myös diplo-

mityölläni Verkostot mekaanisessa puunjalostusteollisuudessa sekä raportti Puu-

Suomi I evaluointi.  Varsin laaja poikkitieteellinen aineistoni on ollut tämän tut-

kimuksen taustatietona.  

 

 

 

Kuvio 5. Tutkijan näkemys klusteriavaruudesta Euroopan unionissa. 

 
EU:n metsäteollisuusklusteri

Kansalliset metsäklusterit 

Kemiallinen klusteri Mekaaninen klusteri 

Alaklusterit Huonekaluteollisuus
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1.4  Tutkimuskysymykset 

Tulevaisuuskartan laatimiseksi Suomen mekaanisen puunjalostusteollisuuden 

pk-yritysten tilasta ja tulevaisuudesta on ensin otettava kantaa ja vastattava seu-

raaviin kysymyksiin: 

1. Mitä Suomessa yleensä ymmärretään klusteri-käsitteellä? 

2. Miten meidän käsityksemme suhtautuvat Porterin klusterimalliin? 

3. Millainen klusterin  määrittely soveltuu perustaksi tulevaisuuskartan 

luomiselle? 

4. Millaisia erilaisia skenaarioita on muodostettavissa maamme mekaanisen 

puunjalostusteollisuuden pk-yritysten tulevaisuudesta, kun ongelmaa tar-

kastellaan kolmesta erilaisesta teoreettisesta lähestymiskulmasta? 

5. Millainen tulevaisuuskartta on laadittavissa saatujen skenaarioiden avul-

la? 
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2 Tutkimuksen teoriat, metodit  

   ja suorittaminen 
2.1 Tulevaisuudentutkimuksen teoreettiset taustat 

Tulevaisuus on kiehtovaa, sellaista jota jokainen ihminen arvioi omasta yksilölli-

sestä asemastaan ja analysoi jatkumona tietoisesti tai tietämättään.  Lyhyen aika-

välin tulevaisuuteen varautumista voidaan kutsua myös ennakoinniksi.  Kuiten-

kin puhuttaessa varsinaisesta tulevaisuudentutkimuksesta sitä pidetään usein jon-

kinlaisena tieteiskirjallisuutena, joka ei sinänsä olisi yhtä arvokasta kuin varsi-

nainen tiede.  Monet tällaiset tieteiskirjat tai arviot ovat kuitenkin osoittautuneet 

paikkansa pitäviksi.  Näistä voidaan mainita Leonardo da Vincin näkemykset 

lentämisestä (1500-luku), Cyrano de Bergeracin kuvaus matkasta kuuhun (1600-

luku) sekä Jules Vernen sukellusveneet ja raketit (1800-luku).   

On kaiketi niin, että tiede on muuttunut Platonin aikaisista erheen ja luulon vas-

takohtien hyvin perustelluista ja tieteellisesti koetelluista ehdottomista ja lopulli-

sista totuuksista joustavampaan suuntaan.  Nykyinen tieteenfilosofia ei enää vaa-

di ja edellytä ehdottomuutta, vaan hyväksyy sen, että tieteellinen tietokin voi olla 

jossain määrin epävarmaa ja parannettavissa olevaa.  Nykyinen tieteen käsitys 

antaa mahdollisuuden, ellei suorastaan aseta vaatimusta kyseenalaistaa aikaisem-

pia tutkimuksia ja käsityksiä – myös tutkijan omia.  Tällaista itsekorjautuvuutta 

tapahtuu erityisesti suurissa murrosvaiheissa.   

Murrosvaiheissa tai kriiseissä myös tulevaisuuden arviointi lisääntyy.  Mahdolli-

sesti 1930-luvun pörssiromahdusten ja toisen maailmansodan aiheuttamien trau-

mojen johdosta useat yritykset alkoivat käyttää erilaisia menetelmiä tulevaisuu-

den tarkemmaksi ennustamiseksi.  Tulevaisuuden ennustaminen ei sinänsä ole 

vielä itseisarvo, vaan yleensä se johtaa tarpeeseen vaikuttaa siten, että epäedulli-

nen tulevaisuus voidaan muuttaa halutuksi tulevaisuudeksi.  Varsinaisesti tule-

vaisuudentutkimuksen käyttöönoton katsotaan alkaneen Olaf Helmeristä, joka 

toimin RAND-yhtiön matemaatikkona 1960-luvulla.  
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Omalta kannalta edullisiin tuloksiin pääsemiseksi yritykset ovat rakentaneet tu-

levaisuudenskenaarioita.  Tuotteiden markkinoille saattamiseen on käytetty asi-

antuntijaryhmiä, joiden mielipiteitä on mitattu.  Tieteellisessä tutkimuksessa tätä 

on nimitetty Delfoi-menetelmäksi.  Samalla on rakennettu strategioita edulli-

simman tulevaisuudenpolun rakentamiseksi.  Nopeat tekniset innovaatiot lähes 

kaikilla elämän aloilla asettavat uudenalaisia esteitä ennustettavuudelle. 

Kuitenkin jopa teknisiä innovaatioita on pystytty ennakoimaan varsin hyvin.  

Tästä esimerkkinä voidaan pitää Osmo A Wiioa (1969).  Hän ennakoi vuoden 

2000 paikkeille ajoittuvan uudenlaiseen viestintään perustuvan yhteiskunnan, 

jossa joukkotiedotus, pankkiasiat ja ostokset voidaan hoitaa kotona ”television 

tapaisella lukulaitteella”.   

Wendell Bell (1997) kirjoitti teoksen Foundation of Future Studies, jossa hän 

määritteli tulevaisuuden tutkimuksen yhdeksään kohtaan: 

1. Mahdollisten tulevaisuuksien tutkiminen 
2. Todennäköisten tulevaisuuksien tutkiminen 
3. Tulevaisuuskuvien tutkiminen 
4. Tulevaisuudentutkimuksen tiedollisen perustan tutkimus 
5. Tulevaisuudentutkimuksen eettisen perustan tutkimus 
6. Menneisyyden tulkinta ja orientaatio nykyisyyteen 
7. Tiedon ja arvojen yhdistäminen sosiaalisen toiminnan suunnittelus-

sa 
8. Demokraattisen osallistumisen lisääminen tulevaisuuden hahmot-

tamisessa ja suunnittelussa 
9. Erityisen tulevaisuuskuvan tulkinta 

Tulevaisuudentutkimuksen voi katsoa olevan oman ja yhteisen tulevaisuuden 

tutkimista ja suunnittelua vastuullisesti tieteellisen tutkimuksen avulla.  Taustafi-

losofiana on vuosituhansia vanha ihmisen pyrkimys rakentaa aktiivisesti omaa 

elämäänsä.  Olaf Helmerin (1983) sanoin voidaan todeta: 

”Kohtalonuskoinen kuva tulevaisuuden arvaamattomuudesta ja välttämät-

tömyydestä on väistymässä.  Ollaan huomaamassa, että mahdollisia tule-

vaisuuksia on suuri määrä ja että sopivat väliintulot saattavat vaikuttaa tu-

levaisuuksien todennäköisyyksiin.  Tästä on  seurauksena tulevaisuuden 

tutkiminen ja tulevaisuuteen vaikuttamisen keinojen etsiminen, jotka mo-

lemmat ovat erittäin vastuunalaisia yhteiskunnallisia tehtäviä.  Tämä vas-
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tuu ei ole vain akateeminen, ja voidaksemme osoittaa enemmän kuin pin-

tapuolista vastuuta meidän on lakattava olemasta oman tapahtumassa ole-

van historiamme sivustakatsojia ja osallistuttava päättäväisesti tulevaisuu-

den muovaamiseen.  Paremman maailman luominen vaatii viisautta, roh-

keutta ja inhimillisten arvojen herkkää tuntemista.”  

Kaikesta ennustamisen vaikeudesta huolimatta ihmisessä vallitsee jonkinlainen 

geneettinen tulevaisuudenorientaatio.  Tulevaisuudentutkimuksen tärkeänä pe-

rustana toimii historiallinen tutkimus.  Tutkimalla menneisyyttä historia opettaa 

ymmärtämään ajallisen muutoksen kausaalisuuksia.  Futurologia-termin otti en-

simmäisenä käyttöön vuonna 1943 Ossip K. Flechtheim, jonka tavoitteena oli 

suurisuuntainen maailman parantaminen ja pelastaminen.   

Työtä jatkoi laajalti tunnettu Rooman klubi, jonka perusti suurliikemies Aurelio 

Peccein vuonna 1968.  Klubi pyrkii ennustamaan maailman globaalia kehitystä 

ja rakentamaan maapallon sietokykyä koskevia malleja.  Alan ensimmäinen teos 

ilmestyi Suomessa vuonna 1985 (Malaska ja Mannermaa 1985). Tämän jälkeen 

kehitys on jatkunut meillä siten, että 1992 perustettiin Turun kauppakorkeakou-

luun erityislaitoksena tulevaisuudentutkimuksen keskus ja syksyllä 1998 suoma-

laisten korkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen Tulevaisuudentutkimuksen ver-

kostoakatemia. 

Mannermaa jakaa tulevaisuuden tutkimuksen kolmeen paradigmaan (Mannermaa 

1992, 336): 

1. deskriptiivinen tulevaisuudentutkimus, 
2. skenaarioiden laadinta ja 
3. evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus. 

Deskriptiivisyyttä tässä tutkimuksessa edustaa laaja historiallinen katsaus Suo-

men puunjalostusteollisuuteen.  Tällä pyritään kuvaamaan yhteiskunnan lineaa-

rista ja eksponentiaalista jatkuvaan kasvuun perustuvaa toimintamallia.  Perus-

ajatukseltaan deskriptiivinen tulevaisuudentutkimus on aikajänteeltään melko 

rajattu.  Puunjalostusteollisuuden tutkimuksessa aikajänne muodostuu kuitenkin 

varsin pitkäksi, koska teollisuuden luonteesta johtuen tapahtumat ovat historialli-

sesti pitkäjännitteisiä.  Metodit ovat yleensä kvantitatiivisia.  (Mannermaa 1992, 

329–335.) 
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Skenaarioparadigma lähtee siitä näkemyksestä, että tulevaisuudentutkimuksen 

tarkoituksena ei ole ennustaa mahdollisesti toteutuvaa tulevaisuutta.  Ennustami-

sen sijasta laaditaan vaihtoehtoisia skenaarioita, joiden arvo ei ole tarkoin määri-

telty toteutumistodennäköisyyksien mukaan, vaan niihin voidaan vaikuttaa halu-

tun tavoitteen saavuttamiseksi.  Skenaarion tarkoitus on esittää vaihtoehtoisia 

tulevaisuuksia erityisesti – ja erityisesti sellaisia, jotka uhkaavat haluttua loppu-

tulosta. 

Evolutionaarinen tulevaisuudentutkimus pyrkii korostamaan tutkimuksellista 

osaa erityisissä yhteiskunnan murrosvaiheissa.  Sen tavoitteena on täydentää ja 

antaa perustellumpi ja laaja-alaisempi viitekehys skenaarioiden ja deskriptiivis-

ten kuvausten tuottamalle tulevaisuuden arvioinnille.  Siten se tarjoaa paremmat 

perustelut skenaarioiden laatimiselle.  Evolutionaarinen tutkimuskäsitys yhteis-

kunnallisesta kehityksestä antaa mahdollisuuden tutkia sekä ennustettavissa ole-

vaa kehitystä (suuret ikäluokat) että heikkoja signaaleja (yritysten perustanta, 

uusien alueiden houkuttavuus). 

Skenaarioiden luotettavuus riippuu suuresti siitä, miten arvovaltainen tai kokenut 

skenaarioiden laatija on.  Toisaalta luotettavuuteen vaikuttaa myös tutkijan taus-

tavoimien tuki tehdyille skenaarioille.  Tätä tukea on mahdollista testata esimer-

kiksi Delfoi-menetelmän avulla.  Se tapahtuu siten, että skenaariot esitetään ky-

symyksinä Delfoi-ryhmälle ja tuloksia verrataan alkuperäisiin skenaarioihin.  

Lopulliset skenaariot muodostetaan sitten Delfoi-tulosten perusteella. 

Mannermaa (1992) toteaa, että tulevaisuudentutkimukselle on ollut ominaista 

valikoiva suhde.  Tulevaisuudentutkimukselle tyypillistä on käyttää sekä kvanti-

tatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.  Tällaisia metodeja ovat jo mainittu Del-

foi-menetelmä, skenaariolähestyminen, monitorointi, tekniikan arvioinnin meto-

dit yms.  (Mannermaa 1992, 79.) Näihin voidaan lisätä myös mm. SWOT-

analyysit.    

Suuret monikansalliset yhtiöt tarkkailevat muutoksia erityisesti trendeissä, jotka 

vaikuttavat niiden toimialaan.  Kehityssuuntia tarkastellaan jatkuvina prosessei-

na.  Koska tässä tutkimuksessa tarkastellaan nimenomaan pk-yritysten tulevai-
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suuteen vaikuttavia  skenaarioita on syytä tarkastella juuri kehitykseen vaikutta-

via trendejä. 

Tässä tutkimuksessa merkityksellisiä megatrendejä ovat seuraavat: 

1. globalisaation aiheuttamat muutokset maamme taloudessa, 

2. metsäteollisuuden kansainväliset integraatiot, 

3. pk-yrittäjien ikääntyminen ja tästä johtuvat sukupolvenvaihdokset, 

4. muutokset puuraaka-aineen saannissa, 

5. alalle tulemisen kynnyksen nousu ja 

6. tuonnin lisääntyminen. 

Heikkoja signaaleja ovat 

1. lähialueiden osaamisen ja kilpailukyvyn lisääntyminen, 

2. Kiinan lisääntyvä aktiviteetti puumarkkinoilla sekä ostajana että 

myyjänä, 

3. logististen kustannusten muutokset Kaakkois-Aasian ja Euroopan 

välillä, 

4. Kaakkois-Aasian luonnonsuojelukysymykset ja 

5. monikansallisten yritysten etabloituminen uusiin tuotantomaihin. 

Trendit toimivat tulevaisuudentutkimuksessa myös eräänlaisina ennakkokäsityk-

sinä mahdollisista tulevaisuuksista.  Tällä hetkellä vallitsevien megatrendien ja 

heikkojen signaalien vaikutus puutuotealan tulevaisuuteen muuttuu tutkimuspro-

sessissa skenaarioiksi ja lopuksi tulevaisuuskartaksi.  

Tulevaisuuskartan laatimisen ja käytön karkeat avainkohdat ovat seuraavat: 

1. määritellä nykyhetken tilanne, 

2. tunnistaa megatrendit ja heikot signaalit, 

3. tiedostaa tavoiteltava suunta sekä 

4. tunnistaa polut ja niissä mahdollisesti piilevät yllätykset. 

Tulevaisuudentutkimuksen käsitteistö perustuu olemassaoloa ja tietämistä kos-

keville oletuksille (Kamppinen & al. 2002, 55).  Oletukset muodostavat tulevai-

suudentutkimuksen ontologian ja epistemologian.  Keskeinen kysymys ontologi-

assa koskee sitä, millaiseksi ymmärrämme tulevaisuuden suhteessa nykyisyyteen 
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ja menneisyyteen, ja erityisesti mahdollisten maailmojen olemassaolotapaa ja 

sitä miten kompleksisuus synnyttää uusia ominaisuuksia.  Keskeinen epistomo-

loginen kysymys koskee tulevaisuuden vaatiman tiedon erityistä luonnetta ja 

poikkitieteellistä suhdetta tieteisiin ja muihin tietämisen tapoihin.  

2.2 Puutuoteteollisuuden käsiteanalyyttinen  

      tarkastelu 

Perusteollisuus. Perusteollisuudella ymmärretään tässä tutkimuksessa teollisuut-

ta, joka saa raaka-aineensa suoraan metsästä tai puuta työstävän teollisuuden 

sivutuotteista, kuten hakkeesta ja purusta.  Tähän segmenttiin kuuluvat sahateol-

lisuus, lastulevyteollisuus, vaneriteollisuus jne.  On kuitenkin muistettava, että 

edellä mainitut harjoittavat myös mittavaa jatkojalostamista, joka luetaan välija-

losteteollisuuteen ja osittain myös jatkojalosteteollisuuteen. 

Välijalosteteollisuus. Välijalosteteollisuus koostuu yrityksistä, jotka jalostavat 

perusteollisuuden tuotteita höyläämällä, liimaamalla jne. ja joiden toimintaperi-

aate on BtoB (Business to Business).  Kyseiset yritykset toimivat usein alihank-

kijoina tai verkostoyrityksinä perusteollisuuden ja jalosteteollisuuden välimaas-

tossa.  Tätä teollisuutta edustavat muun muassa kaupalliset höyläämöt, liimale-

vy- ja liimapuuteollisuus ja komponenttien valmistajat. 

Jatkojalosteteollisuus. Jatkojalosteteollisuudeksi tässä tutkimuksessa kutsutaan 

puolestaan  niitä yrityksiä, jotka valmistavat lopputuotteita (lopputuoteteollisuus) 

ja joiden tuotteiden kohderyhmä on kuluttajat.  Raaka-aine tälle teollisuusseg-

mentille tulee sekä perus- että jatkojalosteteollisuudesta.  Jatkojalosteteollisuu-

den yrityksiin kuuluvat muun muassa rakennuspuusepänteollisuus, huonekalute-

ollisuus ja kalusteteollisuus.   

Kotimarkkinateollisuus.  Kotimarkkinateollisuudella, jota suurin osa alan pk-

yrityksistä edustaa, tarkoitetaan pääasiallisesti kotimarkkinoilla eli Suomen 

markkinoilla toimimista.  Mikäli vientiä on, se ei ole jatkuvaa, vaan satunnaista 

ja usein kierteleviin ulkomaisiin ostajiin perustuvaa.  Näitä ostajia on Neuvosto-

liiton romahtamisen jälkeen alkanut liikkua runsaasti etenkin Baltian maissa ja 

Venäjällä ja matkoillaan heitä eksyy silloin tällöin Suomeenkin. 
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Vientiteollisuus.  Metsäklusterin kaikki suuret ja osa keskisuurista yrityksistä 

kuuluu tähän ryhmään.  EU:hun liittyminen on merkinnyt sitä, että unionin    

alueelle tapahtuvaa kauppaa kutsutaan sisämarkkinakaupaksi. Meiltä katsoen 

kaikki ulkomaille tapahtuva kauppa on vientikauppaa. Tilastollisesti vientikau-

paksi luetaan kuitenkin vain EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuva kauppa.  

Tällä ei ole suurta merkitystä jokapäiväisessä puhekielessä, mutta käytännön 

kaupankäynnissä sillä on varsin suuri merkitys.  Sisämarkkinakaupassa ei enää 

ole tullimuodollisuuksia; sen sijaan vientikaupassa tullimuodollisuudet ovat osit-

tain lisääntyneet entisistä käytänteistä. 

Epätäydellisessä maailmassa mainitunlaiset luokitukset eivät ole yleispäteviä, 

vaan yrityksiä on myös kunkin ryhmän rajamaastossa.  Tällöin niiden määritte-

leminen johonkin nimenomaiseen luokkaan on mahdotonta.  Lisäksi nimen-

omaan  jatkojaloste- tai lopputuoteteollisuudessa rajanveto on hyvin vaikeaa, 

koska lopputuotteet koostuvat useista materiaaleista.  Esimerkkinä voidaan mai-

nita vaikkapa tuoli, jonka istuin on puuta, mutta jalat metalliputkea.    

Pk-yritys. Yritykseen kokoon perustuvia määritelmiä, kuten suuryritykset, pienet 

ja keskisuuret yritykset jne., käytettiin  varsin määrittelemättömästi kymmeniä 

vuosia.  Kesti aina vuoteen 1996, ennen kuin Euroopan unioni suosituksellaan 

3.4.(96/280/EC) virallisti pienten, keskisuurten- ja mikroyritysten määritelmät ja 

uuden aseman ja hyväksynnän seuraavasti: 

 Keskisuuri yritys on yritys, jonka työntekijämäärä on  alle 250 työnte-
kijää ja liikevaihto alle 40 milj. euroa tai taseen loppusumma alle 27 
milj. euroa.  (USA:ssa  keskisuuren yrityksen raja on 500 työntekijää.) 

 Pieni yritys on yritys, jonka työntekijämäärä on alle 50 henkeä ja  lii-
kevaihto alle 7 milj. euroa tai tase alle 5 milj. euroa. 

 Mikroyritys on yritys, joka työllistää alle 10 työntekijää.  Tässä yhtey-
dessä käytetään yhä lisääntyvässä määrin lyhennettä mpk, joka tarkoit-
taa mikro, pieni ja keskisuuri. 

 Lisäksi edellytyksenä on, ettei ulkopuolinen suuryritys saa omistaa yli 
25 % pk-yrityksen omistuksesta tai äänivallasta.  

Näitä pienemmät yritykset luokitellaan itsensä työllistäjiksi.  Huomattavaa on 

myös se, että konserneihin kuuluvat tytäryhtiöt eivät kuulu luokituksen piiriin.  

Konserniomistus ei saa ylittää 25 %.     
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Alakäsitteitä.  Lisäksi pk-yrityksiä voidaan jakaa alakäsitteisiin kuten  perheyri-

tyksiin, joita suurin osa suomalaisista pk-yrityksistä on.  Anglosaksisissa maissa 

käytetään myös termiä owner-manager firms.  Tällä tarkoitetaan yrityksiä, joita 

omistaja itse johtaa.  Tässä tutkimuksessa rajoitutaan kuitenkin puhtaasti EU:n 

mukaiseen käsitteistöön. 

AWU.  Työntekijöiden keskimääräinen vuotuinen määrä lasketaan erillisen 

AWU (annual working unit ILO) yksikön mukaan.  Tämä määritellään siten, että 

kaikkien työntekijöiden yhteenlaskettu tehtyjen tuntien määrä jaetaan keskimää-

räisellä vuosityömäärällä.  Keskimääräistä vuosituntimäärää ei sen sijaan ole 

määritelty; ei sitäkään tarkoittaako se valtakunnallista vai alakohtaista tuntimää-

rää.  Suomessakin käytännöissä on varsin suuria alakohtaisia poikkeamia.  Oh-

jeistus on sikäli merkittävä, että kaikki EU:n alaiset rahoitusohjelmat toimivat 

kyseisten kriteerien pohjalla, ilman että eri valtioiden viranomaiset voisivat sii-

hen vaikuttaa.   

Yritys- ja yrittäjyystutkimuksen historiassa yrittäjyyden käsitettä ja olemusta on 

kuvattu monin eri tavoin.  Schumpeter (1934, 78)  pyrkii määrittelemään yrittä-

jyyden siten, että se on eräänlainen abstraktio.  Jokainen on yrittäjä vain silloin, 

kun hän esittää uusia yhdistelmiä.  Hän menettää tämän ominaisuuden heti, kun 

aloittaa yritystoiminnan.  Sittemmin hän toimii kuten kuka tahansa yritysjohtaja.  

Lähellä samaista ajatusmallia ovat myös ne tutkijat (esim. Drucker 1986, 31 ⎯ 

38), jotka katsovat yrittäjiä olevan vain innovatiiviset yrittäjät, ne jotka kehittä-

vät uutta, muotoilevat arvoja ja rikkovat yleisiä käsityksiä.   

Edellä olevasta huolimatta voidaan yhtyä siihen schumpeteriläiseen perusnäke-

mykseen, että ilman innovatiivisuutta ei ole yrittäjyyttä.  Se ei voi kuitenkaan 

olla ainoa kriteeri yrittäjyydelle.  Innovatiivisuutta toki tarvitaan jo liikeidean 

löytämiseen ja  yrityksen perustamiseen. Siitähän kaikki alkaa.  On helppo yhtyä  

Havuselan (1999, 13) toteamukseen, että yrittäjiksi tulisi määritellä kaikki oma-

ehtoisesti itseään yrittämällä elättävät. Näin on tehnyt EU, kun se on nimenomai-

sesti määritellyt yrittäjiksi myös itsensä työllistäjät. Samoin asiaan suhtautuu 

professori Marjosola katsoessaan, että myöskin ammatinharjoittajat ovat yrittäjiä.  

”Vaikka ammatinharjoittaminen ei tavoitteiltaan olisikaan samanlaista kuin liik-
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keenharjoittaminen, ammatinharjoittajat luovat ainakin yhden työpaikan olemal-

la poissa palkkatyöstä” (Marjosola 1979, 13.) Itsensä työllistäminen on noussut 

EU:ssa hyvin tärkeäksi työllistämistekijäksi erityisesti palvelusektorilla (Huijgen 

1999). 

Onko ”yrittäjä” oikea sana kuvaamaan omistajavetoista taloudellista organisaa-

tiota, on melko pitkälle ymmärrettävissä subjektiivisesti.  Sanojan suussa sisältö 

saattaa olla halveksiva, ylenkatsova, ylistävä tai arvostava riippuen sanojan 

omista painotuksista, kulttuurista ja henkilökohtaisista asenteista.  Nimityksen 

kohde voi yrittäjän asemesta pitää itseään hyvinkin esimerkiksi tehtailijana tai 

kauppiaana jne.  Yrittäjä missä kielessä tahansa, on metafora, jonka kukin miel-

tää eri tavalla.  Joka tapauksessa nimi on yleistynyt käyttöön ja sen merkitys on 

jotakuinkin selvä kaikille.  Tärkeämpää kuin nimi on toiminta. 

2.3 Kolme teoreettista lähestymistapaa 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, tulevaisuudentutkimus voi käyttää useita 

kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmetodeja. Tulevaisuudentutkimus pyrkii 

etsimään tiettyjä lainalaisuuksia tulevaisuudesta olemassa olevien tai muodostu-

vien säännönmukaisuuksien – trendien –  perusteella. Merkittävä on myös kol-

men erilaisen teoreettisen lähestymistavan käyttö.  Useiden teorioiden avulla 

tutkittavaa ongelmaa pommitetaan erilaisista lähestymiskulmista.   

Useamman teorian käytöllä on monia hyviä puolia tutkimuksen luotettavuuden 

kannalta.  Tulevaisuudentutkimuksessa tärkeää on arvioida historiaa ja nykyi-

syyttä mahdollisimman tarkasti, jotta saatavien tietojen perusteella voidaan muo-

dostaa tulevaisuutta koskevia skenaarioita.  Valitsemalla teorioita, jotka täyden-

tävät tietoa erilaisista näkökulmista, yritetään välttää virheiden kumuloituminen.  

On myös ilmeistä, että historiaa ja nykyisyyttä on tarkasteltava eri teorioiden 

avulla.  Historiallinen tutkimus vaatii pitkien trendien ja tuotteiden elinkaarien 

analysointia.  Nykyisyyden tutkimus keskittyy taas nykyisten ja lähimenneisyy-

dessä ja -tulevaisuudessa vaikuttavien taloudellisten trendien tilastolliseen ana-

lysointiin. 
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Tässä tutkimuksessa käytetään klusteriteoriaa ja siihen läheisesti liittyvää arvo-

ketjuanalyysiä, koska ne kuuluvat globaalilla tasolla eri puolilla maailmaa käy-

tettyihin alan selviytymisstrategioihin.  Niitä on käytetty runsaasti myös alueel-

listen ja valtakunnallisten strategioiden välineinä.  Bionomia- ja evoluutioteori-

oilla tutkitaan nykyisen globaalitalouden ja historiallisen kehityksen vaikutuksia 

viitekehykseen.    

Koska erityisesti klusteri ja bionomia ovat käsitteinä melko vieraita suomalaises-

sa tieteellisessä tutkimuksessa, niitä käsitellään normaalia laajemmin. Kaikille 

englanninkielisille sanoille ei löydy suomenkielisiä vastineita. On siis perusteltu 

tarve laajoihin kuvauksiin. Tällä tavoin pyritään selventämään tehtyjen johtopää-

tösten perusteita.  Sen sijaan SWOT-, Delfoi- ja skenaariomenetelmät ovat ylei-

siä, joten niitä ei tarkemmin esitellä. 

2.3.1 Klusteriteorioiden taustoja 

Teollisien klusterien tutkimus on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina johtuen 

lähinnä voimakkaista alueellisista ja valtiollisista intresseistä parantaa 

kilpailukykyä teollisten keskittymien kautta.  Useat valtiot, kaupungit ja alueet 

ovat ottaneet klusterilähtökohdan strategiakseen kilpailla yritysten sijoittumis-

päätöksistä.  Klusterien tavoitteena on saada aikaan kilpailuetua, joilla yritykset 

voivat saavuttaa paremmat toimintaolosuhteet.  Toimialan ja yksittäisten yritys-

ten kilpailukyky muodostaa tutkimuksen keskeisen tutkittavan osa-alueen.  

Fordistinen malli, joka perustui pitkälle standardisoituun massatuotantoon, ky-

synnän ohjailuun ja hyvinvointivaltioon alkoi muodostua kannattamattomaksi 

1970-luvun alkupuolella.  Tilalle alettiin  etsiä korvaavia tuotantomenetelmiä, 

jotka olisivat joustavampia ja kilpailukykyisempiä ja sopisivat paremmin nope-

asti muuttuviin kapitalistisiin tarpeisiin. Fordistisen jäykän mallin tilalle tarvittiin 

uusia joustavampia malleja massatuotannon ja erikoistumisen organisoimiseksi.   

Perustavaa laatua oli  Pioren ja Sabelin (1984) tutkimus fundamentaalisista muu-

toksista tuotannon sosiaalisissa organisaatioissa.  Tämä tutkimus synnytti suuren 

joukon uusia tutkimuksia, jotka keskittyivät teollisten alueiden innovatiiviseen 

potentiaaliin ja menestykseen.  Niissä teolliset alueet kuvataan erikoistuneiden ja 
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pienten yritysten verkostoiksi. Yritykset sijaitsevat lähellä toisiaan ja ovat integ-

roituneet syvälle paikalliseen sosiaaliseen rakenteeseen.  Vuosina 1990 –98 

mainitunlaisia empiirisiä tutkimuksia  tehtiin joidenkin tietojen mukaan jopa 55 

kappaletta (Staber & Morrison 1999).  

Todellinen strateginen kiinnostus klustereihin alkoi tuottaa käytännön sovellu-

tuksia Michael Porterin julkaistua The Competitive Advantage of Nations             

-teoksensa vuonna 1990.  Hänen helposti ymmärrettävä selvityksensä kansallisis-

ta kilpailueduista (competitive advantage) sisältää käsityksen avainasemassa 

olevasta maantieteellisestä sijainnista. Se  on ristiriidaton yhä kasvavan tutki-

musten määrän kanssa siitä riippuvuussuhteesta, joka vaikuttaa yritysten, teolli-

suuden, julkisten ja kvasi- julkisten instituutioiden  innovaatioihin ja kasvuun 

alueellisissa keskittymissä.  Kuviossa 6 on esitetty ns. Porterin timantti, joka on  

klusteriteorian perusmalli. 

 

 

Kuvio 6.  Porterin timantti  (Porter 1990, 72). 

 

Porterin työ käsittää case-tutkimuksia useiden maiden kilpailukyvystä ja tarjoaa 

joitakin kaskunomaisia erittäin hypoteettis-teoreettisia todistuksia yritysten ul-

koisten ja ylijäämätekijöiden vaikutuksesta kasvuun ja innovaatioihin.  Porteria 
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on jonkin verran kritisoitu juuri käytännön läheisyytensä vuoksi.  Yhdysvaltalai-

nen tutkimus on kaiken kaikkiaan enemmän sidoksissa käytäntöön.  

Porterin ideoilla oli hyvin tärkeitä edeltäjiä.  1960-luvulla Francois Perroux          

(1950.  89–104.) väitti, että ymmärtääkseen taloudellista kasvua ja muutosta ana-

lyytikoiden on syytä keskittyä vetoapua tarjoavien teollisuudenalojen rooliin.  

Kyseiset teollisuudenalat dominoivat muita sektoreita suuren kokonsa vuoksi ja 

edustavat siten tärkeitä ja merkittäviä markkinavoimia sekä ovat johtavia inno-

vaattoreita.   Markkinoille työntöapua antavat teollisuudenalat tai jopa yksittäiset 

yritykset edustavat kasvua kiihdyttäviä keskittymiä, jotka ohjaavat taloudellisia 

resursseja (Darwent 1969, 5–31).   Tällaiset tuottajien, toimittajien ja muiden 

taloudellisten toimijoiden  konstellaatiot muistuttavat hämmästyttävästi jäljem-

pänä määriteltäviä klustereita. 

Perroux  tarkastelee taloudellista tilannetta ei rajallisen toimialan näkökulmasta, 

ja tällöin yritysten sekä niiden asiakkaiden ja toimittajien (ja muiden taloudelli-

sesti tärkeiden instituutioiden) suhteet ovat olemassa.  Perroux’n mielestä ei ole 

mitään syytä, miksi fyysisellä tilalla olisi vaikutusta taloudelliseen tilaan.  Yri-

tysten välisiä suhteita kehittyy globaalisti huolimatta toimialojen rajoituksista, 

jos suhteet ovat taloudellisesti mielekkäitä. Suunnattaessa analyysi koskemaan 

tiettyjä alueita saadaan aikaan vain vääristynyt kuva kasvu- ja kehitysprosesseis-

ta. 

Yhtäläisyydet Perroux’n kasvukeskittymäteorian ja klusterikonseptin välillä ovat 

selviä.  Klusteriteoria käsittelee teollisuuden menetelmiä hallita arvoketjuja sekä 

vertikaali- että horisontaalitasolla. Samalla klusteriyritykset toimivat kasvukes-

kittyminä.  Johtavien teollisten toimijoiden rooli on ristiriidaton Perroux’n teori-

an mukaan.  Teollisuus antaa klusterin sisällä kehitysimpulsseja kaikille kluste-

riin kuuluville yrityksille aikaansaaden niissä tuotekehitystä ja luoden kysyntää 

alihankinta- ja palveluyrityksille.  Tämä puolestaan kehittää toimijoita kohtaa-

maan kansainvälisen kilpailun.  Silloin ne saattavat toimia myös kansainvälisen 

kehityksen välittäjinä prosessi- ja tuoteinnovaatioissa. 

Esimerkiksi tiettyyn pisteeseen saakka suuret alkuperälaitteiden valmistajat (Ori-

ginal engine manufacturers OEM ) voivat käyttää markkinavoimaansa sanellak-
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seen (tai voimakkaasti rohkaistakseen) alihankkijoittensa teknologian ja tuotan-

tostrategioiden  kehitystä.  Tällaisten lopputuoteyritysten voidaan katsoa ainakin 

osittain toimivan klustereiden kehityksen draivereina (vrt. Nokia).  Toisaalta on 

myös mahdollista, että jotkut klusterin jäsenet käyttävät markkinavoimaansa 

haitallisesti klusterissa.  Tällaisia haitallisia tekijöitä ovat OEM-yritysten lyhyt-

näköiset ja huonosti kustannusefektiiviset sopimuskäytännöt, jotka saattavat hei-

kentää toimittajien strategista päätöksentekoa ja haluja investointeihin.  Suomen 

metsäklusterissa tätä edustaa selluteollisuuden hakkeen hintoja koskeva sanelu-

politiikka tai jopa ostokartelli. 

Perroux’n ideat ja näiden muunnokset ovat tärkeitä teollisuusklusterikonseptin 

kannalta myös toisessa mielessä.  Hänen teoriansa on antanut alkusysäyksen alu-

eellisten kehitysstrategioiden (kasvukeskukset) omaksumiselle. Ne alkoivat lisätä 

suosiotaan kiihtyvällä vauhdilla suunnittelupiireissä vain kokeakseen ankaran 

epäonnistumisen.  Vaikka on liian aikaista  sanoa, tulevatko teollisuusklusteri-

strategiat  kokemaan saman kohtalon, voidaan teorian saaman kasvuvauhdin to-

deta olevan nousu-uralla.  Perroux’n teorian heikkous lienee siinä, miten teoria 

soveltuu perifeerisiin ja harvaan asuttuihin yhteiskuntiin, joissa maantieteelliset 

etäisyydet ovat suuria ja asutuskeskittymät pieniä.  

Alueellisia, maantieteellisiä ja taloudellisia ilmiöitä tutkivat tiedemiehet ovat 

olleet erityisen kiinnostuneita siitä, kuinka ja miksi yritykset klusteroituvat 

maantieteellisin perustein, ja erityisesti, miksi ja miten tällainen klusteroituminen 

vaikuttaa alueellisen kehityksen suuntaan ja laatuun.  Kirjallisuudessa  kyseisiä 

aiheita dominoi kaksi peruskonseptia, joiden avulla on pyritty selvittämään alu-

eellisen keskittymisen etuja: teollisen sijoittumisen teoria (Weber 1929; Hoover, 

1937), jossa hyötyjä kutsutaan kasaumataloudeksi (agglomeration economies) ja 

Marshallin (1961) näkemys, joka korostaa lähtöhetkeä (point of departure) ana-

lysoidessaan ulkoisten taloudellisten tekijöiden (säästöjen) vaikutusta ja  ilme-

nemistä ”teollisuusalueina”.   Molemmissa tapauksissa ulkoisia taloudellisia hyö-

tyjä pidetään yritysten uudelleen sijoittumisen syinä.   

Jotkut (ks. Asheim 1996, 379–400) teollisten klustereiden taustatekijöitä tutkivat 

analyytikot korostavat sitä, että havaittu yritysten klusteriavaruus muodostaa  

ulkoisia taloudellisia kasaumia,  työvoimapooleja ja ylijäämätietoa.  Viimeksi 
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mainittu (knowledge spillover) merkitsee tietoa, jota syntyy yrityksissä esimer-

kiksi tutkimuksen yhteydessä, mutta jota yritys itse ei voi tai halua käyttää. 

Toiset tutkijat painottavat sidonnaisuutta innovaatioiden ja klusterin välillä ja 

kehittävät teorioita, jotka pohjautuvat teorioihin kasvukeskuksista, kehityskeskit-

tymistä ja  schumpeteriläisestä yrittäjyydestä (DeBresson 1996).  Doeringer ja 

Terkla (1996) määrittelevät kolme määräävää tekijää (driver) teollisille kluste-

reille: 

a) strategiset bisnesmahdollisuudet yritysten keskinäisessä yhteistyössä, 

b) traditionaaliset faktorimarkkinointiedut, kuten työvoimapoolit ja tieto-

ylijäämät, sekä 

c) ei-voitolliset instituutiot kuten korkeakoulut, yliopistot ja talouselämän 

moninaiset yhdistykset.   

Doeringerin ja Terklan (1996) tutkimus käsittelee lisäksi kilpailuasemaa, just-in-

time trendejä, niche -markkinointia ja yhteiskunnallista infrastruktuurikapasi-

teettia.  

Teolliset klusterit tulivat hyvin suosituiksi tutkimuksen ja alueellisen teollisuus-

politiikan kohteiksi länsimaissa 1990-luvulla.  Yhdysvalloissa jo kymmenet osa-

valtiot ovat kehittäneet teollisiin klustereihin perustuvia teollistamisohjelmia.  

Euroopan kaupungit ja alueet ovat ottaneet käyttöön klusterikonseptin vielä in-

nokkaammin.  Tämä ei sinänsä ole ihme, koska klusteritutkimuksen alkuperä on 

nimenomaan Euroopassa.  Pohjois-Italia, Etelä-Saksa, Iso Britannia  ja Tanska 

ovat olleet kärjessä teollisten klustereiden tutkinnassa  ja implementoinnissa.  

OECD:n National Information Systems (NIS)  tekee analyysejä teollisista kluste-

reista ja informoi jäseniään.  Useimmat Euroopan unionin jäsenmaat ovat tehneet 

omia kansallisia tutkimuksia (Roelandt &. den Hertog 1998).   

Miksi teollisia klustereita on sitten alettu tutkia kovin innokkaasti?  Kysymyk-

seen voi löytyä vastaus siitä, miten ahkerasti niitä nykyisin käytetään konseptina 

viranomaisten ja yritysten kehitys- ja investointisuunnitelmissa.  Nykyisin on 

selvää, että on mahdotonta ymmärtää alueellista kehittämispolitiikkaa ilman pe-

rustietoja tai käytännön kokemusta teollisten klustereiden applikaatioista ja 

mahdollisuuksista.  Toisaalta on tiedemiehiä, jotka katsovat, että teollisissa klus-

tereissa ei itse asiassa ole mitään uutta saati innovatiivista (Feser 1998).  Boek-
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holt (1997, 1) kirjoittaa, että ”klusteri-initiatiivien suuri lukumäärä on johtanut 

laajalle levinneeseen epätietoisuuteen siitä, mitä nämä klusterit todella ovat ja 

miten ne eroavat niihin liittyvistä muista ilmiöistä, kuten teollisuusalueista, tek-

nopoleista, verkostoista ja muusta teollisuustutkimuksellisesta yhteistyöstä.”  

Held (1996, 249–261) huomauttaa: 

”Valitettavasti suuressa innossaan lukuisat hallitukset ovat ottaneet käyt-

töön klustereita, jolloin joitakin perustavaa laatua olevia tekijöitä on vähä-

telty, mukaan lukien asianmukaisten tutkimusmetodien käyttö ja jopa klus-

terin itsensä määrittely.” 

Laajassa mielessä teollinen klusteri voidaan määritellä ryhmäksi liikeyrityksiä ja 

ei-bisnesorganisaatioita, joihin kuuluminen on tärkeä elementti kunkin jäsenen 

itsenäiselle kilpailukyvylle.  Yhteen sitovana  elementtinä klusterissa voi toimia 

”ostaja- myyjä suhteet, yhteinen teknologia, yhteiset ostajat tai jakelutiet tai työ-

voimapoolit.” Enrightin (1996, 191) mukaan kilpailukykyiset yritykset muodos-

tavat kilpailukyisen klusterin ja taloudellinen intressi on ilmeisesti se tekijä, joka 

sitoo klusterin yhteen.  Eräät tutkijat (mm. Uzzi 1996, 674–698) korostavat myös 

luottamuksen ja yhteistyön merkitystä klusteriyritysten keskuudessa sekä niiden 

roolia yhteisten ongelmien ratkaisemisessa ja muiden etujen kehittämisessä klus-

teriyrityksille.   

Klusteriyritykset, joilla ei ole mukanaolosta todellista taloudellista etua saavutet-

tavanaan, jäävät paitsi strategista ja teoreettista hyötyä. Ei-bisnes-

organisaatioihin voivat kuulua toimialayhdistykset, teknilliset instituutiot ja op-

pilaitokset, joilla on erityisiä teollisia ohjelmia, yliopistot ja korkeakoulut sekä 

hallitusten teolliset kehittämisohjelmat.  Viimeksi mainitut ovat ilmaantuneet 

alan kirjallisuuteen ”klustereihin liittyvinä tai niitä tukevina instituutioina” ja 

niiden katsotaan usein olevan klusterien menestymisen kriittisiä elementtejä. 

(Enright 1996.) 

Enrightin kuvaus klusterista vastaa jokseenkin tarkasti kuvaa verkostosta, tämän 

toiminnasta ja  tavoitteista.  Boekholt on esittänyt aiheellisen kysymyksen:  mi-

ten klusteri eroaa lähikäsitteistä?  Mikä on siis tarkasti ottaen klusterin ja verkos-

ton ero?  Jo edellä on todettu, että klusteriin kuuluminen on enemmän luokittelu- 
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ja suunnittelujärjestelmä.  Klusteriin luettavat organisaatiot eivät voi juuri itse-

näisesti  vaikuttaa kuulumiseensa.  Verkoston yritykset hakeutuvat tietoisesti 

toimijoiksi ja etsivät hyötyjä jäsenyydestä. 

Kirjallisuuden perusteella vaikuttaa siltä, että klusterit definioidaan hyvin suures-

sa määrin tarkoitushakuisesti.  Tällä saattaa olla kulttuurinen tausta, koska yh-

dysvaltalainen talousjärjestelmä suurella dynamiikallaan poikkeaa eurooppalai-

sesta taloudellisesta kulttuurista ja vielä enemmän pohjoismaisesta hyvinvoin-

tiyhteiskuntamallista. Toisaalta on kuitenkin  haluttu hyödyntää mahdollisuuksi-

en mukaan niitä klusteriteorian osia, joita kussakin yhteiskunnallisessa järjestel-

mässä on. 

Teollisen klusterin määrittely saattaa siis olla erittäin vaikeaa etenkin silloin, kun 

lähtökohtana pidetään toimintaperiaatteita.  Tila ja aika ovat relevantteja dimen-

sioita siten, että toimintaperiaatteiden karakteristiset tavoitteet vaihtelevat suures-

ti klusterin jäsenten toiveiden mukaan.  Toisaalta taas data ja metodologiset ra-

joitteet saattavat sanella klusterimääritelmiä.  Jälkimmäinen ei välttämättä ole 

rajoittava tekijä silloin, kun analysoija ottaa sen huomioon eksplisiittisesti ja 

toimintaperiaatteet suunnitellaan sen mukaisesti.  Mikäli klusterit määritellään 

yhdellä tavalla ja niitä tutkitaan toisella tavalla, tulokset ja johtopäätökset saata-

vat olla varsin hataralla pohjalla. 

Perspektiivien ja tutkimusintressien sekoittamisella on omat hyvät ja huonot puo-

lensa.  Yhtäältä regionaalista tutkimusta edustavien  tiedemiesten luomat  ana-

lyyttiset tutkimusmenetelmät ja uudet klusteri-applikaatiot muodostavat tiukan 

analyyttisen, kvalitatiivisen ja pragmaattisen tutkimusotteen, joka on ominaista 

etenkin strategista johtamista ja organisaatiotutkimusta käsittelevässä kirjallisuu-

dessa.  Osittain konseptuaalisista eroista sekä tiedon ja määritelmien rajoituksista 

johtuen, panos-tuotospohjainen  derivointi ei voi täysin tavoittaa niiden keski-

näisten suhteiden joukkoja, jotka määritellään kuuluviksi nykyaikaiseen teollisen 

klusterin konseptiin.  

Porterin (1998) mukaan taloudellinen maantiede globaalin kilpailun alueella si-

sältää paradoksin. Teoriassa sijainnin ei pitäisi enää olla suhteellisen edun alku-

perä tai rasite.  Avoimilla globaaleilla markkinoilla nopeine kuljetusyhteyksineen 
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ja laajakaistatietoyhteyksineen tulisi luoda kaikille yrityksille mahdollisuus saada 

mitä tahansa, mistä tahansa ja milloin tahansa.  Käytäntö on kuitenkin toinen, ja 

sijainti säilyy kilpailun keskeistekijänä.  Esimerkiksi Suomen etäisyys päämark-

kina-alueista on Ruotsiin tai Viroon verrattuna tärkeimmille selvä haitta tai rasi-

te. 

Tämän päivän ekonomista karttaa luonnehtivat klusterit eli kriittiset yhdessä pai-

kassa sijaitsevat toisiinsa linkittyneet elinkeinot ja instituutiot alihankkijoista 

yliopistoihin ja hallituksiin – toimijoina, jotka nauttivat epätavallisen menestyk-

sellisestä kilpailukyvystä jollain tietyllä toimialalla.  Näistä klassisena esimerk-

kinä ovat Silicon Valley ja Hollywood. Nykyisin klusterit täplittävät maailman-

karttaa kaikkialla. 

Klusterit vaikuttavat kolmella laajalla rintamalla:  

1) Ne lisäävät samalla alueella toimivien yritysten tuottavuutta,  
2) Ne kiihdyttävät ja lisäävät innovatiivisuutta,  
3) Ne stimuloivat uusien yritysten syntyä klusterin sisällä.  

Maantieteellinen sijainti sekä kulttuurinen ja institutionaalinen läheisyys tarjoa-

vat yrityksille  erityisen mahdollisuuden lähempään yhteistyöhön, parempaan 

informaatioon, voimakkaampiin kiihokkeisiin ja muihin vastaaviin etuihin, joita 

on vaikea saavuttaa pitkien etäisyyksien päästä.  Mitä monimutkaisemmaksi, 

tietoperustaisemmaksi ja dynaamisemmaksi maailmantalous muuttuu, sitä mer-

kittävämpi on klusterien asema.  Suhteellinen etu lepää enenevässä määrin pai-

kallisten asioiden, tiedon, suhteiden ja motivaation varassa. Etäkilpailun on perin 

vaikea kopioida niitä. 

Porter haastaa konventionaalisen viisauden siitä, miten yrityksiä tulisi konfigu-

roida, kuinka instituutioiden, kuten yliopistojen tulisi antaa kontribuutionsa kil-

pailumenestykselle ja kuinka hallitukset voivat edistää taloudellista kehitystä ja 

vaurautta.  Sen sijaan suurin osa, työnantajien tai työntekijöiden toimialaliitoista, 

on liian kapea-alaisia pystyäkseen edustamaan klusteria.  Ne edustavat vain yhtä 

teollisuussegmenttiä, ja lisäksi niiden rooli on suunnattu lobbaamaan hallituksia. 

Tällöin ne suuntautuvat enemmän kansalliselle kuin paikalliselle tasolle.  Kan-

sallisten toimialayhdistysten kyky vaikuttaa kansainvälisellä tasolla tai paikalli-

sella tasolla klustereiden tuottavuuteen on riittämätön. 
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Ymmärtämällä,  kuinka hallitus ja elinkeinoelämä voivat yhdessä kehittää olo-

suhteita, joilla edistetään kasvua, klusterien katsotaan tarjoavan konstruktiivisen 

tavan muuttaa keskustelun luonnetta avoimen ja suljetun sektorin välillä.  Pa-

remmalla klusterien ymmärtämisellä yritysten ylin johto voi ryhtyä esittämään 

hallitukselle oikeanlaisia kysymyksiä ja vaatimuksia.  Tämä on uutta monille 

hallituksille, jotka ovat ottaneet euron käyttöön kansallisena valuuttanaan.  Siir-

tyminen suljetusta taloudesta ei anna itsestäänselvyytenä kompetenssia ratkaista 

ongelmia avoimessa taloudessa ja globaalitaloudessa.   

Porterin käsityksen mukaan teollisuuden kilpailukyky kansainvälisillä mark-

kinoilla on kansallisen kilpailukyvyn barometri. Tämän mukaan vain yritysten 

kilpailukyky mahdollisimman monella toimialalla voi saada aikaan työttömyy-

den vähenemisen ja työpaikkojen lisääntymisen. Tähän käsitykseen on helppo 

yhtyä sikäli, että kansallista kilpailukykyä ei ratkaista tutkimuksilla tai kansain-

välisillä vertailuilla, vaan se ratkaistaan yritysten välisissä neuvotteluissa (in 

contractual situation).  Toisin sanoen niissä tilanteissa, joissa sopimukset teh-

dään.   

Porterin mukaan yksittäisen yrityksen menestyksen voidaan katsoa riippuvan 

neljästä päätekijästä: 

 yrityksen strategian luonteesta, valtion sisäisestä kilpailuhengestä 
(rivalry) ja sen rakenteesta käsittäen asenteet kilpailuun ja markki-
nainstituutioihin sekä kulttuurihistorialliset tekijät, jotka vaikutta-
vat siihen, miten yritykset tekevät bisnestä toistensa kanssa ja  suh-
tautuvat työmarkkinoihin ja hallitukseen; 

 faktoriehdoista (factor condition) eli niistä juridisista perusehdoista 
ja olosuhteista, joissa yritys joutuu kilpailemaan,  kuten luonnon-
varoista ja työvoimasta.  

 kysyntätilanteesta tai paikallisen kysynnän luonteesta (kuluttajien 
haluista ja tarpeista), kotimaisten tai ulkomaisten tuotteiden suh-
teesta mukaan lukien myös paikallisen ja valtakunnallisen teolli-
suuden kysyntä yrityksen tuotteiden osalta ja 

 tukevan teollisuuden ja liitännäisteollisuuden olemassaolosta sekä 
hyvin menestyvistä kilpailijoista (molemmat stimuloivat yhteistyö-
tä ja jälkimmäinen kilpailua). 
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Kilpailukykyiset yritykset ovat tiettyyn pisteeseen saakka riippuvaisia välittömi-

en alihankkijoittensa kilpailukyvystä.  Alihankkijoiden kilpailukyky riippuu esi-

merkiksi niille toimittavien yritysten kilpailukyvystä läpi koko arvoketjun.  Yri-

tykset eivät kuitenkaan ole riippuvaisia pelkästään tavarantoimittajiensa kilpailu-

kyvystä, vaan myös tarvittavien palvelujen saatavuudesta ja kilpailukyvystä (ku-

ten markkinointi-, rahoitus- ja lakipalveluista)  

Tutkimus- ja tuotekehityspalveluiden tuottajat, kuten yliopistot, korkeakoulut, 

tutkimuslaitokset jne. ovat tärkeitä infrastruktuurikilpailukyvyn rakentajia.  Jopa 

yrityksen suorat kilpailijat ja alihankkijoiden kilpailijat ovat tärkeitä, koska nii-

den olemassaolo pitää yllä jatkuvaa painetta  tuotantoprosessien ja tekniikoiden 

kehittämiseksi.  Klusterien sisällä olisi syytä ymmärtää myös kilpailijat tilaisuu-

deksi koko alaa koskevien yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi (Best 1990).  

Yksittäisen yrityksen kilpailukyky on siis osittain riippuvainen koosta (suuruu-

den ekononomia) ja siihen sidoksissa olevan ja sitä tukevan yritysklusterin ⎯ 

sekä yksityisen että julkisen ⎯  laadusta ja toiminnasta.  Suuri osa Porterin ana-

lyysistä keskittyy selvittämään klusterin kilpailukyvyn perusehtoja.  Hänen tut-

kimuskehyksensä perustuu voimakkaasti lopputuotemarkkinoiden klustereihin, 

kun tämä tutkimus keskittyy puuteollisuuden väli- ja jatkojalosteteollisuuteen.  

Varsinainen liittyminen lopputuotemarkkinoihin tapahtuu alalla pitkälti BtoB 

arvoketjun kautta.  Johtava periaate Porterin tutkimuksessaan on kuitenkin se, 

että lopputuotemarkkinasektoreita ei tutkita erillisinä tuotteen arvoketjun osina, 

koska taloudellisessa kasvuprosessissa  ja muutoksessa kriittisten funktioiden 

vuorovaikutussuhde on oleellisen tärkeä,  ei kuitenkaan siten, kuin niitä on kon-

ventionaalisesti tarkasteltu teknisen panos – tuotos – periaatteen mukaisesti vaan 

huomattavasti kokonaisvaltaisemmin. 

Porter ei halua välttämättä osoittaa, että dynamiikka, joka karakterisoi klusterei-

ta, on sidoksissa alueelliseen maantieteelliseen konsentraatioon.  Kansallisesta 

näkökulmasta katsoen maantieteellisesti klusteroitunut loppumarkkinasektori ei 

välttämättä toimi samoin paikallisessa tai alueellisessa avaruudessa ja päinvas-

toin.  Jotta asia olisi mahdollisimman monimutkainen, jokainen sektori tulee 

enemmän taloudellisesti klusteroiduksi,  kun vertikaalisten, horisontaalisten ja 
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lateraalien linkkien suhteet kasvavat ja syvenevät yhdessä tukevan teollisuuden 

kasvun kanssa.  Ei ole mitään syytä olettaa, että klusteroituminen tai koon tarve 

sellaisenaan kasvaa ajan mittaan – huolimatta klusterin eri elementtien taloudel-

lisesta kehityksestä.  Yksittäinen yritys voi klusterin sisällä ”elää omaa elämään-

sä” huolimatta muiden klusteriin kuuluvien yritysten taloudellisesta kehityksestä. 

Suomen kaltaisten hyvinvointikansantalouksien kannalta on tärkeää huomata, 

että muutokset sosiaalisessa, kulttuurillisessa tai poliittisessa ympäristössä voivat 

johtaa muutoksiin klusteriin kuuluvien yritysten välisissä suhteissa siten, että 

niiden välinen synergia vähenee.  Toisaalta kuljetus- tai informaatioavaruudessa 

tapahtuneet muutokset saattavat johtaa klusteriyritysten hajaantumiseen ja maan-

tieteellisen klusterin tai teollisen kasauman heikkenemiseen.  Niinpä aluepoliitti-

silla päätöksillä voidaan joko edistää tai heikentää alueellista klusteroitumista. 

Kooltaan klusterit ovat suuria jopa hyvinkin suuria, mutta yrityskoko yksin ei 

takaa klusteroitumista.  
 
Käytännössä tunnistettavat teolliset klusterit eivät siis välttämättä muistuta lain-

kaan Porterin kuvaamia ideaaliklustereita. Ei ole lainkaan harvinaista, että pai-

kalliset ja alueelliset  tehtävään määrätyt toimielimet suunnittelevat klustereita, 

joiden perusta on hyvin heikosti suunniteltu tai jotka perustuvat alueen ainoaan 

elinkelpoiseen elinkeinoon. Tämä johtuu usein valintamahdollisuuksien puutteis-

ta tai poliittisista tekijöistä, joilla ei ole  taloudellisesti kestäviä perusteita (Held 

1996, 249–261).   Kun teollisuusmaissa käydään klusterikeskustelua hyvin mo-

nimuotoisiksi kehittyneissä talouksissa ja voimakkaan kotimaisen ja ulkomaisen 

kysynnän olosuhteissa vähemmän kehittyneissä talouksissa pyritään keskittä-

mään politiikkapäätökset avainteollisuudenalojen resursseihin.   

Kaiken kaikkiaan   ei ole mitään selkeästi organisoitunutta diagrammia asiaan 

liittyvien teorioiden yhteiseksi tekijäksi.  Tutkimuksen perusteella voidaan hah-

mottaa viisi peruskonseptia alueellisista teollisuusklustereista: 

1. Ulkoiset taloudelliset tekijät (External economies).  Yhtenä kolmesta kluste-

roitumiseen tai keskittymiseen johtavista perustekijöistä  on Weberin teollisuu-

den sijoittumisteoria (Industrial Location Theory), joka  identifioi kasaumatalou-

den yrityksiä hyödyttäväksi alueelliseksi keskittymäksi kustannussäästöjen saa-
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vuttamiseksi.  Weber ei ole erityisen kiinnostunut vastaamaan siihen, miksi täl-

laisia taloudellisia keskittymiä syntyy, vaan katsoo niiden olevan yksinkertaisia 

vaihteluita kansallistalouksissa. (Weber 1929, 127.)  Itse asiassa hänen päätavoit-

teensa oli mallintaa, kuinka taloudelliset tekijät johtavat alueellisiin keskittymiin.  

Hän ei ollut niinkään kiinnostunut siitä, miksi näin tapahtuu.   

Vaikka Hoover (1937) on melkein yhtä epämääräinen kuin Weber, hän esittää 

nykyisinkin hyväksytyn eron urbanisoitumisen ja alueellistumisen välillä.  Klus-

terikirjallisuudessa keskitytään lähinnä keskustelemaan pikemminkin ulkoisten 

hyötyjen suhteesta yritysten yhteistyön tiiveyteen (aluetaloussäästöt) kuin niiden 

hyödyistä suhteessa yritysten yhteistyön tasoon (urbaanitaloussäästöt).   Jotkut 

tutkijat painottavat erityisesti yritysten välisen yhteistyön etuja, jotka syntyvät 

kohoavasta markkinavoimasta. Tämä puolestaan synnyttää lisää  osto- ja myyn-

tivolyymia ja  lisää erikoistumista palvelujen tarjonnassa. Yrittäjiä helpottavat 

parempi infrastruktuuri, lisääntyvä informaatio, pienenevä riski jne. (Isard 1956; 

Lichtenberg 1960;  Carlino 1960;  Vernon 1960.) 

Kymmenisen vuotta sitten valmistunut Rosenfeldin (1995a) tutkimus, joka on 

tarkoitettu opastamaan ammatinharjoittajia,  esittää ”keinotekoisen infrastruktuu-

rin” avainhyötynä, josta alueellisiin klustereihin kuuluvat yritykset hyötyvät.  

Hän käyttää suuruuden ekonomian logiikkaa: ”Teollisuuskonsentraatioiden li-

sääntyessä yksittäiset yritykset hyötyvät pitkälle kehittyneistä institutionaalisista 

ja fyysisistä erityisesti tietylle teollisuudenalalle kehitetyistä infrastruktuurira-

kenteista”. (Rosenfeld 1995a, 20). 

Suurimmaksi osaksi aluekehitystä tutkivat tiedemiehet ovat kiinnostuneita ul-

koisten taloudellisten tekijöiden dynamiikasta, joskaan sitä ei ole tehty eksplisiit-

tisesti.  Jonkin tietyn teollisuusalueen staattisesta, ulkoisesta taloudesta hyötyvä 

yritys saattaa päästä välittömästi nauttimaan  omien tavarantoimittajiensa  

panoksesta, mikä johtuu niiden fyysisestä läheisyydestä ja pienentää samalla 

logistisia kustannuksia.  Säästö on myös rahallista eikä aiheuta riskejä, koska se 

heijastuu suoraan hintamekanismiin.   Tässä mielessä hallituksilla ei ole mitään 

roolia maantieteellisten klusterien kehittymisen stimuloimiseksi.  Tiettyyn astee-

seen tällaiset keskittymisen hyödyt ovat suurempia kuin haitat ja innostavat yri-

tyksiä klusteroitumaan omaehtoisesti.   
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Tämän tutkimuksen kannalta tärkeintä pyrittäessä ymmärtämään teollisia kluste-

reita on nähdä dynamiikka ulkoisten taloudellisten tekijöiden ja oppimisen, in-

novaation ja erikoistumisen välillä.  Marshall (Marshall 1961) esittelee ulkoisten 

hyötyjen mekaniikan. Se liittyy keskittyneisiin teollisiin alueisiin, joissa yritykset 

hyötyvät ammattitaitoisesta työvoimasta, paremmista mahdollisuuksista 

erikoistumiseen ja kohonneesta teollisuuden alan tiedon ja informaation dif-

fuusiosta (knowledge spillover).   

Tuollaisen dynamiikan takana ei ole pelkästään teollisen keskittymän koko, vaan 

sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset tekijät mukaan lukien luottamus, liiketavat, 

sosiaaliset siteet ja muut institutionaaliset tekijät (Bellandi 1989, 136–152).  Suu-

ri osa Marshallin analyysistä koskee Porterin (1990) yritysstruktuuritarkastelua 

strategian ja kilpailuhenkisyyden osalta yhtenä kilpailukyvyn determinanttina 

(Peneder 1995 295–303).  Samalla Marshall viittaa joihinkin mikrotason yritys-

suhteisiin, jotka saattavat vaikuttaa alueelliseen kasvuun ja kehitykseen. 

2. Innovatiivinen ympäristö (Innovative environment).  Koska yritykset eivät 

toimi eristyksissä, ne eivät myöskään innovoi eristyksissä.  Innovatiivinen ympä-

ristö kuuluu yrityksiin, joita voi kuvata oppiviksi ekonomioiksi, so. ekonomioik-

si, jotka auttavat ylläpitämään jatkuvaa tutkimusta ja innovaatioita. Näin tuote-

taan jatkuvasti uutta ja avataan uusia markkinoita.  Roelandtin ja den Hertogin 

(1999, 1)  mukaan 

”Modernin innovaatioteorian mukaan yritysten strateginen käyttäytyminen 
ja yritysten väliset allianssit, kuten myös interaktiot ja tiedonvaihto niiden 
välillä, tutkimusinstituutiot, yliopistot ja muut instituutiot,  muodostavat 
innovaatioprosessin analyysin ytimen.  Innovaation ja tuottavan kapasitee-
tin päivittäminen (upgrading) käsitetään dynaamiseksi sosiaaliseksi pro-
sessiksi, joka kehkeytyy parhaiten menestyksellisessä verkostossa. Viimeksi 
mainitussa vallitsee intensiivinen interaktio niiden välillä, jotka tuottavat, 
ja niiden välillä, jotka ostavat ja käyttävät tietoa.” 

Teolliset klusterit käsitetään tärkeäksi välineeksi suhteessa kansalliseen innovaa-

tiosysteemiin (National Industrial  System, NIS); joka on tärkeä teoreettinen ke-

hys Euroopan kansallisilla ja alueellisilla tasoilla.  Lundvall (Lundvall 1996) 

määrittelee NIS:n elementiksi ja suhteeksi, joka vaikuttaa tuotannossa diffusoi-

den ja käyttäen uutta taloudellisesti hyödyllistä tietoa … joka on sijoittunut tai 

jonka juuret ovat kansallisvaltion rajojen sisällä (Roelandt & den Hertog 1999, 
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2).  Tuoreemmassa teoksessaan Lundvall (1999) väittää, että innovatiivisuuden 

kasvu vaatii tärkeitä muutoksia  kansallisessa ja alueellisessa politiikassa ja eri-

tyisesti hän painottaa ”yritysten, ihmisten ja tietoyhteisöjen oppimiskykyä ja ha-

lua”. 

Verkostot ja teolliset klusterit voivat toimia eräänlaisina palvelumekanismeina. 

Näiden avulla yritykset vaihtavat tietoa ja informaatiota, jota ei voida ilmaista 

kirjoittamalla tai symbolein.  Tällaisen  konkludenttisen tiedon  tarpeen katsotaan 

voimakkaasti lisääntyneen nopeasti muuttuvassa globaalissa bisnesympäristössä.  

Tiedon siirto pitää suorittaa henkilöiden eikä  niinkään yritysten välillä.  Samalla 

vahvistetaan klusteriavaruuden etuja, (Lundvall 1999.) Saadut hyödyt ovat luon-

nollisesti suurimpia korkean teknologian yrityksissä, joskin myös muotoilua 

käyttävät ja ylläpitävät huonekalu- ja tekstiilialan yritykset saattavat löytää lisää 

joustoa ja mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin. Lisäksi alueellisella oma-

leimaisuudella voi olla jonkinlainen osa yritysten innovaatioissa. Saxenianin 

(1994) mukaan jopa Silicon Valleyn asemakaavoitus ja alueen arkkitehtuuri saat-

tavat edistää innovatiivisuutta. 

Toisaalta myös Maillat (1991, 113) tuo esiin käsitteen innovative milieu eli inno-

vatiivinen miljöö.  Hän toteaa: 

”Miljöö on nähtävä siten, että sillä on merkittävä osa innovaatioprosessin 
käynnistämisessä.  Miljöö ei ole varasto, josta toimitetaan tuotteita, vaan 
se on kompleksi, joka mahdollistaa synergiaprosessin syntymisen.  Tästä 
näkökulmasta katsoen miljöötä ei voida määritellä pelkästään maantieteel-
lisenä alueena, vaan se pitää nähdä organisaationa eli kompleksisena jär-
jestelmänä luoda toisiinsa riippuvuussuhteessa olevia taloudellisia ja tek-
nologisia yhteyksiä yritysten välille.” 

Kirjallisuus, joka käsittelee tutkimusta teollisuusalueilla tai miljöön vaikutusta 

innovatiivisuuteen, keskittyy tietyn osatekijän laatuun ja luonteeseen yritysten 

välisissä alliansseissa, transaktioissa ja yhteistyömuodoissa.  Mielenkiinto suun-

tautuu kuitenkin enemmän innovaatioympäristön kollektiiviselle alueelle kuin 

kahdenvälisiin suhteisiin (Malecki 1997), jotka edellyttävät korkeaa innovatiivi-

suutta ja laatustandardeja 

3. Kilpailuyhteistyö (Cooperative competition) Eräs teollisia klustereita käsitte-

levän kirjallisuuden johtavista teemoista on kilpailukumppanuus (cooperative 
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competition) Tämän  käsitteen suurin osa kilpailevista yrityksistä mieltää yhteis-

työn perusteeksi.  Näin on siitäkin huolimatta, että yritykset kilpailevat rinta rin-

nan kehittäessään uusia tuotteita ja kilpaillessaan markkinaosuuksista.  Sen si-

jaan vallitsevana ei ole ajatus, että yritykset minimoivat riskejään ja maksimoivat 

kilpailuasemansa pelkästään säännöstelemällä tiedonvaihtoa suorien kilpailijoit-

tensa kanssa.  Yhteistyön muodot perustuvat luottamukseen ja perhesiteisiin, ja 

traditiot nousevat esiin keskeisinä tekijöinä  ”kolmannen Italian” teollisuus-

yritysten mielipiteissä.  Kyseessä on alue, jolla pienet ja keskisuuret yritykset 

etsivät keskinäistä suuruuden ekonomiaa. Samalla hyödyntäen niiden suurimpia 

kilpailijoita. (Asheim 1997, 379–400, Park & Markussen 1994, 801–104, Park 

1997.) Uusia teollisia alueita koskeva kirjallisuus luo teorioita joustavasta eri-

koistumisesta (Isaksen 1997, 65–76, Asheim &  Isaksen. 1997, 219–220,  Hei-

denreich 1996, 401–419).    

Tärkeämpiä ovat kuitenkin viimeaikaiset pyrkimykset selkeyttää yleisiä relaatioi-

ta kustannussäästöjen sekä sarjatuotanto- ja sivutuotehyötyjen (skaalaekonomia) 

välillä. Hyöty ilmenee silloin, kun yrityksen yksikkökustannukset laskevat tuo-

tannon kasvaessa.  Sivutuotehyöty ilmenee silloin, kun esimerkiksi saha  myy 

kuorta maisemointiin tai haketta sellutuotantoon. (Vrt. Bellandi 1996.) Monet 

tiettyihin teollisuusalueisiin paneutuvat tutkimukset eivät vain tunnista taloudel-

lisia perustrendejä pienten yritysten keskittymissä, vaan myös sosiaalisia ja kult-

tuurisia suhteita yritysten välillä (Humphrey 1995, 1–7).  Tutkimus taloudellisten 

transaktioiden sosiaalisista ulottuvuuksista (social embeddedness) tarjoaa peri-

aatteita uusien teollisten alueiden puolesta. Kirjallisuus selventää Porterin  esit-

tämiä faktoreita (Harrison 1992, 469–483.) 

Edellisten esimerkkien ongelma on se, että ne viittaavat lopputuotevalmistajiin ja 

näiden toimittajiin eivätkä niinkään kilpaileviin alkutuotevalmistajiin. Niiden 

toimintaympäristö on tuotteen arvoketjun viimeisillä tasoilla, ja keskinäinen yh-

teistyö kilpailussa on hankalaa ellei mahdotonta.  Kuten Enright (1996) huo-

mauttaa, vertikaalisen ja horisontaalisen yhteistyön erottaminen on tärkeää, kos-

ka potentiaaliset erot kustannusten ja hyötyjen osalta vaihtelevat eri tyyppien 

välillä suuresti.  Hän pitää lobbausta, vientimarkkinoiden tutkimista, yhteistä 
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vientipromootiota, messuja ja infrastruktuuri-investointeja erityistarpeisiin tyy-

pillisinä alueina, joilla kilpailevat yritykset voivat harjoittaa yhteistyötä.   

4. Kilpailuhenkisyys (Rivalry)  Porterin analyysi näyttäisi olevan ristiriidassa 

edellä esitetyn ”kimppakilpailun” hengen kanssa.  Hän käyttää neoklassista nä-

kökulmaa väittäessään, että useiden yritysten kilpailu samoilla markkinoilla ta-

kaa teknologisen kehityksen ylläpidon, minimoi kustannukset, kiihdyttää inno-

vaatioita jne. Kuitenkaan yksinkertainen teollinen keskittymä ei voi tarjota tyy-

dyttävää barometria alueen yritysten kilpailuhenkisyyden luonteesta ja laajuudes-

ta.   

Sen sijaan paljon tärkeämpää on teollisuuden kilpailullinen eetos eli teollisuus-

keskittymän ja ympäröivän yhteiskunnan kulttuurinen asenne kilpailuun ja yrittä-

jyyteen yleensä.  On myös syytä olettaa, että vahvoilla teollisuuskeskittymillä on 

kilpailuhenkisyyttä kiihdyttävä vaikutus (vrt. Etelä-Pohjanmaan huonekaluteol-

lisuus).  Mikäli näin on, se moninkertaistaisi kilpailulliset dimensiot.  Samalla 

alueella olevat yritykset eivät kilpaile pelkästään markkinoista ja markkinoilla, 

vaan ne kilpailevat työvoimasta, pääomasta, julkisuudesta ja poliittisesta huomi-

osta.  Hyvinvointiyhteiskunnissa Porterin esittämien työvoimapoolien eli työ-

voiman ostokartellien käyttö on estetty lainsäädännöllä ja työehtosopimuksilla. 

Chinitzin (1961) tutkimus markkinarakenteesta on puheenvuoro. Lyhyessä, mut-

ta perusteellisessa tutkimuksessa ennakoidaan sitä, miten yritykset ja teolliset 

organisaatiot vaikuttavat paikalliseen kehitykseen.  Chinitz vetää suoran yhtey-

den yritysstruktuurin ja kilpailuhengen sekä aluetalouden hyötyjen välille.  Kri-

tisoidessaan talouskeskittymätutkimuksien painottumista kaupunkeihin ja elin-

keinoelämän kokoon hän todistaa, että elinkeinorakenne vaikuttaa erityisesti op-

pimiseen, innovatiivisuuteen ja yrittäjyyteen ja antaa tällä tavalla pienyritysrik-

kaille alueille, kuten New York, monitahoisen edun verrattuna yhden yrityksen 

hallitseman kaupungin, kuten Pittsburghin yrityksiin verrattuna.  Tästä on tullut 

tärkeä teema uuteen marshallilaiseen teollisuusalueita koskevaan teoriaan (Mar-

shall 1961).    

Suomalaisissa tutkimuksissa asiaan viittaa  Havusela (1999), joka vertaa väitös-

kirjassaan pk-yritysten syntymisolosuhteita ja mahdollisuuksia yhden yrityksen 
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hallitsemassa Raahessa ja toisaalta pienkuntien Temmeksen ja Korsnäs välillä.  

Esimerkistä käy myös Lahden huonekalukeskittymä, jonka alkuna ovat toimineet 

Asko ja Isku.  Näissä oppinsa saaneet henkilöt ovat perustaneet lisää alan yrityk-

siä siten, että parhaimmillaan ennen 1990-luvun lamaa alueella toimi reilut 300 

huonekalualan yritystä.  Laman seurauksena määrä supistui alle puoleen.  

5.  Ketjuriippuvuus. (Path dependence)  Tällä käsitteellä alan kirjallisuudessa 

viitataan yleiseen käsitykseen siitä, että teknologisten valintojen  (jopa tehotto-

milta vaikuttavat ja väärät)  voidaan katsoa johtavan aina parempiin vaihtoehtoi-

hin ja itsensä vahvistamiseen, mutta ne eivät kuitenkaan ole välttämättä peruut-

tamattomia riittävän suuren epäonnistumisen uhatessa.  Ketjuriippuvuudella kat-

sotaan olevan selkeitä alueellisia, myönteisiä implikaatioita siten, että sen perus-

teella yritykset pyrkivät pääsääntöisesti muodostamaan klusteriavaruuksia.   

Krugman (1991, 60) käyttää esimerkkinä georgialaisen Daltonin alueen mattote-

ollisuutta.   

Paikallisessa yliopistossa ei ollut matonvalmistusteknologiaa, eikä alueella ollut 

matonkutojien klusteria eikä minkäänlaista matonvalmistuksen historiaa paikalli-

sen työväestön parissa.  Maantieteellisesti oli siis täysin sattumaa, että Daltonista 

kehittyi johtava matonvalmistusalue, todellinen toimialaklusteri, jonka johtoa 

suurtuotantoedut (skaalaekonomia) ja ulkoiset tekijät voimistivat.  Koska tekno-

logia voi olla polku- tai ketjuriippuvaista, paikallinen kehityspolku saattaa myös 

tulla polkuriippuvaiseksi (Mayer-Stamer 1998, 1495–1511). Vastaavat muut 

kehityskertomukset viittaavat siihen, että toiminnan aloittajalla saattaa olla kriit-

tinen asema alueellisen kehityksen kärjessä. 

Kumuloituvien hyötyjen prosessialueilta, joilla on olemassa kilpailujohtajia tiet-

tyjen markkinoiden osalta, kuvataan ns. kytkeytymisefektinä  (lock-in effect, 

Arthur 1990, 235–251).  Periaatteessa alkuperäinen johtoasema saattaa syntyä 

yhtä hyvin onnen tai historiallisen sattuman kuin bisnesälyn synnyttämänä.  

Tietyt paikalliset klusterit näyttävät mahdollistavan eräänlaisen monopolitilan-

teen synnyn joillakin markkinoilla.  Kuinka todennäköinen tai kestävä tällainen 

prosessi on, on  empiirinen kysymys (Krugman 1996). 
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6. Arvoketjut (value chains) Harvaan asutussa suuressa maassa, jonka kansanta-

lous rakentuu ns. hyvinvointimallille, klusteriteorian hyödyntäminen on teoreet-

tisesti kaiketi mahdollista, mutta käytännön tasolla hyvin vaikeaa.  Klusteriajatte-

luun liittyy kuitenkin osa-alueita, joita on mahdollista hyödyntää kaikissa kan-

santalousmalleissa.  Globaalitaloudessa toimiville yrityksille on välttämätöntä 

ymmärtää arvoketjuteorian (Porter 1985) tärkeimmät periaatteet. 

Arvoketju käsitteenä muodostuu suuresta määrästä erilaisia toimenpiteitä, joilla 

tuote saatetaan eri tuotantovaiheiden ja kuljetusketjujen kautta lopulliselle käyt-

täjälle (Porter 1985).  Arvoketjuteorian merkitys on suuresti lisääntynyt maail-

manmarkkinoiden nopeasti globalisoituessa. Arvoketjun eri vaiheissa toimijoille 

on oleellisen tärkeätä ymmärtää tuotteen hinnan muodostuminen ja muodostu-

mismekanismit (Gereffi 1994). Arvoketjuideologiaan liittyy myös arvoketjujoh-

taminen, joka on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana noussut myös erääksi 

uudeksi johtamisstrategiaksi (http://www.ciaonet.org/isa/lat03/ 14.12.02).  

Arvoketjuanalyysi (Kaplinsky & Morris 2000) on muodostunut merkittäväksi 

analyyttiseksi välineeksi globaaleilla markkinoilla toimiville yrityksille (Roger 

1999, 36).  Se pyrkii ratkaisemaan perinteisten jäykkien sektorianalyysien on-

gelmia, koska se ei rajoitu pelkästään sektorin sisäiseen tarkasteluun, vaan ottaa 

huomioon myös sektorin kosketuspinnat muihin vaikuttaviin tekijöihin.  Kyseiset 

tekijät ovat pitkälti samoja kuin klusteriteoriassa, mutta tarkasteltuna toisesta 

näkökulmasta.  Menetelmä soveltuu erityisen hyvin uusille globaaleille markki-

noille pyrkiville tuottajille tai maille, joiden tuotteille globalisoituminen tarjoaa 

mahdollisuuden kestävään kasvuun.    

Suurimman osan 1900-lukua arvojärjestelmiä hallitsi massatuotantotekniikan 

pioneerin Henry Fordin menetelmä, jossa vaikuttavina elementteinä olivat määrä 

(scale), standardisointi ja vertikaalinen integraatio autotuotannon tuottavuuden 

lisäämiseksi.  Fordismin epitomiksi – kiteymäksi – muodostui River Rougen 

(Michigan) tuotantoyksikkö. Se oli sijoittunut sataman yhteyteen alueelle, jossa 

toimi myöskin terästehdas.  Suurimman osan arvonlisäyksen elementeistä muo-

dosti suuri yhtenäinen tuotantolaitos, jossa voitiin minimoida tuotannon sisäinen 

arvonlisäys koordinaation ja vaadittavien sisäisten tuotannon siirtojen osalta.  

Myös tärkeimpien raaka-aineiden, kuten teräksen logistiset kustannukset oli mi-



 

 

57

nimoitu lähellä toimivan terästehtaan ansiosta.  Satama helpotti globaaleille 

markkinoille pääsyn logistisia kustannuksia ja minimoi tuontiosien ja valmistei-

den kuljetuskustannuksia. 

Japanilainen Toyota Motor Company oli suurin haaste fordistiselle massatuotan-

tomallille 1950 ja 1960-luvulla (Womack, Jones & Roos 1990).  Pitkälle stan-

dardisoitujen suurten vertikaalisesti integroitujen tuotantosarjojen asemesta To-

yota  painotti nopean tuotekehityksen, joustavan tuotannon ja just-in-time toimi-

tusten ja varastoinnin merkitystä tuottavuuden nostamisessa.  Vertikaalisen in-

tegraation sijaan se otti käyttöön intensiiviset suhteet alihankkijoihin, jotka klus-

teroituivat lähelle lopullista autojen kokoamispaikkaa (vrt. suomalaisten elektro-

niikka klusterit  Kiinassa).   

Toyotan lean-tuotannon antamat kannattavuushyödyt olivat varsin huomattavia, 

koska tehdas pystyi tuottamaan autoja vain puolella siitä työtuntimäärästä, jonka 

amerikkalaiset ja eurooppalaiset kilpailijat joutuivat käyttämään.  Toyotan tuo-

tantomalli johti yhä aleneviin kuljetus- ja kommunikointikustannuksiin 1960 ja 

1970-luvulla ja mahdollisti laajan globaalin toimitusketjun (supply chain) luomi-

sen (Womack et al. 1990).  Tämä toimintamalli, jota jotkut tutkijat kutsuvat 

myös postfordismiksi (Jessop 1997) levisi nopeasti myös muille tuotantosekto-

reille ja laajeni yli kansallisten rajojen.   

Historiallisesti fordistisessa tuotantomallissa tuotantofunktio edellytti suuria va-

rastoja nopeiden toimitusten turvaamiseksi ja tuotantoseisokkien välttämiseksi. 

Postfordistinen toiminta-ajattelu johti nopeasti myös ostologististen toimintojen 

uudelleen arviointiin.  Tämä johtui siitä, että raaka-aineiden ja tarvikkeiden va-

rastotasot olivat korkeita ja kierto varsin hidas. Niinpä niiden kustannusvaikutus 

oli suuri.  Tämä aiheutti  nopeasti myös ostotoiminnoissa suuria muutoksia, ja 

näiden pohjalta syntyi lyhyessä ajassa  JIT (just-in-time)  toimintamalli.  Lyhyes-

ti sanottuna tietokonepohjaiset tuotannonohjausohjelmat ovat mahdollistaneet 

suurten varastojen korvaamisen nopealla ja täsmällisellä informaatiolla, joka 

suorittaa automaattisen varastojen valvonnan. 

Porterin (1980) arvoketjuteorian peruselementit ovat kehittyneet edelleen kan-

sainvälisen tutkimuksen lisääntyessä.  Perustavaa laatua olevassa tutkimukses-
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saan lean-tuotannosta Womack ja Jones (1996) käyttävät termiä ”arvovirta” (va-

lue stream) kuvaamaan kehittyneempää käsitettä arvoketjusta.  Tämä käsitys on 

alkanut vakiintua kansainvälisessä käytössä (Kaplinsky & Morris 2000, 7)  

Nykyisen käsityksen mukaan arvoketjuja on siis monenlaisia.  Gereffi (1994) 

erottaa kaksi erityyppistä arvoketjua.  Ensimmäinen niistä kuvaa ketjua, jossa 

ostaja on määräävässä roolissa (buyer-driven).  Tämä on luonteenomaista työval-

taisessa teollisuudessa kuten vaate-, jalkine- ja huonekaluteollisuudessa.  Toinen 

kuvaa sellaista ketjua, jossa tuottaja on ketjun määräävä tekijä (producer-driven).  

Myöhemmässä työssään Gereffi (1999b) huomauttaa, että tuottajavetoiset arvo-

ketjut ovat luonteenomaisempia suorissa ulkomaisissa investoinneissa (FDI) 

kuin ostajavetoiset arvoketjut.  

Arvoketjun hyödyntäminen edellyttää suurta kapasiteettia innovoida, jotta jatku-

vat parannukset tuotteissa sekä tuotanto- ja logistiikkaprosesseissa olisivat mah-

dollisia.  Onnistuminen edellyttää organisaatioilta jatkuvaa oppimista, joka taas 

aiheuttaa erilaisia implikaatioita organisaatioissa ja koko kansallisessa innovaa-

tiojärjestelmässä (National System of Innovation, NSI; Lundvall 1996).  Innovaa-

tiokykyisyys ei välttämättä ole riittävä ase tuotteiden arvon lisäämiseksi, vaan 

innovaatioiden on oltava myös kilpailijoita nopeampia.  Tätä prosessia kutsutaan 

arvonnostamiseksi tai arvon parantamiseksi (upgrading).   

Mistä sitten voidaan tunnistaa, onko kilpaileva yritys onnistunut tuotearvon nos-

tossaan? Kanssakilpailijoiden seuraamisessa käytetään benchmarking-mene-

telmää. Tällöin pyritään tarkkaamaan kilpailijoiden parhaita menetelmiä (best 

practises).  Ainakin kaksi koulukuntaa on keskittynyt tutkimaan upgrading-

problematiikkaa.  Hamel ja Pralahad (1994.) lähtevät siitä, että yritysten on tut-

kittava mahdollisuuksiaan seuraavien toimenpiteiden osalta: 

 Voidaanko lopulliselle asiakkaalle muodostuvaa hyötyä lisätä?  
 Pystyvätkö kilpailijat toteuttamaan samat toimenpiteet ja kuinka 

nopeasti? 
 Voidaanko menetelmää kopioida? 

Innovaatioiden hyödyllisyys riippuu mahdollisuudesta käyttää kysymyksen edel-

lyttämiä kompetensseja.   Mikäli niitä ei täydellisesti hallita, kilpailijat voivat 

ylittää omilla toimenpiteillään tehdyt toimenpiteet ja siten mitätöidä aiotut vaiku-



 

 

59

tukset.  Dynaamisessa maailmassa ydinosaamiset (core competences) voivat siis  

muodostua ydinjäykkyyksiksi tai jopa ydinheikkouksiksi (Leonard-Barton 1995).  

Tälle ajattelumallille läheistä sukua on koulukunta, joka keskittyy dynaamisiin 

kompetensseihin (Teece & Pisano 1994,  537–556).  Tämä tutkimus rakentaa 

mallinsa eksplisiittisesti schumpeteriläisen teorian pohjalle.   

Kyseisen teorian mukaan yrityksen voittoa ei voida pitkällä aikavälillä säilyttää 

ainoastaan kontrolloimalla markkinoita, vaan kehittämällä dynaamisia ominai-

suuksia, joina mainitaan 

 prosessit (processes), jotka mahdollistavat oppimisen mukaan lu-

kien yrityksen aiemman toimintahistorian edellyttämät muutokset 

toimintamalleissa; 

 yrityksen mahdollisuudet (position) saada käyttöön erikoiskompe-

tensseja joko omien toimenpiteittensä tai alueellisten/kansallisten 

innovaatiojärjestelmien kautta; ja  

 yrityksen polku eli toiminta-ajatus, koska muutos on aina polku-

riippuvainen. 

(http://www.valt.helsinki.fi/staff/huokuna/yhthist2002/Taloushistoria5.

htm) 

Näistä konsepteista molemmat antavat taustan  arvonlisäysilmiön (upgrading 

phenomenon) ymmärtämiselle.  Ne ovat hyödyllisiä nimenomaan pyrittäessä 

ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka edellyttävät ja mahdollistavat tuotteiden ja 

prosessien itse yrityksessä tapahtuvaa kehittämistä.  Niiden heikkous on kuiten-

kin se, että ne pysähtyvät käsittelemään vain yritystasolla tapahtuvia ilmiöitä ja 

jättävät ottamatta huomioon luonnollisia prosesseissa tapahtuvia muutoksia, jot-

ka ilmenevät muissa arvoketjulla toisiinsa linkkiytyneissä  yrityksissä  ja kluste-

reissa.  Tämä on erityisen haitallista pyrittäessä vahvistamaan ydinosaamista. 

Viimeksi mainittu  edellyttää usein myös  joidenkin toimintojen ulkoistamista.   

Edellisistä syistä johtuen on välttämätöntä laajentaa riittävästi arvon nostamisen 

käsitettä yrittämällä ymmärtää upgradingin perusideaa arvoketjun eri tasoilla.  

Arvon nostamista on syytä tapahtua myös tuotekehittelyn ja tuotantoprosessien 
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parantamisen tasoilla.  Kaplinsky et al. (2000) ovat identifioineet  neljä upgra-

dingin  tasoa (ks. kuvio 7): 

 Prosessiparannukset (process upgrading).  Tehokkuuden lisääminen 

yrityksen sisäisissä toiminnoissa, jotta ne olisivat huomattavasti pa-

rempia kuin kilpailijoiden niin yksittäisissä yhteyksissä (varaston kier-

tonopeus, ainehukka jne.) kuin arvoketjun eri linkkien välillä (täsmälli-

semmät ja on time- toimitukset jne.). 

 Tuoteparannukset (product upgrading). Uusien tuotteiden lansee-

raaminen markkinoille tai vanhojen tuotteiden ominaisuuksien paran-

taminen oleellisesti kilpailijoita nopeammin.   Nämä edellyttävät tuote-

kehitysprosessien nopeuttamista yksittäisten ketjujen ja ketjujen välis-

ten yhteyksien osalta. 

 Funktioiden kehittäminen (functional upgrading).  Yhtiön toiminto-

jen uudelleenarviointi (toimintojen ulkoistaminen) tai suuntautuminen 

vaihtoehtoisiin arvoketjun lenkkeihin (kasauksesta valmistukseen jne.).  

 Ketjun kehittäminen (chain upgrading).  Siirtyminen uuteen arvoket-

juun tai arvoketjun koostumuksen muuttaminen (esim. jakelutien lyhen-

täminen tai jalostusasteen radikaali nostaminen).     

 

  

Kuvio 7. Funktionaalinen kehitys arvoketjussa (Kaplinsky et Morris 2000). 
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Kansainvälisessä tuotearvon nostamista (upgrading) koskevassa kirjallisuudessa 

(mm. Gereffi 1994; Lee & Chen 2000) on viitteitä siitä, että yrityksen evoluution 

arvonlisäyksessä on tiettyä hierarkiaa.  Upgrading näyttää alkavan ensimmäisenä 

toiminta- ja tuotantoprosessien kehittämisestä ja siirtyvän sen jälkeen tuotteiden, 

funktioiden- ja lopuksi ketjujen kehittämiseen.  Tätä on tutkittu muun muassa  

Itä-Aasian yritysten osalta. Niissä trendinä näyttää olevan siirtyminen heikosti 

tuottavista alihankinta-asennuksista (OEA: original equipment assembling) sel-

laisten  tuotteiden valmistukseen (OEM: original equipment manufacturing), 

joissa on ostajan tuotemerkki, sitten itse suunniteltuihin tuotteisiin (ODM: own 

design manufacturing) ja lopuksi omien brandien valmistukseen (OBM: own 

brand manufacturing).  Ymmärrettävästi tällainen trendi edellyttää yritykseltä 

huomattavaa oppimisprosessia muutoksen eri vaiheissa.  

Arvoketjuteoriassa on siis kyse tulonjaosta eli siitä, kuinka paljon toimijat saavat 

arvoketjun eri vaiheissa lopullisen käyttäjän maksamasta hinnasta.  Tätä proses-

sia voidaan tutkia dynaamisesti arvoketjuanalyysillä kasvavien ja globaalisti le-

viävien epäjatkuvuusaktiviteettien ja tulonjaon kohdalla. Toisaalta arvoketju-

analyysi antaa selkeän käsityksen siitä, miten eri yritykset, klusterit, alueet ja 

valtiot ovat integroituneet globaalitalouteen.   

Samainen tarkastelukulma määrittelee laaja-alaisesti globaalin tuotannon tulon-

jaon ja sen, millä intensiteetillä yksittäisen yrityksen tulee kehittää asemaansa 

arvoketjussa taatakseen kestävän kehityksen edellyttämän osuuden kasvavasta 

tulonjaosta. Tämä on eritäin tärkeää tulonjaon dynamiikan ymmärtämiseksi.  

Samalla voidaan havaita ja paikantaa instituutiot, jotka ohjaavat kansainvälistä 

erikoistumista. Niiden tunnistaminen mahdollistaa kansainvälisten tulonja-

komallien muuttamisen. 

Kannattavuus muodostaa yhden tärkeimmistä tarkastelukulmista yritettäessä 

ymmärtää globaalien tuotantoverkostojen tulonmuodostusmalleja.  Paineiden 

kohdistuessa koko ketjuun mahdollisuuksien rajat tulevat vastaan.  Tätä kuvataan 

Dolanin Humphreyn.(2000, 147–176)  tutkimuksessa, jossa todetaan, että britti-

hallituksen raporteissa vähittäiskaupan voittotason katsotaan Afrikasta tuotavien 
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hedelmien osalta pudonneen alle alan normien.  Kyseisissä tapauksissa upgra-

ding-hyöty siirtyy tuottajalta suoraan kuluttajille.   

Mitä hyödyttää fokusoituminen voittoon globaalissa tulonjaossa?  Tulonjako 

globaaleissa arvoketjuissa voidaankin nähdä pääomakeskeisenä.  Hyöty suuntau-

tuu yrittäjyyteen, riskinottoon ja teknologian omistukseen tai hallintaan sekä 

luonnonvarojen omistamiseen ja hallintaan.  Tällöin jakeluteiden osuudet arvo-

ketjuissa kilpaillaan usein kannattavuuden alarajoille.  Näissä tapauksissa voitto 

ei olekaan tärkein tekijä arvoketjuun osallistumisessa, vaan hyöty muodostuu 

määristä ja jatkuvuudesta (Kaplan &. Kaplinsky 1998).     

Arvoketjuanalyysillä voidaan siis valottaa monia kansainvälisen tulonjaon teki-

jöitä niin kansallisvaltioiden sisällä kuin niiden välillä.  Kyseinen menetelmä on 

tärkeä, jotta yritykset kansainvälisessä kaupassa arvoketjun eri kohdissa voisivat 

arvioida omat vahvuutensa, heikkoutensa ja mahdollisuutensa tulonjaon muodos-

tuksessa.  Tutkimukset, jotka eivät selvitä yrityksen koon oleellista vaikutusta 

arvoketjussa tapahtuvaan tulonjakoon, voivat antaa vaarallisen ja väärän kuvan 

koko arvoketjusta.  Kaplinski ja Manning (1999, 139–161)  osoittavat Etelä-

Afrikan huonekalutuotantoa koskevassa tutkimuksessaan, että teollisuuden omis-

tuksen voimakas keskittyminen ei johdu markkinoiden vaikutuksesta, vaan 

johtuu pikemminkin vähittäiskaupan voimakkaasta keskittymisestä, johon  vai-

kuttaa oleellisesti välttämätön rahoitus. 

Huonekaluteollisuuden tavoin mekaaninen puunjalostusteollisuus on hyvin pää-

omavaltaista.  Kaplinskin ja Manningin (1999) tutkimus voisi yhtä lailla kuvata 

kehitystä Suomen metsäteollisuudessa, joka rahoittajien voimakkaasti ohjaamana 

keskittyi kolmeen suureen yhtiöön 1980- ja 1990-luvulla.  Vaikka kaikki yhtiöt 

olivat toimineet hyvin globaalisti jo 1960-luvun lopulta alkaen, kansainvälisyys 

kiihtyi huomattavasti yritysten kokoluokan suurenemisen mukana.  Seurauksena 

olivat myös voimakkaat muutokset tuotteiden arvoketjujen eri vaiheissa. 

Käytännön toiminnan kannalta arvoketjuanalyysin avainkohteita ovat luette-

lonomaisesti: 
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 Arvoketjun tärkeimpien asiakkaiden identifioiminen.  Joissakin tapauk-

sissa ostajat saattavat toimia kohdemarkkinoilla tai olla hyvin lähellä 

niitä.  Tämä koskee etenkin Gereffin (1999.) kuvaamia ostajavetoisia 

markkinoita, kuten vaatetus-, jalkine-, elintarvike ja leikkikalumarkki-

noita.  Toisaalta esimerkiksi autoteollisuudessa ostopäätökset tehdään 

siellä missä autot lopullisesti kootaan. Nykyisin autot räätälöidään osta-

jan haluaman erittelyn mukaisesti eli kuluttajan ostopäätöksen yhtey-

dessä.  Useissa tapauksissa päätöksenteko on kuitenkin fragmentoitu-

nutta, ja tällöin joudutaan perehtymään institutionaalisiin ostajasekto-

reihin: 

o vähittäismyyntiketjuihin, jotka ostavat suuria volyymeja; 
o tukkukauppaan, joka ostaa suuria määriä; 
o itsenäisiin yrityksiin, jotka palvelevat pieniä vähittäismyyjiä; 

sekä 
o markkinajohtajiin, jotka ostavat suuria määriä ja luovat markki-

nakulttuuria ja sääntöjä (legislative governance). 
  

 Ostofunktion dynamiikka, joka on alkanut voimakkaasti keskittyä mo-

nilla aloilla. Mekaanisessa puuteollisuudessa esimerkiksi laakaovien 

valmistus on hyvin keskittynyttä koko Skandinaviassa. Yksi yritys on 

käytännössä hintajohtaja pohjoismaisilla markkinoilla.  Tällöin yhden 

yrityksen keskitetty hankinta merkitsee alan toimijoille ohittamatonta 

ostopotentiaalia. 

 Ostodynamiikan selvittämisen jälkeen tehtävänä on kartoittaa ostajien 

ostotavat ja -menetelmät.  Nämä ovat yleensä tuotesektorille ominaisia, 

mutta erityisesti suuret yritykset ovat kehittäneet monia  tuotesektoreita 

koskevia yhteisiä menetelmiä. 

 Ostajilla on myös strategisia vaatimuksia hankinnoilleen.  DIY-

sektorilla tällainen on esimerkiksi VCI eli Vendor Controlled Invento-

ry.  Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ostaja tekee sopimuksen ker-

ran tai kaksi vuodessa ja sen jälkeen informaatioteknologia hoitaa 

automaattisesti tilaukset. 
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Tutkimusten perusteella yritys voi ryhtyä käyttämään arvoketjujohtamisen (value 

chain management) menetelmiä tuotteen tuoton uudelleen jakamiseksi arvoket-

jun eri pisteissä. 

2.3.2 Bionomiateorian taustoja 

Talous- ja kansantaloustieteiden teorioiden suurimpana käytännön ongelmana on 

pidettävä sitä, että  niiden ennustamiskyky on melko huono.  Tällä hetkellä julki-

nen keskustelu käy kuumana siitä, paljonko taloudellinen kasvu on kuluvana 

vuonna tai muutaman tulevan kuukauden aikana.  Lähihistoriassa tapahtuneet IT-

alan romahdukset ja tämän vuosituhannen alun taloudellisen kehityksen liian 

optimistiset oletukset ovat johtaneet ennusteiden korjaamiseen.  

Julkisuudessa yhä useammat yrittäjät ovat viitanneet sattumaan, kohtaloon ja 

tuuriin, jotka eivät juuri kuulu virallisen taloustieteen terminologiaan (Eräheimo, 

Lantto & Lehtomaa 1998). Darvinistisessa talousteoriassa niillä sen sijaan on 

tärkeä osa (Kiander 2001, 132).  

Amerikkalainen filosofi Kenneth W Stikkers (www.netn.fi/ 3.2.03) on moittinut 

ekonomisia tieteitä skientismistä.  Hän lähestyy taloustieteitä niiden päälähtö-

kohdista eli niukkuuden, markkinoiden ja taloudellisten arvojen näkökulmasta.  

Hänen mukaansa epäkohdan aiheuttavat tekijät ovat luonnon resurssien rajalli-

suus ja toisaalta ihmisen tarpeiden rajattomuus.  Stikkersin luettelemat tekijät,  

kuten niukkuuden periaate, markkinoiden käsite ja taloudelliset arvot, ovat ar-

vomanipulatiivisia ja niiden luonne ekonomisessa tiedossa ja taidossa on otettava 

esille merkityksen mukaan, joka niillä on käytännössä: at its face-value. 

Manipulatiivisten tekijöiden suhde elämismaailman välttämättömiin ehtoihin on 

esitettävä sellaisessa muodossa, että pystytään tunnistamaan manipulatiivisuus ja 

erottamaan ne niistä ilmiöistä, joista elämismaailma laajemmin muodostuu ja 

jotka perimmiltään  muodostavat taloudellisen ajattelun pohjan ja merkityksen. 

Kommunismin romahduksen myötä nopeutunut globalisaatio kiihdytti keskuste-

lua ja tutkimusta kapitalismin olemuksesta. Francis Fukuyama ylisti kapitalismin 

suvereenisuutta ja maailman laajuista voittoa joitakin vuosia sitten tulkitsemalla  

kyseisen järjestelmän historian päätepisteeksi (http://www.ummah.net/13.12.02).  
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Kapitalismista on tullut useiden kansakuntien omaksuma talousjärjestelmä, kos-

ka se on pystynyt tuhoamaan useimmat kilpailevat järjestelmät ja valloittanut 

maailmaa suurella nopeudella globalisaation muodossa.  Sen tärkein tuntomerkki 

on kapitalistinen mentaliteetti eikä niinkään korporaatiot, tietokoneet tai hampu-

rilaiset.  Tärkein kapitalistisen aatemaailman kulmakivi on korostetusti indivi-

dualismi.  Kapitalismin oletettu voitto edellyttää sitä, että yksilöt valitsevat pa-

remmaksi itsekkyyden kuin kuulumisen yhteisöön ja haluavat itse hallita ja päät-

tää omasta elämästään ja valinnoistaan (http://www.ummah.net/13.12.02).   

Vatikaanin yliopiston historioitsija Malachi Martin jakaa eliitin, joka on omistau-

tunut globaalin kapitalismin voittoon, kahteen kategoriaan: internationalisteihin 

ja transnationalisteihin.  Hän katsoo, että internationalistit ovat poliittisia byro-

kraatteja, joiden toiminnan keskipisteenä on valtioiden tai valtioliittymien tasolla 

tapahtuva kehitys.  Transnationalistit ovat taas vahvojen yritysten johtajia, jotka 

yrittävät kasvattaa yritystensä valtaa mahdollisimman globaalisti.  Martinin mu-

kaan transnationalistien motto syntyi Englannissa 1920 luvulla, jolloin ”vanhaa 

rouvaa Neulansilmänkadulla” (Bank of England) johti Montagu Norman: ”The 

hegemony of world finance should reign supreme over everyone, everywhere, as 

one whole super national mechanism.”  Vielä selkeämmin periaatteen ilmaisi 

tunnettu pankkimies Meyer Armschel Rothschild toteamalla “Give me the power 

to control a nation’s money, and I care not who writes his laws.”   

Martin korostaa, että internationalistien ja transnationalistien välinen ero on hy-

vin marginaalinen.  Näyttää siltä, että monet byrokraatit ovat mukana suuryhtiöi-

den hallinnossa.  Tämä koskee etenkin Yhdysvaltojen mekanismia. Huipulla ovat 

CIA:n johtajat, ulkoministeriön johtavat virkamiehet ja kansalliset turvallisuus-

neuvonantajat, jotka miehittävät globaalisti toimivien yritysten  johtokuntia 

virkakautenaan tai sen jälkeen.  Martinin mielestä yhteinen tekijä noille kahdelle 

ryhmälle on se, että ne molemmat koostuvat sosiopoliittisista darwinisteista.  

Tätä Martin selvittää seuraavasti: 

”Both of these globalist groups operate the same fundamental assumption 

about the meaning of human society today.  Both agree on the face of it 

that the most important single trait that pervades the life of all nations is 
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interdependence.  And both agree that interdependence is a progressive 

function of evolutionary progress.  Evolutionary, as in Darwin.” 

Toisin sanoen nuo kaksi ryhmää edistävät kapitalismin maailmanlaajuista voittoa 

siirtämällä kehityksen ja edistyksen konseptia sosiopoliittiseen  maailmaan ja 

vakuuttamalla, että kansakuntien ja yritysten kehitysvaihe edellyttää sitä.  Tie, 

joka johtaa jatkuvaan kestävään kehitykseen, on Darwinin evoluutioteorian tie 

sovellettuna biologiseen avaruuteen.  Kyse on tiestä, jolla vain vahvat voittavat 

ja heikot häviävät.  Tämän rationaalisen kapitalismikäsityksen perusteella jokai-

sen ”individuaalin”, olkoonpa yksilö, yritys tai kansakunta, tulisi taistella vain ja 

ainoastaan oman kehityksensä ja hyvinvointinsa puolesta.  Jokaisen tulisi taistel-

la siis kaikkia muita vastaan.  Vain kilpailukykyisimmät yritykset voittaisivat ja 

heikot häviäisivät.  Tämä johtaisi kaikkialla parhaiten tuottavaan malliin, jonka 

tuloksena olisi mitä tuottavin ja tehokkain  maailma.  Tätä kutsuttaisiin kansalli-

sella tasolla kapitalismiksi ja globaalilla tasolla sitä vastaisi kaikista tulleista ja 

kaupanrajoituksista vapautettu maailma.  Tietä, joka tähän tulokseen johtaa, kut-

sutaan globalisaatioksi. 

Kapitalismin kehitys darvinistisen selviytymiskampailun mukaisesti merkitsee 

sitä, että minkäänlaiselle eettisyydelle ei ole sijaa kehityksessä, vaan heikot ka-

toavat luonnollista tietä.  Minkäänlainen yhteiskunnallinen heikompien auttami-

nen ei  ole mahdollista.  Kuuluisan darvinistisen kapitalismin kannattajan Tillen 

(http://www.ummah.net/13.12.02.) mukaan kilpailussa häviävien luokkien aut-

taminen olisi virhe, koska se tarkoittaisi luonnollisen evoluution estämistä.  

Amerikkalainen professori E. A. Ross menee vielä pidemmälle:  

”the Christian cult of charity as a means of grace has formed a shelter un-

der which idiots and cretins have crept and bred.  The state gathers the 

deaf mutes into its sheltering arm, and race of deaf mutes is in process of 

for motion.” (http://www.ummah.net/ 13.12.02)  

Martinin mukaan dramaattisinta on, että kyse ei ole darvinismin väärinkäsityk-

sistä, vaan kyse on darvinismin syvimmästä olemuksesta.   Darvinismi muodos-

taa pohjan kaikille kapitalistisille talousjärjestelmille ja niitä kehittäville poliitti-

sille järjestelmille.  Kapitalistinen etiikka perustuu ihmisten väliseen eriarvoisuu-

teen ja jopa sen laajentamiseen vahvempien hyödyksi.  Martin lopettaa artikke-
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linsa toteamalla, että on luonnollista, että sellaiset puolustautuvat kapitalismilla, 

jotka ovat luoneet omaisuutensa tyydyttääkseen vain omaa ahneuttaan sortamalla 

heikompia.     

Pehmeämpää ja yksilöidympää linjaa edustaa bioekonomiasta kirjoittanut 

Michael Rothschild (1990) julkaisussaan Economy as Ecosystem.  Rothschild on 

lakimies ja yrityskonsultti, joka johtaa nykyisin San Franciscossa toimivaa Bio-

nomic’s Institutea.  Hän toteaa kirjansa esipuheessa, että markkinatalous tai va-

paan yritteliäisyyden taloudellinen järjestelmä  — miten tahansa sitä halutaankin 

kutsua — ei ole loogisen suunnittelun tulos. Kirjoituksissa todetaan  usein, että 

kapitalismi on vain sattunut tapahtumaan kuten elämä maapallolla. Usein kapita-

lismia verrataan myös kommunismiin tai marxilaisuuteen ja näiden epäonnistu-

mista käytetään todisteena kapitalismin evoluutiomaisuudesta. Perusteluna mai-

nitaan, että kapitalismi on luonnollinen talouden kehityssuunta ja kommunismilla 

“epäluonnollisena” (Hammacher 1909, 506–511) on menestymisen ja kukoista-

misen mahdollisuuksia vain siellä, missä sitä ei tukahduteta. Tällaista tukahdut-

tamista on havaittu aivan historian alkuhämärästä alkaen.  Hallitsijoiden päätös-

ten mukaisesti yritteliäisyys on ollut joko sallittua ja hyväksyttävää tai sitten 

kiellettyä ja rikollista toimintaa.  

Rothscildin bionomian mukaan kapitalistinen talous voidaan käsittää eläväksi 

ekosysteemiksi. Sen mukaan luonnossa havaitut keskeiset ilmiöt, kuten kilpailu, 

erikoistuminen, yhteistyö, hyödyntäminen, oppiminen, kasvu ja monet muut vas-

taavat toiminnot, tavataan myös nykyisessä liike-elämässä. Kyseisestä 

1ähtökohdasta tarkastellen globaalin ekosysteemin evoluutioilmiöt ja modernin 

yhteiskunnan teollinen kehitys ovat täynnä silmiinpistäviä yhtäläisyyksiä. Vertai-

lussa päällimmäisiksi on nostettu informaatio ja oppiminen, jotka molemmat 

ovat niin biologisen kuin taloudellisen evoluution ytimessä. Arie de Geus (1997, 

9: 5–7) tuo esille empiiristä todistusaineistoa laajaan tutkimukseen perustuvassa 

kirjassaan. Yksi pitkäaikaisten yritysten yhteinen piirre on se, että niissä palvelee 

samanaikaisesti vähintään kolme sukupolvea. Tämä takaa tiedon ja kokemuksen 

siirtymisen yrityksessä lyhintä tietä sukupolvilta toisille. 

Kapitalismi selitetään luonnonmukaiseksi yhteiskuntajärjestykseksi, jota ei 

suunniteltu, vaan se syntyi ja kukoistaa edelleen ellei sitä tukahduteta säännöillä 
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ja sääntelyllä. Vapaana kapitalismi on siis itseään sääntelevä järjestelmä kuten 

luonnon ekosysteemikin. Näin ollen kommunismin romahdus ei johtunut huo-

nosta sovellutuksesta, vaan perustavaa laatua olevista virheistä itse teoriassa. 

Kommunististen ja sosialististen järjestelmien ongelma on se, että niissä kilpai-

lukykyä pidetään yllä poliittisin päätöksin.  Poliittiset päätökset ovat keinotekoi-

sia siinä kuin kasvihuoneviljely.  Väärät talouspoliittiset päätökset siirretään po-

liittisin päätöksin yhteiskunnan puolustuskyvyttömimpien vastattavaksi.   

Kiander (2001) kysyy tutkimuksessaan, oliko 1990-luvun kriisi huonoa onnea 

vai pitkään vaikuttaneiden rakenteellisten tekijöiden aikaansaamaa. Hän 

ihmettelee myös, miksi pitkään jatkuneet huonot rakenteet johtivat äkilliseen 

romahdukseen ja kuitenkin nopeaan kasvuun, ennen kuin rakenteiden korjaami-

seen ehdittiin edes päästä.  Oikeana vastauksena näihin kysymyksiin hän pitää 

sitä, etteivät lama tai talouden elpyminen johtuneet rakenteellisista tekijöistä, 

vaan suurista makrotaloudellisista muutoksista.   

Kiander unohtaa kuitenkin sen, että yritysten hintakilpailukyvyn palauttaminen 

johti 500 000 työntekijän irrottamiseen  talouden rakenteista avoimella sektorilla.  

Toisaalta myös työn tuottavuutta nostettiin inhimillisen kantokyvyn rajalle.  Sa-

manaikaisesti maailmanmarkkinoiden kohoava kysyntä nosti hintoja ja yritysten 

kannattavuutta.  Markan kellutus stimuloi viennin kasvua.  Yritykset korjasivat 

rakenteitaan kaikilta niiltä osin, jotka olivat niiden omien käytettävissä olevien 

keinojen varassa.      

Niin luonnossa kuin yhteiskunnassa tapahtuu jatkuvasti evoluutiota, joka ei vält-

tämättä ole sama asia kuin edistys. Yhteiskunnassa toimii lamarckilainen evoluu-

tioteoria, jossa hankitut ominaisuudet periytetään seuraaville sukupolville ja siksi 

yhteiskunnan muutosvauhti on valtava. Etenkin teknologisessa kehityksessä voi-

daan todeta historian perusteella  hyppäyksiä, joille on löydettävissä selkeitä 

taustatekijöitä alkaen kreikkalaisista filosofeista aina höyrykoneen keksimiseen. 

Myös sodat ovat olleet merkittäviä teknologisten impulssien antajia. Sodilla on 

selkeästi evoluutiollinen vaikutus. Kansakuntien olemassaolo on joutunut uha-

tuksi, ja tällöin ne ovat kiihdyttäneet teknistä kehitystään torjuakseen vaaran. 

Tämä on suurin ero biologisen evoluution ja taloudellisen evoluution välillä. 
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Teknistaloudellinen evoluutio tapahtuu miljoona kertaa nopeammin kuin biolo-

ginen evoluutio. 

Bionomian kannattajat katsovat myös, että perinteinen taloustiede ja poliittinen 

taloustiede ovat syntyneet ennen Darwinia ja perustuvat newtonilaisen mekanii-

kan lähtökohtiin. Juuri metafora toimivasta höyrykoneesta – syklinen kone –

heijastaa usein myös talouden syklisyyttä. Metafora on aivan ilmeisesti taloustie-

teilijöiden kehitelmä; mikäli höyrykone toimisi yhtä epäsyklisesti, niin kehitys 

tuskin olisi nykyisellä tasolla. Ricardo ja Malthus (Malthus 1960) käsittivät ta-

louden nollasummapeliksi, jossa yhden voitto on aina väistämättä toisen tappio. 

Informaatio on siis niin luonnon kuin taloudenkin a ja o. Luonnossa informaatio 

on geneettistä DNA:ta, jolla tuotetaan kudoksia. Taloudessa informaatio on tek-

nologista, ja se ilmaistaan symbolein kirjoissa, tietokoneissa, piirustuksissa jne. 

Tekninen informaatio muuttuu kysynnän ja tarjonnan edellyttämiksi tuotteiksi, 

jotka tuovat talouteen rahaa ”energiaa” voittojen kautta. Luonnossa organismit 

keräävät energiaylijäämää eli “voittoa” tuottaakseen uutta DNA:ta,  uusia soluja 

ja uuden informaatiosukupolven. 

Ekologian suuri opetus on ns. ekologinen rako eli niche, joka symboloi samaa, 

mitä sanalla markkinoinnissa tarkoitetaan. Kyse on siitä, että toimijat erikoistu-

vat hyödyntämään resursseja omalla tavallaan. Erikoistuneet toimijat eivät kil-

paile keskenään antagonistisesti, koska he eivät kilpaile samalla tavalla samoista 

resursseista. Tällä tavoin päästään eroon kovasta kilpailusta. Samaa periaatteel-

lista menetelmää käytetään yritysten välisessä kilpailussa.   

Globaalissa taloudessa puu on luonnonvara, josta yritykset käyvät kovaa kilpai-

lua.  Luonnollinen kierto, ylihakkuut tai saatavuuden heikkeneminen pakottaa 

yritykset siirtymään puun perässä sinne, missä saatavuus on edullisinta.  

Kovin kilpailu luonnossa vallitsee saman lajin yksilöiden välillä, koska ne hyö-

dyntävät samaa resurssia samalla tavalla. Kovin kilpailu vältetään diversiteetillä, 

monimuotoistumalla. Tätä vastaa yritystaloudessa diversifioituminen, joka 

merkitsee tuotteen tai palvelun erilaistamista muista vastaavista. Luonnossa mo-

nimuotoisuuteen kuuluu myös keskinäinen riippuvuus ja symbioosi, jossa mo-

lemmat hyötyvät yhteistyöstä.  Bionomian ihanteena on yhteisen hyödyn kapita-
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lismi, jossa pitkälle erikoistuneet toimijat asettuvat vapaaehtoiseen keskinäiseen 

vuorovaikutukseen synergisesti muiden toimijoiden kanssa. Eli käytännössä he 

verkostoituvat yhteen tai useampaan verkostoon tavoitteena, että kaikki niissä 

toimivat yritykset hyötyvät symbioosista. 

Voittojen verottaminen, subventiot ja hallitusten interventiot aikaansaavat epä-

tervettä taloudellista kehitystä. Monissa maissa jopa puolet voitoista hupenevat 

erilaisiin veroihin. Tämä tekee taloudellisen toiminnan kannattamattomaksi ja 

silloin, kun kulutusta verotetaan lievästi, suosii välitöntä kulutusta ja tuhlausta. 

Luonnollisen kuluttamisen tasapaino on sekoitettu keynesiläisellä ajatuksella, 

jonka mukaan lama johtuu liiasta säästämisestä ja liian vähäisestä kulutuksesta. 

Poliittinen tasa-arvo ja taloudellinen tasa-arvo on sotkettu keskenään vaikka ne 

käytännön tasolla ovat täysin eri asioita. Jopa pohjoismaisissa hyvinvointiyhteis-

kunnissa poliittisen- ja taloudellisen tasa-arvon välinen kausaalisuus on kyseen-

alainen. 

Työttömyys on kapitalismin karkein puoli. Vai onko? Avoimissa talouksissa, 

joissa tapahtuu jatkuvaa sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin, on työttömyys 

kuitenkin vähäisempää kuin niissä yhteiskunnissa, joissa korporaatioiden inter-

ventiot ovat osa yhteiskunnallista konsensusta. On selvää, että kapitalismissa 

työttömyys on läsnä, mutta onko sitä enemmän vai vähemmän kuin muissa ta-

loudellisissa malleissa, on avoin kysymys. Luonnossa on tapana kuolla. Ihmiset 

sen sijaan etsivät uutta työtä, jos se on heille sosioekonomisesti edullisin vaihto-

ehto. Kyseisissä asioissa ihminen toimii bionomisesti ja valitsee sen vaihtoeh-

don, joka on hänelle kokonaistaloudellisesti ja sosiologisesti paras vaihtoehto 

(tuloloukot, kannustinloukot jne.). 

Bionomiassa katsotaan myös, että luonnon saastuminen johtuu suurelta osalta 

siitä, että poliittinen systeemi on pannut ilman ja veden hinnan nollaan. Ei ole 

saastemarkkinoita ja näiden puuttuessa suoranaisesti kehotetaan ryöstämään 

kyseisiä luonnonvaroja. Jos puhtaalla ilmalla olisi hinta, sen turmelemisella olisi 

suora kausaalinen vaikutus voittoon ja silloin ilman saastuttaminen ei ehkä olisi 

kannattavaa.   
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Kioton sopimuksen alkaessa nyt vaikuttaa saasteillekin on muodostumassa 

markkinat.  Päästöjä joudutaan ostamaan, jos itsellä ei ole riittävästi kiintiöitä. 

Paradoksiksi saattaa muodostua, että päästöjen tarvitsijat joutuvat ostamaan 

päästöoikeuksia mahdollisesti asiakkailtaan.  Kustannukset joudutaan lisäämään 

hintoihin.  Tällöin saattaa syntyä päättymätön ketju. Kilpailukyvyn kannalta on-

gelmaksi näyttää muodostuvan se, että kaikki valtiot eivät noudata samoja sään-

töjä. Muun muassa USA, Venäjä, Kiina, Intia ja kehitysmaat noudattavat täysin 

omia sääntöjään. 

Eräs bionomisen tutkimuksen linja näyttää kirjallisuuden perusteella olevan 

luonnonvarojen huomioon ottaminen taloudelliseen kehitykseen  vaikuttavana 

tekijänä. Ekologien ja ekonomistien välisessä keskustelussa varsin merkittävässä 

roolissa on (Turner & Tschirhart 1999, 161–175) poikkitieteellinen tutkimus, 

joka käsittelee kasvavan ihmispopulaation lisääntyvän kulutuksen vaikutusta 

luonnonvarojen vähenemiseen. Neoklassisten ekonomistien valtavirta, joka on 

vähätellyt terveiden ja tuottavien luonnonvarojen säilyttämisen ja ylläpitämisen 

tärkeyttä taloudellisessa kehityksessä, alkaa hiljalleen ymmärtää ekologien väit-

teitä.  Nobel palkitut ekonomistit Robert Solow ja Kenneth Arrow ovat tunnista-

neet selittämättömän yhteyden biologisten ja taloudellisten järjestelmien välillä 

ja vaativat huolellisempaa biologisen kulutuksen huomioon ottamista talouskas-

vussa (Solow 1994, Arrow et al. 1995, 520–521). 

Peruskiista ekologien ja ekonomistien välillä näyttää kiteytyvän lopulta siihen, 

mittaako BKT hyvinvointia, mihin sitä melko yleisesti käytetään.  Turner ja 

Tschirhart (1999) katsovat, että suurin heikkous BKT:n käytössä on  se, että se ei 

lainkaan mittaa ei-kaupallisten luonnonarvojen määrää.  He kutsuvat sosiaalisen 

hyvinvoinnin ja   BKT:n välistä eroa hyvinvointiaukoksi (welfare gap).  Sosiaa-

linen hyvinvointi riippuu yksilöllisistä tuotteista ja luontopääomavarannosta.  

Yksittäisten tuotteiden tuotanto riippuu taas inhimillisen pääoman ja luonnon 

pääoman yhdistämisestä.   

Ei siis ole mikään salaisuus, että luonto on  vuosien mittaan kärsinyt kiihtyvällä 

nopeudella ihmiskunnan hyvinvointipyrkimyksistä.  Toisaalta heikkenevistä fyy-

sisistä seikoista huolimatta hyvin vähän huomiota on kiinnitetty muihin, kuten 

intellektuelleihin, dimensioihin.  Toistaiseksi viimeistä bionomian kehitysvaihet-
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ta edustaa Kellyn (2002) teos, jossa hän rakentaa analogiaa darvinistisen talous-

tieteen ja vapaan markkinatalouden välille.  Kevin Kelly on vaikutusvaltaisen 

WIRED Magazinen päätoimittaja.   

Kirjan johtava teema on The Nine Laws of God. (http://www.kk.org/ outofcont-

rol/5.02.03)  Teoreettisen analogian löytäminen luonnollisen ja kyberneettisen 

luovuuden välillä on ylivoimaiselta vaikuttava tehtävä.  Kelly näkee sekä ongel-

man että mahdollisuuden raja-aitojen kaatumisessa luonnonmukaisen ja inhimil-

lisen luoman välillä. Hän toteaa ”The realm of the born ⎯  all that is nature ⎯ 

and the realm of the made ⎯  all that is humanly constructed ⎯  are becoming 

one. Machines are becoming biological and the biological is becoming engi-

neered”.  

Ongelma on, että tieteitä ja teknologiaa hallitaan ylhäältä alaspäin lineaarisesti 

alenevasti paradigmoja kontrolloiden.  Sen sijaan luonnon prosessien monimut-

kainen luovuus ja myös lisääntyvässä määrin ekonomisten ja teknologisten 

kompleksien luovuus edellyttävät keskittämistä, verkostoitumista ja epälineaari-

sia  luomisen ja mallintamisen muotoja.  Jotta voisi ymmärtää monimutkaisia 

ekosysteemejä ja yrityskorporaatioita, on hylättävä hierarkkiset ja mekanistiset 

mallit ja omaksuttava biologiset mallit.  Kellyn mielestä tällaisen kehityksen 

tuloksena syntyy ”neobiologinen sivilisaatio”.   

Kellyn mukaan puolet kaikista lajeista on parasiittejä, joten  elämme yhteisriip-

puvuuksien maailmassa.  Parasitismi on evoluutiomenetelmä symbioosien luo-

miseksi. Kelly kuvaa sitä sitoutumiseksi yhteistyöhön.  Kuten luonnossa myös 

liike-elämässä on kysymys yhteisevoluutiosta, yhteisriippuvuudesta ja sitoutumi-

sesta yhteistyöhön.  Kuten elämä myös taloudellinen maailma on peilitalo.  Mak-

roekonomia eli bionomia on vain evoluutiomainen laajennus Ponzin periaatteesta 

(ryöstän Pekalta, jotta voin maksaa Paulille).  

Kellyn teos olisi erittäin mielenkiintoinen scifi teos, ellei se perustuisi suureen 

määrään asiantuntijoiden  haastatteluja.   Teos on myös herättänyt rajua kritiik-

kiä, josta jyrkin on kirjailija John Horvathin artikkeli  Nature and Neo-liberal 

Economy Magazin der Netzkulturissa (http://www.telepolis.de 13.12.02).  
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”It is hard to understand what useful purpose such intellectual masturba-

tion can serve.  One might argue that such rabble serves as a means for 

confusing and complicating our thinking to the extent that we end up rely-

ing on seductive phrases and terminology (usually in the form of clichés) 

as an explanation for what is going on around us. Technology is advancing 

so rapidly that we have barely enough time to understand exactly what is 

happening or how our world, in terms of social intercourse, is changing. 

Thus, simplistic explanations based on easy-to-associate analogies has 

taken the place of serious analysis, synthesis, and evaluation.” 

Horvath sanoo, että on olemassa myös poliittiset syyt käyttää luontoa taloustie-

teen analogiana.  Se oikeuttaa kapitalismin ylivallan yhdentyvillä globaaleilla 

markkinoilla.  Bionomiateorian ytimenä olevan darvinistisen evoluution avulla 

yritetään perustella muiden talousjärjestelmien vastustuskyvyttömyyttä ”vahvin 

voittaa”- teorian suhteen.  Sodanjälkeisenä aikana kyseisellä seikalla on puolus-

teltu kapitalismin voittoa kommunismista ja vielä suuremmassa määrin alistettu 

ihmisiä Keski- ja Itä-Euroopan demokratioissa ja kolmannen maailman valtioissa 

hyväksymään lännen sanelemat vapaan markkinatalouden ehdot. 

Arvostelu päättyy fatalistiseen päätelmään, että maailma ei koskaan tule olemaan 

sama, vaan on menossa kohti tuhoa, jota voi verrata organismin kuolemaan.  

Toisaalta voidaan väittää, että on mahdollista vielä pelastaa se, mikä on jäljellä.  

Mikä tahansa on  lopputulos, eräs asia on varma.  Tarkasteltaessa luontoa niin 

kuin se olisi organismi, on mahdollista luoda teorioita ja vakaumuksia kuten Kel-

ly ja käyttää analogioita, jotka hyväksyvät elämän ja kuoleman, ja  saada loppu-

tulokseksi, että kapitalismi on syöpä.     

Mitä tahansa bionomiasta sanotaan ei voi välttyä siltä käsitykseltä, että globali-

saatio näyttää toimivan  darvinistisen teorian mukaan.  Mitä laajemmalle globaa-

litalous leviää ja maapallolla olevat kaupalliset rajat ja esteet poistuvat, sitä suu-

rempi merkitys yritysten elinmahdollisuuksille on tehokkuudella ja kilpailu-

kyvyllä.  Tästä seuraa, että vahvat selviävät ja heikot häviävät.  Metsäteollisuus-

klusterin kaikkien yritysten osalta kyse on siitä, että yritysten peruslähtökohtien, 

palkkojen ja raaka-aineiden, on oltava kilpailukykyisiä tärkeimpien kilpailijoiden 

kanssa, toimivat nämä missä maassa tahansa. 
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Keinotekoisten yhteiskuntajärjestelmien hajoaminen alkoi kommunismista ja 

etenee kohti korkeiden tulonsiirtojen hyvinvointiyhteiskuntia, jotka on luotu kei-

notekoisesti kansallisten valuuttojen varaan.   Kestävätkö ja mukautuvatko tällai-

set yhteisöt globaalin kapitalismin paineen alla?  Voidaanko tehokkuutta nostaa 

niin paljon, että se kestää paineen, vai kehittyykö kapitalismi Sir Keith Josephin 

ideoimaan compassionate capitalismin (Cockett 1995) suuntaan? Viimeksi mai-

nittu risteytyy hyvinvointivaltioideologian kanssa.   

2.3.3 Evoluutioteorian taustoja 

Evoluutiolla ymmärretään tässä tutkimuksessa uusien asioiden, ilmiöiden ja 

ominaisuuksien esille nousemista vallitsevista edellytyksistä.  Tämä on vastakoh-

tainen darvinistiselle käsitykselle taloudellisesta kehityksestä.  Ekonomisen evo-

luution katsotaan olevan olemassa olevien asioiden määrän kasvua ja laajentu-

mista, jotka luovat sekä muodoltaan että laadultaan uutta ihmisen innovatiivi-

suuden ja taloudellisten kiihokkeiden ohjaamina.  Liittymäkohta darvinistiseen 

talouskäsitykseen syntyy niissä tapauksissa, joissa asioiden hallinta riistäytyy 

käsistä ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksesta.  

Alfred Marshall totesi toista sataa vuotta sitten, että taloustieteen kehittyneimpi-

en asteiden keskus on biologia.  Hänen mukaansa tavallisesti vakaiden 

konseptien, kuten equilibrium,  merkitykset muuttuvat ja edellyttävät biologista 

otetta ekonomistien kohdistaessa mielenkiintonsa taloudellisten instituutioiden 

historialliseen kehitykseen.  Tällaiset taloustutkimukset etsivät tasapainoa elä-

mää ylläpitävien ja hajottavien orgaanisten voimien välillä raakojen kysynnän ja 

tarjonnan voimien asemesta. (Vrt. Bionomia) 

Marshallin vaatimus siitä, että ekonomistien tulee suunnata perspektiivinsä fyy-

sisistä tekijöistä biologisiin tekijöihin, ei voinut olla vaikuttamatta taloustieteiden 

tutkimuksen historiaan.  Ne, jotka seurasivat Marshallin ehdotusta ja keskittyivät 

kasvuanalyyseihin, kuten Edith Penrose (1980), vaikuttivat voimakkaasti muo-

dollisen taloustieteen teorian kehitykseen 1950-luvulla ja taloustieteiden koulu-

tuksen sisältöön tuotteen elinkaariteorian ja niihin liittyvien kehitysprosessien 

myötä.  Edellistä paljon myöhäisempi on Brian Loasbyn haikailu palaamisesta 

Marshallin mukaisesti biologiaan (Loasby 1991).  
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Hodgson (1993) katsoo, että taloustieteen teoria on tullut tienristeykseen, jossa 

monet teorian pääsuuntaa kannattavat ekonomistit etsivät realistisempaa ja käy-

tännöllisempää suuntautumismallia taloustieteisiin.  Monet heistä ehdottavat, että 

taloustieteet tulisi konstruoida uudelleen enemmän evoluution suuntaan.  Hänen 

kirjansa hyödyntää biologisen evoluution malleja; taloustieteen ideoissa viitates-

saan Malthusiin, Smithiin, Marxiin, Marshalliin ja Vebleen.   

Evoluutiotutkimuksen käyttökelpoisuutta tulevaisuudentutkimuksessa käsiteltiin 

jo edellä (luku 2.1). Kaikessa taloustieteellisessä tutkimuksessa yritys ja yrittä-

jyys ja niissä tapahtuva evoluutio on perustekijänä kokonaistaloudellisesta näkö-

kulmasta.   Low ja MacMillan (1998) viittaavat useisiin aiempiin kirjoituksiin ja 

tutkimuksiin, jotka ovat päätyneet suosimaan samaisen tutkimusotteen käyttöä. 

Klassinen ja romanttinen kuva, joka vieläkin yrittäjyydestä usein vallitsee, kät-

kee sen julman arkitodellisuuden, että vain todella harvat yritykset saavuttavat 

vain hyvin vaatimattoman menestyksen ja että vielä harvemmat menestyvät hy-

vin.  Ulkomaiset tutkimukset osoittavat myös kiistatta, että yrityksen menesty-

minen ei ole läheskään täysin riippuvainen yksilön ominaisuuksista ja kapasitee-

tista, vaan myös vallitsevista olosuhteista (kulttuuri, infrastruktuuri) ja onnesta    

(Aldrich &  Auster 1986, 165–198). 

Yli vuosikymmen sitten Low ja MacMillan esittivät kolme välttämätöntä ele-

menttiä menestyvän yrittäjyyden ymmärtämiseksi: prosessi, konteksti ja tuotos 

(tulos).  Näiden huomioiden jälkeen on muodostunut kolme tärkeää tutkimuksel-

lista kehityssuuntaa joihin sisältyy a) siirtyminen teoreettisissa painotuksissa 

yrittäjien henkilön karakteristisista ominaisuuksista toiminnan seurauksiin, b) 

syvempään ymmärrykseen siitä, miten yrittäjät käyttävät tietoa, verkostoja ja 

resursseja konstruoidessaan yrityksiään, ja c) eri tasoilla olevien yhteiskunnallis-

ten vaikuttavien voimien hienojakoinen analyysi (populaatio, yhteiskunta, yhtei-

sö) vaikuttavat yrittäjyyteen. 

Low ja MacMillan (1988, 139–161) tiedostivat populaatioekologian kontribuuti-

on yrittäjyyden eri elementtien osalta. Kyseisen havainnon jälkeen uudet tutki-

mukset ovat antaneet monipuolisen, kompleksisen ja osittain ristiriitaisen kuvan 

yhteiskunnallisten voimien vaikutuksesta.  Vastakohtaisuuksista huolimatta Low 

ja MacMillan korostavat populaatioekologian tärkeyttä.  Ympäristö, johon yritys 
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perustetaan, vaikuttaa merkittävästi  yrityksen rakenteeseen  ja organisaatioon. 

Kaksi tärkeää ympäristötekijää muodostavat merkittävimmät edellytykset yrityk-

sen menestymiselle ja laajenemiselle: populaation tiheys ja relaatiotiheys. 

Populaatiotiheyden mittaus kehitettiin joitakin vuosikymmeniä sitten. Sillä mita-

taan vain yritysorganisaatioiden määrää populaatiossa.  Sittemmin tutkijat ovat 

mitanneet myös muita suureita kuten populaatiomassaa ja organisaatioiden le-

vinneisyyden laajuutta (Barnett & Amburgey 1990, 78–102; Baum & Mezias 

1992, 580–604). Kyseisten tutkimusten perusteella voidaan päätyä kahteen joh-

topäätökseen: vaikka tiheydellä on merkitystä, merkitys ei ole sama kaikissa po-

pulaatioissa; millään yksittäisellä tiheyden mittarilla ei voida mitata kilpailuvoi-

mien monimutkaista vaikutusta yritysten perustantaan tai muuhun populaatioil-

miöön. 

Viimeisen puolentoista vuosikymmenen aikana tiheyskeskustelu on saanut uusia 

mielenkiintoisia piirteitä.  Jotkut kriitikot väittävät, että tiheys saattaa olla vain 

muiden prosessimuuttujien ilmentymä (Baum & Powell 1995). Baum ja Oliver 

(1992, 540–559) ovat  esittäneet kaikkein provokatiivisimman haasteen.  He olet-

tavat, että tiheys oli epätäydellinen mittaustapa mitata populaation suhteita ym-

päristöön ja siksi he ovat  kehittäneet relaatiotiheyden käsitteen.  Tämä määrittyy 

joukosta suoria siteitä populaatiossa olevien organisaatioiden ja ympäröivien 

instituutioiden välillä. 

Molemmat käsitteet, niin ”populaatiotiheys” kuin ”relaatiotiheyskin” ovat yrittä-

jille tärkeitä.  Yksilöt, jotka yrittävät luoda yrityksiä tiheässä populaatiossa, löy-

tävät enemmän mahdollisuuksia tehokkaaseen tiedonhankintaan ja luovat tehok-

kaammin sosiaalisten kontaktien verkostoja.  Toisaalta tiheässä populaatiossa 

myös kilpailu on kovempaa.  Relaatiotiheyden katsotaan lisääntyvällä popu-

laation juridisella säätelyllä suojaavan aloittavia yrityksiä muiden organisaatioi-

den potentiaalisilta sosiaalisten voimien hyökkäyksiltä.   

Mainitut havainnot ovat mielenkiintoisia maamme kaltaisessa populaatiossa, 

jossa alueelliset tiheysvaihtelut ovat varsin suuria.  Populaatiotiheys Etelä-

Suomessa on moninkertainen muuhun maahan verrattuna, ja alueelliset vaihtelut 

ovat suuria.  Merkityksetöntä ei ole se, että kilpailun lisäksi vaikuttavia ovat 
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myös pitkien etäisyyksien aiheuttamat lisäkustannukset yrityksille ja kuluttajille.  

Relaatiotiheyden osalta voidaan viitata Kyrön (1998) tutkimukseen, jonka mu-

kaan yrityksiä säätelevän lainsäädännön määrä on huikeasti lisääntynyt viime 

vuosina, mutta tilastollisesti se ei ole lisännyt uusien yritysten syntyä.  Tämä 

johtunee siitä, että juridisilla säännöksillä ei suojata aloittavia yrityksiä, vaan 

niiden tarkoitus on säännellä yritysten toimintaa  

Koska populaatiot ilmestyvät ja häviävät melko säännöllisesti, on yrittämisakti-

viteetin tarkastelu ainoastaan suhteessa varsin stabiiliin suuren populaatioon on 

virhe.  On tarpeellista tutkia yrittäjyyttä myös syntyvissä tai siirtymävaiheessa 

olevissa populaatioissa.  Yrittäjistä, jotka luovat aiempaa tietämystä tuhoavaa 

innovatiivisuutta, saattaa tulla tulevaisuudessa täysin uudenlaisia organisaatioita 

luovia toimijoita ja siten ne luovat täysin uudenlaista populaatiota.  Tällaisten 

innovatiivisten yritysten perustajilta puuttuvat lähes tyystin esikuvat.  Näin he 

joutuvat konstruoimaan omat organisaationsa ja rutiininsa ilman vanhan kopioin-

tia.  (Aldrich & Fiol 1994, 645–670.)  

Ensimmäinen rajoite liittyy nopeaan tiedon saantiin epävarmoissa olosuhteissa.  

Koska ei ole roolimalleja, joita voisi kopioida, mahdollisten menestysstrategioi-

den löytäminen on rajallista.  Vaikka yrityksen perustamiseen liittyy aina epä-

varmuustekijöitä ja mahdollisuus peruuttamattomiin virheisiin, mahdollisuuksien 

merkitys on innovaattoreiden osalta hyvin suuri ja todellinen.  Toinen rajoite, 

joka toiminnan legitimiteetistä, on vielä monimutkaisempi.  Kartoittamattomilla 

alueilla toimivat yritykset joutuvat kohtaamaan kolme tärkeää dimensiota: kogni-

tiivisen, moraalisen ja regulatiivisen.   Kognitiivisen legitimiteetin puute merkit-

see sitä, että uusi tuote, prosessi tai palvelu ei ole vielä yleisesti yksittäisten po-

pulaation jäsenten toimesta hyväksymä.   

Hawleyn (1950)  mukaan yhteiskunta määräytyy ”itsestään kehittyvistä populaa-

tion ryhmistä, jotka ovat sitoutuneet toisiinsa kommensaalisin eli samasta pöy-

dästä syömisen sitein  ja symbioosissa suhtautumisessaan yleiseen teknologiaan, 

ohjeisiin ja hallinnolliseen järjestelmään” (Aldrich 1999, 302).  Suhteet kehitty-

vässä yhteisössä heijastuvat simultaanisesti symbioottisiin ja kommensaalisiin 

akseleihin.  Symbioosi merkitsee keskinäistä riippuvuutta eritasoisten yksiköiden 
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välillä, kun kommensaalisuus tarkoittaa sitä, että edellä mainitut yksiköt esittävät 

samansuuntaisia vaatimuksia ympäröivälle yhteisölle.   

Populaatio yhteisön sisällä ja niin muodoin myös uudet yritykset, voivat olla 

yhteydessä toisiin populaatioihin, jotka noudattavat samoja arvoja joko kilpaillen 

tai yhteistyössä (kommensaalisesti)  niiden kanssa.  Sellaiset populaatiot, jotka 

eivät jaa samoja arvoja, voivat taas hyötyä toisten olemassaolosta (symbioosi).  

Yrittäjien on oltava selvillä sekä kommensaalisista että symbioottisista  suhteista 

ei vain kilpailullisista syistä, vaan myös ollakseen selvillä ja hyödyntääkseen  

populaation kommensaalisuutta.      

Vaikka tietämyksen määrä on dramaattisesti lisääntynyt, paljon on opittavaa vie-

lä siinä, miten prosessien ja kontekstien vuorovaikutussuhde muotoilee yrittäjyy-

den ponnisteluja.  Evoluution lähtökohdasta katsoen prosesseilla ja konteksteilla 

(strategia ja yhteisö) vaikutetaan interaktiivisesti rekursiiviseen jatkuvaan pro-

sessiin, joka toimii yrittäjyyden ponnistelujen kohtalon omaisena käyttövoimana.  

Kontekstien ja prosessien integroituminen tutkimusmuodoiksi olisi toivottavaa, 

koska tällainen integraatio on välttämätön askel kohti täydellisempää evoluu-

tionääristä tutkimusotetta yrittäjyyden paremmaksi ymmärtämiseksi. 

Taipumus yrittäjyyteen vaihtelee eri yhteiskunnissa suuresti, kuten jo edellä on 

todettu.  Yleisesti hyväksytty tosiasia on, että vaikka monta yritystä perustetaan, 

niin vain hyvin harvat menestyvät ja muodostuvat pysyviksi organisaatioiksi.   

Low ja MacMillan (1988, 142) toteavat: ”…lista potentiaalisten epäonnistumis-

ten syiden ja yritysten perustannan välillä on rajaton.”  Sen ymmärtäminen, 

kuinka ja miksi yritykset menestyvät, on tutkijoille jatkuva suuri haaste.  

Enää ei siis aliarvioida yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnassa. Erilaisten tutki-

musotteiden käyttöön liittyvät hyödyt ovat olleet erityisen keskustelun kohteina.  

Low ja MacMillan  (1988)  esittävät eksplisiittisesti kaksi kysymystä: Mitä yrit-

täjyydestä pitäisi tarkasti ottaen tutkia? Miten sitä pitäisi tutkia?  Yrittäessään 

määritellä teoreettista perspektiiviä yrittäjyystutkimukseen he painottavat evo-

luutiotutkimuksen periaatteita: yrittäjät ovat sosiaalisesti tärkeitä, eivät vain  sik-

si että ovat olemassa, vaan koska he onnistuvat luomaan organisaatioita.  Niin 

intellektuellisti stimuloivaa kuin on selvittää, mikä motivoi yrittäjiä ja kuinka he 
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eroavat tavallisista kuolevaisista, kriittisempi kysymys on kuitenkin se, miten 

nämä yksilöt pystyvät kehittämään  pysyviä,  menestyviä organisaatioita huoli-

matta monenlaisista esteistä. 

Viimeksi mainittuun Low ja MacMillan esittävät kaksi yrittäjyystutkimukselle ja 

teorioille tärkeää elementtiä.  Ensinnäkin kaikkien teoreettisten mallien tai tut-

kimusotteiden tulisi integroitua yrittämisponnistelujen ja -prosessien lopputulos-

ten kanssa.   Toiseksi yritysten menestymisen ymmärtäminen vaatii sen sosiaali-

sen yhteyden ymmärtämistä, jolla yrittäjät saavuttavat tavoitteensa. Vaatimalla, 

että konteksti, prosessi ja tulos otetaan huomioon teoreettisissa malleissa ja tut-

kimusotteissa, Low ja MacMillan (1988, 156–157) painottavat implisiittisesti 

tarvetta evoluutioteorian käyttämiseen.  Evoluutioteoria yhdistää yrittäjyyden 

tuotoksen, prosessit ja kontekstit yhdeksi ymmärrettäväksi tutkimuskehykseksi 

hyödyntäen valinnan, sopivuuden (variation) ja säilymisen peruskonsepteja.   

Evoluutiotutkimusote tarkastelee uusien organisatoristen rakenteiden syntyä ja 

vaihteluja tavalla, jota yrittäjät käyttävät modifioidessaan ja kehittäessään orga-

nisaatioitaan ja käyttäessään resursseja  selviytyäkseen muuttuvan taloudellisen 

ympäristön (adaption) olosuhteissa. Organisatoriset muutokset johtavat onnistu-

miseen ja selviytymiseen (selection) sekä käytäntöön, jossa muut organisaatiot-

benchmarkkaavat ja kopioivat. 

Kaksi sinänsä pientä teoreettista kehitelmää näyttää kirjallisuudessa olevan mer-

kittävässä asemassa yrittäjyyttä tutkittaessa.  Ensimmäisenä on teoria, joka käsit-

telee syntymässä olevia yrityksiä (nascent entrepreneurs) ja yrittäjyyssykliä 

(entrepreneurial cycles) ja lähtee siitä ajatuksesta, että suurin osa mahdollisista 

yrittäjistä (would be entrepreneurs) eivät koskaan onnistu perustamaan yritystä 

(Reynolds & White 1997). Toinen teoria lähestyy aihetta innovaation ja repro-

duktion eroavaisuuksien näkökulmasta pyrkien todistamaan, että yrittäjyys ja 

innovaatio eivät välttämättä ole kausaalisuhteessa toisiinsa, ja väittää, että yrittä-

jät ovat samojen sosiaalisten paineiden ja rajoitusten alaisia kuin muutkin yksi-

löt.  Distinktio innovaation ja reproduktion välillä on kuin veteen piirretty viiva.  

Etenkin tuhatvuotisen evoluution käyneellä puualalla reproduktio on kiistanalai-

nen ilmiö.  Samoja tuotteita kuin tuhansia vuosia sitten tuotetaan nytkin, mutta 
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tuotantomenetelmät ovat läpikäyneet lukuisia teknisiä innovaatioita. Voidaan 

perustellusti kysyä onko kyseessä reproduktio vai innovaatio. 

Yrittäjyyden synty ja yrityksen perustaminen eli synnytysprosessi on kaoottinen, 

usein epäjohdonmukainen tapahtumaketju.  Yritystä perustamassa oleva henkilö 

suorittaa monia erilaisia toimenpiteitä, joiden tulisi kulminoitua elinkelpoisen 

yrityksen liikkeellelähtöön (Aldrich 1999).  Toisin sanoen yritystä suunnittelevat 

ovat potentiaalinen kasvupohja uusien yritysten syntymiselle alkaen halukkuu-

desta perustaa yritys aina todennettavaan yrityksen perustamiseen asti.  Joka 

vuosi Yhdysvalloissa neljästä kuuteen prosenttia työikäisestä populaatiosta aloit-

taa toimenpiteet yrityksen perustamiseksi  ja noin 40 % aikuisikäisistä yhdysval-

talaisista toimii jossain elämänsä vaiheessa itsensä työllistäjänä (Reynolds & 

White 1997). 

White & Reynoldsin (1994) mukaan yrittäjyyssykli tai elinkaari käsittää neljä 

vaihetta: mielikuvavaihe (conception), syntyvaihe (gestation),  kuolemanlaakso 

(infancy) ja kasvuvaihe (adolescence). Nämä merkitsevät kolmea kehitysvaihetta 

yrityksen kehittymisessä: yritysidean omaavasta henkilöstä itsenäiseksi yrittäjäk-

si ja  untuvikkoyrityksestä toimivaksi tunnustetuksi yritykseksi.  Ensimmäisessä 

vaiheessa henkilön mieleen syntyy ajatus yrityksen perustamisesta ja se kehittyy 

yksin tai potentiaalisten yhtiökumppaneiden kanssa yritysideaksi.  Varsinaisessa 

synnytysvaiheessa (nascent) yrittäjät ovat silloin, kun he alkavat etsiä tiloja ja 

laitteita tulevan yrityksensä käyttöön ja alkavat kirjoittaa liiketoimintasuunnitel-

maa, sijoittaa rahojaan yritykseen ja suunnitella organisaatiota.  Käytännössä 

kyseiset toimenpiteet voivat tapahtua simultaanisesti varsinaisten juridisten pe-

rustamistoimenpiteiden kanssa.   

Kehittyminen ideasta untuvikoksi ei ole suinkaan helppo ja yksinkertainen ja 

vaihtelee suuresti eri kulttuureissa.  Monissa tapauksissa prosessi ei koskaan to-

teudu joko siksi, että idea todetaan kyseenä olevassa kehitysvaiheessa epäonnis-

tuneeksi eri syistä johtuen, tai yritys ei saa kokoon tarvitsemiaan resursseja.  Pe-

rustamisprosessi on monessa mielessä sekasortoinen prosessi. Vain noin puolet 

potentiaalisista perustajista onnistuu aloittamaan yritystoiminnan ja vain noin 

yksi kymmenestä onnistuu aikaansaamaan kasvavan yrityksen (Duncan & Han-

dler 1994, 1–6.)   
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Miksi käsitteet syntymävaiheessa olevasta yrityksestä ja yrityksen elinkaaresta 

ovat tärkeitä?  Populaatioiden turbulenssin ja kiertonopeuden laajuus on sokais-

sut sosiaalitieteilijät ja julkisen politiikan asiantuntijat ja he ovat epäonnistuneet 

modernien yhteiskuntien organisaatioissa pinnan alla  muhivan käymistilan tun-

nistamisen.  Tehdyt tutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa  menestyvien orga-

nisaatioiden keinoihin, joilla ne ovat  kasvaneet, sen sijaan että olisivat tutkineet 

sitä, miksi ylivoimaisesti suurin osa yrityksistä epäonnistuu.   

Yrityksen elinkaariteoria pakottaa tutkijat ymmärtämään sen tosiseikan, että 

yrityksen syntyminen on vain yksi mahdollinen lopputulos; suurempi todennä-

köisyys on, ettei yritystä synny.  Miksi ei synny? Usein prosessin tuloksena syn-

tyy myös yritys, joka on pieni ja varsin lyhytikäinen ja syytää synnyttäjänsä suo-

raan tuhoon. Kaufman (1985) kuvaa elävästi yritysten perustamispuuhaa ja hei-

kosti menestyvien yritysten organisatorista ja enenevässä määrin tempoilevaa 

noidankattilaa. 

Ero innovatiivisten yritysten ja reprodusoijien välillä laajentaa ymmärrystä yrit-

täjyydestä (Aldrich & Kenworthy 1999, 19–33).  Vaikka yritykset luovat yleensä 

syntyessään uusia tuotteita, struktuureita, ideoita ja tuotanto- ja markkinoin-

tiprosesseja, kaikkia yrityksiä ei silti voi lukea kuuluviksi innovatiivisiin yrityk-

siin.  Ero kahden käsitteen välillä ei ole yksiselitteinen.  Reprodusoivia organi-

saatioita kuvataan organisaatioiksi, joiden toimintarutiinit ja kompetenssit poik-

keavat vain hyvin vähän tai tuskin huomattavasti yhteisössä jo toimivista organi-

saatioista.  Ne tuovat hyvin vähän jos lainkaan lisäarvoa niihin yhteisöihin, joihin 

ne etabloidaan, ja niiden aktiviteetit ovat kovin samanlaisia kuin  edeltäjiensä.  

Tämä näkemys riippuu kuitenkin hyvin vahvasti tarkastelunäkökulmasta, koska 

kiistatonta lienee se, että reprodusoijat lisäävät kilpailua, joka taas on kuluttajan 

etu.  Tässä kuluttajan ja yritysmaailman tarkastelukulmat ovat ristiriidassa tois-

tensa kanssa. 

Innovatiiviset organisaatiot ovat organisaatioita, joissa yrittäjien rutiinit ja kom-

petenssi poikkeavat oleellisilta osilta yhteisössä jo toimivien organisaatioiden 

toimintamalleista.  Innovatiiviset toimintamallit eivät ole helposti toisten organi-

saatioiden kopioitavissa tai ovat olemassa olevien organisaatioiden kompetenssi-

alueiden ulkopuolella. Taloustieteissä tunnettu benchmarking-käsite on hyvä 
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esimerkki siitä, kuinka yritykset pyrkivät yleensä toistamaan ns. good practise 

käytäntöjä ja -rutiineja, joiden on yleisesti todettu johtavan hyviin tuloksiin.   

Evoluution näkökulmasta reprodusoijat ja innovaattorit erotetaan toisistaan tu-

loksen ei-aikomuksellisuuden perusteella (Aldrich & Kenworthy 1999). Inno-

vaattorit näyttävät pyrkivän tietoisesti etääntymään olemassa olevasta tiedosta, 

kun taas toiset eivät juurikaan kiinnitä asiaan huomiota.  Huolimatta tarkoituspe-

ristä yksilöt kohtaavat jännitteitä rutiinien ja kompetenssien lainalaisuuksien 

noudattamisessa.  Campbell (1982). määrittelee tämän ihmisen luonnolliseksi ja 

impulsiiviseksi haluksi leikkiä ja kokeilla uusia asioita, jotka antavat poikkeavaa 

voimaa ja peräänantamattomuutta. Samalla ihminen voi kehittää suuria määriä 

erilaisia variaatioita.  Toisaalta on myös niin, että olemassa oleva tunnettu tieto 

heikentää ihmisrodun poikkeuksellista ominaisuutta.  

Vaikka suuri teoreettisten elementtien sopusointu todellisten yrittäjyyden reaali-

prosessien ja kontekstien kanssa on hyvin tärkeää, tarvitaan myös empiirisiä, 

kurinalaisia arviointeja.  Mikäli noudatetaan   Low’n ja  MacMillanin (1988, 

139–161) ohjeita useat kysymykset vaativat lisäselvityksiä.  Ensimmäisenä nou-

see esiin kysymys. Mistä yrittäjät saavan tiedon siitä, mistä  tietoa ja resursseja 

on saatavissa?  Jatkokysymys kuuluu: Millaisissa olosuhteissa saatu informaatio 

johtaa menestykseen?  Ensimmäinen kysymys edellyttää niiden hallinnollisten 

prosessien selvittämistä, joiden kautta yrittäjä muodostaa organisaation erilaisten 

strategisten vaihtoehtojen avulla.  Toinen kysymys taas edellyttää, että olemassa 

olevat organisaatiot, niin vanhat kuin uudet, eivät toimi suljettuina, vaan ovat 

alttiita ympäröivän yhteiskunnan paineille ja rajoituksille.  Tämä merkitsee sitä, 

että organisaatioiden selviytymistä eivät ratkaise yksistään strategiset valinnat tai 

ympäröivät voimat, vaan sopeutuminen yrittäjyyden tavoitteiden ja ympäristö-

voimien väliseen reaaliavaruuteen.   

Tilastollinen fakta kaikkien perustettavien uusien yrittäjäpohjaisten organisaati-

oiden osalta on se, että ne kaikki alkavat pienestä.  Saatavissa oleva kansallinen 

informaatio paljastaa, että hyvin vähän muita kuin informaatioon liittyviä resurs-

seja on suurimmalle osalle perustettavia organisaatioita.  Kansainvälisten tutki-

musten mukaan yrityksen alkupääoma, oma pääoma, avustukset tai lainat, on 

kriittinen tekijä yrityksen menestymisen kannalta.  Organisaatiot, jotka alkavat 
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alimitoitetulla alkupääomalla, omaavat suuren epäonnistumisen riskin, huolimat-

ta siitä kuinka hyvä ja innovatiivinen yritys on (Baum 1996; Fichman & Levin-

thal 1991, 442–460).   

Suuri alkupääoma saattaa antaa joillekin yrityksille edun, joka auttaa niitä sel-

viämään kuolemanlaakson yli (Levinthal & Fichman. 1988, 345–369; Levinthal 

1991, 140–145).  Tutkimuksessaan Brüderl et al. (1992, 227–242) väittävät, että 

poistuma pienten yritysten osalta on voimakkaasti riippuvainen nimenomaisesti 

koosta.  Monet yritykset eivät ala pelkästään pienenä vaan säilyvät koko elinkaa-

rensa pieninä (Aldrich & Auster 165–198).  Sama on todettu myös Learning 

Wood Region (Passila et al. 2000): ”… jos menee hyvin, niin menköön, miksi 

minun pitäisi laajentaa.”  Suurin osa yrityksistä ei koskaan lisää henkilökuntaa; 

vain hyvin pieni osa kasvaa, ja vain 3 % ylittää sadan työntekijän rajan (Duncan 

& Handler 1994).  

Suurin osa alkavista yrittäjistä  turvautuu yritystä aloittaessaan omiin säästöihin-

sä ja meillä Suomessa erityisesti oman asunnon kiinnittämiseen yrityksen luotto-

jen vakuudeksi.  Hyvin harvat onnistuvat haalimaan muilla keinoin tarvittavan 

alkupääoman  yrityksen alkutaipaleen turvaamiseksi.  Vaikka jotkut ekonomistit 

väittävät, että alkupääoman puute rajoittaa yritysten perustamista, näyttää asia 

olevan kiistan alainen.  Esimerkiksi Dunnin ja Holtz-Eakin (1996) edustavan 

yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan henkilökohtaiset pääomat eivät ole vastaa-

jien mukaan este itsensä työllistämiselle.   

Tulos on varsin luonnollinen silloin, kun tutkimus rajoittuu koskemaan vain it-

sensä työllistäjiä.  Tästä on Suomessakin kokemuksia  starttirahan saaneiden 

osalta. Pitemmällä aikavälillä suuri osa itsensä työllistäjistä palasi yrittäjien työt-

tömyyskassan tietojen mukaan takaisin palkkatyöhön.  Toisaalta tutkimus toteaa 

myös, että itsensä työllistäminen näyttää olevan riippuvainen perinnön tai lahjan 

saamisesta.  Useimpien tutkimusten mukaan potentiaaliset yrityksen aloittajat 

valittavat kuitenkin pääomien saatavuutta. 

Kaiken kaikkiaan suurin osa yrittäjistä aloittaa tyhjästä ilman lahjoja tai perintöä.  

Pääomien hankintaprosessi heijastaa yrittäjien mielestä heidän arvostustaan mui-

den ihmisten silmissä.  Negatiivinen palaute keskeyttää yksinkertaisesti yrityksen 
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perustamisprosessin.  Suomalaiselle pääomien hankintakulttuurille ominaisia 

ovat ”jos” ja ”ei niin paljon”.   

Pankki lähtee rahoittamaan aloittavaa yritystä, jos myös Finnvera ja TE-keskus 

osallistuvat, ja tällöin päätökset ovat ehdollisia ja toisistaan riippuvaisia. 

Käytännössä rahoittajat vaativat yrityksiltä liiketoimintasuunnitelman kolmen 

vuoden budjetteineen.  Yleistä kuitenkin on, että rahoitussuunnitelman edellyt-

tämää vierasta pääomaa ei juuri koskaan myönnetä anotun suuruisena.  Suoma-

laisia tutkimuksia asiasta ei löytynyt Internet-haulla.  Olisi kuitenkin tärkeää tie-

tää, kuinka paljon yrityksiä jää perustamatta rahoituksen puutteen vuoksi! 

Edellä oleva lyhyt katsaus yrittäjyyteen nostaa esiin kolme merkittävää tekijää.  

Ensinnäkin tieto, osaaminen tai ammattitaito on yrittäjälle yhtä tärkeää kuin var-

sinainen taloudellinen pääoma.  Tämä merkitsee sitä, että yrittäjän oppimispro-

sessi siihen, mitä hän tekee, on huomattavasti lyhyempi kuin palkkatyössä.  Toi-

seksi: vaikka alkupääomien saatavuus motivoi yrittäjää ja takaa turvallisen alun 

yritykselle, useimmat yritykset aloittavat tietoa lukuun ottamatta varsin vähäisin 

pääomin. Riskinottohalu ylittää riskinottokyvyn! Kolmanneksi ideaali kombinaa-

tio tiedon ja resurssien hankinnassa on sopiva sekoitus monipuolisia ja vahvoja 

siteitä toisiin henkilöihin ja organisaatioihin. 

2.4 Tutkimustehtävän täsmentyminen  ja  

       suorittaminen 

Mekaaninen puunjalostusteollisuus on murrosvaiheessa. Yhtäältä yrittäjät ovat 

ikääntymässä, ja toisaalta raaka-aineen saanti on rakenteeltaan uudistumassa.  

Uusia yrityksiä perustetaan alalle yhä vähemmän ja vähemmän. Tällainen trendi 

on jatkunut jo vuodesta 1990.  Kilpailu lähialueilta on lisääntynyt Baltian maiden 

liityttyä Euroopan unioniin 1.5.2004. 

Tutkimuksen keskeinen olettamus on se, että sukupolvenvaihdos ja rakenteelliset 

muutokset vaikuttavat ratkaisevasti siihen, säilyykö Suomessa lainkaan mekaani-

sen puunjalostusteollisuuden pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Lähialueille raaka-

aine-  ja työvoimakustannukset ovat edullisempia.  Ei ole myöskään mahdotonta, 

että nuoremmat yrittäjät siirtävät toimintaansa ainakin osittain uusiin EU-maihin.  
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Pk-yritysten asema syrjäisessä maassa Euroopan reunalla ei ole mahdollistanut 

viennin synnyttämää suuruuden ekonomiaa.  Toisaalta metsäklusterin sisällä 

raaka-ainekilpailu ei ole samalla tasolla kuin mahdollisissa kilpailijamaissa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan metsäklusterin sisäistä rakennetta ja toimintaa 

Porterin klusteritimantin ja erityisesti puun arvoketjun hyödyntämisen kannalta.  

Viimeksi mainittu lähtee  siitä olettamuksesta, että puu muodostaa vertikaalisen 

ketjun kehittyessään tukista lopulliseksi kuluttajatuotteeksi.  Arvoketju on samal-

la tärkeä jatkumo tuotteen hintaa muodostettaessa.  Sisäisen kilpailun ja 

yhteistyön tulisi lisätä klusterin kilpailukykyä pienentämällä arvoketjun jokaisen 

yksikön kustannuksia. 

Tarkasteluun on otettu myös globalisaation vaikutukset, jotka ovat lisääntyneet 

suuresti Suomen EU:hun liittymisen ja euron käyttöönoton jälkeen.  Tähän tar-

koitukseen käytetään etenkin yhdysvaltalaista bionomiateoriaa, joka  korostaa 

valintojen merkitystä yrityksen taloudellisessa kehityksessä.  Teorian mukaan 

valinnat eivät aina riipu suinkaan yrityksestä itsestään, vaan etenkin globaalissa 

markkinataloudessa yritykset joutuvat tilanteisiin, joihin ne eivät voi juuri vai-

kuttaa.   

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös raaka-aineen saatavuutta ja riittävyyttä. 

Metsien suojelu, metsäverotuksen uudistuminen ja metsäomistuksien hajaantu-

minen merkitsevät yhä useammalle yhä pienempiä metsäaloja.  Pienet metsäalat 

lisäävät metsien hoito- ja korjuukuluja ja vaikuttavat arvoketjun loppupäässä 

hintoja korottavasti.  Hintojen nousu vähentää klusterin kilpailukykyä. Tällä on 

vaikutusta koko kansantalouteen. 

Globaalissa markkinataloudessa yrityksen mahdollisuuksiin toteuttaa omaa lii-

keideaa vaikuttavat tekijät, joihin yritys ei läheskään aina voi itse vaikuttaa.  Por-

ter lähtee klusteriajatuksessaan siitä, että kyseisissä tapauksissa yhteiskunnan 

tulee vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin käytössään olevin keinoin.  Tämä 

on välttämätöntä etenkin silloin, kun yrityksillä on lakisääteisiä velvoitteita, jotka 

vaikuttavat haitallisesti niiden kustannusrakenteeseen.  Toisaalta etenkin hyvin-

vointiyhteiskuntien sopeutuminen  globaalitalouteen vain yrityksien omien toi-
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menpiteiden avulla saattaa johtaa yritysten pakoon maihin, joissa yritysilmapiiri 

on niille suotuisampi. 

Yrittäjien ikääntymistä etenkin suurten ikäluokkien osalta arvioidaan evoluutio-

teorian näkökulmasta. Suomalaisten ikärakenne on varsin epäedullinen johtuen 

monista eri tekijöistä.  Sukupolvenvaihdosta tarvitsevien yritysten määrä on tästä 

varsin suuri ja melko lyhyelle ajalle ajoittuva. Vaikka ihmisten elinikä on vuosi-

en mittaan pidentynyt, siitä huolimatta eläkkeelle pyritään yhä aikaisemmin.  

Yrittäjille tämä ei ehkä aina ole kuitenkaan mahdollista. 

Suomen historiassa on esimerkkejä myös tuotteista, jotka ovat hävinneet koko-

naan joko yrittäjien mukana tai niiden luonnollisen elinkaaren tullessa päätök-

seen.  Evoluutio ja bionomia ovat ikään kuin saman kolikon kääntöpuolia.  Toi-

seen puoleen vaikuttaa puhtaasti aika, kun taas toiseen puoleen erilaiset suuret 

murrokset.  Erityisesti pk-yrityksissä yrityksen evoluutio tai elinkaari on hyvin 

voimakkaasti kytköksissä yrittäjän itsensä elinkaareen.  Näin on etenkin silloin, 

kun sukupolvenvaihdos ei onnistu.  

Tutkimuksen edetessä alkoi käydä hyvin ilmeiseksi, että klustereita ja teollisia 

kasaumia tulkittiin Suomessa toisin kuin muualla. Teorioita teollisista klustereis-

ta tai alueellisista kasaumista ei myöskään hyödynnetty siten, kuin niitä yleisesti 

hyödynnettiin eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa.  Oli siis tärkeää selvittää, mil-

laisia eroja kyseisten käsitteiden välillä vallitsi ja millaiseksi globaali markkina-

talous kyseisten teorioiden käytön hyvinvointiyhteiskunnassa muovasi.    

SWOT-analyysit.  Tutkimuksen operatiivisena välineenä on käytetty SWOT-

menetelmää.  Tutkija on muodostanut nelikentät kirjallisen ja tilastollisen aineis-

ton pohjalta.  Tämä aineisto esitellään seuraavassa luvussa 3. Varsinaiset skenaa-

riot esitetään luvussa 4. Varsin laajan aineiston yhteenvedon suorittaminen neli-

kenttäanalyysin avulla selkeyttää ja antaa tiivistetyn kuvan tutkittavaan ongel-

maan  vaikuttavista merkittävimmistä faktoreista. 

Skenaariot.  SWOT-nelikenttä antaa hyvät mahdollisuudet analysoida tutkitta-

vana olevaa ongelmaa ja muodostaa niistä alustavat skenaariot.  Skenaarioilla 

tutkitaan SWOT-analyysin  tuottamaa informaatiota sekä uhkista että mahdolli-
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suuksista.  Se antaa myöskin mahdollisuuden arvioida tässä tapauksessa toimi-

alan heikkouksia ja vahvuuksia kilpailukyvyn osalta.  Skenaarioiden laadinnassa 

voi käyttää hyödyksi tutkijan omaa vuosikymmenien kokemusta tutkittavalta 

alalta.  Vaarana on subjektivisuus, joka  haittaa objektiivisuuden tavoitetta. 

Delfoi.  Delfoi-menetelmä valittiin tutkimusmenetelmäksi siksi, että alustavien 

skenaarioiden mahdollinen subjektivisuus voitaisiin poistaa lopullisista skenaa-

rioista.  Suuri asiantuntijoiden joukko vastasi alustavien skenaarioiden pohjalta 

laadittuihin kysymyksiin.  Näiden laadinnassa oli mahdollista tehdä johdattelevia 

kysymyksiä haluttuun suuntaan.  Delfoi-tutkimuksesta vastannut professori Ilkka 

Pöyhönen tarkasti kysymykset.  Managerina tutkimuksessa toimi Mia Kosonen 

Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.  Vastausten määrä oli 25, ja se edusti 

80 % vastaajien kokonaismäärästä.  Tulosta on pidettävä erittäin hyvänä sekä 

asiantuntijoiden määrän  että vastausten suhteellisen määrän osalta.   

Asiantuntijat oli valittu mahdollisimman edustavasti siten, että heitä oli alan jär-

jestöistä, yliopistoista ja muista oppilaitoksista sekä teollisuudesta. Joukossa oli  

myös suomalaisia alan vaikuttajia ja toimijoita maamme rajojen ulkopuolelta.  

Tällä tavalla saatiin tutkimukseen sekä vahvaa teoreettista näkemystä että  päivi-

tettyä käytännön näkemystä alan tulevaisuuden suunnista.  Asiantuntijoiden hen-

kilöllisyys on ainoastaan tutkimuksen johtajan ja managerin tiedossa muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta.  Tulokset toimitettiin anonyymeina tutkijan käyt-

töön. 

Kyselytutkimus.  Puuteollisuusyrittäjät ry suoritti itsenäisesti kyselytutkimuksen 

jäsentensä keskuudessa.  Pyrkimyksenä oli nimenomaan selvittää todellinen ti-

lanne yrityksissä, joissa sukupolvenvaihdos oli odotettavissa lähimmän kymme-

nen vuoden aikana.  Samalla pyrittiin vertailemaan kotimaisilla ja ulkomaisilla  

tutkimuksilla saatuja tuloksia.   

Tutkija ei osallistunut kyselytutkimuksen suorittamiseen muutoin kuin impulssin 

antajana.  Tutkija ei myöskään saanut tietoonsa  tutkittavien yritysten tai henki-

löiden nimiä.  Tutkimuksen tulokset antoivat varsin reaaliaikaista tietoa sukupol-

venvaihdokseen liittyvistä ongelmista tutkittavan alan pk-yrityksissä.      
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Tiedonhankinta 

Tulevaisuudentutkimuksessa tiedonhankinta perustuu heikkojen signaalien, tren-

dien ja megatrendien kehityksien, suuntien ja vaikutusten arviointeihin.  Siksi 

tiedonkeruun on oltava mahdollisimman monipuolista ja monitasoista, jotta vaih-

toehtoiset tulevaisuuskuvat saataisiin riittävässä määrin esiin.  Tiedon rajauksen 

ja arvon määrittelyn osalta merkitystä on myös tutkijan omalla persoonalla, asi-

antuntemuksella ja kokemuksella, joiden pohjalta syntyvät ennakko-

olettamukset.  Viimeksi mainitut ohjaavat tutkimuksen suuntaa ja aiheuttavat 

tiettyä subjektiivisuutta.  On tärkeää, että objektiivisuuden saavuttamiseksi käy-

tetään monipuolisia aineistoja ja menetelmiä. 

Tutkija on siis tulevaisuudentutkimuksessa eräänlainen välittäjä, moderaattori, 

joka  edistää argumenttien etenemistä järjenkäytön polulla (Kamppinen, Malaska 

& Kuusi 2002, 51).  Argumentaation edistäminen toimii parhaiten siten, että väl-

tetään virhepäätelmiä.  Ne ovat eräänlaisia ajattelun oikopolkuja, jotka syntyvät 

helposti asenteista ja subjektiivisesta ajattelusta.    

Tutkimuksen tiedonhankinnan yhtenä peruslähtökohtana on ollut se, että suuriin 

kirjallisiin kyselyihin ei ole ollut mahdollisuutta.  Mahdollista ei ole ollut myös-

kään suorittaa laajoja henkilöhaastatteluja.  Tämä on johtunut yksikertaisesti re-

surssien ja ajan puutteesta.  Elannon hankkiminen pitkäkestoisen tutkimustyön 

aikana yhden hengen yritystä hoitaen on  asettanut omat rajoituksensa.  

Tässä tutkimuksessa on päädytty käyttämään melko runsaasti kirjallisia lähteitä. 

Kaupallisesti toimivien organisaatioiden valmiita raportteja  ja tilastoja on hyö-

dynnetty. Myös julkisista maksuttomista lähteistä on otettu tilastotietoa.  Kirjalli-

suuden lähteinä ovat toimineet niin Internet kuin suuri määrä siitä saatujen tieto-

jen perusteella hankittua uutta ulkomaista kirjallisuutta. Kirjallisuuden hankki-

miseen edullisen vaihtoehdon on tarjonnut Internetissä toimiva Amazon kirja-

kauppa, josta löytyy tutkimusalaan ryhmiteltynä kymmeniätuhansia ajantasaisia 

teoksia. 

Tiedonhankinnassa on pyritty mahdollisimman suureen luotettavuuteen ja katta-

vuuteen.  Tutkimuksessa on käytetty monipuolisia menetelmiä ja triangulaatiota.  
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Menetelmätriangulaation avulla tutkittiin tutkimusilmiötä käyttämällä eri tie-

donhankintamenetelmiä ja kolmea erilaista teoreettista tarkastelunäkökulmaa.  

Aineistotriangulaatiossa yhdistettiin useanlaisia aineistoja keskenään sekä teori-

oiden sisällä että ristikkäin näiden välillä.  Tutkijatriangulaatiota voidaan katsoa 

edustavan suoritetun Delfoi-tutkimuksen, jossa vastaajat toimivat tutkijan apuna 

ja opponentteina alustavien tutkimustulosten arvioinnissa. 
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3 Alustava kirjallisuus- ja tilasto-    

   analyysi 
3.1 Pk-yritysten, klusterien ja arvoketjujen tarkastelu 

”Euroopan on tuettava tehokkaammin yrittäjyyspyrkimyksiä.  Eurooppa tarvit-

see lisää uusia ja menestyviä yrityksiä, jotka haluavat hyötyä markkinoiden 

avautumisesta ja ryhtyä luoviin ja innovatiivisiin liiketoimiin laajemmassa mit-

takaavassa”  toteaa Euroopan yhteisöjen komissio. (KOM (2003)27, 5).  EU on 

ottanut erityiseksi tehtäväkseen pk-yritystoiminnan lisäämisen ja kehittämisen  

Lissabonin kokouksessa vuonna 2000.  Pk-yritysten merkitys on tullut vuosi 

vuodelta tärkeimmäksi työllisyyden ja kansantalouden kasvun lähteenä. 

Mekaanisen teollisuuden pk-yritykset sijoittuvat arvoketjun eri tasoille niin ho-

risontaalisesti kuin vertikaalisesti.  Yritysten koko vaihtelee huomattavasti ja 

muodostaa hyvin heterogeenisen kokonaisuuden arvoketjussa.  Keskimääräisesti 

yritykset ovat alle kymmenen hengen kotimarkkinoilla toimivia, joilla ei juuri 

ole halua eikä mahdollisuuksia vientimarkkinoille tai edes yhteisvaluuttamarkki-

noille (Passila et al. 2000). Tämä johtuu asenteista, kilpailukyvyn puutteesta 

vientimarkkinoilla ja yrityksen koosta.  Vientiin suuntautuminen merkitsisi uusil-

le yritykselle liki 100 %:n osuutta koko tuotannosta, mikä ei olisi strategisesti 

järkevää tai mahdollista. 

Puutuotealan yritykset sijoittuvat väli- ja jatkojalosteteollisuuteen.  Niiden koko 

vaihtelee yhden työntekijän paikallisesti tuotteita tarjoavista yrityksistä parinsa-

dan hengen kansainvälisesti toimiviin yrityksiin.  Siksi esimerkiksi tilastollinen 

vertailu on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta alan sisäisen heterogeenisuuden vuok-

si.  Myös virallinen tilastointi aiheuttaa ongelmia, koska osassa yrityksiä puu on 

vain yksi monista raaka-aineista.  Tällainen on tilanne esimerkiksi huonekalute-

ollisuudessa.  Yrityksiä, jotka käyttävät pääasiassa puuta raaka-aineenaan, ei ole 

eroteltu tilastollisesti.  

Taloustieteen tutkimuksissa käytetään hyvin usein keskiarvoisia lukuja yrityksis-

tä, liikevaihdoista, henkilöstön määrästä, katteista jne. Yrityksiä ei kuitenkaan 
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voi tarkastella keskimääräisellä tasolla, koska etenkin pk-yritykset ovat oma-

leimaisia ja heijastavat yrittäjäomistajien arvomaailmaa.  Arvomaailma on  syn-

tynyt tietyissä kulttuurisissa olosuhteissa. Yritysten toimenpiteiden kaikkinainen 

yleistäminen ei toimi käytännön tasolla, koska keskiarvoyritys on jo käsitteenä-

kin mahdottomuus.    

Meillä puualan pk-yritykset ovat hajautuneet koko valtakunnan alueelle, ja kes-

kittymiä ja verkostoja ei juuri ole.  Poikkeuksen muodostavat huonekaluteolliset 

aluekeskittymät Etelä-Pohjanmaalla ja Lahdessa.  Sen sijaan sahaus, levyjen 

tuottaminen, ikkunoiden ja ovien valmistaminen, kalusteiden valmistus ja muu 

puusepänteollisuus ovat hajallaan ympäri Suomea.  Aluekeskittymiä ei ole pyrit-

ty aikaansaamaan hallinnollisin toimenpitein ja omaehtoiset keskittymät (mm. 

Ranuan puuverkko) ovat hajonneet.  Metalli- ja IT alalla yleisiä verkostoja ei 

puualalle ole syntynyt merkittävässä määrin joitakin veturiyritysmuotoisia (Har-

javalta Oy) hankkeita lukuun ottamatta. 

Suomalaisten pk-yritysten paljon esillä ollut ongelma on laajeneminen. Erityises-

ti päättäjät kyselevät usein laajentamisen perään, koska se toisi lisää työpaikkoja 

ja siten vähentäisi työttömyyttä.  Laajeneminen on yrityksessä aina strateginen 

päätös.  Päätös riippuu pk-yrityksissä monista eri tekijöistä.  Siihen vaikuttavat 

yrittäjän persoona ja hänen henkilökohtainen tilanteensa ja arvostuksensa.  Pää-

asiassa se riippuu kuitenkin kysynnästä.  On täysin eri asia ryhtyä laajentamaan 

alueella, jossa 150 kilometrin säteellä elää 50 milj. ihmistä kuin alueella, jossa 

samankokoisella alueella elää vain 1000 asukasta.  Tällainen maa on Suomi.  

Tällaisia maita ei ole Keski-Euroopassa. 

Toisaalta on muistettava, että yrityksen laajentaminen on rahoituskysymys.  Jos 

yhden hengen yritys ottaa palvelukseensa toisen henkilön, niin sen on yli kaksin-

kertaistettava liikevaihtonsa.  Vaikka olisi minkä alan yritys tahansa, niin eteen 

tulee useita kysymyksiä: Minne ja miten myyn tarvittavan lisäliikevaihdon?  Mi-

ten rahoitan lisämyynnin?  Sadan hengen yrityksessä problematiikka on teoriassa 

sama, tosin eri tasolla.  Keskisuurissa yrityksissä laajentaminen edellyttää mel-

kein poikkeuksetta hakeutumista kansallisten markkinoiden ulkopuolelle, jossa 

kulttuuri on vieras ja kilpailu yleensä kovaa.  Tällöin yritys joutuu arvioimaan 

kokonaan uudelleen markkinointi- ja jakelustrategiansa.  Puualan yrityksille 
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hyppäys on vielä suurempi, koska vientimarkkinoilla kohdataan todellinen kil-

pailu myös raaka-aineiden osalla.   

Suomen puutuotealan pk-yritykset ovat olleet ja pääosin ovat vieläkin hyvin 

riippuvaisia perusteollisuudesta eli sahoista ja levytehtaista.  Näiltä saatavat raa-

ka-aineet muodostavat yhden tärkeimmistä toiminnan perustekijöistä.  Puu-

tuotealan pk-yrityksiä ei ole mahdollista tarkastella irrallisena raaka-aineita tuot-

tavan teollisuuden kontekstista. Tätä edellyttää erityisesti pk-yritysten historialli-

sen kehityksen tarkastelu.  Vanha asetelma, joka on kestänyt koko Suomen teol-

lisen historian ajan, on alkanut hiljaa, mutta vakaasti muuttua Neuvostoliiton 

hajoamisen myötä. 

Arvoketjuteoria alkoi kehittyä merkittäväksi Suomen puunjalostusteollisuuden 

kannalta viimeistään 1990-luvun laman aikana.  Viime vuosikymmenellä viennin 

kohdemarkkinoilla tapahtui radikaaleja muutoksia alan jakeluteissä.  Perinteisesti 

usean sadan vuoden ajan puutuotteet oli toimitettu agenttien välityksellä maahan-

tuojien varastojen kautta loppukäyttäjille ja kuluttajille.  Amerikkalaisen Wall 

Mart- markkinointikonseptin räjähdysmäinen menestys benchmarkattiin myös 

Euroopassa, ja se aiheutti 1990-luvulla vallankumouksen rakennustarvikkeiden 

ja myös puutuotteiden markkinoinnissa.  Tätä mallia alettiin kutsua nimillä tee-

se-itse, DIY, selbermachen jne.  

Muutos aiheutti sen, että uusi malli valtasi perinteisiltä puutuotteiden jakeluteiltä 

hyvin nopeasti yli 50 % markkinaosuuden. Tämä edusti puutuotteiden markki-

noinnissa lean-mallia, jossa kulut oli minimoitu ja tee-se-itse tarkoitti myös pal-

velua myyntipisteissä.  Ostotoiminnassa pyrittiin rationalisointeihin, ja tavaran-

toimittajien määrää pyrittiin radikaalisti vähentämään.  Tämä aiheutti sen, että 

vaatimukset tavarantoimittajia kohtaan kasvoivat.  Painetta aiheutti etenkin tuo-

tevalikoiman laajentaminen. Puualan tuotesortimentit olivat olleet perinteisesti 

melko kapeita ja pääasiassa tukkumarkkinoille suunnattuja. 

Kyseisellä kehityksellä pyrittiin saamaan Euroopan markkinoille Yhdysvalloissa 

jo käytössä oleva Vendor Controlled Inventory eli VCI.  Yksinkertaistettuna 

malli  korvaisi päivittäiset ostorutiinit:  Kaupat tehdään vuosittain tai puolivuo-

sittain valmistajien tai tavarantoimittajien kanssa.  Kaupanteon jälkeen varsinai-
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set rutiinitilaukset hoidetaan sähköisesti.  Myyntipisteen kassan laitteisto tunnis-

taa tuotteen myös laadullisesti ja määrällisesti joko viivakoodi- tai kaukotunnis-

tustekniikalla.  Varaston määrät lasketaan työpäivän jälkeen automaattisesti ja 

hälytysrajojen mukaan tilaukset toimitetaan yrityksen keskustietokoneelle, joka 

tekee saman yön kuluessa tilaukset tavarantoimittajille. –Tällä tavoin ala pyrittiin 

siirtämään JIT- ja JOT- todellisuuteen. 

Puunjalostusteollisuus on sekä kompleksinen että merkittävä koko Euroopan 

unionille ja sen kestävälle kehitykselle (European Commission 2000, 45).  Alan 

fragmentoitunut struktuuri on tyypillinen useimmille merkittäville vanhoille teol-

lisuudenaloille.  Tällainen rakenne vaikuttaa luonnollisesti koko alan kilpailuky-

kyyn, koska fragmentoitunut tai heikosti strukturoitunut ala vähentää luonnos-

taan  alan sisäistä kilpailua.  Alalla on joitakin, mutta vain harvoja, todella glo-

baaleja yhtiöitä.  Toisaalta rakenteellisen hajanaisuuden aste EU:n puunjalostus-

teollisuudessa vaihtelee suuresti alasektoreiltaan ja tuotteiden elinkaaren osalta.  

Suuria eroja ja variaatioita on myös havaittavissa pohjoinen⎯etelä⎯akseliston 

tasolla.  On ymmärrettävää, että satavuotista perinnettä järkyttänyt ostoperinteen 

muutos oli sokki koko Euroopan metsäklusterille. 

Alan keskittyminen vaikuttaa olevan suurinta perustuotteiden osalta elinkaaren 

alkuvaiheissa.  Viidellä suurimmalla OSB- valmistajalla on 100 % Euroopan 

tuotantokapasiteetista, voimakkaasti kasvavan MDF tuotannon osalta 80 %, las-

tulevyn 45 %, vanerin 25 % ja sahatavaran 3–15 % (ks. kuvio 3, sivu 26).  Sen 

sijaan seuraavassa jalostusvaiheessa tilanne on sekava ja vaihteleva koko EU:n 

alueella.  Parkettiteollisuudessa kaksi suurta näyttää hallitsevan markkinoita, 

kattotuolien osalta kaksi valmistajaa on markkinajohtajia kansallisilla 

markkinoilla. Ovi- ja ikkunamarkkinoilla toimii puolestaan kymmenkunta 

valmistajaa.  Pakkausteollisuus on hyvin hajanainen koko Euroopassa ja 

jakaantunut lukuisiin erikokoisiin valmistajiin (European Commission 2000, 14). 

Kulutuksen kannalta omavaraisuus ja  altistuminen dynaamiselle kilpailulle 

tuonnin ja viennin osalta EU:n ulkopuolisten maitten kanssa, näyttäisi keskitty-

vän suurelta osalta kovapuutuotteisiin, kuten sahatavaraan ja vaneriin, jotka mer-
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kitsevät 40–50 % sektoreittensa kysynnästä.  Muut sektorit ovat hyvin tyydytet-

tyjä sisämarkkinoiden omalla tuotannolla.   

Suomen puunjalostusteollisuuden dynamiikkaa on tarkasteltava yhdessä euroop-

palaisen  alan teollisuuden kanssa.  Tämä siksi että ala on kokonaisuudessaan 

sekä laajamittaista vientiteollisuutta että merkittävä tekijä suurilla omistuksillaan 

EU:n sisämarkkinoilla.  Kolmen suurimman sahatavara- ja vanerimarkkinoita 

hallitsevan yhtiön omistussuhteet ovat hyvin monikansallisia. Tämä merkitsee 

sitä, että niiden päätöksenteko on kansainvälistä. Tarkasteltaessa toimialan tilaa 

ja tulevaisuutta eräs tärkeimmistä tekijöistä on kilpailukyky, yrityksen suhde 

kilpailijoihin, alan suhde sisämarkkinoihin ja EU:n kilpailukyky suhteessa kilpai-

lijamaihin, joita on syntynyt runsaasti Neuvostoliiton hajoamisen myötä.  Kus-

tannuskilpailukyky riippuu pääosiltaan seuraavista tekijöistä: 

 raaka-aineen saatavuus ja hinta, 

 työvoimakustannukset ja tuottavuus, 

 jakelukustannukset, 

 energia, 

 rahoitusmarkkinoiden toimivuus, 

 pääomakustannukset, 

 verotus ja 

 kilpailukyvyn sensitiivisyys muutoksille draiveri faktoreiden 

osalta.  

EU-maita koskeneessa tutkimuksessa merkittävimmiksi kvantitatiivisiksi teki-

jöiksi saatiin puuraaka-aineen hinta ja saatavuus sekä työvoimakustannukset.  

Pääomavaltaisessa perusteollisuudessa logistiset kustannukset ja pääoman tuot-

toaste ovat kaikkein keskeisimmät tekijät (European Commission 2000.) 

Vaikka tässä tutkimuksessa käsitellään teollisuutta pk-yritysten näkökulmasta, 

kilpailukyky toisiin alan kansallisiin ja kansainvälisiin yrityksiin nousee tärkeäk-

si. Kansallisella tasolla pk-sektori on  hyvin hajanainen ja yritysten määrä varsin 

suuri.  Tästä johtuu, että valtaosa suurista suomalaisista pk-yrityksistä toimii hy-

vin kansainvälisesti, kun taas pienimmillä ei ole halukkuutta saati mahdollisuuk-

sia vientitoimintaan (Passila et al. 2000.)    
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Tutkittavan alan arvoketjua voidaan kuvata periaatekuvan avulla.  Kuvassa  ase-

ma määrittelee yrityksen mahdollisuudet toteuttaa erilaisia tuotteen arvoa paran-

tavia (upgrading) strategioita.  Alan yritykset voivat olla joko ostaja- tai myyjä-

vetoisia tai useissa tapauksissa näiden yhdistelmiä.  Porterlaisittain tarkasteltuna  

kaikissa alan yrityksissä toimii  alihankkijoiden arvoketjuja (supplier value 

chain), yrityksen sisäisiä arvoketjuja (firm value chain) sekä ostajien ja jakelu-

teiden arvoketjuja (channel and buyer value chains). 

 

 
Kuvio 8. Tutkijan näkemys tuotteen arvoa lisäävän arvoketjun teoreettiseksi malliksi. 

Kuvion 8 perusteella: arvoketju voidaan määritellä sellaiseksi tuotteen arvon 
(hinnan) muodostumisketjuksi, jossa tapahtuu eri vaiheissa arvon (hinnan) 
nousua siihen sijoitettujen erilaisten aineellisten tai aineettomien lisäpanosten 
johdosta.  Yrityksen fyysisestä asemasta ketjussa riippuu se, miten yritys voi 
strategisilla päätöksillään hyödyntää asemaansa arvoketjussa parantaakseen 
omaa tulosta (voittoa).  

Ryhdyttäessä tarkastelemaan Suomen mekaanisen puunjalostusteollisuuden pk-

yritysten tilaa ja tulevaisuutta arvoketjulähtöisesti ensin on tärkeää täsmentää 

niiden sijoittumista puun arvoketjuun.  Pk-yritykset asettuvat seuraaviin seg-

mentteihin: 

 Sirkkelisahurit, joita eri arvioiden mukaan on noin 5000, sijoittuvat al-

kutuotantoon ja ovat pääasiallisesti kotimarkkinaorientoituneita ja 

paikallisesti toimivia.  Heidän merkityksensä on vähäinen, joskin ver-

kostoituessaan heillä saattaisi olla merkitystä myös kansainvälisillä 

markkinoilla.   

 Liimalevy- ja liimapuupalkkiteollisuus sijoittuvat välijalosteteollisuu-

teen, koska niiden tuotteet päätyvät huonekalu- ja rakennusteollisuu-

teen.  
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teollisuus 
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logis-
tiikka 

Lopputuote-
teollisuus  

Distribuutio 
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minnot  

 
Kierrätys 
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ka 
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 Rakennuspuusepänteollisuudessa eli rakennusosien, ikkunoiden, ovien 

ja valmistalojen valmistajissa on runsaasti pk-yrityksiä, joskin myös 

muutamia suuria yrityksiä.  

 Huonekalujen valmistuksen piiriin kuuluu runsaasti pk-yrityksiä. Tilas-

tointi ei kuitenkaan erittele puuta pääraaka-aineena käyttäviä yrityksiä, 

vaan ryhmään kuuluvat myös metalli- ja muoviraaka-aineita käyttävät 

yritykset.  

 Muut Tilastokeskuksen luokitukset ovat seuraavat: 
o puupakkausten valmistus ja 
o muiden puutuotteiden sekä korkki- ja punontatuotteiden valmis-

tus. 

Tilastollisesti pk-yrityksiä ei ole mahdollista tarkastella esimerkiksi 1990-lukua 

koskien kattavasti, koska luokitukset ovat muuttuneet useaan kertaan muun mu-

assa Euroopan unioniin liittymisestä johtuen.  Ne antavat kuitenkin jonkinlaisen 

peruskäsityksen pk-yritysten sijoittumisesta puunjalostusteollisuuteen. 
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Kuvio 9.  Tutkijan käsitys arvoketjumallista mekaanisessa puunjalostusteollisuudessa. 

PUUN ARVOKETJU
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Edellä kuviossa 9 oleva puun arvoketjumalli perustuu Porterin perusajatukseen ja 

alalla vakiintuneeseen käytäntöön  tuotevirroista (product stream).  Metsäteolli-

suuden arvoketju jakautuu useissa eri kohdissa sekä horisontaalisesti että verti-

kaalisesti.  Tässä periaatteellisessa mallissa  kuvataan sahateollisuuden yhden 

tuotteen arvoketjua. Sahalla on tukkeja koskeva ostojen arvoketju (supplier value 

chain), sahan sisäinen arvoketju (firm value chain) sekä asiakkaiden ja jakelutei-

den arvoketju (channel and buyer value chains).  Koska mallilla halutaan pelkäs-

tään havainnollistaa arvoketjua, yrityksen sisäisiä arvoketjuja ja esimerkiksi ko-

timaan jakeluteitä  ei ole kuvattu erikseen. 

Metsäteollisuus muodostuu siis  lukuisista erilaisista arvoketjuista, jotka vielä 

haarautuvat lähestyttäessä lopullista kuluttajaa.  Uudessa kirjallisuudessa (esim. 

Kaplinsky & Morris 2000) arvoketju päättyy tuotteen kierrätykseen.  Tämä on 

loogista, koska EU:n ympäristönsuojeludirektiivit edellyttävät myyjältä sekä 

pakkauksen että tuotteen kierrätystä.  Tämä on asettanut uusia vaatimuksia toimi-

joille koko arvoketjun pituudelta. 

Taulukko 1.  Hypoteettinen esimerkki tuotteen hinnan muodostumisesta arvoketjussa. 

Asema arvoketjussa Kustannus Lisäarvo- 
% 

Prosentuaalinen 
osuus arvo- 
ketjussa 

Kotimaan arvoketju 
 Kantohinta 
 Hakkuu 
 Metsäkuljetus 
 Kaukokuljetus 
 Kustannukset tuotantolaitokselle  
 Sahan sisäinen arvoketju  
 Kotimaan logistiset kulut 

Arvoketju Suomessa  

  
42,00 € 

    5,00 €  
2,80 € 
5,30 € 

55,10 € 
118,07 € 

6,00 € 

179,17 € 

 
 

12,0 % 
6,8 % 

12,8 % 
31,2 % 
181,1 % 
14,3 % 

326,6 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

37,35 % 

Ulkomainen arvoketju 
 Merikuljetus, vakuutukset. yms. 
 Myyntipalkkiot, agenttipalkkiot yms. 
 Tukkuliikkeen ostohinta 
 Tukkuliikkeen kate 
 Ulkomaisen jalostuksen kate  

 Hinta loppukäyttäjällä, sisältäen 
kierrätyskulut (= loppuhinta) 

 
23,50 € 
6,08 € 

208,75 € 
56,25 € 

214,67 € 
479,67 € 

 
55,9 % 
16,2 % 

397,0 % 
133,9 % 
511,1 % 

1042,1 % 
 
 

 
 
 
 
 
 

62,65 % 
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Taulukossa 1 on esitetty hypoteettinen esimerkki  tuotteen hinnan muodostumi-

sesta arvoketjussa.  Kustannukset perustuvat suurelta osalta Puuteollisuus ry:n 

tilastoihin ja viennin kohdemaista saatuihin tietoihin.  On kuitenkin muistettava, 

että luvut muuttuvat jopa tunneittain.  Esimerkki havainnollistaa ainoastaan sa-

halla valmistetun tuotteen arvoketjun eri vaiheita ja niissä syntyviä kustannuksia 

vientiin menevän tuotteen osalta.  Näitä analysoimalla yrityksellä on mahdolli-

suus tehdä strategisia valintoja tuotteeseen liittyvän arvonlisää koskevan tulonja-

on muuttamiseksi.  Kyseisen taulukon rinnalle voidaan benchmarkata kilpailijoi-

den vastaavia rakenteita ja tehdä päätelmiä mahdollisista kilpailutoimenpiteistä. 

Pk-yritykset ovat sijoittuneet koko arvoketjun alueelle.  Teoreettisesti tarkastel-

len niiden asema arvoketjussa on hyvin erilainen ja ne ovat linkkiytyneet sekä 

eteen- että taaksepäin.  Metsäteollisuuden voimakas keskittyminen Suomessa 

alkoi 1980-luvulla ja jatkui voimistuen koko 1990-luvun.  Keskittymisen vuoksi 

käytännössä kaikki pk-sahat hävisivät laman seurauksena konkursseissa tai sitten 

suuryhtiöt ostivat ja lopettivat ne.  Markan kelluttamisen jälkeen teollisuus inves-

toi suursahoihin, joiden kapasiteetti oli moninkertainen markkinoilta poistunei-

siin sahoihin verrattuna. Viimeaikaiset aluekehitysponnistelut ja maatalouden 

sivuelinkeinopaineet ovat kuitenkin synnyttäneet maaseudulle runsaasti maata-

louden sivuelinkeinoina toimivia sirkkelisahoja. 

Mekaanisen puunjalostusteollisuuden   arvoketjun tarkastelu on aloitettava raa-

ka-ainelähteiltä eli metsästä.  Suomen metsäklusterissa raaka-aine on perinteises-

ti luokiteltu tukkipuihin ja kuitupuihin.  Tämän jälkeen tukit on jaettu puulajeit-

tain kuuseen ja mäntyyn.  Lisäksi tukkeihin voidaan lukea vanerikoivu, jonka 

merkitys vaneriteollisuudessa on kuitenkin hiljalleen vähentynyt.  Viennin koh-

demaissa kuusi on pääasiallinen havupuu, joka hinnallaan kilpailee suomalaisen 

tuontisahatavaran kanssa.  Hyvälaatuista mäntyä Keski-Euroopan markkinoilla ei 

juurikaan tuoteta, eikä myöskään käytetä.  Mekaanisen metsäteollisuuden vien-

nin kannalta kuusi on siis merkittävin puulaji (ks. taulukko 2).   

Kuviossa 10 selviää kuinka, yksityismetsistä saatava raaka-aine on 67 % koko 

teollisuuden puunkäytöstä ja valtion osuus vain 7 %.  Kilpailijamaihin nähden 

tämä on riskitekijä, joka voitiin aiemmin eliminoida valuutan arvon muutoksilla.  
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Vastaavasti tuontipuun osuus on jo kolme kertaa suurempi kuin saanto valtion 

metsistä.  Venäjän useat yritykset estää raakapuun vientiä alueeltaan onkin näh-

tävä tulevaisuuden riskitekijänä.  Mikäli riskit toteutuvat, niiden vaikutuksesta 

tuotanto Suomessa laskee ainakin tilapäisesti.  

Teollisuuden näkökulmasta maamme metsäomistuksen rakenne muodostaa kil-

pailuhaitan (Porter 1985), koska suurimmissa kilpailijamaissa, Ruotsi mukaan 

lukien, valtiot (ks. kuvio 11) omistavat suurimman osan metsistä.  Valtiovalta 

pystyy muuttamaan puun hintaa suhdanteiden mukaan, ja tällöin valuutan arvoa 

ei ole tarpeen käyttää kilpailuvälineenä välittömästi suhdanteiden alkaessa heike-

tä. Toisaalta etenkään USA ja Kanada eivät käytä devalvaatiota, vaan niiden va-

luutan arvo määräytyy markkinoilla eli valuutat kelluvat koko ajan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10.  Puuraaka-aineen alkuperä (Metla/Metsäteollisuus 2004). 

Yksityisomistuksen rakenne on muuttunut voimakkaasti parin viime vuosikym-

menen aikana.  Metsien omistus on alkanut siirtyä voimakkaasti maataloutta pää-

toimisesti harjoittavilta maatalousyrittäjiltä palkansaajille.  Joidenkin arvioiden 

mukaan jopa yli 50 % metsien omistajista asuu jo kaupungeissa.  Muutos on tär-

keä huomata siksi, että maatalousyrittäjille metsä on ollut selkeästi erillinen tuo-

te, jota on myyty tilanteen niin vaatiessa.  Palkansaajaomistajien suhtautuminen 

metsään on erilainen.   
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Kuvio 11.  Metsänomistussuhteita eri maissa.  (European Commission 2000). 

Erilaiset kotimaisen puun saantia haittaavat tekijät ovat johtaneet voimakkaaseen 

puun tuonnin lisääntymiseen etenkin Suomen lähialueilta kuten Venäjältä ja Bal-

tiasta.   Kuten edellä on todettu tuontipuu muodostaa aina jonkin asteisen riskin. 
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Kuvio 12.  Puuraaka-aineen tuonti ja vienti (Tullihallitus/Metsäteollisuus ry 2004). 

Kuvion 12 grafiikasta on nähtävissä, että puun tuonti on kasvanut voimakkaasti  

1990-luvun puolivälistä alkaen.  Pilarien ylin osa ilmentää tuontia muista maista 

ja sitä seuraava tuontia Baltian maista.  Alin osa kuvaa tuontia Venäjältä. Balti-
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asta tapahtuvassa tuonnissa on  kyse pääasiassa kuitupuusta, kun tuonti Venäjältä 

käsittää myös tukkipuun.  Joidenkin teollisuuden asiantuntijoiden mukaan saha-

teollisuudessa on saavutettu määrällisen kasvun rajat, sillä raaka-aineomavarai-

suuden katto on saavutettu.  Pikemmin on odotettavissa jopa huomattavaa tukki-

pulaa.  Sen sijaan kuitupuolella tilanne on parempi. 

Puun myynnin verouudistus tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan myös puunsaan-

tiin  (Ollikainen 1996).  Uudistus muuttaa verotuksen pinta-alaan perustuvasta 

myyntipohjaiseksi.  Puun myynti onkin kiihtynyt määräajan lähestyessä omista-

jien yrittäessä hyödyntää tilanteen ennen verouudistuksen voimaantuloa.  Uudis-

tuksen astuttua voimaan puun saanti todennäköisesti heikkenee ja veromuutok-

sen seuraukset pyritään siirtämään puun hintoihin.  Puuraaka-aineen saantiin 

liittyy siis monenlaisia riskitekijöitä, joiden toteutuminen vaikuttanee tulevai-

suudessa haitallisesti koko teollisuuteen.  Verotuksen muutos on jo lailla vahvis-

tettu, ja sen seurauksia voidaan vain arvailla. 

Silloin kun valtio on merkittävä metsän eli puuvarannon omistaja sillä on 

Porterin käsityksen mukaan suhteellinen etu.  Tämä johtuu siitä, että puun hin-

noittelulla voidaan loiventaa suhdannevaihteluja. Hinnoittelulla voidaan säädellä 

alan suhdannevaihteluja laskemalla hintoja matalasuhdanteen aikana ja nosta-

malla korkeasuhdanteessa.  Tätä keinoa muun muassa Kanada on käyttänyt taka-

vuosina.  Venäjällä metsät ovat olleet valtion omistuksessa, mutta vuoden 2005 

alusta niitä aletaan huutokaupata yksityisille ja yrityksille.  Vuokraus tapahtuu 

ensin 15 vuodeksi, jonka jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen.  Tämä tarjoaa 

oletettavasti ulkomaisille metsäalan yrityksille, jotka hallitsevat metsänhoidon, 

hyvät mahdollisuudet uusille suurille raaka-ainemarkkinoille. 

Kuvion 13  grafiikasta nähdään suomalaisen raaka-aineen asema kansainvälises-

sä kilpailutilanteessa.  Suomen hintojen kannalta merkittävää on, että Venäjän 

kantohinta on vain murto-osa Suomen vastaavasta hinnasta.  Sen sijaan muut 

kulut ovat hyvin paljon korkeampia kuin Suomessa.  Tästä huolimatta puuraaka-

aineen kokonaiskustannus on vain reilut 40 % suomalaisesta hintatasosta.   
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Puun kustannusrakenteita 
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Kuvio 13.   Puun kustannusrakenteita eräissä tärkeissä kilpailijamaissa (European Com-

mission 2000). 

Puun mittaus on tapahtunut Suomessa perinteellisesti volyymiin eli kuutioihin 

perustuen.  Ollakseen mahdollisimman tarkka tällainen mittausjärjestelmä, on 

varsin kallis.  Se oli aiemmin myös melko hidas, mutta nykyiset ”läpivalaisu” -

menetelmät ovat jo varsin tehokkaita.  Viennin kohdemaissa, jotka kotimaisella 

tuotannollaan ovat myös kilpailijamaita, mittausmenetelmä on täysin erilainen.  

Monissa kilpailijamaissa puun hintojen määrittely tapahtuu Suomesta poik-

keavasti.  Mittausmenetelmällä ei sinällään ole mitään tekemistä siinä, millaisek-

si käyttäjän lopullinen raaka-ainekustannus muodostuu.  Olkoon mittausmene-

telmä mikä tahansa, hinta on aivan ilmeisesti asetettu väärin, jos siitä valmistetut 

tuotteet eivät pysty kilpailemaan kohdemarkkinoilla.  Sen sijaan erilaiset puun 

mittausmenetelmät vaikeuttavat kilpailukyvyn tutkimista, koska puun hintoja on 

käytännössä vaikeata vertailla. 

Esimerkiksi Suomen lastulevyn tuotanto ja vienti ovat supistuneet 1970-luvulta 

alkaen ja uusia tehtaita ei ole perustettu huolimatta siitä, että soveltuvaa raaka-

ainetta olisi runsaasti saatavilla. Raaka-aineen hankinta ei haittaisi selluteollisuu-

den raaka-aineen hankintaa, koska raaka-ainetta voitaisiin saada runsaasti har-

vennushakkuissa istutusalueilla.  Myyjät eivät vain ole halukkaita luopumaan 
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siitä hinnoilla, joilla kilpailu päämarkkina-alueilla olisi mahdollista.  Suomalai-

nen  mittaustapa on erityisen epäedullinen lastulevyteollisuudelle, koska se ei 

erottele riittävästi raaka-aineita käyttötarkoituksen perusteella. 

Lastulevyn tuotanto ja vienti Suomessa 1957-2003
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Kuvio 14.   Suomen lastulevyn tuotanto ja vienti  (Metsäteollisuus 2004). 

Kuviosta 14 on nähtävissä, että Suomen lastulevyn tuotanto ja vienti ovat laske-

neet vuoden 1973 öljykriisistä lähtien yli 800 000 kuutiometristä liki 400 000 

kuutiometriin.  Syitä ei ole tieteellisesti tutkittu, mutta teollisuuden itsensä mu-

kaan syyt johtuvat niin raaka-aineen hintakehityksestä kuin öljyn voimakkaan 

hinnannousun vaikutuksista tuotannollisiin ja logistisiin kustannuksiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 15.   Saksan lastu- ja kuitulevytuotannot 1993 - 2001 milj. m3.  (FAO 2003). 

Saksan tuotannot 1992 - 2001 milj. m3
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Kuviosta 15 nähdään, kuinka Saksan lastulevyn tuotanto on alkanut kohota. 

Maamme tuotanto on saman aikaisesti laskenut.  Saksa ei ollut suomalaisen las-

tulevyn viennin päämarkkina-alue, mutta vähäinenkin vienti sinne tyrehtyi.  Sa-

malla lastulevyn tuonti Suomeen kohosi 56 000 kuutiometriin vuonna 2001 ko-

timaisen tuotannon ollessa 430 000 kuutiometriä (Metla 2002, 268).  Korkeim-

millaan lastulevyn tuotanto Suomessa oli 1973, jolloin se oli  887 000 kuutio-

metriä.   Kuviossa 16 on nähtävissä karkea kuva havuvanerin arvoketjusta.   

                                            

Kuvio 16.  Havuvanerin kustannusrakenteita 1999  (European Commission 2000). 

Raaka-ainekustannus käsittää koko raaka-aineen hankintaan ja toimituksiin liit-

tyvän arvoketjun.  Tuotantokustannukset koskevat valmistuksen arvoketjua ja 

jakelukustannukset arvoketjun kustannuksia tuottajalta kuluttajalle.  Kuviossa 17 

esitetään samanlainen vertailu lastulevyn, puolikovan kuitulevyn ja OSB:n osal-

ta.  Eräs osasyy mainittujen halpojen massatuotteiden (bulk-tuotteiden) vientikil-

pailukyvyn heikkenemiseen Suomen osalta oli öljyn hinnan kiihtyvä nousu 

1970-luvulta alkaen.  Öljy nosti voimakkaasti kuljetusten hintoja Suomesta vien-

nin päämarkkina-alueille sekä liimojen ja energian hintoja valmistuksessa. 
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Kuvio 17.  Lastulevyn, MDF- ja OSB- levyjen kustannusrakenteita 1999 (European Com-
mission 2000). 

MDF- ja OSB- levyjä ei valmisteta Suomessa.  Suomen puuttuminen vertailusta 

johtunee siitä, että Suomen lastulevytuotanto ei ole määrältään eikä kilpailuky-

vyltään merkittävä Euroopan sisämarkkinoilla.  Tämä on valitettavaa, koska se 

vaikuttaa suoraan jalostavaan vientiteollisuuteen, joka joutuu hankkimaan eten-

kin lastulevyä ja MDF- levyä Keski-Euroopasta ja Baltiasta.  Erityisesti tuonti on 

kasvanut Puolasta, jonka kilpailukyky lastulevyn ja MDF-levyn osalta on hyvä. 

Porterlaisen teorian mukaisesti metsä on se uusiutuva luonnonvara, joka antaa 

suhteellisen edun maamme kansantaloudelle.  Kemianteollisuuden osalta ehkä 

näin onkin, mutta mekaanisen teollisuuden alkutuotannon osalta ei.  Raaka-aine 

on viennin kohdemaihin ja kilpailijamaihin  verrattuna kallista ja logistisesti 

Suomi sijaitsee päämarkkinoihin nähden kaukana.  Sillä hinnalla, jonka merikul-

jetus Suomesta maksaa Euroopan pääsatamiin, keskieurooppalaiset kilpailijat 

toimittavat tuotteen perille asiakkaalle.  Koska myös työvoimakustannukset ja 

levyteollisuuden liimakustannukset ovat koko lailla samoja, ei kilpailuetua 

(särmää = competitive edge) synny (European Commission 2000, 28–39). 

Lastulevyn, MDF- ja OSB-levyn kilpailutilanne

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Bras
ilia

Sak
sa

Puo
la

Sak
sa

Kan
ad

a
Puo

la

Kan
ad

a
Sak

sa
Puo

la

Lale                   MDF                 OSB 

Jakelu
Tuotanto
Raaka-aine



 

 

107

Sahatavaran osalta tilanne on vielä monimutkaisempi.  Sahatavaraa valmistetta-

essa syntyy melko paljon hyödynnettäviä sivutuotteita, joita klusteriteorioissa 

kutsutaan sanalla scope.  Sahateollisuudessa sivutuotteiden myynti on  elintärkeä 

asia.  Sivutuotteiden hintoihin sahateollisuus ei kuitenkaan voi juuri itse vaikut-

taa.  On myös huomattava, että Suomessa tukkien hinnat ovat huomattavasti kor-

keampia kuin kuitupuun.  Tähänkin on syynsä historiallisilla traditioilla.  Saho-

jen ääni ei ole kuulunut silloin, kun puun hinnoista on päätetty korporatiivisella 

tasolla.  Eräs vuorineuvos on todennut: ”pannaan sahat subventoimaan kuitu-

puun hintoja maksattamalla niillä korkea hinta tukista.”  Tämä oli mahdollista 

siksi, että MTK:lle ja metsänomistajille on sama, mikä sisäinen hinnanmuodos-

tus on, kunhan keskihinta on riittävän korkea.  Globaalissa kilpailussa Porterin 

mukaan kaikkien kustannustekijöiden, siis myös puun hinnan, olisi oltava jous-

tava.  Tuleeko puun hinta Suomessa joustamaan omistuksen yhä hajaantuessa ja  

muuttuessa ammattimaisesta harrastuksen omaiseksi, on alan tulevaisuuden kan-

nalta elintärkeä kysymys.   

Kuvio 18.  Puuraaka-aineen jakautuminen eri tuotteiksi sahalla (Metsäteollisuus 2003). 

Kuviosta 18 on nähtävissä, miten tukin käyttö sahalla jakautuu päätuotteeksi ja 

sivutuotteeksi.  Sahatavaraa syntyy siis 45 %, ja liki saman verran tukista menee 

sellu- ja paperiteollisuuden hyväksi.  Koska metsäteollisuus on erittäin voimak-

kaasti keskittynyt ja johto voimakkaasti ”kemiavetoinen”, sahat joutuvat vaike-
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aan tilanteeseen, johon ne eivät voi vaikuttaa.  Ensinnäkin niille määrätään hinta, 

jonka ne joutuvat maksamaan tukista, ja jotta paradoksi olisi täydellinen, niin 

niille sanellaan myös hinta, jolla niiden on myytävä 36 % tuotannostaan.  Kuvio 

esittää samalla tukin osalta yrityksen arvoketjun (firm value chain) graafisessa 

muodossa.  Siitä voi päätellä yrityksen sisäiset mahdollisuudet tuotteen arvon-

nostamiseen. 

Tutkimuksissa on todettu, että sahoilta saatavan hakkeen kuitupitoisuus ja laatu 

ovat likimain kaksi kertaa parempia kuin selluteollisuuden ostamasta kuitupuusta 

tuotettu kuitu.  On luonnollista, että tällöin myös sahoille hakkeesta maksettavan 

hinnan tulisi olla kaksinkertainen verrattuna kuitupuun hintaan.  Tästä voidaan 

esittää kaksi kausaalista syy- ja seurausolettamusta: 

 Sahojen raaka-aineen hinnan on oltava korkeintaan sama kuin kui-
tupuun hinta, jotta sille maksetun hakkeen hinta olisi oikeassa suh-
teessa maksettuun raaka-aineeseen, 

 Hakkeen hinnan tulisi olla noin kaksinkertainen, jotta se vastaisi 
siitä maksetun raaka-aineen hintaa ja laatua. 

Viimeistään tässä vaiheessa alkaa suhteellisesti ottaen maailman suurimman 

metsäklusterin teoreettinen pohja irrottautua klusteriteoriasta seuraavista syistä: 

 Teoria edellyttää toimivia ja kilpailuhenkisiä markkinoita kaikilla 
tasoilla. 

 Sivutuotteiden hinnoittelussa tulee myös vallita kilpailun.  

 Hallitus on yrittänyt aikaansaada kilpailua raaka-ainepuolella, mut-

ta se ei ole vaikuttanut riittävästi rakenteellisiin kilpailun rajoituk-

siin kuten tukkipuun/kuitupuun hintasuhteeseen ja hakkeen hinnoit-

teluun.  On otettava huomioon, että vaikka yrityksissä voitaisiin si-

säisesti määrätä siirtohinnat oman mielen mukaan, niin hyvin kes-

kittyneessä teollisuudessa nämä hinnat tulisivat käytännössä mää-

rääviksi myös ulkopuolisiin toimijoihin nähden.  Silloin ollaan sel-

keässä ostokartellissa, joka on selvästi EU direktiivienkin vastainen 

tilanne. 

 Klusterin kansainvälinen kilpailukyky syntyy vain silloin, kun klus-

terissa toimivat yritykset ovat sitoutuneet keskinäiseen kilpailuun. 
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 Kilpailukykyiset yritykset ovat tiettyyn pisteeseen riippuvaisia ali-

hankkijoittensa kilpailukyvystä, joka sitten heijastuu läpi koko ar-

voketjun. 

 Arvoketjua ei voi käyttää klusterissa vain jonkin yksikön hyväksi, 

vaan koko arvoketjukokonaisuus on otettava huomioon. 

 Vain yritykset voivat synnyttää kilpailukykyä.  

Sahojen kilpailukyky riippuu siis olennaisesti siitä, maksetaanko niille oikeu-

denmukainen hinta sivutuotteista.  Tämä kumuloituu silloin, kun hinta vaikuttaa 

itsenäisiin horisontaalitasolla toimiviin yrityksiin, mutta ”sahateollisuushan on 

vain selluteollisuuden raaka-ainelogistiikkaa”.  On kuitenkin huomattava, että 

aivan kuin edellä on jo esitetty, klusterissa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja pitkällä 

aikavälillä vain jatkuva kilpailu klusterin sisällä voi taata klusterin kansainväli-

sen kilpailukyvyn. 

Sahateollisuudella on myös ollut oma vaikutuksensa kotimaisen teollisuuden 

kehitykseen, onhan se ollut pääasiallinen raaka-aineen toimittaja niin välijaloste- 

kuin lopputuoteteollisuudelle.  Pienistä sahoista huolimatta kotimaan tuotteiden 

hinnoittelu on ollut alan keskittymisestä johtuen melko yhtenäistä. Pienet yrityk-

set ovat pyrkineet seuraamaan hintajohtajien viitoittamaa hinnoittelua.  Toisaalta 

kaikkein pienimpien ja joustavimpien sahojen ongelma on yleensä ollut kuivaus-

kapasiteetin puute, joka on rajoittanut tuotannon myyntiä.   

Kilpailua ei ole ollut myöskään tuonnista johtuen. Neuvostoliiton kanssa voi-

massa ollut tavaranvaihtosopimus kielsi metsäteollisuuden tuotteiden tuonnin 

Suomeen.  Vaikka lähialuekauppa vapautui ennen varsinaista Neuvostoliiton 

luhistumista, tuonnin merkitys ei ollut kovin suuri, koska tuonti koski Exportle-

sin ulkopuolisia sahoja. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteissa ei ollut kilpai-

lua Suomen maantieteellisen aseman vuoksi.  Asiaan vaikutti osaltaan myös se, 

että merkittävimmät jakeluketjut olivat teollisuuden omistamia ja määräysvallan 

alla.   

Viennin osuus on aina ollut merkittävä koko metsäteollisuusklusterille, ja siksi 

viennin asiakkaat ovat suurilla volyymeillään pystyneet aina ostamaan perusteol-
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lisuuden, etenkin sahateollisuuden, tuotteita halvemmalla kuin kotimainen jalos-

tava teollisuus.  Maahamme ei muodostunut samanlaisia suuria puutuotteiden 

maahantuojia kuin Suomen viennin kohdemaissa.  Tuonti keskittyi vain jalopui-

hin ja viiluihin.  Nyt sen sijaan esimerkiksi Finnforest toimii suurena maahan-

tuojana keskieurooppalaiseen malliin.  Suomen EU:hun liittymisen jälkeen puun 

käyttö ja kotimainen kulutus ovat lähteneet  vahvaan kasvuun. 

Havusahatavaran tuotanto ja vienti Suomessa 
1955-2003

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Vienti Tuotanto
1000 m³

LÄHDE: Metsäteollisuus ry  

Kuvio 19.  Havusahatavaran tuotanto, kotimaankäyttö ja vienti  (Metsäteollisuus 2004). 

Voidaan siis todeta, että niin mekaanisen kuin kemiallisen metsäteollisuuden 

myynti kotimaahan on ollut pitkälle kartelloitunutta ja ylihinnoittelulla on 

subventoitu suomalaisen jalostavan teollisuuden kanssa kilpailevia ulkomaisia 

yrityksiä.  Tästä osoituksena on se, että Suomen liittyessä EU:hun kaikki toimi-

alayhdistykset, kuten Lastulevy-yhdistys, Kuitulevy-yhdistys, Vaneriyhdistys ja 

jopa Finnpap määrättiin purettaviksi.  Pienessä maassa vanhat tavat istuvat kui-

tenkin sitkeässä ja vain ulkopuolinen kilpailu voi aikaansaada hintojen kansain-

välistymisen. 

Kuvion 19 perusteella voisi olettaa, että 1990-luvun lamavuodet (Kiander 2001, 

9–12) ovat hyvin todennäköisesti saaneet sahateollisuuden kiinnostumaan myös 

kotimaan markkinoista. Aina vuoteen 1990 saakka sahatavaran käyttö Suomessa 

on ollut melkoisen vakiintunutta hieman yli kahden miljoonan kuution tasolle.  

Vuoden 1996 jälkeen käyttö on kuitenkin noussut kaksinkertaiseksi.  Prosenteis-
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sa kotimaisen käytön osuus tuotannosta on kasvanut noin 20 % liki 40 %:n tasol-

le.  Tähän ovat vaikuttaneet suuresti Tekesin useat teknologiaohjelmat, joilla 

puun käyttöä on pyritty lisäämään etenkin rakennusteollisuudessa.  

Jatkossa on oletettavaa, että tuonti lisääntyy voimakkaasti etenkin Venäjältä, 

jolle  Suomi on idästä katsoen lähin potentiaalinen vientimaa.  Tuonti Suomeen 

Baltian maista on kasvanut koko 1990-luvun ajan, mutta nyttemmin tuonti on 

kääntynyt enenevässä määrin Venäjältä tulevaksi.  Tähän on vaikuttanut voi-

makkaasti Baltian maiden metsävarojen suhteellinen pienuus ja laatu.  Myös 

puun hinta on noussut voimakkaasti. Baltian vienti onkin alkanut suuntautua 

Keski-Euroopan markkinoille.  Arvoketjullisesti pelkkä laivarahti Virosta Suo-

meen on antanut mahdollisuuden kuljettaa sahatavaran Via Balticaa Saksaan, 

jossa hintataso on korkeampi.  

Kuviossa 20 esitetään tutkijan näkemys Porterin klusteritimantti-mallista sovel-

lettuna Suomen metsäklusterin kilpailuavaruuteen, johon vaikuttavia tekijöitä 

ovat seuraavat: 

• Suomen sahateollisuusklusteri on voimakkaasti keskittynyt ja tuotanto-
orientoitunut.  

• Kilpailu klusterin sisällä ei toteudu, ja sivutuotteet lähinnä hake, joudu-
taan myymään ostajan ehdoilla. 

• Puun saanti vaikeutuu ja kilpailua kotimaan markkinoilla lisää kasvava 
tuonti.   

• Asiakaslähtöisten tuotteiden määrä kokonaisvolyymistä on pieni.   
• Teollisuuden tuotekehitys ja innovatiivisuus on vähäistä.   

Strategiana on mahdollisimman alhaisilla tuotantokustannuksilla tuottaa sahata-

varaa voimakkaasti kilpailluille markkinoille (European Commission 2000, 16).  

Kuviossa 18 on esitetty, kuinka sahateollisuuden hankkimasta raaka-aineesta 

reilu kolmannes päätyy sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineeksi, joten siltä 

osin sahateollisuus on mainittua teollisuudenalaa tukevaa teollisuutta. 
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Metsäteollisuuden kilpailuympäristö Suomessa 
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+ teknologiaohjelmat           + teollisuus voimakkaasti keskittynyt 
-  ei erityistä politiikkaa            + metsäsertifiointi  
-  vanha ala toimii omillaan             - jalostusaste matala 
-  ei pk-politiikkaa            - vähän asiakaslähtöisiä tuotteita  
-  ei rahoitus-/avustusohjelmia               - tuotanto-orientoituminen 
    pk-sektorilla              - osaaminen katoamassa  
-  SP:n toimenpiteet                               - lisääntyvä ulkomainen kilpailu  
 
                                                                 MATALA                                                                                           

 
                                          
       MATALA 
 
 
 
Perusfaktorit                                                                                                                                                       Kysyntäkehys                      
+ korkea teknologia                          -kiristyvä kilpailu 
-  kallis sijainti                                  -vaativat asiakkaat -/+ 

puun käytön kasvu 
-  vaikeutuva puun saanti                            - VCI-toimitukset 
-  korkeat työvoimakulut         

                         
-  ikääntyvä väestö                                                 + vihreä kehitys mahdollisesti   
                                                                                                  lisää kokonaispuunkäyttöä  
                                                                                              + kasvava kotimaan kysyntä 
    
 
 
Kehittyneet faktoritekijät                            Klusteri 
+ rahoituksen saanti tuotekehitykseen          + globaalisti toimiva ja voimakkaasti keskittynyt 
   ja investointeihin konsernin sisällä             +/- kansainvälinen raaka-aineen hankinta   
+ omat kansainväliset jakelukanavat              -  emoyhtiöt ”ryöstävät” sivutuotteet 
-  alan arvostus Suomessa                     -   klusterin sisäinen kilpailu puuttuu 
-  verkostoitumista ei ole   
 
 
          
 

Kuvio 20.  esittää Porterin maatimanttia sovellettuna Suomen metsäteollisuusklusteriin. 

 

Välijalosteteollisuus valmistaa perusteollisuuden tuotteista ensimmäisen asteen 

jalosteita, jotka menevät edelleen BtoB myynnissä seuraavalle jalostus-portaalle.  

Levyteollisuus on suurelta osalta ottanut kyseisen tehtävän nostamalla jalostusas-
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tetta tuotantopisteissä.  Tällaisia toimenpiteitä ovat erityisesti erilaiset pinnoit-

teet, työstöt, erikoisrakenteet, komponentit jne.  Nämä parantavat yritysten kil-

pailukykyä, koska jalosteet syntyvät logistisesti edullisimmassa paikassa.  Ne 

edustavat myös tyypillistä yrityksen sisäisen arvoketjun mahdollisuutta nostaa 

tuotteen arvoa. 

Sahatavara raaka-aineen jalostaminen sekä kotimaisen että ulkomaisen teollisuu-

den käyttöön edellyttää melko suuria volyymeja paljon pääomaa vaativien inves-

tointien johdosta.  Tällä hetkellä ensi asteen jalostus muodostuu erilaisista liima-

tuista tuotteista, kuten sormijatketusta sahatavarasta, liimapuupalkeista ja liima-

levyistä.  Näiden viennissä on kuitenkin vanhaa jäännettä olevia ongelmia.  

Sormijatkettu tuote vaatii päämarkkina-alueellaan Saksassa kansallisen tyyppi-

hyväksynnän, joka kertainvestointina maksaa noin 20.000 euroa.  Tämän lisäksi 

tulevat tarkastuskäynnit, jotka maksavat  vuosittain noin 2.000 euroa.  Liima-

palkkien teko edellyttää samanlaista – joskin  kalliimpaa – tyyppihyväksyntää.  

Nämä ovat teknisiä viennin esteitä, jotka on sittemmin poistettu EU:n direktiivil-

lä, mutta ylimenoaika on varsin pitkä.  

Välijalosteteollisuutta on syntynyt ja siirtynyt runsaasti Baltian maihin, joissa 

tuotantokustannukset ovat edullisempia kuin Suomessa.  Myös suuret valmista-

jat, kuten Stora Enso ovat panostaneet Baltiassa voimakkaasti sellaiseen tuotan-

toon, joka Suomessa on lopetettu kannattamattomana.  Liimalevyn tuotanto on jo 

nyt yli kaksinkertaista siihen verrattuna, mitä se on ollut meillä suurimmillaan.  

Tanskalaiset valmistajat ovat siirtäneet suuren osan huonekaluteollisuuden kom-

ponenttien valmistuksesta Eestiin. 

Puusepänteollisuus kuuluu lopputuoteteollisuuteen, jonka tärkeimmät tuotteet 

ovat ikkunat, ovet, parketti, valmistalot, massiivipuuhuonekalut jne. Parkettia 

lukuun ottamatta kyse on kotimarkkinateollisuudesta, jonka arvo oli vuonna 

2000 noin kuusi miljardia euroa ja puutuotteiden osuus siitä lähes 30 prosenttia.  

Ovien ja ikkunoiden vientiä ovat vaikeuttaneet kansalliset standardit, jotka 

aikoinaan turvasivat hyvin kotimarkkinateollisuuden ulkomaiselta kilpailulta, 

mutta jotka nyt omaleimaisella poikkeuksellisuudellaan haittaavat vientiä.   
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Alan kova kilpailu ei anna mahdollisuuksia valmistaa monia täysin toisistaan 

poikkeavia malleja.  Näistä voidaan mainita esimerkkejä: meillä ikkunat aukea-

vat sisäänpäin – muissa Pohjoismaissa ja useissa EU maissa ulospäin, Suomessa 

ovet ovat huullettuja – muualla  yleensä huultamattomia jne.   Suomessa valmis-

tettiin vuonna 2000 noin 1,2 miljoonaa ikkunaa (Metsäteollisuus 2001), mikä oli 

tuotanto-arvoltaan noin 160 miljoonaa euroa. 

Puualan kehitykselle on ollut tyypillistä suurten valmistajien pyrkimys volyymi-

tuotteiden valmistamiseen.  Tällä on pyritty nostamaan tuotteiden kannattavuutta 

arvoketjussa.  Ajan myötä kyseisten tuotteiden kannattavuus on laskenut ja val-

mistus loppunut.  Tilalle on syntynyt kuitenkin uusia tuotteita, joissa on voitu 

käyttää automatisoitua valmistusta.  Tuotekehitystä ei ole juurikaan ollut, vaan 

tuotteita on kopioitu arvoketjun sisällä. 

Volyymituotteiden valmistus alkoi sahatavaran kuivauksesta tapuleissa. Sitten  

siirryttiin keinokuivaukseen.  Seuraava volyymituote oli höyläys, joka siirtyi 

kohdemaiden maahantuojilta suomalaisille valmistajille.  Tässäkin jouduttiin 

valikoivaan tuotantoon riittävän suurien määrien takaamiseksi.  Vaneriteollisuus 

on sikäli poikkeus, että se on pyrkinyt suuntautumaan enemmän markkinalähtöi-

seen tuotteistamiseen.  Suomen avauduttua myös sahateollisuus on joutunut ot-

tamaan tuotekehityksen avuksi etenkin kotimarkkinoilla.  Oppiminen ja osaami-

nen kotimarkkinoilla tarjoavat yleensä kilpailuedun myös vientimarkkinoilla.  

3.2 Puualan pk-yritysten tila 

Puualan pk-yritysten tilaa voidaan tarkastella Porterin klusteriteorian mukaan 

jäsenneltynä.  Tällöin tutkitaan ns. faktoriedellytyksiä ja suljetaan  pois peruste-

ollisuus eli saha- ja puulevyteollisuus. Arvoketjullisesti tarkastellaan siis välija-

loste- ja lopputuoteteollisuutta, mutta porterilaisuudesta poiketaan siinä, että tar-

kastelu ei yllä lopputuotteiden jakelutasolle.   

Raaka-aineen saanti on monipuolistumassa tulevaisuudessa  johtuen kotimaan 

kapasiteetin lisääntymisestä ja vientimarkkinoiden kiristymisestä.  Molemmat 

johtuvat periaatteessa samasta syystä.  Baltian ja Venäjän kapasiteetti on alkanut 

vyöryä päämarkkina-alueille, ja alan ammattilaisten mielestä volyymi ja luotet-



 

 

115

tavuus alkavat vaikuttaa selvästi koko alan hintatasoon.  Tuonti Suomeen on li-

sääntynyt niin idästä kuin etelästäkin.  Paitsi että tämä vaikuttaa raaka-aineen 

hintatasoon Suomessa, se vaatii myöskin kotimaisia valmistajia ottamaan enem-

män huomioon myös kotimaan asiakkaiden toivomukset niin laadun kuin palve-

lun osalta. 

Etenkin raaka-aineiden tuonnin lisääntyessä tuotannollisten yritysten tulisi klus-

teriteorian mukaan muodostaa  ostoalliansseja, joilla sekä kotimaisia että ulko-

maisia toimittajia voitaisiin kilpailuttaa.  Tämä parantaisi yritysten kilpailukykyä 

niin kotimarkkinoilla kuin viennissä.  Perusteollisuuden uhkakuvat raaka-aineen 

saatavuudesta tulevaisuudessa eivät välttämättä toteudu jalostavassa pk-

teollisuudessa, koska nämä voivat korvata tarpeensa tuonnilla lähellä sijaitsevilta 

maailman suurimmilta metsäalueilta.  Tämä saattaa suorastaan parantaa suoma-

laisen jalostavan teollisuuden asemaa venäläisen raaka-aineen gatewaynä länti-

sille EU-markkinoille.   Siis se, mikä on uhka perusteollisuudelle, on tulevaisuu-

den mahdollisuus jalostavalle teollisuudelle. 

Työvoiman saatavuus ja kustannukset. Työvoiman saatavuus on vielä kohtuul-

lisen hyvä, mutta tuotantokoneiston voimakkaasti automatisoituessa ja tullessa 

tietokoneperusteiseksi, saatavilla olevan työvoiman ammattitaito on monin osin 

puutteellista.  Tämä johtuu siitä, että demografisesti  kansakunta on kääntymässä 

”ehtoopuolelle” ja toimiminen savupiipputeollisuudessa ei ole nuorten mielestä 

kovin trendikästä.  Nuoriso ei ole viime vuosikymmenen aikana hakeutunut alal-

le ja koulutuspaikkoja on jäänyt runsaasti käyttämättä.  Tulevaisuuden ennuste 

kädentaitoja vaativan teollisuuden osalta ei näin ollen ole kovin hyvä.  Nuoriso 

pyrkii ohjautumaan koulutuspaikoille vallitsevien trendien mukaan. 

Rahoituksen saatavuus on hyvä edellyttäen, että yrityksellä on vakuuksia ja 

historia.  Alkaville yrityksille rahoituksen saanti on vaikeaa, koska rahoittajat 

pitävät alaa vanhoillisena ja sille ei ole asettaa suuria odotusarvoja, jotka voisivat 

antaa huomattavia tuottoja tulevaisuudessa.  Riskirahoitus- ja valtion rahoitusjär-

jestelmät eivät ole myöskään kovin kiinnostuneita alasta.  Alkavan yrityksen 

rahoitus kiteytyy kuolonkolmioon: ”… jos kiinnität omaisuutesi, jos Finnvera  

rahoittaa ja jos pankki  tulee mukaan.”  Tämä kolmikanta pyörii hitaasti ja kan-
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keasti lannistaen hakijan jo alkumetreillä.  Rahan hinta on sen sijaan kilpailuky-

kyinen, koska se noudattaa yhteisvaluutta-alueen korkotasoa. 

Vihreässä kirjassa (KOM 2003) todetaan, että rahoituksen saaminen etenkin uu-

sille yrittäjille on selkeä haittatekijä yrityksiä perustettaessa. Tästä syystä komis-

sio suosittaa vaihtoehtoisten rahoituslähteiden luomista.   Tilanne haittaa tulevai-

suudessa etenkin uusien yritysten perustamista. Siksi on paineita säilyttää nykyi-

nen yrityskanta mahdollisimman hyvin.  

Infrastruktuuri on maassamme hyvä ja toimiva, mutta sen kokonaishinta teolli-

suudelle on kilpailijamaita kalliimpi. Infrastruktuuriin luetaan kaikki yleiset yh-

teiskunnan toiminnan kannalta tärkeät tekijät. Infrastruktuurin hinta yrityksille 

muodostuu erilaisista veroluonteisista maksuista, joita ovat korkea palkan vero-

tus, korkeat palkkasidonnaiset maksut ja korkeat eläkevakuutusmaksut. Näiden 

lisäksi on muita velvoitteita, esimerkiksi väestönsuojelumääräykset. Ne kaikki 

rasittavat yritysten  kilpailukykyä.  

Esimerkiksi Tanskassa yrityksillä ei ole lainkaan mainittuja maksuja, vaan siellä 

varat kerätään yleisellä verotuksella (European Commission 1997). Tällainen 

jakotapa suosii erityisesti työvoimavaltaisia pk-yrityksiä ja parantaa niiden kil-

pailukykyä.  Toisaalta se saattaa heikentää kansallista kilpailukykyä korkean 

suoran verotuksen (tulo- ja omaisuusvero) ja epäsuoran verotuksen (esim. ALV-,  

polttoaine-, ympäristö- ja energiavero) kautta. Infrastruktuuriin vaikuttavat 

monet lainsäädännölliset tekijät, ja ne heijastuvat myös yrityksien toimintaan.  

Näitä ovat mm. asemakaavoitusmääräykset, työsuojelumääräykset, väestösuoje-

lumääräykset, rakennusmääräykset jne.  Ne ovat hyvinkin toisistaan poikkeavia 

eri yhteisvaluuttamaissa, ja niiden kustannusvaikutus voi olla merkittävä tekijä 

kansallisen kilpailukyvyn kannalta.  

Kysyntäolosuhteet.  Porterin mukaan hyvin toimiva, kilpailuhenkinen kotimaa 

markkinoineen on tärkeä kilpailukykyä tuottava elementti.  Yritykset, jotka koh-

taavat pitkälle kehittyneet kotimarkkinat, tarjoavat todennäköisesti parempia 

tuotteita ja täsmällisempää palvelua ja ymmärtävät myös markkinoiden tarpeet.  

Suomen kotimarkkinat ovat pienet, ja tällöin niiden vaikutus on negatiivinen 
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Porterin teorian mukaan.  Tämä johtuu siitä, että pitkiä tuotantosarjoja edellyttä-

vää suuruuden ekonomiaa  ei ole mahdollista toteuttaa. 

Pk-yritykset ovat joutuneet vientiasiakkaita pienempinä kärsimään perusteolli-

suuden oligopolisesta hinnoittelusta viimeiset vuosikymmenet.  Tähän ovat vai-

kuttaneet eniten toistuvat devalvaatiot, jotka ovat aiheuttaneet suuria hintavaihte-

luita kotimaisissa raaka-ainehinnoissa.  Jokaisen devalvaation jälkeen sahatava-

rasta on vaadittu hintoja, jotka on suhteutettu vientihintoihin.  Tällöin hinnanko-

rotukset ovat saattaneet olla jopa kymmeniä prosentteja.  Toinen suuri haittavai-

kutus on ollut sillä, että devalvaatiosta johtunut hintakilpailukyvyn paraneminen 

on aiheuttanut kotimaisen tarjonnan heikkenemisen. Raaka-aineesta on ollut 

ajoittain jopa suoranaista pulaa.   

Perusteollisuuden osalta kyseinen markkinointipolitiikka on ollut luonnollista. 

Perusteollisuus on joutunut toimimaan niillä ehdoilla, jotka sille on luotu sulje-

tussa markkinataloudessa.  Alan kehityksen ja yhteiskunnan kannalta jatkuvasti 

toistuvat devalvaatiot ovat hyvin haitallisia. Esimerkiksi Puolan aloittaessa uu-

den talousjärjestyksen sahatavaran vienti ja kotimaan hinnat olivat säännösteltyjä 

kotimaisen teollisuuden turvaamiseksi.  Sekään ei ollut voimakkaassa inflaatios-

sa onnistunut menettely. 

Devalvaatiomahdollisuuksien poistuttua sahatavaran kotimainen käyttö on  no-

peasti yli kaksinkertaistunut (kuvio 19). Lisääntyvä ulkomainen kilpailu on myös 

pakottanut yritykset arvostamaan kotimarkkinoita ja niiden toiveita entistä pa-

remmin.  Yritykset toimivat siis siten, kuin niille on edullisinta kulloisissakin 

olosuhteissa.  Olosuhteiden muuttuessa myöskin yritykset mukautuvat uusiin 

olosuhteisiin.  On oletettavaa, että tämän myötä pk-yritysten toimintaedellytykset 

jonkin verran paranevat.  Alan ja yritysten laajeneminen edellyttää kuitenkin 

kotimaan markkinoita suurempia markkinoita. 

Verrattuna metalli- ja elektroniikkateollisuuteen klusterin verkostoitumisaste on 

hyvin matala (vrt. Passila 1997; 1998)  Perusteollisuuden ja jalostavan teollisuu-

den keskinäinen yhteistoiminta on kaikissa muodoissaan liian vähäistä ajateltaes-

sa kansainvälistä kauppaa.  Mekaanisessa puunjalostusklusterissa tämä tilanne on 



 

 

118

otettava tulevaisuuden haasteena, jolla koko klusterin kansainvälinen kilpailuky-

ky nostetaan uudelle tasolle.   

Liitännäis- ja toimintaa tukeva teollisuus.  Mekaanisen puunjalostusteollisuu-

den toimintaa tukevaa teollisuutta ei maassamme juurikaan enää ole.  Suurin osa 

koneista on ulkomaista alkuperää ja ne on suunniteltu toisenlaisille ja suurem-

mille markkinoille.  Konekannoissaan teollisuus joutuu investoimaan tahtomat-

taan ylikapasiteettiin, mikä säteilee tuotteiden hinnoitteluun. 

Asian havainnollistamiseksi voidaan ottaa esimerkkinä yritys, joka käyttää kuusi 

metriä pitkiä aihioita ikkunoiden valmistamiseen.  Vielä reilut kymmenen vuotta 

sitten maastamme ei löytynyt toimittajia noin yksinkertaisille tuotteille, joita 

Keski-Euroopassa sai suoraan kaupan hyllyltä.  Yritys joutui investoimaan kallii-

seen linjaan, jota se pystyi käyttämään vain pari päivää viikossa koneen suuren 

kapasiteetin vuoksi.  Tämä nosti tuotekustannushinnan hyvin korkeaksi ja hei-

kensi yrityksen kilpailukykyä.  Nyttemmin linja on myyty ja tuote tuodaan Balti-

asta, vaikka kotimaistakin tuotantoa jo on. 

Merkitykselliset, uudet tekniset tai muut oivallukset (spillovers) eivät juuri siirry 

vapaaseen käyttöön alan teollisuudessa.  Johtuneeko tämä perinteisestä suoma-

laisesta kateudesta? ”Jos en voi tätä itse käyttää, niin ei käytä kyllä muutkaan.”  

Korkeiden työvoimakulujen vuoksi suuri osa teollisuudesta pyrkii ostamaan työ-

voimaa eri tasoilla kilpailijoilta, ja sillä tavoin tietoa tietenkin siirtyy yrityksestä 

toiseen. 

Struktuuri.  Porter katsoo, että johtamistyylit vaihtelevat voimakkaasti eri teolli-

suudenaloilla.  Joissakin maissa johtamistyyli saattaa olla voimakkaasti keskitty-

nyt strategiseen päätöksentekoon ja kilpailuun. Tällöin kilpailevat yritykset 

benchmarkkaavat keinoja hyvän kilpailukyvyn saavuttamiseksi.  Nykyisen suku-

polven johtamat alan yritykset ovat Suomessa yleisimmin lähteneet kä-

dentaidoista ja johtamiseen on kasvettu pitkälti aiempien roolimallien perusteel-

la.  Johtamisen opiskeluun yrityksien johdolla ei jää juuri aikaa, joskaan haluja-

kaan ei suuresti ole.  Sen sijaan pk-yritysten yläkvartaalilla kokoluokka mah-

dollistaa johtamistaidon ostamisen ulkopuolelta esimerkiksi koulutettuna työ-

voimana. 
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Toisaalta Suomen sijainti yhteismarkkina-alueen laidalla meren takana haittaa 

strategisten päätösten tekoa Euroopan yhteismarkkinoista huolimatta.  Strategis-

ten päätösten teko on oleellisesti erilaista silloin, kun suppealla alueella asuu 

kymmeniä miljoonia ihmisiä.  Suuruuden ekonomia edellyttää alalla melkein 

poikkeuksetta vientiin ryhtymistä.  Se taas muodostaa pk-yrityksissä suuren stra-

tegisen kynnyksen (Passila et al. 2000). 

EU:n raportti (European Commission 2000, 40) pitää sekä unioniin alueella että 

kansallisella tasolla teollisuuden rakennetta haasteellisena fragmentoitunei-

suuden, kriittisen massan, integraation ja jopa omistusolojen kilpailukyvyn 

kannalta.   Keskisuurten ja pienten yritysten muodostamat verkostot ovat kilpai-

lukykyä edistäviä.  Kaiken kaikkiaan raportissa pidetään uudelleen strukturointia 

ja joissakin tapauksissa keskittymistä välttämättömänä alan kilpailukyvylle.   

Porterin näkemyksen mukaan kilpailuhenkisyys puolestaan johtaa kovaan kilpai-

luun ja se edelleen innovaatioihin alalla.  Mitä lähempänä kilpailu sijaitsee, sitä 

suurempi sen vaikutus on ja sitä kekseliäämpiä yritykset ovat. Sen sijaan kan-

sainvälinen kilpailu  on liian kaukana ja kielimuurien takana, jotta se aktivoisi 

samalla tavoin.  Suomen kaltaisilla pienillä ja suljettuna olleilla markkinoilla, 

joilla lisäksi kaksi suurinta tuloksen muodostuksen kuluelementtiä (työkustan-

nukset ja raaka-aineet) ovat olleet korporatiivisen päätöksenteon tulosta, innova-

tiivisuus ei ole ollut kovin korkea.  Porterin perään kuuluttamia työvoiman osto-

pooleja ei ole voinut syntyä, koska palkkatasoista on sovittu kolmikantasopi-

muksin.  Näihin sopimuksiin pk-yritykset eivät ole voineet mitenkään vaikuttaa, 

koska se ei ole ollut hallintovallan käsityksen mukaan tarpeellista.  Tältä osin 

kommensaalisuus on täysin puuttunut. 

Alan innovatiivisuus ja tuotteiden arvon kohottaminen ovat tapahtuneet pääosin 

yrityksissä tuotannon rationalisoinnin kautta, joka on katsottu pääasialliseksi 

kilpailukeinoksi. Alan toimintakulttuuri ei ole juurikaan katsonut palvelua ja 

asiakaslähtöisyyttä tarpeelliseksi yritysstrategioissa.  Tämä on johtanut suuriin 

investointeihin konekannan ja automaation osalta.  Se on puolestaan vähentänyt 

markkinointiin ja tuotesuunnitteluun tähtääviä panoksia. Klusteria täydentävän 

koneteollisuuden puuttuminen jatkojalosteteollisuudesta on johtanut siihen, että 

investointimarkat ovat valuneet pääosin Saksaan ja Italiaan.  Raskasta teollisuut-
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ta lukuun ottamatta puuntyöstökoneiden valmistus Suomessa hiipui Neuvostolii-

ton kaupan mukana.  Kotimarkkinat eivät ole tarjonneet riittävää volyymia ja 

vientimarkkinat olisivat edellyttäneet huomattavaa tuotekehitys- ja markkinoin-

tipanostusta ja täysin erilaista osaamista kuin kotimaan tai idänkauppa.   

Pienillä markkinoilla, joilla toimijoita on vähän, on taipumus kartelloitua tai 

muodostua oligopolistisiksi.  Raaka-aineen osalta tilanteen jatkuminen vuosi-

kymmenien ajan on sulkenut suuren osan pk-sektoria vientikaupan ulkopuolelle.  

Tämä on toisaalta estänyt myös puuhun perustuvan pk-yrityksistä koostuvan 

vientiteollisuuden syntymisen.  Tanska on oivallinen esimerkki kilpailun hyväk-

sikäytöstä raaka-ainesektorilla. Käytännössä puuton maa vie yli kaksi kertaa 

enemmän puisia huonekaluja kuin metsistään elävä Suomi.   

Puun arvoketjua  tai arvoketju- käsitettä ei ole juuri tutkittu eikä myöskään hyö-

dynnetty.  Tämä johtuu kaiketi alan kotimarkkinaluonteisuudesta. Markkinoiden 

jatkuva nopea kehittyminen ja etenkin tuonnin lisääntyminen edellyttävät, että 

myös kotimarkkinoilla toimivat yritykset ymmärtävät arvoketjumenetelmän 

hyödyt.  Etenkin arvon nostaminen niin verkostotoiminnan kuin jakeluteiden 

uudelleenarvioinnin osalta ovat tulevaisuuden haasteita koko alalla.  Samoin tuo-

tantoprosessien ja tuotteiden kehittäminen asiakaslähtöisemmiksi on edellytys 

selviämiselle tulevaisuuden haasteista.  Vain kotimaisilla markkinoilla toimimi-

nen ei tarjoa riittävän kustannusoptimaalia tuotantopotentiaalia viennin aloitta-

miseksi ja tuontikilpailun torjumiseksi. Tuonnin uhat ovat hyvin reaalisia jo nyt 

huonekalujen, rakennuspuusepäntuotteiden ja komponenttien kohdalta.  

Hyvin yleisesti suomalaisissa yrityksissä on keskitytty tuotannon rationalisointiin 

ja tuotteen valmistuksen optimointiin.  Sen sijaan tuotteen arvon korottaminen 

kehittämällä tuotteita paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi tai palvelua pa-

remmaksi on jäänyt suurelta osin käyttämättä.  Toimin itse vuosina 1967–82 yri-

tyksissä, joissa asiakaslähtöisyyttä käytettiin keinona tuotteiden kannattavuuden 

parantamiseksi.  Tämä edellyttää, että kävelemällä asiakkaan tehtaan läpi, pystyy 

määrittelemään sen, mitä voi tehdä edullisemmin kuin asiakas.  Sen jälkeen ky-

symys on yleensä saatavan hyödyn jakamisesta.    
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Hallituksen toimenpiteillä on Porterin timanttimallissa tärkeä osa. Kuten 

useimmat taloustieteilijät Porterkin toteaa, että hallitukset tekevät toimenpiteitä, 

joita niiden ei tulisi tehdä, ja toisaalta jättävät tekemättä päätöksiä, joita niiden 

olisi ehdottomasti tehtävä.  Hänen mielestään hallituksen oikea rooli on toimia 

katalysaattorina ja painostaa yrityksiä pyrkimään yhä kovempaan kilpailuun ja 

sen avulla parempaan kilpailukykyyn. Hallitus voi vaikuttaa toimenpiteillään 

kaikkiin Porterin timantin osa-alueisiin: 

 Hallitukset voivat tarjota suoria tukia (rahaa) tai epäsuoria tukia muun 
muassa kehittämällä infrastruktuuria. Teiden ja rautateiden kunto tar-
joavat nopeat yhteydet tuotteiden liikkumiselle.  Tämä osa-alue on 
Suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla, vaikka etenkin tieverkko on al-
kanut hiljalleen rappeutua.  Maantieteellisesti pitkässä maassa liiken-
neyhteyksillä on hyvin suuri vaikutus yritysten kansainväliseen kilpai-
lukykyyn.  Vertailuna voidaan todeta, että esimerkiksi 1000 kilometrin 
säteellä Frankfurtista elää yli 300 miljoonaa asukasta.   

 Hallitukset voivat oikeilla verotuksellisilla toimenpiteillä vaikuttaa yri-
tysten toimintaan.  Suomessa verotus suosii pörssiyhtiöitä ja syrjii pk-
yrityksiä.  Tämä perustuu siihen, että suuria yrityksiä verotetaan aina 
pääomatulona, kun taas pk-yrityksiä verotetaan vain rajoitetusti pää-
omaverona ja pääosin tuloverona. Pörssiyhtiö maksaa verot osakkeen-
omistajan puolesta (Kari 1999). 

 Koulutuspolitiikka voi olla yritysten ja globaalisoituvan talouden tar-
peet huomioon ottavaa.  Suomessa koulutus perustuu pitkään teoreetti-
seen koulutukseen, joka ei pysty riittävästi joustamaan nopeissa muu-
toksissa.  Viimeaikaisessa poliittisessa keskustelussa on vaadittu koulu-
tusaikojen lyhentämistä ja soveltuvuuden parantamista.  Varsinainen 
yrittäjyyskoulutus on alkanut ilmestyä oppilaitosten ohjelmiin, mutta 
opetus on suurelta osalta hyvin teoreettista ja käytännön kokemusta 
omaamattomien henkilöiden antamaa. Varsinaista täsmäkoulutusta 
puualan yrittäjyyteen ei maassamme ole.  

 Tällä hetkellä sosiaaliturva on yrittäjien kohdalla varsin puutteellinen ja 
ehdoiltaan työtekijöihin verrattuna heikompi (Myhrman 1995).  Voi-
daan sanoa, että sosiaaliturva on yrittäjyyttä syrjivää jopa perustuslain 
vastaisesti.   

 Hallituksen tehtäviin kuuluu myös EU:n ohjeiden mukaan  kaikkinai-
sen tarpeettoman sääntelyn poistaminen.  Suomessa on kuitenkin toi-
mittu päinvastaiseen suuntaan.  Yrittäminen on ehkä eniten säännöstel-
tyä maailmassa ja asiantuntijan mukaan tämä edellyttäisi luvanvarai-
suutta (Mäkinen.1999). Keynesiläisen valtiokapitalismin aikana hallin-
toon on kertynyt ”kuonaa”, joka ehkäisee tehokkaasti kapitalismia edis-
tävien pk-yritysten syntyä.   Kyrön (1998) tutkimuksessa todetaan, että  
vuonna 1950 Suomessa oli 680 yrittäjyyttä koskevaa säännöstä käsittä-
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en 1195 tekstisivua ja vuonna 1993 jo 1700 säännöstä käsittäen 4800 
sivua, eikä sen jälkeen tahti ole hidastunut.  Samaan aikaan yrittäjien ja 
heidän yrityksissään työskentelevien perheenjäsenten määrä on laske-
nut  1950-luvulta 832 000:sta vuoden 1996 259 036:een. 

Vihreäkirja (KOM 2002) toteaa: 

”Euroopan unionin haasteena on tunnistaa avaintekijät sellaisen ympäris-

tön luomiseksi, jossa yrittäjyyteen liittyvä aloitteellisuus ja liiketoiminta 

voivat menestyä.  Poliittisilla toimenpiteillä olisi pyrittävä lisäämään yrit-

täjyyttä EU:ssa ja otettava käyttöön soveltuvin lähestymistapa, jolla lisä-

tään uusien yrittäjien määrää ja tuetaan yhä useampien yritysten kasvua ja 

säilymistä”. 

Alan teollisuus muodostaa puuketjun, joka toimii strategia-, kommunikaatio- ja 

imagokehyksenä.  Jotta sellaisiin haasteisiin kuin ympäristö ja elpyminen voitai-

siin vastata tulevaisuudessa, tarvitaan koko klusterin tavoitteiden selkeää yksi-

löimistä ja fokusoimista yhteisiin asioihin.  Alan elvyttäminen tulisi aloittaa re-

sursseista, ja etenkin EU:n alueella tulisi edistää vapaata yrittäjyyttä ja ymmärtää 

puutuotteiden hinnoittelumekanismeja myös kansallisen alueen ja EU:n ulkopuo-

lella.  Sahateollisuuden merkitystä ei voi yliarvioida arvoketjussa.  Kilpailukyky-

raportissa (European Commission 2000) todetaan, että sahateollisuus on kaikkein 

kovimmin kilpailtu sektori EU:ssa ja vaatii siksi erityistä huomiota koko arvo-

ketjun menestymisen kannalta.  Kilpailu ei ole kuitenkaan toteutunut kaikilla 

EU:n perifeerisillä alueilla.  

Hallituksen ei tule hylätä vanhoja aloja ja suosia uusia.  Painotuseroja voi ja tu-

lee olla, mutta Porterin mukaan kansallisvaltioilla on oltava mahdollisimman 

monipuolinen elinkeinorakenne.  Puu on maamme ainoa uusiutuva luonnonvara, 

joka tarjoaa Suomelle sen ainoan luonnonvaroihin perustuvan kilpailuedun.  Tä-

hän Kiina-ilmiö ei vaikuta, koska metsä ei voi muuttaa maasta pois. 

3.3 Puuala bionomisesti tarkasteltuna 

Bionomiateorian perusperiaate kiteytyy siihen, että vahvat voittavat ja heikot 

häviävät darvinistisen evoluutiomallin mukaisesti.   Taloudellisessa toiminnassa 

onnistuminen voidaan mitata elinkaaren pituuden mukaan on kyseessä sitten 
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valtio, alue tai yritys.  Pk-yritysten osalta bionomiateoria toteutuu parhaiten yri-

tysten kilpailukyvyn kautta.   

Yritysten menestyminen tai markkinoilta poistuminen liittyy aina viime kädessä 

kilpailukykyyn eli laajemmin tarkasteltuna siihen, missä yritys on kilpailijoitaan 

vahvempi.  Kansallisvaltiot ja niiden viranomaiset vetoavat usein kansainvälisiin 

kilpailukykytutkimuksiin ja valtion sijoittumiseen näissä tutkimuksissa.  Tutki-

muksia suorittavat monet erilaiset organisaatiot, ja ne perustuvat useimmiten 

haastateltujen mielipiteisiin ja tuntemuksiin, ei niinkään tosiasioihin (Global Ent-

repreneur Report GEM).   

Onko näistä vertailuista mitään hyötyä yksittäisen yrityksen kannalta?  Saako 

yritys yhtään kauppaa sillä, että se viittaa maansa sijoitukseen kilpailukykytut-

kimuksissa?  Entä miten eri alat tai klusterit sijoittuvat tutkimuksissa?  Miten on 

Suomen puuta jalostavan teollisuuden pk-yritysten kilpailukyvyn laita?  Ongel-

ma eri tutkimuksissa on se, että ne perustuvat keskiarvoihin.  Käsite ”keskiarvo” 

yrityksestä on absurdi.  Jokainen yritys on uniikki. Urheilukilpailussakin on vain 

yksi voittaja, ei keskimääräistä voittajaa.   

Mitkä ovat taloudellisen pitkäikäisyyden menestystekijät ja mittarit?  Arie de 

Geus (1997, 9) määrittelee yrityksen elinkaaren pituuteen vaikuttaviksi tekijöiksi 

seuraavat: 

 Ympäristön huomioon ottaminen (sensitivity to the environment) edus-

taa yrityksen tai yhteisön kykyä oppia ja soveltaa tietoa. 

 Koheesio ja identiteetti (cohesion and identity) edustavat yhteisön tai 

yrityksen luontaista kykyä rakentaa yhteisö ja personalisoitua siinä. 

 Toleranssi ja hajauttaminen (tolerance and its corollary decentralizati-

on) ovat oireita yhteisön ekologisesta tietoisuudesta: kyvystä rakentaa 

konstruktiivisia suhteita muiden lajien kanssa organisaation sisällä ja 

suhteessa organisaation ulkopuolisiin tahoihin. 

 Konservatiivinen rahoitusmalli (conservative finance)  on erittäin kriit-

tinen tekijä yrityksissä: se mahdollistaa, että yritys kontrolloi ja ohjaa 

kasvuaan ja evoluutiotaan tehokkaasti. 
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Edellä luetellut tekijät perustuvat de Geusin Shell yhtymässä tekemään monivuo-

tiseen laajaan kansainväliseen tutkimukseen, jossa tarkasteltiin useita kymmeniä 

yrityksiä.  Tutkimuksella  pyrittiin selvittämään yritysten selviytymiseen ja pit-

kään ikään johtavia tekijöitä.  Edellä lueteltujen seikkojen todettiin olevan niitä 

tekijöitä, joita oli löydetty jo useita satoja vuosia vanhoista yrityksistä.  

De Geusin tutkimustulokset painottuvat siis voimakkaasti yhtiön sopeutumiseen 

yhteiskuntaan ja ekologiseen ympäristöön ja toisaalta elinvoimana toimivaan 

vakavaraisuuteen. Yrityksen vakavaraisuus on sidoksissa korkeaan omavaraisuu-

teen ja vahvaan taseeseen.  Vahvan ja lamansietokyvyltään hyvän taseen saami-

seksi yrityksen on oltava pitkällä aikavälillä kilpailukykyinen, jotta riittävä oma-

varaisuus voitaisiin saavuttaa. Näiden ominaisuuksien voidaan katsoa olevan 

juuri niitä, joita bionomisessa taloustieteessä ja yritysten elinkamppailussa edel-

lytetään.   

Suljetun talouden aikana taseen vahvuutta on säädelty meillä verotuksella ja suo-

sien velanottoa. Sitten verotus muutettiin vahvoja taseita suosivaksi, kuten de 

Geusin tutkimus edellyttää.  Nyt verotusta ollaan jälleen muuttamassa pk-

yritysten kannalta epäilyttävään suuntaan.  Veropäätökset toimivat taloudessa 

samoin kuin luonnonvoimat darvinistisessa evoluutiossa.  Niin luonto kuin yri-

tykset joutuvat sopeutumaan muutoksiin omin vastatoimenpitein tai parannuksin. 

Valtion itsekäs ja lyhytjännitteinen politiikka osoittautui varsin kohtalokkaaksi 

1990-luvun pitkän laman aikana, jolloin nettovarallisuudeltaan heikot yritykset 

ajautuivat rahoitusvaikeuksiin ja konkursseihin (Rantala  1999).   

Yrityksen vahvuuteen kohdata tielle väistämättä ilmestyvät vastoinkäymiset – 

”tulvat ja taifuunit” –  eivät riipu pelkästään sen omista toimenpiteistä, vaan 

myös ympäröivän yhteiskunnan toimenpiteistä.  Näitä toimenpiteitä kansallisval-

tio voi käyttää omien tavoitteittensa ja  päämääriensä saavuttamiseksi, ja niiden 

ei välttämättä tarvitse olla samansuuntaisia yrityksen  tavoitteiden kanssa.  Toi-

sen maailmansodan jälkeen eri puolilla Eurooppaa käyttöönotettu keynesiläinen 

talousteoria suosi yhteiskunnan määräävää asemaa suhteessa yrityksiin.  Sen 

lähtökohtia oli myös suurteollisuuden sosialisointi, joka on nyt pääosin purettu 

yksityistämällä yrityksiä.   



 

 

125

Paradoksi muodostuu globaalin markkinatalouden ja ns. erilaisten hyvinvointiyh-

teiskuntamallien välille siinä, että vapailta markkinavoimilta odotetaan aina la-

manaikana vetoapua lamasta selviytymiseen.  Nykyisessä julkisessa keskustelus-

sa kaikki talousasiantuntijat odottavat apua Yhdysvalloista ja sen liikkeelle sy-

säämästä globaalista talouskasvusta.  Lisäksi on alettu puhua ns. Kiina-ilmiöstä.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta: Yhdysvallat luo kysyntää, jos talous toimii siel-

lä.  Kiina-ilmiö vie työpaikkoja ja tuotantoa Kiinaan.  Edellinen näistä edustaa 

vanhaa paradigmaa, joka pelastaa koko maailmantalouden toinen taas uutta glo-

baalia uhkaa.  Ei haluta hyväksyä sitä paradigmaa, että molemmat ilmiöt ovat 

uuden globaalin maailmantalouden alakäsitteitä.          

On selvää, että Yhdysvaltojen markkinoiden koolla on oma vaikutuksensa, mutta 

EU:n omat markkinat ovat huomattavasti suuremmat. Loogisesti asiaa tarkastel-

len herää kysymys: jos eurooppalainen hyvinvointiyhteiskunnan malli on hyvä, 

miksei se itse pysty toimimaan talouden veturina, vaan odottaa vetoapua biono-

misen talouden Yhdysvalloilta?  Väistämättä alkaa kuitenkin näyttää siltä, että 

yli kahden miljardin asukkaan Kaakkois-Aasian talousalue  muodostuu omaksi 

uudeksi paradigmakseen.  

Suomi on ollut WEF:n (World Economic Forum), GEM:n  ja muissa vastaavissa 

tutkimuksissa kilpailukyvyltään aivan kärkisijoilla. Mutta mitä se merkitsee yk-

sittäisille yrityksille?   

”Tuore kilpailukykytutkimus paljastaa, että Suomi sijoittuu maailman kärkeen 

tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä esimerkiksi koulutetun työvoiman saannis-

sa, kertoo Invest in Finlandin sijoittumispalvelujen johtaja Taneli Saari. Hyvä 

kokonaisarvosana (keskiarvo?) merkitsee, että Suomessa on useimmille yrityksil-

le otollinen liiketoimintaympäristö” (www.hexgroup.com 10.02.03).  

Kilpailukykytutkimuksissa kansallisvaltion kilpailukykyä verrataan otolliseen 

liiketoimintaympäristöön.  Mikä on siis otollinen liiketoimintaympäristö?  Miten 

se määritellään, ja millaisille yrityksille se on otollinen? Jos tutkimus- ja kehitys-

toiminta sekä työvoiman saatavuus merkitsevät hyvän ja kilpailukykyisen toi-

mintaympäristön muodostumista, ilman niitä Suomessa ei olisi yhtään yritystä, 

koska silloin maamme olisi täysin kilpailukyvytön valtio.  Ainoat tuotteet, joita 
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Suomi pystyisi myymään, olisivat tutkimus- ja kehitystoiminta sekä ammattitai-

toinen työvoima.  

Toinen valtiollinen kilpailukyvyn mittari liittyy edelliseen FDI (foreign direct 

investments)- parametrin, muodossa (ks. kuvio 22).  Suorat ulkomaiset sijoituk-

set maahamme ovat suurimmalta osalta sijoituksia monikansallisiin pörssiyhtiöi-

hin, eivät juurikaan perustettaviin yrityksiin.  Yhteinen piirre Suomeen tehdyissä 

sijoituksissa on myös se, että suurin osa niistä on tehty korkean teknologian yri-

tyksiin.  Metsäteollisuuteen tehdyt ulkomaiset investoinnit ovat olleet fuusioita ja 

sijoituksia monikansallisten Helsingin pörssissä olevien metsäyhtiöiden osakkei-

siin.  Suomalaisten metsäyhtiöiden sijoitukset ulkomaille ovat voimakkaasti li-

sääntyneet tällä vuosituhannella (ks. kuvio 21). 

 

Kuvio 21.  Suomalaisten metsäyhtiöiden sijoitukset ulkomailla (Metsäteollisuus 2003). 

Huomionarvoista on myös se, että suomalaisten yritysten sijoitukset ulkomaille 

ovat huomattavasti maahamme tehtyjä sijoituksia suuremmat. Itse asiassa suo-

malaisilla yrityksillä on jo nyt enemmän yrityksiä ulkomailla kuin kotimaassa. 

Tästä voi päätellä, että ulkomaiset yritykset eivät pidä Suomea yleisesti ottaen 
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kovin houkuttelevana investointien kohdemaana, vaan kiinnostus suuntautuu 

kapealle erikoisalueelle, korkeaan teknologiaan.  Tämäkin tilanne on nyt muut-

tumassa, kun niin kansainväliset kuin suomalaiset yritykset siirtyvät muihin mai-

hin ja etenkin Kiinaan.  

 

 

Kuvio 22.  Suorat ulkomaiset sijoitukset Suomeen ja Suomesta (Suomen Pankki 2002).    

Edellä olevat tiedot antavat ristiriitaisen kuvan Suomen kilpailukyvystä verrattu-

na kansainvälisiin tutkimuksiin.  Tällaisilla tutkimuksilla ei juurikaan ole vaiku-

tusta pk-yrityskenttään. TV1:n Maailmannäyttämöllä ohjelmassa 22.12.2002  

Jorma Ollila totesi muun muassa ”… kohtuullista viihdettä… ei voi ottaa liian 

vakavasti näitä kilpailukykyrankingeja.”  Sirkka Hämäläinen sanoi puolestaan 

”… minäkään en pidä niitä liian vakavasti otettavina… ei niille voi kauhean pal-

joa arvoa antaa…”  Tutkija Juhana Vartiainen totesi: ”… huuhaata.”   Näiden 

kilpailukykytutkimusten ongelmana on se, että tilastollinen aineisto ja yritysjoh-

tajien haastattelut arvioidaan yhdessä ja ns. ”pehmeä” puoli eli haastattelut ehkä 

saavat Suomessa suuremman painoarvon.  Haastattelujen osalta ei myöskään 

tiedetä, millä tavoin ne edustavat kaikkia maan  elinkeinosektoreita.  Puhtaassa 

tilastovertailussa Suomi sijoittuu johonkin toiselle kymmenelle ja ostovoimaver-

tailuissa vielä alemmas.   
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Kilpailukyky tilastojen valossa  

Kunkin alan merkitys kansantaloudelle riippuu yritysten määrästä ja siten synty-

västä kansantaloudellisesta suoritteesta.  Yritysten määrään vaikuttaa kaksi seik-

kaa: uusien yritysten perustamiset ja yritysten poistumiset markkinoilta joko 

konkursseista tai vapaaehtoisista luopumisista johtuen.  Ensiarvoisen tärkeää 

olisi olemassa olevien yritysten jatkaminen, koska perustettavilla yrityksillä on 

aina vähintään kolmen vuoden pituinen ”kuolemanlaakso” ylitettävänään. 

Tilastollisen vertailun pohjana on käytetty kolmea lähdettä.  Tilastokeskuksen  

tilastotietojen perusteella tarkasteltiin yritysten ja niissä työskentelevien työnte-

kijöiden ja henkilöiden määrää.  Tällöin havaittiin yllättävän voimakas kasvu 

vuoden 1995 jälkeen.  Tarkempi tarkastelu osoitti, että vuoden 1994 jälkeen ti-

lastointia oli radikaalisti muutettu tilastokantoja yhdistämällä.  Vuoteen 1994 asti 

toimipaikkojen lukumäärän tilastointi kattoi kaikki vähintään viisi henkeä työl-

listävät yritykset.  Vuodesta 1995 lähtien toimipaikkojen lukumäärän tilastointiin  

kuuluivat kaikki liikevaihdoltaan yli 49.000 markkaa ylittävät yritykset.   

Uusi käytäntö tarkoittaa sitä, että itsensä työllistävät on EU:n ohjeiden mukaan 

lisätty tilastoihin.  Näissä on ilmeisesti myös osa-aikaisesti yrittäjinä toimivat, 

jotka eivät kuulu YELin piiriin.  Tilastoista saa helposti sen virheellisen kuvan, 

että yrittäminen olisi lähtenyt jyrkkään nousuun vuonna 1995.  On jokseenkin 

mahdotonta tehdä vertailuja tilastollisesti pk-yritysten määrän ja niiden työnteki-

jämäärien kehityksestä pitkällä aikavälillä.  Kyseisen muutoksen lisäksi tilastojen 

litterointia on muutettu 1990-luvulla kolme kertaa.  Ainoita viitteellisiä tietoja, 

joita voidaan pitää melko luotettavina, ovat seuraavat: puualan yrityksiä on 

Suomessa ollut enimmillään yli 12 000 ja vuoden 2001 loppuun mennessä määrä 

oli pienentynyt vajaaseen 5 000 yritykseen. 

Tilastokeskuksen tiedoista voidaan myös päätellä, että niin perustamiset kuin 

lopettamiset ovat tasaisesti vähentyneet vuoteen 2002, kuitenkin niin (ks. kuvio 

23), että poistuma on ollut joka vuosi suurempi kuin uusien yritysten perusta-

mismäärä. Puuteollisuudesta ei ole erillistä luotettavaa tilastotietoa.  Tilastoinnin 

muutokset aiheuttavat vääristymää vertailtavuuteen. Vaikka tilastoinnin yhdis-
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täminen eliminoitaisiin erityisesti teollisten yritysten poistumisissa on tapahtunut 

voimakas lisäys vuoden 1998 jälkeen. Verrattuna yleiseen kehitykseen, joka 

kääntyi vuoden 1995 aikana nousuun pääosin tilastoinnin muutoksesta johtuen, 

puualan yritysten määrä on laskenut koko 1990-luvun ajan.   

 
Kuvio 23.  Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1995 – 2002  (Tilastokeskus 2003).  

  

Toisena tilastollisena lähteenä käytettiin OKOn vuosittaisia alakohtaisia tilastoja.  

Ne ovat varsin luotettavia tilastolähteitä, koska ne vastaavat Tilastokeskuksen 

käytäntöä.  Kyseisissä tilastoissa yrityksiä tarkastellaan kolmen eri kvartiilin nä-

kökulmasta: alakvartiili, mediaani ja yläkvartiili.  

Yhteenvetona noista tilastoista voidaan todeta, että yritysten liikevaihdon kehitys 

on ollut koko 1990-luvun hyvin vaisua ja alkanut hiljalleen nousta yläkvartiilin 

yritysten osalta vuoden 1995 jälkeen.  Sen sijaan mediaanissa ei ole tapahtunut 

samanlaista muutosta. Alakvartiililla on mennyt varsin huonosti. Tästä huolimat-

ta käyttökate, sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja omavaraisuusaste ovat paran-

tuneet melko voimakkaasti 1990-luvun toisella puoliskolla.  Uuden vuosituhan-

nen lukuja on rajoitetusti käytössä, ja niiden perusteella ei voi vetää johtopäätök-

siä alan kehityksestä.      

1990-luvun loppu oli huomattavan hyvä puualan pk-yritysten kannalta. Vuosi-

kymmenen ensimmäinen puolisko ja etenkin 1980-luvun loppu olivat vaikeita 

vientiä harjoittavalle teollisuudelle.  Vaikeudet johtuivat markan jatkuvasta vah-
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vistumisesta ja vahvistamisesta. Vahvan markan politiikka oli selkeä todiste yh-

teiskunnan toimenpiteiden seurauksista suljetussa taloudessa toimiville yrityksil-

le. Markan vahvistaminen oli nimenomaan suunniteltua ja harkittua Suomen 

Pankin strategiaa, jolla pyrittiin hillitsemään inflaatiota ja välttämään jatkuvia 

devalvaatioita. ”...tällä kertaa pannaan kampoihin.  Nyt saavat metsäpatruunat 

itkeä jossakin muualla kuin Suomen Pakin ovella.”  (Kiander 2001, 16). 

Yritysten sopeutuminen tapahtui investointeja jyrkästi alentamalla. Niinpä teolli-

suus teki käytännöllisesti vain pakollisia huolto- ja korjausinvestointeja 1990-

luvun ensimmäisen puoliskon aikana.  Vasta aivan vuosikymmenen lopulla in-

vestoinnit alkoivat lisääntyä parantuneen tilanteen ansiosta.  Markan kelluttami-

sesta huolimatta kesti yli viisi vuotta, ennen kuin investoinnit käynnistyivät   

uudelleen.  Näin pitkä aika ilman investointeja alkaa jo rasittaa yritysten kilpai-

lukykyä.  Myös rahoituksen saatavuus hankaloitui pankkien tultua luotonannos-

saan hyvin varovaisiksi. 

”Rahoitus on kasvun edellytys, mutta monille pk-yrityksille sen saanti on 
vaikeaa, sillä riskipääomamarkkinat ovat alikehittyneet ja pankit kaihtavat 
yhä useammin riskilainaamista” (Kiander 2001, 16). 
 

 Laman vaikutukset näkyivät siis selvästi yritysten toiminnassa.  Toiminnassa 

pyrittiin suorittamaan sopeutuminen vallitseviin markkinaolosuhteisiin.  Voisi 

jopa sanoa, että oli suoritettu hätäjarrutus, joka on koskenut niin menestyviä kuin 

heikompiakin yrityksiä. Laman jälkeen oli selkeästi havaittavissa vakavaraisten 

(yläkvartiili) yritysten nopea investointivauhti.  

Suljetussa taloudessa valtion toimenpiteet vaikuttavat enemmän kuin avoimen 

talouden maissa, joissa sopeutuminen on jatkuvaa johtuen kelluvista valuutta-

kursseista.  Vahvan markan politiikka ja sen itsepäinen jatkaminen ja vahvista-

minen revalvaatiolla sekä pankkikriisi aiheuttivat suuren vaurion Suomen yritys-

varantoon.  Bionomisessa mielessä valtio ei osannut omassa talouden pidossaan 

riittävästi arvioida toimenpiteittensä vaikutuksia yrityksiin.   

”Ennustan, että tehty valuuttakurssipäätös joudutaan muuttamaan ennen 

pitkää, eli silloin kun sen seuraukset tajutaan.  Rohkenen toivoa Suomen 

Pankin johtokunnan taholta moraalista rohkeutta kantaa vastuu myöskin 
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silloin syntyvässä tilanteessa.”  Casimir Ehrnrooth, Helsingin Sanomat 

1991. 

”Tällä päätöksellä vahvistettiin jyrkän suhdannelaskun jatkuminen.  Suo-

men taloudessa onkin mitä todennäköisimmin syntymässä kestoltaan ja sy-

vyydeltään vuosisadan pahin suhdannelama.”  Kansantaloustieteen profes-

sori Jouko Paunio 1991. 

Molemmat ennustukset toteutuivat varsin pian, mutta Ehrnroothin perään kuulut-

tamaa vastuunkantoa ei löytynyt.  Instituutioita suojeltiin, ja pk-yrityksiä kaatui 

jopa 35 000  valtion epäonnistuneen politiikan seurauksena.  Tilannetta pahensi 

vielä se, että niin Suomen Pankki kuin poliitikot olivat yhtenä rintamana harjoi-

tetun valuuttapolitiikan takana:  

”Silloinhan vannottiin nimenomaan, ettei tule mitään devalvaatiota.  Nyt 
on Suomen talouspolitiikka lopullisesti ja  ikuisiksi ajoiksi muuttunut, että 
nyt ei enää tulla puuttumaan valuuttakurssipolitiikkaan. Tällä saatiin har-
hautettua näitä pikkuyrittäjiä (Kiander 2001, 15). 

Valuuttakurssipolitiikassa on yleisesti viitattu valuuttaluottoihin ja niiden reval-

voitumiseen pakkodevalvaation seurauksena.  Puualalla tämä ei ollut kuitenkaan 

koko totuus.  Vahva markka ajoi myös vientiä harjoittavia puualan yrityksiä vai-

keuksiin, koska valuuttoina saadut vientitulot pienenivät markan ulkoisen arvon 

vahvistuessa.  Samanaikaisesti kuitenkin sahatavaran ja levyjen hinnat nousivat 

lisääntyneen kysynnän myötä.   

Kovan ulkomaisen kysynnän johdosta saatavuus kotimaassa heikkeni, kun vien-

tiin pyrittiin toimittamaan mahdollisimman paljon.  Vientiä harjoittavien puuta 

jalostavien pk-yritysten katetta siis vähennettiin samanaikaisesti kahdesta suun-

nasta. Vastaava haitta ei kohdistunut esimerkiksi jatkojalosteita tuottavaan Tans-

kan puunjalostusteollisuuteen, koska se pystyi kilpailuttamaan raaka-ainehan-

kintansa Norjan, Ruotsin, Suomen ja Neuvostoliiton/Venäjän toimittajien välillä. 

Alan jalostavan teollisuuden osalta on tapahtunut oleellinen muutos parempaan 

suuntaan.  Nyt raaka-aineen hintoja voidaan kilpailuttaa ainakin Venäjän ja Bal-

tian suuntaan. Tämä ei ole vielä kovin merkittävä mahdollisuus, mutta se kasvaa 

jatkuvasti. Tämä parantaa selkeästi pk-yritysten kilpailuasemaa niin kotimaan 
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kuin vientimarkkinoillakin.  Toisaalta tällainen tilanne muodostaa yhä pahenevan 

uhan etenkin sahateollisuutta harjoittavalle teollisuudelle.   

Sahateollisuus joutuu samaan tilanteeseen, jossa jalostava teollisuus on ollut jo 

pitkään.  Tukkien hinta ja palkat eivät jousta, vaan ne ovat hitaasti nousevia kus-

tannuseriä.  Tuotteesta saatava hinta on kovan kilpailupaineen alainen kansainvä-

lisillä markkinoilla.  On mahdollista, että Pöyhösen (1991) väitöskirjassaan en-

nustama sahatavaran volyymin  romahtaminen  1930-luvun tasolle tapahtuu vas-

ta tällä vuosikymmenellä.  

Palkoissa ei näy globalisaation edellyttämää joustoa.  Hintakilpailukyvyn alentu-

essa globaaleilla markkinoilla myös palkkojen edellytetään joustavan, mikäli 

tuottavuuden kasvun rajat on saavutettu (Kaplinsky, R. & Morris, M. 2000, 19.)   

Palkkajoustoa ei juurikaan tapahdu EU:n alueella kuten esim. USA:ssa ja monis-

sa kehitysmaissa (Kiander, J. 2001, 27.)   

”Työttömyyden uhka on mekanismi, joka pakottaa palkkasopeutumiseen, 
jos kustannusremonttia ei tulopolitiikalla saada aikaan...” 

Palkkajoustoa ei siis virallisesti tapahdu eikä myöskään virallisesti hyväksytä.  

Käytännössä tällaista sopeutumista, jota tapahtuu bionomiassa on myös Suomes-

sa.  Laman aikana työttömiksi joutuneet 500 000 kansalaista eivät koskaan pääse 

takaisin työhön samalla palkalla, jolla joutuivat työstä luopumaan.  Lisäksi so-

peutumista tapahtuu palkkajoustojen asemesta lomautuksina, osa-aikatyönä ja 

määräaikaisina työsuhteina.  Bionomia etsii omat sopeutumismallinsa erilaisissa 

järjestelmissä. 

Myös rahoitustuloksen kehitys todistaa de Geusin konservatiivisen rahoitusmal-

lin ja bionomisen sopeutumisen puolesta.  Yläkvartiilikäyrä, joka edustaa taseel-

taan vakavaraisia yrityksiä, näyttää selvästi, että rahoitustulos on positiivinen.  

Tästä voidaan päätellä, että kyseiset yritykset ovat selvinneet laman yli.  Toisaal-

ta on epävarmaa, ovatko alakvartiilin yritykset selvinneet lainkaan vai onko men-

ty konkurssin kautta ja tilalle syntynyt uusia yrityksiä.   

Huolimatta maltillisista palkkasopimuksista laman aikana henkilöä kohden mak-

setut palkat ovat olleet varsin tasaisella kasvu-uralla. Samaan aikaan yritysten 

tappiot ovat olleet mittavia.  Tämä tarkoittaa sitä, että palkat eivät jousta.  

Tällainen kehitys korostaa siis teoriaa, jonka mukaan korporatiiviset päätökset 
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Tällainen kehitys korostaa siis teoriaa, jonka mukaan korporatiiviset päätökset 

globaalissa toimintaympäristössä aiheuttavat yrityksissä mukautumisreaktion eli 

korjausliikkeen.  Kyseiset reaktiot ovat ennakoitavissa, mutta edellyttävät kom-

mensaalisuutta hallituksilta. On varsin todennäköistä, että yritykset joutuvat tästä 

syystä uusiin suuriin irtisanomisiin seuraavien markkinahäiriöiden ilmaantuessa. 

Onko yritysten kilpailukyvyn vertailu mahdollista? 

Onko yritysten keskinäistä kilpailukykyä mahdollista verrata tilastollisesti?  Yri-

tykset käyttävät benchmarkkausta verratakseen omia toimintojaan, strategioitaan 

ja kilpailukykyään oman alansa johtavina yrityksinä pitämiensä yritysten toimin-

toihin.  Tätä tilastollista vertailua yritettiin suorittaa yrityksille pakollisten julkis-

ten tilinpäätöstietojen perusteella.  Metodi osoittautui erittäin vaikeaksi ja epä-

luotettavaksi jopa suomalaisten yritysten välillä Patentti- ja rekisterihallituksesta 

saatujen tietojen perusteella. 

Ulkomaisiin yrityksiin verrattaessa tilanne muodostui täysin mahdottomaksi, 

vaikka käytössä oli sama valuutta.  Ongelmat johtuivat seuraavista syistä: 

• Tilinpäätöstietojen antovelvollisuus poikkeaa eri maiden välillä 

erityisesti pk-yritysten osalta. 

• Erilaiset poistosäännökset vaikeuttavat vertailua.  Joissakin mais-

sa on vapaa poisto-oikeus (Viro) joissakin taas suunnitelmapois-

tot (Suomi).  Nämä ovat ääripäitä, ja muut vaihtelevat näiden vä-

lillä. 

• Varastojen arvostuksissa poikkeamat ovat samanlaisia.  Suomessa 

varastot, ovat ne puolivalmisteita tai raaka-aineita, on arvostetta-

va käypään arvoon.  Virossa ei ole mitään säännöksiä ja varastot 

voi arvostaa nollaan tai myyntihintaan ja jopa korkeammallekin. 

• Työvoimakustannusten suuruuden vertaaminen esimerkiksi liike-

vaihtoon on mahdotonta erilaisten pakollisten palkkasidonnaisten 

kulujen johdosta. 

Kilpailukyky on metafora, jonka jokainen käsittää omalla  subjektiivisella taval-

laan.  Poliittiset päättäjät katsovat, että kilpailukyky on tilastollinen ja keskimää-
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räisesti näytettävissä oleva käsite.  Yritykset ja yrittäjät kokevat sen puolestaan 

hyvin konkreettisesti tarjotessaan tuotteitaan markkinoilla ja kilpaillessaan 

markkinaosuuksista.  Avoimessa markkinataloudessa poliittisten päättäjien ainoa 

tapa vaikuttaa kansalliseen kilpailukykyyn on luoda mahdollisimman vähän 

säännöstelty  infrastruktuuri, jossa kansantaloudelliset tulonsiirrot ovat mahdolli-

simman pieniä ja  jossa laajapohjainen verotus ei ole yritysten rasite.   

Porterin mukaan teollisuuden kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla on kan-

sallisen kilpailukyvyn barometri.  Käsitykseen on helppo yhtyä. Kansallista kil-

pailukykyä ei ratkaista tutkimuksilla tai kansainvälisillä vertailuilla.  Kuten edel-

lä on todettu se ratkaistaan yritysten välisissä neuvotteluissa (in the contractual 

situation), niissä tilanteissa, joissa sopimukset tehdään.   

Yrityksen kilpailukyky  ei siis ole pelkästään riippuvainen kustannusrakenteesta, 

vaan siihen liittyy monenlaista osaamista.  Puualalla, joka on erittäin vanha ala, 

yleisin liiketoimintaidea perustuu hyvin usein tavalla tai toisella reproduktioon.  

Esimerkiksi sahateollisuudessa ei ole nähty uusia innovaatioita vuosikymmeniin, 

ellei tällaisiksi lueta logiikka- ja tietokonepohjaisia ohjausjärjestelmiä.  Suursa-

hat tuottavat nykyisin jopa 3500 kuutiota sahatavaraa vuodessa työntekijää koh-

den.  Kun työtunteja on nykyisin alle 1700, tämä merkitsee, että yhden kuution 

tuottamiseen tarvitaan ainoastaan vajaat puoli työtuntia.  Palkkojen merkitys kil-

pailukyvylle ei siis enää ole kovin merkittävä.  

Kustannustehokkuus on saatu työn osalta sellaiselle tasolle, jota ei juurikaan voi 

enää madaltaa.  Sahatavara tuotteena on säilynyt mitoiltaan ja laadultaan saman-

laisena useita vuosikymmeniä ja asiakaslähtöinen sahaus on ollut suursahoille 

tekninen mahdottomuus. Viimeksi mainittu on subjektiivinen mielipide eikä mi-

tattu suure.  Kyse on tietenkin strategisesta valinnasta, jonka yhtiöitä johtavat 

ovat tehneet ja josta he vastaavat.  Yhä enenevässä määrin on myös toisenlaisia 

sahaajia, jotka pyrkivät asiakaslähtöisyyteen. Menemättä yksityiskohtaisiin tase-

analyyseihin voidaan yleistäen sanoa, että näillä sahoilla tuotto laskettuna erilai-

silla mittareilla vaikkapa sijoitetun pääoman tuottoprosentilla, on selkeästi pa-

rempi kuin vain suuria määriä standardisahatavaraa tuottavilla sahoilla. 



 

 

135

Kilpailukykyyn eli kustannustehokkuuteen vaikuttavat useat eri tekijät siirryttä-

essä arvoketjussa vertikaalisesti seuraavalle portaalle eli välijalosteteollisuuteen.  

Tekijöistä merkittävimpiä ovat raaka-aineet, jotka vaihtelevat eri maiden välillä   

50–85 %, työvoimakulut (15–35 %) ja muut kulut.  Taulukossa 2 on esitetty 

Finnveran asiakkaittensa keskuudessa tehdyn tutkimuksen tuloksia. 

Taulukko 2.  Puutuotealan kustannusrakenteita 2001  (Finnvera 2002). 

 

Nimike 
Aineet ja  
tarvikkeet 

Henkilöstö- 
kulut 

Ulkop. 
palvelut 

Muut kulut Käyttökate 

TOL 201 64,6 % 10,7 % 8,8 % 11,2 % 4,8 % 
TOL 203 51,4 % 20,0 % 7,0 % 12,8 % 8,4 % 

Raaka-ainekustannukset ja työvoimakulut muodostavat siis ylivoimaisesti suu-

rimmat kustannuserät etenkin asiakaslähtöisiä tuotteita tekevissä yrityksissä ja 

edustavat 70⎯75 % kokonaiskustannuksista.  On luonnollista, että näissä tapah-

tuvat muutokset vaikuttavat suoraan yhtiöiden kilpailukykyyn ja kannattavuu-

teen.  Henkilöstökulujen osuus on saatu nykyiselle tasolle konekantaa ja auto-

maatiota lisäämällä. Asiakaslähtöisyys nostaa puolestaan henkilöstökulujen 

osuutta.  Työn tuottavuus on myöskin noussut.   

Palkkojen ja raaka-aineiden osuus liikevaihdosta vaihtelee suuresti jopa tuote-

ryhmien sisällä.  Suomi alueena häviää kuitenkin työ- ja raaka-ainekustan-

nuksissa silloin, kun niitä verrataan viennin kohdemaihin.  Miksi näin on, on 

pitkän historiallisen kehityksen tulos ja vaatisi oman kvantitatiivisen tutkimuk-

sen.  Tämä ei liene mahdollista, koska a) Tilastokeskuksen lukujen perusteella 

vertailua ei voi suorittaa nykyhetkeen ja b) yritykset eivät ole halukkaita anta-

maan kyseisiä tietoja tutkijan käyttöön.  Jotain voi kuitenkin päätellä sen evi-

denssin perusteella, joka kertoo kotimaan käytön absoluuttisesta volyymin lisä-

yksestä alkaen EMUun liittymisestä.  Tämän merkitystä lisää vielä se, että koti-

maan sahatavaran käyttö oli kahden miljoonan kuutiometrin tasolla kymmeniä 

vuosia.  Tilanne muuttui kuitenkin heti, kun käyttöön tuli erilainen markki-

nadynamiikka.   

Suomen sosioekonominen järjestelmä on monista kansainvälispoliittisista syistä 

johtuen ollut koko itsenäisyyden ajan suljettu järjestelmä, joka on perustunut 
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omaan valuuttaan ja omaan tulli- ja veroalueeseen.  Heikentynyt kilpailukyky on 

korjattu muuttamalla valuutan ulkoista arvoa.  Tämä on merkinnyt käytännössä 

sitä, että yrityksille on voitu sälyttää erilaisia veroluonteisia maksuja, jotka ovat 

perustuneet palkkakertymään (Kiander 2001, 9–11).  Palkkakertymä on sikäli 

helppo laskennallinen perusta, että se on kansallisesti eri tahoilla hyvin tarkoin 

tilastoitu. Vuosittain maksetut palkat ovat tarkasti tiedossa. Budjetteja laadittaes-

sa on tiedetty, kuinka paljon valtio saa lisätuloa, jos a) palkkoihin perustuvia 

maksuja korotetaan tai b) luodaan uusia maksuja.  Suomessa on erilaisia palk-

kasidonnaisia maksuja enemmän kuin missään muussa maassa maailmassa (Eu-

ropean Commission 1997). 

Maksuilla ei kuitenkaan ole ollut suurta merkitystä, koska ne on voitu vientikil-

pailukyvyn alennuttua korjata markan ulkoista arvoa muuttamalla eli devalvoi-

malla valuutta.  Tällainen kustannusrakenne muuttui yrityksille suureksi rasit-

teeksi jo maamme liittyessä Euroopan unioniin ja paheni vuoden 2002 alussa 

yhteisvaluutan – euron – käyttöönoton myötä.  Yritykset joutuivat nopeasti so-

peuttamaan toimintansa tilanteeseen.  Tämä tapahtui a) toiminnan tehokkuutta 

lisäämällä ja b) laajoilla työntekijöiden irtisanomisilla.  Ennakkotilastot osoitta-

vat sahatavaran vientimäärien alkaneen supistua, mutta se saattaa johtua suhdan-

nevaihteluista.  Markkinoilta tuleva informaatio kertoo kuitenkin siitä, että Venä-

jän määrät ovat nousseet Euroopassa. Maa on  alkanut toimia hintajohtajana. 

Useat suuret eurooppalaiset ostajat ovat perustaneet logistiikkayrityksiä eri puo-

lille Venäjää (esim. Holz Dammers HDM). 

Raaka-aineongelmaa on käsitelty jo edellä. Raaka-aineen saantiin vaikutti 

oleellisesti myös valuutan arvon muutokset.  Devalvaatioihin nimittäin liittyi 

yleensä ”paketti”, jolla yritettiin estää inflaation nopeutuminen.  Inflaatiota 

estettiin erilaisilla hintasuluilla ja säännöstelyillä.  Tämä aiheutti esimerkiksi 

mekaanisen puunjalostuksen perustuotteissa kahdenlaisia ongelmia.  Devalvoin-

nin jälkeen tapahtui hinnoissa voimakas nousu, koska tuotteista alettiin vaatia 

samaa hintaa kuin viennissä oli saatavissa.  Ulkomaisen tarjonnan puuttuessa 

ostajien oli suostuttava hintojen nousuun saadakseen raaka-ainetta.  Inflaation 

syötyä devalvaatiohyödyn hinnat alkoivat laskea ja kotimainen tarjonta lisääntyä.  
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Tämä esti jalostavan teollisuuden pitkäjännitteisen vientimarkkinoinnin, jota 

ostajat vientimarkkinoilla edellyttivät (Kiander 2001.)   

Edellä on  tietoja, joita yhtiöt eivät halua paljastaa. Tiedot perustuvat monen 

vuosikymmenen omakohtaiseen kokemukseen toimimisesta puuteollisuuden 

tuotanto- ja myyntitehtävissä.  Observointi on tapahtunut mekaanisen teollisuu-

den tuotteiden myyjänä ja ostajana vuodesta 1967 alkaen.  Globaaleilla markki-

noilla ostaja maksaa vain tuotteen kokonaisedullisuudesta eikä siitä, millainen 

sosioekonominen tilanne myyvän yrityksen kotimaassa vallitsee.  Parhaana esi-

merkkinä puualalla on IKEA, joka tuottaa tuotteensa täysin globaalisti vain ko-

konaisedullisuuteen perustuen ja myy niitä maailmanlaajuisesti.  

Tulevaisuudessa hallitusten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden taloudellista pää-

täntävaltaa omaavien instituutioiden on päätöksenteossaan otettava huomioon 

päätösten vaikutukset yritysten kilpailukykyyn.  Mikäli näin ei tehdä seurauksia 

on kaksi: a) yrityksissä tapahtuu korjausliike, joka pyrkii palauttamaan niiden 

kilpailukyvyn, ja b) mikäli korjausliike ei onnistu, yritykset ajautuvat vaikeuksiin 

ja lopulta konkurssiin.   

Edellä esitetyillä perusteilla hyvien tai huonojen suhdanteiden odottaminen ei ole 

järkevää, vaan kilpailukyvyn ja sen edellyttämän muutosliikkeen on oltava pitkä-

jännitteistä ja jatkuvaa niin hallituksessa kuin yrityksissäkin.  Laman jälkeen 

Suomessa odotettiin Okunin lain mukaista työllisyyden paranemista. Kyseinen 

laki väittää, että bruttokansantuotteen prosentuaalinen kasvu pienentää työttö-

myyttä puolella prosenttimäärällä kasvusta.  Meillä näin ei käynyt johtuen de-

mografisesta rakenteesta.  Okunin lain yleistettävyys ei siis ole kovin hyvä.  

Niinpä kilpailukykyä on pidettävä jatkuvasti yllä, jottei syntyisi yritysten korja-

usliikkeitä, jotka johtavat työttömyyteen ja yritysten siirtymiseen edullisemmille 

toiminta-alueille.   

Asiantuntijoiden mielipiteet kilpailukyvystä poikkeavat toisistaan  Taulukon 3 

mukaisesti.  
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Taulukko 3 Valtio-yhteiskuntien globaalin kilpailukyvyn elementit     

                 (www.info.uta.fi/winsoc/projekti/proj3/tyora4_1.htm 29.11.02). 

             

Porter (1991):    
1. tuotannontekijät    
2. kotimarkkinoiden kysyntä    
3. kilpailukykyistä toimialaa  
    tukevat toimialat   
4. yritysten strategia, rakenne ja   
    kilpailu    
5. valtiovallan toimet    
6. sattuma 

Reich (1995):    
1. työvoiman osaamisen 
    taso   
2. maan infrastruktuurin
     laatu  

Castells (1996):    
1. teknologinen kapasiteetti    
2. pääsy laajoille, integroituneille,  
    ostovoimaisille markkinoille    
3. ero paikallisten tuotantokustannus-  
    ten ja markkinahintojenvälillä        
4. kansallisten ja ylikansallisten  
    instituutioiden kyky ohjata talous- 
    kasvua 

IMD (Rouvinen 1997):    
    
 1. liikkeenjohdon kyvyt    
 2. kotimaan taloudellinen tila    
 3. tieteellinen ja teknologinen   
     kapasiteetti   
 4. inhimillisen pääoman saata- 
     vuus ja taso    
 5. julkisen sektorin toimenpiteet    
 6. tavara- ja rahoitusmarkkinoi- 
     den avoimuus    
7. infrastruktuuri    
8. raha- ja sijoitusmarkkinoiden  
    toimivuus 

IMD (Garelli 
1997):    
    
1. aggressiivisuus    
2. houkuttelevuus    
3. voimavarat    
4. prosessit    
5. globaalisuus    
6. läheisyys    
7. riskien otto    
8. sosiaalinen koheesio 

WEF (Rouvinen 1997):    
1. maan tavara- ja rahoitusmarkkinoiden  
     avoimuus    
2. julkisen sektorin toimet    
3. raha- ja sijoitusmarkkinoiden kehittynei-
    syys   
4. työmarkkinoiden toimivuus, verotus,  
    työmarkkinajärjestöjen yhteistyö   
5. perus- ja soveltavan tutkimuksen taso   
6. infrastruktuurin taso    
7. liikkeenjohdon kyvyt    
8. lainsäädännön ja poliittisten instituutioi-.
    den kustannustehokkuus 

OECD (OECD 1997b):    
1. tutkimus- ja kehitysinfrastruk- 
    tuuri   
2. koulutus ja työvoiman laatu    
3. yritystoiminnan formaalit sään- 
    nöt ja informaalit käytännöt    
4. työn tekemisen formaalit sään- 
    nöt ja informaalit käytännöt   
5. työn hinta    
6. yritysverotus    
7. energian hinta    
8. telekommunikaation kustan- 
    nukset ja   infrastruktuuri  

  

Kansallista kilpailukykyä määrittävät tutkimukset ovat vahingollisia indikaatto-

reita kansallisvaltioiden yrittäjyyspolitiikan suunnittelussa.  Niiden tulokset ovat 

vanhentuneita jo syntyessään, eikä niiden avulla voida ennustaa tulevia kehitys-

trendejä. Erityisen vaarallisia vertailut ovat vaiheissa, joissa siirrytään suljetuista 

järjestelmistä avoimiin järjestelmiin. Porteria mukaillen voidaan todeta: Todelli-

nen kansallinen kilpailukyky syntyy reaaliajassa tapahtuvien yritysten välisten 

transaktioiden summana.  Kilpailukyvyn syntyminen, säilyttäminen ja kehittämi-

nen yrityksissä ovat siis kansallisen kilpailukyvyn edellytys.  Tämä edellyttää 

taas yritysten toimintaedellytysten turvaamista ja kehittämistä pitkäjännitteisesti.  
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Tällaiseen kehitykseen voidaan päästä ainoastaan yritysten ja päättäjien välisel-

lä jatkuvalla vuoropuhelulla, eikä seuraamalla historiallisia mittareita, joskin 

niistäkin voi oppia paljon. 

”Kun huono onni ja rakenteelliset heikkoudet jätetään pois laskuista, la-

maselityksiksi jää jäljelle talouspolitiikan virheet.  Jälkikäteen voidaan ni-

metä pitkä sarja päätöksiä, joita voidaan pitää virheinä – joko väärinä si-

nänsä tai ainakin väärin ajoitettuina tai väärin mitoitettuina” (Kiander 

2001, 132.)  

On välttämätöntä ja tärkeää todeta, että yhteismarkkinoilla globaalissa ympäris-

tössä toimiva Suomi ei voi itse juuri vaikuttaa markkinoiden muutoksiin, vaan 

vallitsevana on sellainen uusi toiminta-avaruus, jossa korporatiiviset, kolmikan-

taiset konsensussopimukset on projisoitava yritysten kilpailukykyyn eikä enää 

kansalliseen sosioekonomiseen ympäristöön.   Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen 

hyvinvoinnin kannalta ainoa tärkeä tekijä on yritysten menestyminen ja se 

syntyy globaaleilla markkinoilla kilpailukyvyn summana:   

H=∑ky, jossa  

H = hyvinvointi  
ky = yksittäisten yrityksen kilpailukyky.   
 

3.4 Puuala evoluutionäkökulmasta 

Evoluutio vaikuttaa tutkittavaan toimialaan kolmella eri tasolla: tuotetasolla, 

yritystasolla ja  henkilötasolla.  Tuotetasolla evoluutio käsitetään tuotteen elin-

kaarikysymyksenä.  Tuotteiden elinkaaret vaihtelevat ajalliselta pituudeltaan ja 

muodoiltaan suuresti.  Sahatavaran elinkaari on satoja tai jopa tuhansia vuosia 

riippuen määrittelytavasta.  Yrityksien olemassaolon kannalta on tärkeää pyrkiä 

mahdollisimman pitkiin elinkaariin, koska silloin tuotteen kehityskustannukset 

valmistettua yksikköä kohti pienenevät.  Yritykset kehittävät uusia tuotteita ja 

pyrkivät toisaalta upgradingin avulla pidentämään jo olemassa olevien tuotteiden 

ikää. 

Myös yrityksillä on oma elinkaarensa.  Monien pk-yritysten elinkaari on vain 

yhden yrittäjän yrittäjyyden mittainen.  Toiset yritykset jatkuvat sukupolvesta 
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toiseen.  Vanhin yritys tällä hetkellä on Stora Enso, joka etenkin Storan (Stora 

Kopparberg) puolelta on peräisin 1000–1100-luvuilta määrittelytavasta riippuen.  

Yrityksen elinkaareen vaikuttavat monet erilaiset tekijät kuten aina evoluutiossa.  

Kuitenkin on syytä ottaa huomioon, että olemassa olevien yritysten elinkaaren 

pidentäminen sukupolvien yli on vähintään yhtä tärkeää ellei tärkeämpää kuin 

uusien yritysten perustaminen. 

Henkilökohtaisella tasolla evoluutio voidaan käsittää ihmisen elinkaarena.  Sii-

näkin on tapahtunut vuosituhansien aikana kehitystä, ja elinkaari on pidentynyt 

kymmeniä vuosia. Ihmisen elinkaari pitää sisällään monenlaisia päätöstilanteita, 

joista yrittäjäksi ryhtyminen on yksi.  Suomessa pk-yrittäjyys on alkanut itse 

asiassa vasta 1950-luvulla, joten varsinainen suuri yrittäjäikäluokka on tulossa 

elinkaarensa päähän yrittäjinä.  Loppuvatko yritykset heidän mukanaan ja missä 

määrin ne mahdollisesti siirtyvät seuraaville sukupolville, on kansantaloudelli-

sesti merkittävä kysymys.      

Yrittäjän elinkaari on jatkuvan muutospaineen alainen ja hänen on pakko sopeu-

tua jatkuviin muutoksiin.  Sukupolven vaihdos ei ole koskaan itsestään selvyys, 

koska yrittäjyys ei ole säännön mukaisesti periytyvää.  Tieteellisesti sitä ei ole 

voitu todeta. Johtuuko tämä siitä, että riskinotto ei ole perinnöllistä eikä se ole 

myöskään välttämättä opittua?   Olosuhteet ja tilaisuus vaikuttavat riskinottoha-

lukkuuteen ilmeisesti eniten.  Tästä voitaisiin vetää kausaalisesti sellainen johto-

päätös, että yrittämisen aktivoimiseksi on luotava riskinottamiselle suotuisat olo-

suhteet.  Tähän Suomessa ei ole koskaan kiinnitetty riittävästi huomiota. Hyvänä 

osoituksena on 1990-luvun yrityskuolemat   

Suurin osa EU-maista pitää riskin suhdetta saatuun voittoon toisarvoisena asiana, 

mikä tulee voimakkaasti esille Vihreässä kirjassa (KOM 2002). Yhteiskunnat 

pyrkivät pikemminkin pitämään yrittäjyyttä ja sen riskejä itsestään selvinä, toi-

siinsa liittyvinä asioina. Suomessa on tehty vähäisiä parannuksia asiassa, mutta 

niillä ei ole ollut vaikutusta uusien yritysten perustamisiin.  Pk-yritysten, etenkin 

alkavien, verotus on suunniteltu sillä tavoin, että vähintään kolme ensimmäistä 

vuotta aloittava yrittäjä joutuu nostamaan ansionsa yrityksestä palkkatulona.  

Palkkatulo on Suomessa ankaran progression alainen.   
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Tarkasteltaessa tutkimusongelmaa evoluutiolähestymiskulmasta keskeiseksi tut-

kimukselliseksi kohteeksi nousee Suomen puunjalostusteollisuuden monisata-

vuotinen historiallinen kehitys.  Tämän evoluution voidaan katsoa alkaneen jo 

viime vuosituhannen alun vuosisadoilla tervanpoltosta ja jatkuneen aina tähän 

päivään ja jatkuvan edelleen hamaan tulevaisuuteen. 

Suuri osa tiedostamme koskien mahdollisuuksia ja rajoituksia tulee tutkimuksis-

ta, jotka keskittyvät organisaatioiden populaatioon  tai yhteisöön.  Kuten edellä 

on todettu innovaattoreiden ja reprodusoijien osalta, suurin osa organisaatioista 

on perustettu toimimaan suhteellisen stabiileissa populaatioissa matkien tavoit-

teita, struktuureita ja rutiineita, joita jo samassa populaatiossa toimivat organi-

saatiot noudattavat.  Toinen vaihtoehto on tietenkin toimia tällaisen jatkumon 

ulkopuolella perustamalla yritys muodostumassa tai siirtymävaiheessa oleviin 

populaatioihin (esim. entiset sosialistiset yhteiskunnat) ja mukauttamalla yrittä-

minen näihin yhteisöihin. 

Tarkasteltaessa yhteiskunnallisia ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat organisaa-

tioiden syntyyn ja kehittymiseen, esiin nousee kaksi merkittävää tekijää:  kult-

tuuriympäristön normit ja arvot sekä hallituksen ja poliittisen järjestelmän aktivi-

teetit ja tahdon ilmentymät.  Normien ja arvojen muuttuminen tai muuttaminen 

vaikuttaa yrityksen strategioihin ja resurssien tarjoajien halukkuuteen tukea uusi-

en yritysten perustantaa.  Hallituksen toimenpiteet ja poliittiset tapahtumat luovat 

uusia rakenteita elinkeinonharjoittajien toimenpideavaruuteen siten, että ne kan-

nustavat joitakin toimenpiteitä ja ehkäisevät toisia (Dobbin & Dowd 1997, 501–

529).  

Hallinnollisten ja poliittisten tekijöiden vaikutus on erityisen suuri nimenomaan 

pk-sektoriin.  Poliittinen turbulenssi  voi häiritä organisaatioiden ja resurssien 

välisiä olemassa olevia suhteita järjestelemällä organisatorisia siteitä ja vapaut-

tamalla käyttöön resursseja uusille organisaatioille  (Carroll et al. 1988, 359–

392).   

Esimerkkinä voidaan mainita se, että  Euroopan unioni on poistanut monia estei-

tä eurooppalaisen kaupankäynnin ja palvelujen tarjonnan tieltä ja vaikuttanut 

tällä tavalla organisaatioihin, jotka eivät olleet valmistautuneet operoimaan mo-
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nikansallisilla avoimilla markkinoilla.  Uudet edellytykset ja mahdollisuudet ovat 

rohkaisseet uudentyyppisten organisaatioiden perustamiseen (Delacroix 1993, 

105–135) kun toisaalta maiden protektionistinen lainsäädäntö on vaikuttanut 

kielteisesti organisaatioiden menestymiseen säätelemällä kulutuskäyttäytymistä 

omien tavoitteittensa perusteella. (Suomessa: autovero, alkoholivero, palkkojen 

sivukulurakenne jne.) 

Viimeaikoina tieto ympäristövoimien vaikutuksesta organisaatioihin on huomat-

tavasti lisääntynyt. Vaikka näistä vaikutuksista tiedetään, on todettava, että suuri 

epävarmuus vallitsee yksittäisten organisaatioiden kohdalla.   Suuri osa edellä 

mainituista tutkimuksista ei ole tehty alun perin nimenomaisesti yrittäjyyttä sil-

mällä pitäen, vaan niiden käyttö yrittäjyyden tutkimiseen on ollut ikään kuin si-

vutuote.  Myöskään yritysten massapoistumaa markkinoilta sukupolvenvaihdok-

sen vuoksi ei ole tutkittu.  

Kansainvälistä tai kansallista tutkimusta yrityksen sukupolvenvaihdoksen vaiku-

tuksista evoluutiossa ei toistaiseksi juurikaan ole.  Tämä johtunee kahdesta syys-

tä.  Ensinnäkin tulevien tapahtumien ennustaminen ei ole kovin suosittua tieteel-

lisissä tutkimuksissa. Toisekseen odotettavissa olevan suurten ikäluokkien eläk-

keelle siirtymisen vaikutus yritysvarantoon, ei ole kansainvälisesti kovin merki-

tyksellinen tutkimusalue.  Vaikka samainen kehitys koskee koko Eurooppaa toi-

sen maailmansodan seurauksena, sen merkitys muissa kansallisvaltioissa ei ole 

yhtä perustavaa laatua kuin Suomessa.   

Mekaanisen puuteollisuuden pk-yritysten tilaa ja tulevaisuutta tarkasteltaessa   

evoluutionäkökulmasta löydetään kaksi merkittävää asiaan vaikuttavaa tekijää.  

Ensimmäinen on puhtaasti teoriaan perustuva yrityksen evoluutio eli tyypillinen 

elinkaari, mikäli yrityksillä yleensä on tyypillistä elinkaarta.  Tilastollinen tarkas-

telu on jo aiemmin todettu yritysten kohdalla mahdottomaksi, koska ei ole ole-

massa keskivertoyritystä.  Tästä luonnollisesti seuraa se, että ei voi olla myös-

kään keskivertoelinkaarta.  Toisena vaikuttavana tekijänä on omistajajohtoisten 

yritysten omistajien biologinen evoluutio eli vanheneminen ja sen vaikutus yri-

tyksen elinkaareen.   
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Biologinen vanheneminen edellyttää sukupolvenvaihdosta tavalla tai toisella 

yrityksen jatkumon mahdollistamiseksi (ks. kuvio 24).  Tämä on tärkeää siksi, 

että suurin osa maailman yrityksistä on perheyhtiöitä.  Esimerkiksi Yhdysval-

loissa perheiden kontrolloimat yritykset työllistävät 50 % työssäkäyvästä väes-

töstä ja vastaavat puolesta  bruttokansantuotteesta. 

Saman tutkimuksen mukaan Fortunen 500 yrityksen listalla olevista yrityksistä 

40 % on perhevetoisia ja koko maailman yrityksistä puolestaan 65–80 % on per-

heyrityksiä.  Sama lähde mallintaa kasvavaa perheyritystä. 

 

           Bisnesakseli 

 

 

 

 

            Perheakseli  

 

                         Omistusakseli 

 

 

 

Kuvio 24.   Kasvava perheyritys malli.                                      
 
Yhdysvalloissa sukupolven vaihdos saman suvun seuraavalle polvelle   onnistuu 

vain n. 30 % tapauksista ja vain 20 %:ssa tapauksista, joissa on kysymys use-

ammasta sisaruksesta (http://www.leadingresearch.hbs.edu/archives/02.03/story04.htkl 

4.9.02).  Edellinen luku korreloi suoraan suomalaisten tutkimusten kanssa.  Vielä 

pienempi on  onnistuminen, jos yrityksen ikä on sellainen, että osakkeet ovat 

jakautuneet serkuskonsortion hallintaan.  Suurempi onnistumisen todennäköisyys 

on niissä tapauksissa, joissa sukupolvenvaihdoksen kohteena oleva yritys jakau-

tuu useammiksi omistajavetoisiksi, itsenäisiksi yrityksiksi. 

Maturiteetti Maturiteetti 

Aloittava yritys 

Kasvu/ muotou-
tumin Nuori 

yrittäjä-
perhe 

Ryhty-
mässä 
yrittäjäk-
si 

Yhdessä 
työsken-
tely 

Vahdin 
vaihto 

Kontrolli 
omistus 

Sisarukset 

Serkkuverkko 
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Yritysten määrän eli yritysvarannon koko riippuu yritysten uusperustannasta ja 

markkinoilta poistumisista.  Tarkasteltaessa puualan pk-yritysten tilaa ja tulevai-

suutta oleellinen tekijä on se, kasvaako alan yritysten määrä vai ollaanko menos-

sa kohti alan taantumaa ja päätymässä samaan kohtaloon kuin tervan valmistus 

1800-luvun lopulla.  Sekundaarisia tekijöitä ovat yritysten uusperustantaan ja 

sukupolvenvaihdokseen liittyvät tekijät.  Evoluutioteorian mukainen lähestymis-

tapa tarkastelee ongelmaa pääongelmien kautta. Kuitenkin on mahdotonta olla 

täysin puuttumatta jonkin ilmiön syihin silloin, kun ne ovat tarkastelun kannalta 

tarpeellisia ja todennettavia. 

Tämän päivän yrittäjyyteen vaikuttaa oleellisesti kunkin kansallisvaltion histori-

allinen kehitys.  Esihistoriallisina aikoina valtaa pitävien miekka joko suojeli 

vapaata yrittäjyyttä tai kahlitsi sitä.  Motiivit eivät ole historian kulussa muuttu-

neet vaan ainoastaan keinot.  Smithin liberaali kapitalismi suosi hyvin vapaata 

yrittäjyyttä, jota kutsuttiin myös riistokapitalismiksi.  Sen ongelmia olivat kartel-

lit, jotka eivät suosineet innovatiivisuutta, vaan rajoittivat sitä ja samalla inves-

tointeja.  Keynes kehitti talousteoriat, jotka suosivat valtion osallistumista laajas-

ti yritystoimintaan.  Kommunismi meni vielä pidemmälle ja edusti totalitaarista 

valtionomistusta ja keskitettyä talouden suunnittelua.  Kommunistisen talouden 

kokeilu alkoi Venäjän vallankumouksesta.  Keynesiläisyys alkoi toisen maail-

mansodan jälkeen läntisen Euroopan sotaa käyneissä valtioissa.   

Kansakunnan demografisen rakenteen kehitystä voidaan pitää biologisen evoluu-

tion heijastumana yrittäjyyteen (http://popindex.princeton.edu 13.2.03).  Suurissa 

yrityksissä ja etenkään pörssiyhtiöissä omistajien demografisen rakenteen vinou-

tumat eivät yleensä ole kovin suuri riskitekijä.  Riski ei ole myöskään johdon 

biologinen vanheneminen.  Ikärakenteen muutokset suurten yritysten laajassa 

osakaspohjassa eivät vaikuta yritystoimintaan.  Johdon vanheneminen on puoles-

taan valintakysymys ja tutkimusten mukaan kolmen sukupolven yritykset ovat 

kaikkein pitkäikäisempiä (de Geus 1997, 6–7). Pk-yrityksissä, joista huomat-

tavan suuri osa on perheyrityksiä ja jotka muodostavat noin 90 % kaikista yrityk-

sistä,  omistajien ja johdon biologinen vanheneminen edustaa todellista riskiä. 
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Viime vuosina on alkanut esiintyä kasvavaa mielenkiintoa monimutkaisiin suh-

teisiin, jotka ovat taloudellisen evoluution ja demografisten muutosten välillä.  

Yhdentyvä Euroopan markkina-alue ja rautaesiripun luhistuminen ovat kaksi 

viimeaikaisen taloudellisen evoluution muotoa, joita ei voida ymmärtää ilman 

demografisten muutosten ymmärtämistä.  Demografiset muutokset ovat aina 

olleet vaikuttamassa yritysten ja talouden syntyyn ja muutoksiin kysynnän ja 

tarjonnan lainalaisuuksien kautta.  Missä populaatio lisääntyy, siellä syntyy ky-

syntää ja tarjontaa.  Populaatio pyrkii evoluutiomallin mukaan sinne, missä elä-

misellä on suotuisimmat olosuhteet.  Suomessa vetovoimaisia keskittymiä näyt-

tää olevan ennen kaikkea kehä kolmosen ympäristössä.  Lisäksi maassa on toki 

muitakin samaan teoriaan perustuvia keskittymiä. 

Liittyminen ensin Euroopan unioniin ja myöhemmin sen yhteiseen valuttaan on 

Suomen taloushistorian ja yritysten yksi evoluutiollinen käännepiste. Tarkastel-

tavaan alaan liittyy lisäksi  biologisen evoluution eli yrittäjien ikääntymisen ai-

heuttama käännekohta. Tämä johtuu siitä, että ala on hyvin vanha evoluutiolli-

sessa mielessä. Koko puunjalostusala on siis monien yhtäaikaisten uhkatekijöi-

den kulminaatiopisteessä, jollaisessa se ei ole aiemmin ollut. Ongelmaa on syytä 

tarkastella sekä yrityksen evoluution kannalta että taustalla olevan historiallisen 

kehityksen kautta.  

Puuteollisuuden historiallisia taustoja 

Tarkasteltaessa teollisuudenalan evoluutiota joudutaan palaamaan ajassa satoja 

vuosia taaksepäin aina viime vuosituhannen puoleenväliin saakka.  Tämä on tär-

keää riittävän kuvan muodostamiseksi puuteollisuuden tuotannon ja tuotteiden 

kehittymisestä.   Terva on eräs puualan maineikkaimpia tuotteita, ja sen elinkaari 

on malliesimerkki siitä, miten tuotteen elämä saattaa päättyä.  Ennen tarpeellises-

ta, jopa välttämättömästä tuotteesta saattaa tulla uudessa Euroopassa lailla kiel-

letty tuote sellaisten päättäjien päätöksellä, jotka eivät ole ikinä tervaa nähneet. 

Tarkkaa tervan valmistamisen aloitusaikaa ei tiedetä. Ei myöskään tiedetä sitä, 

koska vienti Suomessa alkoi, mutta varmuudella tervaa on viety Eurooppaan 

ainakin jo 1500-luvulla.  Suurtuotannoksi tervanpoltto kehittyi järvi-Suomen 

alueella sekä Iin ja Vaasan välisellä rannikolla 1600-luvulla.   
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Vaikuttavana tekijänä tervanpolton kasvuun oli kysynnän voimakas lisääntymi-

nen.  Kysynnän lisäys aiheutui Hollannin ja Englannin siirtomaapyrkimyksistä: 

merikelpoisten laivojen rakentaminen ja tervan tarvetta.  Sanotaan, että jopa Nel-

sonin ja Napoleonin laivat olisivat olleet suomalaisella tervalla käsiteltyjä. 

Voitaneen kuitenkin hyväksyä, että Suomella on ollut merkittävä asema euroop-

palaisen kulttuurin leviämisessä.  Ilman tervaahan pitkät kuukausia kestävät me-

rimatkat olisivat olleet mahdottomuus! 

Suomen taloudellisen kehityksen aloittaminen olisi mahdollista tehdä vielä 1000 

vuotta aikaisemmalta ajalta.  Tuolloin maassa käytiin kauppaa lähinnä turkiksil-

la, joita ei tuotettu teollisesti tarhoissa.  Historiallisesti ottaen jakso on mielen-

kiintoinen, koska se ajoittuu kauteen 500 vuotta ennen Ruotsin vallan aikaa ja 

todistaa vilkkaan itäisen silkkitien toiminnasta Ruotsin Birkasta Vanhan Laato-

kan (Staraja Ladoga) ja Bysantin kautta aina Kiinaan saakka. 

Tervan strategista merkitystä kuvaa osaltaan myös se, että tervan ulkomaan-

kauppa ohjattiin  kulkemaan Tukholman tavarakomppanian kautta.  Isonvihan 

päättyminen Uudenkaupungin rauhaan vuonna 1721 muutti kuitenkin merkittä-

västi tilannetta.  Suuria osia Suomesta liitettiin Venäjään, ja nyt tervaa voitiin 

myydä ilman ruotsalaisten tullinkantoa.  Tervan viennin yksi kukoistuskausi sat-

tui 1770–80 -luvuille, jolloin Oulusta tuli maailman johtavia tervanviejiä ja se 

kilpaili johtavasta asemasta vain Arkangelin kanssa.  Evoluution kannalta mer-

kittävää on, että Oulu on vasta nyt saamassa tietotekniikan avulla takaisin yli 

kaksisataa vuotta sitten menettämänsä aseman johtavana kansainvälisen kaupan 

keskuksena.   

Teknisenä puunjalostusmuotona tervanpoltto oli varsin vaativa prosessi, joka on 

voitu määritellä teolliseksi prosessiksi huolimatta sen pienestä ja kertaluonteises-

ta tuotannosta.  Tervaspuut oli kuorittava neljänä edellisvuotena, jotta niistä 

yleensä tulisi tervaspuita.  Yleisin polttomuoto oli hautapoltto. Kemiallisesti kyse 

oli kuivatislauksesta.  Varsinainen hauta rakennettiin yleensä keväällä, jolloin 

puiden kerääminen ja kuljetus oli helppoa.  Haudan poltto tapahtui yleensä kesäl-

lä.  Polttoprosessi oli tarkkaa työtä, josta vastasi erityinen hautamestari.  Tämä 

vaihe kesti yleensä viikon, ja saadun tervan määrä oli 40–50 tynnyriä haudan 

koosta riippuen.  Tynnyrin koko oli 125 litraa. 
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Tervan tuotannon huippu Suomessa saavutettiin varsin myöhään, vuonna 1865.  

Tuolloin vientimäärä oli noin 50 000 tynnyriä ja se muodosti maan ainoan mer-

kittävän vientituotteen.  Kysyntä alkoi kuitenkin tämän jälkeen hiipua ja  tuotan-

to supistui.  Kysynnän vähenemiseen vaikutti eniten rautalaivojen valmistuksen 

alkaminen.  Näihin ei luonnollisesti enää tarvittu tervaa samalla tavalla kuin puu-

laivoihin.  Toisaalta myös metsien omistusolot muuttuivat ja metsien arvo kasvoi 

sahojen alkaessa hankkia tukkeja sahatavaratuotannon tarpeisiin.  Vaikka kysyn-

tä jatkui vielä jonkin aikaa kohoavat palkat söivät lopulta tuotteen kilpailukyvyn 

halvempaan kivihiilitervaan verrattuna.  Suomen teollisen historian ensimmäinen 

evoluutiovaihe päättyi tervanpolton loppuessa ja sahauksen vallatessa sen ase-

man johtavana vientiteollisuuden alana.  

Tervanpolton myötä 1600-luvulla maahan alkoi syntyä muutakin teollisuutta.  

Koskiin rakennettiin ensimmäisenä jauhomyllyjä ja sahoja. Vesikäyttöiset sahat 

toimivat muun muassa Liuksialan ja Vääksyn kartanoissa.  Kustaa II Adolf antoi 

vuonna 1621 elinkeinojen harjoittamista säätelevän  ammattikuntalain, jota nou-

datettiin vuoteen 1886 saakka. Tällöin se keisarillisen majesteetin asetuksella 

kumottiin.  1700-luvulla tuli myös rautaruukkeja, lasiruukkeja, lankatehtaita ja 

verkatehtaita.  Suomen teollisuuden pohja alkoi kehittyä ja laajeta.  Teollisuudel-

la ei ollut suoranaisia kytkentöjä tervanpolttoon, mutta koska tervatuotanto loi 

maahan yleistä vaurautta ja avasi vientiyhteyksiä eri maihin, voidaan olettaa, että 

se on osaltaan mahdollistanut muun teollisuuden syntymistä. 

Edellä oleva historiikki ei ole pelkästään yleistä historiaa, vaan se on esi-

merkki talouselämän sopeutumisesta kysynnän muutoksiin vapaassa mark-

kinataloudessa.  Devalvaatiota ja kansantalouden toimintamekanismeja ei 

oltu vielä keksitty, mutta silti kysyntä ja sen muutokset ohjasivat tuotan-

non- ja kaupan rakenteita.  Tervanpolton loppuminen pakotti yrittäjät ja 

yhteiskunnan sopeutumaan,  ja niin syntyi sahateollisuus.  Tervan historia 

omaa selkeät bionomisen kehityksen tuntomerkit: synty, kukoistus, taistelu 

olemassaolosta ja sopeutuminen uuteen raudasta taottujen laivojen aika-

kauteen ja halvemman kivihiilitervan markkinoille tuloon.  

Teollinen vallankumous ja populaation nopea kasvu alkoivat liberalisoida maan 

ilmapiiriä ja kiihdyttää taloudellista toimeliaisuutta.  Maan väkiluku oli 1800-
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luvun taitteessa kohonnut noin 830 000:een. Vuosisadan puoleen väliin tultaessa 

väkiluku oli kasvanut jo 1 640 000: een ja 1900-luvulle siirryttäessä jo 2 650 

000: een asukkaaseen.  Elinkeinoelämän aatteellisena soihdunkantajana toimi J. 

V. Snellman, joka kirjoitti jo vuonna 1848 Saima-lehdessään maatalouden ohella 

monipuolisen teollisuuden puolesta.  Hän kannatti yksityisen yrittämisen suu-

rempaa vapautta ja kilpailun tärkeyttä. 

Snellman käynnisti voimakkaan keskustelun siitä, mihin suuntaan elinkeinoelä-

mää olisi kehitettävä.  Kehityksen perustana olisivat huomattavat vesivoima- ja 

metsävarat.  Näitä täydentävät malmivarat olivat myös kohtuulliset, joten vienti-

teollisuuden kehittymisen edellytykset olivat olemassa.  Samaan aikaan myös 

Venäjällä oli käynnissä nopea teollistuminen ja se ei voinut olla vaikuttamatta 

tapahtumiin Suomessa. Merkittävän piristysruiskeen teolliseen kehitykseen antoi 

jo edellä mainittu höyrykoneen keksiminen.  Huomionarvoista on lisäksi se, että 

höyrykoneen käyttö sallittiin Suomessa sahaukseen vuonna 1857.  Höyrykone oli  

niin mullistava keksintö, että sen käyttö oli luvanvaraista!  Päätös merkitsi sitä, 

että  sahat eivät olleet enää sidoksissa vesistöihin.  Sahoja alkoikin siirtyä vesis-

töjen rannoilta sisämaahan, mikä merkitsi  sahateollisuuden kannalta käänteente-

kevää teknistä muutosta. 

Teollinen yrittäminen oli ennen 1800-luvun vaihdetta aivan alkuvaiheessaan.  

Suuria ja merkittäviä yrityksiä ei ollut kovinkaan monta. Nykyisten kriteerien 

mukaan kaikki toimivat yritykset olivat pk-yrityksiä.  Lähestyttäessä vuosisadan 

puoltaväliä Euroopasta alkaneet liberaalit suuntaukset vaikuttivat myös Suomes-

sa.  Uudet lait  muokkasivat infrastruktuuria ja vaikuttivat suomalaisen yrittäjyy-

den kulttuuriseen kehitykseen. Käsityöläisammattikunnat lakkautettiin 1859. 

Samalla vapautettiin kilpailua. Lisäksi maakauppa vapautettiin, sahaustoiminnan 

harjoittaminen vapautui, yksityispankkien perustaminen sallittiin ja Suomen 

markka otettiin käyttöön.  Keisari antoi asetuksen kaupasta ja elinkeinosta Suo-

men suuriruhtinaan maassa vuonna 1868.  Sen 27 § edellytti pakollisia elinkei-

noyhdistyksiä ja rekisteröitymistä ”maistraatin tahi järjestysoikeuden edessä”.  

Niinpä Kuopiossa annettiin julkinen kuulutus keväällä 1868: 

”Elinkeinon harjoittajat kaupungissa pankoot joko kaikki yhteisesti tai 

jakautuen enintään kolmeen parveen, kaupan, tehdasteollisuuden ja käsi-
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työn mukaan, toimeen yhdistyksiä niiden asiain hoitamista varten, jotka 

koskevat niitä elinkeinoja, joita yhdistyksen jäsenet harjoittavat.” 

Vuosisadan puolivälissä yritysmaailmaa hallitsivat sahat, tekstiilitehtaat, lasiteh-

taat, rautaruukit ja tupakkatehtaat. Suomen teollinen kehitys otti ensi harppauk-

sia.  Kaikki mainitut alat vaativat jo silloin verrattain suuria investointeja eivätkä 

ne olleet mpk-yrityksiä.     

Suomen teollisuuden lippulaiva Nokia perustettiin vuonna 1865 puuta 

jalostamaan. 

Ulkomaisten yrittäjien kiinnostus Suomen suuriin metsävaroihin ja koti-

maisten pääomien puute olivat niitä merkittäviä tekijöitä, jotka toivat maahan 

ulkomaisia investoijia.  Etenkin Norjassa järeän sahatukin saanti oli heikentynyt 

ja sieltä alettiin tähyillä Suomen puuvaroja.  Tärkein norjalainen oli konsuli Hans 

Gutzeit, joka saapui ensi kerran Suomeen 1871.   Hän toi mukanaan alan vii-

meistä teknistä tuntemusta, koneita ja jopa ammattitaitoisia työntekijöitä.  Hänen 

perustamansa yritys on nyt nimeltään Stora Enso.  Höyrysahojen tultua luvalli-

siksi senaatti antoi vuosina 1870–75 perustamisluvan yhteensä 60 höyrysahalle 

ja vuoden 1878 lopussa maassa oli höyrykoneilla toimivia sahoja yhteensä 66.  

Valtiopäiväjärjestys säädettiin ja yrittämisen kannalta tärkeä laki elinkeinon 

harjoittamisen vapaudesta annettiin 31.3.1879. 

Nykyisin vastaavaa kehityskulkua on mahdollista seurata hyvinkin lähellä 

Baltian maissa ja Venäjällä.  Viro käytti jopa omia metsävarojaan uuden 

itsenäisen Viron valuutan vakuutena.  Stora Enso puolestaan osti Viron 

suurimman puunhankinta- ja  sahayhtiön Sylvesterin vuoden  2002 lop-

puun mennessä.  Yhtiö, jonka juuret ovat syvällä Skandinavian historias-

sa, toteuttaa omaa taloudellista evoluutiotaan laajentaen  pääoma-

köyhään  Baltiaan. 

Jo 1880-luvun loppupuolella teollisuus alkoi tähyillä Venäjän laajoille ja kasva-

ville markkinoille. Venäjän kaupan perinteemme on siis jo useiden sukupolvien 

ikäinen. Eli se yleinen uskomus, että sodan jälkeen syntynyt bilateraalinen kaup-

pa olisi Venäjän kauppasuhteittemme alku, ei pidä paikkaansa. Kauppa tosin oli 
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tavallaan sisäkauppaa emämaan ja suuriruhtinaskunnan välillä, kuten nyt EU:ssa. 

Sillä oli kuitenkin ratkaiseva merkitys yritystoiminnan kehittymiselle Suomessa.  

Kauppa oli varsin merkittävää aina 1880-luvulle saakka. Teräksen käyttö laivo-

jen rakentamisessa lopetti nopeasti laajamittaisen pohjalaisen puulaivojen raken-

nusperinteen ja viimeinen purjelaiva valmistui vuonna 1874.  Samalla tyrehtyi 

laajamittainen tervanpoltto. 

Taulukko 4.  Suomen suurimmat yritykset 1890⎯91 (Nukari & Syvänen 1988). 

                                        

Yritysten lisääntyminen synnyttää rahoitus- ja vakuutustarpeita  

Vilkastunut yritystoiminta vaati toimiakseen myös pankkeja.  Säästöpankkeja oli 

toiminnassa jo kolmisenkymmentä eri puolilla maata.  Suomen tämän hetken 

merkittävin liikepankki – Nordea – aloitti toimintansa vuonna 1862.  Pankin 

syntyyn vaikutti voimakkaasti Henrik Borgström nuorempi, jonka päämääränä 

oli kerätä maan eri puolilta varoja elinkeinoelämän käyttöön.  Suuri syy tähän oli 

sahateollisuuden leviäminen eri puolille valtakuntaa ja alan vaatima suuri pää-

omatarve.   

Suomen suurimmat yritykset 1890/91 
1. Finlayson & Co. Tampere 
2. Tampereen Pellava- ja Rauta-Tehdas Tampere 
3. E. Meyer  o (ent. Pitkäranta), Impilahti 
4. Forssa Ab, Tammela 
5. Paul Wahl & Co, Varkaus-Kotka 
6. A Ahlström, Noormarkku 
7. Vaasan Puuvillatehdas Oy, Vaasa 
8. Crichton & Co (ent. Ericsson & Cowie, Turku 
9. W. Rosenlew & Co, Pori 
10. Veljekset Åströmin nahkatehdas, Oulu 
11. Kymmene Ab, Valkeala 
12. N. L. Arppen perilliset, Tohmajärvi 
13. Haapakosken ja Oravin ruukki, om. A. Neiglick, Rantasalmi 
14. Hackman & Co, Viipuri 
15. P. C. Rettig & Co:n tupakkatehdas, Turku 
16. Fiskars Ab, Pohja 
17. Helsingin laivatokka, om. Rosenlew & Co, Pori 
18. Porin konepaja, om. O. Eklund, Helsinki 
19. W Gutzeit & Co, Kotka 
20. Tampereen paperitehdas, om. J. E. Frenckell & Son, Tampere 
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Vakuutustoiminta oli ollut pääosin ulkomaisten hallussa, koska Suomen ensim-

mäinen vakuutusyhtiö – Suomen Palovakuutuskonttori – oli kaatunut Turun pa-

lon aiheuttamiin vastuisiin vuonna 1827.  Tämä aiheutti puolestaan sen, että vielä 

1880-luvulla yli puolet vakuutustoiminnasta oli ulkomaisten yritysten hallussa.  

Suomalaisella klubilla kansallistunto jatkoi kuitenkin kasvuaan ja synnytti 1890-

luvun vaihteessa Kansallis-Osake-Pankin sekä vakuutusyhtiöt Suomen ja Sala-

man. 

Merkille pantavaa on, että tällä aikakaudella suomalainen liike-elämä 
oli hyvin kansainvälistä ja avointa sekä täysin säännöstelemätöntä.  
Myöhemmin nimenomaan vakuutus- ja pankkitoiminta olivat eräitä 
tarkimmin säännösteltyjä ja suljettuja aloja. 

Taulukon  4 tekee mielenkiintoiseksi se, että ainakin kaksitoista listan yritystä 

toimii vielä nykyisin.  Tämä on varsin poikkeuksellista maailman taloushistori-

assa.  Fortunen maailman 500 suurimman yrityksen listalla yritysten keski-ikä 

on 40–50 vuotta (de Geus 1997, 1) 

Syynä on usein pidetty yritysten vaikeutta sopeutua uusiin kilpailutilanteisiin eli 

yritysten sisäisen jatkuvan koulutuksen puutetta. (ks. oppimiskäyrä.)  Koko listan 

yrityksistä yli kolmannes oli hävinnyt tai pirstoutunut vuoteen 1983 mennessä.  

Mikä siis on pitänyt Suomen listan niinkin monta yritystä hengissä?  Vastauksia 

on ainoastaan kaksi: 

1. Kansantaloudelle tärkeiden yritysten toimintaa on turvattu niiden tar-
peisiin tarkoitetulla lainsäädännöllä.  Tällaista lainsäädäntöä on vie-
läkin osittain voimassa!  

2. Edellisen lisäksi kansantalous suljettiin, jotta omien hallinnollisten 
päätösten avulla voitiin vaikuttaa talouden kehitykseen esimerkiksi 
valuuttakurssien muutoksilla.  Tämä toimenpide loi puolestaan mah-
dollisuuden omaehtoisen verotuksen käyttöönotolle. 

Suuryritysten tarpeisiin keskittyvä lainsäädäntö, joka osittain on yhä voimassa, ei 

ole kohdellut tasa-arvoisesti pk-yrityksiä ja niiden täysin erilaisia tarpeita, koska 

on mahdotonta soveltaa saman lainsäädännön alle täysin toisistaan poikkeavia 

yrityskulttuureita (Kiander 2001).  Korporatiivinen lainsäädäntö ei voi tukea pk-

yritysten syntymistä ja toimintaa, vaan pikemminkin estää sitä (European Com-

mission 2003, 17).  
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Toinen huomion arvoinen seikka listalla on, että W. Gutzeit & Co. oli kohonnut 

kovin nopeasti suurimpien listalle.  Suomen teollisuuden nykyinen ykkönen – 

Nokia – ei sen sijaan ollut vielä kahdenkymmenen suurimman joukossa (Nukari 

& Syvänen 1988). 

TEOLLISUUDEN JA KAUPUNKIEN KASVU  

Yleisen evoluutioteorian mukaan ihminen pyrkii hakeutumaan sinne missä hä-

nellä on optimaaliset elinmahdollisuudet.  Maatilojen vaikeutuneet elinolosuhteet 

aiheuttivat muuttoa kaupunkeihin paremman leivän ääreen.  Maaltamuutto ja 

väestönkasvu edistivät evoluutiota lisäämällä rakentamista.  Kaupungeissa alkoi-

vat yleistyä kerrostalot ja sen myötä kivirakentaminen. Rakennusten 

suureneminen edellytti suunnitelmallisia asemakaavoja.  Rakentamisessa oli 

selvästi vallalla myös luokkajaon piirteitä. Työläisille rakennettiin omia 

kaupunginosia ja porvareille huvilakaupunginosia. Esimerkkinä jälkimäisistä on 

Kulosaari. Hanketta ajoi Ab Brandö Villastad, joka oli perustettu joidenkin 

liikemiesten, arkkitehtien ja insinöörien aloitteesta vuonna 1907. 

Teollistuminen voimistui ja alkoi keskittyä eteläiseen Suomeen.  Puunjalostuk-

sen osuus kasvoi ja monipuolistui.  Vuonna 1910 joka kolmas sai palkkansa puu-

teollisuudesta.  Bruttokansantuote muuttui myös siten, että vuosikymmenen puo-

leen väliin tultaessa teollisuus ja palvelut olivat kansantaloudellisesti yhtä suuria 

maa- ja metsätalouden kanssa.  Vaikka sahateollisuus oli edelleen merkittävin ala 

puuteollisuudessa, ensimmäisen maailmansodan alla myös paperin tuotanto kas-

voi.  Pietariin saatu rautatieyhteys paransi Venäjän kaupan mahdollisuuksia. 

Naapuriin vietiin sanomalehtipaperia ja ruskeaa käärepaperia.  Vienti Englantiin 

saatiin myös käyntiin ruskean käärepaperin avulla, kun tervakauppa sinne oli 

käytännössä kokonaan loppunut. Sellun tuotannosta yhä suurempi osa jalostettiin 

kotimaassa.   

Paperiteollisuudessa huomattiin jo varsin varhaisessa vaiheessa  tuoteke-

hityksen ja jatkojalostuksen tarpeellisuus.  Parempia laatuja tietenkin 

vaati paraneva ja automatisoituva painotekniikka, jonka kysyntään   tuo-

tekehityksellä pyrittiin vastaamaan.             



 

 

153

Sahateollisuudessa säilyi ulkomainen kiinnostus, ja yhä useampia vientisahoja 

rakennettiin ulkomaisen pääoman avulla.  Sama kehitys on nyt uudella vuositu-

hannella jatkumassa Baltian maissa ja Venäjän lähialueilla, jonne suomalaiset 

monikansalliset yhtiöt voimakkaasti investoivat.  Siellä valmistetaan nyt niitä 

tuotteita, joita suomalaisella kustannustasolla ei enää pystytä valmistamaan kil-

pailukykyisesti, mutta joilla edelleen on kysyntää maailmanmarkkinoilla. 

Toisaalta tuoteala myös laajeni.  Mukaan tulivat kotimarkkinateollisuudeksi 

muodostunut tulitikkuteollisuus ja vientiteollisuudeksi kasvanut rullien valmis-

tus.  Puisten rullien osuus oli niin merkittäviä, että suomen osuus koko maailman 

rullatuotannosta oli yli 80 %.  Muovien tulosta huolimatta rullien valmistus jat-

kui vaneriteollisuuden sivutuotteena pitkälle 1960-luvulle.  Nykyisillä raaka-

aineiden hintasuhteilla ja tekniikalla ala saattaisi olla yhä tuottoisa vihreitä arvoja 

korostavassa ajassamme. 

Suomen 1800-luvun puolivälissä alkanut teollinen kehitys oli merkittävää en-

simmäiseen maailmasotaan tultaessa. Erityisesti parin vuosikymmenen jakso 

ennen maailmansotaa oli ollut voimakkaan kasvun aikaa.  Teollisten työpaikko-

jen määrä kohosi yli 2,5-kertaiseksi.  Huolimatta Pohjanmaan voimakkaasta 

muuttoliikkeestä ulkomaille väestönkasvu ja urbanisoituminen oli ollut nopeaa.  

Bruttokansantuote oli viisinkertaistunut viidessäkymmenessä vuodessa.   Yrittä-

jyyden infrastruktuuri oli luotu ja muun maailman sotiessa Suomi valmistautui 

itsenäisyyteensä.  

Suomen taloudellinen tilanne oli muodostumassa vaikeaksi Venäjän sotatarvike-

tilausten loputtua.  Maassamme kärsittiin nälkää ja elintarvikepula oli huutava.  

Sisäpoliittiset valtakäsitykset olivat pahasti ristiriidassa keskenään. Suuri erimie-

lisyys vallitsi siitä, mihin suuntaan maan tulisi kulkea.  Seurauksena oli kansa-

laissota, jonka oikeistolaiset voittivat, ja jonka arpia on paranneltu aina näihin 

päiviin asti.  Arvet olivat juurtuneet niin syvälle työväenluokkaan, että valitetta-

vasti vieläkin pienyrittäjyys ja riistokapitalismi saavat väliinsä yhtäläisyys-

merkin. 
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1990-luvun neuvostokaupan loppuminen ei ollut siis ensimmäinen idänkaupan 

kriisi.  Historialla on tapana toistaa itseään ja odotettavissa on jälleen idänkaupan 

kasvu historiallisen evoluution jatkumona.   

Lama ja teollisuuden uusi nousu 

Seuraava vuosikymmen toi kuitenkin taas maailmanlaajuisen laman, joka kosket-

ti myös Suomen taloutta.  Kultakannasta jouduttiin luopumaan vuonna 1931, 

mutta markan sitominen Englannin puntaan säilytti rahamme arvon vakaana ja 

kansainvälisen luottamuksen markkaan.  1930-luvulla paljon esillä ollut ja muuta 

maailmaa horjuttanut lama, ei siis vaikuttanut Suomeen likikään samalla voimal-

la kuin 1990-luvun lama.  Bruttokansantuote jatkoi tasaista kasvua nousten 1920-

luvulta 1930-luvun loppuun mennessä yhteensä liki 120 %.  Myös teollisuus-

työntekijöiden määrä lisääntyi siten, että lukumäärä oli 1930-luvun lopussa     

325 000 henkeä.  Samaan aikaan maan väkiluku oli 3 697 700 henkeä. Maata-

loudessa työskenteli noin 1 900 000 henkeä.  Nämä luvut merkitsivät toisaalta 

sitä, että maataloudesta oli 20 vuoden kuluessa siirtynyt teollisuuteen ja pääasi-

assa kaupunkeihin noin 100 000 henkeä.  Tämän lisäksi teollisuus oli työllistänyt 

huomattavan osan väestönkasvusta.  

Elinkeinoelämän toiminnan kannalta tärkeää vuoden 1734 kauppakaarta 

uudistettiin itsenäisyyden aikaa ja muuttuneita olosuhteita vastaavaksi 

13.6.1929 liki 200 vuoden käytön jälkeen.  

Teollisuuden nopeasta kehittymisestä ja merkityksestä huolimatta valtio tuki 

edelleen voimakkaasti maataloutta.  Muistossa oli vielä pula-ajan kova elintarvi-

kepula.  Tukeminen tapahtui tietenkin tuontirajoituksin ja tuontitullien avulla, 

mutta myös tuotantoa kehittämällä ja etenkin tutkimustoimintaa lisäämällä. 

Myöskin maatalousneuvontaa ja koulutusta lisättiin.  Merkittäviksi muodostuivat 

Lex Kallio ja Lex Pulkkinen.  Etenkin jälkimmäinen laki, jonka tarkoituksena oli 

palauttaa puutavarayhtiöiden hankkimat maat takaisin asutus- ja viljelykäyttöön, 

muodostui tärkeäksi.  Lain perusteena oli, että maat oli hankittu kiertämällä 

vuonna 1915 annettua lakia.  Näillä laeilla oli se vaikutus, että tilojen määrä li-

sääntyi vuosina 1920–39 166 000:sta 235 000:een.  Peltoala puolestaan kasvoi 

600 000:sta hehtaarista 2 600 000:een hehtaariin.  Kyseisen lain johdosta metsien 
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omistus on pirstaloitunut  nopeasti 2000-luvun alkuvuosina vaikeuttaen metsän-

hoitoa ja korjuuta.   

Metsäteollisuuden tavoitteita helpotti valtakunnan metsien inventointi vuosina 

1921–24.  Sen avulla pystyttiin arvioimaan metsien tuottoa ja  metsäklusterin 

toimintapohjan laajuutta. Sahateollisuuden toiminta-aste määräytyi rakennusteol-

lisuuden aktiviteetin mukaan niin kotimarkkinoilla kuin viennissä.  1930-luvun 

lama vaikutti sahateollisuuteen enemmän kuin paperiteollisuuteen, mutta koko-

naisuutena klusteri selvisi lamasta suhteellisen hyvin.  Vuonna 1937 sahattiin jo 

6 400 000 kuutiota sahatavaraa, jossa oli nousua 70 % viidentoista vuoden aika-

na.  Vientiin tuosta määrästä meni karkeasti 2/3, ja määrä oli niin suuri, että ul-

komaisen kysynnän laskua ei voitu kompensoida kotimaan kulutusta lisäämällä.  

Kotimaan käyttö oli siis vuonna 1937 noin 1,9 miljoonaa kuutiota.  Mielenkiin-

toisen vertailukohdan antaa se, että vuonna 1992 viimeisen laman aikana sahate-

ollisuuden tuotanto oli 6 900 000 kuutiota ja kotimaan myynti siitä 2,2 miljoonaa 

kuutiota.   

Edellä oleva vertailu osoittaa, kuinka syvälle Suomen sahateollisuus 

joutui pääasiassa vahvan markan politiikan vuoksi 1990-luvun alussa.  

Vertailussa on otettava huomioon, että myös 1930-luvulla vallitsi lama, 

joten suhteessa tilanne 1992 on ollut aivan katastrofaalinen ja hieman 

pidempään jatkuessaan se olisi aiheuttanut koko teollisuudenalan tu-

houtumisen tai evakuoitumisen. 1990-luku oli Suomen sahateollisuu-

den tärkeimpiä olemassaolon taisteluita ja aloitti teollisuuden uuden 

evoluutiovaiheen.  Sen tuloksena oli laajeneminen kustannuksiltaan 

edullisemmille lähialueille.  

Tulitikut – tärkeä osa Suomen teollisuushistoriaa 

Evoluutio on varsin monimutkainen järjestelmä ja monesti näyttää siltä, että sat-

tuma ohjaa tapahtumia.  Eräs tällainen tapahtumaketju on tulitikkujen osuus 

Suomen puuteollisuuden evoluutiossa. Tämä aikoinaan niin kukoistava ja mer-

kittävä teollisuus on nykyisin kadonnut maasta kokonaan.  Tulitikkujen valmis-

tus on siirtynyt Baltiaan ja Venäjälle. Se oli teollisuudenala, joka reagoi herkästi 

kilpailukykyyn kansallisella tasolla työvaltaisuutensa vuoksi.   Tulitikun merki-

tystä ennen sähkön laajaa käyttöönottoa kuvaa hyvin sen värikäs historia. Maassa 
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oli 1920–30 luvuilla suuri viennistä toimeentulonsa saava tulitikkuteollisuus, jota 

hallitsi Suomen Tulitikkuyhdistys. Kaikkien valmistajien oli kuuluttava yhdis-

tykseen.   

Järjestelmä muodosti  itse asiassa nykytermein valtion suojeleman kartellin, mut-

ta vain kotimaassa.  Kilpailu vientimaissa kiristyi huomattavasti, kun ruotsalai-

nen omaisuutensa Amerikassa teräsrunkoisten rakennusten urakoinnissa hankki-

nut Ivar Kreuger (http://www.qikrux.com/Kreuger 29.7.1999) alkoi vallata 

markkinoita. Hänen perustamansa tulitikkukonserni tunnettiin myöhemmin ni-

mellä Svenska Tändstick Ab eli STAB,  ja se elää edelleen.   

Suomeen pääsyn edellytyksenä  Kreugerin tuli hankkia täältä pari tehdasta pääs-

täkseen  trustin jäseneksi.  Saavuttaakseen maailmanlaajuisen tulitikkukartellin 

hänen trustinsa käytti jo tuolloin nykyaikaisia megamarkkinoinnin keinoja. Tämä 

johtui siitä, että kansallishallitukset olivat varsin kiinnostuneita tulitikuista ja ne 

asettivat usein tuonnille moninaisia esteitä.  Kreuger käytti tätä seikkaa hyväk-

seen  lainatessaan hallituksille rahaa. Vastineeksi hän sai yleensä tulitikkujen 

valmistuksen yksinoikeuksia.  Lainaa vastaanottaneita maita olivat muun muassa 

Puola 1925, Kreikka 1926, Ecuador ja Ranska 1927, Jugoslavia ja Unkari 1928, 

Latvia ja Romania 1929, Liettua, Bolivia, Viro,  Guatemala, Turkki ja Saksa 

1930.  Näiden lainojen arvo vuonna 1931 oli US$ 387 000 000. Sama arvo vuon-

na 1998 oli US$ 35 miljardia.  Edellä olevasta huolimatta tai ehkä siitä syystä 

Kreuger löydettiin kuoliaaksi puukotettuna ja huumattuna Pariisin asunnostaan.  

Keynes piti ilmeisesti Kreugeria jonkinlaisena Robin Hoodina, joka tasasi kanso-

jen välistä varallisuutta.  Saiko Keynes tästä vaikutteita myöhemmin kuuluisaksi 

tulleen talousajattelunsa pohjaksi, ei ole varmaa, mutta kyseinen talousmalli 

omaksuttiin useimmissa Euroopan maissa johtavaksi talousajatteluksi aina  EU:n 

syntyyn saakka. Keynesin luomilla talousteorioilla on vieläkin  omat vankat tuki-

jansa.  

Trustin heikkenemisen jälkeen Suomen tulitikkuteollisuus oli menettänyt suu-

rimman terän kilpailukyvystään ja siitä muodostui kotimarkkinateollisuutta.  

STAB alkoi laajentua muille aloille. Se toimii nykyisin maailmanlaajuisesti 

etenkin hollantilaisen sijoitusyhtiönsä kautta.  Suomessa yhtiöitä ovat olleet 
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muun muassa Aug. H. Soini Oy, Oy Savo (Svenska Dörr Ab), Haapa Oy ja Fins-

ka Tändsticksfabrik Oy.  Viimeksi STAB toimi Suomessa Suomen Ovi Oy:n 

nimissä.  Yritys myytiin tanskalaiselle Vest-Wood konsernille vuonna 2000.  

Kreugerin imperiumin tarina on hyvä esimerkki siitä, miten darvinistinen talous 

toimii yrityksissä.  Yrityksessä tehdään suunniteltuja valintoja, mutta poliittiset 

päätökset aiheuttavat tilanteita, joissa auttaa vain onni ja hyvä muuntautumis- tai 

sopeutumiskyky.   

Tulitikun keksiminen oli aikoinaan tärkeää ihmisen evoluution kannalta.  Kan-

sallisvaltiot pitivät sitä strategisena tuotteena ja myönsivät sille valmistusoikeuk-

sia.  Käytäntö loi kartelleja.  Toisaalta tulitikun evoluutio on tyypillinen puutuot-

teille.  Tulitikkujen valmistus ohjautui halvan raaka-aineen ja alhaisten palkkojen 

mukana alueille, missä valmistus oli edullisinta. Se hävisi maista, joissa valmis-

tus oli liian kallista.  Tuotteena tulitikku ei ole kuitenkaan kokonaan kadonnut 

uudenlaisten tulentekovälineiden tultua markkinoille.  Myös tiettyä tuotteen ke-

hittymistä on tapahtunut ja on syntynyt muun muassa takkatikkuja, erilaisia pak-

kauksia jne.  

Pk-yrittäjyyden synty. 

Varsinaisten teollisten pk-yritysten voidaan katsoa alkaneen syntyä maahamme 

jatkosodan jälkeen 1940-luvun toisella puoliskolla.  Tätä ennen hallitsevina oli-

vat olleet maatalous ja kaupat.  Vaikka Suomen suuryritykset selvisivät sodasta 

huomattavasti muuta Eurooppaa paremmin, tarvittiin sodan jälkeen kuitenkin 

runsaasti pk-yrityksiä.  Sotakorvaukset edellyttivät nopeita toimituksia, joissa 

hyödyllisiä olivat teolliset pk-yritykset.  Myös maan jälleenrakentaminen edellyt-

ti yrittäjyyttä eri puolilla maata, koska suuria rakennusliikkeitä ei ollut.  Ne syn-

tyivät vasta 1950-luvulla ja sen jälkeen. 

Sotakorvaustoimituksia organisoimaan ja valvomaan perustettiin sotateollisuu-

den valtuuskunta ja sen alainen virasto SOTEVA.   Suomi selvisi velvoitteistaan 

hyvin.  Vallinneet hyvät vientiolosuhteet, pieni ulkomainen pääomatuki ja Neu-

vostoliiton myöntämät lievennykset toimitusajoissa ja osittain määrissäkin aut-

toivat suoriutumista raskaasta tehtävästä.  Sotevan johtaja Ilmari Harki kuvasi 

korvauksia näin: 
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”Kaikkiaan 141 490 sotakorvaustuotteita kuljettavaa vaunua ylitti Suomen 
ja Neuvostoliiton välisen rajan.  Kuljetuskapasiteetti oli kovimmillaan 
1945⎯48 ja kun toimitukset yleensä kasautuivat kuukauden loppupäiviin, 
aikataulutöistä oli puuhaa.  Em. vaunuista olisi yhteenkytkettyinä muodos-
tunut 13 441 550 metriä pitkä juna eli toisin sanoen melkein 16 000 junaa.  
Kaikista toimitetuista laivoista olisi puolestaan saatu 20 kilometriä pitkä 
laivajono.” 

Toisin sanoen sotakorvausjunan päästä päähän lentäminen nykyisillä liikenneko-

neilla olisi kestänyt liki 20 tuntia. On ymmärrettävää, että sotakorvaukset 

rasittivat maan taloutta juuri pahimpaan aikaan, jolloin sodan vaurioiden korjaa-

minen vaati eniten voimavaroja. Toimituksiin kuului kokonaisia metsäteolli-

suustuotteita valmistavia tehdaslaitoksia koneineen, kuten talotehtaita, paperi-

konelinjoja, vetureita, höyrykoneita jne. Luettelo käsitti koneita ja laitteita, joita 

ei oltu Suomessa koskaan ennen valmistettu.  Niinpä metalliteollisuuden työnte-

kijämäärä nousi sotaa edeltävän ajan 30 000:sta siten, että sotakorvauskauden 

lopussa työntekijöitä oli 75 000. Vastaavasti koko teollisten työpaikkojen määrä 

nousi  vuoden 1938 220 000:sta vuonna 1951 286 000:een. 

Sodan aiheuttamat kokonaismenot sotakorvauksineen ja siirtolaisväen asuttami-

nen rasittivat taloutta niin, että rahanarvon alenemiselta ei voitu välttyä vaan ra-

hanarvo laski noin kymmenenteen osaan vuoden 1938 arvosta.  Markka joudut-

tiin devalvoimaan ensin vuonna 1945 ja sitten kahdesti vuonna 1949.  Vuoden 

1939 devalvaatio oli 44,4 % ja johtui siitä, että markka oli sidottu puntaan, joka 

devalvoitui. Kokonaisdevalvointi vuonna 1949 oli liki 70 %. Vaikka hinta ja 

palkkasäännöstely oli voimassa devalvaatioiden aiheuttamat hinnannousut jou-

duttiin korvaamaan palkoissa.  Niinpä esimerkiksi vuonna 1945 elintarvikkeiden 

hintojen nousu korvattiin työpalkoissa sataprosenttisesti!  Hyppäyksittäinen hin-

tojen ja palkkojen nousu oli tyypillistä ajanjaksolle.  Säännöstelystä päästiin lo-

pullisesti eroon vasta vuonna 1956.   

Suomen teollisuuden kehitys on ollut sarja perättäisiä sykäyksiä.  Sotakorvaus 

vaihe loi pohjan kolmannelle teolliselle vaiheelle. Vuoden 1950 tilastot muodos-

tavat perustan myöhemmin tapahtuvalle kehitykselle.  Tällöin runsas 41 % väes-

töstä toimi maatalouselinkeinoissa, vajaa kolmannes teollisuuden ja noin 13 % 

kaupan ja liikenteen eli palveluiden parissa.  Seuraavat kaksikymmentä vuotta 

olivat nopean kehityksen aikaa. Tärkeimmät talouteen vaikuttavat tekijät olivat 
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nopeasti toistuvat ylisuuret palkankorotukset höystettyinä yritysten lisääntyvillä 

rasituksilla.   

Muutokset merkitsivät lisääntyviä sosiaalisia tulonsiirtoja ja lyheneviä työaikoja.  

Jotta vientikilpailukykyä olisi voitu ylläpitää, kansainvälistä kilpailukykyä pa-

rannettiin devalvaatioilla vuosina 1957, 1967 ja 1977–78.  Tulleilla suojatut ko-

timarkkinat ja toistuvat devalvaatiot eivät olleet omiaan parantamaan tehokkuutta 

ja työn tuottavuutta. Organisaatiot paisuivat vallitsevan mekanismin myötä. Li-

sääntyvät sosiaaliset tulonsiirrot kasvattivat julkista sektoria ja heikensivät 

kohoavina veroina maan kilpailukykyä. Suljetuilla markkinoilla yritysten oli 

pakko investoida kotimaassa, koska ulkomaiset sijoitukset olivat tiukasti sään-

nösteltyjä ja ankara verotus esti voittojen jakamisen omistajille (Kiander 2001, 

10). 

Säätely muodosti erityisesti pk-yritysten, mutta myös suurien yritysten kannalta 

haitallisen ja kasvua rajoittavan esteen.  Vielä 1970-luvun jälkipuoliskolla mat-

kustavien myyntimiesten ulkomailla käytettävissä olevia rahoja säädeltiin niin, 

että yli 3000 silloisen markan vienti maasta edellytti monimutkaista anomuspro-

sessia.  Tuolla rahalla pystyi asumaan saksalaisessa hotellissa kolme yötä!  Luot-

tokortteja saattoi käyttää vain hotellin ja aterioiden maksamiseen vuonna 1980.  

Vientikaupan piirissä vuodesta 1970 toimineena kyseisistä ongelmista on monia 

omakohtaisia kokemuksia.  Rahaa on käyty lainaamassa hotellilaskuihin jopa 

konsulaatista.  

Varsin merkittävää osaa useille suomalaisille yrityksille merkitsi bilateraalinen 

idänkauppa, joka alkoi sotakorvausten jälkeen. Se toimi siten, että molemmilla 

osapuolilla oli kauppavaltuuskunnat, joita johtivat ministeritason henkilöt.  Nä-

mä valtuuskunnat sopivat korkealla tasolla kauppatuotteiden pääryhmät, määrät 

ja kokonaissummat.  Sen jälkeen kauppa siirtyi alakohtaiselle tasolle, jossa mää-

rät jaettiin periaatteessa yritysten kesken, ei kuitenkaan kaikkien halukkaiden 

vaan harvojen ja valittujen kesken.  Koska yritykset joutuivat jakamaan kaupat 

keskenään, oli myös luonnollista, että hinnoistakin sovittiin.  

Bilateraalikauppa ei hyödyttänyt suoranaisesti puuteollisuutta eikä pk-yrityksiä.  

Sen sijaan välillisiä vaikutuksia oli; toimittiin alihankkijoina etenkin kone- ja 
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metalliteollisuudelle.  Paperiteollisuus teki jonkin verran kauppoja.  Neuvotte-

luissa oli sovittu, että Suomeen ei tuoda Neuvostoliitosta mekaanisen puunjalos-

tusteollisuuden tuotteita.  Etenkin loppuaikoina tuonti alkoi kuitenkin  lisensioi-

tuna.  Järjestely oli omiaan rajoittamaan alan kotimaista kilpailua.  Se esti tehok-

kaasti puutavaran tuonnin Suomen markkinoille. 

Esimerkiksi autoja ja sinkkiämpäreitä tuotiin runsaasti.  Pääasiallinen vastakaup-

patuote oli öljy.  Öljyntuontia hoitamaan perustettiin Neste Oy, josta muodostui 

”presidentin idänpolitiikan kruununjalokivi ja neuvostokaupan väkipyörä, joka 

nojasi Tamminiemen taustatukeen niin Moskovan suhteissaan kuin vastarintaa 

herättäneessä, hyökkäävässä laajentumisessaan. -- Hän käytti lisäksi yhdessä 

Nesteen johtajan kanssa Moskovan valttikorttia kotimaan poliittisella areenal-

la.” (Kuisma 1997, 517–518.) 

Nesteen ja Kekkosen välille muodostui kiinteä suhde, jota kesti koko Kekkosen 

pääministeri- ja presidenttikauden. Kekkonen toimi Suomen valtiojohtoisen teol-

lisuuden merkittävimpänä kannattajana. Keynesiläisen politiikan valta-akseli 

Suomessa oli ns. ”punamultayhteistyö”. Tämä akseli toimi myös muualla politii-

kassa siten, että Maalaisliiton maanviljelijäväestön etuvaatimuksia vastasivat 

vasemmiston vaatimukset työväestölle.  Toisen osapuolen vaatimukset aiheutti-

vat aina kompensaation toiselle osapuolelle.  Näin tulonsiirtoja kasvatettiin 

enemmän kilpalaulannan kuin todellisten tarpeiden pohjalta.   

Integroitumiskehitys 

Kansantaloudellista makrotalouden ajattelua ja yleensä koko yhteiskuntapolitiik-

kaa hallitsi läntisessä Euroopassa sodan jälkeisinä aikoina keynesiläisyys, joka 

oli omaksuttu myös Suomessa (Kiander 2001, 9.)  Sen keskeisiä tekijöitä olivat 

talouselämän kannalta valtion voimakas osallistuminen talouden ohjaamiseen ja 

yrittäjyysvihamielisyys jopa niin, että englantilainen historioitsija A. J. P. Taylor 

totesi: ”Ei kukaan enää Euroopassa usko amerikkalaiseen elämäntapaan – eli 

siis yksityisiin yrityksiin, ja mikäli jotkut uskovat, he tulevat olemaan häviävä 

osapuoli, jolla ei näytä olevan enempää tulevaisuutta kuin Englannin jakobiiteil-

la vuoden 1688 jälkeen.” (Yergin & Stanislaw 1999, 22.) Toisen maailmansodan 

jälkeisinä aikoina kaikkialla Länsi-Euroopassa vallitsi poliittinen ilmapiiri, joka 

oli suorastaan vihamielinen yrittäjyydelle.   
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Väestölaskennat vuosilta 1950⎯1980 osoittavat karusti: kun vuonna 1950 yrittä-

jiä ja avustavia perheenjäseniä oli maatalousyrittäjät mukaan lukien 832 000, 

vuonna 1980 heitä oli enää 319 000 ja 1990-luvun ensimmäisellä puoliskolla 

vain noin 200 000. Yrittäjyyden vähenemisen selityksinä on pidetty lainsäädän-

nön monimutkaistumista ja kiristymistä sekä kasvanutta byrokratiaa, kun myös 

yhden miehen yritykset määrättiin kirjanpitovelvollisiksi ja yrityksille säädettiin 

velvollisuus koota veroja ja erilaisia palkkasidonnaisia maksuja.  1970-luvun 

puolivälissä negatiivisuuden huippu saavutettiin, ja silloin  

”usko vuosikymmenen alkupuolelta peräisin oleviin suunnittelu-, laskenta- 

ja johtamisjärjestelmiin, paketoimiseen, jatkuvaan voimakkaaseen talous-

kasvuun, järjestelmällisyyden hedelmällisyyteen ja poliittisiin voimiin oli 

huipussaan” ja ”kansalaiset johtajiensa mukana olivat unohtaneet yrittäji-

en ja yrittäjyyden perustavaa laatua olevan merkityksen” (Peltonen  1986.)     

Euroopassa oli alkanut maiden välinen integroituminen, jonka ensimmäisenä 

taloudellisena liittona käynnistettiin Rooman sopimuksen perusteella EEC vuon-

na 1958.  Yhteisön tavoitteena oli sisäisten tullien poistaminen ja yhtenäisen tul-

likäytännön luominen kolmansiin maihin nähden.  Jo tuolloin tavoitteena oli 

myös vapaa pääoman ja työvoiman liikkuvuus.  Yhteisön ulkopuolelle jääneet 

valtiot perustivat Englannin johdolla EFTA:n vuonna 1959.  Liitto oli muutoin 

samanlainen, mutta siltä puuttuivat EEC:n poliittiset tavoitteet.  Suomi oli tuka-

lassa tilanteessa, koska se oli jäämässä kyseisten liittojen ulkopuolelle.  Kirjai-

mellisesti ottaen YYA-sopimus ei kieltänyt, mutta ei sallinutkaan tällaista kau-

pallista liittoutumista.   

Urho Kekkosen henkilökohtaiset operaatiot saivat kuitenkin aikaan sen, että 

Suomi pääsi liittymään ns. EFA-sopimuksella EFTAn ulkojäseneksi.  Tätä sopi-

musta kutsuttiin myös FINEFTA:ksi.   Tämä antoi tullien poistamiselle verrattain 

pitkät siirtymäajat.  Tavoitteena oli tullien poistaminen vuoteen 1970 mennessä.  

Suomen uusintegroituminen Eurooppaan oli alkanut.  Jättäytyminen Euroopan 

alkaneen yhdentymisen ulkopuolelle olisi epäilemättä jättänyt Suomen suurelta 

osalta idänkaupan varaan.   
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Maassa noudatettu keynesiläinen talouspolitiikka näytti toimivan ja kansantalou-

den kasvuvuosina 1958–66 oli keskimäärin 5,3 %.  Syynä omaksuttujen key-

nesiläisten teorioiden toimivuuteen oli nimenomaan taloudellinen kasvu.  Tyypil-

lisiä olivat myös tehdyt ratkaisut kansantaloudessa.  Sokea usko iäti jatkuvaan 

kasvuun sai päättäjät jakamaan kasvavaa vaurautta.  Työeläke-, perhe-eläke- ja 

sairausvakuutuslaki astuivat voimaan vuoden 1964 alussa.  Luetellut muutokset 

alkoivat muovata suomalaista kulttuuria yhä länsimaisemmaksi ja Ruotsin hy-

vinvointietumatkaa kurottiin kiinni maaotteluhengessä.   

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että 1960-luvun aikana myös työaika lyheni 

ja vähitellen siirryttiin 40-tuntiseen työviikkoon vuosikymmenen lopulla.  Vuo-

sikymmenen alussa työt päättyivät lauantaisin klo 14.00, sitten  klo 12.00 ja sen 

jälkeen oltiin töissä joka toinen lauantai, ja lopulta lauantait tulivat kokonaan 

vapaiksi.  Kaikki muutokset ja uudistukset rasittivat yritysten kilpailukykyä, 

koska työajan lyheneminen nosti vastaavasti palkkoja ja sosiaaliset etuudet pan-

tiin yritysten maksettavaksi. 

Kaikki kerrotut uudistukset lisäsivät sosiaalista turvallisuutta ja alkoivat muokata 

kulttuuria yksityisvastuusta kollektiivisen vastuun suuntaan. Englannissa kehi-

tystä kuvattiin sanonnalla from cradle to grave. (kehdosta hautaan) Suuri osa 

syntyneistä kustannuksista sälytettiin yrityksille. Alkoi kehitys, jossa tulevatkin 

parannukset maksatettiin pääasiassa yrityksillä.  Sosiaaliset uudistukset ovat yh-

teiskunnallisesti toivottavia, mutta yrityksille pakollisina ne ovat kilpailukyvyn 

rasite. 

Keynesiläisyyden sortuminen Länsi Euroopassa alkoi, kun Englannin työväen-

puolueen puheenjohtaja James Callaghan totesi puoluekokouksessa pitämässään 

puheessa: 

 ”Liian kauan olemme siirtäneet fundamentaalisten vaihtoehtojen ja muutosten 

kohtaamista talouselämässämme ja yhteiskunnassamme.  Olemme eläneet laina-

tulla ajalla.  Kodikas maailma jatkuu ikuisesti, täystyöllisyys on turvattu päämi-

nisterin kynällä… Tämä kodikas maailma on mennyttä… Me ajattelimme, että 

voimme tuhlaamalla selvittää tiemme läpi lama-aikojen ja pitää yllä täystyölli-

syyttä vain alentamalla veroja ja lisäämällä julkisia menoja. Tätä optiota ei 
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enää ole… mikäli sitä koskaan olikaan; se toimi vain inflaation lisääjänä talou-

dessa.”   

Tästä puheesta alkoivat muutokset koko Euroopassa.  Käytännössä keynesiläisen 

järjestelmän kaatoivat 1970-luvun Englannissa Sir Keith Josephin teesit, joita 

myöhemmin Margaret Thatcherin hallitukset noudattivat (Thatcher 1995.)  Ta-

louden evoluutiossa on nyt meneillään globalisaatiovaihe, joka tullee olemaan 

mitä ilmeisimmin  historian perusteella vain välivaihe evoluution pitkässä ketjus-

sa.  

Tapahtumat 1970-luvun lopun Isossa Britanniassa toivat voimakkaasti esiin 

myös uuden opin pk-yritysten merkityksestä kansantaloudelle.  Valtaan tultuaan 

Thatcher laati erityisen pk-yrittäjyysohjelman tarkkoine tavoitteineen.  Ohjelman 

avulla maahan luotiin muutamassa vuodessa yli kaksi miljoonaa uutta yritystä.  

Havainto, että pk-yritykset työllistävät Euroopassa enemmän ja synnyttävät 

enemmän BKT:n kasvua kuin suuryritykset,  alkoi herättää huomiota kaikkialla 

Euroopassa.  Asia tilastoitiin myös Suomessa, mutta mitään ei tehty sen edistä-

miseksi. 

Myös Suomessa alkoivat kansainvälistyminen, kustannusten nousu ja vientikau-

pan lisääntyminen vaikuttaa suurten yritysten toimintaan.  Alettiin ymmärtää, 

että kaikkea ei ole mahdollista eikä kannattavaa valmistaa itse, vaan osan työstä 

voi jakaa pienille ja tehokkaille pk-yrityksille.  Suuryritysten ympärille muodos-

tui alihankintaverkostoja niin tuotantoon kuin palveluihin.  Osa näistä yrityksistä 

kasvoi sitten varsin suuriksi toimijoiksi omilla aloillaan. 

Idänkauppa.  Öljytuonti Suomessa oli monopolisoitu käytännössä Nesteelle, 

jonka tarkoitus oli poliittinen ja taloudellinen tarve ylläpitää idänkauppaa.  

Maamme kannalta öljy oli helpoin mahdollinen vastaostotuote, kun se oli samal-

la Neuvostoliiton tärkein vientituote.  Öljyn kulutus oli meillä teollistumisen 

myötä jatkuvassa kasvussa ja öljyn osto lisäsi vientiä Neuvostoliittoon!  Tärkein 

teollisuudenala – puunjalostus – kytkettiin liittoon vuonna 1969 perustetun Pe-

kema Oy:n avulla.  Metsä-Suomen modernisointiohjelmaa tuki maahan 1970-

luvun alussa rakennettu petrokemian teollisuus.   
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Neuvostoliitolla oli asema, jossa se saattoi sanella öljyn hinnan.  Mekanismiin 

kuului myös se, että Suomi vastasi puolestaan vientituotteiden varsin reippaalla 

hinnoittelulla.  Kumpi voitti?  Tähän ei voi kukaan antaa vastausta.  Yksi asia on 

kuitenkin kiistaton.  Nesteen monopoliasemasta johtuen suomalaiset maksoivat 

yritysten kansainvälisesti korkeat voitot polttoaineiden hinnoissa.  Yritysten an-

saitsematon hyvinvointi puolestaan johti organisaatioiden lihomiseen ja kansain-

välisen kilpailukyvyn heikkenemiseen.  Tätä todistaa se, että vain muutama tuol-

loisista neuvostokaupan suuryrityksistä on tänä päivänä mukana Venäjän kau-

passa.  Viimeksi mainittua harjoittaa koko joukko pk-yrityksiä, jotka toimivat 

aiemmin vain alihankkijoina. 

Öljyn hintojen turvottama idänkauppa koki romahduksen 1990-luvun alussa 

Neuvostoliiton hajotessa.  Kommunistisen järjestelmän murtuminen alkoi Gor-

batshovin puheesta vuonna 1988.  Hänen ukaasillaan vuoden 1989 kesällä tehtiin 

neuvostoliittolaisille yrityksille mahdolliseksi hankkia itsenäisesti investointi-

hyödykkeet ja raaka-aineet (Gorbachev 1988).  Tämä päätös jäi Suomessa 

huomiotta, vaikka itse asiassa se oli valtioiden välisen bilateraalisen kaupan lop-

pu. Monilta yrityksiltäkin asia jäi huomaamatta, ja ne jatkoivat edelleen neuvot-

teluja vanhaan tapaan ministeriöiden kanssa.  Jonkin verran kauppoja vielä syn-

tyi ja se vahvisti yritysten uskoa siihen, että kaikki tulee jatkumaan entisellään.  

Uusi YYA sopimus jopa laadittiin, mutta sitä ei loppujen lopuksi koskaan alle-

kirjoitettu.   Jeltsinin valtaannousu lopetti sitten lopullisesti bilateraalisen kaupan 

ja  ministeriöiden keskitetyt  ostot ja seurasi ns. idänkaupan kriisi.  Öljyn muo-

dostuminen bilateraalisen kaupan maksuvälineeksi kantoi Suomen ja suuren osan 

sen yrityksistä pahimman öljykriisin yli.  Muut Euroopan maat kävivät öljykrii-

siin sopeutumisessa paljon syvemmällä.  Suomesta sen sijaan tuotteiden vienti 

Neuvostoliittoon vain kasvoi öljyn hintojen noustessa. 

1990-luvun lama ja suurtyöttömyys.  Öljyn hinnan nousu ja läntisen taloudelli-

sen kysynnän lisäys maailmanmarkkinoilla alkoi 1980-luvulla antaa oireita 

maamme talouden ylikuumenemisesta.  Tätä efektiä kasvatti rahamarkkinoiden 

liberalisointi, joka lisäsi yritysten luotonottoa ja velkaantumista.  Pankit intoutui-

vat ottamaan valuuttaluottoja ulkomailta ja lainasivat sitten yrityksille.  Velkara-
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hoituksella käytiin myös osakekauppaa pörsseissä, ja syntynyttä tilannetta alet-

tiin kutsua kasinotaloudeksi.   

Lääkkeeksi ylikuumenemiseen ja kasinotalouteen ei keksitty muuta kuin markan 

ulkoisen arvon vahvistaminen, ja syntyi vahvan markan käsite.  Markan ulkoista 

arvoa nostettiin vielä 4 % revalvaatiolla 17.3.1989.  Näin Suomen markasta oli 

tullut ostovoimaansa nähden yliarvostettu valuutta. 

Pian revalvaation jälkeen pääministerin johtama talousneuvosto esitti huolensa 

talouskehityksestä: 

”Suomen talous saattaa ajautua 1990-luvulla pysyvään matalan kasvun, 

korkean työttömyyden, alhaisen investointiasteen, suuren julkisen talouden 

alijäämän, vaihtotaseen sekä epävakaan työmarkkinakehityksen tilaan” 

(Kiander 2001, 19). 

Ristiriitaista oli se, että hallitus varoitti itse itseään revalvoinnin seurauksista sa-

maan aikaan, kun se suoritti revalvoinnin ja vannoi vahvan markan puolesta.  

Miten lainoja ottavien yritysten olisi pitänyt reagoida kovin ristiriitaisiin signaa-

leihin? Olisiko markkinoiden ylikuumenemista voitu mitenkään estää?   Suomes-

sa on vedottu  Charles Kindleberger (1978)  teoriaan siitä, että markkinoilla 

euforian aiheuttamaa ylikuumenemista ei voida estää.   

Erilaisissa taloudellisissa järjestelmissä tehtyjä tutkimuksia ei kuitenkaan saisi 

koskaan yleistää.  Avoimessa markkinataloudessa ylikuumeneminen synnyttää 

bionomisen talousteorian mukaan nopeasti lisää tarjontaa, joka johtaa jossain 

vaiheessa talouden tasapainottumiseen.  Suomessa ainoa keino olisi ollut vapaut-

taa markka kellumaan jo huomattavasti aikaisemmin, jotta se olisi etsinyt oikean 

arvonsa ja korkotaso olisi määräytynyt talouden omilla ehdoilla. 

Kansainvälinen talous alkoi taantua, ja vientihinnat alenivat tuntuvasti.  Tämä 

johti kotimaisen hintatason nousun kanssa viennin pahaan kannattavuus- ja kil-

pailukykykriisiin.  Tällainen kehitys ja kiihtyvä valuuttapako maasta johtivat 

devalvaatioon 1.11.1991.  Devalvaation jälkeen vahvan markan politiikkaa jat-

kettiin.  Taloudellinen tilanne ei kuitenkaan parantunut, vaan tuotanto supistui ja 

työttömyys kasvoi.  Markka päästettiin kellumaan 1992 ja markka devalvoitui 
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noin 40 %. Kelluttamisen jälkeen vientikilpailukyky parani nopeasti ja ratkaisi 

kertaheitolla vientiyritysten kannattavuus- ja kilpailukykyongelmat.  Suomen 

suurteollisuusvaltainen kansantalous alkoikin toipua varsin nopeasti, mutta työt-

tömyys oli muuttunut rakenteelliseksi ja tullut jäädäkseen.   

Markan voimakas devalvoituminen aiheutti myös katastrofin, joka tunnetaan 

pankkikriisin nimellä.  1980-luvun pankkien voimakas valuuttalainojen otto ul-

komailta ja niiden myyminen edelleen kaupalle ja teollisuudelle maassa aiheutti 

lopulta SKOPin ajautumiseen reaalisesti konkurssiin.  Konkurssi vältettiin Suo-

men Pankin väliintulolla, jolla SP otti SKOPin haltuunsa.  Tästä muodostettiin 

myöhemmin ”roskapankki” Arsenal, joka aloitti nopean toimintojen lopettami-

sen.  Valuuttalainojen aiheuttamat suurtappiot johtivat laajoihin yritysten kon-

kursseihin.  Ajalle oli ominaista työntekijöiden joukkoirtisanomiset.   

Kun hallitus päätti uhrata suuren määrän yrityksiä ja pelastaa pankit, sillä ei ollut 

minkäänlaista käsitystä tai tutkimusta toimenpiteen vaikutuksista.  Ei osattu ar-

vioida, että parikymmentä vuotta myöhemmin suurten ikäluokkien eläkkeelle 

siirtyminen saattaisi viedä mennessään kaksinkertaisen määrän yrityksiä. Halli-

tus ei myöskään ymmärtänyt, että Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa konkurs-

seihin ajetut yrittäjät joutuivat pois työmarkkinoilta ja sosiaalihuollon eläteiksi.  

Oli aivan ilmeistä, että ratkaisut tehtiin paniikissa ja loput seuraukset saattavat 

toteutua vasta 2010-luvulla.   

Suomi siirtyi uuteen EU-aikakauteen varsin ongelmallisessa tilanteessa.  Saman-

aikaisesti oli suuri rakenteellinen työttömyys ja toisaalta työvoimapula uusilla 

teollisuudenaloilla. Yritysten kilpailukykyä rasittivat yhteiskunnan vanhat avoi-

meen markkinatalouteen sopimattomat rakenteet.  Erityisesti pk-yrityksiä alkoi 

varjostaa lähenevä suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen.  Suuret ikäluokat 

veisivät eläkkeelle lähtiessään mukanaan niin yrityksiä kuin työntekijöitäkin. 

Asiantuntijana 26.8.1999 haastatellun asianajaja, varatuomari, ekonomi Osmo 

Mäkisen kuvaus kertoo pk-yrittämisen tilanteesta Suomessa. Hän on toiminut 

konkurssipesien hoitajan ja velkasaneerauksissa yli kolmekymmentä vuotta ja yli 

sadassa tapauksessa ja  kuvaa ajan henkeä muun muassa seuraavasti: 
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” Pitkän linjan yrittäjän aika on ohi.  Nykyinen yhteiskunta vaatii  yrittä-

jältä määrätyn peruskoulutustason ja tuntuman koko säädösviidakosta 

yms.  Jos on pitkän linjan yrittäjä, pitää olla riittävän fiksu, jotta osaa heti 

ottaa yhteyden asiantuntijaan, kun asia tuntuu ongelmalliselta.  Kuitenkin 

yrittäjän pitää nykyään itsensäkin ymmärtää hirvittävästi esimerkiksi lain-

säädäntöön liittyviä asioita, jotta pystyy pärjäämään.  Ihan kouluttamat-

tomalla ei ole enää edellytyksiä hoitaa yritystä, koska asiat ovat tulleet niin 

monimutkaisiksi.   

Koko tietoviidakko on kasvanut 1950-luvulta niin suureksi, ettei missään 

muussa ammatissa ole tällä hetkellä ammattitaito- ja tietovaatimus  yhtä 

suuri kuin yrittäjyydessä. Yrittäminen pitäisi suorastaan säätää luvanva-

raiseksi. Luvan edellytyksenä olisi perusteellinen koulutus, ja vasta sitten 

voisi ryhtyä yrittäjäksi.  Olen nähnyt karmeita kohtaloita, kun nuoret ovat 

lähteneet yrittäjiksi ymmärtämättä mitään koko yrittämisestä.  Pantteina 

on sitten setien, tätien ja vanhempien huvilat ja asunnot.  Pitäisi olla jokin 

kontrolli, ettei näin pääsisi tapahtumaan.  On hirvittävää tuhlausta pank-

kienkin taholta ryhtyä rahoittamaan tällaisia yrityksiä, joilla ei ole mitään 

suunnitelmia.  Annetaan vain rahaa vakuuksia vastaan! Pankkien olisi lai-

noja myöntäessään kiinnitettävä enemmän huomiota yritysideaan eikä vain 

vakuuksiin.   

Jonkinlaiset perusoikeudet pitäisi taata yrittäjillekin.  Viimeksi tänään on 

tullut tietoon esimerkki, jossa pankki vaatii asunnon, huvilan ja metsäpals-

tan myyntiä ja vielä sen jälkeen sitoutumista tiukasti yritykseen.  Kyllähän 

sitoutuminen on hirveän vaikeaa, jos kotikin viedään.  Pääasiallinen asun-

to pitäisi jättää yritystoiminnan vakuuksien ulkopuolelle.  Velkojen van-

henemissäännöstöä olisi ehkä syytä  harkita Ruotsin mallin mukaiseksi, 

koska yleensä velkojina viiden vuoden jälkeen ovat pääasiassa vain pankit 

ja vakuutusyhtiöt.  

 Missä ovat opettajat, joilla on kokemusta yrittäjyydestä, ja missä ovat op-

pikirjat?  Jos yrittäjyydessä olisi samanlainen järjestelmä kuin maatalou-

dessa on ollut vuosikausia, ei surkeita kohtaloita varmaan olisi syntynyt 

nykyistä määrää.   
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Velallisen yrittäjän asema konkurssipesässä pitäisi olla sama kuin  velko-

jilla.  Käytännössä äänivallan käyttö usein rajataan eikä yrittäjä pääse 

puolustamaan itseään.  Asenne on selvästi se, että velallinen kärsiköön, 

mitä kärsii, kunhan velkojat vain saavat mahdollisimman paljon.  Velkojat 

ovat saamamiehiä omassa asiassaan, mutta yrittäjä yleensä jäävätään.  

Konkurssiasiamiehen toimisto antaa omia ohjeitaan ja suorittaa velkojien 

pyynnöstä erityistilintarkastuksia. Syyttäjät suorastaan kyttäävät nykyään 

konkurssipesiä ja ovat herkkiä nostamaan syytteitä.  Paradoksaalista asi-

assa on se, että jos olet huolellisesti hoitanut kirjanpitosi ja asiasi, niin on 

helpompi järjestää kaikenlaisia tutkimuksia.  Jos taas kirjanpitoa ei ole ja 

se on jätetty pitämättä tai hävitetty, niin mitään ei voida tutkia.   

Pk-yritykset ja suuret yritykset ovat lain sovellutuksissa eri asemassa.  Ve-

rottajan mahdollisuudet ja kompetenssi eivät aina ole samassa suhteessa 

suuryrityksen lakimiesten ja asiantuntijoiden kanssa, ja niinpä on helpom-

pi mennä siitä missä aita on matalin.  Näin tarkastuksia on helpompi suo-

rittaa siellä, missä vastus on pienin eli pk-yrityksissä.  Samoin suurten ja 

pienten yritysten mahdollisuudet eroavat myös riitajutuissa.  Suurilla on 

erilaiset mahdollisuudet painostaa esimerkiksi pieniä alihankkijoita ruo-

tuun, ja monet pienet eivät kestä vuosikausia kestäviä riitajuttuja eri oike-

usasteissa.  Jos esimerkiksi suuri yritys purkaa sopimuksen ja pienempi 

menee konkurssiin, pesätkään eivät juuri pysty riitelemään korvauksista.  

Lain henki ei näin pääse toteutumaan..” 

Edellä olevaan kuvaukseen kiteytyy yrittämisen raadollinen arkipäivän koko-

naiskuva.  Siinä tulee esiin varsin huomattava osa niitä seikkoja, joita Komissio 

on nostanut keskeisiksi Vihreässä kirjassa.  Ehkä vähiten kaikista yrittäjät tiedos-

tavat edellä luetellut ongelmat.  Tästä todistaa se, että vain vajaat 20 % kaikista 

alkavista yrityksistä selviää kolmea ikävuotta pidempään elinkaareen.  Sitten 

maailma romahtaa alta. Tällä hetkellä valtio on menestyvien yritysten osalta sel-

keästi voittava osapuoli, mutta konkurssiin menevien yritysten osalta vastaavasti 

suuri häviäjä.  Valtio joutuu elättämään epäonnistuneet yrittäjät, koska järjestel-

mä ei suo toista mahdollisuutta. 



 

 

169

Missään päin maailmaa ei ole tehty tieteellistä tutkimusta pk-yritysten elin-

kaarien päättymisistä.  Syitä tähän saattaa olla kaksi.  Yleistä kiinnostusta yritys-

ten konkursseihin ja niiden syihin ei ole, koska ne saattaisivat paljastaa heikko-

uksia ja puutteita yritysten yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä.  Toinen syy 

on hyvin käytännöllinen.  Konkurssin tehneitä yrittäjiä on vaikea löytää ja haas-

tatella.  Jäljet katoavat yrityksen markkinoilta poistumisen myötä.  Pk-yritysten 

yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi olisi ehkä syytä paneutua asiaan tarkem-

min. 

Toisaalta niitä syitä, jotka vaikuttavat yritysten syntyyn ja syntymisen esteisiin, 

on tutkittu varsin paljon.  Euroopan komissio ja etenkin direktoraatti Enterprise 

ovat tehneet jo pitkään työtä esteiden poistamiseksi.  Juuri mitään ei ole kuiten-

kaan maassamme tehty asian eteen.  Päätösten tekeminen monipuoluejärjestel-

mässä ja etenkin silloin, kun ne vaikuttavat jonkin ryhmän ”saavutettuihin etui-

hin”, on erittäin vaikeaa.   

Kirjallisuus- ja tilastoanalyysi voidaan lopettaa toteamalla, että talouden dyna-

miikka ei ole enää Suomen hallituksen ja eduskunnan hallinnassa.  Vaikka sitä 

on vaikea myöntää poliittisissa ja virkamiespiireissä, Suomen on pienenä maana 

vain sopeuduttava ja pyrittävä olemaan paras.  Uudelleen eristäytyminen ei ole 

enää mahdollista.  Sopeutuminen puolestaan edellyttää nykyistä suotuisampien 

olosuhteiden luomista yrittämiselle.   

3.5 Sukupolvenvaihdos – uhka ja mahdollisuus 

Suomen ehkä vaikutuksiltaan suurin pk-yritysten tulevaisuuteen vaikuttava yksit-

täinen uhkatekijä on suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle. Tämä ongelma 

on erityisen suuri kaikilla vanhoilla aloilla, joihin myös puuteollisuus oleellisesti  

kuuluu.  Sukupolvenvaihdoksen suorittaminen hallitusti joko oman perheen si-

sällä tai halukkaalle ulkopuoliselle taholle vaikuttaa syvällisesti yrittämisaktivi-

teettiin, kun noin 70 000 yritystä  hyvin lyhyen ajan kuluessa kohtaa kyseisen 

ongelman.   Tilastokeskuksen tietojen mukaan yrittäjien määrä suhteessa popu-

laatioon on vuosina 1945–50 syntyneissä ikäluokissa jotakuinkin kaksinkertainen 

verrattuna muihin ikäluokkiin. 
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Suomessa yrittäjien määrä väheni vuonna 2001 noin  15 000 yrittäjällä edellis-

vuodesta. Vuosina 1945–50 syntyneitä on reilut 600 000.  Kun suuret ikäluokat 

jäävät eläkkeelle seuraavien vajaan kymmenen vuoden kuluessa, sukupolven-

vaihdos tarvitaan arviolta noin 77 000:ssa pk-yrityksessä. Mikäli sama suuntaus 

yritysten vähenemisessä jatkuu, suurin osa noista yrityksistä luopuu toiminnas-

taan   

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2000 alussa yrityksiä oli maassamme noin 220 

000, Suomen Yrittäjien tilaston mukaan nyt siis 205 000, jossa laskua edelliseen 

syyskuuhun on 6,4 %.  Se on noin 40 vähintään yhden ihmisen työllistävää yri-

tystä 1000 asukasta kohden. EU-maissa vastaava luku on keskimäärin noin 60 

yritystä tuhatta asukasta kohden. Tässä on syytä ottaa huomioon myös tilastoin-

nin muutoksen mukana tuomat itsensä työllistäjät, jotka otettiin mukaan rekiste-

röintiin vuoden 1995 jälkeen.  Vielä tilastomuutoksen jälkeenkin Suomessa on jo 

nyt  100.000 yrityksen vajaus EU:in keskiarvoon verrattuna.  Työpaikkoina kes-

kimääräisesti laskettuna tämä vastaisi vähintään  200 000 työpaikkaa.   

Vuoden 2002 loppuun mennessä yritysten kokonaismäärä laski edelleen lievästi.  

Huolestuttavaa oli, että vuonna 2002 aloitti 1643  teollista yritystä ja lopetti        

2031 yritystä. Yrityskannan nettomuutos teollisuudessa oli -388 yritystä              

(-1,3 %).  Yrityksiä perustettiin kuitenkin vuonna 2002 hieman enemmän, kuin 

niitä lopetettiin.  Valitettavaa oli, että teollisten yritysten määrä edelleen väheni.  

Jotta tilasto-ongelma olisi täydellinen, on Patentti- ja rekisterihallituksella, Tilas-

tokeskuksella, Työvoimaministeriöllä ja Verohallituksella kaikilla täysin toisis-

taan poikkeavat tilastot yritysten määrästä.  Verohallinnon mukaan yritysten, 

joilla oli liikevaihtoa vuonna 2002, määrä oli 170 000. 

Tärkeää kehityksessä on se, että tarkastelujaksona perustettuja yrityksiä hallitse-

vat ylivoimaisesti palvelu- ja IT alat ja ”savupiipputeollisuus” on osoittanut vä-

henemisen merkkejä.  Huolestuttavaa on se, että palveluja tarvitaan vain silloin, 

kun niille on kysyntää, ja kysyntää synnyttää tuotannollinen toiminta (Kanniai-

nen 1998.)  Poliittiset päättäjät korostavat puheissaan palvelujen lisäämisen edul-

lisia vaikutuksia työllisyyteen ymmärtämättä lainkaan taloudellisia lainalaisuuk-

sia ja riippuvuussuhteita.  
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Suuria yli 250 työpaikan yrityksiä on meillä varsin vähän, ja ne vastaavat vain 

noin 40 % yritysten työvoimasta. Alle 50 työntekijän yrityksiä Suomessa on      

91 % kaikista yrityksistä, ja ne työllistävät noin 44 % yritysten työvoimasta. 

Kaikkien yritysten työvoima väheni 1990-luvun alkuvuosina, mutta suurissa yri-

tyksissä poistuma oli peräti 30 %.  Kaikkein pienimmissä eli alle kymmenen 

hengen yrityksissä vähennys oli vain runsaan kymmenen prosentin luokkaa, ja 

alussa mainitusta yrityskadosta huolimatta mikroyritykset työllistävät jo enem-

män kuin vuonna 1986. Todettakoon vielä, että yritysten lukumäärä laski lama-

vuosina 30000–35 000 yritystä. Viime vuoteen määrä nousi hiljalleen noin       

20 000:lla. Ennen kuluneen vuoden romahdusta oltiin jo lähellä tilannetta, joka 

vallitsi ennen lamaa. 

Toinen merkittävä tekijä on alalla olevien yritysten tulevaisuus.  Paitsi suuruuden 

mukaan yrityksiä voidaan luokitella omistuspohjan perusteella.  Julkisuudessa on 

alettu enenevästi keskustella sukupolvenvaihdoksen ongelmista pk-yrityksissä 

yleensä. Pääosa keskustelusta on kuitenkin keskittynyt perintöverotukseen liitty-

viin ongelmiin.  Vaikka verotus on hyvin tärkeä sukupolvenvaihdokseen liittyvä 

asia, se nousee esiin vain silloin, kun on olemassa henkilö, jolle yritys siirretään.  

On siis hyvä, että verotusasioista keskustellaan, mutta se ei poista tarvetta kes-

kustella myös jatkajien puutteesta. Suuret ikäluokat muodostavat Suomessa eri-

tyisongelman, jollaista ei ilmene muualla samassa laajuudessa.  Suomen demo-

grafinen rakenne selviää alla olevassa kuviosta 25. 
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Kuvio 25.  Suomen väestörakenne vuoden  2001 lopulla (Tilastokeskus 2003). 

Suuret ikäluokat syntyivät vuosina 1945–1950 seuraavasti: 

1945    95 758 
1946  106 075 
1947  108 168 
1948  107 759 
1949  103 515 
1950    98 065 
Yht. 619 340 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan laskentavuonna 1995 50–54-vuotiaita yrittäjiä 

oli yhteensä 37 331, joista miehiä 23 476 ja naisia 13 855.  Nämä edustavat 

1940–45 syntyneitä ikäluokkia.  Suurissa ikäluokissa eli 1945–50 syntyneissä 

yrittäjiä on n. 74 000.  Yhteensä  vuosina 1940–50 syntyneitä yrittäjiä arvioidaan 

olevan siten noin 110 000.  Täysin täsmällistä tietoa on mahdotonta saada tilas-

tointijärjestelmän vuoksi.  Suuruusluokkana kuitenkin voidaan siis todeta, että 

runsaasti yli puolet yrittäjistä ja itsensä työllistävistä on nyt yli viisikymmentä-

vuotiaita.   

Koska useat tutkimukset osoittavat, että noin 70 % yrityksistä on vailla jatkajaa, 

niin laskennallisesti näitä yrityksiä on noin 77 000. Tämä luku on jotakuinkin 

sama, johon professori Koiranen on päätynyt Jyväskylän yliopistossa tekemis-

sään tutkimuksissa.  Useat tutkimukset osoittavat myös, että (Koiranen 1999; 

Suomen Yrittäjät 1999) pk-sektorilla merkittävin kysymys kuuluu:  Kenelle yri-



 

 

173

tys voidaan siirtää?  Eli onko yrittäjällä jälkikasvua, onko joukossa mahdollisesti 

halukkaita ja kykeneviä.   

Kyselytutkimus sukupolvenvaihdoksesta 

Puualan pk-yritysten sukupolvenvaihdosta haluttiin selvittää täsmätutkimuksella, 

joka suunnattiin edustavalle ryhmälle alan yrityksiä.  Yhteistyökumppaniksi tuli-

vat Puuteollisuusyrittäjät r.y. ja sen toimitusjohtaja Mauno Rintala, jota asia oli 

myös vaivannut. Tutkimuksen suoritti Mauno Rintala, joka on ystävällisesti an-

tanut tutkimuksen tulokset käyttööni.  

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin kaikki ennen vuotta 1954 syntyneet  omis-

tajayrittäjät.  Haluttiin saada vastauksia kysymykseen, kuinka moni on siirtymäs-

sä eläkkeelle kuluvan vuosikymmenen aikana ja kuinka monella on omassa tai 

lähipiirissä halukas yritystoiminnan jatkaja. 

Tutkittava perusjoukko 

Otoksen koko oli 27 % koko perusjoukosta.  Ikkuna- ovi- ja porrassektori oli 

aliedustettu noin 19 %:n osuudella erityisesti Länsi- ja Pohjois-Suomen osalta 

(16 %).  Keittiökalustesektori oli taas yliedustettu 42 %:n osuudella ja etenkin 

Etelä- ja Itä-Suomessa (60 %).  Vaikutus tutkimuksen lopputulokseen lienee kui-

tenkin vähäinen. 

Taulukko 5.  Tutkittava perusjoukko (Puuteollisuusyrittäjät r. 1999–2000).   

1-5 henkilöä 32 52 22 30 15 151 

6 – henkilöä 33 26 14 30 5 108 

Yhteensä 65 78 36 60 20 259 

Etelä- Suomi 14 23 13 32 9 91 

Länsi-Suomi 36 37 12 23 10 118 

Itä-Suomi 8 10 2 2 1 23 

Oulu + Lappi 7 8 9 3 - 27 
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Otos 
Taulukko 6.  Otos ennen vuotta 1954 syntyneet.  (Puuteollisuusyrittäjät r. 1999–2000). 

 Huoneka-
luvalmista-
jat 

Ikkunat, 
ovet, 
portaat 

Keittiö-
kalusteet

Julkitila-
kalusteet

Muut 
tuot-
teet  

Yhteensä 

1-5 henkilöä 11 10 8 6 3 38 

6 – henkilöä 12 5 7 7 - 31 

Yhteensä 23 15 15 13 3 69 

Etelä- Suomi 5 5 7 8 1 26 

Länsi-Suomi 13 6 4 4 1 28 

Itä-Suomi 2 3 2 - 1 8 

Oulu + Lappi 3 1 2 1 - 7 

 
Vastanneet 

Taulukko 7.  Kyselyyn vastanneet.  (Puuteollisuusyrittäjät r. 1999–2000). 

 
 Huonek. Ikkunat, 

ovet, 
portaat 

Keittiö-
kalusteet

Julkitila-
kalusteet

Muut 
tuot-
teet  

Yhteensä 

Etelä- Suomi 4 5 7 7 1 24 

Länsi-Suomi 13 4 3 4 1 25 

Itä-Suomi 2 3 1 1 1 8 

Oulu + Lappi 2 1 2 1 - 6 

Yhteensä 21 13 13 13 3 63 

 
Halukkaita jatkajia perheessä 

Taulukko 8.   Halukkaita jatkajia perheessä.  (Puuteollisuusyrittäjät r. 1999–2000). 

 
Jatkaja perheessä 6 1 5 5 1 18 

(30%) 

Ei jatkajaa 10 7 5 5 2 29 

(46%) 

Ei osaa sanoa 5 5 3 3 - 16 

(24%) 
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Tutkimus suoritettiin syksyn 1999 ja syksyn 2000 välisenä aikana.  Vastauksista 

voidaan todeta, että jatkajia omasta perheestä oli vain 30 %:ssa vastanneista.  

Sen sijaan epävarmoja asiasta oli 24 % vastanneista.  Jatkaja puuttui siis            

46 %:ssa vastaajista.  Yhteensä epävarmojen kanssa jatkaja puuttui 70 %:ssa 

vastanneista.  Luku on varsin suuri, ja se kuvastaa ilmeisesti ikäluokan yleistä 

tilannetta teollisuudessa.    

Suomen Yrittäjät suoritti lokakuussa 1999 vastaavan tutkimuksen.  Tämä tutki-

mus kohdistui koko yrittäjäkuntaan erittelemättä ikäluokkia erikseen.  Teollisuu-

den osalta yllättävä tulos oli, että 31,4 %:lla vastaajista oli jatkaja omassa per-

heessä.  Sen sijaan 50,0 % vastasi ”ei osaa sanoa”.  Tämä on ymmärrettävää, 

koska nuoret yrittäjät eivät tietenkään osaa ennakoida kymmenien vuosien pääs-

sä häämöttävää sukupolvenvaihdosta.  Tässä tapauksessa 18,6 % katsoi, että jat-

kaja tulisi yrityksen ulkopuolelta. 

Kun tutkimuksessa kysyttiin sukupolvenvaihdoksen liittyvistä ongelmista teolli-

sissa yrityksissä, 51,3 % ei osannut määrittää ongelmia, 7,9 % katsoi jatkajan 

löytämisen olevan vaikeaa, 11,6 % ennakoi jatkajalle tulevan rahoitusvaikeuksia 

ja 12,7 % nimesi verotuksen ongelmaksi. 

Vaikka kysymykset ja tavoiteasetanta poikkesivat toisistaan, jatkajia näytti ole-

van vain noin 30 %:lla vastanneista ja epävarmoja oli vastaavasti noin 70 %.  

Professori Koiranen Jyväskylän yliopistosta on päätynyt tutkimuksissaan siihen, 

että jatkajaa vailla olevia yrityksiä olisi noin 65 000 vuoteen 2010 mennessä.  

Useat kansainväliset tutkimukset näyttävät vahvistavan suomalaisissa tutkimuk-

sissa havaitun suhteen 70:30.  Suurten ikäluokkien vuoksi sukupolvenvaihdos on 

erityisen ongelmallinen Suomelle ja sen kansantaloudelle.      

Yritysten markkinoilta poistumisiin liittyy monenlaisia kansantaloudellisia seu-

rauksia: 

 Lukuisien asiantuntijoiden mielestä (Finnvera, yritysasiamiehet, 
pankit, TE-keskukset jne.) pk-yrityksen myyminen on vaikea ellei 
suorastaan mahdoton tehtävä. 

 Yritystä lopetettaessa yrityksen realisointiarvo on sama kuin yrityk-
sen konkurssissa.  Tästä samat asiantuntijat ovat yksimielisiä. 
Joukkoon liittyvät myös koneiden välittäjät.  Käytettyjen koneiden 
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arvo on jo nykyisellään melko heikko, koska niitä pystytään myy-
mään oikeastaan vain Venäjälle ja Baltiaan, jossa entuudestaankin 
on ylitarjontaa. 

 Kiinteistöt sijaitsevat usein paikoissa, joilla ei ole suurta logistista 
arvoa.  Niinpä kiinteistöjen arvo jää niiden teknisen arvon alapuo-
lelle. 

 Pk-yrittäjät ovat hyvin yleisesti maksaneet minimiä eläkemaksua ja 
ETK:n ilmoituksen mukaan yrittäjien keskimääräinen eläke on noin 
600 euroa.  Tämä merkitsee sitä, että suuri osa joutuu jossain vai-
heessa turvautumaan sosiaaliapuun.  On tietenkin asiantuntijoiden 
asia laskea, millainen kustannus tästä syntyy yhteiskunnalle, mutta 
jos arvioiden mukaan 70.000  yrittäjälle ja heidän puolisoilleen jou-
dutaan maksamaan keskimäärin 500 euroa kuukaudessa eli 6000 
euroa vuodessa, niin kyseessä on satojen miljoonien eurojen suu-
ruinen vuosittainen summa. 

 Työvoiman puute muuttuu työttömyydeksi, kun keskiarvojen mu-
kaan laskettuna liki 300 000 työntekijää siirtyy kortistoihin lopetta-
vista yrityksistä. 

 Avoimessa markkinataloudessa tyhjiöt täyttyvät ajan oloon auto-
maattisesti.  Mikäli tyhjiöön ei ole halukkaita yrittäjiä, on otettava 
huomioon vaihtoehto, että tyhjiö täyttyy tuontituotteilla. 

Sukupolvenvaihdos suurilta ikäluokilta seuraaville sukupolville on todellinen 

haaste.  Katoavien yritysten tilalle uusperustannalla muodostettavat yritykset 

vaatisivat nykyisellä perustamis-lopettamissuhteella yli 50 vuotta.  Käänteisesti 

ilmaistuna tämä merkitsee sitä, että pelkästään poistuvia yrityksiä korvaamaan 

tarvittaisiin jokaisena seuraavana seitsemänä vuonna 50 000 uutta yritystä vuo-

dessa. Tämä johtuu siitä, että vain 20 % yrityksistä selviää kolmea vuotta van-

hemmiksi.  

Yrityksiä perustetaan nykyisin noin 20 000 vuodessa ja lopetetaan liki yhtä pal-

jon, joten yhtälö näyttää melko vaikealta.  Mikäli sukupolvenvaihdosta ei siis  

pystytä suorittamaan hallitusti ovat seuraukset yhteiskunnan perustuksia järisyt-

täviä.  On täysin selvää, että näin massiivinen lyhyen ajan kuluessa tapahtuva 

sukupolvenvaihdostarve ei voi onnistua ilman valtakunnan poliittisia päätöksiä ja 

täsmällisiä suunnitelmia.  Asioista päättävien tulisi ottaa asia erityisen huomion 

kohteeksi, koska millään pienillä yksittäisillä toimilla ei ongelmaa voida ratkais-

ta.  
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Onnistunut sukupolvenvaihdos tuo olemassa oleviin yrityksiin kädentaitovaiheen 

tilalle muunlaista osaamista.  Nuorempi sukupolvi on paremmin koulutettua ja 

kielitaitoisempaa. Tämä tarjoaa hyvät edellytykset yritysten laajenemiselle uusil-

le markkina-alueille.  Tietokoneosaaminen tuo uusia mahdollisuuksia niin tuo-

tannon kuin hallinnon johtamiseen.  Sukupolvenvaihdokselle siten, että mahdol-

lisimman moni olemassa oleva yritys voidaan pitää toiminnassa, ei ole vaihtoeh-

toja.  

Sukupolvenvaihdos ulkopuoliselle on siis reilut 50 000 yritystä.  On mahdotonta, 

että tällainen määrä yrityksiä löytäisi omaehtoisesti ulkopuolisen jatkajan.  On 

muistettava, että yritykset tarvitaan korvaamaan markkinoilta poistuvia yrityksiä.  

Yrityksiä perustetaan noin 20 000 vuodessa ja samanaikaisesti poistuu 18 000 – 

19 000 eli nettolisäys on vain noin 2 000 yritystä vuodessa.  Nykyisellä netto-

lisäyksellä kestäisi poistuvien yritysten korvaaminen noin 40 vuotta.  
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4 Tiedon käsittely ja analyysi 

Edellisessä luvussa kuvailtiin tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta ja saatavilla 

olevaa tilastomateriaalia.  Eri teorioiden kohdalla käytettiin erilaisia ja kuhunkin 

teoriaan parhaiten sopivia tietolähteitä.  Tässä tulevaisuudentutkimuksessa, jossa 

kuvaillaan historiallista kehitystä ja tarkastellaan tutkimushetkessä tapahtuvia 

ilmiöitä, kirjallisen aineiston käyttö on välttämätöntä riittävän kokonaiskuvan 

muodostamiseksi. 

Tutkimuksen yhtä ydinongelmaa on tarkasteltu myös Puuteollisuusyrittäjät ry:n 

tekemän kirjallisen jäsenkyselyn pohjalta.  Näin on saatu empiirisesti ongelmaan 

liittyvää kvantitatiivista aineistoa tukemaan kvalitatiivista aineistoa. Saatua tu-

losta tukevat useat suomalaiset ja kansainväliset tutkimukset. Luonnollisesti jul-

kisista tilastoista saatu aineisto on luonteeltaan kvantitatiivista.   

Edellisen luvun aineiston perusteella muodostettiin teoriakohtaisesti nelikenttä-

kaaviot keskeisistä tutkimuksen tuloksista.  Näiden SWOT-kaavioiden avulla 

luotiin alustavat skenaariot, joiden pohjalta laadittiin Delfoi-tutkimuksen kysy-

mykset asiantuntijoille.  Vastaukset analysoitiin Excel-ohjelmalla.  

Alkuperäinen aineisto ja siitä johdetun Delfoi-tutkimuksen tulokset muokattiin 

lopulliseksi SWOT–matriisiksi ja skenaarioiksi.  Lopuksi aineistosta muodostet-

tiin kaksiulotteinen tulevaisuuskartta. Kartan avulla havainnollistetaan tulevai-

suuden todennäköisimmät vaihtoehdot.  Vaihtoehtoja on esitetty rajallinen, mutta 

riittävä määrä johtopäätösten tekoon.  Se antaa myös riittävän perustan niin jat-

kotutkimuksille kuin päätöksillekin.  Tulevaisuuskartta on senhetkinen kuva tu-

levaisuuden vaihtoehdoista.  Tulevaisuus muuttuu päivittäin ja vaikuttaa siten 

kartan toteutumiseen.  Kyseinen kartta edustaa kuitenkin tulevaisuudentutkimuk-

selta vaadittavaa lopputulosta.     

4.1 Analyysi klusteri- ja arvoketjunäkökulmasta 

Luvun 3.1 mukaan klusteri- ja arvoketjuteoriat muodostavat sekä valtioille että 

yrityksille mahdollisuuden toteuttaa kilpailua ja kilpailukykyä tukevaa yritystoi-

mintaa.  Koska klusteriteorian käyttöä rajoittavat kansallisvaltioiden poikkeavat 

rakenteet ja teoria itse on kehitetty avoimeen markkinatalouteen, tutkimuksessa 



 

 

179

painotettiin arvoketjuteoriaa.  Sen avulla yritysten on mahdollisuus tarkastella 

omaa asemaansa kilpailukentässä    

Tilasto- ja kirjallisuusaineiston perusteella luotiin ensin alla oleva alustava 

SWOT-analyysi.  

Taulukko 9.   Klusteri- ja arvoketjuteorioihin perustuva nelikenttämatriisi 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delfoi analyysi 

Swot-analyysin perusteella muodostettiin seuraavat väittämät Delfoi ryhmälle:   

1. Porterin klusteriteoriaa on käytetty eri puolilla maailmaa etenkin alueellisten 
viranomaisten suunnittelutyökaluna aluetaloutta kehitettäessä.  Myös Suo-
men metsäteollisuus ry on Internet sivuillaan lanseerannut käsitteen ”metsä-
teollisuusklusteri”, jolla on liittymiä Euroopan vastaavaan klusteriin.  Tutki-
muksessa katsotaan, että klusterimalli ei toimi mekaanisessa puunjalostuste-
ollisuudessa, koska siitä puuttuu oleellisia elementtejä. 

a) Puuttuu palkkakilpailun edellyttämä palkkajousto eli palkat laskevat 
kun kysyntä heikkenee. (-2 – +2.)  

b) Riittävää kilpailua raaka-ainetasolla ei ole, koska puun hankinnassa 
vallitsee oligopoli.  (-2 – +2.)   

c) Pienillä markkinoilla ei synny klusteriin kuuluvien yritysten välillä 
riittävää kilpailua. (-2 – +2.)   

d) Puusepänteollisuuden osalta klusterista puuttuu toimintaa tukevaa ja 
liitännäisteollisuutta, jotka stimuloisivat yhteistyötä ja kilpailua. (-2 – 
+2.)   

 

VAHVUUDET 
 joustavuus 
 erikoistuminen 
 korkea ammattitaito 
 määrällisesti laaja 
 suuret ja vaativat sisämarkkinat 
 SFM (sustainable forest management)
 toimiva logistiikka 
 kestävät ja laajenevat raaka-ainevarat 

  

HEIKKOUDET 
 tukevan teollisuuden puute 
 puutteellinen kilpailu klusterissa 
 pienet kotimarkkinat 
 korkeat investointikustannukset 
 kotimarkkinaorientoitunut 
 suuret etäisyydet päämarkkinoille 
 korporatiivisuus, kilpailun puute 
 rahoituksen saatavuus 
 huono kannattavuus ja tuotekehitys 

MAHDOLLISUUDET 
 lähialueiden kehitys 
 lisääntyvä vientikauppa 
 kehittyvä raaka-ainekilpailu 
 suuri valuutta-alue 
 tuotekehitys ja tutkimus 
 verkostoituminen 
 klusterimahdollisuuksia vielä hyödyn-

nettävissä 

UHAT 
 sukupolvenvaihdos 
 alalletulonkynnys korkea 
 tuonnin lisääntyminen sekä yhteis-

markkina-alueelta että Venäjältä 
 kallis lainsäädäntö ja ilmasto 
 raaka-aineen saatavuus 
 heikko upgrading kyky 
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2. Porterin klusteriteoriaan liittyy myös arvoketjuteoria.  Koska Euroopan 
markkinat ovat yhdentyneet, suomalaiset puualan yritykset toimivat si-
sämarkkinoilla yhteisellä valuutalla, josta johtuen kilpailu on kiristymäs-
sä etenkin uusien maiden liittyessä Euroopan unioniin.  Arvoketjuteorian 
ymmärtäminen ja käyttäminen on oleellista kilpailun kiristyessä: 

a) Erityisesti puusepänteollisuudessa ja puuta jalostavassa teollisuudessa 
ei tunneta riittävästi arvoketjuteoriaa. (-2 – +2.)   

b) Arvoketjuteoriaa ei käytetä puuta jalostavassa teollisuudessa kilpailu-
kyvyn parantamiseksi ja säilyttämiseksi. (-2 – +2.)   

c) Arvoketjua ei käytetä niche-mahdollisuuksien löytämiseen puutuote-
markkinoilla. (-2 – +2.)   

d) Arvoketjujohtamista ei tunneta  eikä käytetä mekaanisessa puunjalos-
tusteollisuudessa. (-2 – +2.)   

e) Etenkin sahateollisuuden tuotteet ovat tuotantolähtöisiä eivätkä asia-
kaslähtöisiä. (-2 – +2.)   

Asiantuntijat vastasivat edellä oleviin väittämiin ja seuraavassa on muutamia 

vastauksia, jotka kuvaavat asiantuntijoiden yleisimpiä käsityksiä. Täysin yksit-

täisiä vastauksia ei ole esitetty vaan ainoastaan pääsuuntauksia.    

1a.  Puuttuu palkkakilpailun edellyttämä palkkajousto eli palkat laskevat kun                                  
        kysyntä heikkenee. (-2 – +2.)  
 

 Joustojen asemesta käytetään lomautuksia ja irtisanomisia.  Avoin kapita-
listinen järjestelmä antaa mahdollisuuden sopeutua tavalla tai toisella.  
 Palkat nousevat yleisen kustannustason mukaan, joustoja ei ilmene. 
 Palkat laskevat vain työntekijöitä vaihtamalla. 
 Klusteriajatus on valitettavan teoreettinen.  Kytkennät kyllä ymmärre-

tään, mutta niiden hyödyntäminen ei toimi. Jokainen tuijottaa omaan     
napaansa. 
 Palkat eivät jousta eivätkä laske.   
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Kuvio 26.  Väittämän 1a vastaukset graafisesti esitettynä. 
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Kuviossa 26 esitetään graafisesti väittämään 1a saadut vastaukset.  Grafiikassa 0-

linjan  alapuoli esittää tutkijan kanssa yhteneväistä kantaa ja yläpuoli vastakkais-

ta kantaa.  Kuviosta on pääteltävissä, että vain pari vastaajaa on vastannut kysy-

mykseen nolla ja ylivoimainen enemmistö tukee väitettä.  

1b.  Riittävää kilpailua raaka-ainetasolla ei ole, koska puun hankinnassa 
  vallitsee  oligopoli. (-2 – +2.)   

 
 Kilpailua ei ole, ja jopa tuontiin on levinnyt Suomen hintataso uskomat-

toman hyvin. 
 Kaikki ottavat huomioon toinen toisensa ja kilpailijoittensa tekemiset.  
 Raaka-aineet jaetaan niin, että jopa tuonti tukee hankintaa. 
 Väite pitää täsmälleen paikkansa. 
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Kuvio 27.  Väittämän 1b vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuviossa 27 on esitetty graafisesti vastaukset 1b väittämään.  Grafiikassa 0-

linjan yläpuoli esittää väittämää tukevaa ja alapuoli väittämän vastaista kantaa.  

Yläpuolisen alan perusteella asiantuntijoiden voidaan katsoa pääosin tukevan 

esitettyä hypoteesia.   

1c.  Pienillä markkinoilla ei synny klusteriin kuuluvien yritysten  välillä riittävää  
kilpailua.  (-2 – +2.)   
 

 Ei käytetä. 
 Yritysten välillä ei synny kilpailua, koska ne tuntevat kilpailijoittensa. 

hinnat pienillä markkinoilla liian hyvin. 
 Seurataan paljon hintajohtajien toimia. 
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 Mikä on kilpailu kotimaan sahatavaramyynnissä?  Miten muka kilpaile-
vat Puumerkki, Puukeskus ja Starkki keskenään? 
 Pienillä markkinoilla ei voi syntyä riittävää kilpailua.  Teollisuus omistaa 

kaikki merkittävät jakeluketjut. 
 Viennin hinnat ovat kotimarkkinahintoja alhaisempia. 
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Kuvio 28.  Väittämän 1c vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 28 yläosa esittää hypoteesia tukevaa asiantuntijoiden kantaa ja alapuoli 

heidän kielteistä kantaansa.  Vastaukset tukevat lievästi väitettä, että pienillä 

markkinoilla ei synny riittävää kilpailua.  Kirjallisissa vastauksissa moni asian-

tuntija esiintyi neutraalisti ilmoittaen, että teoria ei ole tuttu. 

1.d  Puusepänteollisuuden osalta klusterista puuttuu toimintaa tukevaa ja liitän-
näisteollisuutta, jotka stimuloisivat yhteistyötä ja kilpailua.  (-2 – +2.)   
 

 Pk-tasolla ja nimenomaan puusepänteollisuudessa puuttuu.  
 Joskus aiemmin oli, mutta ei nykyisin. 
 Pitää osittain paikkansa, mutta tilanne on hiljalleen muuttumassa. 
 Komponenttien ulkomainen tarjonta lisää hitaasti myös kotimaista tarjon-

taa, joka alkaa muuttaa puusepänteollisuuden toimintoja. 
 Puusepänteollisuudessa kilpailutilanne on vapaampi, koska johtavat pe-

laajat ovat keskittyneet sahatavaraketjujen toimintaan. 
 Jalostavaa teollisuutta haittaavat liian yhtenäiset sahatavaran hinnat: vain 

ulkomainen tuonti alkaa lisätä kilpailua. 
 Suurin osa tuontikomponenteista tulee Virosta suomalaisilta yrityksiltä, 

jotka ”rahastavat” suomalaisen hintatason mukaan. 
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Kuvio 29.  Väittämän 1d vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 29 grafiikka tukee asiantuntijoiden mielipiteiden mukaan voimakkaasti 

väittämää: klusterista puuttuu kilpailua tukeva liitännäisteollisuus.  

2a.  Erityisesti puusepänteollisuudessa ja puuta jalostavassa teollisuudessa ei 
tunneta riittävästi arvoketjuteoriaa.  (-2 – +2.)   
  

 Ei tunneta käsitteenä. 
 Pitää osittain paikkansa ainakin kotimarkkinoilla. 
 Kotimarkkinoilla jakeluvaihtoehdot ovat vähäiset: joko myytävä suoraan 

tai käytettävä teollisuuden hallitsemia ketjuja. 
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Kuvio 30.   Väittämän 2a vastaukset graafisesti esitettynä. 
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Kuvion 30 mukaan vastaukset kuvastavat selvästi sitä, kuinka vieras arvoketju-

teoria on jopa suomalaisissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa.  Asiaa ei ilmeisesti 

osattu yhdistää edes vuosikausia keskustelussa olleeseen arvoketju-johtamiseen.   

2b.  Arvoketjuteoriaa ei käytetä puuta jalostavassa teollisuudessa kilpailukyvyn 
parantamiseksi ja säilyttämiseksi.  (-2 – +2.)   
 

 Pk-teollisuudessa ei tunneta, suurteollisuudessa jo paremmin. 
 Pitää osittain paikkansa. 
 Joitain case-tutkimuksia on arvoketjun hyödyntämisestä. Mutta liekö 

muoti-ilmiö, verkottuminen, ohjannut väärille raiteille? 
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Kuvio 31.  Väittämän 2b vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuviosta 31 on nähtävissä, että vain kahden vastaajan mukaan arvoketjumene-

telmää käytetään riittävästi puuteollisuudessa tuotteen arvon nostamiseen ja kil-

pailukyvyn parantamiseen.  Muut vastaajat ovat yhtyneet hypoteesiin: menetel-

mää ei käytetä riittävästi hyväksi. 

2c.  Arvoketjua ei käytetä niche-mahdollisuuksien löytämiseen puutuotemarkki-
noilla.  (-2 – +2.)   
 

 Koko käsite on suurimmalle osalle tuntematon.  
 Pitää täsmälleen paikkansa. 
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Kuvio 32.  Väittämän 2c vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 32 grafiikasta voidaan todeta, että suurin osa vastaajista on yhtynyt väit-

teeseen.  Kaksi asiantuntijaa on ollut vastakkaisella kannalla ja kolme on antanut 

neutraalin vastauksen.   

2d.  Arvoketjujohtamista ei tunneta  eikä käytetä mekaanisessa puunjalostusteol-

lisuudessa. (-2 – +2.)   

 Pk-sektorin kapeassa yläpäässä käsite on tuttu 
 Pitää täsmälleen paikkansa 
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Kuvio 33.  Väittämän 2d vastaukset graafisesti esitettynä. 
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Grafiikka kuviossa 33 puoltaa jälleen hypoteesia: arvoketjujohtamista ei tunneta 

alan teollisuudessa eikä sitä myöskään käytetä.  Muutama vastaaja oli kuitenkin  

päinvastaisella kannalla.  Myös verbaalisten vastausten perusteella saattoi päätel-

lä, että asia oli suurelle osalle tuntematon. 

2e.  Etenkin sahateollisuuden tuotteet ovat tuotantolähtöisiä eivätkä asiakasläh-
töisiä.  (-2 – +2.)   
 

 Tuntuu vallitsevan erimielisyyttä siitä, mitä asiakas haluaa ja mitä itse ha-
lutaan.  Lopputulos on se, että asiakas saa sitä, mitä tuottaja pystyy teke-
mään, mutta ei sitä, mitä todella haluaisi.  
 Pitää täsmälleen paikkansa. 
 Nykyään sahateollisuus ymmärtää entistä paremmin loppukäyttäjien tar-

peet.  Menemme kohti aihiotuotantoa.  Enää sahoille ei tavara vain lan-
kea… 
 Sahateollisuudessa itsenäiset sahat ovat joutuneet muuttamaan tuotanto-

aan ja tuotteitaan asiakaslähtöisiksi ja joustaviksi Se on ollut ainoa tapa, 
jolla ne ovat voineet pärjätä.  Siitä on kuitenkin seurannut kannattavuu-
den heikkeneminen, koska hintoja ei ole voitu nostaa riittävästi (= asiakas 
ei ymmärrä, että heidän pitää hyvästä palvelemisesta myös maksaa). 
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Kuvio 34.  Väittämän 2e vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 34 grafiikka, samoin kuin myöskin kirjalliset vastaukset, osoittavat jon-

kinasteista hämmennystä.  Neutraalien vastausten määrä on verrattain suuri.  

Toisaalta yhdytään siihen, että sahateollisuuden tuotteet ovat hyvin tuotantoläh-

töisiä Vastauksista on mahdollista vetää myös se johtopäätös, että osalle teolli-
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suutta asiakkaiden tarpeet ovat tärkeämpiä kuin toisille.  Tämä saattaa johtua 

vastaajien hyvin erilaisista taustoista. 

Klusteri- ja arvoketjutarkastelun yhteenvetona voidaan todeta, että molemmat 

aiheet ja näiden teoreettiset ja käytännölliset taustat ja sovellutukset olivat suu-

rimmalle osalle vastaajista vieraita tai täysin tuntemattomia.  Tulos on varsin 

yllättävä, koska Suomi on kuulunut jo pitkään Euroopan unioniin.  Toisaalta on 

otettava huomioon, että kysely on suoritettu ennen yhteisvaluutta euroon liitty-

mistä. 

Klusterilla ymmärrettiin yleisesti vain samaan toimialaan kuuluvia yrityksiä.  

Tätä ei osattu ottaa lainkaan huomioon kysymyksiä laadittaessa johtuen Metsäte-

ollisuus ry:n mittavasta asian esillä pitämisestä.  Sen sijaan kirjallisissa vastauk-

sissa asia nousi selkeästi esille.  Syynä saattaa myös olla se, että klusterin suomia 

alueellisia hyötyjä ei ole käytetty alue- ja valtakunnan tasolla yhtä laajasti kuin 

muissa maissa.  Silloinkin kun niitä on käytetty, ne ovat keskittyneet pääosin IT-

alalle. 

Suurissa yrityksissä arvoketjuteorian hyötyjä on käytetty logistisessa suunnitte-

lussa joko tietoisesti tai tiedostamatta melko runsaasti.  Tämä on lähinnä ilmen-

nyt jakeluteihin investoimalla ja integroitumalla.  Keskisuuret yritykset ovat kes-

kittyneet enemmän asiakaslähtöiseen tuotteiden markkina-arvojen kohottamiseen 

(upgrading). Yliopistollisessa ja  ammattikorkeakoulu-tasoisessa koulutuksessa  

molemmat näyttivät puuttuvan tyystin koulutusohjelmista.   

Tulevissa kilpailijamaissa puun hinta ja työvoimakulujen muodostuminen perus-

tuvat täysin Suomen rakenteista poikkeaviin malleihin.  Nämä aiheuttavat sen, 

että yrityksille jää huomattavasti suurempi määräysvalta omien kustannustensa 

osalta. Siksi puualan yritysten vientikilpailukyvyn kannalta olisi välttämätöntä 

hyödyntää mahdollisimman laajasti sekä klusteri- että arvoketjumallin tarjoamia 

mahdollisuuksia.   

4.2 Analyysi bionomisesta näkökulmasta 

Luvun 3.2 aineistosta muodostettiin analysoinnin ensi vaiheessa matriisi (tauluk-

ko 10).  Bionomiateoria ei ole niinkään käytäntöön sopiva sovellutus.  Se on 
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enemmänkin tulevaisuudentutkimukseen soveltuva erilaisia uhkakuvia mallinta-

va jäsentely.   

  
Taulukko 10. Nelikenttämatriisi perustuen bionomiateoriaan.  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   

       

 

Delfoi kysymykset ja -analyysi. 

1. Bionomiateoria on verrattain uusi ja kiistelty taloustieteellinen teoria, jo-
ka perustuu Darwinin evoluutioteoriaan siten, että siinä katsotaan globaa-
leilla avoimilla markkinoilla vahvojen menestyvän ja heikkojen väistä-
mättä kuolevan.  Kyseisen teorian mukaan myös kokonaisia klustereita 
syntyy ja häviää.  Puunjalostusteollisuudessa yritysten selviytyminen tai 
markkinoilta poistuminen kulminoituu niiden kansainväliseen kilpailuky-
kyyn. 

a. Suomi on sijoittunut erilaisissa kilpailukykyvertailuissa erittäin 
hyvin.  Voidaanko näistä sijoituksista vetää se johtopäätös, että 
Suomen puunjalostusteollisuus on kansainvälisesti kilpailukykyi-
nen?  (-2 – +2.)  

b. Tutkimuksessa väitetään, että kansallisvaltion kilpailukyky muo-
dostuu sen kansantaloudessa toimivien yksittäisten yritysten kil-
pailukyvyn summana eikä tutkimuksissa käytettyjen mittareiden 
mukaan.  (-2 – +2.)   

c. Tutkimuksessa todistetaan, että ns. benchmarking tekniikalla ei 
voida tehdä kansainvälisiä vertailuja yritysten julkaisemien viral-

VAHVUUDET 
 korkea koulutustaso 
 toimiva infrastruktuuri 
 korkea yleinen ammattitaito 
 hoidetut metsävarat 
 korkeaa osaamista useilla aloilla
 jäsenyys Euroopan unionissa 
 yhteisvaluutta 

HEIKKOUDET 
 palkkatyökulttuuri 
 työvoimakustannukset 
 korkea verotus 
 demografinen rakenne 
 kansainvälisten investointien 

vähäisyys 
 pienet kotimarkkinat 
 maantieteellinen sijainti 
 pk-yritysten heikko oikeusturva 

MAHDOLLISUUDET 
 suuret sisämarkkinat 
 kehittyvä raaka-ainekilpailu 
 suuri valuutta-alue 
 Itämeren alueen lisääntyvä ta-

loudellinen merkitys 
 Venäjän talouden kehitys 
 EU:n laajeneminen 

UHAT 
 sukupolvenvaihdos 
 pääomien vähäisyys 
 kasvaneet tuontimahdollisuudet 
 lisääntyvät julkiset menot 
 valtion velka 
 työvoiman saatavuus 
 yrittäjyyskulttuurin puute 
 EU:n laajeneminen 
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listen tasetietojen perusteella johtuen siitä, että taseet eivät ole 
kansallisten määräysten vuoksi vertailukelpoisia. (-2 – +2.)   

d. Yksittäisen yrityksen kilpailukykyä voidaan mitata vain in cont-
ractual situation eli yrityksen tehdessä sopimusta kansainvälisesti 
kilpaillussa tilanteessa.  (-2 – +2.)   

e. Suomessa toimivan puunjalostusyrityksen kilpailukyky ei ole pel-
kästään riippuvainen omasta osaamisesta ja toimenpiteistä, vaan 
myös yhteiskunnan toimenpiteistä.  (-2 – +2.)   

 
Vastaukset    
Numeeristen vastausten lisäksi asiantuntijat kommentoivat kysymyksiä/väittämiä 

myös sanallisesti. 

1a. Suomi on sijoittunut erilaisissa kilpailukykyvertailuissa erittäin hyvin.  Voi-
daanko näistä sijoituksista vetää se johtopäätös, että Suomen puunjalostusteolli-
suus on kansainvälisesti kilpailukykyinen?  (-2 – +2.)  
 

 Tutkimukset eivät ota huomioon suuria alakohtaisia eroja, ja koko järjes-
telmä antaa mahdollisuuden päätyä haluttuun vastaukseen.  Vallalla on 
Nokia-illuusio. 
 Ulkomaisen kilpailun kiristyessä kotimaiset tuotteet ovat alkaneet muut-

tua asiakaslähtöisemmiksi. 
 Kemiallisella puolella tutkimuksilla saattaa olla vaikutusta, mutta mekaa-

nisella puolella niillä ei ole mitään vaikutusta. 
 Ei alkuunkaan vaikutusta. 
 Puunjalostusteollisuus on hyvin kahtiajakoinen.  On yrityksiä, joiden tek-

nologiataso, tehokkuus ja osaaminen ovat kansainvälistä luokkaa, mutta 
edelleen valitettavan moni yrittäjä ei ymmärrä esimerkiksi laatuvaati-
muksia maailmalla. 
 Suomen sahateollisuuden tuottavuus on hyvä, mutta kannattavuus ei! 
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Kuvio 35.  Kysymyksen 1a vastaukset graafisesti esitettynä. 
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Valtaosa asiantuntijoista tulkitsee kuvion 35 mukaan tilanteen siten, että kilpai-

lukykytutkimukset eivät vastaa todellista tilannetta Suomessa.  Kirjallisista vas-

tauksista voidaan päätellä, että alakohtaisia eroja ei oteta huomioon.  Toisaalta 

vastaajien epäiltiin olevan sellaisilta aloilta, joilla kilpailukyky on poikkeukselli-

sen hyvä.  Vastauksissa todettiin myös, että vaihtelut kilpailukyvyssä jopa alan 

sisällä ovat varsin suuria johtuen mahdollisuuksista soveltaa uusinta teknologiaa. 

1b. Tutkimuksessa väitetään, että kansallisvaltion kilpailukyky muodostuu sen 
kansantaloudessa toimivien yksittäisten yritysten kilpailukyvyn summana eikä 
tutkimuksissa käytettyjen mittareiden mukaan.  (-2 – +2.)   
 

 Yhteiskunta on riistänyt yrityksiltä oikeuden kilpailukykyyn.  Sahalaitos 
pystyy meillä päättämään vain noin 10–12 % omia kustannuksiaan.  Ees-
tissä  60 %.  Metalliteollisuudessa vastaava arvo Suomessa on 20 %.  
Suurimmasta osasta päättävät raaka-aineiden valmistajat, valtio, kunnat, 
ay-liike jne. erilaisen sääntelyn kautta. 
 En tunne tutkimusta, mutta käytännössä asia on näin. 
 Todellisessa elämässä kilpailukykytutkimuksilla ei ole vaikutusta. 
 Suurin osa alalla toimijoista ei tunne näitä tutkimuksia, eikä näin ollen 

välitä niistä. 
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Kuvio 36.  Väittämän 1b vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 36 graafisesta esityksestä on pääteltävissä asiantuntijoiden tukevan mel-

ko yksiselitteisesti hypoteesia, jonka mukaan kansallista kilpailukykyä ei mitata 
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tilastoilla eikä mittareilla.  Niistä ei muutoinkaan perusteta paljon alalla, vaan 

toimitaan omien todellisen elämän suomien mahdollisuuksien mukaisesti.  Vah-

vasti tuotiin esille, että puualalla yritykset eivät kovin paljon pysty omilla toi-

menpiteillään vaikuttamaan omaan kilpailukykyyn.  Kustannukset määräytyvät 

muualla kuin yrityksessä. 

1c. Tutkimuksessa todistetaan, että ns. benchmarking tekniikalla ei voida tehdä 
kansainvälisiä vertailuja yritysten julkaisemien virallisten tasetietojen perusteella 
johtuen siitä, että taseet eivät ole kansallisten määräysten vuoksi vertailukelpoi-
sia.   (-2 – +2.)   
 

 Erilaisista kulttuureista johtuen pelkillä tasetiedoilla ei voida tehdä mi-
tään vertailuja. 
 En tunne benchmarking tekniikkaa riittävästi. 
 Benchmarkingin pitäisi sisältää paljon enemmän kuin pelkät tp-tiedot. 

Tulee verrata kaikkia yrityksen osa-alueita, niin henkilöstöä kuin teknistä 
tasoa ja asiakaskuntaa. 
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Kuvio 37.  Väittämän 1c vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 37 grafiikka esittää benchmarkkauksen mahdollisuuksia yritysten välisen 

kilpailukyvyn tarkastelussa.  Kyseistä tekniikkaa tunnettiin yllättävän vähän. 

Asiantuntijat katsoivat, että kansainväliset menettelyt verotuksessa, kirjanpidossa 

ja ilmoitusvelvollisuuksissa poikkeavat toisistaan niin paljon, ettei luotettavia 

vertailuja ole mahdollista suorittaa. Vastaukset tukivat esitettyä väitettä. 
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1d.  Yksittäisen yrityksen kilpailukykyä voidaan mitata vain in contractual situ-
ation eli yrityksen tehdessä sopimusta kansainvälisesti kilpaillussa tilanteessa.  (-
2 – 2.)   
 

 On absurdia ajatella, että kansallistaloudessa voisi vallita kaikilla aloilla 
jokin yhteinen ja yleinen kilpailukyky.  Vain se yritys, joka saa sopimuk-
sen kussakin tilanteessa, omaa tarvittavan kokonaiskilpailukyvyn. 
 Esimerkiksi Stora Enson sahojen kilpailukykyyn vaikuttaa ratkaisevasti 

raaka-aineen ostopolitiikka, eli sahatavaran vientisopimukset voivat olla 
vaikka tappiollisia, mutta kokonaisuus kannattaa. 
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Kuvio 38.  Väittämän 1d vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 38 grafiikka antaa varsin ristiriitaisen kuvan siitä, miten yksittäisten yri-

tysten kilpailukyky määräytyy.  Vastauksista voisi päätellä, että erittäin voima-

kas jako vallitsee käytännön asiantuntijoiden ja teoreettisten asiantuntijoiden 

käsitysten välillä.  Kirjalliset vastaukset korostivat sitä, että vain se, joka saa tila-

uksen, on kilpailukyinen. Toisaalta oltiin vahvasti sitä mieltä, että kauppoja voi-

daan tehdä jopa tappiolla.  Aika vahvasti nostettiin esiin, että muitakin tekijöitä, 

kuten koulutus ja infrastruktuuri, on olemassa. 

1e. Suomessa toimivan puunjalostusyrityksen kilpailukyky ei ole pelkästään 
riippuvainen omasta osaamisesta ja toimenpiteistä, vaan myös yhteiskunnan toi-
menpiteistä.  (-2 –  +2.)   
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 Kilpailukyky riippuu suuresti siitä, kuinka suuresta osasta omia kustan-
nuksia yritys voi päättää itse ja kuinka suuren osan päättävät yrityksestä 
riippumattomat tahot. 
 Pitää varmasti paikkansa. – Ovatko poliitikot varmasti alan asiantuntijoi-

ta? 
 Palkat ratkaistaan siellä, missä kilpailukyky ei merkitse mitään. 
 Pitää täsmälleen paikkansa.  Yritysten itsensä ratkaistavaksi jää yhä pie-

nempi ja pienempi osa omasta kilpailukyvystä – asiantuntemattomat po-
liitikot päättävät yhä suuremmasta osasta. 
 Yhteiskunnan negatiivinen vaikutus kilpailukykyyn kumuloituu. Koko 

kotimaisen raaka-aineketjun osalta.  
 Ns ulkoisena tekijänä voidaan pitää raaka-aineen (tukin) hintaa, joka ai-

nakin pk-yrityksille tulee ”ulkoa annettuna”. 
 Luonnonsuojelusäännökset ovat myös ulkoisesti vaikuttavia tekijöitä.  
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Kuvio 39.  Väittämän 1e vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 39 perusteella ylivoimaisesti suurin osa asiantuntijoista tukee hypoteesia, 

jonka mukaan oma osaaminen ja omat päätökset vaikuttavat vain hyvin vähän 

yrityksen kilpailukykyyn.  Suurin osa kustannuksista määrätään siellä, missä 

kilpailukyky ei kiinnosta eikä vaikuta päätöksiin.  Yritysten oma päätösvalta 

kustannusten ja kilpailukyvyn osalta vähenee jatkuvasti.  Yhteiskunnan negatii-

vinen vaikutus kumuloituu koko raaka-aineketjussa. 

Yhteenvetona bionomiateorian pohjalta annetuista vastauksista voidaan todeta, 

että teoria on ollut melko vieras vastaajille. Tämä oli ennakolta odotettavissa, 

koska teoria ei ole kovin tunnettu edes akateemisissa piireissä.  Se ei kuitenkaan 



 

 

194

estänyt ottamasta kantaa asiakysymyksiin.  Sanalliset vastaukset olivat  huomat-

tavasti numeerisia kantaaottavampia.  Etenkään mekaanisessa metsäteollisuudes-

sa kilpailukykytutkimuksilla ei katsottu olevan mitään vaikutusta arkipäivän 

kaupankäyntiin. Benchmarking tekniikkaa ei juuri tunnettu.  Ne, jotka tunsivat 

tekniikan totesivat melko yksimielisesti, että sitä ei voi soveltaa rajojen yli.  So-

veltaminen Suomessakin oli vaikeaa ja edellytti huomattavan laajaa täydentävää 

tietämystä yrityksestä.   

Asiantuntijat pitivät kilpailukykytutkimuksia hyödyttöminä, koska ne eivät mi-

tanneet alakohtaisia eroja.  Katsottiin, että vallalla on Nokia syndrooma, jonka 

mukaan Nokian hyvä menestys merkitsee myös muiden suomalaisten yritysten 

hyvää kilpailukykyä.  Tutkimusten tuloksena oli vain se, että hyvien vertailusi-

joitusten perusteella yhteiskunta riistää lopunkin kilpailukyvyn yrityksiltä.  Toi-

nen tai viimeinen tila ovat yhtä hyviä:  käytännön elämässä vain voittaja hyötyy.   

Etenkin pk-yrityksissä on oltu hyvin kotimarkkinaorientoituneita.  Kotimarkki-

noilla kilpailijoiden hinnoittelu tuntui olevan tiedossa ilman varsinaista bench-

marking-tekniikkaakin.  Melko yksimielisiä oltiin siitä, että yhteiskunta on omi-

nut huomattavan määräysvallan yritysten kustannusrakenteessa ja yritysten itsen-

sä päätettävissä oleva osa oli edelleen pienenemässä.  Poliitikkoja ei pidetty alan 

kustannusten asiantuntijoina.  Myös kilpailukykytutkimukset todettiin hyvin 

kehnoiksi, koska ne eivät juurikaan mitanneet puualan todellista kilpailukykyä ja 

toimialakohtaisia eroja. 

4.3 Analyysi Evoluutionäkökulmasta 

Luvussa 3.3 kerätystä aineistosta muodostettiin analysoinnin ensi vaiheessa  mat-

riisi (taulukko 11).  Evoluutioteoria ei ole laajasti sovellettu taloudellisissa tut-

kimuksissa.  Kyseistä teoriaa hyödyntäen pyrittiin kartoittamaan tulevaisuuden-

tutkimuksessa välttämätöntä nykyhetkeä ja lähimenneisyyttä ja -tulevaisuutta.  

Evoluutioteorian pohjalta tarkastellaan pitempiä historiallisia trendejä, jotka 

mahdollisesti vaikuttavat yli nykyhetken pitkälle tulevaisuuteen. Teorian avulla 

tutkitaan puualan tuotteiden perinteisesti pitkiä elinkaaria verrattuna kesto- ja 

kertakäyttöhyödykkeiden elinkaariin. 
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Pitkävaikutteisia tekijöitä ovat lisäksi muutokset väestön demografisessa raken-

teessa ja niistä aiheutuvat uhat tai mahdollisuudet tulevaisuuden muodostamisel-

le.  Samanlaiset pitkäjännitteiset vaikutukset vallitsevat alan tärkeimmän raaka-

aineen, puun, omistus- ja hintarakenteissa tapahtuvissa muutoksissa. 

 

Taulukko 11.   Evoluutioteoriaan perustuva nelikenttämatriisi  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Delfoi kysymykset ja analyysi 

 
1. Suuret ikäluokat muodostavat eläkkeelle jäädessään suuren riskin yrittä-

jyydelle.  Tutkimuksen mukaan suurissa ikäluokissa on keskimääräisesti 
kaksi kertaa enemmän yrityksiä ikäluokkaa kohden kuin muissa ikä-
luokissa.  Ne ovat myös keskimääräistä pitempi-ikäisiä.  Kansainvälisten 
ja Suomessa tehtyjen tutkimusten mukaan vain noin kolmanneksella yri-
tyksistä on jatkaja tiedossa omasta piiristä ja lopuilla ei ole tietoa, kenelle 
yrityksen siirtäisi.  Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja nykyisen halli-
tuksen ohjelmassa sukupolvenvaihdokseen on puututtu vain verotuksen 
näkökulmasta. 

a. Tutkimusten mukaan Suomesta häviää suurten ikäluokkien mu-
kana 70 000⎯80 000 yritystä vuoteen 2015 mennessä.  Samanai-
kaisesti yrityksiä perustetaan yhä vähemmän vanhoille teollisuu-
den aloille.  Selviääkö Suomen kansantalous, jos näin tapahtuu?   
(-2 – +2)   

b. Tutkimuksessa väitetään, että verotuksella ei ole suurta merkitys-
tä, jos yritykselle ei löydetä jatkajia.  (-2 – +2)   

UHAT 
 sukupolvenvaihdos 
 kasvava ulkomainen kilpailu 
 lisääntyvät julkiset menot 
 työvoiman saatavuus 
 EU:n laajeneminen halvan työ-

voiman lähialueille 

MAHDOLLISUUDET 
 suuret sisämarkkinat 
 kehittyvä raaka-ainekilpailu 
 suuri valuutta-alue 
 Itämeren alueen lisääntyvä ta-

loudellinen merkitys 
 Venäjän talouden kehitys 
 EU:n laajeneminen 

VAHVUUDET 
 yritykset ovat vanhoja ja niiden 

selviytymiskyky on hyvä 
 toimiva ja kouliintunut organi-

saatio 
 korkea yleinen ammattitaito 
 toimintaan sopeutettu tekniikka
 vakiintuneet markkinat 

       HEIKKOUDET 
 paikallisuus 
 tuotekehityksen puute 
 pienet kotimarkkinat 
 ikääntyvät omistajat 
 ”leipääntyminen” 
 haluttomuus laajentaa 
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c. Yhteiskunnan tulisi osallistua aktiivisesti varsinaisten jatkajien 
löytämiseksi yrityksiin ja näiden jatkajien kouluttamiseen.    (-2 – 
+2.)   

d. Tutkimuksessa väitetään, että onnistunut sukupolvenvaihdos tuo 
yrityksiin aivan uutta osaamista, joka antaa niille kasvu- ja kan-
sainvälistymisimpulssin   (-2 – +2.)    

e. Nykyisten määräysten mukaan puualan yrityksen on investoitava 
työsuojeluun ja vastaaviin muihin lakisääteisiin laitteisiin noin 
100 000 euroa, ennen kuin varsinaisiin koneisiin voidaan alkaa 
investoida.  Elektroniikka-alalla vastaavat investoinnit ovat vain 
murto-osa.  Ovatko korkeat pakolliset investoinnit este uusien yri-
tysten syntymiselle puualalle?   (-2 – +2.)   

f. EU:n tekemä tutkimus koko unionin alueella toteaa, että yrittäjien 
riskit eivät ole oikeassa suhteessa saavutettavissa oleviin tuloksiin 
nähden, vaan että porkkanoita puuttuu.  Tällä viitataan siihen, että 
aloittava pk-yrittäjä joutuu poikkeuksetta aina sijoittamaan koko 
omaisuutensa yrityksen vakuuksiksi ja samalla menettää suuren 
osan sosiaaliturvaansa ja säilyy edelleen progressiivisen verotuk-
sen piirissä.  Onko tämä este uusien puualan yritysten syntymisel-
le myös Suomessa?   (-2 – +2.)   

 
 
2. Kansainvälisten tutkimusten mukaan raakapuun hinta on Suomessa maa-

ilman korkein.  Tämä on alalla tapahtuneen evoluution seurausta ja joh-
tuu maamme säilymisestä pitkään suljettuna taloutena.  Myös metsän-
omistus hajoaa yhä pienempiin ja pienempiin alueisiin samalla, kun 
omistajat asuvat yhä kauempana ja ovat yhä vähemmän riippuvaisia puun 
myynnistä.  Metsäverotus uusiutuu pinta-alaverotuksesta myynnin vero-
tukseen.  Samanaikaisesti sahatavaraa tulee yhä enenevässä määrin ete-
lästä ja idästä.  

a. Metsäomistuksen hajaantuminen vähentää tarjontaa ja nostaa raa-
kapuun hintoja.  (-2 – +2.)   

b. Metsäverotuksen muutos aiheuttaa katkoksen raakapuun saata-
vuuteen.  (-2 – +2.)   

c. Aiheuttavatko edellä mainitut tekijät puualan yritysten siirtymistä 
edullisempiin maihin?  (-2 – +2.)   

d. Paraneeko puuta jalostavan teollisuuden kilpailukyky markkinoil-
la tapahtuvan tuonnin aiheuttaman kilpailun myötä?   (-2 – +2.)   

e. Johtaako evoluutio siihen, että suurin osa puuta jalostavaa teolli-
suutta siirtyy maan rajojen ulkopuolelle lähimmän 10 vuoden ku-
luessa?   (-2 – +2.)  

Vastaukset   

Numeeristen vastausten lisäksi asiantuntijat kommentoivat kysymyksiä/väittämiä 
myös sanallisesti: 

1a. Tutkimusten mukaan Suomesta häviää suurten ikäluokkien mukana 70 000 – 
80 000 yritystä vuoteen 2015 mennessä.  Samanaikaisesti yrityksiä perustetaan 
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yhä vähemmän vanhoille teollisuuden aloille.  Selviääkö Suomen kansantalous, 
jos näin tapahtuu?   (-2 – +2.)   
 

 Suomi ei selviä nykyisillä eväillä.  Vain noin 20 % yrityksistä selviää 
kolmesta ensimmäisistä vuodesta.  Matemaattisesti tämä merkitsee sitä, 
että jos 80.000 yritystä häviää, niiden tilalle on perustettava 400 000 uutta 
yritystä.  Vuosien 2010–15 välillä olisi siis perustettava joka vuosi noin 
80 000 uutta yritystä, jotta vuonna 2018 meillä olisi sama määrä yrityksiä 
kuin nyt.  Näillä eväillä ja yrittämisen porkkanoilla ei ole mitään mahdol-
lisuuksia. 
 Suomi ei selviä. 
 Nimenomaan jatkajien löytäminen on ongelma. Jos löytyisi yhteiskunnan 

panostuksia ja vielä aluepolitiikka ottaisi huomioon, voitaisiin saada tu-
loksia aikaiseksi. 
 Yritysten rakenne muuttuu, yrityskoko suurenee, yritykset kansainvälis-

tyvät.   
 Syntyy uusia palvelualan yrityksiä, joita maahanmuuttajat perustavat.  
 Näin tapahtuu, pienyrittäminen kutistuu, mutta voivathan kaikki olla pie-

nessä maassa töissä Nokialla, eli selviää, jos suuryritykset pysyvät maas-
sa 
 Selviää jollain tavoin, koska siirrytään työintensiivisestä tuotannosta ka-

pitaali-intensiiviseen tuotantoon. Liian yksinkertaisten tuotteiden tuotta-
minen korkean elintason maissa on kannattamatonta. 
 Ei selviä hyvin. 
 Ei selviä  (useat eri asiantuntijat vastasivat samoin). 
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Kuvio 40. Kysymyksen 1a vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 40 perusteella suurin osa asiantuntijoista yhtyy siihen, että Suomi ei sel-

viä suuriin ikäluokkiin kuuluvien yrittäjien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamasta 

yritysten markkinoilta poistumisista.  Asiantuntijat arvioivat myös, että uusia 
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yrityksiä syntyy uusille aloille ja niitä perustavat maahanmuuttajat.  Toisaalta 

arvioitiin yritysten kasvavan ja kansainvälistyvän.  Tällainen vastaus on kuiten-

kin jonkin verran ristiriitainen kilpailukykyä koskevien vastausten osalta.  Jollei 

yrityksillä ole riittävää kilpailukykyä, ne eivät voi laajentua ja kilpailla vienti-

markkinoilla.  Kontrollikysymys antaa siis joiltakin osin toisiaan kumoavaa   

tietoa.  Toisaalta se myös saattaa merkitä optimistista uskoa ja tahtoa selvitä vai-

keuksista. 

1b. Tutkimuksessa väitetään, että verotuksella ei ole suurta merkitystä, jos yri-
tykselle ei löydetä jatkajia.  (-2 – +2.)   

 Verotuksella voi olla sikäli merkitystä, vaikka verotettavia ei olisikaan, 
että se toimii yhteiskunnan mielipiteen ilmaisuna yrittäjyyden suuntaan. 
 Verotuksella on aina merkitystä, koska se toimii myös psykologisesti. 
 Jos ei ole yritystä, verolla ei ole merkitystä.  Verotus vaikuttaa kuitenkin 

suuresti seuraajan löytymiseen. 
 Ei pidä paikkaansa, verotuksella on aina fyysinen ja psykologinen merki-

tyksensä. 
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Kuvio 41.  Kysymyksen 1b vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 41 ja annettujen kirjallisten vastausten perusteella voidaan päätellä, että 

kysymys oli huonosti esitetty.  Vain osa vastaajista oivalsi, että jos ei ole ketään, 

jolle yrityksen siirtäisi, verotuksella ei ole sen asian kanssa mitään tekemistä   

Mielipiteet menivät vastaajien kesken ristiin ilmeisesti johtuen kyseisestä seikas-

ta.  Tosin kirjallisissa vastauksissa verotuksen merkitys nostettiin esiin myös 

arvostuksen- ja psykologisen merkityksen kannalta. 
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1c. Yhteiskunnan tulisi osallistua aktiivisesti varsinaisten jatkajien löytämiseksi 
yrityksiin ja näiden jatkajien kouluttamiseen.  (-2 – +2.)   

 Yhteiskunnan pitäisi ehdottomasti osallistua sukupolvenvaihdokseen kai-
kin mahdollisin keinoin.  Yhteiskunta on itse suurin hyödynsaaja. 
 Ehdottomasti. Koulutuksella ja yrittäjien arvostuksen lisäämisellä voi-

daan edistää yrittäjyyden lisäämistä. 
 Ehdottomasti. 
 Yhteiskunnan on ehdottomasti osallistuttava prosessiin, koska tilanne on 

massiivinen. 
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Kuvio 42.  Väittämän 1c vastaukset graafisesti esitettynä. 

Kuvion 42 perusteella ollaan melko yksimielisiä, että valtion tulee tukea uusien 

yrittäjien löytämistä, jotta eläkkeelle siirtyvien yrittäjien yrityksille olisi jatkaja.  

Kirjallisissa vastauksissa ongelmaa pidettiin massiivisena. Hyvin suurelle osalle 

yrityksiä jatkajan löytäminen tuottaa vaikeuksia.  Yrittäjien omilla toimenpiteillä 

jatkajien etsiminen on lähes mahdotonta.  Nykyisellä vauhdilla yrityksiä lopete-

taan vuosittain jotakuinkin yhtä paljon, kuin uusia syntyy.    

1d. Tutkimuksessa väitetään, että onnistunut sukupolvenvaihdos tuo yrityksiin 
aivan uutta osaamista, joka antaa niille kasvu- ja kansainvälistymisimpulssin.    
(-2 – +2.)    

 Olemassa oleviin yrityksiin on huomattavasti helpompi siirtää uuden su-
kupolven osaaminen kuin uusiin perustettaviin yrityksiin.  Vanhojen yri-
tysten historia ja osaaminen antavat tukevan selkänojan kahden sukupol-
ven jatkumolle. 
 Ehdottomasti, uudella sukupolvella on aina kokonaan uudet lähtökohdat.  
 Varmasti tapauskohtaista.  Kansainvälistyminen on alkanut vasta 1990-

luvulla. 
 Pitää ehdottomasti paikkansa. 
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 Tämä on ilman muuta selvä. 
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Kuvio 43.  Väittämän 1d vastaukset graafisesti esitettynä.  

Kuvion 43 grafiikan mukaan asiantuntijoiden kanta on yksiselitteisesti väitettä 

tukeva.  Vastauksissa katsotaan lähes yksimielisesti, että jo olemassa olevien 

säilyttäminen on huomattavasti edullisempaa kuin uusien yritysten perustaminen.  

Uusi osaaminen on huomattavasti helpompaa siirtää vanhoihin yrityksiin kuin 

osaamisen todistaminen perustamalla uusia yrityksiä. 

1e.  Nykyisten määräysten mukaan puualan yrityksen on investoitava työsuoje-
luun ja lakisääteisiin laitteisiin noin 100 000 euroa ennen kuin varsinaisiin konei-
siin voidaan alkaa investoida.  Elektroniikka-alalla vastaavat investoinnit ovat 
vain murto-osa.  Ovatko korkeat pakolliset investoinnit este uusien yritysten syn-
tymiselle puualalle?  (-2 – +2.)   
 

 Uusien perustettavien yritysten osalta pääoman tarpeella on aina merki-
tystä.  Nykyisessä avoimessa taloudessa esimerkiksi yritysten omat väes-
tönsuojat eivät edistä muuta kuin byrokratiaa.  Työsuojelun ja toiminnan 
kannalta niillä ei ole mitään merkitystä. 
 Näin on, eikä ala ole muutenkaan kovin ”seksikäs” – nuoria kiinnostava. 
 Ovat ehdottomasti vakava este alalletuloon. 
 Ehdottomasti ovat.  Nykyiset takausvaateet saattavat tuhota koko savu-

piipputeollisuuden. 
 Ei ole este. 
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Kuvio 44.  Kysymyksen 1e vastaukset graafisesti esitettynä.  

Vastaajat olivat kuvion 44 grafiikan perusteella jonkin verran enemmän sen väit-

tämän kannalla, että korkeat alalletulonkustannukset ovat uusien puualan yritys-

ten perustamisen esteenä.  Tähän voi olla syynä se, että alalla toimimattomat tai 

sellaiset vastaajat, joilla ei ole kokemusta perustettavan yrityksen pääomien han-

kinnasta, eivät ole pystyneet hahmottamaan ongelmaa.  Etenkin virkamieskuntaa 

edustaville asiantuntijoille koko ongelma lienee vieras. 

1f.  EU:n tekemä tutkimus koko unionin alueelta toteaa, että yrittäjien riskit eivät 
ole oikeassa suhteessa saavutettavissa oleviin tuloksiin nähden, vaan että pork-
kanoita puuttuu.  Tällä viitataan siihen, että aloittava pk-yrittäjä joutuu poikke-
uksetta aina sijoittamaan koko omaisuutensa yrityksen vakuuksiksi, mutta samal-
la menettää suuren osan sosiaaliturvaansa ja säilyy edelleen progressiivisen vero-
tuksen piirissä.  Onko tämä este uusien puualan yritysten syntymiselle myös 
Suomessa?   (-2 – +2.)   

 Näillä yrittämisen kannustimilla esimerkiksi oman asunnon kiinnittämi-
nen pitäisi lailla kieltää.  Mitä tapahtuisi, jos työntekijöiltä alettaisiin vaa-
tia esimerkiksi 100 000 euron takausta työpaikkansa vakuudeksi?  Aloit-
tava yrittäjä on verotuksellisesti täsmälleen samassa tilanteessa kuin duu-
nari.  Osittaiseen pääomaverotukseen aloittava yrittäjä pääsee vasta vuo-
sien jälkeen – jos koskaan. 
 Ehdottomasti on. Ja missä ovat akateemisesti koulutetut nuoret yrittäjät? 
 Ehdottomasti este.  Myös rahoittajien on otettava riskejä, koska seurauk-

sena voi olla, ettei ole minne kaupata rahaa. 
 On osittain este. 
 Pankkimaailmasta voi kysellä rahoitusmallia, koska nykyisin toimii puh-

das vakuusrahoittaminen. Tällöin todella käy niin, että yrittäjän koko 
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henkilökohtainen omaisuus on liossa – pääomasijoittaja/bisnesenkelit ei-
vät ole juurikaan alasta kiinnostuneita  lisää yhteiskunnallisia panoksia 
tänne. 
 On este. 
 Verotusta suurempi ongelma on varmasti suuret riskit. Keinoja suojautu-

miseen ei tällä hetkellä ole. 
 On este. 
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Kuvio 45.  Kysymyksen 1f vastaukset graafisesti esitettynä.  

Vastaajat olivat yksimielisesti esitetyn hypoteesin kannalla. Tämä ilmenee kuvi-

on 45 graafisesta esityksestä.  Kysely oli tehty ennen hallituksen suunnittelemia 

yritysverotuksen uudistuksia.  Vanhaankaan järjestelmään ei oltu tyytyväisiä, ja 

riskien katsotaan olevan huomattavassa epäsuhdassa saatuun ansioon nähden.  

Vastaajat katsoivat, että riskinotosta huolimatta yrittäjiä verotetaan samoin kuin 

palkansaajia.  Tavallinen palkansaaja ei kuitenkaan ole vaarassa menettää omaa 

asuntoaan työpaikkansa vuoksi.  Suurin hyötyjä pk-yrityksistä on valtio – ja ai-

noastaan valtio niin työllisyyden kuin tulonjaonkin osalta. 

2a.  Metsäomistuksen hajaantuminen vähentää tarjontaa ja nostaa raakapuun hin-
toja.   (-2 – +2.)   

 Metsänomistuksen jakautuminen yhä pienempiin yksiköihin ja omistuk-
sen siirtyminen merkitykseltään sijoitukseksi tulevat haittaamaan puun 
saantia. 

 Näin on – kaupunkilaismetsänomistajat 
 Metsän omistaminen on aika kannattamatonta liiketoimintaa nykyisillä 

puun hinnoilla Suomessa. 
 Pitää ehdottomasti paikkansa. 
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 Yhtenä merkittävänä ongelmana ovat metsäintegraatiot – hinta niin tukil-
le kuin sivutuotteillekin määräytyy sieltä. 
 Mekanismi ei ole aivan näin yksioikoinen. 
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Kuvio 46. Kysymyksen 2a vastaukset graafisesti esitettynä.  

Kuvion 46 mukaan voidaan tulkita selkeästi, että metsänomistuksen hajaantumi-

nen nostaa asiantuntijoiden mukaan puuraaka-aineen hintaa ja vaikeuttaa saantia.  

Siitä huolimatta, että puun hinta on meillä maailman kallein, pidetään metsän 

omistamista Suomessa kannattamattomana.  Syynä tähän saattaa olla se, että su-

kupolvien vaihtuessa metsälöt jakautuvat yhä pienempiin ja pienempiin osiin.  

Toisaalta suuri tuonti etenkin Venäjältä vaikuttaa yhä enemmän ja enemmän 

hinnan muodostumiseen. 

2b.  Metsäverotuksen muutos aiheuttaa katkoksen raakapuun saatavuuteen.  (-2 –  
+2.)   

 Pahimmassa tapauksessa, eli jos puun saanti loppuu, yritykset lopettavat 
tai siirtyvät muualle.  On harhaluulo, että yrityksellä olisi jokin pysyvä 
isänmaa.  Yrittäjällä on oikeuksia vähemmän kuin tavallisella rivikansa-
laisella. 
 Vaikuttaisi siltä.  
 2004 – 2005 puuta lienee liikaa eli yritykset pelaavat kahden vuoden 

hakkuuajalla. 
 Verotuksen muutos tulee ehdottomasti aiheuttamaan puun saannin vai-

keutumisen.  
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Kuvio 47.  Väittämän 2b vastaukset graafisesti esitettynä.  

Kuvion 47 mukaisesti metsäverotuksen muutos pinta-alaverotuksesta myyntivoi-

ton verottamiseen tulee aiheuttamaan häiriöitä puun tarjonnassa ja saatavuudes-

sa.  Tilastollisesti on havaittavissa tarjonnan nousua ennen verotuksen uudistu-

mista.  Verouudistuksen ensimmäisinä vuosina verotus on  kaksinkertaista, koska 

pinta-alan mukainen vero on jo maksettu ja heti joudutaan maksamaan vero 

myyntitulosta. 

2c. Paraneeko puuta jalostavan teollisuuden kilpailukyky markkinoilla tapahtu-
van tuonnin aiheuttaman kilpailun myötä?   (-2  – +2.)   

 En usko että paranee.  Suomen oligopolistisesti muodostunut hintataso on 
hyvin yleisesti tiedossa.  Ainoastaan Venäjälle syntyvä ylitarjonta voi ra-
dikaalisti muuttaa tilannetta pitkällä aikavälillä. 
 Paranee jonkin aikaa, mutta pitkällä juoksulla tilanne tasaantuu. 
 Eivät aiheuta, koska mainitut tekijät vaikuttavat eniten metsäkombinaat-

tien ulkopuolisten yritysten toimintaan. 
 Tuskin; tyhjästä on paha nyhjäistä. 
 Ei tietenkään, jos ei käytä tuontiraaka-ainetta, mutta kyllä jos osaa ver-

kostoitua. 
 Tuskin: tyhjästä on paha nyhjäistä. 
 Itäostot ovat kasvaneet joka vuosi, mutta hyödyn pystyvät käyttämään 

vain itäisen Suomen yritykset, eivät muut. 
 Ongelmia ja epävarmuutta itätuonnissa on niin paljon, että ainakaan lähi-

vuosina siitä ei tule ”joka yrittäjän hommaa”. 
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Kuvio 48.  Kysymyksen 2c vastaukset graafisesti esitettynä.  

Kuvion 48 grafiikka on varsin kaksijakoinen.  Selitys löytyy vastauksista, joissa 

on paljolti katsottu, että kilpailukyky ei parane.  Syyksi on mainittu se, että ei ole 

mahdollista parantaa, koska ”tyhjästä ei voi nyhjäistä”.  Toisaalta on katsottu 

itätuonnissa olevan niin paljon ongelmia, että siitä ei ole juuri haittaa tai hyötyä.  

Sen sijaan tuonti Baltian maista on lisääntynyt jatkuvasti.  

2d. Aiheuttavatko edellä mainitut tekijät puualan yritysten siirtymistä  edulli-

sempiin maihin?   (-2 – +2.)   

 Suurteollisuus siirtyy ajan mittaan – pienet lakkaavat olemasta. 
 Ei suuressa mittakaavassa, koska pienillä yrityksillä ei ole kokemusta ja 

taitoa kansainvälisestä liiketoiminnasta.  Pikemminkin yritykset lopetta-
vat toimintansa. 
 Raaka-ainevarojen läheisyys pitää metsäteollisuutta myös Suomessa – 

mutta kuinka paljon? 
 Kyseisillä yrityksillä on muuten vähiten mahdollisuuksia/halua siirtyä ul-

komaille.  Sen sijaan suuryritykset voivat siirtyä. 
 Ne, jotka pystyvät, siirtyvät. 
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Kuvio 49.  Kysymyksen 2d vastaukset graafisesti esitettynä.  

Yritysten siirtymistä pois Suomesta pidettiin varauksellisesti mahdollisena.  Ku-

vion 49 perusteella voidaan päätellä asiantuntijoiden pitävän mahdollisuutta yri-

tysten maasta poistumiselle suurempana kuin maahan jäämistä.  Kirjallisissa vas-

tauksissa painotettiin kuitenkin, että pienehköissä yrityksissä ja niissä yrityksis-

sä, joissa omistajat ovat lähellä eläkeikää, lopettamisvaihtoehto on todennäköi-

sempi kuin maastamuuton vaihtoehto. 

2e.  Johtaako evoluutio siihen, että suurin osa puuta jalostavaa teollisuutta siirtyy 

maan rajojen ulkopuolelle lähimmän kymmenen vuoden kuluessa?   (-2 – +2.)  

 
 Osa siirtyy, osa jää.  Onhan Suomikin teollisuudelle tärkeä markkina-

alue. 
 En usko, pikemminkin lopettaa.  Baltit ja venäläiset tulevat markkinoille 

omilla yrityksillään.  Ei niihin suomalaista apua tarvita kuin korkeintaan 
vähän käynnistyksessä. 
 Aivan varmasti siirtyy ja jo aiemmin, koska siirtyminen on jo alkanut. 
 Esimerkiksi huonekalupuolella alihankinnan teettäminen Baltian maissa 

on jo arkea (kuten vaatetuspuolella jo pitkään) – kyse on kuitenkin 
enemmän työn kuin raaka-aineen hinnasta. 
 Osa siirtyy ulkomaille. 
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Kuvio 50.  Kysymyksen 2e vastaukset graafisesti esitettynä.  

Kuvio 50 esittää asiantuntijoiden mielipiteitä siitä, aiheuttaako puualan luonnol-

linen evoluutio sen, että kyseinen teollisuus pakenee maasta.  Vastaukset myös 

tähän väittämään olivat hyvin kaksijakoiset.  Toisaalta katsottiin, että alihankin-

nalla voidaan korjata kadonnutta kilpailukykyä, ja toisaalta katsottiin etenkin 

venäläisten yritysten vyöryvän Suomen markkinoille – ”ja siihen ei tarvita ke-

nenkään apua”.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että vastaajat pitivät suurten ikäluokkien yritys-

maailmassa synnyttämää ongelmaa niin mittavana, että ilman valtion osallistu-

mista sukupolvenvaihdokseen, monellakaan yrityksellä ei ole tulevaisuutta.  

Osittain oltiin myös sitä mieltä, että pelkillä suurilla yrityksillä selvittäisiin edel-

lyttäen, että ne jatkavat toimintaansa Suomessa. 

Metsäteollisuudesta oltiin yleisesti huolestuneita ja nähtiin, että etenkin pienten 

yritysten selviytymismahdollisuudet olivat heikot.  Ne eivät pysty sijoittumaan 

Suomea edullisempiin maihin, koska yrityksissä ei ole riittävää osaamista.  Näin 

ollen todennäköistä on, että pienet ja keskisuuret yritykset lopettavat toimintansa.  

Suuret yritykset ovat jo aloittaneet etabloitumisen Suomen ulkopuolelle.  Viime 

aikojen pääsuuntia ovat olleet Baltian maat ja Venäjä, jolla on hallinnassaan 40 

%  kaikista maailman metsävaroista. 
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Yrittäjyyden ilmeneminen ja halukkuus yrittäjyyteen ovat hyvin pitkälle kulttuu-

risen  kehityksen tulosta. Voisi jopa väittää, että ne ovat vallitsevan kulttuurin 

vankeja.  Tästä seuraa, että muutoksia negatiiviseen suuntaan tekemällä ilmiöön 

voidaan vaikuttaa melko nopeasti ja ne johtavat yritysten aseman heikkenemi-

seen ja tuhoutumiseen.  Sen sijaan positiivisia vaikutuksia haluttaessa tuloksia 

joudutaan odottamaan huomattavan pitkään, koska ne edellyttävät kulttuurissa 

tapahtuvia perustavaa laatua olevia muutoksia. Kyse on  hyvin hitaista proses-

seista.  Lyhyesti voisi sanoa, että yrityksen voi lopettaa päivässä, mutta sen 

käynnistämiseen menee vuosia. 

Melko yksiselitteisesti on  todettu, että Suomi ei selviä nykyisillä toimenpiteil-

lään suurten ikäluokkien mukanaan viemien yritysten menetyksestä.  Vastaajat 

ovat edellyttäneet hyvin radikaaleja toimia yhteiskunnalta yritysten säilyttämi-

seksi.  Uusien yritysten perustaminen poistuvien tilalle on mahdoton tehtävä jo 

pelkästään rahoituksellisesti.  Myös osaamisen menettäminen poistuvien yritys-

ten mukana on vaikeasti korvattavissa.  Nykyisillä kannustimilla on vaikea saada 

maahan uusia yrityksiä.  Verotus ja etenkin verotuksen ennustettavuuden puute 

eri veropiirien alueella on suuri haittatekijä.   

Mekaanisen puunjalostusteollisuuden alakohtaisista ongelmista suurin on puun 

saatavuus ja hinta, joka nykyisin on maailman korkein. Tukin hinta on noussut 

vuodesta 1993 jopa 80 %.  Puun saatavuuden heikkeneminen saattaa ajaa ja on jo 

nyt ajanut yrityksiä maihin, joissa ongelmaa ei ole.  Pk-yritysten kansainvälisty-

minen on todettu hyvin ongelmalliseksi monesta eri syystä.  Pk-yritysten volyy-

mit eivät läheskään aina mahdollista vientiä, ja yrityksen laajentamista vieraste-

taan.  ”Miksi ottaa lisää murheita, jos näinkin pärjää!”  Suurteollisuus siirtyy 

ajan mittaan muualle.  Uusia sahoja ei perusteta, ja ulkomaisia sijoituksia ei ole 

alalle odotettavissa. 
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5 Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 
5.1 Miksi yrittäminen ei ole Suomessa trendikästä? 

Lissabonin konferenssissa EU sopi erinäisistä yrittäjyyttä ja kilpailukykyä paran-

tavista toimenpideohjelmista. Lähtökohtana siihen oli havainto, että ilman pk-

yrityksiä ei voi olla myöskään Euroopan Unionia.  Päätösten pohjalta julkaistiin 

Euroopan yhteisöjen komission Vihreä kirja. Osallistuin kirjan suositusten laa-

dintaan sekä Suomen edustajana EU:n yrittäjäpaneelissa että pyydettynä asian-

tuntijana. Komission toimenpideohjelman pääkohdat ja Suomen kommentit olen 

arvioinut Internetissä osoitteessa www.lasmak.com julkaistussa artikkelisarjassa.  

Vastaukset kuvastavat mielestäni hyvin sitä asennetta, joka meillä vieläkin vallit-

see yrittäjyyteen.  Työllistäminen ja kansantalouden jakovaran hankkiminen sä-

lytetään  yksityisen riskinkannon varaan. 

Eurobarometrin mukaan eurooppalaiset pitävät edelleen palkattuna työntekijänä 

toimimista itsenäistä ammatinharjoittamista tai pk-yrittämistä parempana vaihto-

ehtona.  Etelä-Euroopassa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa itsenäinen ammatin-

harjoittaminen on suositumpaa kuin esimerkiksi Pohjoismaissa.  Keskiarvo Eu-

roopassa on 45 %, kun yhdysvaltaisista 67 % toimisi mieluusti ammatinharjoitta-

jana.   

Rahoitus aloittavan yrityksen este.  Eurobarometriin vastanneista 76 % katsoi 

rahoituksen puutteen suurimmaksi yrittäjyyden esteeksi. Tämä vastasi myös Del-

foi-kyselyn keskeisiä tuloksia.  Tilanne on siis sama myös suomalaisessa yritys-

kulttuurissa.  Riskipääomaa ei haluta antaa aloittaville yrityksille.  Pankit edellyt-

tävät yrityksiltä ja yrittäjiltä hyvää mainetta ja kattavia vakuuksia tai takuita.  

Näitä alkavalla yrittäjällä ja yrityksellä ei yleensä ole.  Yritykselle ei ole kertynyt 

mainetta, koska sillä ei aloittaessaan ole historiaa.  Erityinen ongelma on käyttö-

pääomarahoituksen saaminen. 

Suomalainen rahoituskulttuuri perustuu ylivakuuksiin ja rahoittajan riskin kart-

tamiseen.  Tämä on johtanut siihen, että kiinteän omaisuuden rahoittamiseen on 

saatavana vierasta pääomaa, mutta vain osaksi.  Lisäksi edellytetään omavelkai-

sia takauksia tai henkilökohtaisia yrittäjän omaisuuteen kiinnitettyjä vakuuksia.  
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Rahoitustarpeet ovat suurimmillaan yrityksiä perustettaessa.  Käyttöpääoman 

rahoitustarve tulee esiin vasta käynnistysvaiheessa.  Tämä muodostaa suuren 

ongelman, koska siinä vaiheessa, kun käyttöpääomarahoitusta tarvitaan, yrittäjän 

omat vakuudet on jo täysin käytetty.   

Rahoitusongelma koskee sekä tuotannollisia aloja että palvelualoja eli siis koko 

elinkeinosektoria.  Vaatimukset poikkeavat kuitenkin jonkin verran toisistaan.  

Koko rahoituspolitiikassa vaaditaan toista lähestymiskulmaa, mikäli yrityksiä 

aiotaan saada maahan lisää ja estää niiden pakeneminen Suomesta.  Tässäkin on 

otettava huomioon kasvava kilpailu.  On muistettava, että esimerkiksi Eestin 

rahoitusmarkkinat ovat täysin poikkeavat.  Tämä johtuu siitä, että siellä yrittäjillä 

ei ole henkilökohtaista omaisuutta, jolla olisi merkitystä yrityksen rahoituksen 

kannalta.  Baltian maissa rahoittajat ovat joutuneet sopeutumaan tilanteeseen ja 

ottamaan suurempia riskejä.  Riskirahoittajana Eestissä toimii Kredex, jonka 

pääoma on suurimmaksi osaksi EIP:n ja EIR:n rahaa.  Kredex antaa lainoja ja 

takuita yrityksille käytännössä ilman vastavakuuksia. 

Suomi (KTM) esittää vastauksenaan,  komission kyselyyn, että ”viime vuosina 

suomalaiset yritykset eivät ole kokeneet rahoitusta suureksi ongelmaksi”.  Tämä 

ei ole kuitenkaan vastaus komission kysymykseen, joka koski uusien perustetta-

vien yritysten rahoitusta.  Toimivan yrityksen ja perustettavan yrityksen rahoitus 

on täysin eri asia.  Suomessa ei ole tehty yhtään tutkimusta siitä, kuinka paljon 

yrityksiä jää perustamatta rahoituksen puutteen vuoksi.   

Ministeriö toteaa samaisessa vastauksessa, että suomalaisen rahoituksen omi-

naispiirre on se, että rahoittajat ja yritykset eivät välttämättä kohtaa toisiaan.  

Vaikka rahoitusta olisi periaatteessa saatavilla, yritykset eivät tiedä, miten sitä 

tulee hakea tai ovat arkoja hakemaan.  Ministeriön mielestä on lisättävä yritys-

ten rahoitusosaamista ja tietoa eri rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi voidaan 

kehittää yritysten rahoituskelpoisuutta ottaen paremmin huomioon rahoittajien ja 

sijoittajien vaatimukset. Miten kehitetään sellaisen yrityksen rahoituskelpoisuut-

ta, jolla kaikki vakuudet on jo käytetty?  Toisaalta miksi näitä toimenpiteitä ei 

ole tehty?  Kyseinen vastaus on tulkittava enemmän selitykseksi ja tosiasian kiel-

tämiseksi eikä vastaukseksi, koska se ei sisällä selkeää toimenpideohjetta. 
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Komission mielestä pankkilainojen lisäksi yrityksillä pitäisi olla vaihtoehtoisia 

rahoitusmuotoja.  Suomessa on rakennettu Finnvera Oyj.  Suomalaiset ovat  siir-

täneet sinne myös EU:sta tulevan rahoituksen. Etenkin EIP:n ja EIR:n rahoja on 

jaossa Finnveran kautta, mutta samoin ehdoin kuin muutakin rahaa eli mahdolli-

simman pienellä rahoittajan riskillä. Kyse ei ole siis riskirahasta, kuten alkupe-

räinen tarkoitus oli.  Suomalaisen rahoituskulttuurin kummallisuuksia on vielä 

se, että aloittavilla yrityksillä teetetään tarkat laskelmat rahoitustarpeesta.  Koko-

naistarpeesta rahoittajat tarjoavat kuitenkin yleensä vain puolet.   

Monissa maissa yritysten tuotantotilojen tarve on ratkaistu myös toisin kuin 

Suomessa.  Pohjois- ja Itä-Saksan alueilla yhteiskunta rakentaa ja rahoittaa  tar-

vittavat tuotantotilat ja vuokraa ne tarvitsijalle.  Mitään sopimuksia ei ole, mutta 

ostaminen on mahdollista, jolloin maksetut vuokrat hyvitetään.  Irlannissa ja 

Isossa-Britanniassa on EU:n rahoituksella rakennettu valtavia alueita, joita kutsu-

taan Industrial Parkeiksi eli teollisuuspuistoiksi.  Sieltä vuokrataan ja myydään 

tiloja yrityksille.  Samalla syntyy yleensä myös synergiaa ja palveluja – alueelli-

sia keskittymiä.   

Italiassa on panostettu erityisen paljon teollisuuspuistoihin.  Ne on klusteroitu 

joko yhden tai useamman alan keskittymiksi.  Puistoissa yhtyvät Porterin kluste-

rimallin mukainen yritysten välinen kilpailu ja yhteistyö kilpailukyvyn edistämi-

seksi.  Kansallisella tasolla on laki teollisuusalueista.  Näitä tuetaan alueellisesti 

sekä taloudellisesti että poliittisesti.  Laadun ja toiminnan tehokkuuden lisäämi-

seksi osa puistoista on järjestäytynyt Club dei Distretti Industriali  -ryhmit-

tymäksi.  Tämä kattaa noin 40 % kaikista puistoista eli 30 000 yritystä ja 250 

000 työpaikkaa.  On voitu päätellä, että näissä puistoissa on 75 000 yritystä ja 

625 000 työpaikkaa.  Tarkoituksena on muodostaa yli rajojen ulottuva yrityspuis-

tojen verkosto, jonka avulla vaihdetaan tietoja, edistetään tutkimuksen saantia ja 

jäsenten etuja.  

Uudessa globaalissa kilpailutilanteessa pitäisi kokonaisvaltaisesti miettiä, mitä 

kaikkea on yrityksen oma rahoitus.  Suljetun talouden aikana yrityksille kasattiin 

suuri joukko rasitteita, jotka eivät niille kuuluneet.  Osa näistä päätöksistä tulisi 

purkaa.  Osa vaatimuksista on myös sellaisia, joita käytännössä ei koskaan käyte-

tä.  Niiden ylläpitoa vaaditaan kuitenkin lain kirjaimen täyttämiseksi.   
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Riski ja siitä saatava palkkio. Vihreässä kirjassa todetaan, että Euroopassa 

yrittäjyyteen kuuluvien riskien vastapainona ei ole odotettavissa riittävää palk-

kiota.  Eurobarometrin indikaattorina oli suurimpien huolten nimeäminen yrittä-

jyyteen liittyvien riskien osalta.  Vastausten suurin pelko oli konkurssi ja henki-

lökohtaisen omaisuuden menettäminen.  Erityisesti Suomessa konkurssi merkit-

see yhä useammin myös omistajaan kohdistuvia oikeudellisia seurauksia.  Suo-

messa yritystoimintaa säätelevä lainsäädäntö on kasvanut 1950-luvun 680 sää-

döksestä ja 1195 tekstisivusta yli 2000 säädökseen ja yli 7000 sivuun.  Suurin 

osa säädöksistä on rankaisevia.  Ne eivät salli vahinkoja, erehdyksiä, osaamatto-

muutta tai tietämättömyyttä. 

Vihreässä kirjassa todetaan, että seuraukset selkeistä väärinkäytöksistä ovat oi-

keutettuja.  Sen sijaan epäonnistuminen on luonnollinen osa yrittämistä.  1990-

luvun noin 35.000 yrityskonkurssin syynä olivat valtion toimenpiteet, joihin yrit-

täjillä ja yritysten johtajilla ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa tai varautua.  

Rehellisten yrittäjien olisi sallittava aloittaa uudelleen alusta.  Tätä suomalainen 

kulttuuri ei kuitenkaan salli.  Kansantalouden kannalta käytäntö on käsittämätön 

ja kestämätön.  Kun yrittäjä menettää omaisuutensa ja tulonsa ja velkaantuu lop-

puelämäkseen, yhteiskunta joutuu elättämään hänet ja hänen perheensäkin.  Pak-

koperintälainsäädäntöä on juuri uudistettu ja elinkautinen velkavankeus on muu-

tettu viideksitoista vuodeksi.  Murhasta selviää yleensä kahdellatoista vuodella. 

Suomi  (KTM) ilmoittaa kantanaan, että riski on osa yrittäjyyttä. Yritystoimin-

taan liittyy niin onnistumisen kuin epäonnistumisen mahdollisuus. Jotta Euroo-

passa ja Suomessa olisi jatkossa riittävästi innovatiivisia ja kasvuhakuisia yrittä-

jiä, oma yritystoiminta olisi saatava entistä houkuttelevammaksi ja kannatta-

vammaksi uravaihtoehdoksi palkkatyön rinnalle.  Epäonnistumisen pelko on tut-

kimusten mukaan Suomessa merkittävä yrittäjäksi ryhtymisen este. Yritystoimin-

nan aloittaminen uudelleen konkurssin jälkeen on vaikeaa, sillä myös "rehelliset 

epäonnistujat" leimautuvat helposti. Tämän vuoksi tulisi tuki- ja neuvontapalve-

lujen avulla vaikuttaa siihen, että elinkelpoinen yritystoiminta voitaisiin pelastaa 

riittävän ajoissa.  

Toiseksi tulisi huolehtia siitä, että elinkelpoisia yrityksiä voidaan saneerata.  

Saneerausmenettelyllä saavutetaan näet samanlaisia etuja kuin olemassa olevan 
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yritystoiminnan jatkamisella verrattuna uuden toiminnan aloittamiseen. Elinkel-

vottomien yritysten tulisi kuitenkin poistua markkinoilta. Epäonnistuneiden yrit-

täjien pitäisi voida vapautua kohtuullisessa ajassa yritystoiminnasta johtuvasta 

velkavastuusta. Lainsäädännöllisin ja muin toimin tulisi kohtuullistaa epäonnis-

tumisen seuraamuksia yritystoiminnassa. Muiden maiden hyviä kokemuksia voi 

tarpeen mukaan käyttää hyödyksi. 

KTM kätkee yrittäjän omaisuuden menettämisen ja pitkään velkakierteeseen 

joutumisen mahdollisuuden epäonnistuminen sanan taakse eikä siis lupaa tehdä 

yhtään mitään, vaan esittää pelkästään hurskaita toivomuksia siitä, mitä tulisi 

tehdä.  Ainoa todellinen toimenpide on pakkoperinnän ehdollinen katkaisu 15 

vuoden jälkeen. On tietenkin hyvä, että yrittäjät voivat elää yhteiskunnan kus-

tannuksella 15 vuotta.  Mikäli epäonnistuneiden yrittäjien velkojen ei anneta 

poistua riittävän lyhyessä ajassa, nämä yrittäjät ovat pois potentiaalisten aloitta-

vien yrittäjien varannosta. 

Yrittämisen juridisia riskejä ei yleensä tiedosteta yrityksen perustamista suunni-

teltaessa.  Lainsäädännössä jopa hallituksen jäsenet asetetaan rikosoikeudelliseen 

vastuuseen.  Tämä on johtanut siihen, että ulkopuolisten asiantuntijajäsenten 

saaminen yritysten hallituksiin, on muodostunut erittäin vaikeaksi.  Yrityksen 

toimiessa normaalisti tämä ei muodosta suurta ongelmaa.  Ongelmat alkavat 

konkurssin sattuessa.   

Taloudelliset riskit ja verotus.  Riskien vastapainona tulisi aina olla myös palk-

kio, joka on suhteutettu otettuihin riskeihin.  Tässä kohdin suomalaiset yritykset 

poikkeavat kohtelultaan toisistaan.  Yrityksen tuloksesta yhteiskunta kerää ve-

roina osan yhteiseen kassaan.  Pörssiin listattujen yritysten verotus on ollut sel-

keästi näytettyyn tulokseen perustuvaa.  Nykyisin vero on 29 % jaettavasta voi-

tosta.  Osakeyhtiön tai rajavastuuyhtiön verotus ei kuitenkaan tapahdu samalla 

tavalla.  Näiden yritysten, joita Suomessa on liki 200 000, verotus ei perustukaan 

jaettavan voiton suuruuteen, vaan se jakautuu kahteen osaan.  Yhtiön tulosta ve-

rotetaan erillisenä 29 % verokannan mukaan.  Omistajat joutuvat lisäksi maksa-

maan saamistaan osingoista saman verran, mutta jaettavan osingon määrä ei pe-

rustu voiton määrään.  Osinkoa saa jakaa vain yrityksen tuloksen suhteessa va-
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kavaraisuuteen.  Tässäkin on olemassa leikkuri, joka asettaa ylärajan osingon 

jaolle. 

Mikäli osinkoa jaetaan enemmän, se katsotaankin palkkatuloksi, ja siitä verote-

taan progressiivisesti.  Tällä on pyritty rajoittamaan sitä, että omistajat eivät ot-

taisi lainkaan palkkaa yrityksestä, vaan nostaisivat kaiken osinkoina alhaisella 

verokannalla.  Tämä aiheuttaa nimenomaan aloittavien yritysten osalta sen, että 

osinkoja ei pystytä jakamaan lainkaan alkuvuosina, vaan jaettava on otettava 

kokonaan palkkatulona.  Tästä aiheutuu suuri epäkohta.  Useimmiten yrittäjä on 

sijoittanut koko omaisuutensa yritykseen rahana tai vakuuksina.  Tästä panostuk-

sesta huolimatta häntä verotetaan samoin kuin palkkatyöntekijää.  Miksi siis ryh-

tyä yrittäjäksi ja ottaa kaikki riskit, kun verotuksellinen asema on sama kuin pal-

kansaajalla?  

Asian on todennut myös EU:n komissio.  Se toteaa, että verojärjestelmän ra-

kenne, mukaan luettuna tulo- ja yhtiöverotus, työn verotus ja arvonlisävero, vai-

kuttaa yritysten perustantaan ja laajentumiskykyyn.  Verojärjestelmien moni-

mutkaisuus itsessään on hallinnollinen taakka yrittäjille.  Lisäksi Euroopan ko-

missio on tunnistanut koko joukon rajat ylittävän toiminnan veroesteitä sisä-

markkinoilla.  Tutkimuksissa on todettu, että marginaaliveroprosentin noustessa 

yrittäjät laajentavat toimintaansa hitaammin, investoivat vähemmän ja palkkaa-

vat vähemmän työntekijöitä.  Kansallisten toimien osalta komissio on antanut 

suosituksia, jotka on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille.  Edistys on kuitenkin 

ollut hyvin hidasta.  Verotuloista luopuminen on valtiolle ja hallituksille vaikeaa.   

On selvää, että ihmiset ovat halukkaampia ottamaan yrittämisen riskejä, jos vas-

tapainona olisi odotettavissa kohtuullinen palkkio.  Viime aikoina Euroopan 

unionissa on havaittu suuntaus alentaa itsenäisten ammatinharjoittajien ja pienten 

yritysten veroja ja on ryhdytty toimiin potentiaalisten ammatinharjoittajien ja 

pienten yritysten verotaakan keventämiseksi.  Veroprosentit ovat silti useissa 

maissa vielä siksi korkeita, että ne eivät kannusta riskin ottamiseen, Vihreässä 

kirjassa todetaan.  

Vastauksessaan komissiolle Suomi (KTM) ei ota verotukseen minkäänlaista 

kantaa, vaan sivuuttaa sen vaikenemalla. ”Verotuksen kannustavuus ohjaa yrittä-

jien taloudellista päätöksentekoa” on ainoa maininta verotuksesta koko vastauk-
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sessa.  Rankaiseva  linja jatkuu siis myös verotuksessa.  Verotus on kehittynyt 

niin monimutkaiseksi, että jopa eri paikkakunnat verottavat samoja asioita eri 

tavoin. Saadakseen tietoa verotuksessa olevista epäselvyyksistä yritykset joutu-

vat jopa maksamaan siitä.  Korkeimmillaan hinta yhdestä tiedosta voi olla liki 

500 euroa.  Verolainsäädännöstä puuttuvat myös täysin lieventävät asianhaarat, 

ja niinpä kaikki virheet maksavat yrityksille. Lisäksi verotuksen voi suorittaa 

vielä viisi vuotta verovuotta seuraavan vuoden jälkeen.  Itselläni on avoinna 

vuotta 1992 koskeva verotusasia.  Viiden vuoden vanhenemisaika on pelkkää 

teoriaa, koska käytännössä näinkin pitkät käsittelyajat ovat mahdollisia.  Valtiol-

la ei siis ole käsitystä siitä, miten yritystä voi hallita ja kehittää yli kymmenen 

vuotta kestävässä epätietoisuudessa verotuksesta. 

Isossa-Britanniassa verottaja joutuu viemään kaikki tapaukset, joista verovelvol-

lisen kanssa syntyy erimielisyys, suoraan oikeuteen ja hakemaan aina oikeuden 

päätöksen asiaan.  Tämä nopeuttaa suuresti koko prosessia ja pakottaa myös ve-

rottajan tarkempaan ja puolueettomampaan verotukseen.  Saksassa ei ole jälkive-

rotusta lainkaan, vaan asiat verotetaan kerran.  Sen jälkeen oikaisun voi tehdä 

vain verovelvollisen hyväksi. 

Euroopan komissio toteaa lopuksi, että riskinotosta on palkittava eikä rangais-

tava.  Verotusta koskevat säännökset on arvioitava uudelleen siinä valossa, mikä 

vaikutus niillä on yrittäjien halukkuuteen ottaa yrityksen perustamiseen ja laajen-

tamiseen liittyviä riskejä.  Konkurssien negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi 

on harkittava tarkoituksenmukaisia toimia, kuten nopeampi (ei siis 15 vuotta) 

veloista vapautuminen, tiettyjen varojen säilyminen ja tiettyjen konkurssia kos-

kevien rajoitusten poistaminen. 

Sosiaaliturva.  Kolmantena merkittävänä haittana komissio ottaa esille yrittäjien 

sosiaaliturvan. Yrittäjien sosiaaliturvasta ei ole Suomessa juuri keskusteltu yhte-

nä yritysten perustamista rajoittavana asiakokonaisuutena.  Tämä on toisaalta 

ymmärrettävää, koska virkamiesten ja palkkatyöntekijöiden järjestöissä on vai-

kea ymmärtää kyseistä ongelmaa.  Tutkimuksia ja kyselyjä ei ole ilmeisesti ollut 

tarkoituksenmukaista suorittaa asiasta.  Samasta syystä Suomi ei myöskään otta-

nut lainkaan kantaa asiaan vastauksessaan komissiolle.  Kantaa onkin vaikea 
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ottaa, ellei tiedä koko ongelman olemassaolosta.  Pienissä yrityksissä ongelma 

on kuitenkin todellinen.   

Monille yrittäjille sairastuminen ei ole ainoastaan rahakysymys vaan paljon sitä 

laajempi.  Mikroyrityksissä pitkäaikainen sairaus johtaa yrityksen loppumiseen 

tai konkurssiin.  Sairauden perusteella ei voi hakea velkojiltaan suojaa, ja asiak-

kaat häipyvät muualle.  Työntekijän sairastuessa ensin korvaa työnantaja ja sitten 

Kela.  Tilalle etsitään tuuraaja, tai työt jaetaan toisten työntekijöiden kesken.  On 

mahdollista sairastaa riippumatta siitä, kuinka kauan sairaus kestää.  Työstä erot-

taminen sairauden takia on kielletty. 

Eläkkeet ovat myös osa lakisääteistä sosiaaliturvaa.  Suomessa yrittäjät maksavat 

eläkkeensä samalla tavalla kuin palkansaajatkin lakisääteisinä maksuina eläke-

vakuutusyhtiöille.  Tässä on ehkä suurin ero muihin EU– maihin.  Useissa mais-

sa toimii järjestelmä, joka vastaa Suomen vanhaa kansaneläkejärjestelmää.  Eläk-

keen määrää lisätään sitten vapaaehtoisilla vakuutuksilla jokaisen oman halun 

mukaan.  Tämä antaa yrittäjälle mahdollisuuden päättää itse eläkkeensä määrän 

ja kilpailuttaa eläkeyhtiöitä.  Suomessa yhteiskunta päättää minimi- ja maksimi-

määrän.  Suurimmassa osassa maita eläkkeet maksetaan veroista, kun taas Suo-

messa ne kerätään yrittäjiltä ja työntekijöiltä erillisinä palkkaan perustuvina 

maksuina.  Etenkin mikroyrityksissä tämä muodostaa suuren kilpailuhaitan. 

Esimerkiksi parturi joutuu Suomessa tekemään vuodessa noin kuukauden töitä 

ansaitakseen vakuutusrahat.  

Lomat. Palkkatyöhön verrattaessa se, voiko yrittäjä pitää säännöllisesti vuodessa 

kuusi viikkoa lomaa vai ei, on selkeä arvokysymys. Mitä pienempi yritys on, sitä 

pienemmät ovat yrittäjän mahdollisuudet pitää lomaa tai ottaa vapaata. Itse  pys-

tyin pitämään vuosien 1982–1997 välillä neljä kahden viikon lomaa.  Maatalou-

dessa asia on hoidettu kuntoon kunnallisella lomittajajärjestelmällä, mutta mui-

den alojen yrittäjillä tällaista mahdollisuutta ei ole.  On turha kuvitella, että lo-

ma-asiat eivät yhtenä monista vaikuttaisi yrityksen perustamispäätökseen,  eten-

kin kun samanaikaisesti palkkatyötä tekevät haluavat yhä enemmän ja enemmän 

vapaa-aikaa.   

Ongelmaa on vaikea, ellei mahdoton, ratkaista.  Ainoa tapa vaikuttaa on se, että 

yrityksestä saatavaa hyötyä parannetaan.  Tässä palataan taas vanhaan panos –
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tuotos – teoriaan.  Haitat, panokset ja riskit suhteutetaan saatavaan tulokseen.  

Tuloksen pitää olla selkeästi parempi kuin palkkatyöstä saatava.  Muutoin ei 

synny halukkuutta yritysten perustamiseen ja yrittäjyyteen yleensä.  Sosiaaliturva 

on tasa-arvokysymys yrittäjien ja muiden kansalaisten kohdalla.  On selvää, että 

komissio ei voi antaa suoria ohjeita ongelmien ratkaisemiseksi, koska sosiaali-

turvan ongelmat poikkeavat eri maissa suuresti.  On kuitenkin syytä yhtyä ko-

mission suositukseen, että sosiaaliturva pitää suunnitella siten, että se tekee 

yrittäjyydestä houkuttelevamman.  Ensin kuitenkin meillä olisi syytä tiedostaa, 

että ongelma on olemassa.   

Suomen yrittäjyyspoliittinen ohjelma.  Olin osaltani VATT:n toimeksiannosta 

evaluoimassa edellisen hallituksen yrittäjyysohjelmaa.  Evaluoinnissani vertasin 

ohjelmaa Isossa Britanniassa reilut kaksikymmentä vuotta sitten tehtyyn vastaa-

vaan ohjelmaan.  Suomen ohjelma oli KTM:n kesäapulaisen laatima joukko eri 

ministeriöille esitettyjä toivomuksia ilman selkeää päämäärää ja tavoitteita.  Jo 

sellainen asetelma, että Suomen valtio (KTM) antaa evaluoinnin suoritettavaksi 

omalle sisäiselle organisaatiolleen (VATT), kuvastaa tiettyä asenneilmapiiriä 

valtionhallinnossa.  Onneksi VATT:lla oli riittävästi itsekritiikkiä.  Se antoi tut-

kimuksen suorittamisen ammattikorkeakoulu Laurealle. Evaluoijat haastattelivat 

muun muassa Koskisen Oy:tä, mutta eivät juurikaan pieniä yrityksiä ja mikroyri-

tyksiä. 

Suurimpana saavutuksena EU:lle ilmoitettiin yrittäjien yhden luukun järjestelmä: 

TE-keskukset.  Nämä eivät ole kuitenkaan tuoneet käytännössä mitään uutta yrit-

täjien ongelmien helpottamiseen.  Tämä johtuu niiden organisaatiosta.  TE-

keskuksen johtaja on täysin muodollinen virka, koska kaikki keskusten osastot 

ovat suoraan ministeriöiden alaisia.  Finnvera ei läheskään kaikilla paikkakunnil-

la toimi saman katon alla, kuten oli suunniteltu.  Samanlainen ristiveto asioiden 

hoidossa vallitsee kentällä kuin ministeriöissäkin – ellei pahempi.   Jokaisella 

ministeriöllä on oma käsityksensä yrittäjyydestä. 

Euroopan yhteisöjen komission laatimat suositukset on kirjattu Vihreään kirjaan.  

Tätä kirjaa seuraa yleensä Valkoinen kirja, jonka suositukset ovat jäsenvaltioille 

astetta tiukempia.  Viimeisenä prosessissa ovat direktiivit. Perustuslain mukaiset 

lait ja asetukset ovat jäsenvaltioita sitovia.  Pakoon on siis mahdollista juosta, 
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mutta ei piiloutua.  Suomi toteuttaa ilmeisesti yrittäjyyspolitiikassaan samaa stra-

tegiaa kuin autovero- ja alkoholiveroasiassa eli pyrkii siirtämään vaikeat ratkai-

sut niin pitkälle kuin mahdollista.  Tämä kuvastaa ehkä parhaiten sitä varsin kak-

sijakoista suhtautumista, joka julkisessa hallinnossa on yrittäjyyttä kohtaan.  Hal-

litukset vaihtuvat ja virkamiehet pysyvät.  Hallituksen toimenpiteitä jarrutetaan 

virkakoneistossa niin kauan, että tulee uusi hallitus.  

5.2 Miksi puuala ei kiinnosta? 

Niin sanottujen vanhojen alojen, joihin mekaaninen puunjalostusteollisuuskin 

kuuluu, syntyä tarkasteltaessa todetaan joitakin yhtäläisyyksiä.  Huonekalualalla 

on selvästi tapahtunut ammattitaidon kumuloitumista, joka on johtanut yritysten 

alueellisiin perustamisiin.  Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Lahden ja Poh-

janmaan huonekaluteollisuuskeskittymät. Myös muissa maissa on aivan vastaa-

via keskittymiä.  Sahauksessa ja rakennuspuusepänteollisuudessa keskittymiä ei 

ole havaittavissa.  Niissä perustamiseen on vaikuttanut raaka-aineen ja työvoi-

man saatavuus. 

Ammattitaidon lisäksi tärkeä tekijä on pakolliset perustamiseen vaikuttavat kus-

tannukset.  Aiemmin Suomessakin oli mahdollista aloittaa puun työstäminen 

vaikkapa autotallissa.  Vaatimukset ovat kuitenkin muuttuneet 1950-luvulta al-

kaen verrattain nopeasti niin yleisellä tasolla kuin teollisuudenalan erityispiirteis-

sä.  Nuoriso tuntee puualan vieraaksi ja esimerkiksi IT -alan läheisemmäksi.  

Jälkimmäisellä alalla perustamiskynnys on myös huomattavasti alhaisempi.  

Puualalla toimiminen edellyttää nykyisin laajaa paloturvallisuus-, työturvalli-

suus-, väestönsuojelu-, työsuojelu- jne. normien noudattamista.  Ne edellyttävät 

suuria investointeja.   

Koulujen sisäänotossa ilmenevät nuorten ensimmäiset valinnat, ja ne eivät ole 

olleet puualalle suosiollisia.  Ala ei ole trendikäs, kun sen sijaan esimerkiksi IT 

ala houkuttelee nuoria suurin joukoin.  Ongelma on vaikea, koska alan valintaa 

tehtäessä työmarkkinoille tulo on monen vuoden päässä, eikä valitessaan voi 

varmuudella tietää alan tulevaisuudesta juuri mitään.   
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Puunjalostusteollisuudessa alalletulon kynnys on myös korkea verrattuna esi-

merkiksi elektroniikkateollisuuteen. Suuresti yksinkertaistettuna voidaan todeta, 

että IT-alaan kuuluvien piirilevyjen valmistamisen voi aloittaa hankkimalla paril-

lakymmenellä eurolla juotosraudan ja yleismittarin.  Puusepänverstaan perusta-

minen edellyttää jopa 100 000 euron lakisääteisiä perusinvestointeja ja vasta sen 

jälkeen voidaan ryhtyä hankkimaan tarvittavia koneita ja laitteita.  Tarkoitukseen 

sopivien tilojen vuokraaminen on vaikeaa, koska soveltuvia, määräykset täyttä-

viä tiloja ei juurikaan ole ja vaadittavat investoinnit jouduttaisiin tekemään vie-

raan omistamaan kiinteistöön.   

Laitteistojen asentaminen kiinteistöön edellyttää kiinteistönomistajan hyväksyn-

tää, ja monessa tapauksessa niitä ei voida purkaa vahinkoja aiheuttamatta.  Sen 

sijaan kilpailijamaissa, kuten Baltiassa tai vaikkapa Englannissa ja Saksassa pu-

humattakaan Italiasta, ollaan vielä tilanteessa, joka oli vallitseva Suomessa 1960-

luvulla.  Mainituissa maissa tuotannollista toimintaa voi harjoittaa autotalleissa 

ja monissa suomalaisittain katsottuna lainvastaisissa tiloissa. ”Pohjoisen ulottu-

vuuden” erityispiirre asettaa suomalaiset yritykset epätasa-arvoiseen asemaan.  

Lainsäädännön yrityksille aiheuttamista kustannuksista ei ollut suljetussa talou-

dessa tarpeellista välittää, mutta avoimilla markkinoilla tämäntyyppinen kansal-

linen omaleimaisuus on rasite yrityksille.   

Aloittamis- ja yrittäjyyskynnyksistä ei ole kansainvälisestikään tehty tutkimuk-

sia.  Yrittäjyyden saavuttaessa yhä tärkeämmän aseman kansantaloudessa olisi 

syytä tutkia teoreettisesti eri alojen välisiä perustamiskynnyksiä, jotta yritysten 

syntyyn yleensä ja erikseen eri aloilla voitaisiin vaikuttaa yhteiskunnan toimen-

pitein.  Suomelle niin tärkeä kansallinen etu vaatii etenkin puunkäytön monipuo-

listamista ja jalostusasteen lisäämistä.  Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, ellei 

koko asiakokonaisuutta hallita.   

5.3 Erot klusterin ymmärtämisessä 

Globaalissa markkinataloudessa tapahtuu jatkuvasti nopeita muutoksia.  Tällä 

hetkellä näyttää jo siltä, että piilaaksot alkavat hävitä Suomesta kustannuksiltaan 

edullisempiin maihin.  Tutkimuksen valossa vaikuttaa siltä, että puulaaksoja ei 

edes ehdi syntyä Suomeen, vaan ne syntyvät muualle kenties maamme lähialueil-
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le.  Näillä alueilla on ollut mahdollista jättää joitakin kehitysvaiheita väliin suo-

malaisilta ja skandinaaveilta saadun opin seurauksena.   

Tutkimus ei anna suoraa vastausta siihen, voiko klusteriteoria yleensä toteutua 

Suomen kaltaisessa pinta-alaltaan suuressa, mutta hyvin harvaan asutussa maas-

sa.  Asetelma ei mahdollista suuruuden ekonomiaa, jota edellytetään ponnistelta-

essa vientimarkkinoille.  Toisaalta voidaan myös esittää, että koko Suomi muo-

dostaa yhden puuteollisuusklusterin, jossa on alueellisia keskittymiä.  Kaliforni-

an piilaakso, josta koko modernin klusteriajatuksen katsotaan alkaneen, on Suo-

meen verrattuna varsin pieni alue, jossa relaatiotiheys on silti suuri.  Italialainen 

Friulin tuolikolmio sijaitsee taas huomattavasti suuremmalla alueella. 

Metsäteollisuusklusterin osalta voidaan todeta, että maassa on tosiasiassa lukui-

sia puulaaksoja, joissa Porterin klusteriteoria toteutuu melko pitkälle.  Tämä 

koskee kuitenkin pääosin vain kemiallista metsäteollisuutta, jonka  jalostusaste 

on korkea.  Alaa tukevaa teollisuutta on sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti.  

Myös valtion ja yliopistojen osallistuminen tuotteiden ja prosessien kehittelyyn 

on varsin intensiivistä.  Ainoa puuttuva elementti, joka  heikentää klusterimallia, 

on työvoimapoolien eli palkkajoustojen puuttuminen.  Tämä on yleinen piirre 

kaikissa niissä maissa, joissa on voimakas ammattiyhdistysliike, hyvinvointival-

tiorakenne ja yleiseen holhoamiseen (kehdosta hautaan) perustuva julkinen hal-

linto. Tutkimuksen mukaan palkkajoustoja korvataan irtisanomisin, lomautuksin 

ja määräaikaisten työsuhteiden joustoilla.    

Sen sijaan mekaanisessa teollisuudessa ei voida katsoa olevan puulaaksoja, ja 

tutkimuksen perusteella on vaikea uskoa niiden syntymiseen.  Puuteollisuuden 

tuotteiden kehittyminen on ollut varsin hidasta.  Tuotteessa itsessään, jos puhu-

taan sahatavarasta, ei ole juuri tapahtunut muutoksia.  Tuotteen mitta- ja laatute-

kijät perustuvat edelleen siihen, mitä puusta voidaan pienimmällä mahdollisella 

raaka-aineen määrällä sahata. Asiakaslähtöisyys tuotteissa ei ole juuri kiinnosta-

nut suurinta osaa perusteollisuutta.  Kehittyminen on tapahtunut teknisellä tasol-

la, ja tavoitteena on ollut automaation lisääminen ja tuotteen hintaan kuuluvan 

työkustannusosuuden väheneminen. 
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Huonekaluteollisuuden vahvat aluekeskittymät Lahden talousalueella ja Etelä-

Pohjanmaalla ovat käytännössä kadonneet 1990-luvun laman ja kiristyneen kil-

pailun seurauksena.  Korkeat investointikustannukset ja koveneva ulkomainen 

kilpailu lisäävät edelleen alakohtaista riskiä ja vähentävät kiinnostusta ja inves-

tointeja alalle. 

5.3.1 Porterin klusterimalli ja arvoketjut 

Porterin klusterimalli käsittää neljä perusperiaatetta.  Yritysten struktuuri ja klus-

terin sisäinen kilpailu muodostavat yhden noista elementeistä.  Kaksi muuta ele-

menttiä muodostuvat faktori- ja kysyntämuuttujista.  Viimeisen elementin muo-

dostaa tärkeänä pidetty klusteria tukeva ja siihen liitännäisenä kuuluva teollisuus.  

Eri muuttujat hyödyntävät globaaleilla markkinoilla syntyviä mahdollisuuksia.  

Globaalivoiman vastavoimana klusteriavaruudessa toimii hallitus, joka voi ra-

joittaa tai helpottaa toimenpiteillään yritysten toimimista globaaleilla markkinoil-

la. 

Porterin klusterimalli on luotu olosuhteissa, jotka vallitsevat Yhdysvalloissa ja 

globaalitaloudessa.  Se toimii täysipainoisesti vain niillä markkinoilla, joilla 

kaikki tapahtuu markkinavoimien ehdoilla.  Tällaisessa yritysympäristössä kaik-

ki joustaa kysynnän ja tarjonnan mukaan ja työvoiman ostamiseen voidaan muo-

dostaa pooleja.  Myös palkat joustavat.  Yrittäminen on hyvin vähän säänneltyä, 

ja toimintaympäristö suosii riskinottoa ja vaurastumista.   

Porterin mallin mukaiseen toimintaan voidaan siis olettaa vaikuttavan haitallises-

ti tekijät, jotka kaventavat yrittämisen vapautta, eivät suosi ja kannusta riskinot-

tamista ja jossa  yrittämisen säätely ja valvonta on laajaa. Yhdysvaltojen talou-

dellinen evoluutio poikkeaa suuresti maanosamme kehityksestä. Toisen maail-

mansodan jälkeen Euroopassa lähdettiin voimakkaasti kehittämään ja kansallis-

tamaan talouselämää.  Valittiin taloudellinen järjestelmä, joka tunnetaan ”keh-

dosta hautaan” -hyvinvointimallina.  Yhdysvallat ei koskaan kehittänyt mahtavaa 

kansallista yritystoimintaa, vaan luotti yksityiseen yrittäjyyteen.  

Rajoituksena Suomessa voidaan pitää pieniä kotimarkkinoita, jotka vähentävät 

erityisesti monipuolisen alaa tukevan teollisuuden syntymistä.  Yhdysvalloissa 
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on toimittu koko ajan vapailla Euroopan kokoisilla markkinoilla, joilla on ollut 

yhteinen dollari. Euroopassa toimittiin ja toimitaan osittain vieläkin alueellisilla 

markkinoilla, joilla kansallisilla päätöksillä voitiin yhdessä yössä parantaa yritys-

ten kilpailukykyä.  Euroopan unionin synty ja  etenkin yhteisvaluutan käyttöön-

otto osassa jäsenmaita alkoivat vasta tämän vuosituhannen alussa luoda markki-

noita, jotka muistuttavat Yhdysvaltain markkinoita. Tämä on aiheuttanut suuria 

ongelmia kansallisvaltioiden rakenteissa. Rakenteiden purkaminen on osoittau-

tunut ongelmalliseksi useissa maissa.  Heikko euro dollariin nähden antoi EU:n 

teollisuudelle suuren kilpailuedun.  Etu on nyt muuttunut haitaksi dollarin hei-

kennyttyä euroon nähden noin 30 prosenttiyksikköä. 

5.3.2 Eurooppalainen ja suomalainen klusterimalli 

Porterin malli ei siis sellaisenaan sovellu suoraan erilaisiin yhteiskuntiin.  Eu-

rooppalaista klusteroitumista koskevassa kirjallisuudessa puhutaan enemmän 

kasaumataloudesta ja yritysten verkostoitumisesta, jotka ymmärretään synonyy-

minä   klusterille.  Nämä poikkeavat kuitenkin rakenteeltaan melko paljon varsi-

naisesta klusterista.  Kasaumatalous voidaan käsittää klusterin esiasteeksi ja sen 

historia on melko paljon klusteria vanhempi.  Yritysten verkostoituminen on taas 

yritysten välinen yhteistoimintamalli, josta puuttuu klusterille ominaisia piirteitä. 

Eurooppalaisten klusterien osalta poikkeamat teoriaan nähden ovat suuria.  Klus-

tereilta puuttuu tarvittavia edellytyksiä.  Ehkä merkittävin tekijä on palkkajousto-

jen puuttuminen tai niiden vähäisyys.  Ammattiyhdistysliike on Euroopassa hy-

vin paljon vahvempi, kuin mitä teoria edellyttää.  Voisi pikemminkin sanoa, että 

useissa Euroopan maissa on työvoiman myyntipoolit.  Suomessa voidaan katsoa 

olevan konsensukseen perustuva työvoiman myyntikartelli, jota valtio tukee.  

Tukeminen tapahtuu niin sanotuissa kolmikantaneuvotteluissa, joissa valtio osal-

listuu työvoimakustannuksista sopimiseen verotuksellisilla uudistuksilla tai sosi-

aalisilla panoksilla.  Oleellista näissä muutoksissa on se, että ne menevät sekä 

kotimaisten että ulkomaisten asiakkaiden maksettaviksi.  Mikäli ostajat toteavat 

kustannusrasitteen kautta syntyvät hinnat liian korkeiksi, he siirtyvät ostamaan 

tuotteet muualta. Vaikka paikallista sopimista on lisätty, niin etenkin pk-sektori 

on voimaton  ay-liikkeen lakimiesarmeijan edessä. 
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Tutkittaessa Suomen metsäteollisuusklusteria osana Euroopan metsäteollisuus-

klusteria on voitu todeta, että se on hyvin voimakkaasti kahtiajakoinen.  Suomen 

metsäteollisuuden kemiallinen teollisuus on toiminnaltaan hyvin pitkälle kluste-

roitunut.  Siinä toteutuu yritysten välinen kilpailu, ja sitä  tukevaa teollisuutta ja 

liitännäisteollisuutta on runsaasti.  Tukeva teollisuus on myös itsenäisesti kilpai-

lukykyinen kansainvälisillä markkinoilla.  Tämä on osoitus teollisuuden yhteis-

työstä ja voimasta tuotekehittelyssä. Lisäksi kemiallinen metsäteollisuus eli kan-

sanomaisemmin paperi- ja selluteollisuus on täysin globalisoitunutta eikä juuri-

kaan riippuvaista  Suomen markkinoista. 

Sen sijaan sahateollisuus voidaan lukea pitkälti selluteollisuuden aputeollisuu-

deksi ja sitä tukevaksi teollisuudeksi. Sahateollisuus on hyvin voimakkaasti suh-

dannesidonnainen teollisuudenala.  Noususuhdanteessa päätuotteita ovat sahata-

vara ja sen jalosteet.  Laskusuhdanteessa hake saa tärkeämmän aseman. Tätä 

voidaan perustella sillä, että kemianteollisuus omistaa mekaanisen teollisuuden 

kapasiteetista suurimman osan ja huomattava osa mekaanisen teollisuuden sivu-

tuotteista päätyy sellun raaka-aineeksi.   

Mekaaninen väli- ja jatkojalostusteollisuus on hyvin kotimarkkinavaltaista ja 

perheyhtiövetoista.  Pienistä kotimarkkinoista johtuen mahdollisuus saavuttaa 

riittävän suuri tuotanto vientimarkkinoilla kilpailemiseksi, on toimialalla hyvin 

huono. Viennissä kilpaileminen edellyttää yrityksiltä riittävää suuruuden ekono-

miaa.  Suurelta osin tästä johtuen vienti on vähäistä, ja liitännäis- ja tukeva teol-

lisuus puuttuu lähes tyystin.  Klusterille tunnusomaiset alaa tukevat teollisuu-

denalat puuttuvat kokonaan levy- ja sahateollisuutta lukuun ottamatta.  Siksi ko-

nekanta on nykyisin täysin muualta tuotua. 

Klusteritutkimusta on meillä tehty hyvin vähän.  Voidaan kuitenkin mainita 

Suomen osuus eurooppalaisessa metsäklusteritutkimuksessa.  Tämä keskittyy 

maamme osalta voimakkaasti kemianteollisuuteen, eikä siinä sen tarkemmin 

arvioida klusterin teoreettisia ominaisuuksia eikä analysoida käsitettäkään.  Klus-

teri-nimitystä on kuitenkin käytetty symbolisessa merkityksessä ilman teoreettis-

ta perustaa monissa yhteyksissä.    
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5.3.3 Klusterit ja hyvinvointiyhteiskunta 

Klusteri vaatii esiintyäkseen ja toimiakseen menestymiselle sopivan ympäristön.  

Suotuisat olosuhteet ja etenkin tarve klusterien käyttöön syntyy mahdollisimman 

avoimessa kilpailutilanteessa.  Mikäli tällaisia olosuhteita ei ole, joko klusteriteo-

rian tai olosuhteiden on joustettava.  Aina eurooppalaisen yhteisvaluutan käyt-

töön ottamiseen asti klusterin käyttö kansallisten voimavarojen hyödyntämisessä 

ei ollut tarpeellista.  Kilpailukyvyn parantamiseksi voitiin käyttää valuutta- ja 

finanssipolitiikkaa. 

Suomessakaan ei ole juuri ollut tarvetta klusteriteorian tai mallin hyödyntämi-

seen ennen yhteisvaluuttaan liittymistä.  Nyt sen sijaan ollaan tilanteessa, jossa 

kansallisia valuutta- ja finanssioperaatioita ei ole mahdollista käyttää.  On pää-

dytty tilanteeseen, jossa yritykset tarvitsevat keskinäistä yhteistyötä, vapaampaa 

toimintaympäristöä, vähemmän lakisääteisiä rajoitteita ja kilpailua haittaavia 

kustannusvaikutteisia määräyksiä, enemmän yhtiökohtaista neuvotteluvaraa luu-

tuneiden rakenteiden sijaan jne.  Mutta pystyykö hyvinvointiyhteiskunta sopeu-

tumaan ja onko sopeutuminen riittävän nopeaa? 

Hyvinvointiyhteiskunnassa jäljellä olevat kapitalismin rakenteet joutuvat toimi-

maan sopeutumisen veturina.  Sopeutuminen tapahtuu markkinoiden ehdoilla. 

Pelureina ovat yritykset.  Kapitalismin ominaisuuksiin kuuluu sopeutuminen 

kaikenlaisiin toimintaympäristöihin. Hyvinvointitalouksissa rakenteet haittaavat 

klusterin edellyttämien joustojen syntymistä.  Tämä merkitsee sitä, että kysynnän 

hiipuessa sopeutuminen yritysten välillä tapahtuu eri tavoin kuin jo pitkään 

avoimessa markkinataloudessa toimineissa ympäristöissä. 

Suomessa palkkarakenteet ovat jäykät.  Lisäksi niihin on sidottu pakollisia palk-

kaperusteisia maksuja enemmän kuin missään muualla maailmassa.  Koska pal-

kat eivät jousta taantumassa, yritykset joutuvat etsimään joustoja muilla tavoin.  

Klusterin palkkajoustojen kompensoijana ovat lomautukset, irtisanomiset ja osa-

aikatyö.  Sen sijaan, että yritettäisiin alentaa palkkoja ja ylläpitää työllisyyttä, 

sama jousto joudutaan etsimään työvoiman vähentämisestä ja osa-aikais-

tamisesta.   
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Pienessä ja syrjäisessä maassa viimeksi mainittu on melkein ainoa mahdollinen 

jousto.  Toisaalta myös klusterin sisäinen kilpailu kiristyy, ja saattaa aiheuttaa 

pahimmillaan yritysten poistumista markkinoilta.  Samalla luodaan lisää tilaa 

markkinoille jääville.  Verojen ja maksujen mahdolliset joustot ovat yleensä liian 

hitaita nopeasti muuttuvassa markkinataloudessa.  Tällöin niiden vaikutukset 

ajoittuvat yleensä väärään suhdannevaiheeseen. 

Tiukan teoreettisesti klusteriteoriaa voidaan soveltaa vain avoimessa markkinata-

loudessa.  Tällöin suuri joukko Euroopan maita sulkeutuu ulkopuolelle.  Jos 

klusteritulkintaa laajennetaan siten, että eriasteisiksi klustereiksi luetaan myös 

eritasoinen verkostotoiminta ja valmistuksellinen yhteistyö, päästään hyvinvoin-

titalouksissa sovellettavampaan malliin.  Tärkeää on tällöin tiedostaa käsitteiden 

teoreettiset erot, etenkin verrattaessa niitä eri taloudellisissa järjestelmissä toimi-

viin klustereihin.  On myös välttämätöntä ottaa huomioon käytännön sovellutuk-

sissa olevat erot ja erojen vaikutukset suunniteltuihin tuloksiin.  Ei ole siis mah-

dollista verrata Porterin klusteritimantin avulla saatuja tuloksia erilaisissa talou-

dellisissa järjestelmissä saataviin tai toivottaviin tuloksiin.  

Tässä tutkimuksessa on käsitelty myös klusteriavaruuteen kuuluvaa arvoketju-

teoriaa.  Kyseinen teoria on sovellettavissa kaikenlaisiin taloudellisiin järjestel-

miin: klustereihin, verkostoihin ja teollisiin yhteistyömuotoihin.  Se soveltuu 

erityisesti pitkiin tuotantoketjuihin, jotka toimivat lähellä alkutuotantoa.  Mekaa-

ninen puunjalostusteollisuus on yksi tällainen ala.  Arvoketjuja analysoimalla 

voidaan hallita logistisia ketjuja ja niiden kustannuksia.  Toisaalta arvoketju pal-

jastaa myös jatkojalostusmahdollisuuksia. Siirryttäessä lähemmäksi kuluttajaa se 

alkaa paljastaa myös tuotekehityspisteitä ja nichemarkkinoita. 

Hyvinvointiyhteiskunnissa, joihin Suomikin luetaan, klusteri on epätäydellinen 

ja epätyypillinen kansallisen edun hyödyntämismalli.  Yritykset joutuvat sopeu-

tumaan globalisaation haasteisiin käyttämällä työvoimaa jouston välineenä.  

Kansallisten hallitusten mahdollisuudet rajoittuvat kansantalouden sisäisiin toi-

menpiteisiin.  Yritysten tukeminen voi tapahtua vain maan sisäisiä olosuhteita 

muuttamalla ja nämä muutokset edellyttävät kansantalouden sisäisten tulonsiirto-

jen pienentämistä.  Toisena keinona voidaan pitää yritystoimintaa haittaavien 

säännösten ja määräysten saattamista kilpailun edellyttämälle kustannustasolle.  
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Vaihtoehtona on yritysvarannon supistuminen luonnollisen poistuman ja maas-

tamuuton seurauksena. 

Vastauksena tutkimuskysymykseen ”millainen klusterimäärittely soveltuu tule-

vaisuuskartan pohjaksi” joudutaan toteamaan, että klusteriteoria ei sinänsä ole 

riittävä tulevaisuuskartan luomiseksi.  Tulevaisuuskartta edellyttää huomattavasti 

laaja-alaisempaa tietämystä tulevaisuudesta, kuin mitä on mahdollista saada pel-

kän klusteri-käsitteen avulla.  Myöskään arvoketjuteoria ei riitä tulevaisuuskartan 

luomiseen, mutta se antaa osaltaan syventävää tietoa klustereista.  Tulevaisuus-

kartan luomiseksi on tarvittu kaikkien kolmen teorian tuottamaa informaatiota, 

jonka Delfoi-asiantuntijaryhmä on punninnut. Vasta sitten on ollut riittävä ai-

neisto lopullisten skenaarioiden ja tulevaisuuskartan luomiseksi.  Tulevaisuuden-

tutkimukselle on olennaista usean teorian ja tiedonhankintamenetelmän käyttö.  

5.4 SWOT ja skenaariot 

Skenaarioiden luomisessa ja loppupäätelmissä on otettu huomioon myös juuri 

valmistunut Cei-Bois-raportti Roadmap 2010 for the European Woodworking 

Industries (2004).  Tämä raportti on esiintynyt Suomessa työnimellä ”Visio 

2010”.  Raportti on itse asiassa vanhemman samansuuntaisen tutkimuksen (Glo-

bal Drivers and Mega trends) päivitys. Kyseisen raportin pohjalta olen kirjoitta-

nut oppikirjan Metsistä markkinoille (1999), joka on käännetty usealle kielelle.  

Myös Helsingin yliopiston Metsäekonomian laitoksen tekemä tutkimus  Strategy 

Analysis of the Leading European and North American Wood-Industry Com-

panies in 1998-2001 on ollut tausta-aineistona.  Tutkimus keskittyy suuryhtiöi-

den toimintastrategioiden kehitykseen, eikä sinällään anna oleellista uutta tähän 

pk-yrityksiä käsittelevään tutkimukseen.  

Tutkimuksen teoreettisten lähestymistapojen tuottamat lopulliset tulokset on 

koottu lopuksi teoriat kattavaksi matriisiksi, jonka perusteella voidaan luoda tu-

levaisuutta koskevia skenaarioita.   
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Taulukko 12. Lopullinen matriisiyhteenveto tutkimuksen keskeisistä tuloksista.

VAHVUUDET 
 
Aineelliset: kustannustekijät 

• muuttuva ja kasvava raaka-
ainepohja 

• kestävä metsänhoito 
• tuontiraaka-aineet 

 
Aineelliset: tekniset faktorit 

• tuotannollinen tehokkuus 
• kehittynyt teknologia 
• tuotekehitys 
• alalla paljon suuria kansainvä-

lisiä yrityksiä 
 
Aineettomat: laatu ja performanssi 

• markkinointiosaaminen 
• luotettavuus 
• ammattitaito ja koulutus 
• laatu ja palvelu 
• mahdollisuus klusterointiin 
• kohdemarkkinoiden kielten  ja 

kulttuurin osaaminen 
• sertifioinnit ja standardit 
 

HEIKKOUDET 
 
Aineelliset: kustannustekijät 

• korkeat puun raaka-ainekustannukset 
• korkeat työvoimakustannukset 
• korkeat logistiset kustannukset (Suomi 

on ”saari”) 
• pk-yrityksillä ei varaa tuotekehittelyyn  
• markkinoinnin riskirahoituksen puute  

Aineelliset: laatu ja performanssi 
• euroalueen puukulttuurin kapea-alaisuus
• klusterin demokratiavaje 
• konservatiivisuus ja innovaatiovaje 
• asiakaslähtöisyyden puute 
• liian suuret ja joustamattomat tuotanto-

yksiköt 
• puuttuu valmius uusiutuvien markkinoi-

den vaatimuksiin  
Aineettomat: legitiiminen ja institutionaalinen 
kehys 

• korkea työn verotus 
• alhainen kannattavuus 
• kotimaan puun käytölle sopimaton 

säännöstö 
• investointi- ja käyttöpääoman saatavuus
• eurooppalaisen luotettavan pk-

tilastotiedon puute 
• korkeatasoinen ja kallis normisto 
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UHAT 
 
Aineelliset: kustannustekijät 

• metsänomistuksen lisääntyvä 
pirstaloituminen 

• sukupolvenvaihdoksen epäon-
nistuminen 

• puun saannin vaikeutuminen 
• yritysten siirtyminen lähialueil-

le 
• alhaisemmat investointikustan-

nukset lähialueilla (väes-
tösuojat, palomääräykset jne.) 

• edullisemmat logistiset kustan-
nukset Baltiasta 

Aineelliset:  laatu ja performanssi 
• lisääntyvä osaaminen lähialu-

eilla 
• laadun ja palvelun paraneminen 

lähialueilla 
• Baltian liittyminen EU:hun 

2004 
• venäläisen raaka-aineen ”vuo-

taminen” Baltiaan 
Aineelliset:  legitiiminen ja institutio-
naalinen kehys: 

• investointi- ja käyttöpääomien 
helppo saatavuus esimerkiksi 
Virossa  

• suuret käyttämättömät puuvarat 
lähialueilla  

• tuotannon ja teollisuusrakenta-
misen alhaisemmat standardit 
lähialueilla 

• ympäristönsuojelun verotuksen 
harmonisoinnin puute 

 

MAHDOLLISUUDET 
 
Aineelliset: kustannustekijät 

• laajenevien metsävarojen hyödyntämi-
nen 

• arvoketjuteorian hyödyntäminen ale-
nevien kustannusten avulla 

• rahoituksen kehittäminen 
Aineelliset:  tekniset faktorit 

• transeurooppalaisten verkostojen hyö-
dyntäminen 

• VCI ja muut elektronisen kaupan mah-
dollisuudet 

• puun käytön verrattain alhainen taso 
päämarkkina-alueilla 

Aineettomat: laatu ja performanssi 
• puun käytön ja käyttömahdollisuuksien 

lisääminen 
• erikoistuminen 
• kokonaisratkaisut 
• yhteisesiintyminen Matkailun edistä-

miskeskuksen mainonnassa 
• tutkimus- ja tuotekehittelyn uudelleen 

organisoiminen 
• verkostoitumismahdollisuudet rajojen 

yli 
Aineelliset:  legitiiminen ja institutionaalinen 
kehys 

• Euron laajempi hyödyntäminen 
• puun käytön esteiden poistaminen   
• verotuksen rekonstruointi ja harmoni-

sointi 
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Lopulliset skenaariot 

1. Metsänomistus hajautuu yhä useammille omistajille, ja omistukset pienene-

vät.  Metsänomistus muuttuu elinkeinon harjoittamisesta sijoittamiseksi, jol-

loin metsän myynti tapahtuu uudenlaisin perustein.  Klusterin sisällä ei ta-

pahdu klusteriteorian edellyttämää verkostoitumista ja ylijäämätiedon siir-

tymistä klusterin muille toimijoille. Olosuhteet muodostuvat yritystoimin-

nalle epäedullisiksi, ja yritykset alkavat siirtyä kannattavammille lähialueil-

le.  Tämä aiheuttaa voimakkaan tuonnin lisääntymisen ja työpaikkojen hä-

viämisen koko puutuotealalla.  Vanhojen metsien määrä alkaa lisääntyä 

hakkuiden vähetessä, ja maaseutu autioituu entisestään.  Vaikutukset koko 

kansantalouteen ovat katastrofaaliset. 

Darvinistisen talousnäkemyksen mukaan yrityksiä ja klustereita syntyy ja 

häviää.  Nykyisessä sosioekonomisessa maailmassa niiden syntymiseen ja 

häviämiseen voidaan vaikuttaa hallinnollisin toimenpitein, mikäli hallintoa 

ylläpitävät tahot ymmärtävät niiden tärkeyden oman olemassaolonsa kan-

nalta. Sisämarkkinoiden kilpailu kiristyy kansallisen torjuntatoimenpiteet 

ovat voimattomia.  Yhteiskunta joutuu kierteeseen, jossa verot ja muut mak-

sut kohoavat väestön ikääntyessä.  Nämä puolestaan vähentävät yritysten 

kilpailukykyä. Kehitys vie yritysten määrän vähenemiseen sekä toimin-

taympäristön muutosten että yrittäjien ikääntymisen myötä.   

Kaksinaismoraalinen suhtautuminen yrittäjyyteen jatkuu, ja yrittäjyysilma-

piiri säilyy vihamielisenä. Niinpä uusia yrityksiä perustetaan entistä vä-

hemmän ja vanhoja lopetetaan kiihtyvällä vauhdilla. Yrittäjien biologinen 

vanheneminen johtaa lopulta yritysten toiminnan lopettamiseen ja yrittäjien 

siirtymiseen eläkkeelle.  Sukupolvenvaihdokset onnistuvat vain osittain, ja 

suurimmalle osalle yrityksiä ei löydy jatkajia.  Eläkkeet ovat liian pieniä 

suomalaiseen kustannustasoon verrattuna, ja osa ikänsä yrittäneistä joutuu 

turvautumaan sosiaalihuollon apuun. Työpaikkoja häviää noin 300 000 – 

500 000,  ja kansantalous joutuu kovan paineen alaiseksi.  Hallintokoneiston 

rakenteita ei modernisoida. Verotus kiristyy sietämättömäksi huolimatta 

hallituksen lisääntyvästä lainanotosta, ja lopuksi Suomi joutuu Kansainväli-

sen valuuttarahaston valvontaan.  Joudutaan toteuttamaan suuria rakenteelli-
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sia muutoksia niin sosiaalisektorilla kuin työhön liittyvissä järjestelmissä, ja 

pohjoismainen kansankoti nykyisessä muodossaan  romahtaa.     

 

 2.  Hallitus alkaa toteuttaa komission suosituksia ja valvoo niiden toteutumista 

käytännössä. Se muodostaa KTM:n alaisuuteen pk-yritysten toimintaa edis-

tävän ja tukevan toimiston Ison-Britannian malliin.  Toimisto alkaa tukea 

monipuolisesti pk-yrityksiä niiden ongelma-alueilla, ja lainsäädännössä ote-

taan huomioon pk-yritysten tarpeet ja rajoitteet.  Yritykset verkostoituvat ja 

muodostavat tuotanto- ja vientirenkaita mahdollisesti yli rajojen, ja kilpai-

lukyky paranee sekä kaikkinainen hyvinvointi lisääntyy. Uusia yrityksiä 

muodostuu muuttuneessa, entistä avoimemmassa toimintaympäristössä,   

jossa ilmapiiri on yrityksiä ja yrittäjyyttä arvostava ja ylläpitävä.  Tällaises-

sa ympäristössä yritysten elinkaaren odotusarvo pitenee nykyisestään ja yri-

tykset kasvavat ja vahvistuvat.  Kansallisvaltio Suomi vahvistuu ja vauras-

tuu – ja syntyy Suomi-brandi.   

Yritykset alkavat verkostoitua Nokia-mallin mukaan, ja puun jalostusaste 

nousee ja avaa siten uusia markkinoita ja parantaa kilpailukykyä.  Maahan 

syntyy lisää pk- ja mikroyrityksiä kuten Nokiankin kehittyessä.  Yritykset 

pysyvät Suomessa ja yritystoiminta kokonaisuudessaan vilkastuu klusterin 

sisällä.  Kiristyvä kilpailu perusraaka-aineen tarjonnassa antaa jalostavalle 

teollisuudelle mahdollisuuden kilpailla koko sisämarkkinoilla ja parantaa 

alan kannattavuutta.  Työvoiman kysyntä kasvaa ja tarjoaa työtä myös vä-

hemmän koulutetulle työvoimalle.  Alihankinta ja verkostoituminen lisään-

tyvät ja tarjoavat mahdollisuuksia maatalouden sivuelinkeinona.  Maaseu-

dun autioituminen kääntyy etätyöskentelyksi ja lisää alueellista hyvinvointia 

koko maassa.   

Sukupolvenvaihdos saadaan onnistumaan yli 80-prosenttisesti.  Vanhat yrit-

täjät siirtyvät eläkkeelle ja saavat entisestä yrityksestään leasing- ja vuokra-

tuloja yrittäjäeläkkeen lisäksi ja voivat viettää taloudellisesti turvatun van-

huuden.  Sukupolvenvaihdos aiheuttaa yrityksissä toiminnan aktivoitumisen 

ja siirtymisen kädentaidoista kansainväliseen kasvuun suuntaavaksi toimin-

naksi aloittavien yrittäjien tuoman uuden ja erilaisen kompetenssin avulla. 
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Bruttokansantuote kasvaa, ja työttömyys vähenee lähennellen täystyölli-

syyttä. Verotus kevenee ja silti verotulot lisääntyvät, sekä kansakunnan ko-

konaisvarallisuus kasvaa ja nettovelkaantuminen pienenee.  Suomalainen 

hyvinvointivaltio mukautuu rakenteiltaan ja säilyy pääosiltaan pystyen tar-

joamaan riittävän ja oikeudenmukaisen sosiaaliturvan heikommassa ase-

massa oleville.  

5.5 Tulevaisuuskartta 

Tulevaisuus on siis jossain määrin valinnainen, ja siihen voidaan vaikuttaa yksi-

löllisillä tai kollektiivisilla päätöksillä.  Tärkeintä on pyrkiä esittämään ne vaih-

toehdot, joiden välillä valintaa ja ohjausta voidaan suorittaa.  Tällöin oleellisinta 

on esittää ainakin kaikkein pahin mahdollinen tulevaisuudenpolku ja sille toden-

näköisin parempi ja toivottavampi vaihtoehto.  Laadittujen skenaarioiden perus-

teella voidaan rakentaa useita erilaisia, moniulotteisia tulevaisuuskarttoja. Kuvi-

ossa 51 on esitetty kaksi polkua mahdollisine sivujuonteineen.   

Tulevaisuuskartta on eräänlainen graafinen esitys niistä keskeisistä tulevaisuu-

teen vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisuuksista, joita voidaan käyttää päätök-

senteon pohjana pyrittäessä tulevaisuuden hallintaan.  Tulevaisuuteen on mah-

dollista vaikuttaa, jos suurin osa megatrendeistä ja trendeistä on tiedossa.  Heikot 

signaalit vaikuttavat taustalla ja vahvistuvat olosuhteiden salliessa.   

Tulevaisuuskartta (kuvio 51) esittää kaksitasoisen kuvan tulevaisuudesta erilaisi-

ne sivujuonteineen.  Ylimmäinen polku esittää positiivista tietoista, valintaa pyr-

kiä ohjaamaan alan kehitystä tulevaisuudessa.  On välttämätöntä muistaa, että jos 

halutaan positiivisia muutoksia alan yrityksiin, ne on tehtävä yleisellä yrittäjyy-

dentasolla.  Päätösten on koskettava kaikkia yrityksiä.  Tästä syystä tutkimukses-

sa yrittäjyyttä ja yleisiä yrityksiin vaikuttavia tekijöitä on käsitelty laajasti eikä 

vain keskittyen alakohtaisiin ongelmiin.  Alakohtaisia ongelmia on taas käsitelty 

pk-yrittäjyydestä poikkeavina alaan liittyvinä kysymyksinä.   
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Kuvio 51.  Tutkimukseen pohjautuva kaksiulotteinen tulevaisuuskartta. 

Katastrofiin johtavassa polussa on erilaisia kulminaatiopisteitä, jotka ovat näky-

vissä heikkoina signaaleina tai alkavina trendeinä jo nyt.  Näiden tilanteiden syn-

tyyn voidaan varautua vaihtoehtoisilla päätöksillä ja strategioilla. Tällöin voi-

daan siirtyä käyttämään toivottua ja valittua polkua.  Mikäli asioiden annetaan 

ajelehtia ilman  minkäänlaista strategista pyrkimystä vaikuttaa tapahtumiin, 

ajaudutaan todennäköisesti kansantaloudelliseen katastrofiin.  Samalla joudutaan 

bionomisten lakien mukaan pakkovalintojen eteen.  Näiden seurauksena syntyy 

yleensä jonkinlainen uusi alku. Tällainen alku saattaisi muodostaa samanlaisen 

uuden tulevaisuudenpolun ja kehityksen, joka on nyt menossa Baltian maissa tai 

Venäjällä. 

Osa yrittäjistä ei ilmeisesti voi jäädä lainkaan eläkkeelle.  Tämä johtuu siitä, että 

on maksettu liian alhaisia eläkemaksuja, ja lopullinen eläke jää alle toimeentulo-

rajan.  Suurissa ikäluokissa on kuitenkin kasvettu siihen, että sosiaalitukien va-

Nykyhetki

           2020 
    2010    2005    2015

Yritysten perus-
tamiset 

Metsänomistuk-
sen hajautuminen 

Suurten ikäluokkien 
eläkeikä alkaa

Uusi alku 

Onnistunut sukupol-
venvaihdos 
-nopeutuva kehitys 

1990 

Koordinoitu suku-
polvenvaihdospro-
sessi

Yrittäjät joilla ei ole varaa 
jäädä eläkkeelle 

 
Katastrofi 

Metsäverouudistus. Yrityspako 
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raan ei päädytä.  Kyseessä on myös melkoinen aikapommin vaara, koska suuri 

osa niistä yrittäjistä, jotka jäävät eläkkeelle, joutuvat asumis- yms. tuen varaan.   

Pitkälle hallinnollisista päätöksistä riippuu hyvinvointitalouksissa se, millaiseksi 

odotettavissa oleva tulevaisuus muodostuu.  Avoimissa markkinatalouksissa yri-

tykset voivat vapaammin päättää omasta ja ympäristönsä tulevaisuudesta.  Oleel-

lista kuitenkin on, että kaikissa taloudellisissa malleissa vain yritykset tuottavat 

lisäarvoa ympäröivään yhteiskuntaan.  Yritykset toimivat siis kansantalouksien 

vetureina ja rahoittajina.  Yhteiskunta voi ainoastaan pyrkiä järjestämään olosuh-

teet ja ilmapiirin, joissa yrittäminen on kannustavaa ja joissa yritykset eivät pyri 

poistumaan maasta. 

On myös historiallisesta perspektiivistä täysin selvää, että katastrofin jälkeen 

yrittäjyys alkaa jälleen kasvaa edellyttäen tietenkin, että siihen suodaan mahdol-

lisuus.  Tämä tulee tapahtumaan täysin erilaisessa yhteiskunnassa kuin se missä 

nyt elämme.  Suomen tyyppisissä hyvinvointiyhteiskunnissa muutokset pyrkivät 

tapahtumaan vain kriisien kautta.  Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että 

monipuoluejärjestelmässä hyvinvoinnin lisääminen on hyvin helppoa.  Vasta-

kohtana on sitten se, että vaikeita välttämättömiä päätöksiä on melkein mahdo-

tonta saada aikaan. 
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6 Loppupäätelmät ja ehdotukset  
6.1 Luotettavuuden ja pätevyyden tarkastelua 

Tutkimuksen empiirinen osa eli kirjallisuus- ja tilastokatsaus on luonteeltaan 

voittopuolisesti kvalitatiivista.  Toisaalta myös kvantitatiivista aineistoa on otettu 

mukaan siten, kuin se on ollut mahdollista.  Tulevaisuudentutkimus on kuitenkin 

luonteeltaan kvalitatiivista. Kvantitatiivinen aineisto on tällöin täydentävää.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen kenttä on varsin laaja ja monivivahteinen.  Tämä 

koskee myös tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden arviointia.  Erot liittyvät 

luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnin muotoihin ja tapoihin.  Pitääkö tieteelli-

sessä tutkimuksessa olla yhteisiä paradigmarajat ylittäviä, päteviä kriteerejä vai 

tulisiko kriteerit laatia selkeästi paradigmakohtaisesti?  (Vertanen 2002, 238.) 

Tulevaisuutta ei ole olemassa, eikä siitä näin ollen voi olla mitään todellista tie-

toakaan.  Tulevaisuutta on kuitenkin mahdollista kuvitella menneisyyden ja ny-

kyisyyden säännönmukaisena jatkumona.  Toisaalta on mahdollista laskea to-

dennäköisyyksiä erilaisille tulevaisuuksille, sikäli kuin ne poikkeavat täydellises-

tä kaaoksesta.  Tulevaisuutta koskevaa tietoa on mahdollista koota monin eri 

tavoin, muun muassa laskennallisesti, trendianalyysien avulla sekä asiantuntija-

analyysien ja monivaihtoehtoanalyysien avulla. 

Tulevaisuutta ennakoivan tutkimuksen luotettavuuden kriteeriä ei vielä ole si-

nänsä olemassa.  Tulevaisuudentutkimuksen luotettavuus voidaan todeta ainoas-

taan silloin, kun tulevaisuus toteutuu.  Tulevaisuudentutkimuksen arvo ei kuiten-

kaan ole toteutumisessa vaan siinä, miten kiinnostava ja vaikuttava itse tutkimus 

on.  Tulevaisuus syntyy siitä, toimivatko aktorit siten, että  haluttu tulevaisuus 

toteutuu.  Tutkimuksen luotettavuutta on perinteisesti arvioitu validiteetin ja re-

liabiliteetin kannalta.  Reliabiliteetti kuvaa tutkimuksen toistettavuutta ja validi-

teetti yhtäältä sitä, kuinka yleistettäviä tulokset ovat, ja toisaalta, onko tulkittu 

sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia.  Edellinen edustaa tutkimuksen ulkoista validi-

teettia ja jälkimmäinen sisäistä validiteettia.   

Tulevaisuuskuvan toistettavuus kyseisillä kriteereillä on epävarma.  Jos asiantun-

tijoita on riittävästi ja he edustavat todella laajaa poikkitieteellistä kenttää, saavu-



 

 

235

tetaan riittävän suuri ristikkäisyys ja sitä kautta mahdollisimman suuri luotetta-

vuus.  Tässä tutkimuksessa on käytetty useita tekniikoita, joiden vaikutus tuntui 

Delfoi-ryhmälle esitetyissä kysymyksissä.  Itse ryhmän jäsenet oli valittu siten, 

että he edustivat sekä tiedeyhteisöä että käytännöllistä reaaliajan tietämystä ja 

kokemusta.   

Tutkimus suoritettiin siten, että ensin tehtiin laaja kirjallisuuteen ja tilastoihin 

perustuva tutkimus, jonka perusteella muodostettiin alustavat SWOT-matriisit.  

Näiden pohjalta laadittiin sitten alustavat skenaariot.  Skenaarioiden hyödyntäen 

muodostettiin Delfoi-ryhmän kysymykset.  Ryhmiä oli vain yksi, mutta se koos-

tui hyvin monialaisista asiantuntijoista.  Tästä johtuen tutkimuksessa oli itse asi-

assa neljä eri ryhmää asiantuntijoiden taustojen ja toimipaikkojen mukaan. 

Kyselykierroksia tehtiin vain yksi, mikä lisää jonkin verran epäluotettavuutta.  

Tätä korvasivat kuitenkin asiantuntijoiden varsin runsaat sanalliset kommentit, 

jotka otettiin myös huomioon varsinaisen numeerisen arvostelun ohella.  Kirjoi-

tetut vastaukset olivat huomattavan selkeitä kannanottoja, ja niiden perusteella 

saatiin numeerisiin vastauksiin huomattavasti lisää syvyyttä.  Toisaalta suurin 

osa vastauksista oli tulkinnan kannalta riittävän yksimielisiä johtopäätösten te-

kemiseksi. 

Subjektisuusväitettä on erityisesti pohdittava myös tulevaisuudentutkimuksen 

yhteydessä.  Kysymys subjektiivisuudesta on Delfoi-tutkimuksessa hyvin moni-

merkityksinen.  Jokainen asiantuntija vastaa kysymyksiin omalta kannaltaan kat-

soen eli subjektiivisesti. Riittävän suuri joukko subjektiivisia mielipiteitä luo 

objektiivisuutta. Toisaalta myös loppupäätelmät ja tulevaisuuskartta luodaan 

tutkijan saaman kokonaiskuvan mukaan.  Onko tämä oikea kuva, on melko mah-

dotonta arvioida.  Tällöin palataan jälleen kysymykseen siitä, toteutuuko tulevai-

suus vai halutaanko sitä ohjata.   

Tärkeää on pyrkiä osoittamaan tulkintojen ja johtopäätösten oikeutus.  Jos tutki-

mus vastaa sille asetettuihin kysymyksiin, sen voidaan katsoa olevan pätevä.  

Tämä puolestaan jää lukijan arvioinnin varaan.  Luotettavuuskysymykset tässä 

tutkimuksessa on nähtävä laajana koko tutkimusprosessia koskevana problema-

tiikkana (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 211).  Erityisiä luotettavuuteen liittyviä 
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kysymyksiä nousee esille Delfoi-vastausten analysoinnissa.  Tällöin on käytetty 

hyväksi sekä graafisessa muodossa esitettyjä numeerisia vastauksia että niitä 

täydentäviä kirjallisia kommentteja. Viimeksi mainittuja pyydettiin nimenomai-

sesti syventämään numeerisia vastauksia. 

Kirjalliset vastaukset antoivat vastaajille myös mahdollisuuden ilmaista sen, mi-

ten he olivat ymmärtäneet kysymyksen. Verrattain outojen käsitteiden ja teorioi-

den kohdalla menettely osoittautui onnistuneeksi, ja vastaajat ottivat kantaa ky-

symyksiin oman tietämyksensä ja kokemuksensa pohjalta.  Nämä tiedot olivat 

hyvin arvokkaita lopullisia tulkintoja tehtäessä.  Ne ikään kuin muodostivat 

oman erillisen kyselytutkimuksensa. 

Koska yhtenäistä käsitteellistä käytäntöä tulevaisuudentutkimuksen pätevyyden 

ja luotettavuuden arvioinnissa ei ole, on syytä tarkastella saatujen tulosten  luo-

tettavuutta validiteetin näkökulmasta.  Olennaiseksi nousee tällöin kysymys siitä, 

onko tutkittu sitä, mitä on alun perin haluttu tutkia eli onko tutkimus sisäisesti 

validi.   

6.1.1 Mitä tutkittiin? 

Tulevaisuudentutkimuksen pätevyydessä ja luotettavuudessa on kyse ennen 

kaikkea tulkintojen laadullisuudesta.  Tämä tarkoittaa ensinnäkin sitä, miten 

asianmukainen ja relevantti on tutkimuksen pohjana oleva aineisto taustateorioi-

den osalta ja miten aineisto on kerätty.  Toisaalta sama vaatimus koskee myös 

analyysimenetelmiä ja niiden perusteella tehtyjä johtopäätöksiä. (Vertanen 2002, 

241.)  Samalla tavalla myös johtopäätösten validiteetti riippuu tutkimuksen tuot-

tamien merkitysten ja tutkimusta ohjaavan esiymmärryksen yhteensopivuudesta. 

Tässä tutkimuksessa etsittiin vastauksia kysymyksiin klusteri-käsitteestä yleensä 

ja erityisesti eri käsitysten suhteesta Porterin klusterimalliin (timanttiin) ja arvo-

ketjuihin.  Toisaalta kysyttiin, millainen tulevaisuuskartta ja millaiset skenaariot 

ovat luotavissa klusteriteorioiden pohjalta.  Lopullisena tavoitteena oli siis luoda 

mekaanisessa puunjalostusteollisuudessa toimivien pk-yritysten tulevaisuuskart-

ta. 
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Tulevaisuudentutkimuksessa validiteetti kulkee mukana läpi koko tutkimuksen.  

Aineiston keruussa ja valinnassa joudutaan tekemään koko ajan valintoja välttä-

mättömän, tarpeellisen ja ylijäämätiedon välillä.  Jokaisessa valintavaiheessa on 

suurena vaarana subjektiivisuus objektiivisuuden asemesta.  Tästä syystä on pää-

dytty kolmeen eri teoriaan ja niiden myötä useaan erilaiseen aineistoon.  Näiden 

avulla toivottiin tavoitettavan riittävän monipuolisuus subjektiivisuuden vähen-

tämiseksi.   

Merkittäväksi ongelmaksi tutkimuksen kuluessa muodostui  aineiston, etenkin 

tilastojen,  vanheneminen ajallisesti pitkän tutkimuksen teon kuluessa.  Tämä 

aiheutti sen, että osa aineistosta oli hylättävä vanhentuneena ja osa oli päivitettä-

vä.  Yhteisvaluutan käyttöönotto edellytti joidenkin trendien lieviä muutoksia 

alkuperäisiin käsityksiin.  Toisaalta syntyi myös johtopäätöksiä vahvistavia käsi-

tyksiä.  Tutkimuksen aikajänteen pituus vaikutti taas mahdollisuuksiin poimia 

oleellisin ja tuorein tieto. 

Luotettavuutta pyrittiin parantamaan myös triangulaatiolla.    Menetelmätriangu-

laatiota käytettiin tiedonhankinnassa hyödyntäen useita eri tiedonhankintamene-

telmiä.  Tämän lisäksi käytettiin kolmea erilaista teoreettista tarkastelunäkökul-

maa.  Aineistotriangulaatiossa yhdistettiin useanlaisia  kvalitatiivisia ja kvantita-

tiivisia aineistoja keskenään sekä teorioiden sisällä että ristikkäin niiden kanssa.  

Tutkijatriangulaatiota hyödynnettiin Delfoi-tutkimusmenetelmän avulla. Tällöin 

käytettiin apuna tutkijaryhmää. 

6.1.2  Tulkinnat, varmistettavuus ja laajempi merkitys 

Toinen oleellinen kysymys on, ovatko tehdyt tulkinnat johdonmukaisia eli voisi-

vatko muut tutkijat päätyä samoihin tuloksiin saman aineiston pohjalta.  Tutki-

muksen aineistosta on päädytty kattaviin skenaarioihin ja edelleen  tulevaisuus-

kartan luomiseen.  Skenaariot muodostavat siis lopullisen raportoinnin, ja niitä 

on helppo arvioida.  Niistä lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä. Hän voi 

hyväksyä tai hylätä tulkinnat.   

Tulevaisuuskartta antaa toisenlaisen kaksiulotteisen kuvan.  Siinä kuvataan tule-

vaisuuksien oletettuja äärilaitoja.  Näiden ”rajojen” väliin mahtuu tuhansia muita 
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mahdollisia tulevaisuuksia yksittäisten yritysten ja kansallisvaltion osalta.  Ääri-

laitojen esittämiseen on päädytty siksi, että asian hahmottaminen olisi mahdolli-

simman helppoa.  Jos esitetään esimerkiksi kolmi- tai useampiulotteinen  kartta, 

on vaarana, että siitä tulee monine vaihtoehtoineen liian vaikeasti tulkittava. 

Tulkintojen johdonmukaisuus perustuu kokonaisvaltaisuuden sääntöön.  Tämän 

mukaan tekstin osat muodostavat kokonaisuuden ja niitä ei voi tarkastella irral-

laan kontekstista (Vertanen 2002, 244).  Tulkinnan on myös oltava avointa, eikä 

ristiriitaisuuksia tule pyrkiä muuttamaan.  Tässä tutkimuksessa ei jouduttu ky-

seisten ongelmien eteen, koska asiantuntijoiden arviot  olivat pääsääntöisesti 

samansuuntaisia käytetystä aineistosta laadittujen johtopäätösten kanssa. Joissa-

kin osakysymysten vastauksissa ilmeni ristiriitaisuuksia, mutta ne  selvennettiin 

käsitteellisesti  kirjallisissa vastauksissa.   

Tulevaisuudentutkimuksen toistettavuus ei sinänsä ole mahdollista, koska oletet-

tu tulevaisuus muuttuu koko ajan.  Tulevaisuus muuttuu joko tulevaisuutta oh-

jaavien toimenpiteiden johdosta tai hallitsemattomuudesta johtuen.  Jos tehdyn 

tulevaisuudentutkimuksen tuloksista on vedetty johtopäätöksiä ja aktorit ovat 

alkaneet muuttaa tulevaisuutta löydösten perusteella haluamaansa tulevaisuutta 

kohti, oletusarvot eivät ole enää samat kuin tutkimusta tehtäessä.  Toisaalta tule-

vaisuus voi muuttua myös siten, että syntyy uusia trendejä ja vanhoja katoaa tai 

ne muodostuvat megatrendeiksi.  Jälleen on syntynyt tilanne, jossa lähtöarvot 

eivät ole yhtenevät alkuperäisen tutkimuksen kanssa. 

Tämän tutkimuksen laajempi merkitys  riippuu täysin arvioijan omasta positiosta 

tulevaisuuskentässä.  Mikäli arvioija on pk-yrittäjä, hän voi tehdä omat johtopää-

töksensä oman ja yrityksensä tulevaisuudesta ja pyrkiä muodostamaan siitä itsel-

leen mahdollisimman hyväksyttävän.  Mikäli taas arvioija on valtionhallinnon 

korkea-arvoinen aktori, hän voi ryhtyä muodostamaan kansallisvaltion kannalta 

parasta mahdollista tulevaisuutta muiden vastuullisten aktoreiden kanssa.  Opin-

to-ohjelmista vastaavat aktorit voivat taas luoda omat tulevaisuutensa jne. 

Tulevaisuudentutkimuksella ei siis ole yhtä ja ainoaa merkitystä, vaan sen merki-

tys on jokaiselle hyvin persoonakohtainen.  Kaikkien arvioiden perusteella syn-

tyy lopullinen, laajempi tulevaisuutta luotaava merkitys.  Vain yksi asia on var-
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ma: kullakin arviointihetkellä ei ole vain yhtä tulevaisuutta, vaan useita tulevai-

suutta koskevia mahdollisuuksia.  

6.2 Päätelmät 

Yrityksen perustaminen on kallista.  Vakuuksiksi joudutaan yleensä asettamaan 

elämän varrella karttunut omaisuus.  Riskit ovat suuret.  Palkatonta työtä joudu-

taan usein tekemään vuosi pari.  Myös tämä syö perheen säästöjä.  Yhtiön vero-

tuksella ei alussa juurikaan ole merkitystä, koska kolmen ensimmäisen vuoden 

aikana harvoin syntyy voittoa.  Jos tulosta nostaa palkkana, verotus on sama kuin 

palkansaajilla.   

Riskit ja porkkanat eivät ole riittävän houkuttelevassa suhteessa.  Riskinä on 

omaisuus, ja palkasta verotetaan samoin kuin niitä, joilla riskiä ei ole.  Yhteis-

kunta ei osallistu pk-yritysten riskinottoon läheskään riittävässä määrin.  Jonkin-

laiset vakuudet vaaditaan aina.  Erityisesti tämä pätee uusien yritysten syntyessä 

ja ryhtyessä markkinoimaan tuotteitaan.  Tämä vaatii panostusta myös myynnin 

rahoitukseen. Suomessa suhtautuminen yrityksiin seuraavanlainen: ei haluta ot-

taa riskiä saaliin saamisesta, mutta ollaan kyllä tulossa jaolle heti, kun saalis on 

saatu.   Missä on se motiivi, joka kannustaa yrittämään?  Missä ovat ne porkka-

nat, joita EU:n Vihreä kirja perää? 

Voidaan aina väittää, että yhteiskunta on rahoittanut infrastruktuurin, mutta ke-

nen ehdoilla ja ketä varten se on tehty? Onko pk-yrityksiä ja yrittäjiä kuultu, vai 

onko kuultu vain suuria yrityksiä? Koulutus on tietysti aina hyväksi, mutta onko 

koulutus oikein kohdistunut?  Antaako se suoraan valmiudet työelämän erikois-

tehtäviin, vai joutuvatko yritykset antamaan lopullisen täsmäkoulutuksen itse?  

Useimmiten näin on!  Olisiko silloin syytä miettiä koulutusta uudelleen työelä-

män tarpeiden pohjalta?  Ehkä teollisilla aloilla olisi parempi järjestää koulutus 

kaksivaiheiseksi: teoreettinen koulutus oppilaitoksissa ja käytännön koulutus 

työpaikoilla.   

Juridisesti yritystoiminnassa tapahtuvat virheet on sanktioitu ankarammin kuin 

väkivallanteot.  Niille, jotka asian tajuavat, painotus lähettää selkeän viestin:  

yrittäminen ei ole yhteiskunnan suosiossa.  Palkkoihin on sidottu lakisääteisesti 
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pakollisia kuluja, joita ei missään muualla maailmassa ole määrällisesti tai arvol-

lisesti yhtä paljon.  Yhteiskunta olettaa, että sen toimeentulo on riskitön.  Ehkä 

näin on ollut silloin, kun yritystoimintaa rajoittavat ja kustannuksia rasittavat 

säädökset on laadittu.  Nyt asia on toisin.  Yhteiskunta joutuu myös kantamaan 

riskin siitä, että yhteiskunta yleensä toimii.  On tunnustettava se tosiasia, että 

yrittäminen ei ole itsestäänselvyys.  On myös hyväksyttävä se, että yritykset ovat 

yhteiskunnan ainoa rahanlähde.  Historia on osoittanut, että valtioiden omistamat 

yhtiöt tuottavat ainoastaan, jos niillä on monopoli, eivätkä aina silloinkaan 

(Commanding Heights).  

Nykyisten reunaehtojen vallitessa tärkeää on säilyttää nykyiset yritykset suku-

polvelta toiselle.  Kysymys on kuitenkin: Onko halukkaita tähänkään?  Halukkai-

ta ei löydy etenkään pienten perheomisteisten pk-yritysten  vastaanottamiseen.  

Niihin uhratut pääomat ovat suuria ja käyttöarvokin yleensä hyvä.  Omasta per-

heestä puuttuu kuitenkin yleensä halukkaita jatkajia.  Jos ei ole jatkajia, yrityksen 

siirtoon liittyvillä veroratkaisuillakaan ei ole merkitystä.  Niitä ei silloin tarvita!  

Yhteiskunnan tulisi keskittyä löytämään uusia yrittäjiä ja luoda olosuhteet, joissa 

yrittämiseen houkutellaan. 

Globaalitaloudessa pieni kansallisvaltio voi luottaa vain itseensä.  Kansainvälisiä 

kaupanrajoituksia poistetaan yhä nopeutuvalla vauhdilla.  Suomen kaltainen pie-

ni kansantalous on joutunut tilanteeseen, jossa kansallisvaltion johtamismalli on 

muutettava.  Malli on muutettava sellaiseksi, jota käytetään yrityksissä.  Kansal-

lisvaltioiden välille on syntymässä samanlainen kilpailu, joka vallitsee nyt yritys-

ten välillä.  Siihen on mukauduttava.  Kansakuntien välistä kilpailua ei voi väis-

tää.  EU ei ole mikään turvasatama.  Suuret valtiot tulevat sielläkin määräämän 

pelin säännöt pitkässä juoksussa.  On todellista sinisilmäisyyttä luottaa kilpailu-

kykytutkimuksiin.  

Onko kehitykseen mahdollista vaikuttaa? de Geus (1997, 199–202) näkee tule-

vaisuuden yritykset maailmassa, joka poliittisesti kutistuu mutta jossa paradok-

saalisesti yritykset kasvavat.  Globaalissa kylässä houkutus on suuri siirtyä alu-

eellisista ja valtiollisista rajoista laajempiin ja siksi myös tuntemattomampiin 

ympäristöihin.  Jopa yritykset, jotka ovat vastustaneet tätä houkutusta, ottavat 

riskin, että ulkopuolinen maailma valtaa niiden kotireviirin.   
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Ajan mittaan yhä harvemmat yritykset tai yhteiskunnat pystyvät toimimaan ym-

päristössä, jossa niillä on jonkinlainen kontrolli.  Yhä useampi ja useampi yritys 

eri kansallisvaltioissa selviytyy kustannuksia optimoimalla.  Kutistuvassa ympä-

ristössään liiketoiminnalliset yritykset saattavat joutua uhanalaiseksi; ne tunge-

taan eristettyihin pieniin markkinarakoihin, jotka toimivat lailla suojattuina.  Ku-

tistuvassa maailmankylässä yrityksillä on edessään riski joutua taloudellisiksi 

häviäjiksi, mutta kutistuva maailma tarvitsee kuitenkin enemmän ja enemmän 

eläviä yrityksiä.  

Yhteiskunnan, yhtiön ja sen jäsenten tärkein työntövoima on selviytyminen ym-

päristössä, jossa on olemassa selviytymisen mahdollisuus. Onko Suomessa täl-

lainen ympäristö?  Onko varaa mittauttaa se historialla? Yrityksessä on yhteis-

ymmärrys siitä, että kaikki osapuolet tarvitsevat toisiaan selviytyäkseen, laajen-

tuakseen ja lisätäkseen voimaansa.  Tämä kehittää keskinäistä luottamusta, jota 

edellytetään yhteiseen päämäärään pääsemiseksi.  Sama pätee myös kansanta-

loudessa – mutta toimiiko se?  Luottamus, yhteistyö, pitkäjänteisyys ja kommen-

saalisuus ovat ainoat voimat, joilla yhteiskunnat ja yritykset voivat selviytyä.  

 
Koko yrityksen toiminta perustuu kahteen päähypoteesiin: 

• yritys on elävä olomuoto (company is living being) ja 

• tämän elävän olomuodon päätökset perustuvat oppimisprosessiin. 

Globaalissa ympäristössä yrityksen tärkein tehtävä on selviytyminen ja ainoas-

taan selviytyminen.  Kansallisvaltioiden rakentamat esteet ja vaatimukset kas-

vun, laajenemisen, viennin aloittamisen, työllistämisen jne. osalta eivät ole yri-

tyksen tehtäviä, vaan ne ovat mahdollisesti seurauksia otollisesta toimintaympä-

ristöstä.  On syytä muistaa, että vanhin elävä yritys on tällä hetkellä vanhempi 

kuin suurin osa kansallisvaltioista.  Se (Stora Enso) on koko historiansa siirtynyt 

sekä teolliselta alalta toiselle että maasta toiseen.  

Minkäänlainen teollistunut yhteiskunta ei selviä globaalitaloudessa ilman yksi-

tyisiä yrityksiä.  Tästä on lukuisia esimerkkejä Euroopasta ja muualta maailmas-

ta.  Neuvostoliitto ja muut sosialistiset maat tuhoutuivat yhteiskunnan omistami-

en tehottomien yritysten aiheuttamien kustannusten rasitteeseen.  Likimain sa-
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moin kävi Isossa Britanniassa  vallinneen talousjärjestelmän.  Muut eurooppalai-

set maat ovat joutuneet kovien  paineiden alle kilpailukykyä rasittavien raken-

teellisten kustannusten vuoksi.  Samoin kuin yritykset myös yhteiskunnat joutu-

vat sopeutumaan ympäristöön, jossa niillä itsellään on yhä vähemmän vaikutus-

valtaa. 

Suomen tulevaisuutta, johon myös puunjalostusteollisuus kuuluu, varjostaa vaih-

toehdottomuus.  Globaali markkinatalous ei tunne eikä kunnioita saavutettuja 

etuja.  Uudessa maailmankylässä ratkaisee tehokkuus.  Mikäli tehokkuusvaati-

mus sitä edellyttää, saavutetuista eduistakin joudutaan luopumaan.  Tämä koskee 

niin valtiota kuin jokaista yksittäistä henkilöä.  Historia osoittaa, että tuhatvuoti-

nen Rooman valtakuntakin kaatui liiallisesta hyvinvoinnista johtuneeseen veltos-

tumiseen.    

Myös Suomen talous ja yhteiskuntajärjestelmä joutuvat kovan paineen alaiseksi 

seuraavien kymmenen vuoden aikana.  Kolmannes yrityksistä uhkaa poistua 

markkinoilta, ellei tehdä jotain radikaalia eläköityvien yrittäjien omistamien yri-

tysten siirtämiseksi seuraavalle sukupolvelle.  Tilastojen mukaan vain noin 20 % 

uusista yrityksistä selviää yli kolmen vuoden ikään.  Poistuvien yritysten tilalle 

tulisi siis perustaa jopa 400 000 uutta yritystä, jotta nykyinen yritysvaranto voi-

taisiin säilyttää.   

Metsäteollisuuden suurin vaara on puun saannin vaikeutuminen.  Tämä johtuu 

toisaalta yksityisen metsänomistuksen hajaantumisesta yhä suuremmalle joukolle 

omistajia ja toisaalta metsäverotuksen uudistuksesta. Omistus siirtyy elinkeinon-

harjoittajilta yksityiseen omistukseen.  Tällöin omistus muuttuu tuotantoväli-

neestä sijoitukseksi.  Sijoitusomaisuus on aina spekulatiivista, ja sijoituksia reali-

soidaan silloin, kun niistä katsotaan saatavan paras mahdollinen tuotto. 

Mekaaniseen puunjalostukseen ei ole tullut suoria ulkomaisia sijoituksia mainit-

tavasti vuosikymmeniin.  Yritysten fuusioita  ei voi katsoa suoriksi investoin-

neiksi Suomeen.  Sen sijaan sijoitukset metsäteollisuuteen ja mekaaniseen puun-

jalostusteollisuuteen ovat lisääntyneet nopeasti maamme lähialueille Baltiaan ja 

Venäjälle.  Nämä tulevat aiheuttamaan lisääntyviä hintapaineita suomalaiselle 

teollisuudelle.  Näihin paineisiin suomalaisilla yrityksillä ei ole mahdollisuuksia 
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vastata nykyisellä kustannusrakenteella.  Tässä ei myöskään auta koulutus ja 

tuotekehitys, koska rahoitusjärjestelmät Suomessa eivät pyri edistämään markki-

nointia ja vientiä. Rahoitus on siis edelleen tuotantokeskeistä, vaikka euron myö-

tä on siirrytty järjestelmään, jossa markkinointi ratkaisee yritysten menestymi-

sen.  Ei ymmärretä sitä tosiasiaa, että hyväkään tuote ei myy itse itseään, vaan 

avuksi tarvitaan panostuksia markkinointiin. 

Rakennuspuusepänteollisuus ja osittain myös huonekaluteollisuus hyötyvät in-

vestoinneista lähialueiden metsäteollisuuteen pitkällä aikavälillä halpenevina 

raaka-aineina ja avautuvina markkinoina. Luoteis-Venäjän mittavat ja hyvälaa-

tuiset metsävarat tulevat tarjoamaan suomalaiselle teollisuudelle edullista raaka-

ainetta, joka mahdollistaa paremman kilpailukyvyn kotimarkkinoilla ja viennis-

sä.  Tämä kehitys ei kuitenkaan ole kovin nopeaa, koska Venäjän kotimaan 

markkinat vetävät nyt hyvin ja hinnat siellä ovat kohtuullisia.  Vaaditaan siis 

teollisuuden kapasiteetin melko suurta kasvua, ennen kuin hintakilpailu asettuu 

sellaiselle tasolle, että myös Suomen teollisuus pääsee hyötymään hinnoista. On-

ko meillä mekaanista puunjalostusteollisuutta enää silloin jäljellä? 

Kuten tulevaisuuskartta osoittaa, mekaaninen puunjalostusteollisuus on Suomes-

sa menossa ainakin yritysten määrän ja kustannusrakenteen osalta kohti katastro-

fia.  Pienten yritysten poistuminen markkinoilta merkitsee keskisuurten yritysten 

markkinaosuuksien lisääntymistä ja suuruuden ekonomian parantamaa kustan-

nusrakennetta.  Tulevat tarpeet voidaan kuitenkin tyydyttää nykyistä huomatta-

vasti pienemmällä työvoimamäärällä. Katoavien yritysten mukana katoaa mah-

dollisesti noin 200 000 työpaikkaa.  Nähtäväksi jää myös se, miten lähialueiden 

kilpailu vaikuttaa jäljelle jääviin yrityksiin.    
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6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkija etsii vain tiettyjä valitun näkökulman ja käsitejärjestelmän viitoittamia 

asioita.  Tutkimus on myös käytännön syistä pakko rajata koskemaan tiettyjä 

ilmiöitä.  Tällöin monet tekijät saattavat jäädä vähäiselle huomiolle johtuen pel-

kästään näkökulmallisista syistä.  Tätäkin tutkimusta voidaan jatkaa monella eri 

tasolla.   

Avonaisia kysymyksiä jää useita tutkimuksen jälkeenkin.  Miksi perilliset eivät 

ole halukkaita jatkamaan vanhempiensa yrityksiä enemmän kuin noin 30 %:ssa 

tapauksia?  Vallitsevatko tässä samat syyt kuin siinä, miksi yrittäjyys Suomessa 

on yleensä alhaista verrattuna useampiin muihin maihin? Mikä on verotuksen  

vaikutus yksilön valintoihin suhteessa yrityksen perustamiseen tai perimiseen?  

Kausaaliseksi väitetty suhde yrittäjyyden ja rikastumisen välillä  ei näytä Suo-

messa pätevän. Meillä pk-yrittäjän saama tulo on rajoitettu siten, että käytännös-

sä se on palkkatuloa, kun pörssiyhtiön osakkaiden osingot ovat verotonta       

tuloa – toistaiseksi.  Tämä asettaa pk-yrityksen omistajan eriarvoiseen asemaan 

osakesijoittajien kanssa.  Lisäksi Suomen verotusjärjestelmä on luonteeltaan jäl-

kikäteen rankaiseva, mikä aiheuttaa sen, että yrittäjä ei voi tietää yrityksensä 

todellista verotusta käytännössä jopa 15 vuoteen varsinaisen verovuoden päätty-

misen jälkeen. 

Olisi siis tutkittava, mitkä ovat ne tekijät, joiden perusteella yksilöt valitsevat 

palkkatyön yrittämisen asemesta, ja mitkä olisivat ne tekijät – porkkanat – joilla 

tilanne voitaisiin muuttaa enemmän kansainväliselle tasolle.  Etenkin yksityisten 

palvelujen lisääntyminen tulevaisuudessa on välttämätöntä, mutta onko se riittä-

vän houkutteleva vaihtoehto yksilön arvomaailmassa. 

Metsäverotus uudistuu 2006. Pitkän ylimenokauden vuoksi sen oletetaan aiheut-

tavan puun markkinoilletulon voimakaan vähenemisen, koska se on tuottajille 

epäedullinen vaihtoehto.  Sukupolvi sukupolvelta metsänomistus myös hajaantuu 

yhä suuremmalle ja suuremmalle omistajajoukolle ja samanaikaisesti omistusalat 

pienenevät ja niiden hoito ja puunkorjuu vaikeutuu.  Olisikin tärkeää tutkia, mi-

hin tällainen kehitys johtaa ja olisiko kehitys mahdollista estää ja muuttaa vah-

vuudeksi tässä tutkimuksessa esitetyllä tavalla. 
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Puutuotealalla olisi tutkittava tarkoin, mitä nykyiselle säännöstölle voidaan teh-

dä.  Mikäli halutaan edelleen jatkaa nykyistä käytäntöä väestönsuojien rakenta-

mispakon osalta, olisi päätettävä, millä perusteella rakentaminen kuuluu yrityk-

sille ja miten se tulisi rahoittaa.  Onko oikein, että valtio sälyttää omia kustan-

nuksiaan yksityisille yrityksille, kun kilpailijamaissakaan ei näin ole.  Olisi myös 

tutkittava, ovatko kaikki nykyiset työsuojelumääräykset tarpeellisia ja linjassa 

muiden EU maiden määräysten kanssa.  Yritysten velvoitteiden lisääminen näyt-

tää tapahtuvan enemmänkin mutu-tuntumalla ja byrokratian  ylläpitämiseksi kuin 

todellisesta tarpeesta johtuen.  

6.3.1 Uusi metsänomistusmalli 

Ensimmäinen tärkeä johtopäätös liittyy raaka-aineen saannin turvaamiseen.  

Metsänomistuksen hajoaminen yhä useammille omistajille, joille metsä ei enää 

ole yhtä merkityksellinen kuin silloin, kun metsän omistus oli osa elinkeinotoi-

mintaa, on vääjäämätön tosiasia.  Tällainen kehitys johtaa siihen, että puun saanti 

vaikeutuu ja tulee ennalta arvaamattomaksi.  Se on taas omiaan kiihdyttämään 

etenkin suurten yritysten hakeutumista maihin, joissa puun saanti on turvatum-

paa. 

Tämä tutkimus auttaa eri osapuolia ymmärtämään, mitä metsäklusterissa on ta-

pahtumassa.  Tutkimus auttaa metsänomistajia ymmärtämään sen, mitä kestävä 

metsänhoito ja kansakunnan ainoa uusiutuva luonnonvara edellyttävät kehittyäk-

seen ja säilyäkseen.  Metsänomistajien ja metsänhoitoyhdistysten olisi yhdessä 

mietittävä koko metsänhoitojärjestelmä uudelleen tulevien haasteiden pohjalta.  

Hallituksen ja hallintoelimien olisi myös ymmärrettävä se, mihin verotuksen 

muutos johtaa.  Tällä hetkellä puuta on myyty osittain ylikierroksilla, koska ve-

rotus perustuu pinta-alaverotukseen.  Siirryttäessä myynnin verottamiseen tapah-

tuu todennäköisesti niin, että jonkinlaisen välivaiheen aikana puuta ei tule myyn-

tiin teollisuuden tarvetta tyydyttäviä määriä.  Tämän seurauksena saattavat olla 

lomautukset ja teollisuuden suuret tappiot.   

Muuttuvat metsänomistussuhteet edellyttävät koko järjestelmältä uuden-

laista ajattelua aina metsänhoidosta puun mittaukseen ja hinnoitteluun. 
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Metsäomistuksen hajotessa yhä laajemmalle omistajajoukolle tarvitaan uusia 

ennakkoluulottomia ratkaisuja puuhuollon turvaamiseksi.  Jatkotutkimuksen 

suuntaviivat voisivat löytyä seuraavilta alueilta: 

1. Nykyisistä metsänhoitoyhdistyksistä tai niiden liittoutumista muodostetaan 
osakeyhtiöitä, joihin halukkaat metsänomistajat voivat liittyä osakkaiksi.  
Yhtiön tehtävänä on 

a. huolehtia metsän hoitamisesta kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisesti ja huolehtia niistä tehtävistä, joista metsän hoitamiseen liitty-
vät lait ja asetukset edellyttävät; 

b. huolehtia puun myynnistä parhaaseen mahdolliseen hintaan; ja 

c. pyrkiä liiketaloudellisin perustein saavuttamaan omistajilleen mah-
dollisimman hyvän tuoton sijoitetulle pääomalle.  

d. Yhtiön hallinto valitaan osakeyhtiölain määräyksien mukaisesti. 

2. Osakkaaksi liittyminen tapahtuu siten, että metsänomistaja luovuttaa metsi-
ensä hallintaoikeuden apporttina perustettavalle yhtiölle siten, että maan-
omistus säilyy edelleen metsänomistajalla. 

3. Metsäomaisuuden hinnoittelun suorittavat  puolueettomat arvioitsijat ja sen 
tulee perustua puuvarannon nykyarvoon ja alueen vuotuiseen hehtaarituot-
toon.  

4. Omistajat saavat osakkeittensa mukaisen suhteellisen osuuden yhtiön tuotos-
ta kuten muissakin yhtiöissä.  Omaisuuden hoitoon he osallistuvat yhtiön 
toiminnan kautta. 
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Kuvio 52.  Periaatekuva metsänomistajien osakeyhtiöstä (klusteri). 

Kuvion 52 kaltainen järjestely ratkaisisi tulevaisuudessa kestävän kehityksen 

metsänhoidon, puun tasaisen tulon markkinoille ja minimoisi kustannukset.  Sa-

malla se tarjoaisi metsänomistajille eli osakkailleen säännöllisen vuotuisen tuo-

ton, joka korvaisi satunnaiset metsätulot, metsänhoitovelvoitteet ja puun myyn-

tiin perustuvat veron vaikutukset.  

6.3.2 Sukupolvenvaihdosmalli 

Toinen tutkimuksen johtopäätös, joka edellyttää jatkotutkimusta, liittyy pk-

yritysten  sukupolvenvaihdokseen, jonka suurin ongelma ei ole perintöverotus 

vaan se, kenelle yritys yleensä voitaisiin siirtää.  Tämä tutkimus auttaa poliittisia 

päättäjiä ymmärtämään ongelmaa, ei yksittäisenä verotukseen liittyvänä kysy-

myksenä vaan laajempana kokonaisvaltaisena kysymyksenä.  Ongelman tiedos-

taminen on tärkeä osa ongelman ratkaisua ja viranomaisten on aika ymmärtää 

todellinen ongelma, koska aikaa ratkaisuun ei ole paljon.  Suuria periaatteellisia 

ongelmia ei voida ratkaista mikrotasolla, vaan ratkaisuja edellytetään makrota-

solla. 

Hallitun sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi yrityksen ulkopuoliselle taholle 

tarvitaan tehokas järjestelmä, joka pyrkii löytämään potentiaalisia jatkajia ole-

massa oleville yrityksille (ks. kuvio 53.) 

Metsän-
omistaja A 

Metsän-
omistaja B

Metsän-
omistaja X 

OY METSÄ AB 

Sidosryh-
mät 

Puunostaja C Puunostaja X 

Julkinen 
valta 

Puunkäyt-
täjä A 



 

 

248

Järjestelmä toimii seuraavasti: 

1. KTM:n ohjaukseen perustetaan ESR rahoituksen avulla yksikkö, 
joka toimii seuraavasti: 

a. Yksikkö pitää rekisteriä yrityksistä, jotka haluavat ulkopuo-
lisen jatkajan.  Yritykset ilmoittautuvat rekisteriin, ja niille 
luodaan profiili.   

b. Halukkaat yrittäjät ilmoittautuvat omaan rekisteriinsä, ja 
heistä luodaan myös profiili. 

c. Tämän jälkeen suoritetaan matching-prosessi, jolla yritykset 
ja potentiaaliset yrittäjäehdokkaat saatetaan keskinäiseen 
yhteyteen. 

d. Yhteisymmärryksen syntyessä tehdään MBO sopimus, joka 
on purettavissa molemmin puolin määräajan kuluessa. 

e. Uudelle yrittäjälle luodaan henkilökohtainen koulutusoh-
jelma – yrittäjäoppisopimusohjelma – jossa teoreettinen 
opetus hankitaan joltakin tarjoajalta ja täsmäkoulutuksen 
yritykseen  antaa luopuva yrittäjä.  Tältä noin kahden vuo-
den ajalta uusi yrittäjä saa osan palkastaan yritykseltä ja 
osan työvoimahallinnolta. 

f. MBO (management buy out) -sopimuksen edellytysten täyt-
tyessä uusi yrittäjä ryhtyy jatkamaan luopuvan yrittäjän työ-
tä. 

2. Yritysrekisteri luodaan toimialoittain toimialayhdistysten, kuten 
Puuteollisuusyrittäjät ry:n, avulla ja tuella, koska näillä on luotta-
mukselliset yhteydet kenttään. 

3. Potentiaalisia uusia yrittäjiä etsitään: 
a. Eri alojen oppilaitoksista lanseeraten yrityksiä viimeisten 

vuosien opiskelijoille.  
b. Opiskelijoita perehdytetään yrityksiin insinööritöiden, prog-

radutöiden, diplomitöiden yms. avulla. 
c. Panostetaan TE-keskuksien neuvontaan  jonkin tietyn alan 

investointeihin rahoitusta etsimään tulevia yrittäjiä matcaha-
taan yritysrekistereihin. 

d. Finnvera toimii samoin rahoitusta hakemaan tulevien henki-
löiden/yritysten kanssa.  Tässä tapauksessa myös fuusiot 
nuorempien omistajien hallitsemien yritysten kanssa ovat 
mahdollisia. 

e. Kiinnostuneet henkilöt voivat hakeutua mainittujen viran-
omaisten tai Internetin kautta suoraan sukupolvenvaihdos 
yksikköön. 

f. MBO järjestely ei vaatisi suuria määriä ulkopuolista rahoi-
tusta, koska 

g. järjestelyyn liittyvät kiinteistöt voidaan vuokrata osto-
optioin tai liisata samoin järjestelyin; 

h. konekannalle voidaan tehdä samoin; 
i. yhtiön lainat voidaan siirtää suoraan uudelle yrittäjälle; 
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j. loppurahoitus voidaan järjestää vanhan ja uuden yrittäjän 
välisin laina- ym. järjestelyin. 

4. Järjestely takaa vanhalle yrittäjälle kohtuullisen myyntiarvon ko-
neille ja kiinteistöille, jotka ovat pääomaverotuksen alaisia. 

Mallin hyviä puolia ovat joustavuus ja se, että onnistuessaan malli takaa luopu-

valle yrittäjälle lisätuloa eläkkeen lisäksi ja käyttöarvoa hyvin vastaavan arvon 

koneille ja kiinteistöille.  Uudelle yrittäjälle järjestelmä antaa lentävän lähdön, 

koska toimiva organisaatio, tuotteet ja asiakkaat ovat valmiina ja yritys on jo 

ylittänyt kuolemanlaakson.  Rahoitustarpeet eivät ole likikään samaa luokkaa 

kuin uutta yritystä perustettaessa, puhumattakaan uuden yrityksen riskeistä. 

Yritys saa uudenlaista osaamista uuden yrittäjän mukana, joka on lisäksi täsmäy-

tetty koulutuksella vastaamaan mahdollisimman tarkoin yrityksen ja yrittäjän 

tarpeita.  Uudella yrittäjällä saattaa olla myös valmis tuoteidea, jonka tuotanto 

voidaan aloittaa nopeasti.  Yrityksen toiminnan voi olettaa näin piristyvän, ja 

yritys kasvaa ja työpaikat lisääntyvät. 

Haittapuoliksi voidaan katsoa uuden yrittäjän löytäminen ja usean julkishallin-

non organisaation toiminnan yhteen sovittaminen.  Vahvatahtoisella yrittäjällä 

saattaa olla myös vaikeuksia aloittaa yhteistoiminta nuoremman sukupolven yrit-

täjän kanssa. 
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Kuvio 53. Yrityksen hallittu sukupolvenvaihdos. 

 

Edellä esitetyt tutkimusehdotukset käytäntöön sovellettuina tulevat vaikuttamaan 

positiivisesti alan olemassaolon mahdollisuuksiin ja yritysten kilpailukykyyn. 
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