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Alihankkijat haulikkokuvan alaosassa
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Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 24 %:ssa yrityksistä vuonna 2012. 

Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 
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Yritykset satunnaisjärjestyksessä 
(pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo/työntekijä vuonna 2012

Jalostusarvo = työvoimakustannukset+vuokrat+poistot+liikevoitto

Työvoima-

kustannusten 

osuus 

jalostusarvosta:

-keskiarvo 80%



Korkean
kustannustason 

maat

Jalostusarvo

per työtunti

Massatuotanto

T&k&i

Muotoilu

Proto, pilotti

Tuotannon 
aloittaminen

Jakelu

Myynti

Markkinointi

Brändäys

Huolto, ylläpito

Tuotantoa tarvitaan

Lähde: Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila, Kenelle arvoketju hymyilee? 

Koneteollisuus globaalissa kilpailussa,

Matalan kustannustason maat



Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa on 

merkittävästi pienempi kuin ennen talouskriisiä 
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Muutos: 1-4,2013 / 1-4,2012, %

Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 4/2013. 

Lähde: Tilastokeskus

-6 %

-4 % 
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TRIOplus-yritysten liikevaihdon kehitys 

- ohitti keskimääräisen toimialan yrityksen kehityksen
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1000 €

Lähde: Balance Consulting, TRIOplussan

laaja tilinpäätösanalyysi, toukokuu 2013



Kehittäminen kannattaa

• Kuten kasvussa myös kannattavuudessa sijoitetun pääoman tuotolla 

mitattuna TRIOplus-joukon kehitys näyttäisi parantuneen kaudella 2011 

keskimääräisen Teknologiateollisuuden yrityksen tasolle tai vähän sen yli 

oltuaan kausilla 2009-2010 hieman sen alapuolella. 

• Liikevaihdon kasvun mediaani (keskimmäinen havainto) noudattelee kaikkien 

Teknologiateollisuuden toimialojen yritysten keskimääräistä kasvua. Kuitenkin 

viimeisenä kattavana vertailuvuonna 2011 TRIOplus-joukon keskimääräinen 

kasvu oli kovempaa (16,0 %) kuin Teknologiateollisuuden yrityksillä 

keskimäärin (13,8 %)

• Kasvukäyrä näkyy erityisen selvästi niissä yrityksissä, jotka tekivät 

kehittämisohjelmansa hankkeen alussa.

6

Lähde: Balance Consulting, TRIOplussan

laaja tilinpäätösanalyysi, toukokuu 2013



Hyviä yritysesimerkkejä paljon
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www.teknologiateollisuus.fi/fi/a/menestystarinat.html

Amipac

Suuren laitetoimituksen kimpussa.

Tekee Arlalle Englantiin 

historiansa suurinta laitetoimitusta

Reifer

Kehittä toimintaansa aktiivisesti 

Lean-ideologialla

SW-Development

Toteutti sukupolvenvaihdoksen ja 

kutsui hallitukseen kaksi 

ulkopuolista jäsentä

Tehomet

Yrityskaupalla kansainväliseen 

konserniin. SPEKtri-hanke auttaa 

yritysjärjestelyissä

Eurosinkitys

Selvisi taantumasta TalousapuPLUS-

terveyttämispalvelun ja TMC-

konsultin avulla

Fenestra, Hydro aluminium Salko 

ja Pilkington

Perustivat TRIO-forumin yhteistyön ja 

tiedonkulun parantamiseksi

HT Laserin Vieremän tehdas

Kehittää tehdasta ja pitää huolta sen 

hyvinvoinnista ja kilpailukyvyn 

kehittämisestä

Hyrles

Selvitti Progress-työkalun avulla 

tärkeimmät kehityskohteet



Isot teemat – yritysryhminä maailmalle

• Ydinvoimaklusteri

• Kansainvälistämisoperaattori

• Tuulivoimaloiden napojen 

kehittäminen

• Uusi olefiinien krakkausteknologia

• Kelluva rakentaminen

• Energiatehokkuusratkaisut Kiinan 

teollisuudelle

• Businesta bioenergiasta 

• Modulaarinen integroiva 

sairaalarakentaminen 

• Ympäristö- ja energiatekniikan 

ratkaisuja Saksaan 

• Liiketoimintaa säästä

• Energia- ja ympäristöteknologian 

liiketoimintamahdollisuudet 

offshore-teollisuudessa
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www.teknologiateollisuus.fi/fi/a/teemat.html

• Ilmailualan vientiklusterikonseptin 

kehittäminen

• Kiinan paperi ja sellu 

• Yhdyskuntien puhdas lähienergia

• Arktisen liiketoimintamahdollisuudet

• Venäjän raskas ajoneuvoteollisuus 

• Kyberturvallisuus

• Venäjän öljyteollisuuden modernisointi

• Terästehtaiden kuonavuoret  Aasiassa

• Kansainväliset projektijohtamisen 

palvelut

• Kaivosteollisuuden laitteet

• DigiEcoCity – älykäs sähköverkko

• Elektroniikkajäte

• Venäjän viranomaisapu

• Venäjän jätevesi



Huomisessa TRIOplus-seminaarissa parhaita yrityksiä esillä

• Yhtiö käynnisti Tekesin kanssa työhyvinvoinnin
kehittämisohjelman, joka sisälsi myös uuden 
johtamismallin. 

• Toiminnanohjausjärjestelmä on muokattu 
johtamismallin peiliksi. Se kuvaa tarkkaan niitä asioita, 
joita halutaan johtaa.

• Saalasti haluaa kasvattaa omavaraisuusastetta 
edelleen, sillä yhtiö uskoo sen olevan paras tae 
tulevaisuudesta. 

• Hyvin tehdyn uusmyynnin seurauksena myös yhtiön 
jälkimarkkina kasvaa. Pelkästään jälkimarkkinoiden 
varaan Saalasti ei kuitenkaan heittäydy.   

Timo Saalasti

Saalasti

Kasvua paremmin tekemisen kulttuurilla
”Progress-analyyseista näimme, että meillä on perusasiat kunnossa.

Ymmärsimme, että työhyvinvoinnille voimme sen sijaan tehdä vielä paljonkin 

ja sitä kautta saada isoja asioita aikaiseksi.” 

Lähde: TRIOplus-lehti 2/2013



Kiitos


