
Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtajan 
Jorma Turusen puhe 
Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa 4.9.  

 
 
 
Arvoisat yliopiston hallituksen puheenjohtaja ja rehtori, hyvät lukuvuoden avajaisjuhlan 
osallistujat, 
  
Kiitos mahdollisuudesta tulla pitämään juhlapuhe Vaasan yliopiston lukuvuoden 
avajaistilaisuudessa. Tämä on minulle ja edustamalleni organisaatiolle Teknologiateollisuus 
ry:lle suuri kunnia. 
  
Koulutus- ja innovaatiojärjestelmämme kehittäminen on Teknologiateollisuus ry:n 
vaikuttamisagendalla ylimpänä. Koulutusjärjestelmämme taso, ketteryys ja yhteistyö 
ympäröivän yhteiskunnan ja yritysten kanssa tulee ratkaisemaan kansakuntamme 
menestyksen.  
  
Teknologiateollisuus ei pelkästään vaadi muutoksia puhumalla, vaan olemme osallistuneet 
yliopistojärjestelmän kehittämiseen panostamalla yliopistojen peruspääomaan. Tämä tarkoittaa 
siis sekä Teknologiateollisuus ry:tä että jäsenyrityksiämme. Tämän lisäksi 100-v-säätiömme 
lahjoittaa n. 3 m€ vuodessa yliopistojen mielenkiintoisiin ja merkittäviin tutkimushankkeisiin 
brändin Tulevaisuuden Tekijät alla. 
  
Pari viikkoa sitten meillä oli ensimmäisen kerran 10 vuoteen positiivista kerrottavaa 
teollisuuden tilanteesta: Liikevaihto, uudet tilaukset ja työllisyys olivat kaikki ilahduttavasti 
nousussa. Vienti siis vetää. 
 
Ilmaisimme samassa yhteydessä huolemme kasvun jatkumisesta, koska investoinnit 
tuotantokapasiteettiin, mutta erityisesti tuotekehitykseen ovat vielä aivan liian matalalla tasolla. 
Teollisuuden tuotantokapasiteetti putosi finanssikriisin alla 20% ja nyt, kun vienti näyttää 
vetävän, tuotantokapasiteetti on lähes täysin käytössä. 
  
Liikevaihdon kasvusta puolet on hintojen nousua ja vain toinen puoli reaalista. Teollisuuden 
rakennemuutos on kesken ja voidaan perustellusti sanoa, että kasvu perustuu enemmän 
maailmanmarkkinoiden kysyntään kuin suomalaisten yritysten erinomaisuuteen ja 
ainutlaatuisuuteen. Suomalainen vienti on siis kuin lastu laineilla ja menee suurten tuulten ja 
virtojen mukana. Yksittäisen vientiyrityksen kannalta tämä tarkoittaa kärjistetysti sitä, että 
myydään vähän enemmän sitä vanhaa ja samaa. Meillä olisi kestävämmän kasvun ainekset, jos 
pystyttäisiin myymään enemmän tuotekehityksen tuloksena syntyneitä uusia ehkäpä olemassa 
oleviin tuotteisiin perustuvia palvelupohjaisia ratkaisuja, kuten Vaasalaiset Wärtsilä ja ABB ovat 
jo kyenneet tekemään. Tuohon lastuna laineilla keikkuvaan pieneen purteen tarvittaisiin 
perämoottori, jolla voisi edes jotenkin vaikuttaa purren suuntaan ja vauhtiin. 
  
Kustannuskilpailukyky on myös asia, josta on jatkuvasti pidettävä huolta. Tällä hetkellä osin 
kasvun, mutta myös tehdyn Kiky-ratkaisun ansiosta kustannuskilpailukykyeromme on muiden 
euromaiden hyväksi vielä yli 6%, kun se vuosi sitten oli 10-15%. Kirittävää vielä riittää, mikä on 
ollut selvä viesti meneillään oleviin työehtosopimusneuvotteluihin. 
  
Mikä on yliopistojen rooli yritysten tuotekehityksessä? 
  



Tekes on menettänyt muutamassa vuodessa 200 m€ myöntövaltuuksistaan. Tämä heijastuu 
hyvin laajalti paitsi suoraan suuriin ja pieniin yrityksiin, yritysten väliseen yhteistyöhön, niin 
myös yliopistojen ja VTT:n kykyyn tehdä tuotekehitysyhteistyötä yritysten kanssa. Tekes arvioi, 
että yksi valtiolta tullut tuotekehityseuro vetää mukaansa toisen euron yrityksestä, mikä 
puolestaan tuottaa tuotekehityksen tuloksena 20 euroa.  
 
Tuotekehitys pitäisikin nähdä valtion budjettitaloudessa mieluummin investointina kuin 
kulueränä. Budjettiriihi oli tässä mielessä pettymys teollisuudelle. 
  
Yliopistojen läheinen yritysyhteistyö parantaa yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen 
relevanssia. Vaasassa loistava esimerkki tästä on Vaasa Energy Business Innovation Centre 
VEBIC, jossa yhdistyy monialainen tutkimus- ja yritysmaailman osaaminen. 
  
Maailma muuttuu nopeasti ja uusien liiketoimintamallien kehittämisen täytyy olla ketterää. 
Monet ilmiöt yleistyvät eksponentiaalisesti, jolloin usein jo liikkeelle lähdettäessä ollaan 
takamatkalla.  
  
Esimerkki nopeasti etenevästä ilmiöstä on tekoäly. Esimerkiksi Kone Oyj käyttää tekoälyä hissin 
huollossa palveluhenkilökunnan tukena siten, että tekoäly kuuntelee hissiasiakkaan ja 
palveluhenkilön välistä puhelinkeskustelua, ehdottaa palveluhenkilön kysymyksiä asiakkaalle ja 
muutaman kysymykseen jälkeen kertoo, että tietyllä todennäköisyydellä vika on tunnistetussa 
kohtaa. Sitten tekoäly ehdottaa hissiteknikolle mukaan otettavaksi oikeat mittalaitteet ja 
työkalut ja lähettää teknikon paikalle. 
  
Teknologiateollisuus järjestää syksyn aikana yhdessä Sitran ja Maanpuolustuskurssiyhdistyksen 
kanssa päättäjille suunnatun Tekoälyn maapuolustuskurssin.  
  
Sitten muutama sana yliopistojen resurssoinnista ja profiloitumisesta 
  
Suomi sijoittaa korkeakouluihinsa jo maailman huippuluokkaa olevan summan verrattuna 
bruttokansantuotteeseen. On epärealistista odottaa, että valtiontalouden tässä tilanteessa 
yliopistojen ja korkeakoulujen resurssit absoluuttisesti lisääntyisivät. 
  
Yliopistojen ja korkeakoulujen rahat ammutaan kuin haulikolla liian moneen pisteeseen, jotta 
huippuekosysteemejä olisi mahdollista synnyttää. Ainoa mahdollisuus on ottaa olemassa 
olevasta järjestelmästä enemmän irti. 
  
Tarvitaan profiloitumista, joka tarkoittaa erikoistumista sekä päällekkäisyyksien poistamista 
koko järjestelmästä. Tässä tilanteessa on outoa, Vaasassa toki näin ei ole, mutta monella muulla 
paikkakunnalla yliopisto ja ammattikorkeakoulu elävät toisistaan tietämättä omissa siiloissaan 
sen sijaan, että voimia voitaisiin yhdistää esimerkiksi opetuksen ja hallinnon alueilla. 
  
Suomen resursseilla on vaikea pärjätä koko maailmassa pelattavassa jalkapallossa. Mutta 
suojalkapallossa on jo realistista tavoitella jopa kultamitalia. Pohjoisella pallonpuoliskolla 
pelattavassa jääkiekossa Suomi pärjää paremmin, mutta Suomi on maailman huipulla jääkiekon 
maalivahtivalmennuksessa. 
  
Peräänkuulutankin yliopistoille korkeampaa kunnianhimon tasoa ja erikoistumista omiin 
vahvuuksiin. Kilpaileva yliopisto ei löydy viereisestä kaupungista vaan maailmalta. Vaasassa on 
tehty strategiatyötä ja päätetty profiloida yliopisto bisnesyliopistoksi, mikä on mielenkiintoinen 
ja tuore avaus profiloinnin saralla. 



  
Suomessa tekniikan alalla ylipistojen työnjako ja yhteistyö on lähtenyt mukavasti käyntiin. 
Esimerkkeinä tästä voidaan mainita Aallon, TTYn ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
sopimus keskinäisestä työnjaosta ja Fitech, virtuaaliyliopisto, jolla pyritään nopeasti tuottamaan 
lisää diplomi-insinöörejä VarsinaisSuomeen. 
  
Profiloinnin saralla mielenkiintoinen viimeaikainen kehitys on Tampereen uusi yliopisto, jossa 
laitetaan yhteen kaksi yliopistoa ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Erityisen mielenkiintoista 
tässä on yhteistyö opetuksessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulun kesken. Miettimällä 
kurssitarjontaa vähän uudella tavalla saadaan aikaan merkittäviä synergiaetuja opetuksen 
puolella. 
  
Hyvät naiset ja miehet, 
  
Suomalainen yliopisto pärjää vai ketterällä erikoistumisella joihinkin ympäristön ja 
yhteiskunnan asettamiin haasteisiin ja hengittämällä samaa ilmaa asiakkaidensa eli ympäröivän 
yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. 
  
Toivotan Vaasan yliopiston johdolle, opettajille ja tutkijoille, henkilökunnalle ja opiskelijoille 
tuloksekasta lukuvuotta 2017–2018. 
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