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Alihankinta 2016: teollisuuden paluumuutto on suuri mahdollisuus
Teollisuuden tuotannossa eletään tällä hetkellä myös paluumuuton aikaa. Suomen johtava
teollisuuden messutapahtuma kokoaa alan yritykset, asiantuntijat ja päättäjät 27.–29. syyskuuta
Tampereelle pohtimaan paluumuuton lisäksi digitalisaation ja lean-johtamisen vaikutuksia.
Alihankinta-messujen kumppaniyrityksenä toimii tänä vuonna Sandvik Mining and Construction Oy.
– Teollisuusyritysten paluumuutto puhuttaa juuri nyt, kun tuotanto on ainakin osittain palaamassa Aasiasta
Eurooppaan. Kiinan talouden rakennemuutos ja talouskasvun epävarmuus avaavat uusia mahdollisuuksia
Euroopalle. Merkittävä kysymys on, tuleeko tuotanto asettumaan esimerkiksi Puolaan vai meille Suomeen.
Täällä päässä on varmistettava yritysten investointien saaminen kasvuun sekä robotisoinnin ja digitalisaation
laaja-alainen hyödyntäminen. Tekeminen kehittyy koko ajan ja Alihankinta-messut toimivatkin kattavana
tilannekatsauksena, joka valottaa, missä alalla mennään, toteaa Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti
Jukka Palokangas.
Digitalisaatio voi mahdollistaa pienen yrityksen kansainvälisen menestyksen
Alihankinta-messujen ajankohtaiset pääteemat ovat tänä vuonna digitalisaatio ja johtaminen. Tampereen
Messut Oy:n kanssa teemoja ovat toteuttamassa Teknologiateollisuus ry, Teknisen Kaupan ja Palveluiden
yhdistys, FIMECC Oy, Automaatioseura ry sekä Suomen Lean-yhdistys ry.
– Parhaimmillaan digitalisaatio tekee mahdolliseksi sen, että pienestäkin yrityksestä voi tulla aiempaa
nopeammin todella merkittävä kansainvälinen yritys, kuvaavat toista pääteemaa Kemppi Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama ja liiketoiminnan kehityksestä, Kemppi ARC System ohjelmistokehityksestä sekä tietohallinnosta vastaava johtaja Katri Sahlman.
”Digitalisaatio – enemmän mahdollisuuksia, vähemmän hypeä”
Lean-johtamisen toimintojen sujuvoittamiseen tähtäävät strategiat ovat herättäneet keskustelua ja kuhinaa
kentällä etenkin viimeiset pari vuotta. Toiminnanjohtaja Kalle Arsalo Suomen Lean-yhdistys ry:stä toteaakin,
että ”johtamista on nykyisin vaikea käsitellä viittaamatta lean-johtamiseen tavalla tai toisella”.
”Sujuvoittamalla kohti menestystä”
– Liian usein sekä strategisessa että operatiivisessa johtamisessa tavoitteet, vastuut, valtuudet ja roolit eivät
ole selkeästi määriteltyjä ja konkreettisesti käytössä. Tämä aiheuttaa organisaation toimintaan
tehottomuutta, jolloin myöskään lean-kulttuurin luominen ja konkreettiset kehityshankkeet eivät etene,
erittelee Pasi Vastamäki, Lean Lion Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.
”Miksi lean-hankkeet liian usein epäonnistuvat?”
Lisää ajankohtaisia puheenvuoroja Suomen teollisuudesta: www.alihankintakolumni.fi
Sandvik Mining and Construction Oy Alihankinta-kumppaniyritykseksi
Viime vuosien tapaan Alihankinta-messuilla on kumppaniyritys, joka tänä vuonna on yli 130 maassa toimiva
metalli- ja kaivosteollisuusalan yritys Sandvik Mining and Construction Oy. Aiempien vuosien
menestyksekkäitä kumppaneita ovat olleet Ponsse Oyj ja Normet Oy. Vuodesta 1988 järjestetty Alihankinta
esittelee jälleen Suomen koko teollisuuden ja sen kärkiyritykset Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen
viidessä loppuunmyydyssä hallissa.
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