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Maailmantalous täynnä autoritäärisiä johtajia ja 

epävarmuutta – johdolta ja omistajilta tarvitaan 

nyt yhteiskunnallista osaamista 



Maailmantalous 

on kasvavassa 

määrin 

riippuvainen 

geopolitiikasta  

- ennustaminen 

lähes 

mahdotonta 

mutta kasvu ei 

Forecast 

Oct-2016 



Autoritääriset 

johtajatkin 

tarvitsevat 

tuekseen 

talouskasvua – 

peli pitää osata 

pelata oikein 



Teollisuuden 3. vallankumous 



Onko seuraava 

jälkiteollinen 

tuottavuushyppy 

jo täällä? 



Source: McKinsey Global Institute Analysis 

Uudet teknologiat 

voivat vapauttaa 

meidän 

niukkuudesta 

mutta niissä on 

suuret riskit 



Aikaisemmin 

uskovaiset 

odottivat 

Paavin 

sanaa, nyt 

Paavi 

tarkistaa 

Twitterin 

ennen kuin 

puhuu… 

 

Lähde: Taru Tujunen, Ellun 

Kanat 



Samaa pätee 

teollisuuteen 

kuin 

yksilöihinkin: 

Edellinen 

teollistumisen 

aalto oli 

normaali-

jakauman ja 

keskiarvon 

aikaa –nyt on 

häntien vuoro 

NBF: Seth Godin 



Teollisuus 

uudistuu – 

valmistus ja 

palvelut 

eriytyvät ja 

joustavuus 

kasvaa 



Accenturen 

tutkimus – 

Manufacturing 

flexibility survey 

2015 



Henkilöstön 

osaaminen 

yhtä tärkeää 

kuin itse 

tuotteen 

rakenne tai 

digitalisaatio 

 

 

 

Teollisuuden menestyjillä 3 yhteistä asiaa: 

 

1. Enemmän tuotteita vähemmän osia 

2. Digitaalisuudella nopeammin, halvemmalla ja 

joustavammin 

3. Henkilöstöstä moniosaajia  
 

Lähde: Accenture: Mastering operational flexibility 

 

 

 



Keskiarvo Suomen loppu häämöttää… 



”Keskiarvo-

Suomen” 

loppu 

häämöttää – 

mitä meidän 

pitäisi tehdä? 

• Ajattelumme on edelleen keskiarvoissa: se 

jumittaa meidät keskusteluun 

säästämisestä, leikkaamisesta, palkkojen 

alentamisesta… 

 

• …sen sijaan pitäisi puhua investoinneista 

elämää suurempien ongelmien 

ratkaisemiseksi, joustavista rakenteista, 

hyvinvoinnista elinkaaren aikana, 

muutoksen helpottamisesta keskiarvoon 

heikosti sopiville ihmisille 



Wanted: 

Visionäärinen 

omistaja vahvalla 

eetoksella, hyvillä 

henkilöstösuhteilla 

ja isolla kukkarolla 

• Työmarkkinat: pikaisesti kohti työpaikkakohtaista 

sopimista. Suomen mallien etsiminen on tehoton kiertotie 

 
• Aitoa paikallista, työpaikkakohtaista sopimista tarvitaan sillä 

paikallisesti työnantajat ja työntekijät ovat samalla puolella 

• Työn verotus sosiaalista kiertoa kannustavaksi – järkyttävä 

progressio jo hyvin matalilla tulotasoilla, kannustinloukut pois 

• Laadukasta koulutusta työpaikkansa menettäneille 

 
• Rahoitusmarkkinat: sijoittajavetoisesta omistajavetoiseen. 

Sijoitushorisontin lyhyys vetää maton Suomen alta 

 
• Pitkäjänteisen riskinoton ja terveen kilpailun edistäminen 

verotuksessa ja sääntelyssä – oma pääoma kunniaan 

• Yrittäjän ja omistajan kokonaisverotuksen näkökulma käyttöön 

• Sääntelyn keventäminen niin että rahoitusta löytyy myös 

perheyritykselle joka haluaa pitää omistuksen keskitettynä 



Lisäkuvat: Perheyritystutkimus 



Työllistävistä 

yrityksistä 

perheyrityksiä on 

64-80% 

maakunnasta 

riippuen – 

suhteellisesti 

eniten 

perheyrityksiä on 

Ahvenanmaalla 

Lähde: Tilastokeskus 



Työllistävien 

yritysten 

joukossa 

perheyritysten 

rooli on 

merkittävin 

Päijät-

Hämeessä, 

jossa osuus 

henkilöstöstä on 

peräti 69% 
Lähde: Tilastokeskus 



Perheyritykset 

pärjäävät varsin 

hyvin sijoitetun 

pääoman 

tuottovertailussa – 

tosin ulkomaalais-

omisteiset 

keskisuuret 

yritykset ovat 

vuoden 2014 

”voittajia” 



Perheyrityksillä 

on työntekijöitä 

liikevaihtoon 

nähden 

enemmän kuin 

muilla tavoin 

omistetuilla 

yrityksillä – 

onko tämä 

tehottomuutta?  



Lisäkuvat: investoinnit, uudet työpaikat ja 

viennin rakenne 



Investointilama ja 

sijoittajahorisontin 

lyhentyminen 

aitoja ongelmia: 

anekdootteja 

maailmalta  

 

• 1970 -luvulla yritykset Yhdysvalloissa investoivat 15 

kertaa niin paljon kuin mitä jakoivat osakkeenomistajille. 

Nyt luku on vajonnut alle kahden 

 

• 400 yritysjohtajasta 55% hylkäisi investointiprojektin, 

jolla positiivinen nykyarvo, jos se tarkoittaisi että yritys 

jäisi alle tulosennusteensa edes hieman  

 

• Sijoittajat yliarvioivat pitkän tähtäimen investointien 

riskin: diskonttokorot 5-10% suuremmat todelliseen 

riskiin verrattuna 

 

 



Teollisuuden 

investoinnit 

supistuvat – 

energia- ja 

palvelualojen 

investoinnit 

kasvavat 
Lähde: Jyrki Aliyrkkö, Etla 



Vuonna 2016 

uudet työpaikat 

syntyivät lähinnä 

rakentamiseen 

ja kauppaan  



Metsäteollisuus 

nettomääräisesti 

merkittävin 

vientiala – 

Suomessa 1 

metsäteollisuuden 

työpaikka luo 4  

työpaikkaa lisää 

alihankinta-ketjuun 

 



Tavaravienti-

yritysten 

määrä ja 

vientiosuudet 

yrityskoon 

mukaan 2011, 

% 

 
⁃ EVA Fakta 2014: Tästä Suomi elää 



Suuriyritykset 

dominoivat 

Suomen 

vientiä 
2011, % 



Kiitos! 

Perheyritysten liitto ry 

www.perheyritys.fi 

@perheyritys 

 

 

Toimitusjohtaja: Leena Mörttinen p. 050 5217269 

 

http://www.perheyritys.fi/

