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LAUSUNTO  
 

Arvoisa Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kiitän,  että saan täten esittää mielipiteeni siitä,  

miten Suomen meriteollisuuden kilpailukykyä tulisi parantaa .   

Arvoisa puheenjohtaja ja  valiokunnan jäsenet:  

 On selkeästi havaittavissa eduskunnassa tehtyjen päätösten, asetusten ja lakien   perusteiden 

dokumentaatiosta että, Suomen meriklusteria on kehitetty valtion sateenvarjon alla sotien 

jälkeen kulloistenkin maassa toimivien  niin pää vienti  ja tuonti toimijoiden  varustamojen , 

telakkaomistajien kuin työntekijöiden kanssa konsensus hengessä ja heille  todella loistavin 

tuloksin.  

Olen kerännyt tämän lausunnon tueksi telakkateollisuuden muuttuneet  pää asiat kokoon 

vanhoista tiedoista, oman elinkaareni aikana merenkulun piiriissä itse nähneenä ja kokoneena , 

asiat  joiden merkitykset olen tulkinnut omaa taustaani ja koulustani vastaavasti,   noin 50 

vuoden  ajalta oheen,  joissa tulkinnoissa varmasti  näkyy niin ” jyvät kuin akanat”. 

 

VALTION TALOUDEN TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIEN JA BUDJETTIEN 

PERUSTAT 

  

Suurimmaksi uudeksi Valtion kehittämiskohteeksi  tulee ottaa  kokemukseni ja näkemykseni 

mukaan maailmaan  syntyneen,  yleisen liike toiminnan kehittämis oppien mukanaan  tuoma 

kehitys , sen jälkeen kun maamme alkoi integroitua eurooppaan (80 luku)  :   



 

 

4 
meriklusterin kilpailukyky 

 

8.2.13 

yksittäisten yhtiöitten keskittymiset  kunkin omaan  pää liiketoimintoihin ja vertikaalisiin 

globaaliin laajentumisiin, erityisesti siihen faktaan että horisontaaliseen klusteri 

kehittämiseen perustuva liiketoiminta malli on kärsinyt tappion.  

Em  suurin vaikutus maamme meriklusterin kehittymiseen nykyiseen muotoonsa on 

metsäteollisuuden poisjäänti varustamoteollisuudesta.  Siitä ei voi syyttää metsäteollisuutta.  

Mutta Valtion tulee viimeistään nyt ottaa käsittelyyn se, että voiko valtion taloutta  kehittää 

kokonaisvaltaisesti ja lähes yksinomaan vain tämän liiketoimintamallin voittajien ajatusten ja 

toimintamallien siirtämisen  valtionhallintaan  suunnittelmien tekemisissä ja pelkästään tämän 

liiketoimintamallin tukemisen  avulla.   

 

VOITTAJIEN VALINNAT  OVAT TULLEET VALTION VALINNOIKSI 

Esimerkkeinä tämän liiketoimintamallin voitosta voidaan mainita   juuri meriteollisuuden  yhden 

ns. driverin-  maamme logistiikan kehittämisstrategioista ja käytännön toteutuksesta vastaavien 

elinten henkilöstö valinnat ,  jossa liikenneviraston uuden pääjohtajan valinta kohdistui  

voittajayhtiön logistiikkajohtajaan, Antti Vehviläiseen   ja LVM  älyliikennekomitean 

puheenjohtajaksi todellinen vertikaalisen liiketoiminnan osaajaan  Jorma Ollilaan.    

EM  syystä, että on lähdetty valtiona mukaan suurten valloitusten tielle,  valtio on ajautunut 

toistuvasti vastuumieheksi kun tämän oppisuunnan  telakkateollisuuden strategia valintojen 

kipupisteitä ja niiden synnyttämiä  kriisejä on selvitetty ;kun konventionaalisten laivojen 

kehittämis kumppaneita ,maassa toimivia yrityksiä ,  eikä kasvun edellyttämiä tilauksia 

voidakaan enää saada omasta maasta eikä 80 luvun puolenvälin jälkeen myöskään Venäjältä.   

Suomen  Valtion ja telakkateollisuuden vastaus tähän asti on ollut vastata  samoin käytetyin 

keinoin – vertikaalinen kehittäminen risteilijäliikenteen piirissä yhteistyössä , eloonjääneen tai 

uuden  voimakkaimman telakan omistajan kanssa.  

Kehittämällä parasta ja tukemalla telakoiden valitsemia strategioita ja osaamista samalla valtio 

on  karsinut tieten tai tahtomattaan kaiken muun telakkateollisuuden kehittämisen.  Tämä on 

johtanut kuitenkin jo nähtyyn  näkyväään  ja koettuun vaaraan siitä ,  että menetämme 

enemmän kuin hyödymme mikäli emme muuta strategiaa.   esimerkkinä tästä muun 

kehittämisen puutteesta näämme selkeästi,  että maamme kotimaan liikenteen logistiikan 

vesiliikenne osuus on jätetty  vuoden 1967 kehitystasoon, jopa pudotettu siitä mm Savonlinnaan 

rakennetun telakan tukematta jättämisellä   . Ja tätä valittua  kehittämis suuntaa on vaalittu ja 

yhä vaalitaan ja vahvistetaan LVM:ssa yhä tuottaman,  jopa virheellistä taustatietoa  niin 

eduskunnassa kuin  muissa ministeriöissä.  Esimerkkinä jopa liikennepoliittisen selonteon 

yksipuolinen taustamateriali josta puuttuu selkeästi EU liikennepoliittisen strategian edellyttämä  

taustatieto. 
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ONKO VOITTAJA AINA VOITTAJA JA KAIKKIALLA ? . 

Mielestäni Valtion on kuitenkin Valtiona huolehdittava koko valtion taloudellisesta 

toimivuudesta mukaan luettuna niin meriklusteri  sisältäen vienti tuonti kuin –kotimaan 

liikenteen järjestämisen.   Tästä syystä Valtion tulee kiinnittää erityistä huomiota meriklusterin 

toiminnan vaikutuksiin.  

 Valtio ei ole mukana  ainoastaan meriteollisen toiminnan edistamisessä,  vaan myös maamme 

koko  liikenteen ja logistiikan ,  energian ja ilmastopoliittisten näkökantojen tasapuolisessa 

huomioimisissa kun laajakantaisia meriklusterin toiminnan  kokonaisuuksien osia tuetaan tai 

jätetään tukematta kymmenillä /jopa sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain. 

 

 

 

MERITEOLLISUUDEN TOIMINTAMALLIN TARVITSEMAT MUUTOKSET 

 

Ottaen kaiken Em kehityksen ja valtion muiden tarpeiden mukana pitämisen huomioon ,sen   

johdosta ehdotan,  että  maahamme ei ainaostaan anneta kehittyä vaan aktiviisesti tuetaan 

tasapuolisesti ,  kolmea erillistä merilusterin  osaa :  

 

1) Turun meriklusteri – jatkaa risteilykehittämistä, ja muuta toimintaa haluamaansa 

suuntaan. Oletus on että heidän toimintansa  perustuu  toimintaan, johon se on 

erikoistunut ja  jossa on liikevaihdot  suuret samoin  riskit voitot niin valtiolle kuin 

yksityisille yrityksille.  Turun telakan infraa ja telakan toimintoja ei voida ylläpitää 

pienlaivarakentamis strategioihin perustuen , koska telakka on alunalkaen ”syönyt”  niin 

Kotkan kuin Helsingin Vuosaaren juuri  koska ovat rakentaneet laivakokoja vastaavan 

infran Turkuun . 

 

2) Helsinki- klusteri, jossa keskitytään Arktiseen konventionaaliseen laivanrakentamiseen 

ulkolaisten omistajien avulla. 

 

3) Kotka tai Rauma osana maamme sisävesi liikenne klusteria,   jossa keskitytään muuhun 

kuin risteilyrakentamiseen, jossa yksittäiset liiketoimet rajoitetummalla riskilla ja 

voitoilla, mutta näkymät tuhansien laivojen rakentamisiin seuraavien kymmenien 

vuosien aikana mm keskittymällä  kilpailuun tankki ja supply laivojen lisäksi  sisävesi ja 

rannikko liikenteen ultra keveisiin  laivoihin  
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4) Muut pien telakat , niille tulee antaa elinmahdollisuus normaalien innovaatio ja 

elinkeinoelämän ja vientiteollisuus  normien mukaan. 

 

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET 

 Pori  offshore - merirakentamis  toiminnan jatkumisen edellytykset turvataan 

 

 

Meriteollisuuden kriisi alueet:  

Turku osa -klusteri. 

Rakenne on mitä ilmeisesti jo alkuun saatettu.  Valtio jatkaa sen tukemista, harkitsemallaan 

tavalla 

 

Helsinki osa -klusteri 

Valtio on jo  tehnyt suuren tutkimus  panostuksen vv 2011-2013 Helsingin telakan toiminnan 

kehittämisestä.  Valtio voi jatkaa telakan kehittämisen tukemista valitsemallaan toimintalinjalla , 

harkitsemillaan toimintamalleilla. 

http://amtuusimaa.net/page/3/ 

 

 Valtion on huolehdittava että myös jo vuoden 2008 

meriklusteriselvityksessä mainittu rannikko ja sisävesilaiva tuontanto saa 

valtion hyväksynnän erityisesti nyt kun 2011 EU:n liikennepoliittinen 

selonteko  tekee selväksi , että myös kevyt laiva rakentaminen on  

tulevaisuuden meriteollista toimintaa mitä suurimmassa määrin. 

 

Kotka ja/tai Rauma uusi osa – klusteri (= se kumpaan valinta kohdistuu) . 

Saa vastaavan kohtelun valtion kehittämishankkeille resursseja myönnettäessä.  Tuleva klusteri 

rakentuu jo aikaisimmin emaileissani talousvaliokunnan jäsenille kuuvaamallani  

telakkateollisuus  aloitukselle,   

http://amtuusimaa.net/page/3/
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1) jossa klusterin rakentamis  perustoiksi  tuodaan  kehitetty  ”kotimaan  teräs 

rakentaminen –logistiikkaa sarjatuotannon omaiseksi , kotimaan terästeollisuuden 

kanssa yhdistettynä ;  

2) niin kevytrakentamiseen , suomalaisen vienti ja tuonti logistiikan tuomiseen 

eurooppalaisen liikenne –ilmasto ja energia strategian piiriin kuin supply laivojen 

rakentamiseen  jossa;  

3) Kotimaisen kestävän kehityksen mukaisen liikenneväylä rakentmisen  ( VTT raportti 

37/73/2009 ) kehittämisiin myönnetään Tekes-EU – tuet sekä  ja paikalliskehittämiseen 

valtion strateginen tuki niin,  että kotimaassa kehitetystä innovaatiosta saadaan 

lisäkehittämisellä  voidaan saada vientituote jo 2007 aloitetulle EU ;:ssa ja VTT:ssä 

tunnustetulle kehittämistyölle. (liite 5.2.2013 Martec Era Net kokouksessa Pariisissa,  

pidetystä esitelmästä.) 

4) Sisävesi klusteri  kehitetään logistinen raaka – aine ja kontti liikenne ketjut maahamme 

jossa oleellisena osana ultra keveät laivat ja niiden kehittämisessä Kotka  tai Rauma 

klusteri  

5) Perustetaan kansainvälinen sisävesiliikenne  tutkimus   ja sisävesilaivojen väylä ja jää-ajo 

ajo opetus keskus Keuruulle ( entinen puolustusvoimien varuskunta - ehdotettu 

työministerille )  

6) Valtio seuraa aktiivisesti kaikkien meri osa -Klustereiden  tukemista  ja pitää huolta että 

myös Rauma-Kotka saa samat kehittämis edellytykset ja valtion /EU:n tuet mitä muu 

telakka teollisuus alihankintaketjut mukaan luettuna.  Muu tukeminen pidetään samalla 

tasolla mitä Helsinki –Turku klusterin. 

 

Purola 8.02.2013  

Veikko Hintsanen 

Merikapteeni, EMLog 
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TAUSTAT LAUSUNNOLLE 

 

 

Vaikkakin viimeisin Suomen meriklusteriraportti  vuodelta 2008 

toteaa :  ”Tilastotokeskuksen käyttämän toimialaluokituksen perusteella. Sellaista 

toimialaa kuin ”meriklusteri” ei ole olemassa, vaan se koostuu lukuisista erillisistä 

toimialoista.  

Toimialaluokitus ei myöskään anna merellisten toimintojen rajausta valmiina, sillä jotkut 

toimialat kuuluvat kokonaisuudessaan meriklusteriin, ja joistain vain osa…” 

”Suomen telakat odottavat kovasti uusia tilauksia. Ne ovat erikoistuneet risteilyalusten, 

matkusta- ja-autolauttojen sekä matkustajarahtilauttojen (ropax) rakentamiseen.”  

Tilauksia todettiin parhaimmissakin tapauksessa olevan vain vuoteen 2010 .   

Edelläolevasta selvityksestä käy  ilmi,  että Suomen merirakentamisen 

teollisuutta(telakat) , mikä on osa meriklusteriamme ,  on tietoisesti viety toisen 

maailmansodan jälkeisenä aikana Eduskunnan hyväksymien toimenpiteiden  avulla ja 

päätöksillä markkinatalouden pääperiaatteiden mukaisesti nyt käsissä olevaan ”kriisi” 

tilanteeseen  ,   joissa on tultu hyvin yksipuolisten telakkateollisuusselvitysten 

käytännössä ( tekijöinä TEM ja STX )  vv 2009/2010 jälkeen tilanteeseen jossa 

vahvistettiin toimintaa joissa: 

 

 

TELAKOIDEN ERIKOISTUMINEN , TUET KEHITTÄMINEN JA RAKENNETUT LAIVAT 

1970-2012  

 

Telakoilla rakennettavien laivojen koon kasvu , ja  tuotannon  erikoistumis strategiaa  

jatkettiin  ; edelleenkasvuun ;   selkeästi toimialan  itse valisemalla  ja valtiovallan 

siunauksen saaneilla ja koko valtiovallan (niin innovaatioiden kuin muun kehittämisen ) 

tuen , josta on tiedetty olevan seurauksena   selkeä riskien kasvu.   Taloudellis 

työllisyysriskien lisäksi on toimialan sisälle tietoisesti hyväksytty  erikoistumisen tuoma 

muun merenkulun kehittämiseen laitettujen panosten pienentäminen.  Vain suuri on 

kaunista periaatteella.    (ks.  mm tekes  lvm  panokset tehtäviin tutkimuksiin liikenne 

infran rakentamiseen sekä tehdyt laivanrakentamisen innovaatiotukipäätökset ) 
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TELAKKA FUUSIOT  JA VALTIO 1970-2012 

 

Siihen, että Telakkoja kansainvälisesti omistavien tahojen toimesta on suoritettu 

Suomalaisten telakkojen fuusioita,   jossa em valitut toimintasuunnat  on edelleen  

sopeutettu ja vahvistettu   uusien omistajien omiin strategioihin.  Kun kaikki 

mahdollinen on saatu telakat on sitten jälleen  myyty edelleen houkuttelevana kohteena 

uusille yrittäjille .  Nyt on jälleen tilanne jossa edellinen yrittäjä on jo siirtänyt osan 

toimintaa Ranskaan ja saadun tietotaidon yrityksen emämaahan.   

 

 

SUOMALAISET TELAKKA PAIKKAKUNNAT 

Näin olemme tulleet tilanteeseen jossa esim 70 luvun alussa ollut telakoiden 

laivanrakentamistilaukset mm tankki laivojen ,lastilauttojen sekä mm Venäläisille 

aluksille suoritetut  korjaustelakkatoiminnat sekä  sisävesirakentaminen  ovat  tehtyjen 

fuusioiden ja telakkakauppojen yhteydessä kohdan 2 mukaisesti ( mm Vuosaari, Kotka , 

Savonlinna jne) täysin tietoisesti valtion hyväksymänä ja tukemana  ajettu alas  

 

TELAKOIDEN JA KLUSTERI VARUSTAMOJEN  KEHITTÄMÄT TUOTTEET  JA 

ITSENÄISIKSI IRROITETUT YHTIÖT 

 

Valtio ja elinkeino elämä ovat  saaneet  telakka omistussuhteitten muutosten 

yhteydessä ”pikavoittoja ” kun  irrotetetut, telakoilla telakoiden ja meriklusterin 

tietotaito tuella rakennetut laivatekniset  ratkaisut  ovat kehitetyt  itsenäisiksi 

kansainvälisiksi johtaviksi toimialoiksi . Joista suurimmiksi johtaviksi maailman luokan 

yhtiöksi ovat telakoilta lähdön jälkeen kehittyneet mm  : Wärtsilä, Cargotec , Napa , 

Deltamarin, jne….. Mutta samaan aikaan, koska muu merenkulku on jätetty ilman  

huomiota niin kaikessa hiljaisuudessa on päässyt kehittymään tilanne : 
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VARUSTAMOJEN LIU-UTTAMINEN POIS SUOMALAISESTA OMISTUKSESTA VV 

1985-2012 

Meriklusterin johtoyhtiöt    : koko Metsäteollisuus   , Neste Oy  sekä Merenkulkulaitos 

joiden  strategiset muutokset ,keskittyminen yhtiöiden pää 

tuotantoon ,metsäteollisuuden päätös  jättäytyä käytännössä kuljetustoimintakaluston 

omistamisesta (niin laivojen kuin muun kaluston ) ulos oli ratkaisevaa suomalaisen 

merenkulun omistajuudesta lu0opumistrendissa, mikä käytännössä on lopettanut 

linjaliikenneomistamisen , jossa suurimmat logistiset innovaatiot syntyivät, loi 

mahdollisuuden kokonaivaltaisesti kehittää integroituja kuljetusmuotoja ja niissa 

tarvittavia laitteita , yhteistyössä kotimaisen telakkaosaamisen kanssa, niin että 

telakoiden  ja varustamoiden yhteistyöllä kehitetyt ratkaisut rakennettiin , myöhemmin 

tuotteistettiin ja  yhtiötettiin niin että ne  kykenivät irrottautumaan omiksi yhtiöksiin,  

joissa voivat  maailmaa valloittaa. esimerkkiyhtiöitä kymmeniä…. 

  

KUMMASSA LAIVANRAKENNUS - LIIKETOIMINTA STRATEGIAMALLISSA 

KEHITTÄMISTÄ JA MIHIN SUUNTAAN. 

Suomalaisen telakkatoiminnan kehittämisessä on havaittavissa , sen  teknisessä 

kehityksessä kuitenkin yksi erittäin vakavasti otettava ja suuri särö. 

a) Vallitseva länsimaisen laivarakentamisen viimeinen  trendi on:  ns halpa 

runkotyö suoritetaan Romaniassa, Venäjällä, Virossa,  Bulgariassa ja jopa 

Kiinassa, ja kallis varustelutyö länsi euroopassa.  

 

b) Särö on se että Suomessa kehitetty tapa rakentaa raskasta rautaa tarvitsevia 

öljyporaus torneja , mikä on tällä hetkellä Teknipin omistuksessa ,  Porissa 

telakka rakentaa yhä Suomessa raskasta runkotyötä ja varustelu suoritetaan 

Suomen ulkopuolella.   

Väitän että risteilyrakentamistrategiassa on virhe .  Tämä perustuu omaan kokemukseen 

Rautaruukilla,  juuri ensimmäisten teräs logistiikan irrottautumishetkiltä Ruukki Aker . Ja 

siihen että Aker ajautuinongelmiin ja Tecnip selvisi.        
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HAVAITTUJA KEHITTÄMISKOHTEITA 
 .  

Pääomitus 

Toimintamalli  Telakan vastuulla koko hankkeen pääomitus , telakalta  
sitoutuu pääomia ja henkistä pääomaa liikaa hankkeen saamiseksi 
itselleen. Tähän on löydyttävä joustava  ja nopea ratkaisu jolla asia 
voidaan korjata.   
 
 
 

Pitkät alihankintaketjut 

Alihankintaketjut muodostuvat liian pitkiksi ,  prosessin 
aikana  syntyy  tilanne jossa  lisätään katetta  katteen päälle. 
Ketjut saatava lyhyemmiksi   ja helpommin hallittaviksi ja 
valvottaviksi. 
Nykyisellään löytyy   4 – 5 portaisia  alihankintaketjuja ,   
loppupää on mahdollisesti jossakin Puolassa  tai  muualla 
matalan kustannustason maassa.  
Tässä yhteydessä myös valtiolta jää saamatta  verotuloja. 
 
 
 

Prossien läpinäkemättömyys. 

Osaprosessit  ovat  jokaisen alihankkijan omissa ohjauksissa  ja 
valvonnassa tarkkaan  vartioituna. Osaprosessit voivat olla 
todella tehokkaita mutta kokonaisuuden kannalta ne voivat 
olla jopa haitallisia. Tilanne saatava läpinäkyväksi ja 
helpommin ohjattavaksi ja valvottavaksi.  OSAOPTIMOINNILLA 
ei saavuteta  kokonaistehokkuutta. 
 
 

 

Logistiikan  hallinta  

Raaka-aineiden ja muiden  valmisteiden logistinen ketju 
saatava joutavaksi  ja tehokkaaksi , hyödynnettävä jo 
olemassa olevia rakenteita ja ratkaisuja. 
Esim.   Rautaruukin  mukaantulo  esivalmisteiden 
valmistukseen jo omassa tehokkaaksi hiotussa  
tuotannossaan.  
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Tuotekehitys vahvaksi 

Tuotekehitys saatava todella  vahvaksi . 
Hankkeisiin mukaan  Yliopistot  ja kaikki sellaiset tahot joilla 
on intressiä kehittyä. 
Tuotekehitys ei voi olla pelkästään telakan vastuulla. 
Esimerkkinä  Rikkipesurit , Yliopistot ja Tekes  mukaan  
tuotekehitykseen 
 
 
 

 
 

Tuotteen imagon nostaminen 

Tuotteet  ( Laivat  ja laivateollisuuden )    esiintuominen   
Suomalaisina  tuotteina ovat  maailmanluokan  
huippuosaamista  
 

 
 
 

Varustamojen verotus ja tukikohtelu järjestetään esim.  Saksan mallin 

mukaisesti. 
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MERITEOLLISUUS ; ARVOTTAMINEN  

 

 kuvaa voi suurentaa  

 

 

 

Tässä kuvassa kulminoituu konkreettisesti  se mitä meriteollisuudelta voi  tulevaisuudessa 

odottaa  haluttavan ja sen haluttavuuden toteuttamisen edellytysten luominen   on kokonaan 



 

 

14 
meriklusterin kilpailukyky 

 

8.2.13 

taas kerran viimekädessä Eduskunnan käsissä: halutaanko keskittyä pelkästään  kaukaisiin, 

Pohjois ja  Etelä Amerikan ja Jäämeren tuomiin   asiakkaisiin vai aloitaanko panostukset  myös  

kotimaan toimintojen perusteella kehitettävään, elävään , jatkuvasti impulsseja toiminnan 

kehittämiseen  antavaan kotimaan vienti ja tuonti  liikenteen tuomaan meriklusteriin 

 

 


