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1. Johdanto

Matkapuhelinta alettiin kehittää ja markki
noida nykymuodossaan 1970luvulla mikro
prosessoreihin perustuvana tuotteena. 1980
luvun alussa syntyi ensimmäinen kansainväli
nen matkapuhelinverkko, pohjoismainen 
NMtverkko. 1990luvun alussa ala pääsi erit
täin nopeasti kasvavalle uralle toisen sukupol
ven digitaalisen GsMverkon myötä. kasvu
jatkui 2000luvulla, kun alan tuotteiden mark
kinat kasvoivat nopeasti kehittyneiden teolli
suusmaiden ulkopuolella. Vuoden 2005 lopus
sa maailmassa arvioitiin olevan noin 2,2 miljar
dia matkapuhelinliittymää.

suomalaiset ovat olleet alusta lähtien vah
vasti mukana alan kehityksessä. Vuodesta 1998 

lähtien Nokia on ollut markkinajohtaja matka
puhelinten tuotannossa. suomeen syntyi 1970
luvulta lähtien laaja matkapuhelinliiketoimin
nan verkosto, joka on viime vuosina nopeasti 
globalisoitunut. Prosessin tuloksena alan ali
hankintateollisuus on suurelta osin kasvanut 
ulos suomesta.

tapahtumien kulku on pintapuolisesti mo
nille tuttu, mutta asioita suhteuttamalla ja uusia 
näkökulmia etsimällä voimme löytää asioita, 
joilla on merkitystä globalisaatioprosessin ylei
sen ymmärtämisen kannalta. samalla voimme 
tuoda globalisaatiotutkimukseen sellaista suo
malaista empiiristä aineistoa, jolla on myös 
kansainvälistä kiinnostavuutta. analysoin seu
raavassa aluksi matkapuhelimen diffuusiota, 
sitten suomalaisen Nokiaklusterin kehityskul
kua ja lopuksi alan kehitystä julkiseen globali
saatiokeskusteluun liittyen.

* �rtikkeli on kirjoitettu osana K���n ja �ekesin Pro��t��rtikkeli on kirjoitettu osana K���n ja �ekesin Pro��t�
ohjel�an rahoitta�aa Etlatiedon ja �SE�n FINGI���hteis�
�rojektia (Finland’s Position in the Globalisation of Innova�
tion ��tivit�).
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2. Globalisaatio nopeuttaa
schumpeterilaista dynamiikkaa
ja tuotteiden diffuusiota

Nykyinen kansantaloudellinen kasvututkimus 
korostaa intensiivistä kasvua ja tuottavuuden 
kehitystä sekä näihin liittyen mm. talouden 
institutionaalisen rakenteen uudistumista, in
novaatioiden synnyttämistä, tietovarantojen 
jaettavuutta, uusien teknologioiden diffuusiota 
ja tehokasta käyttöä sekä mikrotaloudellista 
uusiutumista (Hyytinen ja rouvinen 2006). 
Makrotaloudellinen kasvu ja tuottavuuskehi
tys on lähes aina hidas ja vähittäin etenevä pro
sessi. tämä vähittäinen prosessi on kuitenkin 
seurausta radikaaleista muutoksista tuote ja 
yritystasolla. Makrovakaus on mikromyrskyjen 
tulos ja summa. Mikromyrskyjen maailma on 
ns. schumpeterilaisen dynamiikan eli luovan 
tuhoutumisen tutkimuksen kohde (esim. Mali
ranta 2005). Matkapuhelimen kehitys on poik
keuksellisen hyvä esimerkki tästä dynamii
kasta.

käytettävissä olevaan aineistoon perustuvan 
arvion mukaan tietoliikenneinvestointien vai
kutus työn tuottavuuden kasvuun on ollut noin 
0,1–0,2 prosenttiyksikköä vuodessa (jalava ja 
Pohjola 2004). Matkapuhelimen kehitys ja 
käyttöönotto on tästäkin vain osa. Matkapuhe
limen käyttöönotosta ei ole siis seurannut mer
kittävää tuottavuuden kasvua, mutta kulutta
jien kokema kasvanut hyöty on ollut sitäkin 
suurempi. se näkyy matkapuhelimen rajussa 
diffuusiossa, jonka seurauksena vuonna 2010
noin joka toisella maapallon asukkaalla on käy
tössään henkilökohtainen matkapuhelin tai 
paremminkin yleinen matkaviestin. tämä 
schumpeterilaisen dynamiikan ilmentymä oli 
tuskin kenenkään nähtävissä edes 10 vuotta 
sitten.

kuvio 1 osoittaa matkapuhelimen globaalia 
diffuusiota vuodesta 1990 lähtien. kuviossa on 
esitetty – lähinnä Nokian arvioihin perustuen 
– matkapuhelinten vuotuiset tuotantoluvut 
Nokian ja koko maailman osalta sekä matkapu
helinten käyttäjien määrän lisääntyminen. 
Vuonna 1990 maailmassa myytiin noin 5 mil
joonaa puhelinta, mutta vuonna 2005 jo 795 
miljoonaa viestintä. ennusteiden mukaan 
vuonna 2006 myynti tulee olemaan noin 900
miljoonaa laitetta. kumulatiivinen maailman
laajuinen myynti on vuoden 2006 lopussa jo 
lähellä 5 miljardin matkaviestimen määrää. Vii
me vuosina uusista laitteista runsas 50 % on 
myyty asiakkaille, joilla jo oli puhelin, mutta 
siitä huolimatta käyttäjienkin lukumäärä on 
kasvanut tavattoman nopeasti. Nokian arvion 
mukaan määrä oli kesällä 2006 lähes 2,5 miljar
dia, mikä on lähes 40 % maapallon 6,5 miljar
din väestömäärästä. Näin laajaa ja nopeaa dif
fuusiokäyrää on tuskin millään aikaisemmalla 
kulutustuotteella maailmassa ollut. tämä huo
mioonottaen esimerkiksi valittelu ns. kolman
nen sukupolven (3G) verkkojen ja päätelaittei
den hitaasta leviämisestä on lähinnä osoitus 
suhteellisuuden tajun puutteesta.

Matkaviestin ei ole ainoa tietotekninen lai
te, jonka diffuusio on ollut nopeaa. Myös esi
merkiksi mikrotietokoneiden ja niihin liittyen 
sähköpostin ja www:n käyttö ovat lisääntyneet 
nopeasti. Matkaviestin on kuitenkin sittenkin 
varsin ainutlaatuinen uusi globaali kulutustuo
te. tietokoneeseen verrattuna laite on selvästi 
henkilökohtaisempi. sen lisäksi matkaviestin 
lienee kellon jälkeen ainoa uusi tuote, jota niin 
monet ihmiset jatkuvasti kuljettavat muka
naan.

Perusedellytys matkapuhelimen nopealle 
globaalille diffuusiolle on ollut laitteiden hin
tojen aleneminen. Halvimmat matkapuhelimet 
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myydään nykyisin jo noin 40 eurolla. Puhelin
ten tosiasiallisen käytön laajuutta tosin kaven
taa huomattavasti matkaviestinpalveluiden 
kustannukset.

Matkapuhelimen nopeaa diffuusiota selittää 
myös se, että tuote ei ole kokonaan uusi. se 
korvaa aiempia lankapuhelimia. tällä hetkellä 
matkapuhelinliittymiä on maailmanlaajuisesti 
jo enemmän kuin lankapuhelinliittymiä. on 
myös ennakoitu, että puhelujen välittämisestä 
lankaverkoissa luovuttaisiin suurelta osin 2010
luvulla. samalla tavalla myös mikrotietokoneet 
korvasivat perinteiset kirjoituskoneet. ja mo
lemmissa tapauksissa korvaava tuote tarjoaa 
paljon enemmän kuin korvattu tuote.

diffuusion myötä matkaviestimestä on kehitty
nyt monikäyttöinen tuote. Puhumisen ja teks
tiviestien ohella laitetta käytetään jo nyt yleises
ti mm. sähköpostiviestintään, kuvien ottami
seen ja lähettämiseen, maksamiseen, pelaami
seen ja erilaisten muiden palveluiden hyödyn
tämiseen. lähivuosina laitteen käyttömahdol
lisuudet lisääntyvät 3Gviestimien yleistymisen 
myötä. Näin matkapuhelin muuttuu henkilö
kohtaiseksi liikkuvaksi yleisviestimeksi. uusien 
hyvien palvelujen eli matkapuhelimen hyödyl
lisyyttä lisäävien täydentävien innovaatioiden 
kehittäminen tulee selittämään näiden laittei
den diffuusion nopeutta merkittävästi tulevai
suudessa.

Kuvio 1. �atkaviestinten ���nti �aail�assa 1990–200�, �ilj. k�l

lähde: Nokian osavuosikatsaukset.
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Mika Pantzar (esim. 2000) on paljon tutkinut 
uusien arjen tarpeiden ja tuotteiden keksimistä 
ja käyttöönottoa. Näissä tutkimuksissa on ko
rostunut laitteiden käyttäjien aktiivinen rooli 
uusien käyttötapojen kehittämisessä. tämä pä
tee myös matkaviestimeen. esimerkiksi teksti
viestipalvelun suosio yllätti aikoinaan valmista
jat positiivisesti, kun taas monien muiden pal
veluiden kohdalla kuluttajat ovat yllättäneet 
negatiivisesti. Yrityksille oikeiden käyttökoh
teiden ja tapojen löytäminen ja kehittäminen 
on osoittautunut yllättävänkin haasteelliseksi. 
Palveluinnovaatioiden kehittämisessä tarvitaan 
aitoa ennakoivaa kanssakäymistä valtavan mo
ninaiseksi muotoutuneen globaalin käyttäjä
kunnan kanssa.

Matkapuhelimen diffuusio on vaihdellut 
maittain johtuen mm. erilaisista teknologiapo
liittisista linjauksista ja standardeista (koski 
2005). Globaaliinkin diffuusioon erilaiset stan
dardit ja niiden välinen kilpailu on vaikuttanut. 
suuresti ne eivät ole kuitenkaan diffuusiota 
hidastaneet.

Matkapuhelimen globaalissa diffuusiossa 
näkyy myös ns. verkostovaikutus (koski 2005). 
Mitä enemmän puhelimia on käytössä, sen hyö
dyllisempiä ne ovat yksittäiselle käyttäjälle. 
Mitä enemmän käyttäjiä, sen kannattavampaa 
on tuottaa laitteisiiin liittyviä verkkoja ja palve
luja. Mitä enemmän verkkoja ja palveluja sen 
enemmän käyttäjiä jne.

tiivistäen voidaan sanoa, että matkapuheli
men nopea diffuusio on samanaikaisesti yksi 
selitys ja seuraus yleisen globalisaatioprosessin 
etenemisestä. Matkaviestimen ja vastaavien 
muiden teknologioiden olemassaolo ja leviämi
nen mahdollistavat yhä tehokkaampia ja edul
lisempia globaaleja kytkentöjä, joiden syntymi
nen samalla tekee nämä tuotteet entistä tär
keämmiksi ja hyödyllisemmiksi yrityksille ja 

kuluttajille. Globalisaatio nopeuttaa matkapu
helimen kaltaisten tuotteiden schumpeterilais
ta dynamiikkaa ja samalla näistä tuotteista tulee 
globalisaation teknisiä rakenteita.

3. Globaalin markkinajohtajan
tuotantokoneiston rakentuminen

Nokian osuus nopeasti kasvaneesta globaalista 
markkinasta on ollut merkittävä. Nokia on val
mistanut lähes 1,5 miljardia matkaviestintä ja 
yrityksen arvion mukaan maailmalla noin 750
miljoonaa ihmistä käyttää sen valmistamia lait
teita. sen lisäksi vuoden 2005 lopussa Nokian 
Networkstoimialaryhmällä oli yli 150 operaat
toriasiakasta yli 60 maassa ja Nokian järjestel
mät palvelivat yli 400 miljoonaa liittymäasia
kasta (Nokia Form 20F 2005).

Nokian suuri markkinaosuus ja ylipäänsä 
toimialan varhainen globaali keskittyminen on 
toimialan taloustieteen näkökulmasta kiinnos
tava kysymys. Nykyisen tietotekniikan alalla 
näyttää olevan yleisemminkin tyypillistä alusta 
lähtien korkeana säilyvä keskittyneisyysaste. 
Microsoftin asema mikrotietokoneiden käyttö
järjestelmissä ja ohjelmistoissa on tästä tunne
tuin esimerkki. Myös intel ja Google ovat saa
vuttaneet aloillaan voimakkaan aseman.

Matkaviestinten alalla Nokia ja Motorola 
ovat olleet alan kärkiyritykset 1980luvun alus
ta lähtien. Nokia oli globaali markkinajohtaja 
vuosina 1986–1988 ja palasi taas markkinajoh
tajaksi Motorolan johtokauden jälkeen 1990
luvun jälkipuoliskolla (Pulkkinen 1997). Viiden 
suurimman (Nokia, Motorola, samsung, lG ja 
sony ericsson) markkinaosuus vuoden 2006 
alkupuolella oli markkinatutkimusyhtiö Gart
nerin mukaan noin 80 % ja yksin Nokian osuus 
on ollut jo pitkään yli 30 %. tämä on selvästi 
enemmän kuin monissa muissa vanhemmissa 
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tuoteryhmissä on koskaan nähty. ero esimer
kiksi autoteollisuuden keskittyneisyysasteen 
historialliseen kehitykseen on huomattava. 
iCtalalla ei ole perinteiseen tapaan paljonkaan 
kansallisia tai alueellisia merkittäviä tuotemerk
kejä.

korkeat keskittyneisyysasteet iCtaloilla 
liittyvät osin näiden tuotteiden erityisluontee
seen. iCttuotteissa ohjelmistojen merkitys on 
suuri ja niiden ”monistamisen” kustannukset 
ovat alhaiset. alan tuotteiden nopeaan uudis
tumiseen liittyvät suuret kehittämiskustannuk
set sekä suurtuotannon edut jakelussa selittävät 
myös keskittymistä. lisäksi verkostovaikutuk
set ja standardit tukevat vahvojen yritysten ase
maa: mitä yleisemmin laitteiden käyttöjärjestel
mät ovat samoja, sen hyödyllisempiä ne ovat 
myös käyttäjille.

iCtalojen korkeana säilyvä keskittynei
syysaste selittyy myös sillä, että alan tuotteiden 
diffuusio on tapahtunut globalisaation aika
kaudella. 1990luvulla tapahtunut maailman
kaupan yleinen vapautuminen, tietoliikenteen 
deregulaatio ja alan kansainväliset standardit 
ovat tukeneet keskittyneisyyttä verrattuna sii
hen, mikä olisi ollut tilanne, jos matkapuheli
met olisivat levinneet aikaisemmissa historial
lisissa olosuhteissa. Globalisaatioprosessi no
peuttaa schumpeterilaista dynamiikkaa myös 
tässä mielessä.

korkean keskittymisasteen yritystasoisena 
selitystekijänä on modernien monikansallisten 
yritysten nykyiset toimintatavat. tällainen on 
esimerkiksi yrityksen yleiseen brandiin perus
tuva kilpailustrategia (doz, santos ja William
son 2001). tälle on ominaista perinteisen kus
tannus ja erilaistamisstrategioiden vastakoh
taisuuden ylittäminen, mikä mahdollistaa sen, 
että yritys voi uskottavasti valmistaa yhtä aikaa 
tuotteita kaikkiin tuote ja asiakassegmenttei

hin. Vuonna 2005 Nokia oli maailman kuuden
neksi arvostetuin tuotemerkki ja yrityksen uusi 
toimitusjohtaja olliPekka kallasvuo on pitä
nyt realistisena tavoitteena saavuttaa jopa ar
vostetuimman tuotemerkin aseman. tämän 
voimakkaan yleisbrandin alla Nokia voi valmis
taa yhtä aikaa halpoja puhelimia afrikan mark
kinoille ja mitä kalleimpia yksilöllisiä Vertupu
helimia luksusasiakkailleen ja kaikkea siltä vä
liltä vaihtelevien teknisten ja designominai
suuksien koosteina.

laajaa ja vaihtelevaa tuotantoa kyetään No
kian kaltaisissa yrityksissä hallitsemaan tiukalla 
tuotanto ja logistiikkasuunnittelulla sekä val
mistuksen kasvavalla ulkoistamisella. Näin yri
tys ei pääse kasvamaan hallitsemattomaksi ja 
joustamattomaksi kokonaisuudeksi. Nokian 
omasta henkilöstöstä peräti noin kolmannes 
kehittää uusia tuotteita, kun perinteisissä suur
yrityksissä t&khenkilöstön osuus on selvästi 
alle 10 prosentin. eikä Nokia ole edes mikään 
ääriesimerkki valmistuksen ulkoistamisesta. 
Nokia pitää edelleen tehokkaaksi viritettyä 
matkapuhelinvalmistustaan ydinosaamisaluee
naan ja kilpailuetuna ja siksi vuonna 2005 vain 
26 % matkapuhelinten valmistuksesta oli ul
koistettu. Verkkoliiketoiminnassa ulkoistusaste 
on yli 50 % (Nokia 20F 2005).

laajan alihankinta ja sopimusvalmistusver
koston avulla Nokian saavuttama joustavuus
etu on tietysti alihankkijoiden näkökulmasta 
vaikeasti hallittava tilanne. alihankkijat toimi
vat omalla riskillä ja tilanteet saattavat muuttua 
nopeastikin. Nokian alihankkijat ovat puoles
taan luoneet itselleen joustoa esimerkiksi käyt
tämällä paljon määräaikaisia tai vuokratyönte
kijöitä (ks. suominen 2006), mitä sinänsä ei 
voida ehkä pitää toivottavana kehityksenä. esi
merkiksi Perloksen työntekijöistä noin puolet 
on vuokratyövoimaa ja elcoteqin työvoimasta 
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25 % ei ole suoraan yhtiön palveluksessa (yh
tiöiden osavuosikatsaukset 4–6/2006).

Matkapuhelinalan keskittyneisyyttä ei sen 
sijaan selitä useimpien perinteisten toimialojen 
tapauksissa oleva tärkeä selitystekijä eli yritys
ostot ja fuusiot. Nokian strategiaan kuului 
1990luvun alkuun saakka yrityskaupat niin 
suomen sisällä kuin ulkomaillakin, mutta sen 
jälkeen kasvu perustui pääasiassa orgaaniseen 
kasvuun. Nopeasti kasvavilla uusilla markki
noilla orgaaninen kasvu on tietysti luontevaa, 
kun ostettavia yrityksiä on vähän ja kaikilla on 
optimistiset tulevaisuuden näkymät. Nokia ei 
muuttanut strategiaansa kuitenkaan myöskään 
2000luvun alun hitaan kasvun vuosina. oikeas
taan vasta kesällä 2006 tehty siemensfuusio 
verkkoliiketoiminnassa on Nokian ensimmäi
nen todella merkittävän kokoluokan yritysjär
jestely.

tähän asti noudatetusta orgaanisen kasvun 
mallista on seurannut se etu, että Nokia on voi
nut oman harkintansa mukaan laajentaa tuo
tantoaan ja muuta toimintaansa juuri siellä, 
missä se on katsonut pitkällä aikavälillä parhai
ten sille sopivan. Matkapuhelinalan korkean 
globaalin keskittymisasteen ja orgaanisen kas
vutavan seurauksena Nokialle on muodostunut 
nopeasti sellainen globaali tuotantokoneisto, 
jonka mallia tullaan varmasti seuraamaan mo
nilla muillakin aloilla. tämä tarkoittaa mallia, 
jossa kaikilla tärkeimmillä markkinaalueilla 
sijaitsee tehokkaita suuria kokoonpanotehtaita, 
joiden välittömään läheisyyteen myös avain
komponenttien valmistajien tehtaat sijoittuvat. 
läheisellä sijainnilla varmistetaan valmistuksen 
nopeus ja joustavuus, vaikka komponenttien 
kuljettamisen kustannukset eivät sinänsä niin 
suuria nykyään olisikaan.

keväällä 2006 Nokialla oli vain 15 omaa 
tuotantolaitosta yhdeksässä maassa. Matkapu

helintehtaita on 10 (suomi, saksa, isoBritan
nia ja unkari euroopassa, Meksiko ja Brasilia 
amerikoissa sekä kiina, intia ja eteläkorea 
aasiassa). Maita ei ole jouduttu myöskään vuo
sien varrella kovin paljon muuttamaan, vaikka
kin kehittyneiden teollisuusmaiden osuus on 
vähitellen supistunut. kuvio 2 osoittaa selvästi 
kuinka Nokian henkilöstömäärä Yhdysvallois
sa, saksassa ja isoBritanniassa on ollut laskus
sa ja sen sijaan kasvussa kiinassa, intiassa, 
Meksikossa, Brasiliassa ja unkarissa.

4. Nokia ja Suomen
”pääkonttoritalous”

sitä mukaa, kun Nokian globaali verkosto on 
kasvanut ja menestynyt, on suomessa syntynyt 
keskustelua siitä, kuinka pitkään Nokia tulee 
säilyttämään pääkonttorinsa suomessa ja kuin
ka paljon muita ydintoimintoja tulee pysymään 
suomessa. kun tähän on liitetty vielä tietoja 
ulkomaalaisomistuksen lisääntymisestä suoma
laisissa yrityksissä yleensä, on herätetty huolta, 
että suomen talous olisi nykyisen globalisaatio
prosessin seurauksena muuttumassa ”tytäryh
tiötaloudeksi” (keskustelusta ks. esim. aliYrk
kö ja Yläanttila 2002).

jos tarkastellaan pelkästään Nokiaa, niin 
tässä keskustelussa ei tunnuta aina muistetta
van sitä tosiasiaa, että itse asiassa Nokia on 
edelleen suorastaan hämmästyttävän suomalai
nen yritys (vrt. lovio 2002). Vaikka suomen 
osuus Nokian markkinoista on vain 1 % ja 
vaikka Nokian omistuksesta lähes 90 % on ul
komailla, niin silti Nokian johto, henkilöstö ja 
t&ktoiminta ovat edelleen vankasti suomalais
voittoisia.

Vaikka Nokian johto onkin kansainvälisty
nyt viime vuosina, niin silti sen pääkonttori – 
kuten myös Nokian siemens Networksin tule
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va pääkonttori – on tukevasti suomessa, halli
tuksen enemmistö on suomalainen (6–3), toi
mitusjohtaja on suomalainen, johtokunnan 
enemmistö on suomalainen (7–4). suomessa on 
johdoltaan selvästi kansainvälisempiä yrityksiä 
kuin Nokia (esim. kone, stora enso, tieto
enator, ahlstrom ja Huhtamäki).

Nokian tutkimus ja kehitystoiminnan hen
kilökunnasta 63 % oli vuonna 2005 suomessa. 
osuus on sama kuin vuonna 2000 ja lähes sama 
kuin vuonna 1999 (66 %) (ks. taulukko 1). tut
kimus ja kehitystoiminnaltaan Nokiaa kan
sainvälisempiä suomalaisia yrityksiä ovat mm. 
ahlstrom, Huhtamäki, Wärtsilä ja stora enso. 
taulukko 1 osoittaa myös, että ulkomaisen tut
kimuksen osuus ei ole viime vuosina kasvanut 
suomalaisessa teollisuudessa yleensäkään toisin 
kuin usein tunnutaan luulevan. tämä on joh
tunut pääasiassa siitä, että suomalaiset teolli
suusyritykset eivät ole ostaneet uusia ulkomai

sia merkittäviä t&kintensiivisiä yrityksiä vuo
den 2000 jälkeen ja ne ovat virtaviivaistaneet 
aiemmin ostamiensa yritysten t&kyksiköitä 
(ks. esim. aliYrkkö ja Palmberg 2006).

Nokian koko henkilöstöstäkin edelleen 40
prosenttia on suomessa eikä osuus ole viime 
vuosina juurikaan muuttunut. itse asiassa No
kia on työllistänyt suomessa viime vuosina jat
kuvasti hieman yli tai alle 23 000 henkilöä, 
mikä on enemmän kuin se on koskaan histo
riassaan suomessa työllistänyt. Nokiaa kansain
välisempää suomalaista suuryritystä henkilös
törakenteeltaan ei olekaan vaikea löytää. täl
laisia ovat mm. stora enso, Metsäliitto, Mylly
koski, Huhtamäki, ahlstrom, outokumpu, 
Metso, Wärtsilä, kone, Cargotec, Fortum, 
uponor ja amer.

Nokian kohdalla onkin itse asiassa hyvä ky
syä, miksi se on vielä niinkin suomalainen kuin 
se on. syitä ovat ainakin seuraavat:

Kuvio 2. Nokian t�rkei���t ulko�aiset sijainti�aat henkil�st����r�ll� �itattuna 1998–200�

lähde: Nokian vuosikertomukset.
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– Nokialla on traumaattinen kokemus 1980
luvun yltiöpäisestä ja epäonnistuneesta kan
sainvälistymisestä, johon liittyi myös ulko
maisia toimialajohtajia ja konttoreita.

– Yritysostojen vähäisyyden vuoksi ulkomaista 
tuotantoa, t&kyksikköjä ja johtajia ei No
kiaan ole siunaantunut tähän asti kovin pal
jon.

– suomalainen tuotekehityshenkilöstö on hin
ta/laatusuhteeltaan varsin kilpailukykyistä.

– Nokian osaamisen suojaamisen kannalta ei 
liene huono asia se, että valtaosa yhtiön ydin
osaamisesta on pysynyt suomessa.

– lisäksi tilanteeseen vaikuttaa luonnollisesti 
Nokian laaja alihankinta ja sopimusvalmis
tus: Nokian sijasta ulkomaista tuotantoa on 
sen alihankkijoilla.

Nokian esimerkki muistuttaakin tärkeästä asias
ta. Nykyisessä globalisaatiovaiheessa yritysten 
uusien tuotteiden kehittämisverkosto t&k, 
design, ohjelmisto ja muine kehitysyksiköi
neen ei ole tiukasti sidottu tuotantokoneiston 

sijaintiin. lisäksi vaikka paljon puhutaankin 
globaaleista ja moni tai ylikansallisista yrityk
sistä, niin yritysten kansalliset juuret näyttävät 
säilyttävän merkityksensä niiden runkoraken
teina (Morgan, kristensen ja Whitley 2001). 
Nokian kilpailijoistakin näemme heti, että Mo
torola on yhdysvaltalainen yritys ja samsung 
korealainen. Pääjohtaja jorma ollila totesikin 
talouselämälehden laajassa reportaasissa:

”ei semmoista hyvää yritystä ole, jonka juridinen 
kotipaikka on Caymansaarilla, pääkonttori Ba
hamassa, tuotekehittäjät singaporessa ja tehtaat 
kiinassa. Yrityksellä pitää olla identiteetti, juu
ret, arvot. Ne lähtevät yleensä hyvin voimakkaas
ti kotipaikasta.”… ”en näe suomalaisessa kult
tuurissa mitään heikkoa – korkeintaan sen, että 
olemme huonoja kiittämään.” (lilius 2006, 26)

Globalisaatioprosessi ei siis näytä vievän No
kian pääkonttoria pois suomesta. Myös muut 
suomalaiset suuryritykset ovat säilyttäneet pää
konttorinsa suomessa, vaikkakin erinäisiä pää
konttoritoimintoja on siirretty pois suomesta 

�aulukko 1. Suo�alaisten teollisuus�rit�sten ja Nokian t&k��enojen (�ilj. euroa) ja t&k�henkil�st�n kehit�s 
1999–200�

Vuosi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Teollisuuden t&k-menot 2 162 2 569 2 602 2 617 2 800 2 937 3 083
Suomessa

Teollisuuden t&k-menot 842 1 141 2 225 2 021 1 816 1 564 1 761
ulkomailla

Ulkomaiden osuus, % 28 31 46 44 39 35 36

Nokian t&k-menot 1 755 2 584 2 985 3 052 3 760 3 776 3 825

Nokian t&k-henkilöstö 11 308 12 162 ei tietoa ei tietoa 12 383 ei tietoa 13 237
Suomessa (osuus %) (66) (63) (62) (63)

Nokian t&k-henkilöstö 5 826 7 142 ei tietoa ei tietoa 7 466 ei tietoa 7 645
ulkomailla

lähteet: tilastokeskus, ek:n investointitiedustelut, Nokian vuosikertomukset, Häikiö 2001.
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ja elcoteq on ensimmäisenä suomalaisena yri
tyksenä muutettu ns. eurooppayhtiöksi. lisäk
si on myös edelleen niin, että suomalaiset yri
tykset työllistävät ulkomailla enemmän kuin 
ulkomaiset yritykset suomessa ja ulkomaalais
omisteisten yritysten osuus suomessa on pi
kemminkin alhainen kuin korkea. esimerkiksi 
ulkomaisten investointien varanto suhteessa 
bruttokansantuotteeseen oli vuonna 2004 suo
messa edelleen alle eu 26 alueen keskiarvon 
(tekes 2006, 19).

Nokian esimerkki ja muut tiedot tukevat 
siis väitettä, että globalisaatioprosessi ei ole 
muuttamassa suomea tytäryhtiötaloudeksi. 
suomi on pysynyt ”pääkonttoritaloutena”.

5. Suomalaisen Nokia-klusterin
muovautuminen ja
globalisoituminen

Pelkästään Nokian oman henkilöstömäärän 
maittainen tarkastelu ei tietenkään anna oikeaa 
kuvaa koko matkapuhelintoimialasta. kasvava 
Nokia on luonut ympärilleen suurehkon kan
sainvälisen Nokiaklusterin, jossa suomalaisilla 
yrityksillä on edelleen merkittävä asema (ks. 
esim. aliYrkkö 2001, aliYrkkö ja Hermans 
2002).

Nokian kehityksen vanavedessä suomalai
nen Nokiaklusteri on mielenkiintoisesti muun
tautunut viimeisten 20 vuoden aikana. taulu
kossa 2 on kuvattu mahdollisimman tiiviisti 
tärkeimpien Nokian alihankkijoiden ja sopi
musvalmistajien kehitystä. taulukko painottuu
laitevalmistuksen puolelle, koska Nokian oh
jelmistopuolen alihankinnasta ja muusta yhteis
työstä on paljon vähemmän tietoa.

taulukko osoittaa, että taustahistorialtaan 
Nokiaklusterin suomalaislähtöiset yritykset 
ovat kolmenlaisia. ensinnäkin on monia yrityk

siä, jotka ovat aiemmin olleet Nokian omia, sen 
perustamia tai ostamia tuotanto ja kehitysyk
siköitä (esim. salcomp, PkC Group, draka 
Finland, lk Products, sanminasCi Finland). 
toiseksi Nokiaklusteriin kuuluu yrityksiä, jot
ka on perustettu jo ennen matkapuhelinalan 
syntyä ja mutta jotka siirtyivät Nokian alihank
kijoiksi alan kasvun myötä (esim. Perlos, sav
cor, Cencorp). sitten on yrityksiä, jotka syntyi
vät 1980 ja 1990luvuilla uuden elektroniikka
teollisuuden ja erityisesti Nokian alihankkijoik
si (esim. elcoteq, elektrobit). Yleisen kasvu
prosessin lisäksi suomalainen Nokiaklusteri 
on kokenut kaksi toisiinsa kytkeytyvää globali
saatioon liittyvää rajua murrosta. klusteri on 
vuosien mittaan siirtynyt yhä enemmän ulko
maiseen omistukseen ja sen kasvu on viime 
vuosina keskittynyt kokonaan suomen rajojen 
ulkopuolelle.

Nokiaklusterin siirtyminen merkittävässä 
määrin ulkomaiseen omistukseen on tapahtu
nut kahden mekanismin kautta. toisaalta No
kia myi itse omia yksiköitään suoraan ulkomaa
laisille sellaisissa tapauksissa, joissa kotimaista 
ostajaa ei ollut näköpiirissä (esim. salcomp, 
draka Finland, lk Products, sanminasCi). 
Nokian motiivina myynneille on ollut yleinen 
pyrkimys komponenttituotannon ulkoistami
seen, mutta Nokia lienee nähnyt myös ennalta, 
että näiden yksiköiden kannattava kehittämi
nen suomessa ei ollut pitkällä aikavälillä mah
dollista. kun Nokia myi yritykset ennen niiden 
saneerausta, se ei joutunut tekemään sitä itse. 
toinen ulkomaalaisomistuksen yleistymisen 
mekanismi on ollut uusien nopeasti kasvanei
den yritysten myyminen ulkomaisille omistajil
le. Yritysten arvon nopea kasvu ja niiden kehit
tämiseen liittyvät riskit asettivat monet suoma
laiset omistajat tilanteeseen, jossa yrityksen 
myyminen muodostui ylivoimaisen houkutte
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�aulukko 2. Nokian suo�alaisten alihankkijoiden kehit�svaiheita ja ��lobaali henkil�st� 200�

Yritys Henkilöstö keskeisiä kehitysvaiheita
2005

elcoteq se 19 802 Per. 1984 lohja Mikroelektroniikka, itsenäistyi 1991 MBokaupalla, 
henkilöstöä tuolloin 170, pörssiyritykseksi 1997.

Perlos oyj 12 889 Per. 1953 muovituotteiden valmistajaksi, 1985 ensimmäiset matkapu
helinosat, 1988 GWs:n tytäryhtiöksi, pörssiyritykseksi 1999.

salcomp* 6 304 Per. 1975 saloran komponenttitehtaaksi, siirtyi Nokian omistukseen 
osana saloraa 1983, televisiokomponenttien valmistus lopetettiin 1995, 
Nokia myi 1999 yrityksen scandinavia ii equity Fundille, pörssiyrityk
seksi 2006.

aspocomp oyj 3 393 Per. 1973 aspo elektroniikka, aspocomp osti 1993 Metalex oy:n, 
yritys osti Nokian tuotantoa suomessa, aspocomp Group oyj muodos
tettiin 1999.

PkC Group oyj 3 285 Per. 1969 Nokian oululainen tytäryhtiö Pohjolan kaapeli perusti joh
dinsarjatehtaan kempeleelle, vuodesta 1990 Nokia johdinsarjat oy, 
itsenäistyi 1993 MBokaupalla, pörssiyritykseksi 1997, osti 1999 raa
hen tHelektroniikka oy:n.

draka Finland* 750 Nokian kaapeliliiketoiminnan jatkaja, yhtiöitettiin 1990 ja myytiin 1995 
NkF Holdingille, joka fuusioitu draka Holdingiin, teleliikennettä pal
velevan yksikön nimi draka Comteq Finland oy.

scanfil oyj 2 302 Per. 1976 sieviin (jorma takanen), pörssiyritykseksi 2000 (Wegan elec
tronics ostettu).

lk Products oy* 2 000 Per. 1978 kempeleelle (lauri kuokkanen), siirtyi Nokian omistukseen 
1985, antennivalmistus alkoi 1995, Nokia myi lkProducts oy:n 1998 
Filtronicille, 2005 Filtronic myi yrityksen yhdysvaltalaiselle technitro
lille.

Filtronic Comtek 350 lk Productsista Filtronicille jäänyt antennivalmistuksen ulkopuolinen
oy* yksikkö (matkapuhelinten tukiasemat) 2005, vuonna 2006 supistaa 

olennaisesti tuotantoa.

Foxconn oy* 600 Per. 1981 eimo Muovi oy (jalo Paananen), pörssiyritykseksi 1999, 2003 
taiwanilainen Hon Hai Precision industry osti yrityksen. toimintaa 
olennaisesti supistettu.

elektrobit Group 1 684 Per. 1985 elektrobit (juha Hulkko) ja 1988 jotPalvelu oy (Veikko
oyj lesonen) oulussa, jot automation pörssiin 1998, 2002 elektrobit ja 

jot automation yhdistyvät.

savcor Coatings 1 600 Per. 1981 savcor, sen matkapuhelimiin liittyvä savcor Coatings Group 
aloitti toiminnan 1995.

efore oyj 969 Per. 1975 (Finlandia interface), useita pieniä yritysostoja, pörssiyrityk
seksi 1998.

taulukko jatkuu seur. sivulla
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levaksi vaihtoehdoksi (esim. eimo Muovi, so
litra, kyrel, ojalayhtymä). suomalaisomisteisia 
pörssiyrityksiä Nokiaklusteriin kuuluu kuiten
kin edelleen myös merkittävä määrä (esim. el
coteq, Perlos, aspocomp, scanfil, elektrobit, 
savcor Coatings).

Nokiaklusterin muodonmuutoksen toinen 
puoli on ollut yritysten nopea kansainvälisty

minen. Yritykset saivat paljolti alkunsa Nokian 
suomen yksiköiden alihankintayrityksinä, mut
ta Nokian tuotannon globalisoituminen vei ne 
Nokian mukana mm. unkariin, kiinaan, Mek
sikoon, Brasiliaan ja viimeksi intiaan. lisäksi 
yritykset ovat alkaneet valmistaa komponent
teja myös muille yrityksille. Nokian alihankki
joiden ja sopimusvalmistajien kansainvälistymi

�aulukko 2. jatkuu

Yritys Henkilöstö keskeisiä kehitysvaiheita
2005

incap oyj 450 Per. 1992 yhdistämällä kolmen kehitysyhtiön elektroniikkatehtaita (mm. 
elektrostep oy), pörssiyritykseksi 1997.

Cencorp oyj 205 Per. 1964 (evoxin ensimmäinen tuotantolaite valmistuu), 1989 MBo
kaupalla (Markku jokela) laitevalmistus eriytyi PMj automeciksi, pörs
siyritykseksi 1998, pieniä yritysostoja 1999, nimi Cencorpiksi 2005.

tietoenator ei tietoa 2001 Nokia myy osan verkkojen t&ktoiminnastaan tietoenatorille (yli 
300 henkilöä), 2002 samankaltainen sopimus ericssonin kanssa (yli 800
henkeä), 2004 yritysosto saksasta tietoliikenteen t&kpalveluissa.

sanminasCi 750 Per. 1992 enviset oy (taustalla lakkautettu Nokian yksikkö ja muuta
suomi* Nokian tuotantoa), siirtyi 1998 ruotsalaiselle essexille ja 2000 sanmina

sCi:lle (n. 600 henkilöä), yksiköt lopetettiin 2003.
Per. 1970 Nokia aloittaa tietoliikennetoiminnan oulussa, 2001 Hauki
putaan tehdas siirtyy sanminasCi:lle, myös salossa pieni yksikkö.

Flextronics ei tietoa Per. 1978 kyrel (seppo Parhankangas), Flextronics osti 1998, ja lopet
suomi* ti yksikön 2003, toimintaa jatkaa supistuneena suomalainen kyrel oy

(perustajan poika simo Parhankangas).
Per. 1963 tehofilter, joka laajeni 1974 ojalayhtymäksi (aimo ojala), 
tietoliikenteen alihankinta alkoi 1980luvun lopulla, tehtaita kiinaan, 
siirtyi Flextronicsille 2001, toimintaa olennaisesti supistettu suomes
sa.
Per. 1997 Microcell, alihankintaa mm. ericssonille ja siemensille, ei 
Nokialle, siirtyi 2003 Flextronicsin omistukseen, toimintaa olennaises
ti supistettu, nimi Flextronics odM Finland oy (kuopio).

remec* ei tietoa Per. 1986 solitra oy (lauri kuokkanen), siirtyi 1993 rautaruukin ja 
1994 juha sipilän omistukseen, siirtyi yhdysvaltalaisen adC:n omis
tukseen 1996 ja remecin omistukseen 2001, toimintaa olennaisesti su
pistettu.

Yhteensä noin 57 000

* Yritys on nykyisin ulkomaisessa omistuksessa.
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sessä poikkeuksellista on ollut se, että se ei ole 
koostunut pelkästään uuden tuotannon perus
tamisesta ulkomaille tai ulkomaisten vanhojen 
yritysten ostamisesta, mikä on tavallisin kehi
tyskulku (ks. tästä lovio 2006), vaan siihen on 
sisältynyt myös paljon toiminnan suoranaista 
siirtämistä pois suomesta. salcompin kemijär
ven tehtaan sulkeminen ja sen siirtäminen kii
naan vuonna 2003 oli itse asiassa suomalaisen 
nykyisen globalisaatiokeskustelun yksi käynnis
täjistä.

toimintaa suomessa ovat supistaneet niin 
suomalaisomisteiset kuin ulkomaalaisomistei
setkin yritykset. saattaa kuitenkin olla, että 
ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä supistukset 
on tehty osin rajummalla kädellä kuin suoma
laisomisteisissa yrityksissä. ulkomaisia omista
jia ei ole kiinnostanut kehittää yksiköille uusia 
tehtäviä, kun vanha massakomponenttien val
mistus on tullut kannattamattomaksi. Yhdessä 
tapauksessa (kyrel) ulkomaisen omistajan pää
tös lakkauttaa toiminta suomessa johti siihen, 
että yrityksen aiemman suomalaisen omistajan 
poika päätti jatkaa yrityksen toimintaa vanhois
sa tiloissa pienemmässä muodossa (repo 2006). 
Viimeisen vuoden aikana työntekijöiden mie
lenilmausten kohteena ovat kuitenkin olleet 
sekä ulkomaalaisomisteiset että suomalaisomis
teiset yritykset.

Nokiaklusterin kansainvälistyminen ja 
matkapuhelinten ja niiden osien valmistuksen 
väheneminen suomessa näkyy jo selvästi myös 
tilastoissa. tilastokeskuksen työvoimatukimuk
sen mukaan elektroniikka ja sähkötuotteiden 
valmistuksen ja sen alatoimialan radio, tv ja 
tietoliikennevälineiden valmistuksen työvoima 
kasvoi nopeasti 1995–2000, mutta kääntyi 
vuonna 2001 laskuun. lasku on kohdistunut 
erityisesti toimialan työntekijöihin (ks. ku
vio 3).

teknologiateollisuus ry:n tilastot osoittavat sa
maa. Niiden mukaan suomalaisen sähkö ja 
elektroniikkateollisuuden henkilöstö on vähen
tynyt suomessa vuodesta 2001 lähtien ja vuon
na 2004 yritysten henkilöstö ulkomailla ylitti 
ensimmäistä kertaa niiden henkilöstön suo
messa (teknologiateollisuus 2006). Helsingin 
sanomien (suominen 2006) laskelmien mukaan 
Nokian suomalaisten alihankkijoiden ja sopi
musvalmistajien (luvuissa mukana elcoteq, 
Perlos, salcomp, aspocomp, scanfil, elektro
bit, savcor, efore, Foxconn, incap ja Cencorp) 
henkilöstö vuosina 2001–2005 väheni suomes
sa 14 % (noin 1 500 henkilöä), mutta lisääntyi 
globaalisti 121 % (noin 25 000 henkilöä, tästä 
merkittävä osa on yritysostoja, ei siis siirret
tyjä työpaikkoja). Yritysten henkilöstöstä suo
men osuus oli enää noin 15 %. tarkemmin 
sanottuna esimerkiksi elcoteqin henkilökun
nasta n. 4 % on enää suomessa (kesäkuussa 
2006), salcompin kohdalla suomen osuus on 
pudonnut 1 %:iin (maaliskuussa 2006) ja scan
filin osalta suomen osuus on 34 % (maalis
kuussa 2006). Vuoden 2006 aikana useimmat 
Nokiaklusterin yritykset ovat käyneet ytneu
votteluja suomessa. työpaikkoja menetetään 
kaiken kaikkiaan lähemmäs 2 000 (repo 2006). 
jotta näiden lukujen suhteellisesta suuruudesta 
tai pienuudesta saisi oikean käsityksen, niitä 
pitäisi jatkossa verrata esimerkiksi Motorolan 
ja sony ericssonin kotimaiden eli Yhdysval
tain, ruotsin ja japanin tilanteeseen.

Nokian alihankkijoiden uudet kasvavat val
mistusmaat ovat yleensä samat kuin Nokian 
valitsemat maat yritysten sijoittuessa lähelle 
Nokian päätehtaita. Yksin kiinassa suomalai
nen Nokiaklusteri työllistää nykyisin yli 30 000
henkilöä. sen lisäksi Nokian alihankkijoilla on 
merkittävästi tuotantoa mm. Virossa ja Venä
jällä.



351

Rai� o L o v io

Nykyisessä globalisaatiotutkimuksessa on tapa
na erottaa kaksi aaltoa työn siirtymisessä poh
joisesta etelään. aikaisemmin globalisaatiossa 
korostui perinteisen yksinkertaisen teollisuus
työn siirtyminen, kun taas nykyglobalisaatiolle 
on tyypillistä myös kehittyneemmän tietotyön 
siirtymisen yleistyminen. kasvava osa tietotyös
tä on erotettavissa valmistusketjun kokonaisuu
desta ja muutettavissa ostettavaksi etätyöksi 
edullisilta markkinoilta (yhteenvetoa esim. 
Mankiw & swagel 2006). kuvattu Nokiaklus
terin siirtyminen heijastaa pääosin vanhempaa 
globalisaation perinnettä eli yksinkertaisen teol
lisuustyön siirtymistä.

Näin ollen yllättävää tässä on lähinnä ollut 
muutoksen nopeus. 1990luvun nopea teollis
ten työpaikkojen kasvu matkapuhelinvalmis
tuksessa suomessa kääntyi rajusti muutamassa 
vuodessa laskuksi (ks. myös Mikkonen 2006). 

Verrattuna esimerkiksi perinteiseen kenkä ja 
vaatetusteollisuuteen siirtymä oli paljon no
peampi. Muutosnopeus selittyy ensinnäkin sil
lä, että matkapuhelinten ja niiden komponent
tien valmistusta on suhteellisen helppo siirtää 
ja laajentaa uusissa yksiköissä. kyse ei ole pää
oma tai raakaaineintensiivisestä toiminnas
ta. toiseksi alan kilpailu korosti kustannuskil
pailukyvyn merkitystä 2000luvun alun hitaam
man kasvun vuosina. Varmasti myös yleinen 
globalisaatiokehitys mahdollisti näiden siirto
jen nopean toteuttamisen. jatkossa voimmekin 
odottaa, että globalisaation myötä yleisestikin 
uusien tuotteiden valmistus hakeutuu liiketoi
minnan kehittämisen kannalta parhaimmille 
alueille paljon nopeammin kuin 1960luvulla, 
jolloin Vernon esitti tunnetun tuotesykliteorian
sa (vrt. ns. born global yritykset).

Kuvio 3. ���lliset elektroniikka� ja s�hk�tuotteiden val�istuksessa (�OL DL) sek� radio� ja tv� ja tietoliikennev�lineiden 
val�istuksessa (�OL 32) Suo�essa 199�–200��

lähde: työlliset toimialoittain 1990–2005, tilastokeskus 24.1.2006.
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6. Köyhien ja luovien ihmisten
markkinat

julkisessa globalisaatiokeskustelussa ja osin 
tutkimuksessakin työn siirtyminen pohjoisesta 
etelään ja itään on liitetty paljolti vain työkus
tannuksissa vallitsevaan tunnettuun tasoeroon. 
tämä näkökulma on yksipuolinen. kysymys on 
tietysti kustannuksista, mutta ennen muuta 
markkinoista. oikean perspektiivin saaminen 

Nokiaklusterin globalisaatioon on mahdollista 
vain, jos ymmärretään matkaviestinmarkkinoi
den maantieteellinen muutos viime vuosina ja 
sen yhteiskunnallinen merkitys ja tulevaisuus.

taulukkoon 3 on koottu keskeistä tietoa 
maailman telejärjestön itu:n tilastosta maail
man matkapuhelinliittymistä. siitä huolimatta, 
että matkapuhelinliittymien lukumäärä 100
asukasta kohden on ylivoimaisesti korkein län
sieuroopassa (esimerkiksi italiassa ja suomes

�aulukko 3. �aail�an �atka�uhelinliitt���t 200�� valikoidut �aat �aanosittain

Maanosa Maa Matkapuhelin- Lisäys 2005, /100 henkeä % kaikista
liittymät, 1 000 kpl liittymistä
1 000 kpl

Aasia kiina 393 428 58 604 30 53
japani 91 474 3 272 74 62
intia 76 000 28 700 7 61
taiwan 22 171 … 97 62
Bangladesh 9 000 6 216 6 92
kambodza 1 062 201 8 97
Nepal 249 132 1 36

Afrikka eteläafrikka 31 000 11 500 65 87
Marokko 9 337 3 956 39 90
Nigeria 18 600 9 453 14 94
kongon d t 2 600 700 1 ...
Gabon 489 160 47 94
etiopia 178 ... 0,3 29

Latinalainen A Brasilia 65 605 20 605 46 67
Meksiko 47 462 9 011 44 71
argentiina 22 100 8 588 57 72
jamaika 2 700 500 102 89
Paraguay 1 768 120 31 86

P-Amerikka Yhdysvallat 201 650 19 250 68 51

Eurooppa Venäjä 120 000 45 580 84 75
saksa 79 200 7 900 96 59
italia 62 750 8 785 123 74
suomi 5 231 243 100 71
luxemburg 634 … 138 64

Koko maailma 1 756 746 380 323 32 63

lähde: itu May 2006.
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sa yli 100), niin silti määrällisesti matkapuhe
linliittymiä alkaa olla eniten muualla kuin län
sieuroopassa ja Yhdysvalloissakin. kiinan 
matkapuhelinliittymien määrä – noin 400 mil
joonaa – on jo kaksinkertainen Yhdysvaltain 
200 miljoonaan liittymään verrattuna. intiassa 
on jo yhtä paljon liittymiä kuin länsieuroo
pan kärkimaassa saksassa ja intian odotetaan 
ohittavan Yhdysvallat noin vuonna 2010. Ve
näjällä liittymiä on selvästi enemmän kuin sak
sassa. Brasilialaisilla on enemmän liittymiä kuin 
”kännykkähulluilla” italialaisilla. eteläafrikas
sa liittymiä on enemmän kuin kaikissa Pohjois
maissa on yhteensä jne. Muutos on ollut tosi 
raju. Vielä vuonna 2000 suomessa oli enem
män matkapuhelinliittymiä kuin Venäjällä tai 
intiassa (lovio 2002).

Murroksen nopeus ja painottuminen näky
vät hyvin, kun luettelee maat, joissa matkavies
tinliittymien lukumäärä vuonna 2005 kasvoi 
eniten. kymmenen kärkimaata olivat suuruus
järjestyksessä kiina, Venäjä, intia, Brasilia, 
usa, indonesia, eteläafrikka, kolumbia, 
thaimaa ja Meksiko.

taulukko 3 kertoo myös yhden tärkeän 
puolen matkapuhelimen yhteiskunnallisesta 
merkityksestä. Matkapuhelinliittymien osuus 
kaikista puhelinliittymistä on selkeästi korkein 
kaikkein köyhimmissä maissa (taulukossa sel
laiset maat kuin Bangladesh, kambodza, Ma
rokko, Nigeria, Gabon, jamaika ja Paraguay). 
oikeastaan vasta matkapuhelin on tekemässä 
puhelimesta kaiken kansan tuotetta suuressa 
osassa maailmaa.

Nokian menestys 1990luvulla perustui pal
jolti siihen, että yritys ensimmäisenä tajusi, että 
matkapuhelin muuttuu yleisessä käytössä ole
vaksi laitteeksi. 2000luvun alussa Nokia oli 
ensimmäinen yritys, joka todenteolla ymmärsi 
matkaviestinmarkkinoiden uuden maantieteen. 

tämä käy hyvin ilmi talouselämälehden re
portaasissa jorma ollilan pääjohtajuuskauden 
loppukuukausista: ”ollila puhuu kevään aika
na monta kertaa matkapuhelinmarkkinoista, 
eikä kertaakaan unohda Nokian menestysteki
jöiden listasta kahta asiaa. Nokia uskoi ensim
mäisenä, että matkapuhelimesta tulee jokamie
hen laite. ja Nokia oli ensimmäinen, joka ym
märsi, että matkapuhelinmarkkinoiden voitto 
ratkeaa kehittyvillä markkinoilla, kiinassa, in
tiassa ja Brasiliassa” (lilius 2006, 20).

taulukko 4 osoittaa konkreettisesti, miten 
markkinoiden maantiede on muuttunut Nokian 
osalta. Vielä 1990luvun lopulla suomella ja 
muilla Pohjoismailla oli merkitystä Nokian 
markkinamaina, vaikkakin kärkimaita olivat 
Yhdysvallat ja suuret eumaat. Viime vuosina 
kärkimaiden joukkoon ovat nousseet kiinan 
ohella, intia ja Venäjä, Brasilia ja eräät lähi
idän maat. Nokian osuus esimerkiksi intian 
markkinoista on yli 50 %. Vuonna 2005 Nokian 
määrällisesti myydyin yksittäinen kännykkämal
li oli yksinkertaisin 1100malli, jota on myyty yli 
100 miljoonaa kappaletta. liikevaihtoa ovat 
toki viimeaikoina tuoneet enemmän kalliimmat 
ja erityisesti euroopassa menestyvät laitteet, 
kuten 6230i ja N70 (Nokia Form 20F 2005).

erään maailman tunnetuimman strategia
gurun, C.k. Prahaladin (2005) kirja ”the for
tune at the bottom of the pyramid – eradicating 
poverty through profits” valaisee matkapuhe
linmarkkinoiden maantieteellisen muutoksen 
yhteiskunnallista ulottuvuutta ja merkitystä 
globaalin hyvinvoinnin näkökulmasta. Praha
ladin lähtökohtana on huoli siitä, että maail
man varallisuus jakautuu pyramidimaisesti. 
Pyramidin pohjalla on hänen lukujensa mu
kaan 4 miljardia ihmistä, jotka ansaitsevat vä
hemmän kuin kaksi dollaria päivässä. Hän ko
rostaa, että näiden 4 miljardin ihmisen muo
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dostamien BoPmarkkinoiden (Bottom of 
Pyramid) tulee muodostaa ”integroitu osa yk
sityisen sektorin toimintaa. Niiden tulee tulla 
osaksi yritysten ydinliiketoimintaa” (Prahalad 
2005, 6).

Miten tämä tapahtuu? Prahaladin mukaan 
se tapahtuu kehittämällä liiketoimintamalleja 
ja tuotteita, joiden tuottaminen, jakelu ja käyt
tö auttaa köyhiä maita nousemaan omille jaloil
leen. Prahalad kehottaa yrityksiä kehittämään 
uusia innovatiivisia ja ekotehokkaita tuotteita 
ja palveluja, joilla on ylivoimainen hinta/laatu
suhde, jotka toimivat vaatimattomissakin infra
struktuureissa, jotka hyödyntävät modernia 
teknologiaa näissä maissa käyttäjien ensisijai
sesti tarvitsemien tuoteominaisuuksien toteut

tamiseksi, jotka voidaan valmistaa kehitysmais
sa mahdollisilla tuotanto ja työprosesseilla ja 
joiden jakeluun ja käyttöön liittyy innovaatioi
ta, jotka parantavat näiden tuotteiden saata
vuutta ja käytettävyyttä tavallisten ihmisten 
keskuudessa. Prahaladin lupaus on, että yritys 
onnistuessaan tällaisten vastuullisten tuottei
den kehittämisessä menestyy myös itse.

suomalaisen Nokiaklusterin tuloksellista 
toimintaa kehittyvien maiden markkinoilla voi
daan pitää ainakin osin hyvänä esimerkkinä 
BoPmarkkinoiden hyödyntämisestä. keväällä 
2006 Nokialla oli afrikassa jo kuusi toimistoa 
valmistelemassa maaperää paikallisten markki
noiden vaatimille sovelluksille ja tulevalle kas
vulle (seulamo 2006).

�aulukko ��. Nokian t�rkei���t �arkkina�aat 1997–200� (kunkin vuoden 10 t�rkeint� �aata)

Maa 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

kiina 1 2 4 3 2 2 2 2 3
usa 2 1 1 1 1 1 1 1 1
uk 3 3 2 2 3 3 3 3 2
intia 4 5 6
saksa 5 4 3 4 4 4 4 4 4
Venäjä 6 7
italia 7 9 7 4 6 5 5 6 6
espanja 8 10 10 6 9
saudiarabia 9
ranska 10 8 6 5 6 6 5 7
Brasilia 6 9 9 9 7 7 10
arabiemiirikuntien liitto 8 5 7
thaimaa 8 8
Puola 10
Filippiinit 7 8
suomi 10 9 7 5
Hollanti 8 9
australia 10 9
ruotsi 8
tanska 10

lähde: Nokian vuosikertomukset.
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jatkossa matkapuhelimien kehittäminen tullee 
horjuttamaan eurooppakeskeistä maailmanku
vaa vielä enemmän. kysymys ei ole vain halvas
ta työstä, massamarkkinoista tai köyhien ihmis
ten auttamisesta. tulevaisuudessa esimerkiksi 
aasian mahtimaat kiina ja intia eivät ole No
kiaklusterin kannalta tärkeitä ainoastaan hal
poina massatuotantomaina ja suurimpina mark
kinaalueina, vaan myös luovan työn ja innovaa
tiotoiminnan keskuksia. jorma ollilan (2006, 
196) mukaan ”yhä useammat uudet tuotekon
septit ja liiketoimintamallit sekä myös teknolo
giat lähtevät nykyään liikkeelle näistä maista. 
suuren volyyminsä vuoksi nämä maat ovat toki 
myös äärimmäisen kiinnostavia kohdemarkki
noita sellaisenaan, mutta yhä useammin meidän 
on myös nähtävä nämä maat niin sanottuina 
edelläkävijämarkkinoina, joissa uusimmat tuo
tekonseptit ja liiketoimintamallit testataan ja 
josta ne tuodaan länsimarkkinoille.”

7. Globalisaatiokeskustelu ja
yritysten yhteiskuntavastuu

lehtitietojen mukaan Nokian kevään 2006 yh
tiökokouksen kokouspaikan edessä Foxconnin 
työpaikkansa menettäneet pettyneet työntekijät 
osoittivat mieltään vaatien mm., että suurempi 
osa Nokian matkaviestinten komponenteista 
valmistettaisiin suomessa. Foxconnin työnte
kijöiden kiukun ymmärtää hyvin. Matkapuhe
linteollisuuden komponenttituotannon nousu
ja lasku on ollut aivan liian nopealiikkeinen, 
jotta työntekijät ja heidän perheensä olisivat 
siihen kyenneet hyvin reagoimaan niillä paik
kakunnilla, joilla alan tuotantoyksiköillä on 
ollut keskeinen merkitys. Markkinat ja kustan
nukset eivät kuitenkaan ole tässä asiassa suo
malaisten puolella ja on varsin ymmärrettävää, 
että esimerkiksi intialaiset tai brasilialaiset ha

luavat itse valmistaa Nokiamerkkiset puheli
mensa eivätkä ostaa niitä heille kalliista euroo
pasta.

työtä siirtäviltä yrityksiltä on tietysti asial
lista vaatia käytännöllistä vastuullisuutta, jota 
ne itse korostavat erilaisissa yhteiskuntavastuu
politiikoissaan. tällaisen vastuullisuuden olen
naisia elementtejä ovat esimerkiksi:

• tuotannon vähentämisten ja siirtojen hyvissä 
ajoissa tapahtuva tiedottaminen, mikä antai
si henkilöstölle sopeutumisaikaa;

• erilaisten tukimuotojen kehittäminen yhdes
sä julkisen sektorin kanssa uusien työpaikko
jen hankkimisessa, uudelleenkoulutuksessa 
ja asuinpaikkakuntien vaihdossa;

• Yritysten vastuullinen toiminta kehittyvien 
teollisuusmaiden markkinoilla liittyen mm. 
palkkatasoon, työoloihin ja vapaan ammatti
yhdistystoiminnan takaamiseen.

ainakin hyvin yksikertaisessa taloudellisessa 
ajattelumallissa matkapuhelinmarkkinoiden 
uusi maantiede johtaa siihen, että (1) matka
viestinten hinnat laskevat, mistä hyötyvät ku
luttajat kaikkialla, (2) työllisyys paranee ja kan
santulo kasvaa kehittyvissä teollisuusmaissa 
ainakin niiden osalta, jotka pääsevät osallistu
maan tämän uuden tuotannon eri vaiheisiin, 
(3) kehittyvissä maissa syntyy ongelmia vain 
siltä osin kuin korvaavaa korkeamman tai sa
man jalostusasteen tuotantoa ei pystytä kehit
tämään.

kaikki eivät sen paremmin kehittyvissä 
maissa kuin suomessakaan pääse osallistumaan 
tähän rakennemuutokseen tehokkaasti. Hypo
teesinomaisesti voisikin esittää, että matkavies
timien ja muiden vastaavien tuotteiden uusi 
maantiede kaventaa kehittyneiden ja kehitty
vien maiden välisiä tuloeroja, mutta samanai
kaisesti lisää molempien maaryhmien sisäisiä 
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tuloeroja. tämä on asia, jota pitäisi tutkia huo
lellisesti. Pitäisi tutkia tarkasti, mitä esimerkik
si kiinan ja intian matkapuhelinvalmistuksen 
työmarkkinoilla ja oloissa tapahtuu ja miten se 
vaikuttaa näiden maiden työmarkkinakehityk
seen yleensä. samoin pitäisi tutkia, mitä irtisa
notuille ihmisille suomessa on tapahtumassa ja 
miten heidän osaamistaan voidaan jatkossa 
hyödyntää.

alan työntekijöille ja toimihenkilöille on 
kertynyt paljon osaamista, jota pitäisi pystyä 
hyödyntämään joko samalla alalla korkeamman 
jalostusasteen tuotteiden ja palvelujen kehittä
misessä sekä esimerkiksi lähimarkkinoiden hyö
dyntämisessä tai miksei myös muiden alojen 
yritysten tuotteiden ja prosessien kehittäjinä. 
tämän aikaansaamiseksi tarvitaan yksityistä 
yrittelijäisyyttä ja sen tukemista. esimerkiksi 
Flextronicsin ostamista ja lakkauttamista suo
malaistehtaista tärkein eli sievin tehdas on siir
tynyt takaisin suomalaisomistukseen ja tuotan
non suunnitellaan jatkuvan pienemmässä mit
takaavassa. Painopiste tulee olemaan prototyyp
pien ja pienten tuotesarjojen valmistuksessa 
sekä myös suunnittelussa (lähteenmäki 2006).

tällaista yrittelijäisyyttä kaivataan lisää. 
schumpeterilaisesta dynamiikasta tarvitsemme 
tuhon lisäksi luovuuden. onneksi viimeaikaiset 
tiedot suomen työllisyyskehityksestä vuosilta 
2004–2006 osoittavat, että etelään ja itään me
netettyjä työpaikkoja on voitu korvata muilla 
töillä ainakin korkeasuhdanteen aikana. työl
listen määrä kokonaisuudessaan ja jopa teolli
suudessa on lisääntynyt.

8. Päätelmät

tämän artikkelin keskeinen tulema on ensin
näkin, että yleinen globalisaatioprosessi, jonka 
eräs tekninen edellytys on globaali matkavies

tinverkko, nopeuttaa aikaisempaan verrattuna 
monia prosesseja. Matkapuhelinala osoittaa 
selkeästi, että tuotteiden diffuusio, toimialojen 
keskittyminen ja uusien tuotteiden tuotannon 
hakeutuminen sopiville tuotantoalueille tapah
tuu nopeammin kuin aikaisemmin.

toiseksi on perusteltua olettaa, että Nokia
klusteri on edelläkävijä nykyglobalisaatiolle 
tyypillisen yritysverkoston rakentamisessa. täl
le rakenteelle näyttäisi olevan ominaista erään
lainen joustava keskittyminen. tuotteiden val
mistusta ulkoistetaan kasvavassa määrin, mutta 
samalla kokonaisuus pidetään vankasti pääyri
tysten ohjauksessa. Valmistusta ei hajauteta 
suureen määrään maita, vaan luodaan alueelli
sia keskittymiä suurimpien markkinoiden lä
helle. uusien tuotteiden kehittäminen voi sijai
ta joustavasti etäälläkin valmistuksesta, mutta 
sekin keskitetään suhteellisen harvalukuiseen 
määrään maita. Monikansalliset yritykset ovat 
globaaleja toimijoita, mutta voivat silti pitkälti 
säilyttää pääkonttorimaansa identiteettiä ja 
kulttuuria. joustavan keskittymisen teesi tar
koittaa, etteivät halpenevat kuljetuskustannuk
set ja yhä uusien töiden muuttuminen ostetta
vissa olevaan muotoon sittenkään johda siihen, 
että yritysten kannattaisi hajauttaa toimintaan
sa äärimmilleen ja juosta pelkästään kustannus
ten perässä. Valmistuksen nopeus ja joustavuus 
edellyttävät keskittymistä. uusien tuotteiden 
kehittämisessäkin tarvitaan riittävän laajoja ja 
tiheän vuorovaikutuksen työyhteisöjä.

kolmanneksi näyttäisi siltä, että julkisessa 
keskustelussa ja tutkimuksessakin globalisaa
tioprosessia analysoidaan edelleen liikaa työ
kustannuskysymyksenä. Matkapuhelinala on 
erinomainen esimerkki siitä, että kysymys on 
myös pitkällä aikavälillä yhä enemmän markki
noiden kasvun siirtymisestä kehittyviin maihin 
sekä eräiden näiden maiden kyvystä lähitule
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vaisuudessa nousta myös uusien tuotteiden 
kehittäjiksi.

tämän artikkelin aineiston valossa suomi 
on pärjännyt toistaiseksi matkapuhelinalan glo
balisaatiosta kohtuullisesti. Parhaiten tämä 
näkyy Nokian t&ktoiminnan keskittymisessä 
suomeen. laitevalmistuksen alalla on menetet
ty työpaikkoja yli 3 000, mikä ei ole vähäinen 
määrä. Huomio on suunnattava uusien yritys
ten, korvaavien liiketoimintojen ja työpaikko
jen luomiseen. uusien työpaikkojen synnyn 
dynamiikan paremmaksi ymmärtämiseksi tar
vitsisimme hyvää empiiristä analyysia viime 
vuosina suomessa syntyneistä uusista työpai
koista. 
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