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Tilaus on määräaikainen. Tarjous on voimassa kotimaan tilauksiin 11.5.2015 asti.

Kyllä kiitos! Tilaan lahjaksi rastimani lehden:
Maaseudun Tulevaisuus Koneviesti Aarre 
� 1 kk = 19 € (norm. 36,50 €) � 3 numeroa = 21 € � 3 nroa = 21 € 
(MM5074) Tilaus alkaa 11.5.2015 (KM5041) Tilaus alkaa 21.5.2015 (AM5047) Tilaus alkaa 28.5.2015

Tilaus alkaa aikaisintaan tarjouksessa mainittuna päivänä ja se laskutetaan tilauksen alettua. Antamiasi tietoja 
voidaan käyttää ja luovuttaa Viestilehdet Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. Halutessasi voit kieltää yhteystietojen käytön/luovutuksen ilmoittamalla siitä Viestilehdet Oy:n asiakas-
palveluun: Viestilehdet Oy/Asiakaspalvelu, PL 440, 00101 Helsinki, puh. 020 413 2277 (ark. 8–16).

Lahjatilauskortti

Aarre tarjoaa tietoa ja
elämyksiä metsä-
asioista kiinnostuneille.
10 lehteä vuodessa.

Suomen 2. luetuin päivä-
lehti on maaseudun yrit-
täjän paras tietolähde.
Ilmestyy 3 x viikossa.

Tietoa ja hyötyä ammat-
tilaisille. Tuntee koneet 
ja hallitsee tekniikan.
18 nroa vuodessa.

Lehtilahja on aina arvostettu 
ja tuo iloa pitkään.

Tilaa helposti:
� Täytä ja postita viereinen kortti
� Soita 020 413 2277 (klo 8–16)
� Tilaa netistä: 
www.maaseuduntulevaisuus.fi/lehtilahjaksi

Ilahduta äitienpäivänä 10.5.!

Tilaa heti!
Tarjous voimassa11.5.2015 asti.

PTT:N TALOUSTUTKA

Jokainen on 
muutosjohtaja
Alavireinen Suomen talouden tila saa pohtimaan kysymystä, 
miten työpaikoilla tehdään tulosta. Paljon puhutaan työn 
hinnasta ja työhön käytettävästä ajasta. Yhtä tärkeää olisi 
mielestäni pysähtyä arvioimaan, mitä työpaikoilla tapahtuu.

Tehdäänkö oikeita asioita? Tehdäänkö ne fiksusti? Teke-
vätkö ihmiset mielellään töitä?

Talouteen ja työelämään odotetaan kilpailukykyä ja 
vauhtia tehostamisesta. Irtisanomisten aallon pyyhkiessä 
voimalla vähän joka alaa työt tehostuvat ja uudistuvat väistä-
mättä. Todellinen uudistuminen on kuitenkin työpaikkansa 
säilyttävien varassa.

Moni sellainenkin, joka muuten kaipaisi uutta puhtia 
uralleen, jää vanhaan tuttuun työhön näinä aikoina, kun 
vaihtoehdot työmarkkinoilla ovat vähissä. Tässä piilee 
loukku sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Vaikka työ 
pysyisi samana, työtapoja voi ja on aina syytä uudistaa.

Johtamistaitojen merkitystä ei voi korostaa liikaa työn 
tuloksellisuudessa. Esimies- ja alaisrooleista huolimatta 
jokainen työntekijä on itsensä johtaja. Esimiehet johtavat 
sekä itseään että alaisiaan.

Työpaikkadynamiikan havainnollistamiseksi oletetaan 
yksinkertaisuuden vuoksi, että johtaminen voi olla kum-
massakin tapauksessa joko hyvää tai huonoa. Muodostuu 
neljä vaihtoehtoa, jossa pomo johtaa hyvin sekä itseään että 
alaisiaan, pomo johtaa huonosti sekä itseään että alaisiaan 
tai pomo johtaa hyvin itseään mutta huonosti alaisiaan. 
Neljäs yhdistelmä on käytännössä mahdoton, koska 
johtaakseen hyvin alaisiaan pomon on hallittava itsensä 
johtaminen.

Muutos parempaan, tuloksellisempaan ja mielekkääm-
pään työelämään lähtee jokaisesta. Erityinen rooli on toki 
esimiehillä. Työelämätutkimukset osoittavat esimiestyön 
muuttuneen tietoyhteiskunnassa vuorovaikutteiseksi tiedon 
ja osaamisen johtamiseksi.

Esimiesten olisikin kyettävä tunnistamaan työntekijöiden 
erityisosaaminen ja motivaatiotekijät. Työn tehokkuutta on 
kyetä luomaan käytännöt, miten osaamista jaetaan. Nyky-
päivänä ei voi olla varaa pimittää tietoa. Osaamisen arvo 
kasvaa, kun sen jakaa kollegoille.

Työterveyslaitos puhuu työn imusta. Esimieheltä perään-
kuulutetaan voimaannuttavaa esimerkkiä: rohkeutta näyttää 
suuntaa ja nöyryyttä oppia virheistä. Osaamisen valmentajan  
olisi uudistuttava myös itse. Tähän hyviä välineitä ovat 
näkö- ja kuuloaistit: esimiehen olisi oltava laajanäköinen ja 
osattava kuunnella.

Esimerkillä johtaminen herättää luottamusta. Uskottavuus 
kasvattaa työntekijöiden motivaatiota, halukkuutta sitoutua 
yritykseen ja antaa paras osaamisensa käyttöön.

Työn tuloksellisuus kohentuisi, jos jokainen irtisanomi-
selta välttynyt kantaisi vastuuta yrityksen kehittymisestä 
omia toimintatapojaan 
uudelleen arvioimalla ja 
pitämällä huolta omasta 
kehittymisestään. Suo-
mella ei ole varaa moti-
vaationsa kadottaneisiin 
työntekijöihin. eeva.alho@ptt.fi

EEVA ALHO  
on PTT:n ekonomisti.

Tunnistin ja kamera 
paljastavat kuluttajan 
ostoskäyttäytymisen
VTT tutkii kuluttajien osto-
käyttäytymistä liiketunnis-
tuksen ja silmänliikekameran 
avulla.

Kameroista kertyvä aineistoa 
yhdistetään Forecan paikallis-
säätietoon sekä lähikaupan os-
tosdataan. Näin saadaan entis-
tä tarkempi käsitys kuluttajien 
liikkeistä myymälässä.

VTT selvittää asiakkaiden 
kuljeskelua hyllyjen välissä 
yhdessä Suomen Lähikaupan, 
Sinebrychoffin, Forecan ja 
Aalto-yliopiston kanssa. Tut-
kijat havainnoivat kuluttajien 
käyttäytymistä Helsingin Suu-
tarilassa sijaitsevassa Siwassa 
tässä kuussa.

Siwassa on käytössä syvyys-
kamerat, joilla seurataan ih-
misvirran liikkumista, ja vapaa-
ehtoisille asiakkaille annetaan 
silmänliikekamerat. Ne ker-
tovat, miten ihmiset liikkuvat 

myymälässä ja mihin asioihin 
katse kiinnittyy. 

Seniorimarkkinointipäällikkö  
Satu Puumala Suomen Lähi-
kaupasta kertoo, että asiakkai-
den käyttäytymisen ymmär-
täminen auttaa kehittämään 
myymälöiden palvelua.

Kuluttajien käyttäytymistä 
on perinteisesti selvitetty haas-
tattelu- tai kyselytutkimuksilla, 
joissa kuluttajat itse kertovat 
käyttäytymisestään.

MAIJA ALA-SIURUA

Vapaa-
ehtoisille  

asiakkaille  
annetaan silmän-
liikekamerat.

3D-tulostus voisi  
kääntää muutto-
liikkeen takaisin 
kaupungeista ja  
taajamista  
maaseudulle.

TAMPERE (MT)
Tamperelaisen Ideascoutin 
toimitiloissa muovia pursotta-
va suutin liikkuu rytmikkäästi 
aluslevyn päällä. Kerros ker-
rokselta alustalle tulostuvat 
rannekoru ja pilli.

3D-tulostimen aherrusta 
katsellessa alkaa väkisinkin 
miettiä, mitä kaikkea sillä voisi 
tehdä.

”Tämä muuttaa liiketoimin-
taa, se menee sinne, missä 
ihminen sitä tarvitsee”, Pekka 
Ketola sanoo.

Ketola perusti yhdessä Petri 
Pitkäsen kanssa Idesacoutin 
loppuvuonna 2011. Molemmat 
ovat työskennelleet aikaisem-
min Nokialla.

Yhtiö vetää erilaisia osallis-
tavia kehitys- ja uudistushank-
keita, hyödyntää teknologioita 
ja etsii erilaisia liiketoiminta-
mahdollisuuksia.

3D-tulostus on kahta viimek-
si mainittua mitä suurimmassa 
määrin.

Hajautettua tuotantoa
3D-tulostuksen etu on, että 
tehdas voi olla missä tahansa ja 
sitä voi siirtää vaikka pakettiau-
tossa.

”Perinteinen tehdas vaatii 
sadan miljoonan investoinnin 
ja 2 000 työntekijää. Oman 
3D-tehtaan tekisi traktorin hin-
nalla”, Pitkänen sanoo.

Ketola ja Pitkänen ovat toi-
veikkaita, että tulostus voisi 
vetää koulutettuja ihmisiä kau-
pungeista takaisin maaseudulle 
sekä luoda ansaintamahdolli-
suuksia nykyisille asukkaille.

Missään ei tällaista vielä ole, 
mutta mikään ei sitä estä, mie-
het sanovat.

”Maailmassa on kyllä rahaa, 
ja ihmiset säätävät lait”, Pitkä-
nen huomauttaa.

Ensin pitää määrittää tavoite 
tarpeeksi kauas, ja sitten siitä 
tehdään se, mikä on tällä hetkel-
lä mahdollista, Pitkänen jatkaa.

Yritys on ollut luomassa 

3D-tulostuksen Akatemiaa Pir-
kanmaalla. Akatemia on vuoden 
mittainen hanke, jossa keskity-
tään pk-yritysten osaamisen, 
valmiuksien ja tietojen kasvat-
tamiseen 3D-tulostuksesta.

Puuta ja metallia
Tulostuksen tekniikka ei rajoi-
ta tuotantoa. Tulostaa voi niin 
muovia kuin metalliakin.

Uusia harppauksia eteenpäin 
tehdään päivittäin.

”Eilen luin artikkelin, jossa 
kerrottiin kuinka vedestä ja 
selluloosasta saatiin tulostettua 
puuta”, Ketola kertoo.

Myös aiemmin mahdottoma-
na pidetyt silmälasien linssit on 

onnistuttu tulostamaan.
Mahdollisia asiakkaita maa-

seudun tulostimille voisivat 
olla vaikka veneveistämöt tai 
telakat.

”Esimerkiksi Kokkolan seu-
dulla on paljon metallialan ali-
hankintaa, missä 3D-tulostusta 
voisi hyödyntää”, Ketola sanoo.

Tulostaminen voisi olla myös 
isomman mittakaavan teolli-
suutta. Esimerkiksi Belgiassa 
toimii jo tuhat ihmistä työllistä-
vä 3D-tulostukseen perustuva 
tehdas.

Maamiesseuran yhteinen
”Ei näitä joka tilalla ole parin 
vuoden päästä, eikä näillä tulos-

teta nivelakseleita”, Pitkänen 
sanoo.

”Mutta tulostaa voi kaiken-
laisia pienempiä varaosia sekä 
täysin uudenlaisia, tarpeeseen 
tulostettavia kappaleita.”

Ketola on esimerkiksi tulos-
tanut matkapuhelintelineen ja 
lipputangon seinäpidikkeen, 
kun sopivia ei ollut muuten 
saatavilla.

Yksi mahdollisuus voisi olla 
paikallisen maamiesseuran 
oma tulostin, joka olisi yhteis-
käytössä.

3D-tulostimella voi myös 
tehdä rakenteita, jotka ovat 
perinteisillä menetelmillä, ku-
ten valamalla tai sorvaamalla, 

mahdottomia.
”Tulostimella voitaisiin 

tehdä esimerkiksi yksilöidyt 
hevosenkengät kilpahevosille. 
Ne voisivat olla kisakohtaiset, 
tulostin vain autossa mukana 
kisapaikalle”, Ketola hahmot-
telee.

Hinnat ja lainsäädäntö
Metallitulostimen jälkikäsitte-
lylaitteineen saa noin 200 000 
eurolla. Hinta oli vielä pari 
vuotta sitten miljoonan paik-
keilla. 

Muovitulostimia saa jo muu-
tamalla satasella.

Myös metallitulostimien 
hinnat laskevat ja niiden käyttö 

muuttuu yhä helpommaksi.
”Yliopistoporukka kokosi 

500 euron osista toimivan lait-
teen”, Pitkänen kertoo.

Omaa lainsäädäntöä 3D-tu-
lostukselle ei vielä ole, mutta 
sitä pohditaan aktiivisesti muun 
muassa Yhdysvalloissa.

”Lähtökohtaisesti osia voi 
kopioida omaan käyttöön. Esi-
merkiksi kopioitujen varaosien 
myyminen onkin sitten eri asia”, 
Ketola sanoo.

Toisaalta myös varaosakaup-
pa voi mullistua 3D-tulostuksen 
myötä samoin kuin suoratoisto-
palvelut ovat mullistaneet mu-
siikki- ja tv-alan.

JUKKA LEHTINEN

3D-tulostin voisi olla  
maaseudun tehdas

Petri Pitkänen seuraa vierestä, kun tulostin pursottaa aluslevylle rannekorua ja pilliä. 

Petri Pitkänen perusti yhdessä Pekka Ketolan kanssa  
osallistavia kehityshankkeita vetävän Ideascoutin  
loppuvuonna 2011.

3D-tulostuksella voidaan tehdä lukemattomia erilaisia esineitä niin koristeeksi (pystykuvat) kuin käyttöönkin.  
Vaakakuvan muovista tulostettu pilli on saumaton, ja sen sisälle tulostettu kuula irroitetaan rungosta tulostuksen jälkeen 
pienellä ruuvimeisselillä.

KARI SALONEN

Tulostimella voitaisiin tehdä esimerkiksi yksilöidyt hevosenkengät kilpahevosille. Ne voisivat 
olla kisakohtaiset, tulostin vain autossa mukana kisapaikalle. YRITTÄJÄ PEKKA KETOLA, IDEASCOUT


