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Tänne työ
Elcoteqin Suomen irtisanomiset eivät 
kosketa insinööri Usha Bhaskaria. 
Hän työskentelee yhtiön Bangaloren 
tehtaalla 450 euron kuukausipalkalla. 
Ja on tyytyväinen.

amu on vielä viileä ja kirkas, 
kun pikkubussi toisensa pe-
rään kaartaa Elcoteqin pu-
natiilisen tehtaan pihaan 
Bangaloren elektroniikka-
puistossa. Autoista kiirehtii 
ulos nuoria miehiä ja naisia. 
Kaupungin liikenne oli taas 

tukossa ja kello on jo melkein kahdeksan. Työ-
vuoron alkuun on enää muutama minuutti.

On tiistai 13. helmikuuta.
Usha Bhaskarin, 34, vihreän tunikapuvun 

helmat heilahtavat, kun hän kiirehtii sisälle. 
Ennen kellokortin leimaamista hän ehtii no-
peasti koskettaa otsaansa ulko-oven pielessä 
seisovan Ganesh-jumalan alttarin kohdalla, 
siunausta työpäivälle.

Kiire loppuu hetkeksi, kun Usha on vetänyt 
ylleen valkoisen työtakin ja jalkaansa kumitos-
sut. Tehtaan ruokalassa odottaa aamiainen: 
riisikakkuja, linssikeittoa, kookoskastiketta ja 
paahtoleipää. Usha käy pöytään muiden nais-
ten kanssa, miehet istuvat omissa pöydissään. 
Puheensorina peittää nopeasti peltilautasten 
ja -mukien kolinan.

Teksti Katri Merikallio, Bangalore 
Kuvat Kaushik Ramaswamy
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◼ Usha Bhaskarin 
työpäivä alkaa ennen 
kahdeksaa, kun 
yhtiön bussi kaar-
taa Elcoteqin tehtaan 
eteen. Työntekijöitä 
tervehtii Ganesh-juma-
lan alttari, jota useim-
mat työntekijät ehtivät 
kiireestä huolimatta 
tervehtiä. Kaikki työn-
tekijät – johtajia myö-
ten – nauttivat saman 
aamiaisen tehtaan ruo-
kalassa. Sen jälkeen 
Usha lähtee tuotanto-
saliin tarkastamaan, 
kuinka päivän työt 
ovat lähteneet 
käyntiin.
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Täällä tiedetään, että vajaan 7 000 kilomet-
rin päässä Lohjalla Elcoteq aikoo irtisanoa 
työntekijöitään. Suomi on kuitenkin niin 
kaukana, ettei uutinen kuohuta aamupa-
laansa syöviä työntekijöitä. Työtä riittää, El-
coteq valmistelee Intian-toimintojensa laa-
jentamista.

T änään on kiire päivä”, Usha selittää 
avatessaan tietokonettaan ilmastoi-
dun tuotantosalin reunalla.

Edellisenä päivänä koko Karnatakan osa-
valtiossa oli yleislakko. Jopa osavaltion lip-
pulaivan elektroniikkapuiston oli hiljennyt-
tävä, kun poliittiset ryhmittymät protestoivat 
vesioikeuden päätöstä, joka heidän mieles-
tään sortaa Karnatakaa joen virtaaman sään-
nöstelyssä.

Usha on lakosta harmissaan, hänelle se 
merkitsee töiden ruuhkautumista. Talon si-
sältä tulleiden sähköpostien lista on pitkä, 
mutta ne saavat vielä odottaa. Tiimin vetä-
jänä hänen on ensin tehtävä viikon toimin-
tasuunnitelma, ja esitettävä se selän takana 
odottavalle esimiehelle.

Työpöydällä ei näy henkilökohtaisia muis-
tilappusia tai kuvia omaisista. Ainoastaan 
punainen pindi-merkki Ushan otsassa ja 
työtakin alle sujautettu pitkä kultaketju pal-
jastavat, että hän on naimisissa.

Liki kaikki tehtaan 850 työntekijää 
työskentelee suuressa tuotantosalis-
sa. Kolme tuotantolinjaa piipittää, 

naksuttaa ja suhisee vaimeasti vuorokaudet 
ympäri, vain työntekijät vaihtuvat kolmesti 
päivässä.

 Ergonomisesti muotoillut tuolit rullaavat 
uusilla puhtailla lattioilla, seinillä on valis-

tuskylttejä työturvallisuudesta ja yrityksen 
sosiaalisista arvoista.

”Järjestys ja siisteys ovat täällä olennaisia”, 
Usha sanoo.

Nuoret naiset ja miehet painelevat osia 
piirilevyihin, joihin koneet ovat jo latoneet 
tuhat pienintä komponenttia. Osa työnteki-
jöistä tarkistaa, että jokainen osa on varmas-
ti kohdallaan.

Linjan päässä valmiit tuotteet pakataan 
laatikoihin kuljetusta odottamaan. Banga-
loren tehdas valmistaa elektroniikkayhtiöil-
le esimerkiksi modeemeja ja matkapuheli-
mia.

Usha, on insinööri, ja hän on tehnyt 
töitä Elcoteqin tehtaalla yli kaksi 
vuotta, lähes koko sen olemassaolon 

ajan. Siinä ajassa hän on noussut tiiminsä ve-
täjäksi ja saanut uusia vastuualueita.

Kokoonpanolinjalla tehdään kuusipäi-
väistä viikkoa. Usha käy töissä maanantais-
ta perjantaihin, mutta hänen työpäivänsä 
on yhdeksäntuntinen. 

Usha tienaa 13 vuoden työkokemuksella 
noin 450 euroa kuussa ja pitää palkkaan-
sa hyvänä.

Silti hän jatkaa työn ohessa kirjekurssil-
la opintojaan, jotta saisi diplomi-insinöörin 
tutkinnon suoritettua. Se parantaisi taas ete-
nemismahdollisuuksia.

Usha ei osaa pitää isona ongelmana sitä, 
että palkat Euroopassa ovat moninkertai-
set.

”Luulisin, että meillä myös elinkustannuk-
set ovat paljon alhaisemmat. Sitä paitsi ei ku-
kaan vertaa palkkaansa jonkun toismaalai-
sen palkkaan, vaan naapurinsa”, insinööri 
naurahtaa

Usha on jo ehtinyt tehdä 16-kohtai-
sen listan päivän töistä ja käy pur-
kamaan sitä. Mieluisin on Power-

Point-esityksen valmisteleminen muille 
työntekijöille. Ushan vastuulla on ajaa lin-
jalle uusi, entistä tehokkaampi tuotantota-
pa. Sitä varten hänet lennätettiin Kiinaan 
kahdeksi päiväksi tutustumaan sikäläiseen 
Elcoteqin tehtaaseen. 

”En ollut ennen käynyt ulkomailla, enkä 
edes Intiassa kuin naapuriosavaltiossa. Oli 
vaikuttavaa nähdä, miten Kiinassa asiat on 
hoidettu.”

Erityisesti Dongguanin kaupungin siis-
teys, leveät kadut ja toimiva liikenne ihastut-
tivat Ushaa.

”Ajattele, että siellä oli jo ennakkoon ra-
kennettu leveät tiet sen varalle, että liiken-
ne joskus lisääntyy. Meillä Bangaloressa 
tiet ovat aina tukossa ja minunkin työmat-
kani kestää yli tunnin, vaikka se ei ole kuin 
parikymmentä kilometriä”, Usha harmit-
telee.

B angaloren tehtaan suomalaisjohta-
ja Kaapo Liede ottaa vastaan tehtaan 
neuvotteluhuoneessa, jonka nimi 

on Espoo. Liede toteaa lakonisesti, että nä-
kymät Intiassa ovat erittäin hyvät.

”Joka kuukausi täällä avataan kuusi mil-
joonaa uutta kännykkäliittymää. Kasvun 
mahdollisuudet ovat valtavat kun ajatellaan, 
että täällä on yli miljardi asukasta.”

Elcoteqin tärkeimmät asiakkaat – Nokia 
ja Sony-Ericsson – hallitsevat matkapuhelin-
markkinoita. Niistä Nokia valmistaa puheli-
mensa jo nyt Intiassa.

Liede sanoo, että Elcoteqin Intian toimin-
toja laajennetaan jo tänä vuonna. Tyhjä tuo-

◼ Usha on ainoa naispuolinen tiiminvetäjä yksikössään. Esimies odottaa kai-
kilta suunnitelmaa viikon työtehtävistä. Vastavalmistuneet insinöörit ovat 
tulleet täyttämään työnhakulomakkeita Elcoteqin tehtaan ala-aulaan kerros-
ta alempana.

◼ Elcoteqin Intian tehtailla työntekijöiden keski-
ikä on 23 vuotta. Useimmat ovat koulun jälkeen 
suorittaneet kahden vuoden tekniset opinnot, ja 
heidän lähtöpalkkansa on 80 euroa kuussa.

”

Teollisuuspuistossa Elcoteqin ei tarvitse maksaa veroja eikä tulleja.
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tantohalli odottaa valmiina kerrosta ylem-
pänä.

Eli siirtyvätkö työt Lohjalta suoraan tän-
ne?

”Siitä ei ole ollut puhetta. Koska heidän 
asiakkaansa ovat lähinnä Euroopassa, us-
koisin, että myös tuotanto pysyy siellä. El-
coteqin kaltaisen yrityksen on oltava siellä 
missä asiakkaatkin ovat ja missä tuotanto 
on tehokkainta.”

Viime vuonna Liede palkkasi 500 työnte-
kijää, tänä vuonna hän arvioi palkkaavansa 
ainakin 150 lisää. Alueen 152 teknistä insti-
tuuttia takaavat sen, että perusosaavia teki-
jöitä riittää.

Liede varoittaa, että toisin kuin Suomes-

sa ajatellaan, myös osa suunnittelusta ja luo-
vasta työstä siirtyy ajan myötä Intiaan ja Kii-
naan. Osaavia työntekijöitä riittää niilläkin 
aloilla.

Elcoteqin tehtaassa on standardisoitu 
käytännössä kaikki, tuoleja myöten.

”Meillä on samat laitteet ja proses-
sit kaikkialla maailmassa”, Liede sanoo.

Vain palkkoja ei ole yhtenäistetty.
Intiassa ei käydä kolmikantaneuvottelu-

ja, vaan Elcoteqissä lasketaan, mikä on alan 
keskipalkka alueen vastaavissa tehtaissa. El-
coteqin väelle maksetaan hiukan keskimää-
räistä paremmin. Kokoomatyötä tekevä tek-
nikko saa alkupalkakseen 4 500 rupiaa eli 80 

euroa kuussa. Se on selvästi enemmän kuin 
opettajan tai koulutetun toimistotyöntekijän 
keskiansio Intiassa.

”Täällä perustyöntekijöiden palkat ovat 
alempia kuin Kiinassa, mutta johdon puo-
lestaan korkeampia. Kysyntä osaajista on 
niin suurta”, Liede arvioi.

Jos teet työsi hyvin, voit saada vuodessa 15 
prosentin palkankorotuksen. Joka tapauk-
sessa palkka nousee vuosittain kahdeksan 
prosenttia. Tosin myös hintataso nousee viisi 
–kuusi prosenttia vuodessa.

Intiassa palkat ovat nousussa, vaikka ero 
esimerkiksi Suomeen on yhä jättimäinen.

Lieteen mukaan it-yritykset vetävät palk-
koja ylöspäin, pätevimmistä työntekijöistä 
alkaa olla jo kilpailua.

Elcoteq toimii erityisessä elektroniikka-
teollisuuspuistossa, sen ei tarvitse maksaa 
veroja voitosta eikä tulleja tuomistaan mate-
riaaleista tai koneista. Vastalahjaksi sen pi-
täisi myös viedä tuotteitaan maasta – ja tuo-
da vientituloja valtiolle. Käytännössä vienti ei 
ole vielä kunnolla käynnistynyt, Intian omat 
markkinat ovat niin valtavat.

”Mutta suunnitelmamme on, että veisim-
me täältä Lähi-itään ja Afrikkaan”, tehtaan-
johtaja Liede sanoo.

Kello on puoli yksi, Usha on saanut 
seuraavan päivän esitelmänsä val-
miiksi ja ehtii lounaalle. Menu on 

perusintialainen – riisiä, linssikeittoa, kol-
mea erilaista kasvispaistosta ja chapatia, 
paistettua leipää – ruoka maistuu todella hy-
vältä. Aterioista työntekijät maksavat muuta-
man rupian nimellisen korvauksen.

Puolen tunnin ruokatauon aikana Ushalta 
ei saa kriittisiä arvioita työnantajastaan, vaik-
ka yrittäisi. Vain se että 850 työntekijästä on 
naisia ainoastaan 75, harmittaa häntä. Mut-
ta sekään ei johdu fi rmasta, vaan Karnatakan 
osavaltiosta, joka kieltää naisilta yötyön.

”Jos naiset saisivat tehdä yötöitä kuten 

◼ Tehtaan johtaja Kaapo Liede kehuu 
Elcoteqin näkymiä Intiassa erittäin 
hyviksi.

▶
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naapuriosavaltiossa, naisten olisi paljon hel-
pompi saada töitä.”

Ammattiliitoilla on perinteisesti vahva 
asema Intiassa, ja niiden ääntä on totuttu 
kuuntelemaan. Elcoteqin tehtaassa ei am-
mattiliittoa ole.

”Jos joku haluaa sellaisen perustaa, se olisi 
kyllä sallittua”, Usha sanoo.

Häntä se ei kuitenkaan kiinnosta. Ushan 
mielestä ammattiliitoilla on Intiassa huono 
maine, häntä ei kiinnosta mellakointi.

Mutta entä jos työnantajan kanssa tulee 
ongelmia?

”Jos minulla on ongelma, puhun siitä 
esimieheni kanssa. Minä koen, että meitä 
kuunnellaan.”

Intiassa kastijakoa ja syvää eriarvoisuut-
ta vastaan on kamppailtu vuosikymmeniä, 
mutta se on edelleen arkea. Ushan mieles-
tä kansainvälisissä yrityksissä ihmisiä koh-
dellaan tasa-arvoisemmin ja työntekijöitä 
arvostetaan.

Elcoteqissä kaikki työntekijät syövät sa-
massa ruokalassa samaa ruokaa, käyttävät 
tuotantotiloissa samoja suojavaatteita ja kul-
kevat ulos mennessään metallinpaljastimen 
läpi. Se on pienessä maaseutukylässä kasva-
neelle Ushalle iso juttu.

Niin Usha kuin hänen työtoverinsa vai-
kuttavat hämmentyneiltä, kun kes-
kustelu kääntyy Suomeen ja Lohjan 

irtisanomisiin. Niitä ei kukaan osaa surku-
tella. Täällä on totuttu siihen, että jokainen 
huolehtii vain omista ja perheensä asioista.

”Siellä varmaan työn teettäminen on kal-
liimpaa ja siksi työt tulevat tänne. Mutta mei-
dän on aika vaikea kuvitella, mitä Suomes-
sa tarkoittaa, kun jäät ilman työtä”, Usha 
myöntää.

Keskusteluun liittyy  Joshy Mathai, tehtaan 
turvapäällikkö, ja toteaa, että teillä Suomessa 
on kuitenkin sosiaaliturva, joka auttaa työn-
tekijöitä pahimman yli.

”Täällä jos jäät työttömäksi, jäät samalla 
ilman ruokaa.”

Kun kello on vartin vaille viisi, Ushan 
16-kohtaisella listalla on yhä kolme 
tehtävää hoitamatta.

”Ne voin hoitaa huomennakin”, hän to-
teaa ja sulkee tietokoneensa.

Nyt on jo kiire. Bussit lähtevät tehtaan pi-
halta tasan kello viisi, metallinpaljastintar-
kastuksen jälkeen Usha juoksee taas, nyt 
portaita alas pukuhuoneeseen.

Kun bussi kaartaa ulos elektroniikkapuis-

tosta valtatielle, on kuin siirtyisi kokonaan 
toiseen maailmaan. Vihreät nurmikot ja pui-
den reunustamat teknologiapuiston kadut 
muuttuvat ruuhkaiseksi ja kaoottiseksi In-
tiaksi. Tienvierustoja peittävät roskat, leh-
mät vaeltelevat tööttäilevien autojen keskel-
lä ja puolialastomia lapsia kykkii tienpen-
koilla.

Kuumuus ja pakokaasut tunkevat sisään 
bussin avoimista ikkunoista.

Radio pauhaa hindipoppia ja työntekijöis-
tä yksi toisensa jälkeen alkaa nuokkua ikku-
naa vasten. Usha vakuuttaa, ettei häntä väsy-
tä, mutta jo puolen tunnin jälkeen hänenkin 
silmänsä alkavat painua kiinni.

Runsaan tunnin ajomatkan jälkeen Usha 
alkaa kerätä helmojaan. Pooja textiles -kau-
pan kohdalla bussi pysähtyy ja Usha hyppää 
kadulle. Hämärtyvä ilta piilottaa takapihojen 
jätekasat ja kujien romuautot. Muutaman 
korttelin päästä Usha näkee jo tyttärensä 
Preranan vilkuttavan parvekkeella.

Kotona pienessä kaksiossa odottavat Us-
han aviomies Tulsidas, 38, ja kotitaloutta 
hoitava serkkutyttö Annapurna. Perheellä on 
aikaa pari yhteistä tuntia ennen kuin Prera-
nan on käytävä nukkumaan.

Illalla Usha opiskelee vielä tunnin ennen 
kuin sammuttaa valon. Puoli kuudelta aa-
mulla Nokian kännykkä piippaa hänet taas 
uuteen työpäivään. SK

Elcoteq Bangalore
valmistaa asiakkailleen kommunikaatio-

järjestelmiä, puhelimia ja modeemeja
työntekijöitä 850
peruspalkka 80–90 euroa/kk 
työviikko 48 tuntia, 6 päivänä 
lomat: 15 lomapäivää, 10 sairaspäivää vuodessa
edut: aamiainen, lounas/päivällinen, työmatkat, 

ilmainen terveydenhoito
10 euron tuki lastenhoidolle 
tehtaassa ei ammattiliittoa
sairasvakuutus ja tapaturmavakuutus
palkallista äitiyslomaa 6 kk

▶

▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

Elcoteq Lohja
tuottaa tilauksesta kommunikaatiojärjestelmiä ja puhelimia
työntekijöitä noin 200 (toimihenkilöt ja insinööripalvelut mukaan 

lukien noin 350)
keskipalkka lisineen noin 1 850 euroa/kk
työviikko 40 tuntia, 5 päivänä
lomat: 30 lomapäivää vuodessa, työsuhteen kestosta riippuen 

28–56 palkallista sairaspäivää
edut: laajennettu terveydenhoito, aamukahvi
80 % työntekijöistä Metalliliiton jäseniä, teknologiateollisuuden 

työehtosopimus
liiton jäsenetuna matkustaja- ja tapaturmavakuutus
palkallinen äitiysloma 56 päivää + Kelan etuudet

▶
▶

▶
▶
▶

▶
▶

▶
▶

◼ Ushan työmatka tehtaalta kotiin kestää toista tuntia. Hieman ennen 
puoli seitsemää Ushan 3-vuotias tytär Prerana saa äidin kotiin.
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lähtee
Ja täältä työ

ohjan tiistai on kylmä ja hil-
jainen. Kolmisenkymmentä 
työntekijöiden autoa värjötte-
lee lämpötolpissa Elcoteqin 
tehtaan pihassa. He ovat edel-
lisviikolla saaneet kuulla, että 
yritys harkitsee koko tehtaan 
lopettamista.

Tämän jutun piti alun perin 
kertoa, miltä Lohjan tehtaan arki näyttää 
Bangaloren rinnalla, mutta Elcoteqin il-
moitus laittoikin arjen sekaisin. Tehtaan 
kaksisataa työntekijää kokoavat yhä elekt-
roniikkaa kolmessa vuorossa, mutta teh-
dassaliin ei nyt pääse.

”Ilmapiiri on aika masentunut tuol-
la edelleenkin. Jokainen odottaa niin 
kauan, että virallisesti sanotaan, mitä meil-
le tapahtuu”, raportoi pääluottamusmies 
Jari Lepola, joka kiirehtii aulaan suoraan 
aamupäivän yt-neuvotteluista.

”Ensimmäiset vasta. Pari tuntia jauhet-
tiin, näitä yleisiä asioita.”

Jari Lepola, 33, on nähnyt Gunnarlan 
tehtaan lähes koko tähänastisen elin-
kaaren ja pelkää pahoin, että näkee 

myös sen lopun. Elcoteq saneerasi vanhan 
muovitehtaan käyttöönsä 1995, nousukau-
den orastaessa. Sieltä ja Lohjan toisesta toi-
mipisteestä sai huippuvuonna 2000 elan-
tonsa yhteensä lähes 900 ihmistä.

Harvennus alkoi, kun Lepola ryhtyi luot-
tamusmieheksi 2001. Suunnilleen joka 
toinen vuosi on vähennetty työntekijöitä, 
ja yhtä usein on tapahtunut yrityssiirtoja 
tai liikkeenluovutuksia, joiden mukana 
on tullut lisää väkeä. Ja nyt jälleen hän jou-
tuu vastaamaan työtovereidensa tuttuihin 
”yyteekysymyksiin”. Kuinka pitkään saa an-
siosidonnaista ja kuinka pitkät ovat irtisa-

Teksti Susan Heikkinen Kuva Hannu Lindroos

Kun intialais-
insinööri lopettelee 
lounastaan 
Bangaloressa, Jari 
Lepola istuutuu 
yt-neuvottelupöytään 
Lohjalla.

L

▶

◼ Pääluottamusmies Jari Lepolalla 
oli 13. helmikuuta totinen tiistai. Yhteis-
toimintaneuvottelujen ensimmäinen 
istunto oli takana ja tiedotustilaisuus 
edessä.
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nomisajat – ne asiat ihmisiä ensimmäisek-
si pohdituttavat.

Yt-neuvottelut kestävät vähintään kuusi 
viikkoa.

”Määrätyistä asioista tietysti liikkuu hu-
huja. Mutta kun irtisanomisen uhka kos-
kettaa koko henkilöstöä, huhuja on paljon 
vähemmän kuin silloin, jos se koskettaisi 
vain osaa. Se vaikuttaa ilmapiiriin paljon. 
Ei tule sitä kyräilyä toisia kohtaan.”

Naisääni kajahtaa kovaäänisestä. ”Huo-
mio huomio. Tiedotustilaisuus kello 12.15 
tehdassalin tyhjässä tilassa.”

Suljetun tilaisuuden ajaksi koko ra-
kennus tuntuu vaikenevan. Aulan 
seinillä ei ole jumalten kuvia vaan 

kunniakirjoja. Menestystä työympäristö-
kilpailuista. Lohjan palolaitoksen myön-
tämä paloturvallisuuspalkinto. Pienet me-
hengen symbolit tuntuvat nyt pilkalliselta 
huumorilta, kun ihmiset tuntevat itsensä 
pelinappuloiksi.

Jos Elcoteq päättäisi lakkauttaa tehtaan, 
työnsä menettäisi Lepolan mielestä erit-
täin osaava poruk-
ka. ”Senhän voi pe-
rustella jo sillä, että 
meitä on karsittu 
moneen kertaan. 
Eihän täällä voi ol-
la enää muuta kuin 
ammattitaitoista 
väkeä.”

Työntekijöiden 
keski-ikä on alle 40, 
naisia on hieman 

enemmän kuin miehiä. Kymmenet ovat 
käyneet Gunnarlan tehtaalla alusta asti.

Tiskillä ovat pinossa valokuva-albumit 
parin vuoden takaa, jolloin koko henkilöstö 
juhli vauhdikkaasti tehtaan kymmenvuo-
tispäivää. Pääomistaja Antti Piiponkin läs-
näolo on tallennettu kymppikuvaan.

”Ainakin itse haluaisin vaatia omista-
jilta vastuuta”, pääluottamusmies Lepola 
sanoo. ”Elcoteq on lähtöisin Lohjalta. Vie-
lä muutama vuosi sitten annettiin ymmär-
tää, että sillä on jotain arvoa, mutta ei sil-
lä tunnu tänä päivänä olevan enää mitään 
merkitystä.”

Intiaan Lepolalla ei ole terveisiä. Hänkin 
on perheellinen, lähes Usha Bhaskarin 
ikätoveri, ja hänkin taittaa Elcoteqille 

kahdenkymmenen kilometrin työmatkaa 
– asunto on vasta hankittu Sammatista. Ei 
ole ainakaan kovasti vahvistanut elcoteqi-
läisten globaalia yhteenkuuluvuutta, että 
töitä viedään maasta toiseen.

”Meille on toitotettu koko ajan, että tä-
mä globalisaatio on meille vain mahdolli-
suus. Tässä se meidän mahdollisuutemme 
huippu nyt on.”

Tehtaan ulko-ovella ei ole metallinpaljas-
tinta, mutta naapu-
ritontin lumisessa 
männikössä piipit-
tää.

Lohjalainen tali-
tiainen ei laula pe-
rinteikkäästi titityy 
eikä enää edes mo-
dernisti tityy. Sen 
on ollut pakko in-
novoida uusi tahti: 
tittyy. SK

◼ Henkilöstö juhli Gunnarlan tehtaan 
kymmenvuotispäivää elokuussa 2005.
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Teksti Kustaa Hulkko 
Kuva Markku Niskanen

Elcoteqin 
johtaminen on aina 
ollut ongelmien 
ratkaisemista. 
Pääomistaja Antti 
Piippo uskoo, että 
tälläkin kertaa yritys 
pystyy huolehtimaan 
kilpailukyvystään.

◼ Antti Piipon mielestä elektro-
niikan laskevien hintojen rau-
tainen laki on hyvä asia. ”Yhä 
suurempi määrä ihmisiä voi 
käyttää näitä tuotteita. Kän-
nykkä on loistoesimerkki siitä.”

lektroniikan sopimusvalmis-
taja Elcoteqin kannattavuus 
sukelsi viime vuonna. Yritys 
aloitti ohjelman, jolla pyri-
tään 20 miljoonan euron kus-
tannussäästöihin. Suomessa 
vaakalaudalla on 500 työpaik-
kaa.

Yhteensä yritys työllistää noin 23 000 
henkilöä, joista noin 700 Suomessa.

Ei ole ensimmäinen kerta, kun Elcoteqil-
la on edessään vaikea ongelma.

”Liiketoiminta, jossa olemme mukana, 
on jatkuvaa asiakkaiden ongelmien ratko-
mista”, sanoo Elcoteqin perustaja ja pää-
omistaja Antti Piippo, 60. Hän on yhti-
ön hallituksen puheenjohtaja. Elcoteqin 
osakkeista hän omistaa 22 ja äänivallasta 
44 prosenttia.

Kuusi vuotta sitten ongelma oli Ericsson, 
yksi Elcoteqin tärkeimmistä asiakasyrityk-
sistä. Se ilmoitti siirtävänsä matkapuhelin-
ten valmistuksen amerikkalaiselle Flextro-
nicsille, Elcoteqin kilpailijalle.

Uutinen oli paha isku Elcoteqille. Se 
menetti kerralla noin 30 prosenttia liike-
vaihdostaan. Yhtiön tulos oli tappiollinen 
vuonna 2001. Toistaiseksi se on ainoa tap-
piollinen vuosi Elcoteqin 15-vuotisessa his-
toriassa.

”Sopeutuminen tapahtui nopeasti”, Piip-
po sanoo.

Piipon mukaan silloin kriisi ratkaistiin 
niin, että Elcoteq alkoi tehdä entistä tii-
viimmin yhteistyötä Ericssonin kanssa.

ratkaistaan
Tämäkin ongelma

E

▶
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Elcoteq palvelee tietoliikenne-elektro-
niikkaa valmistavaa teollisuutta. Se tekee 
matkapuhelinvalmistajille kännyköitä, te-
leverkkojen rakentajille taas tukiasemia. 
Myös esimerkiksi digisovittimet kuuluvat 
Elcoteqin tuotevalikoimaan.

Liikevaihdosta noin 90 prosenttia syntyy 
ulkomailla: esimerkiksi Amerikoissa, Kii-
nassa, Intiassa, Virossa, Unkarissa. Elco-
teq on Suomen teollisuuden varhaisimpia 
ja nopeimpia kansainvälistyjiä. Suomalais-
yrityksen toimitusjohtaja Jouni Hartikai-
nen istuu nykyään Sveitsin Zugissa.

Tarina vasta alussa
Antti Piippo sanoo, että Elcoteqin kansain-
välistyminen on puolitiessä.

Hän tarkoittaa sitä, että yrityksen liike-
vaihdosta yli puolet syntyy Euroopassa. 
Pääkilpailijat ovat joko amerikkalaisia tai 
aasialaisia. Euroopassa ei ole muita mer-
kittäviä alan yrityksiä kuin Elcoteq, joka on 
maailman kuudenneksi suurin elektronii-
kan sopimusvalmistaja.

”Olemme olleet altavastaajia maantie-
teellisen asemamme takia.”

Tuotekehitystä tehtiin aluksi pelkästään 
Suomessa. Nyt sitä on siirretty myös Pieta-
riin, Tallinnaan ja Pekingiin, pian myös In-
tian Bangaloreen.

”Meidän on vietävä asiakkaiden lähel-
le myös tuotekehitysosaaminen ja siihen 
liittyvä tutkimustoiminta. On rakennetta-
va yhteistyöverkostot paikallisten yliopis-
tojen kanssa”, Piippo sanoo.

Euroopan merkitys vähenee siksi, että 
Aasian markkinat ovat ylivoimaisen suu-
ret ja kasvavat koko ajan.

Piipon mukaan Elcoteqin toimiala on 
kaikkea muuta kuin kypsä.

”Se on vasta tarinansa alussa. Siinä ta-
pahtuu jatkuvasti suuria muutoksia.”

Maailman elektroniikkateollisuuden 
tuotannon arvo on noin 1 200 miljardia eu-
roa. Siitä viidennes eli 250 miljardia euroa 
on ulkoistettu sopimusvalmistajille eli val-
mistuspalveluyrityksille.

Elektroniikkateollisuuden tuotanto kas-
vaa viitisen prosenttia vuodessa, mutta so-
pimusvalmistus jopa 10 prosenttia. Piippo 
pitää mahdollisena, että sen osuus voi jopa 
kolminkertaistua nykyisestä.

Kaikki alan johtavat yritykset toimivat 
ympäri maailmaa.

Piipon mukaan kaikkien merkittävien 
elektroniikan sopimusvalmistajien johto 
miettii kuumeisesti tulevaisuuttaan.

”Olemmeko sijoittautuneet oikein, olem-
meko lähellä asiakkaita, jotka kysyvät pal-
veluitamme kolmen tai viiden vuoden ku-
luttua?”

Nokia ei ongelma
Elcoteq on kasvanut hurjaa vauhtia lähes 
koko historiansa. Vuoden 2006 liikevaih-
to oli kaksinkertainen verrattuna vuoteen 
2003, vaikka viime vuonna elettiin tasanne-
vaihetta. Yrityksen kannattavuus on koko 
ajan ollut hyvä tai vähintään siedettävä.

Viime aikoina yhtiön toiminnanohjaus 
ei ole mennyt nappiin. Ongelmista kertoo 
se, että Elcoteqin tuotantomäärät ovat hei-
lahdelleet. Tehtaiden käyttöaste ei ole pysy-
nyt korkeana.

Elcoteqin tuloksen heikkenemisen syyk-
si on julkisuudessa arveltu sitä, että Nokia 
on siirtänyt kalliiden matkapuhelinten ko-
koonpanoa entistä enemmän Aasiaan Elco-
teqin kilpailijoille.

Nokian ja Ericssonin yhteinen osuus El-
coteqin saamista tilauksista oli  kuusi vuot-
ta sitten 92 prosenttia, nyt se laski 66 pro-
senttiin.

Piippo kiistää, että Elcoteqin murheet 
johtuisivat Nokiasta.

”Ei niin voi sanoa. Nokialle toimitettujen 
matkapuhelinten absoluuttinen määrä on 
kasvanut. Samalla sen suhteellinen merki-
tys on pienentynyt, koska myynti muille on 
kasvanut.”

Piipon mukaan tuotannon heilahtelu ei 
ole kännyköiden sopimusvalmistajalle mi-
kään yllätys. Se on tyypillistä alalle, koska 
puhelinten kysyntää on vaikea ennustaa.

”Mitä lähempänä tuotteet ovat kulutta-
jaa, sitä suurempi volatiliteetti, herkkyys 
heilahdella. Ainoa mistä voi olla varma on 
se, ettei menekki noudata alkuperäistä en-
nustetta.”

Jos menekki on yllättävän suuri, mutta 
sopimusvalmistaja ei pysty lisäämään tuo-
tantoaan, asiakas on tyytymätön.

Jos tilanne on toisin päin, sopimusval-
mistaja kärsii. ”Meitä ei oma mainonta 
auta, jos asiakkaan tuotteen kysyntä hii-
puu.”

Piippo sanoo, että tuotantolinjojen täys-
käyttö on helpompi saavuttaa, jos yrityk-
sellä on useita asiakkaita. ”Se on kuulunut 
meidän strategiaamme aina.”

Nyt Elcoteq on tehostanut asiakashan-
kintaansa.

Samoin on olennaista, että tuotteita on 
paljon, sillä niiden kysynnän vaihtelut ta-
saavat toisiaan.

Elcoteq valmistaa satoja, muunnelmi-
neen jopa tuhansia erilaisia tuotteita. Täs-
sä tilanteessa tuotteiden valmistus pitää 
osata jakaa oikein eri tehtaisiin.

Entistä enemmän vastuuta
Eräät Elcoteqin kilpailijat ovat kasvaneet 
kiivaasti ostamalla asiakkaidensa tehtai-
ta. Näin teki esimerkiksi Flextronics, joka 
teki kaupat Ericssonin matkapuhelinteh-
taista.

Elcoteq on tehnyt omat yritysostonsa, 
mutta se ei hurahtanut tähän muotiin. Se 
rakensi omat tehtaansa ja varusti ne joka 
paikassa uudella teknologialla.

”Olemme halunneet investoida tehok-
kaaseen tuotantoon lähellä asiakkaita.”

Nyt on Piipon mukaan siirrytty taas uu-
teen ajanjaksoon: Foxconn-vaiheeseen. 
Foxconn on yksi maailman suurimmista 
sopimusvalmistajista, joka osti muutama 
vuosi sitten suomalaisen kännykänkuori-
valmistajan Eimon.

Uudessa vaiheessa sopimusvalmistajan 
on tuotannon lisäksi hallittava myös tuo-
tekehitystä ja suunnittelua.

”Asiakas määrittelee tuotteen, sopi-
musvalmistaja suunnittelee ja toteuttaa 
sen”, Piippo kuvaa. Sopimusvalmistajan 
osaamisen on siis mentävä yhä syvem-
mälle.

Foxconn tekee muovi- ja metalliosatkin 
itse. Elcoteq on toistaiseksi ostanut ne. Se-
kin aikoo mukaan uuteen trendiin, tosin 
ikiomalla strategialla.

”Kuuntelemme asiakkaitamme. Kehi-
tämme toimintakykyämme”, Antti Piippo 
sanoo. SK

Liikevaihto 4,28 mrd. euroa (+3%)
Liikevoitto 44 milj. euroa (-43 %)
Henkilöstöä 23 300 (+18 %).

▶
▶
▶

Jos kysyntä hiipuu, sopimusvalmistaja kärsii ensimmäisenä.

Elcoteq 2006


