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Selvitysty6: Suoma la isen h uoneka I u n

kilpa ilu kyky tu leva isu udessa
Toimeksiantaja:Ympanstё ministeno/ohjelmapaallikko Petn HeinO Dnro NV/3785/2018

Selvitystyo tehtiin haastattelema‖ a20 yritysta heina_ja e10kuussa 2018 T5ma k00ste muodostuu

yrityshaastattelulen kOmmenteista k‖ pa‖ ukyvysta resurssikohtaisesti.

l TYOVOIMA
Haastatte!uien perusteella osaavan tyOvoiman saamisessa on valkeuksia.Osaavaa tyOvoimaa ei

saada palkkakunna‖ ee‖ tyё n kysynta ia tattOnta elvat kohtaa Haastatteluissa kavi‖ mi myOs tarve

panostaa koulutukseen kalkilla osa― alue‖ :a eli tulisi kouluttaa puuseppien lisaksi myos

muotoilり oita la markkinouia Lisう ksi kommentoit:in tyOvolman olevan ka!:ista′ ,ohtuen palkan

s市ukululsta la ty6markkinan olevan‖ ian iaykkさ′kOska lrtisanominen on valkeaa ia kal:ista

JohtoplltOkset:

Alan koulutuJOleste:maa tulisi kehittaa rekry‐ ja oppisopimuskou:utuksen avu‖ a Seka keh:ttaj

tukり jttestelma tehtail:e,etta voivat tse huoiehJa koulutuksesta(meStan/kisal!i_ma:‖
)

Tyёvoiman kysynnan ia tattOnnan Ongelmaan vo■ aisiin reagoida laaientama!la

alihankintaverkostoa seka perustama‖ a toimipisteita palkkakunn‖ le′ joissa saatav‖ la osaavaa

tyOvoimaa

2.丁∪OTANttOLAITTEET/KONEKANTA
Haastattelujen perustee‖ a strategian rnukainen tuotantosuuntaus maar65 kOnekannan.
″
Kovaka:usteiden″ tuotannossa konekanta ei ole tarpeeksi rnodernia Paua‐ ja sohvatuotanto

kasity。‐valtaista(ompelu)′ jOten ei vaadi suuria koneinvestointela Vanerirungot hankitaan

a:ihankkijo‖ ta

JohtopaatOkset:

Heikon kannattavuuden iohdoSta ei ole uska‖ ettu investoida tarpeeksi rnoderniin konekantaan.

Kilpa‖ ukyky5 voidaan parantaa panostama‖ a automaatioon′ robot‖ kkaan ia

komponenttituotantoon

3.丁UOTAN NOSSA KAYTEttA∨ AT MATERIAALI丁
Haastattelulen perustee‖ a tuotannossa kaytettavien materiaalien saatavuus on va!taosin kunnossa

la laatuun voidaan valkuttaa ostok"iteerein Sohvan valmistttat kOmmentoivat koivuvanerin

huonosta saatavuudesta ja vaahtomuovin hinnan noususta.Kansainvalistynyt markkina asettaa

uusia vaateita kaytettav‖ le materiaaleille eli kansainvaliset kriteerit mm sertifiointi― valkeuttaa

materiaa‖n saantia.

Johtop患 5tOkset:

Valnnistala voitaisiin tukea j51eStama‖ a yhteistyota materiaaliostoissa― ns.ostOpOOlin avu‖ a.

K‖ pailukykya voidaan parantaa tukema‖ a valmistajia v‖ apitamaan kv.PEFC― ja FSC― sertifikaatteja
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4. KilNTEISToT<UlUr
Haastattelujen perusteella toimialalla ylisuuret tehtaat eli tuotannon neli6mS6rdt ylimitoitetut
suhteessa myyntiin. Kiinteist6kulut ovat merkittdvd kuluerd, mutta niillS ei kriittista merkitysti
kilpailukykyyn.

Johtopidttikset:

Ei vaikutusta kilpailukykyyn.

5. MARKKINOINTI
Haastattelujen perusteella markkinoinnin merkitys on kasvanut, koska hyvd tuote (hyve materiaali,
rakenne ja muoto) ei enee riita - tarvitaan houkutteleva ja katu-uskottava brdndi
(lifestyle/mielikuva/brand). Myds ostokeytteytyminen on muuttunut siten, ette kuluttajat ostavat
edullisempia kalusteita ja nettikaupan osuus jakelukanavana on kasvanut. Markkinointia pideteen
yhte tarkeena ku in tuotantoa.

Kotimaa/vienti:

Kotimarkkinan pienuudesta johtuen valmistajat tarvitsevat vientimyynnin volyymejd. Menestys
kotimarkkinoilla, tuotanto- ja markkinointiprosessin kehittdminen sekd vientilaadun
aikaansaaminen ovat edellytys vientimarkkinoilla perjeemiseen. Vientitoiminta hyvin pitkijdnteisti
ja vaatii panostamista.

Jakelukanava:

Haastatteluissa ilmeni, ett5 kivijalkakau ppojen nelidmearet pienenevet. Tilalle pienempid "hybridi"
-myymdl6itd, jotka toimivat liseentyneen verkkokau pan kdynnin tukena. N5m5 "hybridi" -myymaldt
toimivat toimistona, vdhittiiskauppana seke netti- ja projektimyynnin tukena (showroom). Myos
nettikaupan ja some-markkinoin nin roolin korostuminen ja merkitys vahvistuu tu levaisu udessa.

M arkkinointivastuun koettiin siirtyneen myymdl6iti valmistajille. Huonekalu ketjuja pidettiin
hyvdnd jakelukanavana, koska kustan nustehokkuus heikkenee markkinoitaessa yksittaisten
ka luste liikke ide n kautta.

Tuotekehitys / design:

Vahvuutena ja heikkoutena koettiin insin66rimdinen tuotekehitys - ajattelu ja suunnittelu.
Toisaalta korostettiin, etta yrityksen strategia meerittelee tuotekehityksen ja designin painoarvon.

Osa yrityksiste keskittyy tuottamaan taideteollisuustuotteita - osa keskittyy kauniisiin arjen
keytt6esineisiin ja osalle riittdd kalusteen funtionaalisuus (kaytettavyys/toim inallisu us).

Vahvuudeksi koettiin myds insindririosaaminen, skandinaavinen design ja tunnetut suunnittelijat.
Tuotekehityksen ja designin roolia pidettiin erittain merkittavane osana kilpailukykyd. osalle
yrityksista laadukas design on ehdoton edellytys, mutta myds muut kokevat, etta tuotekehitys on
tarkedS. Tulee aikaansaada uusia tuotteita ja joustavuutta. Markkinat vaativat jatkuvaa tuotteiden
ja valmistuksen kehittamiste ja "ajanhermolla" pysymiste.

Johtopaatiikset:

Osaamisvaje markkinoinn issa, erityisesti konsepti-ajattelussa seke brand -kehityksesse. Valmistajia
tulisi tukea konseptiajattelun ja brand -kehityksen lisaksi tuotteista misessa sekd vientimyynn issa.
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Kuitenkin vientihalu la‐ OSaaminen on lahdettava vntyksen sisalta la On Oltava valmis

pitkalanteiseen tyё hOn

Jake:ukanava:

Tuk■oimien tunsi kehittaa valmiuksia nettikaupan ia SOme― markkinoinnin hyёdyntamisessa

Tuotekehitys/deSign:

Tarkea rOO:i kOnseptiajattelussa ia brand― kehityksessa.Alan tulisi panostaa vhteistyOhOn

muotoilijoiden/huOnekalusuunnitte!ijoiden kanssa seka opp‖ aitosyhteistyё hOn.Voitais‖n ibleStab

valkka suunnttelukilpailu Tuotekeh■ yksessa la suunn■telussa tunsi entyisesti huomioida

innovatiivisuus ia eko!。 gisuus

6 TOIMINNAN RAHOITTAMINEN
Haastattelulen perustee‖ a rahoitusta on lilan vahan′ se Onl‖ an ma:ttamatonta seka vakuusvaieet

Ovat nesana.Kommenttien mukaan TEKES eitue puuteollisuuttala Finnvera on unohtanut roo‖ nsa

riskisijoittajana.Koettiin′ etta peruskannattavuus on tultava kotimaasta′ rnutta vientiin tarvitaan

valtion tukea

Va:tion tuki:

TEKESin messutuki konkreettisin― paat6kset vain nopeammaksila tuet muutenkin helpommaksi

hakea.Finnveran roolia tulisi vahvistaa tukJI嗜 eSte:massa.

Johto● latOkset:

Perusteol‖ suudesta puuttuu ulkopuoliset(markkinaehtoiset)rahOitta,at(Vrt lT― ala).ValtiO Voisi

Operoida aktiivisemmin ko,sektori‖ a Finnvera enemman pankkimainen― sen rooli voisi o‖ a

merkttavampi“ skinkantalana ynttalan面 nna‖ a:vient■ ukija‐ vakuudet Mahdollises● 2

Ver●51estelmad.valtio jakamaan nskij′ jolloin korkeampi verokanta(20%― >30%)

Alan kou:utusldleStelmaa tulisi kehittaa rekry_ja Oppisopimuskoulutuksen avu‖ a Tukり arlesteiman

avu‖ a tehtaat voisivat hoitaa itse koulutuksen tarvittaessa.Toiminnan rahoittamisessa on

oleeilista ammattimaisen lilketoimintasuunntelman teko.Paivtetty strategia ja tavo■ teellinen

suunnitelma on kannattavan lliketoiminnan,kilpa‖ ukyvyn,a rahOituksen elinehto.

7.DlGITAALISU∪ S′ EKOLOGISt」 ∪S′ KO丁 I MAIS∪ ∪S

DIGITAALISUじ S

Haastatteluien perustee‖ a digitaalisuus koetaan merkittavana mahdO‖ isuutena ja suomalaisten

vahvuutena Koetaan′ etta digitaa!isuuden ha‖ inta vahvistaa k‖ pa‖ ukykya.

JohtopaatOs:

Digitaalisuudessa on ede‖ akavilan etu suomalaiset ovat vahvoja ala‖ a la voiSiVat o‖ a

edellakavり ota.PanOstaminen digtaalisen toimintaymplnston kehttamiseen:verkkokauppaan′

digi‐ markkinointiin,3D― ma‖ innus tuotannonohjauslattestelnnissa seka tuOte― ja

sisustussuunnittelussa Digitaalisuuden ha‖ inta vahvistaa k‖ pailukykya
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EKOLOG S∪ US

HaastateLavat kokivat ekologisuuden merkittlvana mahdOllisuutena la″ muSt″ ―tekりand.

[kolog:suus,a kierratettavyys koetaan tode‖ a tarkeina asiOina ja suomalaiset valveutuneita

asiassa Ratkaistava pakkausten ia vaahtOmuovin uude‖ eenkayttё昌

JohtoplatOkset:

Asiakasknteenen_,a arvtten vuOkSi ekologisuus,a kierratettavyys ovat merkittava kilpallukykyyn

valkuttava lo nyt′ mutta sen painoarvo kasvaa tulevaisuudessa Valmistalia V。■aisiin tukea

,alestama‖ a ka!usteille huolto― ,a hOito― ohieet,huomiolden paloturva‖ isuusja

kestavyystestaukset Ko kehittamischielma vahvistaa k‖ pa‖ ukykyj.

KOTIMA SU US

Haastattelujen perustee‖ a kotimaisuuden rnerkitys on vahentynyt Sen koetaan vahvistavan

kuitenkin k‖ pallukykya.Kotimaisuus on positiivista― takaa palvelun ia laadun Suomalaisuutta

arvostetaan ko■ maan lisaksi monlssa ma`sa′ n‖ n pohiOiSmaissa kuin Japanissa′ Saksassa la

vena,コ |15 Kommenttien mukaan kotimaisuus tuliJ p■ 5a vahvemmin esilla

JohtopaatOkset:

Kotimaisuus vahvistaa kilpailukyky5 MADE!N FINLAND on hattattaVa puhtaaksi.

YhteistyOmahdo:lisuudet tulisi kartoittaa en tOimuoiden kanssa′ esim Suoma!aisen ty6n llitto

Kotimaisten valmista,ien akJivisemmalla yhteistyOllう o‖si merkttava valkutus kilpailukykyyn
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YHttEENV巨丁OKYSYMYKSEttTARKEI卜dPIEN
ASIAKOH丁IEN LOmMISttKSI

1.KOMMEN丁01 ALAN KAN NAT‐
‐
「AVU Ul‐

~FA JA ttULEVAiSUtJDEN

NAKYMIA
Haastattelulen perustee‖ a yritykse‖a tulee O‖a paivitetty strategia ia taVOittee‖ inen suunnitelrna.

Koetaan′ etta strategian mukainen erikOisturninen kannattaa ja erittain tarkeaksi kOetaan vahva

tuote la brand.Tuotanto― ja rnyyntistrategian lisaksijakelukanavava‖ nta on tarkea.

Kansainva‖ styVassa rnaailmassa EU koetaan kotirnarkkinaksio Parempaan suuntaan o‖ a rnenossa.

Kun kysynta lisaantynyt― pallo y‖ tyksilla′ mutta kuOrma epatasapainOssa ia Vaatii vakion

reagointiao Mahdo‖ isuudet yrityskohtaisia‐―kansainva‖nen k‖ pailu kovenee′ rnutta

mahdo‖ isuudet on.

JohtopaatOkset:

丁ulevaisuudessa on oltava kansainva‖ nen Ote n‖ n tuotannossa kuin rnarkkinoinnissa.Kalkkilahtee

strategiasta ja suunnitelrna‖ :sesta seka tavOittee‖isesta toirninnasta.MyOs erikoisturninen on

tarkeaa.Lahtё kOhtaisesti kotimarkkina on EU ja kaikkitoirninnot tu‖ si o‖a Euroopan

mittakaavassao Erityisesti korostuu konseptialattelun ia brand:in tarkeys.Tuotteita ja valrnistusta

on kehitettava kokO aian‐ automatilkan ia rObOtiikan rnerkitys tuotannossa la innOVatiiv:suus

tuotekehityksessa ovat tarkeita asiOita。

2.MERKITTAVIN KILPAILUKYKYA HEIKENTA∨ A ttEKI」 A
Haastatteluien perustee‖ ak‖ pa‖ ukykya heikentaa rnuuttunut kulutuskayttaytyrninen.Kuluttajat

ostavat edullisempia kalusteta kuin ennen ia verkkOkaupan merkitysiakelukanavana on kasvanut.

Ongelmaksi koetaan myё siavkka tyomarkkina la llian korkeat palkan sivukuluto My6s markkinointi‐

osaarninen koetaan puuttee‖ iseksi.K‖ pailukykya helkentavat rnyё s vaikeudet tyё voirnan ja

materiaa‖en saatavuudessa.

JohtopaatOkset:

Kulutuskaytoksen muuttumiseen tulee reagoidao Panostukset verkkokaupan ia digimarkk:noinnin′

konseptialattelun ia brand:in kehittanliseen.Koulutusiariestelrnan kehittarnlnen helpottaa osaa―

van tyё voirnan saatavuutta ia OStOpoo‖ ―yhteistyё  rnateriaa‖ ostoja.

3.MITEN VOITAIS‖ N PARHAITEN KEHITTA SUOMALAiSEN

日∪ONEKALtJN KILPAILUKYKYA
Haastatteluien perustee‖ a rnarkkinointia tunsi kehittal.Tarkeaa O‖ si kOnseptiaiattelu la brand.

Tuotannon tehostarninen tu‖ sitoteuttaa automaation ja robot‖ kan avu‖ a.Tarkeina tulevaisuuden

k‖ pa‖ ukykyyn valkuttavina asioina nahdaan digitaa‖ suus/digi‐markkinointi seka eko10gisuusja

kierratettavyys.
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JohtopaatOkset:

Tulisi panostaa markkinointiosaamiseen:brandaamiseen ja digimarkkinointiin.丁 uotantoa tulee
tehostaa automaation ia rObOtilkan avu‖ a.Esi:n nousee rny6s ekologisuuden ja kierratettavyyden

merktys.Kilpailukykya voidaan kehtttaa my6sioustavammalla tyё markkinalla′ yrttysten valisella

yhteistyё ‖a ia valtio va‖ an pitkajanteis‖ la tOirn‖ la.

SELVttγSWON ttEKIJAN EHDOttUS:

Perustetaan tyoryhma ratkaisemaan selvitystyё n es‖ lenostamat asiakohdatia organisOirnaan

kehtysproiektien implementointi.

Selvitystydn laatija:

At 1r -,, 
,

/'q /Gfu#al-
Petri Pajt|miiki

Fyndet Capital Oy

Nummenkenkd 2

04300 Tuusula

Tel. +358(0)500 6666s0


