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Tutkielma käsittelee suomalaista elektroniikkayhtiötä Elcoteqia, joka tuotti sopimusvalmistajana 
elektroniikkateollisuuden tuotteita ja komponentteja. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaista keskustelua 
Elcoteqista käytiin Kauppalehdessä vuosina 1990–2001, ja miten tämä keskustelu heijastaa laajempaa ICT-
alan muutosta ja sen julkista kuvaa. Tutkimus perustuu Kauppalehden aineistoihin rajatulta aikakaudelta, 
mutta hyödyntää myös teollisuudenalaa ja Elcoteqia käsitteleviä muita lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta. 
Aluksi luokiteltua aineistoa tutkitaan määrällisin menetelmin, mutta mahdollisimman kattavan kuvan 
saamiseksi aineistoa analysoidaan myös laadullisesti. 

 Kauppalehden kirjoittelu oli 1990-luvun alussa vähäistä, mutta siinä oli havaittavissa 
selkeää kiinnostusta vauhdilla kasvavaa Elcoteqia ja koko ICT-alaa kohtaan. Yhtiön laajeneminen 
ulkomaille ja kasvava liikevaihto saivat sijoittajat innostumaan yhtiöstä. Käänteentekevänä hetkenä 
kirjoittelussa voidaan pitää vuoden 1997 pörssiin listautumista, joka muutti yhtiön käsittelyä 
Kauppalehdessä pysyvästi. Sijoittajat näkivät Elcoteqin mahdollisuutena rikastua, joten sen esiintyminen 
uutisissa lisääntyi runsaasti. Toisaalta myös artikkeleiden aiheet ja sisältö muuttuivat. Artikkelit 
painottuivat vuoden 1997 jälkeen selkeästi pörssiin ja liiketoimintaan, minkä lisäksi kritiikki yhtiötä 
kohtaan kasvoi. Elcoteqin ulkomaille tähtäävä globalisaatio-ohjelma söi investointeineen yhtiön tulosta ja 
tämä aiheutti paljon epäilyksiä yhtiötä kohtaan. Myös koko sopimusvalmistusalaa ruodittiin 
teollisuudenalana, kun yhtiöiden kasvavat liikevaihdot eivät näkyneet niiden tuloksessa. Kauppalehdessä 
alaan suhtauduttiin myös lyhytnäköisesti, ja juuri sen hetken tulos tuntui vaikuttavan runsaasti kirjoittelun 
sävyyn. Samaan aikaan Elcoteq oli vakiinnuttanut asemansa yhtenä suomalaisista suuryrityksistä, ja 
Kauppalehdessä yhtiötä käytettiin esimerkkinä vientivoittoisesta sopimusvalmistusyrityksestä. 

 Kuitenkin 2000-luvulle tultaessa Elcoteqin suurimmat investoinnit olivat takanapäin ja 
yhtiön johdon visiot globalisaation tärkeydestä konkretisoituivat sijoittajille. Pörssikurssi, liikevaihto ja 
tulos olivat korkeimmillaan, kunnes vuonna 2001 ICT-alaan kohdistunut yliarvostus paljastui ja IT-kupla 
puhkesi. Tämä johti ICT-alalla rajuun notkahdukseen, joka näkyi kuitenkin enemmänkin pörssikursseissa, 
kuin varsinaisesti liiketoiminnassa. Samaan aikaan myös alan kiinnostavuus lehdistössä väheni.  Elcoteqin 
käsittely Kauppalehdessä heijastaa hyvin yhtiön historian muutoksia, ja sen kautta voidaan samalla 
tarkastella laajempaa ICT-alan kokemaa murrosta sekä sen kuvaa julkisessa keskustelussa. 
Nousujohteisesta kehityksestä huolimatta Kauppalehden sivuilla oli sijaa kritiikille, etenkin puhuttaessa 
yhtiön tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista. 
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1. Johdanto 

1.1 Tutkimuksen aihe, taustat ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimus käsittelee suomalaista elektroniikkavalmistaja Elcoteqia, joka valmisti 

sopimusvalmistajana elektroniikkateollisuuden tuotteita ja komponentteja. Yritys tuli 

tunnetuksi erityisesti Nokian alihankkijana, ja Elcoteqilla oli suuri merkitys Nokian 

menestyksessä vuosituhannen vaihteessa. Tutkimuksen otsikossa esiintyvä suora lainaus 

Elcoteqin perustajalta Antti Piipolta1 kuvaa mielestäni osuvasti Elcoteqin 

teollisuudenalan kokemaa vauhdikasta murrosta 1990-luvulla. Jos yritys yritti tuolloin 

menestyä kopioimalla toisten yritysten toimintamalleja, se pysyi todennäköisesti 

jatkuvasti jäljessä teknologian kehityksen kärjestä. 

Suomen teollisuudessa elettiin 1900-luvun loppupuolella muutoksen aikoja, 

sillä talouden jatkuva kansainvälistyminen pakotti suomalaisetkin yritykset muuttamaan 

toimintatapojaan ja ajatusmallejaan. Suomi liittyi Neuvostoliiton hajottua yhä 

vahvemmin globaaliin kilpailuun, mikä osaltaan loi haasteita talouteen, mutta toisaalta 

myös mahdollisti suuria menestystarinoita, kuten Nokian ja Elcoteqin esimerkit 

osoittavat. Elcoteqin muutos vauhdikkaasti kasvavasta suomalaisesta tähdenlennosta 

suureksi vakavasti otettavaksi eurooppayhtiöksi2 oli esimerkki muille ajan ICT-

yrityksille. Toisaalta se kertoo myös ajasta, jota yhä tänä päivänä monet suomalaiset 

haikeana muistelevat.  

 Tutkimuksen aiheena on Elcoteqia koskeva kirjoittelu Kauppalehden 

sivuilla 1990-luvulla. Ajallinen rajaus asettuu vuosien 1990 ja 2001 välille. Kyseinen 

ajanjakso on valittu tutkimukseen sen moninaisen luonteen takia. Lama vaikutti Suomen 

talouteen negatiivisesti, mutta vasta vauhtiin päässeen ICT-alan piirissä vastaavaa 

romahdusta ei tapahtunut. ICT-klusteri kasvoi laman jälkeen nopeammin kuin Suomen 

perinteisesti vahvat metsä- ja metallisektorit. Toisaalta 2000-luvulle tultaessa ICT-alan 

klustereiden henkilöstömäärän ja liikevaihdon määrän kasvu hidastui ja pysähtyi IT-

kuplan puhjettua vuosina 2000–2001.3 Tämän perusteella vahvimman nousun voidaan 

katsoa keskittyneen 1990-luvulle. Nämä muutokset näkyvät myös Elcoteqin toiminnassa 

selkeästi.  

                                                             
1 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen.  
2 Kansainvälisiä suuryrityksiä varten luotu yhtiömuoto. Elcoteq muuntui eurooppayhtiöksi vuonna 2005. 
3 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, s. 35–36. 
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Muutokset ja niiden näkyminen Elcoteqin yritystoiminnassa perustelevat 

myös itse Elcoteqin valintaa tutkimuskohteeksi. Pyrinkin tutkimuksessani Elcoteqin 

muutosten kautta tarkastelemaan ajalle tyypillisiä ilmiöitä laajemmassa kontekstissa ja 

tulkitsemaan Elcoteqin vaiheita osana 1990-luvun yleistä talouskehitystä. 

Tutkimuskysymykset olen laatinut niin, että pystyisin niiden avulla muodostamaan 

näkemyksen Elcoteqin asemasta Suomen talouselämässä. Toisaalta pyrin löytämään 

kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, miten muutokset vaikuttivat kotimaisiin yrityksiin 

etenkin teknologiateollisuudessa. Toki on muistettava, että yhden yrityksen perusteella ei 

voida tehdä suoria yleistyksiä, sillä Elcoteq oli ainoastaan yksi menestyksekäs esimerkki 

lukuisten muiden yritysten rinnalla. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

- Minkälaista keskustelua Elcoteqista käytiin Kauppalehdessä 

vuosina 1990–2001? 

- Miten tämä keskustelu heijastaa laajempaa ICT-alan muutosta 

ja sen julkista kuvaa? 

 

 

1.2 Lähteet ja aikaisempi tutkimus 
 

Elcoteqista ei ole tehty aikeisempaa historiallista tutkimusta, ja muukin aikaisempi 

tutkimus on hyvin vajavaista, tai se on linkittynyt johonkin suurempaan kokonaisuuteen, 

kuten Ojansivun, Laari-Salmelan ja Hermeksen tutkimus osoittaa.4 Myös muu 

vuosituhannen vaihteeseen kohdistuva talous- ja yrityshistoriallinen tutkimus on 

yllättävän vähäistä. Vuonna 2019 julkaistu suomalaistutkijoiden artikkeli Nokian 

liiketoimintahistoriasta on kuitenkin kerännyt suurta kiinnostusta akateemisissa piireissä 

ympäri maailman.5 Elcoteq on myös kiinnostanut tutkivia journalisteja.6 Samoin 

                                                             
4 Ojansivu, Laari-Salmela & Hermes 2022. 
5 Jyväskylän yliopisto, Nokia kiinnostaa: suomalaistutkijoiden analyysista huipputiedelehden luetuin 
artikkeli  https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/10/nokia-kiinnostaa-suomalaistutkijoiden-
analyysista-huipputiedelehden-luetuin-artikkeli (Viitattu 27.1.2022). 
6 Yle Areena, ”Näin pankit kaatoivat pörssiyhtiön” https://areena.yle.fi/1-4530626 (Viitattu 5.5.2022) 
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populaariviihteen puolella suomalaisen matkapuhelinteollisuuden kukoistusaika on 

saanut suosiota.7 Aihepiirin kriittisellä historiantutkimuksella on siis selkeästi kysyntää.  

Ensisijaisina lähteinä tutkimuksessa ovat Kauppalehden numerot 1.1.1990–

31.12.2001. Kauppalehden valikoituminen kuvaamaan yleistä taloudellisen maailman 

Elcoteq-keskustelua perustuu siihen, että Kauppalehteä voidaan pitää perinteikkäimpänä 

toimijana Suomen talouslehdistössä. Kauppalehti on selkeästi suunnattu 

talousvaikuttajille, jolloin voidaan olettaa sen kuvaavan ainakin jollain tasolla yleisempää 

talouskeskustelua 2000-luvun taitteessa. Sisällöllisesti Kauppalehti on 

kansantaloudellisia aiheita enemmän keskittynyt kotimaiseen yritystalouteen.8 Kyseinen 

lehti on Huovilan mukaan suunnattu erityisesti yritysten johtoportaassa toimiville 

henkilöille,9 ja tällä tavoin lähdeainestoa läpikäydessä pystytään keskittymään enemmän 

relevanttiin informaatioon ja Elcoteqia käsittelevät kohdat ovat todennäköisemmin jotain 

muutakin kuin pelkästään mainintoja osakekurssien kehityksestä. 

 Suomessa toimi 1990-luvulla ainoastaan kaksi vakituisesti julkaistavaa 

taloussanomalehteä. Näistä Taloussanomat onkin enemmän tavalliselle kuluttajalle 

suunnattu talouslehti, joka näkyy esimerkiksi juuri siinä, millä tavoin yrityksiä lehdessä 

käsitellään. Hieman liiketoimintakeskeisempi Kauppalehti antaakin mielestäni paremmat 

lähtökohdat tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseen ja antaa paremman kokonaiskuvan 

Elcoteqin roolista Suomen talouselämässä.  Lisäksi ensimmäinen Taloussanomien 

numero ilmestyi vasta 18. marraskuuta 199710, joten haluamallani aikarajauksella 

Kauppalehti on ainoa vaihtoehto tutkimuskysymyksiin vastatessa. 

Tutkimukseen kuuluva Kauppalehden aineisto kattaa 01.01.1990 ja 

31.12.2001 välisenä ajanjaksona julkaistut 617 artikkelia, jotka ovat tutkimusta tehdessä 

olleet saatavilla Kauppalehden digiarkistossa. Artikkelit on kerätty arkistosta hakusanalla 

”Elcoteq*” käyttämällä edellä mainittua aikarajausta. Haun tarkoituksena on ollut löytää 

kaikki artikkelit, joissa esiintyy sana Elcoteq joko perusmuodossa tai taivutettuna. 

Käyttämällä haussa sanan perässä tähteä katkaisumerkkinä, on saatu aineistoon mukaan 

kaikki artikkelit, joissa esiintyy sana Elcoteq missä muodossa tahansa. Tällä tavalla 

                                                             
7 Helsingin Sanomat, Made in Finland kuvaa Nokian matkaa kriisistä kukoistukseen 
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008747615.html (Viitattu 15.5.2022). 
8 Huovila 2003, s. 194–195.  
9 Huovila 2003, s. 179 
10 Huovila 2003, s. 179. 
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voimme olettaa, että Kauppalehden arkistosta on tullut esiin mahdollisimman monta 

niistä kaikista artikkeleista, joissa Elcoteqia käsitellään.  

Toki on tiedostettava, että kyseisellä haulla on tietysti mahdollisuus sille, 

että yksittäisiä Elcoteqia käsitteleviä artikkeleita jää tutkimuksesta pois, mutta jos 

artikkeli käsittelee kyseistä yhtiötä, siinä myös todennäköisesti esiintyy sen nimi tavalla 

tai toisella. On myös hyvä tiedostaa se, että läheskään kaikissa näistä 617 artikkelista 

Elcoteq ei ole jutun pääaihe. Myöhemmin tapahtuvassa luokittelussa on osassa 

tapauksista suodatettu pois ne artikkelit, joissa Elcoteq mainitaan vain ohimennen tai 

kyseessä on tutkimuksen kannalta hyödytöntä informaatiota. Nämä suodatettujen 

artikkeleiden määrät ovat havaittavissa myöhemmin kuviossa 3 ja vaikka ne laadullisen 

tutkimuksen näkökulmasta eivät tutkimusta juuri hyödynnä, voidaan määrällisin 

menetelmin niistä saada tietoa tutkimuskysymyksiä varten. 

Samalla hakusanalla ja aikarajauksella arkistosta löytyy 184 uutisartikkelia, 

joissa Elcoteq mainitaan artikkelin otsikossa. Osa näistäkin artikkeleista on tutkimuksen 

kannalta hyödyttömiä, sillä ne esimerkiksi sisältävät tietoa yrityksen sisällä tapahtuvista 

nimityksistä. Luokittelu on kuitenkin tehty erilaisin perustein ja kyseisten artikkeleiden 

yleisyys selviää myöhemmin tutkimuksessa. Jaottelut on tehty seuraavin perustein: 

ensimmäiseksi jaotellaan koko 617 artikkelin aineistosta ne artikkelit, joissa Elcoteq on 

pääosassa. Tämän jälkeen jaotellaan tästä osuudesta artikkelit niiden käsittelemien 

aiheiden perusteella. Lopuksi koko alkuperäisestä aineistosta luokitellaan uutisoinnin 

yleiskuva positiivisiin, neutraaleihin, sekä negatiivisiin uutisiin. Jaottelun perusteet on 

avattu tarkemmin myöhemmin tekstissä. 

 Tulen tutkimuksessa hyödyntämään muutakin lehdistöä kuin 

Kauppalehteä, mutta iltapäivälehtien uutisoinnin pääpaino keskittyi enemmänkin 

esimerkiksi Elcoteqin perustajan Antti Piipon yksityiselämään, kuin Elcoteqin 

liiketoimintaan.11 Koljosen ja Heikkilän mukaan Elcoteq onkin hyvä esimerkki 

yrityksestä, jonka uutisoinnissa helposti sekoittui ”talous, politiikka ja populaari 

julkisuus”.12 Tutkimuksessa Piipon ääni pääsee kuuluviin tekemieni haastatteluiden 

kautta, jotka on toteutettu vuoden 2022 keväällä eli tutkimuksen tekemisen aikana. Piipon 

haastatteluita on erityisesti hyödynnetty tuomaan esiin Elcoteqin historiaa ja taustaa 

                                                             
11 Heikkilä & Koljonen 2002, s. 98. 
12 Heikkilä & Koljonen 2002, s. 5. 
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tutkimukseen. Piipon haastatteluissa on hyvä muistaa Piipon asema yritykseen nähden ja 

tämän takia häneen ei voida suhtautua neutraalina toimijana. 

Taloudellista viitekehystä kuvaa sekä aikalaistutkimukset että hieman 

tuoreempi tutkimus kotimaisen teollisuuden klustereista ja niiden kansainvälistymisestä, 

sekä Nokian ja Elcoteqin suhteesta. Mäenpään ja Luukkaisen Teletekniikasta 

monimuotoiseen viestintään: teleklusterin kilpailukyky (1994), sekä Mannion (et. al.) Our 

Path Abroad: Exploring Post-War Internationalization of Finnish Corporations (2003) 

ovat hyviä esimerkkejä aikalaistutkimuksista, jotka kuvaavat sekä ICT-klusteria, että 

globalisaatiota tutkimukseni aikarajauksen sisällä. Tuoreempi esimerkki on Pajasen, 

Ruovisen ja Ylä-Anttilan teos Missä arvo syntyy?: Suomi globaalissa kilpailussa (2010), 

joka on onnistunut saamaan jo hieman ajallista etäisyyttä ja pystyy tarkastelemaan asioita 

jopa seuraavan kriisin takaa. Myös Ojansivun, Laari-Salmelan ja Hermeksen tutkimus 

The social impact of the Nokia-Elcoteq business relationship: Examining the 

consequences of legitimating relationship norms on edustamassa tuoreinta tutkimusta 

aihepiiristä. 

Lisäksi tutkimusta löytyy myös ulkomailta (Mariussen, Åge. Cluster 

Policies — Cluster Development?: a Contribution to the Analysis of the New Learning 

Economy, 2001.). Olen hyödyntänyt myös Elcoteqin vuosikertomuksia tutkimuksen 

aikarajauksen loppupäästä, sillä vanhempia vuosikertomuksia ei joko ole, tai niitä ei 

löydy arkistoista. Vuosikertomuksia hyödyntämällä saadaan myös yrityksen oma ääni 

kuuluviin tutkimuksessa, sillä yrityksen näkemykset alan tulevaisuudesta erosivat 

toimittajien näkemyksistä. Hyödynnän myös Elcoteqin itsensä tilaamia journalistiikan 

tutkimuksia siitä, millaisia esittämisen ja analyysin tapoja lehdistössä on käytetty 

Elcoteqiin vuosituhannen vaihteen molemmin puolin.13  

Kyseiset tutkimukset toimivatkin hyvänä apuna omassa tutkimuksessani, 

sillä niistä on havaittavissa laajempia piirteitä siitä, millä tavalla lehdistössä Elcoteq 

esitettiin. En kuitenkaan koe, että tutkimukset olisivat päällekkäisiä omani kanssa, sillä 

kyseisissä tutkimuksissa aihetta käsitellään yleismaailmallisemmin ja journalistiikan 

näkökulmasta. Lisäksi tutkimukset on tehty kyseisenä aikakautena, jolloin tutkijoilla ei 

ole ollut edes mahdollisuutta saada riittävää etäisyyttä tapahtumille ja suurempien 

tapahtumaketjujen analysointiin, vaan tutkimukset ovat lähinnä toteamus siitä, kuinka 

                                                             
13 Aittapelto & Koljonen 2006.; Koljonen & Heikkilä 2002. 
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monta kertaa Elcoteq on mainittu, missä ja millä tavalla. Koska tutkimuksessa käsitellään 

talouslehdistöä, olen hyödyntänyt apunani myös journalistiikan kirjallisuutta, esimerkiksi 

Tapani Huovilan teosta Tiedolla korkoa: suomalaista talousjournalismia 1900-luvulla 

(2003) ja Jouni Yrjänän Rahan perässä, vallan kintereillä – Suomalaisen 

talousjournalismin historia (2018). Elcoteqin omaa näkemystä suhteista 

tiedotusvälineisiin olen kartoittanut haastattelemalla yhtiön entistä viestintäjohtajaa 

Osmo Kammosta. 

  

1.3 Käsitteet ja metodit  
 

Tutkimuksen käsitteistö nojaa vahvasti aihepiirille tyypilliseen sanastoon. Koska 

tutkimus voidaan luokitella osittain yrityshistoriaksi, ei sen takia voida välttyä 

esimerkiksi tekniikan ja kauppatieteen termeiltä. Tarkoituksenani on kuitenkin saada 

aikaan kirjallisesti selkeä kokonaisuus, joka ei pohjautuisi liikaa hankalaan sanastoon, 

vaan olisi helposti ymmärrettävissä myös ilman aikaisempaa tietämystä aihepiirin 

termeistä. Tämän takia olenkin määritellyt tärkeimmät tutkimuksessa käsitellyt termit 

lyhyesti. Termit ovat suurin piirtein siinä järjestyksessä, kun ne tekstissä esiintyvät. 

 

Komponentti: Suuremman järjestelmän rakenneosa. 

Tutkimuksessa puhutaan nimenomaan elektroniikan 

komponenteista, jotka muodostavat yhdessä elektronisen laitteen. 

ICT: Sanoista Information and Communication Technology 

(suom. informaatio- ja viestintätekniikka). Käytetään usein 

synonyymina Suomessa enemmän tunnetulle IT-termille. 

Korostaa informaation ja viestinnän suhdetta (IT: 

informaatioteknologia) 

IT-kupla: Kuplalla tarkoitetaan 1990-luvun loppupuolta kohti 

kiihtynyttä ICT-alan yliarvostusta, joka näkyi taloudellisena 

kuplana. ICT-alan mahdollisuudet nähtiin todellisuutta 

suurempina ja yliarvostuksen realisoiduttua 2000-luvun 
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alkuvuosina kupla puhkesi aiheuttaen teknologiateollisuuteen 

laskukauden.  

Klusteri: Yritysten muodostama verkosto, jossa toisiinsa 

sidoksissa olevat yritykset muodostavat verkoston kautta hyötyä 

itselleen, sekä koko klusterille. Esimerkiksi Nokia-klusteri, ICT-

klusteri. 

EMS: Sanoista Electronic Manufacturing Services (suom. 

elektroniikan sopimusvalmistaja). EMS-yritys valmistaa 

elektroniikan komponentteja OEM-yritykselle. Esimerkiksi 

Elcoteq toimi elektroniikan sopimusvalmistajana.  

OEM: Sanoista Original Equipment Manufacturer (suom. 

alkuperäinen laitevalmistaja). OEM-yritys suunnittelee, 

kokoonpanee ja myy lopullisen tuotteen omalla nimellään. OEM-

yritys voi hyödyntää toiminnassaan EMS-yrityksiä, jotka 

valmistavat OEM-yritykselle esimerkiksi komponentteja, 

tuotteita ja logistiikan. Esimerkiksi Nokiasta voidaan käyttää 

nimitystä OEM-valmistaja. 

 

 

Tutkimuksessa hyödynnetään Kauppalehden artikkeleita rajatulta ajanjaksolta (1990–

2001) ja sekä määrällisin että laadullisin metodein pyritään luomaan kattava 

kokonaiskuva siitä, millä tavalla ja mitä Elcoteqista on uutisoitu kyseisenä ajanjaksona. 

Aluksi luvussa 3. Painava näkemys talouteen käsitellään määrällisin menetelmin 

aineiston ajallista jakautumista sekä luokitellaan aineistoa, jotta reilun vuosikymmenen 

aikana tapahtuneen uutisoinnin, sekä sen muuttumisen erityispiirteitä saadaan 

tarkasteltua. Tämän jälkeen uutisointia tutkitaan luvussa 4. Talous ja globalisaatio 

kiinnostavat myös laadullisesti. Samalla uutisoinnin kehittyminen linkitetään Elcoteqin 

historian eri vaiheisiin ja tällä tavalla pyritään havainnoimaan mahdollisia kehityskulkuja 

ja uutisoinnin heijastamaa mielikuvaa kehittyvästä yrityksestä, sekä yleisemmin koko 

teollisuudenalasta. 
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2. Matkapuhelinteollisuus Suomessa 
 

2.1 Markkinat kansainvälistyvät 

 
Suomi elää metsästä. Tällä sanonnalla on viitattu perinteisesti Suomen tehokkaaseen ja 

tuottoisaan metsäteollisuuteen. Sen nousun mahdollistivat runsaat raaka-ainevarat ja jo 

varhaisessa vaiheessa tapahtunut tuotannon erikoistuminen. Tämä erikoistuminen näkyy 

etenkin paperiteollisuudessa. Metsäteollisuus pitää yhä pintansa Suomen teollisuudessa, 

mutta etenkin 1990-luvulle tultaessa sillä oli lähes samanlainen myyttinen maine, kuin 

kännykkäteollisuudella muutama vuosikymmen myöhemmin. Mitä näiden muutamien 

vuosikymmenten aikana tapahtui, ja miksi ICT-teollisuus nousi niin nopeasti haastamaan 

metsäteollisuutta, ja samalla mahdollisti uusien yritysten, kuten Elcoteqin ja Nokian 

nousun maailman kärkeen teknologiateollisuudessa? 

 Suomen teknologiateollisuus oli jo 1990-luvun alussa vahvasti erikoistunut. 

Kun kulutuselektroniikka ja matkapuhelimet tulivat yhä suurempien massojen ulottuville, 

Suomella oli jo valmiiksi kärkitason teknillistä osaamista esimerkiksi matkapuhelinten 

valmistamisesta. Osaaminen näkyi teknillisen osaamisen lisäksi myös tehokkaina 

tuotantoprosesseina, sekä toimivana logistiikkana.14 Logistiikka ja tehokkaat 

tuotantoprosessit näkyivät suoraan kilpailukykyisinä vähittäismyyntihintoina. Niinpä 

kotimaisella matkapuhelinteollisuudella oli heti tarjota markkinoille tuoreinta 

teknologiaa kilpailukykyiseen hintaan. Kotimainen teknologiateollisuus oli lisäksi 

valmiimpi astumaan kansainvälisille markkinoille, kun taas metsäteollisuudella ei ollut 

vielä kokemusta aidosti avoimista globaaleista markkinoista. Lisäksi osa vahvasta 

asemasta oli saatu aikaan toimivalla lobbauksella. Alan tuottavuus ja tehokkuus olivat 

tietysti kiistattomia, mutta maailman muuttuessa metsäteollisuus jäi monilla eri 

mittareilla mitattuna ICT-alan jalkoihin.15 

 Antti Piippo kuvaa 1990-luvulla tapahtuneita talouden ja 

elektroniikkateollisuuden mullistuksia ”paradigman muutoksina”. Piippo painottaa 

talouden muutoksessa globalisaation vahvistumista, vapaakauppaa ja esimerkiksi 

Neuvostoliiton romahtamisen mahdollistamia uusia markkinapaikkoja. Toisaalta 

teknologian kehittyessä mahdollistui yhä pienempien komponenttien valmistus. Pienille 

                                                             
14 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, s. 39. 
15 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, s. 26. 
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komponenteille oli myös suuri kysyntä, sillä esimerkiksi kehittynyt näyttötekniikka vaati 

pienempiä näytönohjaimia. Tuotteiden koot pienenivät, kun niiden sisällä olleet 

komponentit veivät vähemmän tilaa ja elektroniikka siirtyi ”kenkälaatikosta 

integroiduille piirilevyille”, kuten Piippo asiaa luonnehtii. Toisaalta komponenttien 

pienentyessä ihmiskäden rajallisuus alkoi tulla esiin, ja komponentteja alettiin käsitellä 

robottien avulla. Robottien kehitys toi tarkkuuden lisäksi tuotantolinjaan myös nopeutta, 

mikä johti siihen, että 90-luvun kuluessa linjastoilta alkoivat poistua ihmiskädet.16 

 Tämä paradigman muutos johti elektroniikkateollisuudessa siihen, että 

yritysten määrä alkoi laskea kiristyneen kilpailun takia. Teollisuus alkoi vaatia 

uudenlaista osaamista, mutta samalla myös tuotantotilojen tuli olla moderneja ja 

tehokkaita. EMS-yritysten kohdalla manipulaattoreiden17 ja robottien tuoma tarkkuus ja 

tehokkuus johtivat siihen, etteivät pienemmät yritykset voineet investoida ja lopulta 

tuottaa niin paljon kuin suuret OEM-yritykset olisivat vaatineet. Tämän vuoksi pienet 

yritykset eivät enää selvinneet kilpailusta suurempien kanssa.18 Vain erikoistuneet ja 

teknologian kehityksen aallonharjalla olleet yritykset pystyivät vastaamaan asiakkaidensa 

haasteisiin. Tällaisia yrityksiä olivat Nokia ja Elcoteq. 

 Nokia erikoistui 1990-luvulla matkapuhelintuotantoon. Vuosikymmenen 

edetessä Nokia pystyi yhä tehokkaammin vastaamaan kuluttajien tarpeisiin 

monipuolisella valikoimalla ja huipputason tekniikalla. Lisäksi toimivan massatuotannon 

ja yrityksen ympärille muodostuneen klusterin takia ketju tuotteen suunnittelusta sen 

päätymiseen kuluttajan käsiin oli mutkaton.19 Tässä klusterissa Elcoteq oli merkittävä 

elektroniikkakomponenttien toimittaja. Elcoteqia ja muita sopimusvalmistajia 

hyödyntämällä pystyttiin varmistamaan tehokkaan tuotannon ja kilpailukykyisten 

hintojen säilyminen. Lopulta tämä vahva erikoistuminen koitui sekä Elcoteqin että 

Nokian kohtaloksi.20 Teollisuudessa siirryttiin komponenttien kehittämisestä 

ohjelmistojen kehittämiseen, kun Suomessa oli erikoistuttu vahvasti nimenomaan 

komponentteihin. 

Elektroniikkateollisuus kannatteli kuitenkin kansantalouden kasvua lähes 

koko 1990-luvun. Vuosien 1991 ja 2000 välisenä aikana sähkö- ja 

                                                             
16 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
17 Ohjattu siirtolaite, yksinkertaisempi versio robotista. 
18 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
19 Häikiö 2001, s. 204. 
20 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010 s. 26. 
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elektroniikkateollisuuden tuotannon arvo kasvoi keskimäärin yli 20 % vuodessa, ja 

parhaimmillaan jopa yli 40 % vuodessa. Vertailuna samana ajanjaksona metsäteollisuus 

ylitti ainoastaan yhtenä vuotena 20 % kasvun, keskiarvon jäädessä 5,5 % vuosikasvuun.21 

Muutosta kuvaa myös Suomen korkean teollisuuden suhteellisen erikoistumisen vertailu 

21 muuhun OECD-maahan22. Vertailussa Suomen korkean teollisuuden erikoistumisarvo 

kasvoi vuoden 1985 arvosta -0,6 vuoden 2002 arvoon +0,6, jossa nollaa suuremmat arvot 

indikoivat sitä, että maa on erikoistunut kyseessä olevaan alaan, eli tässä tapauksessa 

korkeaan teollisuuteen.23 Korkeaan teollisuuteen lasketaan ICT-ala, ja sen voidaan katsoa 

toimineen veturina kyseisellä teollisuudenalalla. Myös patenttien määrässä ICT-ala 

dominoi selvästi, sillä 2000-luvun alkupuolella jo yli 50 % uusista patenteista myönnettiin 

sille.24 Patenttien lukumäärän voidaan myös katsoa indikoivan tiettyyn teollisuudenalaan 

erikoistumista. 

Valtavan kasvun takana olivat kansainvälistyvät markkinat ja Suomen ICT-

teollisuuden onnistunut siirtyminen kotimaisilta markkinoilta kansainvälisille. Jo 1980-

luvun lopulla IT-ala alkoi kasvaa niin vauhdikkaasti, ettei valmistajilla ollut 

mahdollisuutta vastata kysynnän valtavaan kasvuun pelkästään omalla tuotannollaan. 

Tämä yli vuosikymmenen verran jatkunut valtavan kasvun aika mahdollisti Elcoteqin 

kaltaisten EMS-yritysten kasvun.25 Vuosikymmenen kuluessa Nokia halusi keskittää 

omia voimavarojaan mahdollisimman hyvin niille osa-alueille, joista on saatavilla paras 

lisäarvo. Tässä tapauksessa kyseessä olivat tuotteiden kehitys ja suunnittelu. Myös 

yhteistyötä kilpailevien yritysten kanssa tehtiin alkuaikoina, sillä oli tärkeämpää 

kasvattaa alaa, kuin pyrkiä pelkästään oman edun ajamiseen.26 Tämän takia Nokian rooli 

edelläkävijänä ja maailmanmarkkinoiden yhtenä johtajista ei kärsinyt.  

Markkinoiden kasvaessa osaamisellakin on toki tärkeä rooli, mutta 

ulkoistamalla ja tehostamalla tuotantoa, sekä logistiikkaa, saatiin paras mahdollinen 

asetelma kansainväliseen hintakilpailuun.27 ICT-alan valitsema strategia toimi, ja on jopa 

esitetty, että Suomi teollistui uudelleen 1990-luvulla. Tämä johtuu siitä, että ICT-ala nosti 

                                                             
21 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, s. 27. 
22 Organisation for Economic Co-operation and Development, eli taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö, 37 jäsenmaata pääosin länsimaista.  
23 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, s. 50. 
24 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, s. 52. 
25 Ali-Yrkkö 2003, s. 368. 
26 Häikiö 2001, s. 213. 
27 Mäenpää & Luukkainen 1994, s. 90. 
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teollisuuden arvonlisäystä parhaimmillaan niin, että vuosien 1991–2000 välisenä aikana 

teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta jopa kasvoi, vaikka muutoin trendi oli vahvasti 

laskeva aina 1980-luvun alusta alkaen.28 Yrityksistä tätä uusteollistumista oli vetämässä 

Nokia, joka kasvoi etenkin vuosina 1992–1994 hurjaa vauhtia. Parhaimmillaan Nokian 

liiketuloksen kasvu oli vuonna 1993 jopa 509 %.29  

1990-luvun alun nousua vauhditti osaltaan myös yleinen 

tietoliikennetoimialan kasvu, sillä ensimmäinen GSM-puhelin ja GSM-verkko tulivat 

Suomesta.30 GSM-teknologian digitaalinen ylivertaisuus johti siihen, että se yleistyi 

nopeasti kansainväliseksi standardiksi ja kansainvälisesti toimivat operaattorit ostivat 

GSM-teknologiaan perustuvia laitteita suurella volyymilla.31 Koska Nokia oli 

edelläkävijä GSM-teknologiaan perustuvissa laitteissa, se näkyi vahvasti myös sen 

tuloksessa. Kilpailu matkapuhelinteollisuudessa ja etenkin GSM-teknologiassa kasvoi 

kuitenkin jatkuvasti. Kilpailun, sekä alati kasvavien markkinoiden myötä tuotantoa 

siirrettiin esimerkiksi Aasiaan, jossa valmistuskustannukset olivat huomattavasti 

halvemmat kuin Suomessa, tai esimerkiksi Motorolan tapauksessa Yhdysvalloissa.32 

Kun OEM-yhtiöt kansainvälistyivät valtavan kasvun ja kilpailun 

siivittämänä, se pakotti myös EMS-yhtiöt kansainvälistymään, mikäli halusi säilyttää 

asemansa valmistajayhtiön kanssa.33 Siinä missä OEM-yritykset kilpailivat 

matkapuhelinmarkkinoilla, EMS-yritykset kilpailivat siitä, kuka saisi tehtyä parhaan 

sopimusvalmistajasopimuksen suurten OEM-yritysten kanssa. Tämä kilpailu pakotti 

EMS-yhtiötkin etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja vastatakseen kilpailuun. Tämä näkyy 

esimerkiksi Elcoteqin siirtäessä toimintaansa ensin Viroon, ja siitä yhä laajemmalle 

maailmalle. Tämä 1990-luvun aikana pikkuhiljaa tapahtunut teollisten prosessien 

siirtyminen ulkomaille tarkoitti sitä, että 2000-luvun alkuun tultaessa matkapuhelinten 

valmistus oli muuttumassa Suomessa työvaltaisesta teollisuudenalasta hiljalleen 

toimihenkilövaltaiseksi palvelualaksi. 

Samalla suuret OEM-yritykset niin Suomessa kuin maailmalla olivat 

tuotantokapasiteettiaan paikatessaan ja alihankkijoita haaliessaan tulleet luoneeksi 

                                                             
28 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, s. 49. 
29 Häikiö 2001, s. 139. 
30 Global System for Mobile Communications, ns. toisen sukupolven täysin digitaalinen 
matkapuhelinverkko, joka mahdollisti mm. tekstiviestien ja internetin käytön puhelimissa. 
31 Häikiö 2001, s. 236. 
32 Ali-Yrkkö 2003, s. 368. 
33 Ali-Yrkkö 2003, s. 368. 
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valtavan kokoisia klustereita itsensä ympärille. Esimerkiksi Suomessa Nokia ja Ruotsissa 

Ericsson loivat ympärilleen yhteistyöverkoston, joka mahdollisti myös muiden 

onnistujien nousun OEM-yhtiöiden avulla. Pohjoismaissa tällaisen yhteistyöverkoston 

luomiseen on totuttu käyttämään sosiaalista pääomaa: tekeminen rakentuu luottamuksen, 

avoimuuden ja tiedonvaihdon ympärille. Tällaiset sosiaaliset aspektit mahdollistavat 

tehokkaamman ja tiiviimmän yhteistyön, jonka avulla klustereissa toimivat yritykset 

hyödyttävät kaikkia klusteriin kuuluvia.34 Esimerkiksi Suomessa koko ICT-alan 

ympärille kasvanut klusteri oli 1990-luvun loppupuolella liikevaihdolla mitattuna 

vauhdikkaassa kasvussa.35  

On myös esitetty, että Suomessa esiintyvät tuotannontekijäolot 

mahdollistivat valtavan klusterin syntymisen, ja tätä kautta vetoavun koko Suomen 

kansantaloudelle. Pitkien etäisyyksien takia Suomessa on perinteisesti tarvittu hyvin 

toimivia teleyhteyksiä. Tämän vuoksi teleteknologiaa on jo aiemmin kehitetty 

merkittävästi. Lisäksi Suomen olosuhteet ovat pakottaneet luomaan yksinkertaisia ja 

kestäviä ratkaisuja monenlaisiin oloihin. Tämä osaltaan on luonut Suomeen vahvan 

osaamisen luotettavien ratkaisujen kehittämisestä. Myös infrastruktuuri ja Suomen 

korkea koulutustaso ovat mahdollistaneet IT-klusterin synnyn. ICT-alan jalostusarvo on 

myös suurempi kuin perinteisemmillä teollisuudenaloilla. Raaka-aineiden osuus tuotteen 

kokonaisarvosta on siis paljon pienempi kuin esimerkiksi paperiteollisuudessa, jolloin 

osaamisen merkitys tuotteen lisäarvon tekemisessä kasvaa entisestään, eikä raaka-

aineiden saatavuudella tai kustannuksilla ole niin suurta merkitystä kuin muilla 

teollisuudenaloilla.36 Esimerkiksi alhaisen jalostusarvon puuteollisuudelle Suomi oli 

loistava paikka, sillä puutavaraa oli lähellä ja sitä oli riittävästi, kun taas korkean 

jalostusarvon matkapuhelinteollisuudessa sijainnilla ei ollut niin suurta painoarvoa, ja 

komponentit voitiin hankkia tehokkaasti alihankintaketjuista ympäri maailman. 

 

 

 

 

                                                             
34 Mariussen 2001, s. 19. 
35 Kuvio 1: Elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihto 1995–2002. (2000=100) 
36 Mäenpää & Luukkainen 1994, s. 63–66. 
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Kuvio 1: Elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihto 1995–2002. (2000=100) 

 

Lähde: Tilastokeskus, teollisuuden liikevaihto (TOL 2002: 30–33). 

 

Yllä olevassa kuviossa 1 on elektroniikka- ja sähköteollisuuden kuukausittainen 

liikevaihdon kehitys vuosina 1995–2002. Kuvio kattaa elektroniikka- ja sähkötuotteiden 

valmistukseen liittyvät yritykset myös Elcoteqin toiminnanalan ulkopuolelta, mutta 

kuvastaa hyvin vuosien varrella tapahtunutta muutosta. Kuvio tiivistää yleisen ICT-alan 

kehityksen Suomessa 1990-luvun aikana. Kausivaihtelun lisäksi kuviosta voidaan havaita 

selkeästi 2000-luvun alun markkinamuutoksen vaikutus ICT-klusteriin ja siihen 

kuuluviin yrityksiin. Nousukausi päättyi IT-kuplan puhkeamiseen, ja tämä sijoittajien 

arvostuksen menetys pysäytti suomalaisen ICT-teollisuuden nousukiidon, ja aiheutti 

tasaantumisen, sekä pienoisen pudotuksen liikevaihtoon 2000-luvun alussa. 

 

 

2.2 Elcoteq 
 

Elcoteqin historian voidaan katsoa alkaneen vuonna 1984, kun Oy Lohja Ab perusti Lohja 

Mikroelektroniikka nimisen yrityksen, jonka pääasiallinen toimiala oli 

mikroelektroniikan valmistus. Jo heti seuraavana vuonna Lohja Mikroelektroniikka sai 
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asiakkaikseen esimerkiksi Nokian ja Ericssonin. Vaikka matkapuhelinteollisuus ei ollut 

vielä päässyt täyteen vauhtiinsa, nämä asiakassopimukset sinetöivät Elcoteqin 

tulevaisuuden. Tuosta hetkestä lähtien EMS-toiminta tuli olemaan Elcoteqin tärkein 

toimiala. Samaan aikaan alkoi myös pohdiskelu mikroelektroniikkateollisuuden 

tulevaisuudesta. Tulisiko keskittyä pelkästään Suomen markkinoille vai pyrkiä 

laajentamaan toimintaansa maailmalle?37 

 Vuonna 1991 Oy Lohja Ab ja Wärtsilä yhdistyivät Metra Oy:ksi, jolloin 

Elcoteqin silloinen johto koki parhaakseen irrottautua omaksi yrityksekseen. Lohjan 

Mikroelektroniikka oli yhtiöitetty Elcoteqiksi jo vuoden 1990 elokuussa ja Elcoteq 

myytiin sen johdolle MBO38-kaupalla vuosi myöhemmin elokuussa 1991.39 Elcoteqin 

johdolla oli selkeä näkemys yrityksen tulevaisuudesta. Tämän vuoksi he halusivat ottaa 

yrityksen omiin nimiinsä ja jatkaa toimintaansa itsenäisenä. Yrityksen johto myös koki, 

että OEM-yritykset tulisivat jatkossa luottamaan yhä vahvemmin Elcoteqin kaltaisiin 

EMS-yrityksiin, ja paras tapa vastata tähän kysyntään on siirtää toimintaa yhä vahvemmin 

ulkomaille, jossa tuotantokustannukset olisivat alhaisemmat.40 

 Antti Piipon mukaan Lohja Oy:llä ei ollut näkemystä 

mikroelektroniikkateollisuuden tuottomahdollisuuksista. Kuvaavaa on, että Lohja Oy ei 

esimerkiksi aluksi halunnut antaa lupaa MBO:lle, sillä Lohjan Mikroelektroniikka 

(myöhemmin Elcoteq) oli tehnyt siihen asti ainoastaan tappiollista tulosta, ja yhtiössä 

pelättiin häpeää siitä, että muuten suhteellisen menestyneestä yhtiöstä irtautuu 

kannattamattomia osia. Kuitenkin MBO:n toteuduttua Elcoteqin tulos kääntyi nopeaan 

nousuun. Piippo pitää yhtiön suunnanmuutoksen tärkeimpänä ytimenä yrityksen 

toimintamallin muuttamista. Organisaatiosta pyrittiin tekemään mahdollisimman ketterä 

ja matala, jotta se olisi mahdollisimman valmis kansainvälisille vauhdilla muuttuville 

markkinoille.41 

 MBO:n myötä tapahtunut toiminta-ajatuksen muutos kansainvälisille 

markkinoille siirtymisestä oli tietoinen liike yrityksen johdolta. Verkostoituminen, 

kansainvälistyminen ja yhä läheisempi yhteistyö OEM-valmistajien kanssa hyödytti sekä 

                                                             
37 Ali-Yrkkö 2003, s. 366–368. 
38 Sanoista management buyout. Yrityskauppa, jossa yrityksen toiminnallinen johto ostaa yrityksen 
itselleen. 
39 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen; Ali-Yrkkö 2003, s. 366. 
40 Ali-Yrkkö 2003, s. 368. 
41 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
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Elcoteqia että OEM-valmistajia. Tämä vahva kansainvälisesti suuntautunut yhteistyö 

mahdollisti Elcoteqin kasvun IT-alan yleisen kehityksen tahdissa.42 Kotimaassa 

markkinat olisivat olleet rajalliset, ja vaikka EMS-toimialan kotimaan markkinajohtajan 

paikka olisi ollut saatavissa, eivät kasvumahdollisuudet olisi olleet lähelläkään samaa 

luokkaa kuin kansainvälisillä markkinoilla toimiessa. 

 Antti Piipon mukaan Elcoteqin keskittyminen kansainvälisille markkinoille 

nähtiin yrityksen johdossa välttämättömyytenä, eikä vain mahdollisuutena.43 On 

kuitenkin hyvä muistaa, että kyse oli ainoastaan Elcoteqin johdon visiosta, eikä 

totuudesta, sillä 1990-luvun alussa ei ollut vielä mitään käsitystä siitä, kuinka isoksi ja 

globaaliksi matkapuhelinteollisuus ja EMS-valmistajien hyödyntäminen tulisi 

vuosikymmenen kuluessa vielä kasvamaan. Yrityksen johdossa nähdyt visiot 

konkretisoituivat tulokseksi vasta vuosia myöhemmin. 

Elcoteqin johdossa oli siis jo yritysjärjestelyjen aikana selkeä näkemys 

yrityksen tulevaisuudesta ja EMS-toimialan kehittymisestä ja kansainvälistymisen 

tarpeellisuudesta yritykselle. Yhdysvalloista saadun esimerkin mukaan mietittiin 

tuotannon siirtämistä Aasiaan, sillä moni amerikkalainen elektroniikkavalmistaja oli 

onnistuneesti siirtänyt tuotantoaan alempien kulujen takia sinne.44 Kansainvälistymisen 

suunnittelun aikana Suomelle tärkeänä kauppakumppanina toiminut Neuvostoliitto 

romahti. Tämä toi luonnollisesti synkkiä pilviä Suomen talouden ylle, mutta toisaalta 

myös mahdollisti uudenlaisia ratkaisuja. 

 Venäjä ja muut Neuvostoliiton raunioista vuosien 1991 ja 1992 välisenä 

aikana itsenäistyneet valtiot halusivat nopeasti siirtyä suunnitelmataloudesta 

länsimaiseen markkinatalouteen. Näillä valtioilla oli tämän takia halukkuutta linkittäytyä 

ulkomaisten yritysten kanssa. Tämä idästä vapautunut mahdollisuus 

kansainvälistymiselle alkoi kiinnostaa myös Elcoteqia, ja yrityksen johto käänsi 

katseensa kaukaa Aasiasta lähemmäs entisen Neuvostoliiton alueelle. Etuna Aasiaan 

nähden entisen Neuvostoliiton alueella oli alhaisen kustannustason lisäksi huomattavasti 

lyhyempi etäisyys Suomeen, jolloin yrityksen toiminnan organisointi oli huomattavasti 

helpompaa.45 

                                                             
42 Ali-Yrkkö 2003, s. 368. 
43 Ali-Yrkkö 2003, s. 368. 
44 Ali-Yrkkö 2003, s. 369. 
45 Ali-Yrkkö 2003, s. 369–370. 
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 Aluksi Elcoteq oli kiinnostunut Venäjälle laajentamisesta, mutta harkinnan 

ja tuloksettomien neuvotteluiden jälkeen ensimmäiseksi askeleeksi 

kansainvälistymisessä valikoitui siirtyminen Viroon ja tehtaan perustaminen 

Tallinnaan.46 Virossa edulliset kulut ja lyhyt etäisyys olivat yhtä merkittäviä tekijöitä kuin 

Venäjälläkin, mutta Virolla oli muutama ylivertainen tekijä Venäjään verrattuna. Yhtenä 

tekijöistä voidaan pitää kieltä: Virossa oli paljon suomea osaavia työntekijöitä, mikä 

helpottaa luonnollisesti toimintaa ja sen johtamista Suomesta. Lisäksi Tallinnassa oli 

kokemusta elektroniikkateollisuudesta jo Neuvostoliiton ajalta ja kaupungissa oli toimiva 

yliopisto, joka pystyi tuottamaan ja ylläpitämään tehtaan tarvitsemaa osaamista.47  

 Siirtyminen Tallinnaan ei kuitenkaan ollut niin selkeää ja päämäärätietoista 

kuin voisi olettaa, sillä Viro oli juuri itsenäistynyt romahtaneesta taloudellisesti 

epävakaasta valtiosta. Tämä taloudellinen epävakaus ja epävarmuus loivat uhkakuvia 

maahan siirtymiselle, sillä mitään takuita yrityksen menestyksellisestä toiminnasta tai 

esimerkkejä toimivasta taloudesta ei maassa vielä ollut.48 On myös hyvä tiedostaa, ettei 

Elcoteq ollut vuonna 1992 millään tavalla suuri toimija alallaan, vaan yritys oli vielä 

suhteellisen pieni kansallinen toimija. Vaikka kehitysrahoittaja Finnfund rahoittikin 

Elcoteqin laajenemista Tallinnaan, oli yrityksen riskinottokyky suhteellisen matala.49 

Viro halusi kuitenkin alueelleen ulkomaisia toimijoita ja aina pääministeri Mart Laaria 

myöten Elcoteqia houkuteltiin avaamaan tehdas Viroon.50 

 Vuonna 1992 Elcoteq teki ensimmäisen siirtonsa kansainvälistymisessä ja 

avasi tehtaan Tallinnaan. Aluksi tehdas toimi hyvin pienellä volyymilla, sillä Tallinnan 

tehtaan tarkoitus oli toimia harjoitusalustana tulevaisuuden laajempaa 

kansainvälistymistä ajatellen. Elcoteqin tarkoituksena oli kasvattaa tehdasta pieni 

tuotannonosa kerrallaan, ja tätä kautta luoda toimivat valmistusprosessit ja sujuva 

logistiikka tuotteille. Varovaisella etenemisellä pyrittiin minimoimaan riskit ja samalla 

luomaan käsitystä Virosta IT-teollisuuden toiminta-alueena. Myös asiakkaat ottivat 

Elcoteqin laajenemisen vastaan varauksella, sillä entisen Neuvostoliiton alueella 

tapahtuvaa teollisuutta pidettiin vähempiarvoisena ja riskinä omalle toiminnalle. 

Varovaisesta alusta huolimatta Tallinnan tehdas oli Elcoteqille menestys, sillä reilun 

                                                             
46 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
47 Ali-Yrkkö 2003, s. 369–370. 
48 Ali-Yrkkö 2003, s. 369. 
49 Ali-Yrkkö 2003, s. 369–370. 
50 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen.  
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kymmenen työntekijän harjoittelutehtaasta kasvoi viiden vuoden kuluttua jo yli 1200 

työntekijän tehdas. Lopulta tehtaalla työskenteli parhaimmillaan yli 7000 työntekijää.51 

Elcoteqin ensimmäinen kansainvälistymishanke oli siis onnistunut. 

Yrityksen johdon tunnusteleva ote ja Viron tehtaan toimiminen eräänlaisena kokeiluna 

tulevaisuuden laajenemiselle antoi uskoa yrityksen mahdollisuuksiin entistä 

globaalimpana toimijana. Samaan aikaan IT-ala kansainvälistyi ja OEM-yritykset 

kilpailivat maailman markkinoista ja tuotannosta yhä suuremmilla tuotannon 

volyymeilla. Volyymin ansiosta matkapuhelimet tulivat yhä useampien 

yhteiskuntaryhmien ulottuville. Pelkkä Tallinnan tehdas ei siis riittäisi, jos Elcoteq 

haluaisi palvella esimerkiksi suurimpia asiakkaitaan Nokiaa ja Ericssonia niiden 

tarpeiden mukaisesti. Mutta kuten Tallinnan tehdas oli jo osoittanut, laajeneminen ja 

varsinkin onnistunut kansainvälistyminen vaativat aina pääomaa. Yhtiön johdon 

näkemyksen mukaan Elcoteqin myynti isommalle sopimusvalmistajalle ei ollut 

vaihtoehto, vaan pääoma kansainvälistymisen jatkamiselle oli hankittava muualta.52 

 Koska tarve pääomalle oli suuri, eikä investointi kansainvälistymiseen ollut 

halpaa, yrityksen johto päätti hankkia rahoitusta listaamalla Elcoteq pörssiin 

marraskuussa 1997. Listautumisannin myötä Elcoteq sai itselleen noin 500 miljoonaa 

markkaa, sekä loistavat mahdollisuudet uuden pääoman saamiseen tulevaisuudessa, sillä 

listautumisesta saaduilla ansioilla oli hyvä mahdollisuus investoida ja kansainvälistyä 

entistä enemmän.53 Rahoituksen kerääminen listautumisen kautta oli myös 

käänteentekevä muutos yhtiön kasvussa ja tämä näkyy sekä yrityksen tunnusluvuissa että 

kirjoittelun määrässä, kuten myöhemmin analysoidessani Kauppalehteä osoitan. 

Listautumisen muodostama mahdollisuus kansainvälistymiseen avasi yhtiölle entistä 

paremmat mahdollisuudet vastata yhä globaalimpien OEM-asiakkaiden vaatimuksiin. 

Toisaalta tutkimuksen kannalta listautuminen pörssiin toi myös vastuita ja esimerkiksi 

tiedottamisen tuli olla jatkossa avoimempaa, mikä lisäsi yhtiön näkyvyyttä lehtien 

sivuilla. 

 Tavoitteena oli laajentua mahdollisimman paljon omilla uusilla tehtailla sen 

sijaan, että levittäydyttäisiin yrityskaupoilla ympäri maailman. Toiminnan tavoitteena oli 

luoda verkosto, jossa eri puolilla maailmaa sijaitsevat tehtaat toimisivat Elcoteqin 

                                                             
51 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen; Ali-Yrkkö 2003, s. 371. 
52 Ali-Yrkkö 2003, s. 370. 
53 Ali-Yrkkö 2003, s. 372. 
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suunnitelmien mukaisesti. Keskitetysti johdetun verkoston ansiosta yrityksen tuotanto, 

organisointi, logistiikka ja johtaminen olisivat mahdollisimman tehokkaita. 

Fuusioitumisten kautta toteutetussa globalisaatiossa tehtaiden yhtenäistäminen olisi ollut 

huomattavasti hankalampaa, sillä jo pelkästään toimintatavat eroavat yrityksissä 

selkeästi. Toki riskinä omien tehtaiden perustamisessa oli se, ettei tietoa menestyksestä 

ja toimintaympäristöistä ollut etukäteen. Fuusioitumalla toimintaympäristöstä olisi 

saatavilla etukäteistietoa. Harkittuaan tilannetta Elcoteq katsoi, että listautumisannin 

tarjoama taloudellinen mahdollisuus omien tehtaiden rakentamiseen olisi kuitenkin 

toimivampi ratkaisu kuin yritysfuusioiden kautta tapahtuva laajeneminen.54  

Heti listautumisannin jälkeen kansainvälistyminen, ja keskittyminen 

ulkomaille listattiin yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä yrityksen tulevaisuuden kannalta. 

Elcoteq käytti itse listautumista seuranneesta kansainvälistymisestä nimitystä 

globalisaatio-ohjelma. Tämä ohjelma saatiin yrityksen mukaan päätökseen vuonna 

2000.55 Tänä ajanjaksona yritys toteuttikin ohjelmaansa säntillisesti, tosin hieman 

ennakkoajatuksista poiketen. Elcoteq perusti globalisaatio-ohjelmansa aikana tehtaitaan 

Venäjälle, Unkariin, Meksikoon ja Kiinaan. Yrityskauppojen myötä Elcoteq laajeni 

hankkimalla tehdaslaitoksia Kiinasta, Unkarista, Saksasta, Sveitsistä ja Puolasta. Tämän 

lisäksi sillä oli palvelukeskuksia Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuoteen 

2000 loppuun mennessä Elcoteq Network Oyj toimi 12 maassa ja kolmella mantereella.56 

Laajentumisstrategiassa haettiin oppia Suomen ja Viron tehtaista, jotka 

toimivat mallikappaleina muualle maailmalle sijoitetuille tehtaille. Erityisesti Viron 

tehdas antoi arvokasta tietoa toiminnan järjestämisestä kotimaan ulkopuolella. Viron 

tehtaan onnistunut kasvattaminen lähes nollasta 7000 työntekijän kompleksiksi oli 

antanut Elcoteqin johdolle paljon hyödyllistä informaatiota kansainvälisestä 

toiminnasta.57 Haasteita loi kuitenkin se, etteivät kaikki Virossa ja Suomessa hyväksi 

todetut ratkaisut ja liiketoimintamallit toimineet muualla maailmassa. Samaan aikaan 

kansainvälistyminen oli tapahtunut teollisuuden mittakaavassa todella vauhdikkaasti, 

joten kaikista ratkaisuista ei ollut välttämättä edes saatu vielä tarpeeksi dataa. Ajoittain 

                                                             
54 Ali-Yrkkö 2003, s. 372. 
55 Elcoteq vuosikertomus 2000, s. 6; Ali-Yrkkö 2003, s. 366. 
56 Elcoteq vuosikertomus 2000, s. 4. 
57 Ali-Yrkkö 2003, s. 373. 
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paikallisten erojen takia liiketoimintaa jouduttiin sopeuttamaan, jotta se palvelisi 

paremmin toimintamalleja, joihin eri alueilla oli totuttu.58 

Elcoteqin laajentuminen ei ollut sattumanvaraista levittäytymistä ympäri 

maailmaa. Konsernin tehtaita sijoitettiin sen tärkeimpien asiakkaiden, Nokian ja 

Ericssonin, tuotannon lähelle mm. logistiikan tehostamiseksi ja kustannuksien 

pienentämiseksi. Tämä tuotantolaitoksien strateginen sijoittelu vastaamaan asiakkaiden 

tarpeita ympäri maailmaa mahdollisti tehokkaan toiminnan. Tämän ansiosta Elcoteq 

onnistui hankkimaan merkittävän markkinaosuuden ja jopa kasvattamaan sitä.59 

Elcoteqin markkinaosuus pysyi myös laajentumisen aikana vahvana: esimerkiksi vuonna 

1999 Elcoteq oli kotimaisista alan yrityksistä selkeästi Nokian suurin alihankkija.60 

 Elcoteqin globalisaatio-ohjelman toteutumista voidaan pitää 

selvästi onnistuneena. Kun vuonna 2000 viimeisetkin globalisaatio-ohjelmaan kuuluneet 

tehtaat saatiin toimintaan, liikevaihto oli lähes kolminkertaistunut ja henkilöstönkin 

määrä yli kaksinkertaistunut ohjelmaa edeltävästä ajasta. Samaan aikaan yrityksen 

tuotantokapasiteetista sekä henkilöstöstä yli 80 % oli matalien kustannuksien maissa.61 

Pelkästään Elcoteqin tuotanto ei siirtynyt ulkomaille, vaan myös myynti ja hankinnat. 

Keskimäärin yli 70 % liikevaihdosta tuli 90-luvun lopulla ulkomailta.62 Mahdollisuus 

toimia ympäri maailman antoi yritykselle myös etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden, 

sillä muut EMS-alalla toimineet yritykset eivät toimineet yhtä globaalisti kuin Elcoteq.63 

Vuosikymmenessä pienestä ja emoyhtiön hyljeksimästä yrityksestä oli 

kasvanut Euroopan suurin sopimusvalmistaja. Myös koko maailman mittakaavassa 

Elcoteq oli vuosituhannen vaihteessa suuri tekijä, sillä vain muutama OEM-valmistaja 

valmisti enemmän matkapuhelimia kuin EMS-yrityksenä toiminut Elcoteq.64 Kuitenkin 

samaan aikaan ICT-alan vuosia jatkunut nopea kasvu alkoi hidastua ja Nokian ympärille 

kasautunut valtavan kokoinen klusteri supistua. Teollisuudenalan yritykset toimivat 

kansainvälisillä markkinoilla jatkuvasti kasvavan kilpailun keskellä, joten maailmalla 

tapahtuvat muutokset vaikuttavat yrityksiin voimakkaammin, kuin vain kansallisesti 

                                                             
58 Ali-Yrkkö 2003, s. 372. 
59 Ali-Yrkkö 2003, s. 372. 
60 Häikiö 2001, s. 213. 
61 Elcoteq vuosikertomus 2000, s. 6; Ali-Yrkkö 2003, s. 366. 
62 Elcoteq vuosikertomus 2000, s. 10. 
63 Ali-Yrkkö 2003, s. 373. 
64 Elcoteq vuosikertomus 2000, s. 7. 
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toimiviin.65 Tämän vuoksi IT-alan epärealistisista tuotto-odotuksista johtunut IT-kuplan 

puhkeaminen vuonna 2001 vaikutti erityisen voimakkaasti Elcoteqiin. 

Vuoden 2000 vuosikertomuksessa Elcoteq ennusti alalle ja itselleen suurta 

kasvua tulevina vuosina. Vuosikertomuksessa arvioitiin EMS-toimialan kasvavan lähes 

30 % vuosivauhtia.66 Toki on hyvä muistaa, että vuosikertomukset kirjoitetaan pääasiassa 

sijoittajille, jolloin yritykset pyrkivät luomaan lainsäädännön puitteissa itsestään kuvan 

mahdollisimman loistavana sijoituskohteena. Kuitenkin edellä olevat kasvuennusteet 

kertovat siitä, että tuleva IT-kuplan puhkeaminen tuli yritykselle ainakin jonkinlaisena 

yllätyksenä. Myös Elcoteqin osakkeen arvoon IT-kuplan puhkeamisella oli suuri 

vaikutus, ja se putosi roimasti. Vuoden 2000 lopulla Elcoteqin osakkeen arvo oli noin 45 

euroa, mutta vuoden 2001 puolenvälin jälkeen arvo oli pudonnut alle 10 euroon.67 Antti 

Piipon mukaan yrityksen kannalta romahdus ei ollut ”paha juttu, mutta pahan alkua”.68 

On myös tiedostettava, että pörssikurssin muutokset eivät kerro yritysten tuotannosta tai 

kannattavuudesta suoraan, vaan ainoastaan sijoittajien odotuksista osakkeen tulevan 

arvon suhteen. IT-kuplankin tapauksessa osakkeen arvon vaikutus 

elektroniikkateollisuuden tuotantoon oli vähäisempää kuin rajulta näyttävät 

pörssikurssien romahdukset antavat ymmärtää. 

Vuonna 2001 Elcoteq oli siis vakiinnuttanut paikkansa suurten tekijöiden 

joukossa. Vuosituhannen vaihteessa yritys valmisti omien sanojensa mukaan mm. 

päätelaitteita69, tietoliikennejärjestelmiä ja teollisuuselektroniikkaa. Palveluina 

yrityksellä oli suunnittelua, valmistusta, toimitusketjujen hallintaa ja 

jälkimarkkinapalveluita. Asiakkaina Elcoteqilla oli monia tunnettuja yrityksiä, kuten 

Kone ja Philips. Kuitenkin selkeästi suurin osa liikevaihdosta tuli Nokia ja Ericsson 

konserneista. Vuonna 2000 näiden konsernien osuus Elcoteqin liikevaihdosta oli 92 %.70 

EMS-valmistajana noin suuri prosentti kertoo molemminpuolisesta luottamuksesta 

konsernien välillä. Piipon mukaan etenkin Nokian kanssa tehtyyn yhteistyöhön oltiin 

molemmin puolin hyvin tyytyväisiä 1990-luvulla, ja tämä heijastui suoraan Nokian 

osuuden pysymiseen edelleen korkeana yhtiön liikevaihdosta.71 Nokian suuri osuus 

                                                             
65 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010, s. 35. 
66 Elcoteq vuosikertomus 2000, s. 15 & 38. 
67 Koljonen & Heikkilä 2002, s. 35.  
68 Antti Piipon haastattelu 10.3.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
69 Suurimpana matkapuhelimet. 
70 Elcoteq vuosikertomus 2000, s. 4 & 12. 
71 Antti Piipon haastattelu 10.3.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
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yhtiön liikevaihdosta kostautui kuitenkin Nokian ajautuessa ongelmiin muutamaa vuotta 

myöhemmin. Tämä tapahtumaketju johti Elcoteqin ajautumiseen konkurssiin. 
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3. Painava näkemys talouteen 
 
3.1 Kauppalehti ja talousjournalismi 
 

Tutkimuksen päälähteenä toimivan Kauppalehden historia ulottuu aina 1800-luvulle asti. 

Vuonna 1898 nykyisen Keskuskauppakamarin edeltäjä perusti Liikemies-Yhdistyksen 

nimissä ”Kauppalehti” -nimisen lehden. Perustajien tavoitteena oli tuottaa ammattilehti 

kauppiaille, jotta nämä voisivat kehittää ammattitaitoaan, mutta samalla tarjota 

yleistaloudellista informaatiota heille. Lehti oli suomenkielinen ja ilmestyi ensimmäiset 

vuotensa kerran viikossa.72 Näin harva ilmestymistahti ei kuitenkaan vakuuttanut lehden 

lukijoita kaupankäynnin nopeatempoisuuden takia, joten vuonna 1917 tehtiin päätös 

lehden muuttamisesta talouden päivälehdeksi, joka ilmestyi päivittäin. Painokoneiden 

melu häiritsi kuitenkin Helsingin Fabianinkadulla lehden omaksi hankitun kirjapainon 

vieressä asuneita, ja vuonna 1919 lehdestä tehtiin kuusipäiväinen iltapäivälehti, jotta 

painokoneiden ei tarvitsisi olla käynnissä yöllä.73 

 Lehden pääasiallinen tarkoitus oli olla puolueettomuutta korostava, mutta 

liberaalia talouspolitiikkaa ajava taloussanomalehti.74 Kauppalehti kannatti talouden ja 

liiketoiminnan vapautta, ja kauppiastaustansa takia sillä oli vahva yrityspainotus 

sisällöissään verrattuna muuhun ajan talousjournalistiikkaan.75 Lehti siirtyi Uudelle 

Suomelle vuonna 1958 ja vuodesta 1966 lähtien se alkoi ilmestyä taas aamuisin, 

markkinoiden itseään talouden erikoislehtenä. Erityisesti 1970-luvulla lehden 

yrityspainotus erottui selvästi, kun yhteiskunnassa esitettiin voimakasta kritiikkiä 

kapitalistista talousjärjestelmää vastaan.76 Sama painotus säilyi Aamulehden ja Uuden 

Suomen fuusioituessa 1988,77 sekä Aamulehden ja MTV3:n yhdistyessä Alma Mediaksi 

1997.78 

 Kauppalehti ja talousjournalismi yleisesti vahvistuivat etenkin 1980- ja 

1990-luvuilla. 1980-luvulla Suomen talous vapautui ja kansainvälistyi, samalla kun 

avoimuus ja kritiikki lehdistössä yleistyi ja saavutti myös talousjournalismin. 1990-luvun 

                                                             
72 Huovila 2003, s. 18–19. 
73 Huovila 2003, s. 24; Yrjänä 2018, s. 45. 
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75 Huovila 2003, s. 23 & 89. 
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alun laman jälkeen mediassa nähtiin paljon yhdistymistä, kuten Aamulehden ja MTV3:n 

esimerkki osoittaa. Nämä yhdistymisistä muodostuneet konsernit mahdollistivat yhä 

vahvemman eriytymisen, kun saman talon sisällä toimineet lehdet saattoivat kukin 

keskittyä omiin aiheisiinsa. Tämä johti erityisesti talousjournalismin kasvuun ja 

Kauppalehden kannalta myös vahvasti kasvaneeseen kilpailuun esimerkiksi 

Taloussanomien tullessa markkinoille 1997.79 Osmo Kammosen mukaan 1990-luvun 

loppupuoli oli hyvää aikaa pörssiyhtiöille, sillä kysyntää oli ja uutiskynnyksen 

läpäiseminen oli helppoa. Elcoteq sai siis näkyvyyttä halutessaan, varsinkin kun yhtiö 

toimi uudenlaisella ja mielenkiintoisella liiketoimintamallilla johtajanaan medioita 

kiinnostava persoona.80 

 Tämä kasvu näkyi myös Kauppalehdessä. Vuosien 1974 ja 1988 välisenä 

aikana Kauppalehdelle työskennelleiden taloustoimittajien määrä kasvoi seitsemästä 

toimittajasta aina 50 toimittajaan. Vuonna 2003 taloustoimittajia oli lehdellä jo 75. 

Päätoimittajana 1990-luvulla toimi lehdistöneuvoksen arvonimen saanut arvostettu 

toimittajataustainen Lauri Helve. Kauppalehden levikki oli laman jälkeen 76 000, mutta 

vuoteen 2002 mennessä levikki oli kasvanut 85 000:een. Samaan aikaan lehden 

lukijamääräksi arvioitiin 311 000. Kauppalehti oli siis selkeästi suurin toimija alallaan 

myös kilpailun kiristyessä 1990-luvun loppua kohden. Toimintaympäristön muuttuessa 

lehti alkoi toimia myös monimediallisesti esimerkiksi internetissä, ja lehden 

taloustoimittajat tuottivat sisältöä myös muihin medioihin Alma Median sisällä.81 Antti 

Mikkosen mukaan 90-luvulla Kauppalehti oli pörssitiedon välittäjänä Suomen johtava 

sanomalehti.82 

 Talouslehdistön ja toimittajien merkitys taloudessa ei ole täysin kiistaton. 

On esitetty, että toimittajien mahdollisuudet markkinoiden säätelyyn jäivät 1980-luvulle, 

sillä 1990-luvun loppupuolelle tultaessa markkinat olivat niin tehokkaat ja säädellyt, ettei 

yksittäisillä toimittajilla ollut paljoa valtaa vaikuttaa niihin.83 Kuitenkin vielä 1980-

luvulla 80 % taloustoimittajista kertoi kokeneensa ulkopuolista painostusta oman työnsä 

tekemiseen ja 60 % oli joutunut toimimaan tahtoaan vastaan esimerkiksi juttuja 

kirjoitettaessa.84 Vaikka markkinat muuttuisivat kuinka radikaalisti, olisi vaikea uskoa, 
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että näin vahva vaikuttaminen toimittajien toimitustyöhön olisi lakannut nopeasti. 

Yrityksillä oli edelleen tarve yrittää vaikuttaa toimittajien työhön. 

 Kauppalehden entinen vastaava päätoimittaja Arto Tuominen esitti vuonna 

1997, ettei yhtiön avoimuudesta ole yhtiölle mitään hyötyä. Tuomisen näkemyksen 

mukaan yhtiöiden tehtävänä on harjoittaa omaa liiketoimintaansa ja taloustoimittajan 

tehtävänä on kaivaa asioita. Hän myös vähätteli tiedottajien roolia ja sanoi, että ”yrityksen 

ykköstiedottaja on toimitusjohtaja.”85 Toisaalta Lauri Helven mukaan yrityksille 

tehokkaampaa toimintaa on lahjuksien sijaan antaa juttuvinkkejä ja informaatiota 

itsestään tai kilpailijoistaan toimittajille, ja tällä tavoin pyrkiä tuomaan itsensä esiin 

suotuisammassa valossa.86 Kuitenkin esimerkiksi Björn Wahlroosin mukaan Lauri Helve 

ei käynyt metsästysreissuilla toimittajuutensa takia, vaan koska oli ”saatanan hauska 

mies”.87 Tällaiset näkemykset ovat kuitenkin sellaisia, joihin on syytä suhtautua aina 

varauksella. 

 Vuosina 1997–2004 Elcoteqin viestintäjohtajana toiminut Osmo 

Kammonen kohtasi samankaltaisia ajatusmalleja omalla urallaan. Kammosen mukaan 

osa talouslehdistöstä suhtautui viestintäosastoon epäileväisesti, ja informaatiota olisi 

haluttu mieluummin ylimmältä johdolta, kuin viestintäosastolta, jonka arveltiin 

kääntelevän asioita parhain päin. Nokian antaman esimerkin mukaisesti talouslehdistö 

kuitenkin joutui ymmärtämään, ettei yrityksen ylin johto ole aina tavoitettavissa. 

Toimittajat kääntyivätkin monesti laajempaa tietoa toimialasta halutessaan Elcoteqin 

suuntaan, sillä organisaationa se oli helpommin saavutettavissa kuin monet muut alan 

yritykset. Elcoteqilta haettiin tietoa myös Nokian markkinoista, ja Kammosen mukaan 

yhtiössä pyrittiin siihen, ettei tämmöistä tietoa kuitenkaan heidän lävitse pääse.88 

 Yleisesti Kammosen mukaan talouslehdistö suhtautui Elcoteqiin 

innostuneesti. Kammonen pyrki kertomansa mukaan siihen, että lehdistölle myös 

annettiin informaatiota ja toimittajia autettiin tekemään juttujaan. Tämä kertoo siitä, että 

omasta tekemisestä oltiin ylpeitä ja tällä tavoin saatiin hyvää näkyvyyttä yhtiölle ja 

uudelle alalle, josta lehdistökin oli kovin kiinnostunut. Kammosen mukaan lehdistön 

innostus kuitenkin laantui nopeasti IT-kuplan puhjettua.89 Samaan tulokseen ovat tulleet 

                                                             
85 Yrjänä 2018, s. 250. 
86 Mikkonen 1998, s. 188. 
87 Mikkonen 1998, s. 192. 
88 Osmo Kammosen haastattelu 16.6.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
89 Osmo Kammosen haastattelu 16.6.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
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Aittapelto ja Koljonen tutkimuksessaan.90 Tampereen yliopistolta tilatut tutkimukset 

ovatkin hyvä esimerkki siitä, kuinka Elcoteqia kiinnosti vahvasti millä tavalla heidän 

yritystään käsitellään lehdistössä. Talouslehdistön käyttöä voidaankin kaikesta 

huolimatta pitää merkittävänä osana yhtiön tiedotustoimintaa, sillä jos Elcoteqilla olisi 

koettu, että heitä koskeva kirjoittelu on liiketoiminnan kannalta merkityksetöntä, ei 

tutkimuksia olisi yliopistolta edes tilattu.  

 

3.2. Kasvava kiinnostus ei takaa parrasvaloja 
 
Luvuissa 3.2 ja 3.3 selvitetään mahdollisimman kattavasti määrällisillä menetelmillä 

Elcoteqin käsittelyä Kauppalehdessä vuosina 1990–2001. Lukujen tarkoituksena on 

selvittää, millä tavalla Elcoteqista tapahtunut kirjoittelu on kehittynyt. Aineistoa 

jaottelemalla saadaan tarkasteltua eri näkökulmista mitkä Elcoteqiin liittyvät aiheet 

talouslehdistöä ovat kiinnostaneet, kuinka paljon ja millä tavalla. Määrällinen analyysi on 

oleellinen osa tutkimuskysymyksiä ajatellen, sillä kvantitatiivisilla menetelmillä saadaan 

luotua hyvä pohja myöhemmin tapahtuvalle aineiston laadulliselle analyysille. Tällä 

tavoin saadaan luotua tutkimuksesta mahdollisimman monipuolinen ja kattava. Aineisto 

ja sen keruu on selvitetty tarkemmin johdannossa luvussa 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 Aittapelto & Koljonen 2006. 
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Kuvio 2: Elcoteqin mainitsevien artikkeleiden lukumäärä vuosittain.  

 

Lähde: Kauppalehden arkisto 

 

 Kuten kuviosta 2 nähdään, Elcoteqia koskeva kirjoittelu on painottunut 

selkeästi tutkimuksen aikarajauksen loppupäähän. Kirjoittelu oli vuositasolla hyvin 

vähäistä vuosien 1990 ja 1996 välisenä aikana, mutta vuodesta 1997 artikkeleiden määrä 

kääntyi selvään kasvuun. Toki prosentuaalisesti laskettuna kasvua oli jo Tallinnaan 

laajentumisen yhteydessä ja sen jälkeen vuosina 1992–1996, mutta käänteentekevänä 

hetkenä voidaan pitää vuotta 1997. Yrityksen johto oli nähnyt teollisuudenalan 

muutoksen jo monta vuotta sitten, mutta vasta tuolloin elektroniikkateollisuuden kasvu 

alkoi konkretisoitua sijoittajille ja lehdistölle. Suurimpana selityksenä artikkeleiden 

määrän kasvulle voidaan pitää Elcoteqin listautumista pörssiin vuonna 1997, mikä herätti 

kiinnostuksen yritystä kohtaan myös sijoituskohteena. Sijoitusmahdollisuuden 

avautuminen, pörssikurssien seurailu ja yrityksen vauhdikas kasvu johtivat siihen, että 

Elcoteq alkoi esiintyä yhä useammin Kauppalehden sivuilla. Kasvun lisääntyminen 1990-

luvun loppupuolelle tultaessa on odotettavissa ollut kehitys. Yleinen alan kasvu ja 

Elcoteqin kehitys yrityksenä heijastelee väkisinkin myös kirjoittelun määrää 

Kauppalehdessä.  

 Toinen trendistä poikkeava vaihe voidaan havaita vuonna 1999, kun 

listautumisen takia räjähdysmäisesti lisääntynyt kirjoittelu ensin hiljeni ja sen jälkeen 

alkoi suorastaan vähentyä. Toki kirjoittelun määrän kasvussa on rajansa, mutta sen 

pysähtymistä selittää mielestäni myös Elcoteqin globalisaatio-ohjelman käynnistyminen 

ja siihen liittyvät suuret investoinnit. Tämän takia yrityksen tunnusluvut eivät 
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vaikuttaneet sijoittajien silmissä yhtä vaikuttavilta kuin yrityksen ja sen teollisuudenalan 

ympärillä pyörineet sijoittajat olivat odottaneet. Ongelma vaivasi muitakin EMS-

yrityksiä. Korkeasta liikevaihdosta huolimatta voitot jäivät usein laihaksi. Liikevaihto sai 

yritykset näyttämään suuremmilta, kuin mitä ne oikeasti olivat. Kun Elcoteqin 

toiminnassa tai pörssikurssissa ei tapahtunut suurempia muutoksia, ei ollut myöskään 

uutisoitavaa. Voidaan myös katsoa listautumisen jälkeisen huuman laantumisen 

vaikuttaneen kirjoittelun vähentymiseen. Kun paljon odotuksia herättänyt listautuminen 

ei ollutkaan tuonut sijoittajille nopeita voittoja, alkoi Elcoteqin ympärillä vallinnut 

innostus tasaantua.  

 Vuosina 2000 ja 2001 artikkeleiden määrä kasvoi taas rajusti. Tämä johtuu 

suurimmalta osin yhtiön toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista, jotka näkyivät 

pörssikursseissa. Vuoden 2000 uutisointia leimasi vuoden aikana tapahtunut huima 

Elcoteqin kurssin nousu. Vuoden 2001 IT-kuplan puhkeaminen ja siitä aiheutunut kurssin 

lasku taas näkyi Kauppalehden jatkuvana Elcoteqin toiminnan ja sen kurssivaihtelujen 

seurantana. Käytännössä tämä merkitsi artikkelimäärien huomattavaa kasvua. Aittapellon 

ja Koljosen mukaan teknologiayritykset koettiin vuosituhannen vaihteessa 

mediaseksikkäinä, mikä lisäsi niitä koskevaa uutisointia. Mediaseksikkyys kuitenkin 

rapisi IT-kuplan puhjettua.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 Aittapelto & Koljonen 2006, s. 6. 
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Kuvio 3: Artikkeleiden, joissa Elcoteq esiintyy pääosassa lukumäärä kaikkien Elcoteqin mainitsevien 

artikkeleiden määrän vierellä vuosittain. 

 

Lähde: Kauppalehden arkisto 

Kuviossa 3 olen erotellut Elcoteqia koskevista uutisista ne, joissa yritys on ollut 

pääuutisaiheena. Luokittelu pää- ja sivuosuuksiin on tapahtunut niin, että olen määritellyt 

jokaiselle Elcoteqin maininneelle artikkelille painoarvon sen mukaan, kuinka paljon se 

käsittelee Elcoteqia. Kategoria Elcoteq pääosassa sisältää ne jutut, jotka käsittelevät vain 

Elcoteqia, ja myös ne artikkelit, joissa Elcoteqista kertovat osuudet ovat muodostaneet 

vähintään puolet artikkelista. Esimerkiksi pörssiuutiset, joissa Elcoteq mainitaan vain 

yhtenä yrityksenä muiden joukossa tai artikkelit, joissa jotain muuta yritystä verrataan 

Elcoteqiin, on luokiteltu niin, että Elcoteq toimii näissä sivuosassa. Myös artikkelit, joissa 

käsitellään esimerkiksi Antti Piippoa ilman, että artikkelin teema koskee itse yritystä, on 

tulkittu Elcoteqin sivurooliksi. Sen sijaan uutiset, jotka keskittyvät pelkästään Elcoteqin 

pörssikehitykseen, tai Elcoteqin nimityksistä tehdyt uutiset ovat valikoituneet ryhmään 

Elcoteq pääosassa. 

 Kuviosta nähdään, että vaikka kaikkien Elcoteqin maininneiden 

artikkeleiden määrä lähti vahvaan nousuun vuoden 1997 jälkeen, pelkästään tai 

suurimmaksi osin Elcoteqia käsittelevien artikkeleiden määrä ei kasvanut yhtä 

voimakkaasti. Näidenkin artikkeleiden määrä lähti nousuun listautumisvuoden aikana ja 

jälkeen, mutta nousu jäi paljon vaisummaksi kuin kaikilla artikkeleilla. Edellisessä 

kuviossa näkynyt vuoden 1999 kasvun hiipuminen itse asiassa näkyy vielä 

voimakkaammin ja pitkäkestoisempana niissä artikkeleissa, joissa Elcoteq on pääosassa. 
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Tämä palauttaa Elcoteqin käsittelyn Kauppalehden yleiseen linjaan talousjuttujen sisällön 

jakautumisen kanssa, sillä esimerkiksi vuonna 1995 36,8 % kaikista lehden artikkeleista 

käsittelivät rahaa92, kun taas vain 8,3 % yrityksiä.93 

 Mielestäni tämä vahvistaa myös edellä kuvaamaani teoriaa siitä, kuinka 

listautumisen jälkeisen pölyn laskeuduttua ja globalisaatio-ohjelman käynnistyttyä 

Elcoteqiin ei liittynyt yleisön mielestä mitään mielenkiintoista. Kun yrityksen 

kansainvälistyminen ja suuret investoinnit olivat käynnissä, ei uutisoitavaa tai 

keskustelua ollut läheskään yhtä paljon kuin kurssien heitellessä tai toimintaympäristön 

muuttuessa. Piipon mukaan sijoittajilla ei välttämättä ollut edes näkemystä 

teollisuudenalan erityisluonteesta, 94 joten voi olla, ettei kansainvälistymiseen investointia 

ja sen myötä tulevaisuuden tuottoa osattu arvottaa niin, että se olisi näkynyt 

kiinnostuksessa ja täten positiivisessa kehityksessä pörssikurssissa. Investointien 

realisoitunut tuotto valkeni sijoittajille vasta seuraavana vuonna, mikä näkyykin 

erityisesti kaikkien artikkeleiden määrän kasvuna ja pörssikurssin nousuna. Myöskään 

Elcoteqilla ei tapahtunut vuoden 1999 aikana juuri mitään merkittäviä muutoksia, joista 

Kauppalehdellä olisi ollut tarvetta uutisoida. 

 Vuoden 1998 pääosin Elcoteqia koskevien artikkeleiden suuri 

määrä selittyy osittain myös poikkeuksellisen suurella nimitysuutisten määrällä. 

Määrällisesti tarkasteltuna tutkimuksen aikarajauksen alkupäästä ei varsinkaan voida 

vetää suoria johtopäätöksiä artikkeleiden vähäisen lukumäärän vuoksi, mutta voidaan 

havaita, että suhteellisen tuntemattoman ja pienen Elcoteqin käsittely on ollut 

huomattavasti vähäisempää, kuin pörssiin listautuneen ja globalisaatio-ohjelmaa 

suorittavan Elcoteqin.  

 

 

 

 

 

                                                             
92 Esimerkiksi pörssikurssit. 
93 Huovila 2003, s. 120. 
94 Antti Piipon haastattelu 10.3.2022. Haastattelija Niko Tähtinen.  
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Kuvio 4: Kaikkien Elcoteqin maininneiden artikkeleiden jakautuminen Elcoteqin roolin mukaan 

 

Lähde: Kauppalehden arkisto 

 

Kuvio 4 kuvaa edellisen kuvion pohjalta sitä, millainen prosenttiosuus kaikista uutisista 

oli niitä, joissa Elcoteq oli pääosassa, ja niitä, joissa Elcoteq oli sivuosassa. 

Prosenttiosuuksien tarkastelu tuo selvemmin esille sen, missä roolissa Elcoteq uutisissa 

esiintyy. Kuviota tarkastellessa on kuitenkin pantava merkille eri vuosina kirjoitettujen 

uutisten lukumäärä, sillä esimerkiksi vuoden 1991 prosentteja vääristää uutisten vähäinen 

määrä. Koska kyseisenä vuotena Kauppalehdessä on käsitelty Elcoteqia ainoastaan 

yhdessä uutisessa, vaikuttaa helposti tämän tyyppisessä kuviossa, että vuosi olisi ollut 

jotenkin poikkeuksellinen, vaikka näin ei kuitenkaan ole ollut. 

 Jos kuitenkin tarkastellaan kuviota edellisen kappaleen pohjalta, voidaan 

todeta, että tutkimuksen aikarajauksen alkupään vuodet ovat haastavia arvioitavia, sillä 

yksittäiset uutiset heilauttavat prosenttiosuutta niin paljon. Etenkin alkuvuosina 

Elcoteqia käsittelevien artikkeleiden määrää nostivat Antti Piipon antamat kommentit 

esimerkiksi pk-sektorista. Tämä näkyy esimerkiksi vuoden 1994 prosenttiosuuksissa 

vahvasti. Elcoteq oli pääosassa ainoastaan reilussa 10 % kaikista Elcoteqin maininneista 

artikkeleista. Tämä johtuu siitä, että Antti Piippo antoi useita kommentteja liittyen pk-

sektoriin ja erityisesti Suomen Yrittäjäin Keskusliiton puheenjohtajuuskiista nosti 
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Piipon ja Elcoteqin Kauppalehden sivuille usein, mutta näissä itse Elcoteq ei ollut 

artikkelin pääosassa.95 

 Seuraavina vuosina niiden artikkeleiden osuus, joissa Elcoteq on pääosassa, 

lähti kasvuun, saavuttaen huippunsa vuonna 1997. Tämä voidaan selittää Elcoteqin Viron 

tehtaan avaamisesta lähteneellä vahvalla kasvulla, laajentumisella ja lopulta yrityksen 

listautumisella. Laajentuminen ja pörssiin listautuminen nostivat yrityksen yhä useammin 

artikkeleiden pääosaan, mikä näkyy etenkin listautumisvuonna. Kun Elcoteqista tuolloin 

kirjoitettiin, se oli suurimmassa osassa artikkeleista päähuomion kohteena. Listautumisen 

jälkeen prosenttiosuus lähti laskuun listautumisen aiheuttaman innostuksen jälkeen, kun 

Elcoteq alkoi esiintymään yhä useammin pörssikursseja luettelevissa uutisissa Elcoteqia 

hehkuttavien artikkeleiden sijaan. Kuitenkin vuonna 2001 laskeva trendi kääntyi 

nousuun, sillä kyseisenä vuonna Elcoteq vähensi henkilöstöään, laajensi toimintaansa ja 

koki IT-kuplan aiheuttamat vaikutuksensa pörssikurssissa. Kaikki nämä näkyivät 

Kauppalehden kasvaneena kiinnostuksena ja pääosin Elcoteqia käsittelevien 

artikkeleiden prosentuaalisen osuuden kasvamisena. 

 

3.3 Suurten yritysten joukkoon 

 
Tässä alaluvussa pyrin kartoittamaan, minkälaisiin teemoihin Elcoteqia pääkohteena 

käsitelleet artikkelit jakautuivat tutkimusaikavälillä. Luokittelin artikkelit neljään 

kategoriaan siten, että yksittäinen artikkeli saattoi kuulua vain yhteen kategoriaan. 

Artikkeleiden jaottelu eri kategorioihin oli helppoa: artikkeleiden sisällöt eivät 

pääsääntöisesti jakautuneet useampiin kategorioihin, vaan ne sijoittuivat luonnollisesti 

valittuihin neljään. Olen pyrkinyt luomaan kategoriat siten, että ne antavat 

mahdollisuuden selkeän ja kattavan kuvan Elcoteqia pääaiheena käsittelevistä 

artikkeleista.  

 Valmistus/teknologia/osaaminen -kategoriassa ovat ne artikkelit, jotka 

lähestyivät Elcoteqia valmistusprosessien, siinä käytetyn teknologian tai osaamisen 

kautta. Esimerkkinä Kauppalehden artikkeli 4.12.1990, jossa uutisoidaan, kuinka Elcoteq 

                                                             
95 Esimerkiksi: ”Yritys- ja järjestöjohtajat perustivat pk-sektorille klubin”, Kauppalehti, 15.6.1994; ”Pkt-
sektorin käänteinen rahoitus: Huonoille rahaa halvalla, hyvät maksavat täyttä korkoa”, Kauppalehti, 
22.8.1994; ”Piippo harkitsee yhä SYKL:n puheenjohtajuutta”, Kauppalehti, 21.9.1994; ”Piippo vetäytyi 
SYKL:n puheenjohtajakilvasta `Kannatustani en testamenttaa`, Kauppalehti, 28.9.1994. 
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uusii toiminnanohjausjärjestelmänsä.96 Laajentuminen/yritysmuutokset -kategoria 

sisältää artikkelit, jotka käsittelevät esimerkiksi tuotannon siirtämistä ulkomaille, 

tehtaiden rakentamista, yritysostoja, ja hallituksessa tai esimerkiksi toimitusjohtajissa 

tapahtuneita henkilövaihdoksia. Kategoria sisältää siis ne artikkelit, jotka käsittelivät 

yrityksen kehittymistä jostain muusta kuin pelkästään taloudellisteknisestä 

näkökulmasta. Toki näissäkin artikkeleissa usein tausta-ajatuksena on sijoittajille 

välitettävä informaatio yrityksen kehityksestä. Pörssi/liiketoiminta -kategoria sisältää 

kaikki artikkelit, joissa yritystä käsitellään puhtaasti pörssin tai liiketoiminnan 

näkökulmasta. Suurin osa näistä artikkeleista on pörssiuutisia ja yrityksen tunnuslukuja, 

mutta esimerkiksi yritysten väliset kumppanuussuhteet ovat myös lajiteltu tähän 

kategoriaan.  

 Muut -kategoriassa on kaikki ne artikkelit, jotka eivät mahtuneet edellä 

mainittuihin luokkiin. Käytännössä lähes kaikki näistä artikkeleista ovat nimitysuutisia. 

Nimitysuutisia lukuun ottamatta kaikki uutiset jakautuivat selvästi johonkin edellä 

mainituista kolmesta kategoriasta. Huomioitavaa on se, että yrityksen hallituksessa tai 

korkeassa johdossa tehdyt muutokset on kuitenkin luokiteltu kuuluvaksi 

Laajentuminen/yritysmuutokset -kategoriaan, eivätkä ole laskettuna Muut -osiossa. Tämä 

siksi, että Kauppalehti oli uutisoinut korkeamman johdon muutoksista huomattavasti 

tarkemmin, ja näillä nimityksillä oli myös enemmän merkitystä yrityksen ja sijoittajien 

toiminnan kannalta. Muut -kategoriassa ei ole mukana kuin muutama artikkeli, jotka ovat 

muita kuin nimityksiä. Näitä ovat esimerkiksi artikkelit vuodelta 2000, jotka koskevat 

Viron tehtaalla tapahtunutta epäiltyä varkaustapausta.97 

 

 

 

 

 

 

                                                             
96 ”Elcoteq uusii toiminnanohjauksen”, Kauppalehti, 4.12.1990. 
97 ”Virolainen lehti löysi vale-Ericssoneja myynnistä”, Kauppalehti, 11.5.2000; ”Viron tehtaalta ei ole 
viety varaosia piraattipuhelimiin”, Kauppalehti, 11.10.2000. 
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Kuvio 5: Artikkeleiden aiheet niissä artikkeleissa, joissa Elcoteq pääosassa 

 

Lähde: Kauppalehden arkisto 

 

Kuviota 5 analysoidessa huomattavaa on se, ettei Kauppalehdessä ole juurikaan käsitelty 

valmistukseen tai osaamiseen liittyviä asioita. Kategoriaan kuuluvia artikkeleita oli, 

mutta niiden määrät jäivät vuositasolla vähäisiksi. Selittävänä tekijänä voidaan pitää sitä, 

että Kauppalehti on nimenomaan sijoitusinformaatiota tarjoava taloussanomalehti, eikä 

sen takia kiinnitä huomiotaan minkään teollisuudenalan tekniseen kehitykseen. Niissä 

tapauksissa missä tästä aihepiiristä oli kirjoitettu artikkeli, taustatekijänä oli jonkun 

teknologisen innovaation taloudellinen merkitys. Esimerkiksi vuonna 1998 

Kauppalehdessä oli artikkeli Elcoteqin oppisopimuksella kouluttamasta työntekijästä ja 

hänen ammattitaitonsa kehittymisestä, mutta artikkeli liittyi kuitenkin selkeästi 

elektroniikka-alan osaajapulaan, mikä kyseisenä aikana jarrutti alan kasvua.98 

Osaamiseen ja teknologiaan liittyvä uutisointi olikin varmasti luontevampaa ja 

yleisempää esimerkiksi elektroniikkaan ja teknologiaan keskittyvissä lehdissä.99 

 Kauppalehden talouspainotus näkyy vahvasti artikkeleiden sisällöissä. 

Kuviosta voidaan esimerkiksi havaita selkeä nousu artikkeleiden määrässä vuoden 1997 

pörssiin listautumisen yhteydessä. Määrää kasvattaa myös laajentumisuutisten suurempi 

määrä, mutta suurin osa Elcoteqia koskevien artikkeleiden määrän kasvusta johtuu 

                                                             
98 Elcoteq purkaa koulutuspainetta oppisopimuksilla”, Kauppalehti, 15.5.1998. 
99 Esimerkiksi: ”Ladontatyöstä palvelubisnekseen”, Prosessori, 13.10.1994, s. 22. 
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pörssiin ja liiketoimintaan keskittyneiden artikkeleiden määrän kasvusta. Elcoteq oli 

antanut sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa varojaan yhtiöön, ja tämä tekee yrityksestä 

myös Kauppalehden silmissä kiinnostavamman. Ennen vuotta 1997 talouspainotteisia 

uutisia oli ollut ainoastaan muutama vuosittain, mutta listautumisen jälkeen selkeästi 

suurin osa kaikista Elcoteqia pääosassa käsitelleistä artikkeleista oli liiketoimintaa ja 

pörssikursseja käsitteleviä. On myös huomioitava se, ettei kuvio ota huomioon kuin ne 

artikkelit, joissa Elcoteq on pääosassa. Jos myös loput artikkelit olisi luokiteltu 

vastaavalla tavalla, olisi talouspainotus erottunut joukosta vielä selvemmin. 

Vuonna 1998 Muut -kategoriaan kuuluvat artikkelit olivat lukumäärältään 

lukuisampia kuin talousuutiset, mutta sisällöllisesti ne eivät ole tutkimuksen kannalta 

yhtä mielenkiintoisia kuin muut, koska ne kertovat ainoastaan nimitysten määrästä 

yrityksessä. Kuitenkin esimerkiksi vuoden 1998 Muut -artikkeleiden määrässä voidaan 

nähdä vahva nousu ja trendistä poikkeava linja. Tämän voidaan nähdä johtuneen juuri 

tapahtuneen listauksen ja yrityksen aloittaman globalisaatio-ohjelman vaikutuksesta 

yrityksen toimintaan, ja tämän takia nimityksien määrä oli muihin vuosiin huomattavasti 

korkeampi. Muina vuosina nimitysten määrä pysyi suhteellisen vakiona. Artikkeleiden 

määrässä oli havaittavissa vuonna 1997 selkeää odotusta Elcoteqin listautumista ja sen 

sijoittajille tuomia mahdollisuuksia kohtaan. Tämä odotus kasvatti myös keskustelun ja 

artikkeleiden määrää. Kuitenkin heti listautumisen jälkeinen pettymys siitä, ettei 

yrityksen kurssi lähtenytkään odotuksia vastaavaan nousuun herätti vielä samana vuonna 

keskustelua. Seuraavana vuonna voidaan kuitenkin havaita laskua talousuutisten 

määrässä. Yritystä ei pidetty enää yhtä kiinnostavana kuin listautumisen aikoihin. 

Talouteen liittyvät artikkelit pysyivät vuositasolla lukumäärältään suurin piirtein samalla 

tasolla vuoteen 2000 asti.  

Vuoden 2001 suurentunutta uutismäärää ja talousuutisten suurta kasvua 

voidaan selittää monilla tekijöillä. Elcoteq oli vuosituhannen vaihteen jälkeen 

globalisaatio-ohjelman myötä saanut vakiinnutettua itsensä yhdeksi maailman 

suurimmista toimijoista omalla teollisuudenalallaan. Tämä nousu yhdeksi suurista johti 

luonnollisesti siihen, että Elcoteqia alettiin käsitellä vakituisemmin Kauppalehden 

sivuilla, sillä se kiinnosti lukijoita. Samaan aikaan tapahtunut IT-kuplan puhkeaminen 

aiheutti Elcoteqin pörssikurssiin useita suuria heilahteluita, ja Elcoteqin tuotto ei 
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vastannut sijoittajien toiveita.100 Vaikeudet luonnollisesti kiinnostivat Kauppalehteä, 

ottaen huomioon, että yhtiön edellinen vuosi oli juuri päätetty positiivisissa merkeissä.101 

Kokonaismäärää kasvattivat lisäksi Laajentuminen/yritysmuutokset -kategoriaan 

laskettavat artikkelit esimerkiksi Elcoteqin henkilöstövähennyksistä, sekä uusien 

tehtaiden rakentamisesta.102 

Laajentuminen ja yritysmuutokset ovat muutenkin kiinnostaneet vuosien 

saatossa Kauppalehteä. Vuosina 1990–1994 Elcoteq on esiintynyt artikkeleissa pääosassa 

kahdeksan kertaa. Näistä kahdeksasta artikkelista viisi on käsitellyt Elcoteqin 

laajentumista, mikä kertoo osaltaan siitä, mitä Kauppalehti on yrityksestä halunnut 

kertoa, ja mitä asioita on koettu relevanteiksi yrityksen ollessa vielä suuremmalle 

yleisölle tuntematon. Tätä voidaan selittää taloudellisilla tekijöillä, sillä jo ennen 

listautumista laajenevat yritykset kiinnostavat taloussanomalehdistöä, sillä mahdolliset 

nousijat voivat olla taloudellisesti merkittäviä niin sijoittajien, kuin kansantaloudenkin 

näkökulmasta.  

Selkeänä poikkeuksena yleiskehityksestä voidaan nähdä vuoden 2001 

laajentumisten, irtisanomisten ja Elcoteqin johdossa tapahtuneiden muutosten aiheuttama 

artikkeleiden lukumäärän kasvu, mutta muuten laajentumista tai yritysmuutoksia 

käsitelleiden artikkeleiden määrä ei ole merkittävästi muuttunut suhteessa artikkeleiden 

kokonaismäärään. Ennen listautumista laajenemisuutiset korostuvat muihin aiheisiin 

verrattuna, ja senkin jälkeen uutisten lukumäärä pysyi prosentuaalisesti korkeana 

verrattuna esimerkiksi valmistukseen liittyvään kirjoitteluun.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
100 Esimerkiksi: ”Elcoteq romahti”, Kauppalehti, 29.1.2001; ”Elcoteqin tappio odotettua pienempi”, 
Kauppalehti, 7.5.2001; ”Elcoteqin tappio tammi-syyskuussa 33,6 meur oli odotuksia selvästi isompi”, 
Kauppalehti, 2.11.2001. 
101 ”Elcoteq vuoden kurssiraketiksi”, Kauppalehti, 22.12.2000. 
102 Esimerkiksi: ”Elcoteq rakentaa Kiinaan uuden tehtaan”, Kauppalehti, 5.11.2001; ”Elcoteq vähentää 
väkeä Virossa ja Unkarissa”, Kauppalehti, 5.2.2001. 
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Kuvio 6: Kirjoittelun sävy artikkeleissa, joissa Elcoteq pääosassa 

 

Lähde: Kauppalehden arkisto 

 

Kuviossa 6 on tarkasteltu artikkeleiden suhtautumista Elcoteqiin. Artikkelit on jaoteltu 

suhtautumistapansa puolesta positiivisiin, neutraaleihin ja negatiivisiin. Luokittelulla on 

pyritty selvittämään, millaisia mielikuvia Elcoteqista on haluttu välittää Kauppalehden 

sivuilla. Sävy on luokiteltu lehden tai toimittajan mielipiteen ja näkökulman mukaan, eikä 

esimerkiksi yrityksen toiminnan kautta. Tämän tyyppinen luokittelu perustuu täysin 

subjektiiviseen näkemykseen artikkeleiden sisällöstä ja sanavalinnoista. Oma 

näkemykseni siis ohjaa vahvasti artikkeleiden sävyn tulkintaa siitä huolimatta, että olen 

pyrkinyt pitämään lajittelun mahdollisimman objektiivisena läpi aineiston. Tekemäni 

luokittelu ja lopputulokset vaikuttavat kuitenkin luontevalta ja samansuuntaiselta, kuin 

Aittapellon ja Koljosen tekemässä tutkimuksessa Elcoteqin suhteesta journalistiikkaan 

vuosina 2002–2005.103 Eräinä vuosina artikkeleita on niin vähän, että muutamalla 

artikkelilla on suhteellisen suuri vaikutus artikkeleiden suhtautumistavasta saatavaan 

yleiskuvaan. Tämän takia kuviota on hyvä tulkita varauksella, vaikka sen osoittamat 

muutokset näyttävätkin osuvan luontevasti Elcoteqin historian eri vaiheisiin. 

                                                             
103 Aittapelto & Koljonen 2006, s. 15. 
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Suuri osa positiivista tai negatiivisia arvolatauksia sisältäneistä artikkeleista 

oli julkaistu kolumneina, joissa toimittajat kommentoivat ajankohtaisia talousaiheita. 

Hyvänä esimerkkinä kolumnista oli Pörssikommentti-palsta, jossa esimerkiksi vuonna 

1998 toimittaja kirjoitti otsikolla ”Kallis Elcoteq unohtuu”.104 Luokittelin artikkelin 

negatiiviseksi, sillä siinä on havaittavissa toimittajan selvä negatiivinen näkemys siitä, 

että Elcoteq olisi pörssissä liian kallis ja ”hyytynyt paisuvan pörssin tylsimpien 

papereiden joukkoon”. Neutraaleissa artikkeleissa ei ole havaittavissa toimittajan 

näkökulmaa suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi vuonna 1991 julkaistiin: ”Piipolle 44 

prosenttia: Metra myi Elcoteqin toimivalle johdolle”.105 Lehdessä esiintyvät artikkelit on 

kuitenkin luokiteltu neutraaliksi myös silloin, vaikka artikkelin tapahtumat olisivat 

esimerkiksi työntekijän kannalta negatiivisia, mutta toimittaja kertoo niistä neutraalisti.106 

Positiivisiksi on taas luokiteltu ne artikkelit, joissa yritys on selkeästi haluttu tuoda esiin 

positiivisessa valossa, esimerkiksi ”Elcoteq vuoden kurssiraketiksi” vuodelta 2000.107 

 Myös tässä tarkastelussa havaitaan, että tutkimusajanjakson alkupään 

vuodet ovat hankalia arvioitavia niihin liittyvien artikkeleiden vähäisen määrän vuoksi. 

Kaiken kaikkiaan tutkimusajanjakson artikkeleista suurin osa (73 %) on sävyltään 

neutraaleja. Tämä on luonnollista, sillä hyvän journalistiikan ohjenuoriin kuuluu 

mahdollisimman objektiivinen ja neutraali lähestymistapa.108 Toki kaikki tutkimukseen 

käytetyt artikkelit eivät ole pelkästään uutisia, vaan mukana oli esimerkiksi edellä 

mainittuja Pörssikommentteja, jotka tarjoavat toimittajalle enemmän mahdollisuuksia 

ilmaista mielipiteensä. Yli 17 % pääosin Elcoteqia käsitelleistä artikkeleista toivat 

yritystä esiin positiivisessa valossa. Artikkeleista negatiivissävytteisiä oli vain vajaa 

kymmenen prosenttia.  

Positiiviset artikkelit korostuvat erityisesti vuosien 1997 ja 2000 kohdalla. 

Selittävinä tekijöinä voidaan pitää aikaisemmista luvuista ja kappaleista tuttuja 

tapahtumia. Vuoden 1997 Elcoteqin listautuminen pörssiin aiheutti sekä sijoittajissa että 

Kauppalehdessä positiivista liikehdintää. Elcoteqin pörssikurssin kehitys kuitenkin petti 

nämä odotukset ja tämä johti siihen, että positiivinen uutisointi kääntyi vahvaan laskuun 

vuoden 1997 jälkeen. Kuitenkin positiivisten artikkeleiden osuus nousi taas vuonna 2000 

                                                             
104 ”Kallis Elcoteq unohtuu”, Kauppalehti, 16.7.1998. 
105 ”Piipolle 44 prosenttia: Metra myi Elcoteqin toimivalle johdolle”, Kauppalehti, 19.8.1991. 
106 Esimerkiksi: ”Elcoteq vähentää väkeä Helsingistä”, Kauppalehti, 7.5.1997. 
107 ”Elcoteq vuoden kurssiraketiksi”, Kauppalehti, 22.12.2000. 
108 Julkisen sanan neuvosto, Journalistin ohjeet ja liite   https://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/ (Viitattu 
4.5.2022); Mäntylä 2004, s. 30–31. 
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prosentuaalisesti melkein samalle tasolle vuoden 1997 kanssa. Positiivinen uutisointi 

liittyi taas Elcoteqin tekemisiin pörssissä ja tuloksessa. Vuoden 2000 alku- sekä 

loppuvuoden pörssikurssien vahvat nousut aiheuttivat jälleen positiivisempaa uutisointia 

lehdessä, kun Elcoteqin globalisaatio-ohjelman investoinnit alkoivat näkyä yrityksen 

tuotossa. 

Elcoteqin vaiheet ovat vaikuttaneet myös selkeästi negatiivisten 

artikkeleiden määrään. Alkuvuosina näitä artikkeleita ei ollut, sillä ensimmäiset 

negatiiviset artikkelit ovat havaittavissa vasta vuonna 1997. Tämä kertoo mielestäni siitä, 

että Elcoteqiin ei ollut aikaisemmin tarvetta suhtautua negatiivisesti, sillä vasta pörssiin 

listautumisen jälkeen yrityksellä alkoi olla sijoittajien kannalta taloudellisia 

suorituspaineita. Tätä ennen yritys nähtiin enemmänkin vain kiinnostavana ulkomaille 

laajentuvana yrityksenä, eikä yritystä tarvinnut arvostella, koska negatiivinen julkisuus 

olisi vaikuttanut ainoastaan yritykseen itseensä. Vuonna 1998 onkin selkeästi 

havaittavissa markkinoiden pettymys siitä, ettei Elcoteqin kurssi ja tulos ollutkaan 

noussut niin kuin oli odotettu, ja tämä näkyi negatiivisten artikkeleiden määrän nousuna. 

Muutama vuosi tämän jälkeen negatiivisten artikkeleiden määrä kasvaa. 

Huomioitavaa on, ettei nousu ole prosentuaalista, mutta prosentuaaliseen kasvun 

olemattomuuteen vaikuttaa yleinen Elcoteqin käsittelyn lisääntyminen, joka on käsitelty 

kuvion 5. yhteydessä. Se, ettei negatiivisten artikkeleiden prosentuaalista nousua ole 

havaittavissa vuonna 2001 voidaan pitää jopa yllättävänä, sillä IT-kuplan aiheuttama 

Elcoteqin pörssikurssin romahdus ja Elcoteqin laajat irtisanomiset olisivat voineet antaa 

toimittajille enemmänkin mahdollisuuksia yrityksen negatiiviseen käsittelyyn. Toisaalta 

esimerkiksi IT-kupla koski koko teollisuudenalaa yhtenäisesti, eikä tarvetta yhden 

yrityksen ruotimiseen ollut, varsinkaan kun kuplan puhkeaminen johtui isolta osin 

sijoittajien liian suurista odotuksista, eikä niinkään yritysten heikosta suoriutumisesta 

vallitsevassa tilanteessa.  

 Tarkasteltaessa Elcoteqia koskevaa uutisointia sekä määrällisesti että 

laadullisesti voidaan nähdä Elcoteqin kehitysvaiheiden heijastuneen sitä koskevaan 

kirjoitteluun: laajentuminen Viroon ja raketinomainen kasvu, yrityksen listautuminen, 

globalisaatio ja sen konkretisoituminen tulokseksi, sekä IT-kuplan romahdus. Kaikki 

nämä näkyvät uutisoinnin määrässä, sävyssä ja valituissa aihepiireissä. Etenkin vuonna 

1999 uutisoinnissa oli yleisesti paljon kirjoituksia sopimusvalmistusalasta. Näissä 
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artikkeleissa Elcoteq oli jo esitelty yhtenä suurimmista alan yrityksistä, joten voidaan 

ainakin osittain olettaa, että artikkeleiden määrällisellä tutkimuksella voidaan muodostaa 

jonkinlainen käsitys myös teollisuudenalan kokonaiskehityksestä 1990-luvun loppua 

kohden ja vuosituhannen alussa. 

On myös hyvä huomioida, että käyttämäni tarkastelutapa ei tässä vaiheessa 

kerro artikkeleiden tarkemmasta sisällöstä juuri mitään, eikä siitä millä tavalla Elcoteqia 

käsiteltiin kyseisten vuosien aikana, joten liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä näistä 

kuvioista on mielestäni turha vielä tehdä, vaan ne toimivat enemmänkin indikaattorina 

lukijalle aiheen tarkempaa käsittelyä varten ja pohjana tutkimuskysymyksiin vastatessa. 

Syvempi analyysi edellyttäisi esimerkiksi diskurssianalyysin käyttöä. Tutkimustulokset 

onkin nähtävänä tässä vaiheessa vielä suuntaa antavina. 
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4. Talous ja globalisaatio kiinnostavat 
 
4.1 Tehtaita ja työntekijöitä 
 

Tutkimuksen aikarajauksen ensimmäisinä vuosina Elcoteq esiintyi Kauppalehden 

artikkeleissa harvakseltaan. Elcoteqin tarina alkaa Kauppalehdessä 31.8.1990, kun lehti 

uutisoi Lohja Oy:n yhtiöittämisestä. Uutisessa todettiin lakonisesti Lohjan 

yritysmuutoksista, joista yksi oli Lohjan Mikroelektroniikan yhtiöittäminen Elcoteq Oy 

Ab:ksi. Yrityksestä ei tuoda ilmi muuta kuin toimitusjohtajana toiminut Jorma Vanhanen 

ja Elcoteqin arvioitu liikevaihto, jonka arveltiin olevan 100 miljoonan markan tienoilla.109 

Arvio osuikin aika lähelle toteutunutta liikevaihtoa (116 miljoonaa markkaa110) kyseiseltä 

vuodelta. Yhtiön nimen taustoja avataan Kauppalehdessä vasta vuonna 2001, kun 

toimittaja kertoo ymmärtävänsä Elcoteqin el-liitteen viittaavan elektroniikkaan ja co-

liitteen komponentteihin, mutta epäilee humoristisesti teq-liitteen viittaavan yhtiön 

Meksikon tuotantoon ja tequilaan. Piippo kuitenkin korjaa artikkelissa toimittajaa: ”Alun 

perin se kyllä keksittiin Microtekin tilalle, koska tämä ei mennyt kaupparekisteristä läpi. 

Henkilökunnalle järjestettiin kilpailu, kuka keksii parhaan nimen. Elcoteqiin ihastuttiin, 

koska kukaan ei osannut selittää, miksi siinä on q-kirjain.”111 

 Loppuvuonna 1990 Kauppalehti uutisoi vielä, että Elcoteq on uusinut 

toiminnanohjauksensa, mutta uutinen on ainoastaan neljän virkkeen mittainen. Näistäkin 

neljästä virkkeestä yksi kertoo siitä, mikä on Elcoteqin toimialana.112 Tämän jälkeen 

seuraa kuitenkin taas pitkä hiljaisuus, ja uutiskynnys Elcoteqin kohdalla ylittyi seuraavan 

kerran vasta yli kahdeksan kuukauden päästä, kun Elcoteq irtautui Lohjasta ja Wärtsilästä 

yhdistyneestä Metrasta. Uutisessa annetaan ymmärtää, että Metra luopui Elcoteqista sen 

heikentyneen myynnin ja tilauskannan takia, jotka olivat ”johtaneet lomautuksiin ja 

lyhennettyihin työviikkoihin”. Uutisessa analysoidaan samalla koko Metran 

elektroniikkateollisuuden tulosta, sillä myös näyttötekniikkaa valmistaneen Finluxin 

tulosta kritisoitiin Metran vuosikertomuksen pohjalta.113 Uutisointi eroaa tässä hieman 

Piipon näkemyksestä, sillä uutinen antaa kuvan, että tapahtunut MBO oli Metran/Lohjan 

                                                             
109 “Lohja yhtiöittää”, Kauppalehti, 31.8.1990. 
110 ”Piipolle 44 prosenttia: Metra myi Elcoteqin toimivalle johdolle”, Kauppalehti, 19.8.1991. 
111 “Kannattavuus on pitkälle kiinni käyttöasteesta”, Kauppalehti, 5.2.2001. 
112 ”Elcoteq uusii toiminnanohjauksen”, Kauppalehti, 4.12.1990. 
113 ”Piipolle 44 prosenttia: Metra myi Elcoteqin toimivalle johdolle”, Kauppalehti, 19.8.1991. 
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kannalta hyvä asia, mutta Piipon mukaan kauppaan ei meinattu aluksi suostua häpeän 

takia, ja toiminta olisi mieluummin ajettu alas, kuin myyty.114 

 Elcoteqin siirtäessä toimintaansa Viroon seuraavan vuoden alkupuolella, 

myös Kauppalehti uutisoi asiasta 17.3.1992: ”Elcoteq teettämään Virossa”. Samalla 

mainittiin Elcoteqin aloittavan yhteistyön virolaisen RET Corporationin kanssa. 

Sisällöltään uutinen oli jälleen todella yksinkertainen, eikä yhteistyöstä annettu paljoa 

informaatiota. Elcoteqin nimissä oli yksi kommentti, jossa todettiin, että Virossa oli 

edullisempi kustannustaso ja sen takia siirto oli kannattava.115 Uutinen kertoo siitä, ettei 

talouslehdistössä ollut Elcoteqin laajenemiseen tai sopimusvalmistusalan kehitykseen 

samanlaista odotusta ja näkemystä kuin yrityksen johdolla. Johto näki alan tulevaisuuden 

kirkkaana ja laajenemisen välttämättömänä,116 mutta myös johdon tapauksessa 

jälkiviisaus on helppoa. Vuonna 1992 kukaan ei osannut odottaa teollisuudenalan 

kehittymistä niin suureksi, kuin se lopulta kasvoi, ja tämä näkyy myös Kauppalehden 

artikkeleissa. Pientä ja suhteellisen tuntematonta sopimusvalmistusyritystä oli turha 

hehkuttaa ja analysoida, koska konkreettiset tulokset ja teot olivat vielä näyttämättä. 

 Vuosien 1992 ja 1993 aikana Elcoteq alkaa näkyä hieman enemmän lehtien 

sivuilla, mutta artikkelit vaihtelevat sisällöiltään. Yritys esiintyi kansainvälisen 

yhteistyön ja uuteen linjastoon investoimisen yhteydessä. Investoinnin yhteydessä 

painotettiin sen luomia työpaikkoja, eikä niinkään automaatiotekniikkaa, jonka 

hankkiminen mahdollisti nämä työpaikat.117 Toisaalta Elcoteq esiintyi useasti 

artikkeleissa myös Piipon antamien kommenttien takia. Piippo on tunnettu sanavalmiina 

miehenä, ja hänellä oli ollut tuohon aikaan jo merkittäviä paikkoja muidenkin yritysten 

hallituksissa.118 Vuonna 1992 Antti Piippo kommentoi markan kellutuksen vaikutuksia 

vientiyrityksiin ja kritisoi Valtiontakuukeskusta (nykyisin Finnvera) hitaasta toiminnasta 

takauksien suhteen.119 Markan kellutusta koskevassa uutisoinnissa Elcoteq oli selkeästi 

valikoitunut vientiyrityksen äänenkannattajaksi. Piippo itse alkoi esiintyä yhä useammin 

                                                             
114 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
115 ”Elcoteq teettämään Virossa”, Kauppalehti, 17.3.1992. 
116 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
117 ”Tampereen ministerikokous vahvistaa 100 uutta yhteistyöprojektia: Eureka avautuu Itä-Euroopalle”, 
Kauppalehti, 21.5.1992; ”Lohjalle lisää 40 työpaikkaa: Elcoteqille uusi pintaladontalinja”, Kauppalehti, 
2.10.1992. 
118 Esimerkiksi Finlux Oy Ab ja Planar Systems; ”Piipolle 44 prosenttia: Metra myi Elcoteqin toimivalle 
johdolle”, Kauppalehti, 19.8.1991. 
119 ”Vientisopimuksia jää yhä enemmän auki: Kellutus lyönyt vauhtia ostajan polkuhinnoitteluun”, 
Kauppalehti, 16.11.1992; ”Byrokratia käynnistänyt ilmitappelun: Yritykset vaativat VTK:n takauslinjaa 
remonttiin”, Kauppalehti, 18.11.1992. 
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Kauppalehden sivuilla antamassa kommentteja eri aiheisiin liittyen. Esimerkiksi vuonna 

1993 Piippoa haastateltiin Elcoteqin hallituksen puheenjohtajana neljässä artikkelissa.  

Kauppalehtikin huomasi Piipon ahkeran kommentoinnin otsikoinnissaan: 

”Pk-yritysten riskiluokituksen asiakseen ottanut Antti Piippo: Reittaustoiminta käytiin 

julkisen vallan tuella”.120 Vuotta myöhemmin vastaavien artikkeleiden määrä oli noussut 

jo kuuteen.121 Lukuihin on laskettu ainoastaan artikkelit, joissa Piippo on esitelty 

Elcoteqin hallituksen puheenjohtajana, ja joissa hän on antanut haastattelun johonkin 

muuhun kuin Elcoteqiin liittyen. Lisääntynyt uutisointi ja Antti Piipon esiintyminen 

Elcoteqia ja pk-yrityksiä edustavana hahmona on mielenkiintoista, koska se saattaa kertoa 

myös Kauppalehden kasvaneesta kiinnostuksesta tai arvostuksesta Elcoteqia kohtaan. 

Artikkeleiden joukossa oli toki muitakin kuin pelkästään Piipon antamia 

kommentteja. Vuonna 1993 Kauppalehti uutisoi lisää Viroon laajenemisesta, kun Elcoteq 

perusti yhteisyrityksen virolaisten kanssa tuotannon kehittämiseksi Virossa. Uutista 

voidaan pitää hyvin samanlaisena kuin aikaisempaa yhteistyöuutista vuodelta 1992, sillä 

uutisessa kerrottiin ytimekkäästi mistä on kyse ja mitä vaikutuksia sillä on. Elcoteqin 

näkemys on jälleen lyhyesti esitetty: ”Elcoteqin mukaan yhteisyritys parantaa 

pohjoismaisen elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä. Pahin kilpailu tulee Kaakkois-

Aasiasta.” Uutisessa korostettiin myös yrityksen olevan suomalaisomistuksessa ja sen 

työllistävää vaikutusta etenkin Suomessa.122 Tämä suomalaisuuden korostaminen on 

tietenkin luonnollista suomalaisessa sanomalehdessä, mutta saattaa osittain kertoa jostain 

muustakin. Suomessa oltiin nimittäin skeptisiä Baltian maihin liiketoimintaympäristönä, 

sillä juuri Neuvostoliitosta itsenäistyneitä valtioita ei pidetty tarpeeksi vakaina. 

Amerikkalaiset olivat hyödyntäneet Aasiassa edullisempaa kulutasoa ja Elcoteq sai 

osakseen ihmettelyä, miksei hyväksi havaittua mallia Aasiaan laajentumisesta haluttu 

kopioida. 

Uusi liiketoimintaympäristö ja sen tarjoamat mahdollisuudet kiinnostivat 

myös Kauppalehteä. Puoli vuotta yhteisyritysuutisesta Kauppalehti julkaisi hieman 

laajemman artikkelin Elcoteqista ja Baltiasta: ”Eurooppalaiset siirtävät alihankintaa 

Baltiaan: Virosta elektroniikka-alan Hongkong”. Artikkeli on ensimmäinen laajempi 

                                                             
120 ”Pk-yritysten riskiluokituksen asiakseen ottanut Antti Piippo: Reittaustoiminta käytiin julkisen vallan 
tuella”, Kauppalehti, 30.9.1993. 
121 Kauppalehti, 1993–1994. 
122 ”Elcoteqille yhteisyritys Viroon”, Kauppalehti, 16.2.1993. 



43 
 

kokonaisuus Elcoteqista Kauppalehdessä. Vaikka tälläkin kertaa artikkelin perimmäisenä 

tarkoituksena on pohdiskella Baltian mahdollisuuksia elektroniikka-alalle, Elcoteq saa 

esimerkin roolin ja laajan esittelyn artikkelissa. Piippo perustelee artikkelissa syitä sille, 

miksi sähkö- ja elektroniikkateollisuus on siirtynyt Aasian sijasta Baltiaan: ”Viro ei ehkä 

ole elektroniikka-alan eldorado. Sitä vastoin siitä voi hyvinkin kehittyä alan uusi 

Hongkong”. Piippo myöntää, ettei Viro ole mikään oikotie onneen, mutta näkee, että voi 

olla kannattavaa suomalaisille hyödyntää ensimmäisinä Viron ja Baltian tarjoamia 

mahdollisuuksia yrityksille.123 

Artikkelin julkaisu kertoo jälleen siitä, että Kauppalehdellä oli selkeästi 

jatkuvasti kasvava kiinnostus Elcoteqia kohtaan. Elcoteq oli laajentanut ensimmäisten 

joukossa toimintaansa Viroon, ja ihmettelyistä huolimatta kasvanut jatkuvasti. IT-alan 

kasvusta kertoo myös alan purjehdustapahtuman Teleregatan osanottajamäärä, jonka 

osanottajamäärän nousu 400 hengellä edellisestä 250 kävijän ennätyksestä kuvaa 

”ällistyttävän suurta suosiota”, kuten Kauppalehden toimittaja asiaa kuvaa.124 Artikkelin 

laajuus verrattuna esimerkiksi aikaisempiin laajenemisesta kertoneisiin uutisiin toimi 

osoituksena siitä, että Kauppalehdellä oli kiinnostusta ja arvostusta Elcoteqia kohtaan. 

Toisaalta Elcoteqin näkökulmasta artikkeli toimii loistavana markkinointina. Artikkeli 

toimii mielestäni enemmän Elcoteqin ja sen liiketoiminnan esittelynä kuin niinkään 

teollisuudenalan siirtymää pohtivana artikkelina, vaikka artikkelin otsikko niin antaakin 

ymmärtää. 

Vuoden 1994 artikkeleissa korostuvat Piipon kommentit pk-sektoriin ja 

SYKL:n puheenjohtajuuteen liittyen. Piippo ja nämä aiheet ovat selkeästi kiinnostaneet, 

sillä suurin osa vuoden artikkeleista koskevat Piippoa, eikä itse yritystä. Elcoteqin kasvu 

ei kuitenkaan jää huomaamatta Kauppalehdeltä. Tammikuussa 1994 Kauppalehti 

kirjoittaa: ”Elcoteq tuplaa työntekijänsä Virossa”, ja elokuussa: ”Elcoteq tuplaa 

liikevaihtonsa”.125 Kasvu-uutisista huolimatta vuosi oli itse yritykseen liittyvän 

uutisoinnin kannalta yllättävänkin rauhallinen, eikä nopeasta kasvusta tehty sen enempää 

numeroa. Siinä missä liikevaihto oli irtautumisen yhteydessä ollut noin 100 miljoonaa, 

arvioitu liikevaihto oli vuodelle 1994 jo 400 miljoonaa markkaa. Liikevaihto oli 

                                                             
123 ”Eurooppalaiset siirtävät alihankintaa Baltiaan: Virosta elektroniikka-alan Hongkong”, Kauppalehti, 
11.8.1993. 
124 ”Eurooppalaiset siirtävät alihankintaa Baltiaan: Virosta elektroniikka-alan Hongkong”, Kauppalehti, 
11.8.1993. 
125 ”Elcoteq tuplaa työntekijänsä Virossa”, Kauppalehti, 14.1.1994; ”Elcoteq tuplaa liikevaihtonsa”, 
Kauppalehti, 17.8.1994. 
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kaksinkertaistunut kyseisenä vuonna. Kasvu oli ollut siis vauhdikasta. Kauppalehden 

mukaan Elcoteq oli tässä vaiheessa arvioinut olevansa ”Pohjoismaiden johtava 

elektroniikan sopimusvalmistaja”.126  

Työntekijämäärän kaksinkertaistumista koskevan uutisen yhteydessä 

olleesta toimitusjohtaja Johan Löfmanin haastattelusta ilmenee sama suomalaisen työn 

korostaminen kuin vuoden 1993 yhteisyritysuutisen kohdalla: ”Kasvumme ei merkitse 

sitä, että veisimme työpaikkoja Suomesta. Päin vastoin Elcoteqin työntekijämäärä kasvaa 

myös Suomessa.” Tuotannon siirtäminen ulkomaille on selkeästi ollut kipupiste, sillä 

sekä toimitusjohtaja että Kauppalehti ovat kokeneet tarpeelliseksi korostaa asiaa aina 

ulkomaille laajentumisen yhteydessä. Toisaalta Löfman myös kehuu Viron tehtaan 

työntekijöitä ahkerasta työnteosta, ja vihjaa näiden motivaation olevan jopa parempi kuin 

Suomessa työskentelevien: ”Meillä on pienempi töistä poissaolojen määrä kuin 

vastaavassa tehtaassa Suomessa.”127 Kokonaisuudessaan uutinen on sisällöltään laajempi 

kuin aikaisemmat Viron yhteistyöstä ja yhteisyrityksestä kertovat uutiset. 

Suomeen syntyvät työpaikat esiintyivät myös liikevaihdon 

kaksinkertaistumista käsittelevässä artikkelissa. Liikevaihdon vahvan kehittymisen 

lisäksi uutisessa mainitaan yhtiön investoinneista. Kysynnän kasvaessa yhtiön oli määrä 

investoida kolmeen uuteen laitteeseen. Uutisen mukaan nämä investoinnit johtaisivat 40 

uuden työntekijän palkkaamiseen vuoden 1994 syksyn aikana.128 Nämä lukuisat 

maininnat työpaikkojen syntymisestä ja huoli suomalaisten työpaikkojen vähentymisestä 

ovat osa laman jälkeisen ajan talouskeskustelua. Toki työpaikkojen määrä jo itsessään 

toimii mittarina yrityksen kehitykselle ja toiminnalle, mutta tämän lisäksi yrityksillä ja 

niiden tarjoamilla työpaikoilla on vaikutus myös koko kansantalouteen. Suomen kiihtynyt 

globalisoituminen ja laman vaikutukset näkyivät vahvasti myös sanomalehdistössä. 

Laman myötä varsinkin työttömyys oli kasvanut suureksi, joten uusien työpaikkojen 

luominen loi myös Kauppalehdessä intoa ja tarvetta uutisoinnille.  

Vaikka olen tarkastellut vain muutamaa Elcoteqia koskevaa artikkelia, 

Kauppalehden uutisoinnissa voidaan havaita selvää jännittyneisyyttä yrityksen 

valitseman strategian onnistumisesta. Toisaalta yritys kasvoi ennennäkemätöntä vauhtia 

                                                             
126 ”Elcoteq tuplaa liikevaihtonsa”, Kauppalehti, 17.8.1994. 
127 ”Elcoteq tuplaa työntekijänsä Virossa”, Kauppalehti, 14.1.1994. 
128 ”Elcoteq tuplaa liikevaihtonsa”, Kauppalehti, 17.8.1994. 
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ja loi työpaikkoja Suomeen, mutta samalla se myös siirsi tuotantoaan ulkomaille. 

Tuotantoa siirrettiin vieläpä paikkaan, jonne mikään yritys ei ollut aikaisemmin juurikaan 

tuotantoaan vienyt. Tämän lisäksi yrityksen johdossa istui asioita ”asiakseen ottava” ja 

kärkkäitä kommentteja antava Antti Piippo. Kasvu oli ollut niin hurjaa, että sijoittajat 

alkoivat miettiä rahan tekemistä yrityksellä, ja toivoivat sen listautumista pörssiin. 

 

4.2 Raha ei tuo onnea 

 

Vuodesta 1995 Elcoteq alkaa näkyä Kauppalehden sivuilla suuryrityksen tavoin. Suuri 

muutos Elcoteqin esiintymiseen Kauppalehdessä liittyy nimitysilmoitusten 

julkaisemiseen. Ensimmäinen nimitysuutinen julkaistiin 21.2.1995, kun Elcoteq-

konserniin kuuluvat yhtiöt muodostivat Elcoteq Networkin. Artikkelissa kerrotaan 

uuden yhtiöjärjestelyn aiheuttamista muutoksista ja eri toimialueiden nimityksistä.129 

Saman vuoden aikana pienempiä nimitysilmoituksia julkaistiin vielä kolme.130 

Sisällöltään nimitykset ovat tutkimuksen kannalta merkityksettömiä, mutta kuvastavat 

Elcoteqin kasvua. Nimitysuutisilla on haluttu perinteisesti kertoa sijoittajille tai 

asiakkaille yrityksen toimintaan vaikuttavista keskeisistä henkilövaihdoksista. Elcoteq 

ei tässä vaiheessa kuitenkaan ollut vielä listautunut pörssiin, joten voi olla, että 

nimitysuutisten julkaisun aloittaminen oli tietoinen ratkaisu pörssiyhtiön tavoille 

pääsemiseksi, tai ainakin kohti pörssiyhtiön imagoa. 

 Vuoden 1995 uutisointi keskittyi jälleen Elcoteqin tuloksen paranemiseen 

ja yhtiön laajenemiseen. Artikkeleita kirjoitettiin erityisesti konserniin kuuluvien 

yritysten uusien tehtaiden rakentamisesta131 ja teollisuudenalan talouden kehityksestä.132 

Huomioitavaa artikkeleiden sisällössä on kuitenkin se, että Elcoteqia ei enää esitellä 

samalla tavalla kuin aikaisemmin. Esimerkiksi vuoden 1995 artikkeleissa Elcoteqin 

taustoja ei enää esitellä lainkaan tai ne esitellään korostetun yksinkertaisesti: 

                                                             
129 “Nimitys: Elcoteq Network”, Kauppalehti, 21.2.1995. 
130 “Elcoteq Network”, Kauppalehti, 25.9.1995; “Elcoteq Oy Ab”, Kauppalehti, 14.11.1995; ”Elcoteq”, 
Kauppalehti, 21.11.1995. 
131 ”Elcoteqille kaksi uutta tehdasta”, Kauppalehti, 21.6.1995; ”Printeqin uusi piirilevytehdas 
valmistunut”, Kauppalehti, 15.8.1995; ”Elcoteqin tehdas tuplaa suursarja-kapasiteetin”, Kauppalehti, 
23.8.1995. 
132 ”Elektroniikan alihankinta kasvaa kuuteen miljardiin: Tuotanto kaksinkertaistui viime vuonna”, 
Kauppalehti, 4.4.1995; ”Elcoteq Viron suurin viejä”, Kauppalehti, 12.12.1995. 
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”Mikroelektroniikkaan ja sopimusvalmistukseen erikoistuneelle Elcoteqille – –”133. 

Aikaisemmin yhtiöstä oli lähes poikkeuksetta hieman laajempi kuvaus, jotta lukijalle olisi 

selvinnyt, minkä tyyppisestä yrityksestä oli kyse. Esimerkiksi vain reilu vuosi 

aikaisemmin edellisen esimerkin mukaisessa uutisessa Elcoteqille oli artikkelin loppuun 

lisätty seuraavanlainen esittely: ”Elcoteq on elektroniikan sopimusvalmistaja, joka toimii 

alihankkijana noin 25 yritykselle tehden noin 80–100 tuotetta, joko puolivalmistetta tai 

valmista tuotetta Pohjoismaihin tai Keski-Eurooppaan. Asiakkaina ovat mm. ABB, 

Ascom, Cewe, Electrolux, Ericsson, Esmi, Husqvarna, ICL, Martis, Nokia, Philips ja 

Planar.”134 

 Esittelyjen väheneminen kertoo siitä, että Kauppalehdessä koettiin 

Elcoteqin kasvaneen suuremmalle yleisölle tutuksi yhtiöksi, joka ei sen suurempia 

esittelyjä kaivannut. Muutos on tutkimuksen kannalta tärkeä, sillä se vahvistaa myös 

aikaisemmin havaittuja merkkejä siitä, että Elcoteq oli kasvattanut arvostustaan myös 

Kauppalehden silmissä. Arvostus ja tunnettuus ei varmastikaan rajoittunut pelkästään 

taloussanomalehtiin, vaan yrityksen kasvu näkyi jo myös alaan perehtymättömille. 

Vuonna 1995 Piippokin totesi Elcoteqin kasvun ja kehityksen heijastavan ”vain” 

laajemmin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kehitystä ja voimakasta kasvuvaihetta.135 

Elcoteq ei ollut siis yksinään tehnyt raketinomaista nousuaan, mutta se oli jo tässä 

vaiheessa noussut Kauppalehdessä eräänlaiseksi esikuvaksi kuvaamaan koko alaa. 

 Vuodesta 1995 eteenpäin myös Piipon haastattelut vähenivät reilusti. 

Muutos ei ole määrällisesti suuri, mutta havaittavissa. Siirtymää todennäköisesti 

kuitenkin selittää yhtiön kasvu. Yhtiöstä oli aina saatavilla joku tietystä kokonaisuudesta 

vastaava henkilö, jolla myös oli tarkempi käsitys omasta vastuualueestaan, kuin ylempää 

asioita tarkastelevalla Piipolla. Myös pk-sektoriin liittyvä kommentointi vähenee vuosien 

saatossa ja esimerkiksi vuonna 1995 Piippo esiintyy enemmän hallitusnimityksissä kuin 

haastatteluissa. Yrityksen laajetessa Piiposta alkoi tulla myös yhä vahvemmin 

julkisuuden henkilö, joka esiintyi Kauppalehden sijaan useammin iltapäivälehtien 

sivuilla.136 

                                                             
133 “Elcoteqille kaksi uutta tehdasta”, Kauppalehti, 21.6.1995. 
134 “Elcoteq tuplaa työntekijänsä”, Kauppalehti, 14.1.1994. 
135 ”Elcoteqille kaksi uutta tehdasta”, Kauppalehti, 21.6.1995. 
136 Koljonen & Heikkilä 2002, s. 97–98. 
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 Vuoden 1996 uutisointi ei pääsääntöisesti eroa sisällöltään aikaisemman 

vuoden uutisoinnista. Vuoden aikana julkaistiin totutusti muutamia artikkeleita, joissa 

Piippo esiintyy kritisoimassa esimerkiksi työeläkejärjestelmää,137 mutta näissäkään 

artikkeleissa sisältö ei koske itse yritystä. Samoin vuoden aikana esiintyi 

nimitysilmoituksia ja muutamia Elcoteqin kasvuun ja laajenemiseen liittyviä uutisia138 

kuten aikaisempinakin vuosina. Poikkeuksena mainittakoon 14.11.1996 julkaistu täysin 

uudenlaista lähestymistapaa edustanut artikkeli Elcoteqista. Artikkeli oli 

kokonaisvaltainen kuvaus yrityksestä ja sen tarkoituksena oli selkeästi esitellä yritystä ja 

sen toimintamalleja tavallista uutisointia syvemmin.139 

 Artikkelissa käydään pääpiirteisesti läpi vaiheet Elcoteqin silloisesta 

toiminnasta, historiasta ja tulevaisuudennäkymistä. Elcoteq esitellään vuoden 

alihankkijapalkinnon saaneena yhtiönä, jonka ”menestyksen salaisuutena on joustava 

kumppanuus asiakkaiden kanssa”.140 Suomen Materiaalitaloudellisen Yhdistyksen 

jakamasta Vuoden alihankkija -palkinnosta Kauppalehdessä ei kuitenkaan ole erillistä 

uutista, vaikka esimerkiksi teollisuuden ammattilehdistä ja paikallislehdistä artikkeleita 

palkinnosta löytyy.141 Tämä kertoo jälleen siitä, että Kauppalehti ei ole samalla tavalla 

kiinnostunut itse teollisuudenalasta tai yrityksen toiminnasta käytännössä, vaan keskittyy 

yhtiössä enemmän talouteen suoraan vaikuttaviin asioihin. Ammattilehdissä ja 

paikallislehdissä on kuitenkin täysin toisenlaiset intressit uutisoinnin sisältöä kohtaan, ja 

tämän takia esimerkiksi Vuoden alihankkija -palkinnosta on näissä lehdissä uutisoitu. 

Kauppalehden artikkelin yhteydessä asia tuodaan kuitenkin ilmi, sillä tällä tavoin saadaan 

osittain perusteltua väitettä menestyksekkäästä yrityksestä. 

 Kauppalehden artikkeli eroaa selkeästi aiemmasta Elcoteqiin liittyvästä 

uutisoinnista monellakin tapaa. Artikkeli on selkeästi pidempi, ja kokonaisvaltaisena 

haastattelupohjaisena yritysesittelynä se on selvästi erilaista kuin muu hillitty ja ytimekäs 

uutisointi. Artikkelissa käsitellään Elcoteqin lisäksi Piipon näkemyksiä alasta, 

verkostoitumisesta ja Suomen tilanteesta kansainvälisillä markkinoilla. Piippo korostaa, 

ettei henkilökohtaisesti pidä termistä alihankinta, vaan luonnehtii toimintaa enemmän 

                                                             
137 ”Koko tel-järjestelmä pantava täysremonttiin”, Kauppalehti, 28.3.1996. 
138 ”Elcoteq Network Oy miljardiyhtiöksi”, Kauppalehti, 10.1.1996; ”Elcoteq laajentaa Tallinnassa”, 
Kauppalehti, 19.6.1996. 
139 “Elcoteq hakee kilpailukykyä kumppanuudesta”, Kauppalehti, 14.11.1996. 
140 “Elcoteq hakee kilpailukykyä kumppanuudesta”, Kauppalehti, 14.11.1996. 
141 “Alihankintamessuilla palkittuja”, Metallitekniikka, 7/1996; “Elcoteq Network palkittiin vuoden 
alihankkijana”, Länsi-Uusimaa, 26.9.1996. 
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yhteistyökumppanuutena. Piippo näkee toiminnan globaalin talouden pakottamana 

uutena toimintatapana, jossa harjoitetaan avointa molempia hyödyttävää yhteistyötä 

yritysten välillä.142 Samaa Piippo korostaa yhä tänä päivänä ja on luonnehtinut tuolloin 

uutta toimintatapaa mm. termillä ”co-evolution”.143 

 Seuraavana vuonna Kauppalehdessä ilmestyy uudelleen 

kokonaisvaltaisempi katsaus Elcoteqista, mutta Viikon osake -osiossa. Tällä kertaa 

Elcoteqia lähestytään toimittajalähtöisesti ja paljon analyyttisemmin. Artikkelin 

tarkoituksena oli analysoida Elcoteqia tulevaisuuden sijoituskohteena, sillä Elcoteq oli jo 

antanut vihjeitä pörssiin listautumisesta.  Kauppalehti näkee listautumisen luonnollisena 

jatkumona ja alan kehityksen mukaisena. Lehti vertaakin yhtiön kasvua vinttikoiran 

juoksuun: ”Elcoteq on tässä vauhdissa hengästynyt. Janoinen kuusivuotias tarvitsee lisää 

pääomaa.” Artikkelissa Elcoteqia arvioidaan sijoittajille perinteisten mittareiden, kuten 

liikevaihdon, tuloksen ja omavaraisuusasteen kautta.144 

 Kuten kaikissa sijoituskohteissa, myös Elcoteqissa oli Kauppalehden 

havaintojen mukaan riskejä. Esimerkiksi yhtiön investointien myötä syntynyt alhainen 

omavaraisuusaste aiheutti huolta siitä huolimatta, että yhtiön kasvun rajoituksena nähtiin 

olevan pikemminkin rahoitus- kuin markkinatilanne. Myös markkinoiden heilahteluiden 

vaikutukset Elcoteqiin ja sen toimintaan huolestuttivat: ”Tuotantoketjun ulkoreunalla 

turbulenssi on voimakkainta.” Riskeistä huolimatta Elcoteq nähdään artikkelissa 

mielenkiintoisena yhtiönä, jolla on valmiudet kasvun jatkamiseen 

elektroniikkateollisuuden kasvumahdollisuuksien mukaisesti. Kauppalehden analyysin 

mukaan riskit koko alalla ovat suuret, mutta toisaalta niin ovat myös 

tuottomahdollisuudet.145 

 Elcoteqin listautumista odotettiin kuumeisesti jo ennen tätä laajempaa 

artikkelia. Jo huhtikuussa 1997 Kauppalehdessä julkaistiin artikkeli, jossa Elcoteqin 

viestintäjohtaja Osmo Kammoselta kysyttiin todella odottavalla, jopa hieman pettyneellä 

mielellä ”missä Elcoteq Networkin ilmoitus pörssiin listautumisesta viipyy?” Kammonen 

vastaa uteluihin lakonisesti tiedottavansa asiasta vasta kun se on ajankohtaista, jatkaen: 

”jos se joskus tulee ajankohtaiseksi”.146 Myös kesäkuussa ilmestyneessä artikkelissa 

                                                             
142 “Elcoteq hakee kilpailukykyä kumppanuudesta”, Kauppalehti, 14.11.1996. 
143 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
144 ”Janoinen Elcoteq tarvitsee pääomaa”, Kauppalehti, 16.6.1997. 
145 ”Janoinen Elcoteq tarvitsee pääomaa”, Kauppalehti, 16.6.1997. 
146 ”Miksei Elcoteq lähde jo pörssiin?”, Kauppalehti, 28.4.1997. 
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Elcoteq on joutunut jarruttelemaan yleisöä kertomalla, ettei investointipankkia ole vielä 

edes hankittu.147 Artikkeleiden sisällöstä huomataan selkeästi, kuinka Kauppalehti 

rummutti Elcoteqin listautumista sijoittajille. Tavallisesti rummutuksen hoitaa itse yritys, 

mutta tässä tapauksessa sen rooliksi jäi toimittajien rauhoittelu. Sijoittajat halusivat 

malttamattomina palasen elektroniikkateollisuuden menestyksestä. 

 Odotus palkittiin 3.10.1997, kun Kauppalehti uutisoi Elcoteqin 

osakeannista ja sitä seuraavasta listauksesta Helsingin pörssiin. Artikkelissa perustellaan 

antia ja listautumista globalisaatiolla ja yhtiön kipeästi kaipaamalla pääomalla. Tämän 

lisäksi artikkelissa kerrotaan arviot myyntiin tulevista osakkeiden määrästä ja johdon 

optioista.148 Tämä artikkeli on käänteentekevä Elcoteqin käsittelyssä Kauppalehdessä. 

Annin jälkeen uutisoinnin pääpaino siirtyy selkeästi yhtiön osakkeen pörssiarvoon 

Elcoteqin laajentumisen sijasta. Toki laajentumisesta on uutisartikkeleita samalla tavalla 

kuin aikaisemmin,149 mutta pörssiin liittyvät uutiset toivat merkittävästi lisää volyymia 

kokonaisuutisointiin, kuten aikaisemmin luvusta 3. voidaan havaita.  

 Euroopan suurimmaksi kasvanut sopimusvalmistaja Elcoteq oli siis 

loppuvuonna 1997 Kauppalehden tarkkailun alla, sillä Elcoteqin tavoitteena oli hankkia 

uutta pääomaa osakeannilla noin 500 miljoonaa markkaa.150 Osakkeiden lisäksi 

kiinnostusta herätti Elcoteqin omistajien osakeannista nettoamat tulot, joita arvioitiin jo 

etukäteen varovaisempien ja rohkeampien ennustuksien pohjalta.151 Itse anti oli kuitenkin 

Elcoteqin kannalta menestys, sillä se sai puolen miljardin tavoitteen täyteen liikkeelle 

lasketuilla uusilla osakkeilla. Osakemyynti jopa ylimerkittiin, joka kertoo sijoittajien 

valtavasta innostuksesta yhtiötä kohtaan. Kammonen ei kuitenkaan suostunut kertomaan 

Kauppalehdelle kuinka suuresta ylimerkinnästä oli kyse, mutta kysyntää osakkeille oli 

kuitenkin selkeästi enemmän kuin mitä niitä oli myynnissä.152 Seitsemän miljoonan 

uuden osakkeen lisäksi myytiin 1,6 miljoonaa kappaletta vanhoja osakkeita.153 

 Heti listautumisannin jälkeen innostuneet sijoittajat alkoivat odottaa 

kaupankäynnin alkamista osakkeilla. Tämä näkyi myös Kauppalehdessä, jossa Elcoteqin 

                                                             
147 ”Janoinen Elcoteq tarvitsee pääomaa”, Kauppalehti, 16.6.1997. 
148 ”Globalisoituva Elcoteq tarvitsee pääomaa”, Kauppalehti, 3.10.1997. 
149 Esimerkiksi 1997: ”Elcoteq Network tähtää 1,5 miljardiin tänä vuonna”, Kauppalehti, 6.3.1997; 
”Elcoteq kokeilee tuotantoa Pietarissa”, Kauppalehti, 27.5.1997; ”Elcoteqilta 150 miljoonan investointi 
Unkariin”, Kauppalehti, 23.9.1997. 
150 ”Elcoteq hakee puolta miljardia”, Kauppalehti, 4.11.1997. 
151 ”Elcoteqin omistajista multimiljonäärejä”, Kauppalehti, 7.11.1997. 
152 ”Elcoteqin anti meni kuumille kiville”, Kauppalehti, 18.11.1997. 
153 Ali-Yrkkö 2003, s. 372; ”Elcoteqin anti meni kuumille kiville”, Kauppalehti, 18.11.1997. 
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listautumista rummutettiin monessakin artikkelissa. Sijoittajan muistilista -palstalla 

Elcoteqin kurssin odotettiin nousevan 70 markan antihinnasta, jos markkinatilanne 

pysyisi samana.154 Samana päivänä myös Pörssikommentti -osiossa yhtiön listautumista 

analysoitiin, ja yhtiötä kuvaillaan esimerkiksi ainutlaatuiseksi ja moneen otteeseen 

mielenkiintoiseksi. Artikkelissa kehutaan Elcoteqin vahvaa kasvua ja sen tapaa julkaista 

suurten kansainvälisten omistajien nimet listautumisannin jälkeen. Merkittävät omistajat 

kuten Fidelity, joka on yksi maailman suurimmista sijoitusrahastoista, toivat toimittajan 

mukaan Elcoteqille paljon positiivista näkyvyyttä ja luottoa sijoittajien keskuudessa. 

Tosin artikkelissa analyytikko Martti Larjo arvioi Elcoteqin olevan kallis yhtiö 

listautuessaan, mutta näkee mahdollisuudet tulevaisuuden kasvuun: ”Pitkän aikavälin 

sijoituksena Elcoteq voi olla erinomaisen hyvä”.155 

 Markkinoiden käyttäytymisen mukaan Martti Larjon analyysi osui oikeaan. 

Listautumisen jälkeen Elcoteqin osake ei lähtenytkään sellaiseen nousuun kuin sijoittajat 

olivat ehkä odottaneet. Tämä näkyi myös loppuvuodesta 1997 Kauppalehden 

artikkeleista, joissa Elcoteqin pysymistä antihinnassa ihmeteltiin. Otsikot kuten ”Vaisu 

alku” ja ”Osakeantien imu hyytyi” kertovat siitä, että kurssin kehitys ja sille asetetut 

odotukset eivät kohdanneet. Kauppalehti ja sijoittajat odottivat selkeästi nousujohteista 

kehitystä heti listautumisen jälkeen, siitäkin huolimatta, että arviot annin hinnasta 

indikoivat hinnan olevan silloiseen tilanteeseen nähden korkea.156 

 Elcoteqin kurssikehitys ei vakuuttanut sijoittajia myöskään seuraavana 

vuonna. Helmikuussa 1998 Kauppalehti uutisoi Elcoteqin antaneen negatiivisen 

tulosvaroituksen, sillä yritys odotti vuoden ensimmäisen neljänneksen jäävän 

tappiolliseksi.157 Muutaman viikon päästä lehdessä pohdittiin Elcoteqin riippuvuutta sen 

kahdesta suurimmasta asiakkaasta, Ericssonista ja Nokiasta. Artikkelissa 

tulosvaroituksen kuvaamien notkahdusten riskiä pidettiin liian suurena, sillä molemmat 

suurimmista asiakasyrityksistä toimivat samalla alalla ja niiden muodostamaa osuutta 

Elcoteqin liikevaihdosta pidettiin korkeana.158 Elcoteq antoi kuitenkin 

vuosikertomuksessaan ymmärtää asioiden olevan paremmin kuin artikkelin antamassa 

kuvassa. Yhtiö kuvaili itse vuosikertomuksessaan, että Nokian ja Ericssonin kanssa tehty 

                                                             
154 ”Haloo, haloo, kuuleeko Elcoteq?”, Kauppalehti, 24.11.1997. 
155 ”Elcoteq tulee pörssiin Nokian kaltaisella hinnalla”, Kauppalehti, 24.11.1997. 
156 ”Vaisu alku”, Kauppalehti, 27.11.; ”Osakeantien imu hyytyi”, Kauppalehti, 3.12.; ”Kurssien alamäki 
jyrkkeni”, Kauppalehti 11.12.1997. 
157 ”Elcoteq varoitti”, Kauppalehti, 2.2.1998. 
158 ”Elcoteq on entistäkin enemmän Ericssonin ja Nokian armoilla”, Kauppalehti, 18.2.1998. 
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yhteistyö on suuressa roolissa yhtiön kasvun takana ja nämä kaksi konsernia toivat 80 % 

koko vuoden liikevaihdosta.159 Prosenttien perusteella Kauppalehden epäilystä voidaan 

kuitenkin pitää perusteltuna, ja myös Piipon mukaan riskit ymmärrettiin,160 vaikka 

sijoittajille asiaa ei luonnollisesti vuosikertomuksessa mainostettukaan. 

 Samana päivänä 18.2.1998 Kauppalehdessä on myös toinen artikkeli, jossa 

käsiteltiin Elcoteqin kritiikkiä saanutta ”kitsastelevaa” osinkopolitiikkaa. Artikkelissa 

Elcoteqia kuvaillaan rajusti kasvavaksi yhtiöksi, joka ”tarvitsee kaiken irtorahan uusiin 

investointeihin ja kansainvälistymiseen”. Myös Elcoteq perustelee valitsemaansa linjaa 

paremmalla osaketuotolla, kun rahat investoidaan, eikä jaeta voittona omistajille. 

Myöhemmin toimittaja tosin myös kritisoi kireää osinkopolitiikkaa, sillä listautumista 

edeltävänä vuonna osingon määrä oli ollut yli kaksinkertainen, vaikka silloin yhtiöllä oli 

ainoastaan kolme omistajaa.161 Artikkelin sävystä voidaan kuitenkin päätellä, että 

toimittaja on ymmärtäväisempi Elcoteqin valitsemalle linjalle, kuin sijoittajan 

näkökulmasta kumpuavalle kritiikille.  

 Elcoteqin tulosvaroitus osoittautui kuitenkin ensimmäisen 

vuosineljänneksen osalta turhaksi ja loi jälleen hieman uutta uskoa konserniin,162 mutta 

vain muutaman kuukauden päästä yritystä jälleen kritisoitiin huonosta osakekurssin 

kehityksestä. Artikkelin sävy vahvistaa jälleen ajatusta siitä, että sijoittajien odotukset 

kurssin kehityksestä eivät toteutuneet. Toimittajan mukaan Elcoteqista piti tulla 

”jännittävä kasvuosake”, mutta kesän tilannetta kuvataan mm. ilmaisuilla ”kallis Elcoteq 

unohtuu” ja ”tylsä paperi”. Artikkelin tekovaiheessa Elcoteqin osake oli 68 markassa, kun 

listautumisen aikaan hinta oli 70 markkaa. Toimittaja myöntää vahvan kasvun, mutta 

kritisoi yhtiötä siitä, ettei liikevaihdon kasvu ole näkynyt tuloksessa.163 Vain muutaman 

viikon päästä Kauppalehdessä vielä uutisoitiin, kuinka toisen osavuosikatsauksen myötä 

Elcoteqin tulos lähti tippumaan. Koko teollisuudenalan ailahtelevaisuutta ruoditaan 

artikkelissa laajemmin, vaikka Elcoteq itse perustelee kannattavuuden pienentymistä 

globalisaatio-ohjelmallaan ja uusien tehtaiden käynnistämisellä.164 

                                                             
159 Elcoteq vuosikertomus 1998, s. 8. 
160 Antti Piipon haastattelu 10.3.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
161 ”Kitsaudella on syynsä”, Kauppalehti, 18.2.1998. 
162 ”Elcoteq yllätti myös itsensä”, Kauppalehti, 8.5.1998. 
163 ”Kallis Elcoteq unohtuu”, Kauppalehti, 16.7.1998. 
164 ”Elcoteqin tulos laski jyrkästi”, Kauppalehti, 7.8.1998; ”Elektroniikka rimpuilee deflaatiomaailmassa”, 
Kauppalehti, 26.8.1998. 
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 Kauppalehdestä nähtävä pettymys näkyi myös osakkeen hinnassa. 

Alimmillaan osake kävi jopa alle 30 markassa165 ja heilahteli etenkin loppuvuodesta 

lähinnä Ericssonin ja Nokian markkinamuutosten takia.166 Vuodenvaihteessa osake olikin 

taas noussut 56,40 markkaan.167 Heilunnasta ja Kauppalehden uutisista voidaankin aistia 

jonkinlaista hermostuneisuutta Elcoteqia ja koko teollisuudenalaa kohtaan. Tulokset ja 

markkinamuutokset heilauttelivat osaketta rajusti, ja samaan aikaan yrityksen 

tulevaisuudennäkemyksiä pyrittiin analysoimaan pettymyksen aiheuttaneen 

listautumisen jälkeen. Samaan aikaan alihankkijat antoivat rauhoittelevia kommentteja 

Kauppalehdelle selittämällä tulosheilahduksien kuuluvan alan luonteeseen ja 

investointien vääristävän todellisia lukuja, kun uutta kapasiteettia ei päästy vielä 

hyödyntämään.168 

 Toisaalta Kauppalehdessä oli samaan aikaan myös paljon muita juttuja 

Elcoteqin kansainvälistymisestä ja laajentumisesta, eikä kiinnostus rajoittunut pelkästään 

epävarmaan osakekehitykseen. Vuoden 1998 aikana julkaistiin esimerkiksi uusiin 

tehtaisiin, ostoihin ja yhteistyöhön liittyviä artikkeleita.169 Myös etenkin alkuvuotena 

uutisoitiin paljon elektroniikkateollisuuden osaamispulasta, sillä Elcoteq pyrki 

ratkaisemaan sen kouluttamalla työntekijöitään itse.170 Runsas pula osaavista 

työntekijöistä kertoo paljon alan nopeasta kehityksestä. Koko ICT-ala oli kehittynyt 

viimeisen kymmenen vuoden aikana niin paljon, ettei koulutusohjelmat pysyneet 

kehityksen mukana. Samalla työntekijöiden määrän tarve oli kasvanut automaation 

lisääntymisestä huolimatta, eivätkä koulutuslaitokset pysyneet kasvutrendissä mukana. 

Onkin luonnollista, että esimerkiksi Elcoteq lähti ratkaisemaan ongelmaa kouluttamalla 

itse itselleen työntekijöitä, sillä esimerkiksi oppisopimuksella työntekijästä saatava hyöty 

oli osittain käytettävissä jo koulutuksen aikana, ja yritys pystyi muovaamaan 

työntekijästä juuri itselleen sopivan osaajan. Parhaimpia osaajia vietiin jopa ympäri 

maailman kouluttamaan osaamiaan asioitaan uusille työntekijöille ja uusiin tehtaisiin.171 

                                                             
165 Elcoteq vuosikertomus 1998, s. 15. 
166 ”Tietoliikenneyhtiöillä musta päivä pörssissä”, Kauppalehti, 18.9.1998; ”Taipui, muttei taittunut”, 
Kauppalehti, 11.12.1998. 
167 ”Nousuputki katkesi”, Kauppalehti, 30.12.1998. 
168 ”Nokian alihankkijoiden tulokset hyytyivät”, Kauppalehti, 6.11.1998. 
169 ”Elcoteq ostaa ABB:ltä tuotantokapasiteettia”, Kauppalehti, 16.1.1998; ”Suomalainen ICM sai 
tehdasurakoita Unkarissa”, Kauppalehti, 23.1.1998; ”Elcoteq ja Elektrobit tuotekehitysyhteistyöhön”, 
Kauppalehti, 8.7.1998. 
170 ”Elcoteq kouluttaa ammattitutkintoon”, Kauppalehti, 28.1.1998; ”Koulutus boomissa”, Kauppalehti, 
5.5.1998; ”Elcoteq purkaa koulutuspainetta oppisopimuksilla”, Kauppalehti, 15.5.1998. 
171 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 



53 
 

 ICT-alan kehityksestä kertoo myös Kauppalehdessä 2.9.1998 julkaistu 

artikkeli, jossa vahvaa nousua tekeviin ICT-yrityksiin viitataan ”toisen polven nokioina”. 

Nämä Nokian vanavedessä kasvavat ICT-yritykset, joihin Elcoteq myös kuuluu, ovat 

artikkelin mukaan olleet kauppa- ja teollisuusministeriön kiinnostuksen kohteena, ja 

taloudellisella tuella on ollut tarkoituksena kehittää erityisesti teknologian tutkimus- ja 

kehitystyötä.172 Artikkeli kertoo jälleen ICT-alan aiheuttamasta mielenkiinnosta. 

Ensinnäkin artikkeli kertoo hyvin siitä, kuinka Nokia nähtiin selkeänä ICT-alan johtajana 

ja veturina, sillä hieman pienemmän kokoluokan, mutta nousukiidossa olevia yrityksiä 

nimitettiin toisen polven nokioiksi. Toisaalta artikkeli kertoo myös siitä, kuinka myös 

valtiolliselta taholta on saatu luottoa ja tukea kasvun ylläpitämiseksi, sillä jo pelkästään 

Nokian menestys oli kansantaloudelle huomattava pelastus. Tukemalla vanavedessä 

tulevia yrityksiä pyrittiin saamaan täydellinen hyöty ICT-alan nousukiidosta, ja täten 

kasvattaa kansantaloutta. 

 Siinä missä Nokia nähtiin koko ICT-alan veturina, Elcoteq vakiinnutti 

jatkuvasti asemaansa sopimusvalmistajien johtavana yrityksenä, ja yhtiö nähtiin 

eräänlaisena pioneerina omalla alallaan. Pioneerin rooli onkin selkeä, sillä kuten 

tutkimuksen otsikko kertoo, sopimusvalmistusala ja elektroniikkateollisuus kehittyivät 

niin nopeasti, että kopioimalla muiden tekemisiä alan yritys oli aina askeleen jäljessä. 

Kauppalehden uutinen Sitran selvityksestä verkostotalouden malleista, eli klustereista, 

vahvistaa tätä ajatusta. Sitran yritystasolla suorittamassa selvityksessä Elcoteq on 

valikoitunut esimerkiksi kuvaamaan elektroniikan sopimusvalmistusalan 

verkostotaloutta. Samalla toimittaja kuvailee uutisessa, että elektroniikkateollisuuden 

sopimusvalmistusala on ”kansainvälisestikin pitkällä”.173 Elektroniikkateollisuuden 

ympärille muodostuneet klusterit nähtiin siis edistyksellisimpinä, varsinkin puhuttaessa 

elektroniikan sopimusvalmistajista. Siinä missä elektroniikkateollisuus kulminoitui 

Nokiaan, sopimusvalmistuksessa ja Nokian vanavedessä katseet kääntyivät Elcoteqiin. 

 Varsinaisesti muu kuin pörssiuutisointi ei kuitenkaan sisällöllisesti 

juurikaan eronnut aikaisemmista vuosista, eikä sen takia tarkemmalle analyysille tässä 

vaiheessa ole tarvetta. Vuosien saatossa Elcoteqista oli tullut yhä tunnetumpi ja se esiintyi 

yhä useammin lehden sivuilla, mutta sisällöltään esimerkiksi laajentumisuutiset pysyivät 

pääpiirteittäin samana. Uutisoinnista voidaan kuitenkin havaita, että Elcoteqia esitellään 

                                                             
172 ”Toisen polven nokioihin satojen miljoonien tutkimuspanokset”, Kauppalehti, 2.9.1998. 
173 ”Yritysverkot kehittyneet jo pitkälle Suomessa”, Kauppalehti, 8.10.1998. 
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jatkuvasti vähemmän. Aikaisemmin tässä luvussa tehty havainto Elcoteqin esittelyn 

vähenemisestä korostuu mitä pidemmälle 1990-luvun loppua kohti mennään. Toki silloin 

tällöin uutisissa edelleen mainitaan Elcoteqin olevan ”elektroniikan 

valmistuspalveluyritys”174 tai ”elektroniikan sopimusvalmistaja”175, mutta artikkeleiden 

sävystä voidaan havaita viimeistään tässä vaiheessa, että toimittajat olettavat lukijoiden 

tietävän Elcoteqin. 

Listautuminen oli siis muuttanut Elcoteqin esiintymistä Kauppalehdessä 

runsaasti. Runsas kasvu ja sijoittajien odotukset helpoista rahoista kasvuyhtiöön 

sijoittamisella oli muuttunut sekavaksi ja odottavaksi tunnelmaksi myös Kauppalehdessä. 

Hermostuneisuutta oli havaittavissa koko pörssissä, mutta se näkyi erityisesti ICT-

yrityksissä, joita Nokia ja Elcoteq hyvin edustivat.176 Elcoteqin kasvua ja 

kansainvälistymistä ihailtiin ja ihmeteltiin, mutta kun esimerkiksi yhtiön varoja 

investointiin osinkojen jaon sijaan, tämä aiheutti suurta pettymystä, kun tulos ei 

kasvanutkaan räjähdysmäisesti. Kun uutisoinnin painotusta verrataan yrityksen 

osakekurssin kehitykseen, huomataan, kuinka Kauppalehden uutisointi keskittyy vahvasti 

vain niihin tapahtumiin, jotka vaikuttivat osakekurssiin, kuten taloussanomalehdeltä 

voidaan olettaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
174 ”Elcoteq ja Elektrobit tuotekehitysyhteistyöhön”, Kauppalehti, 8.7.1998. 
175 ”Elcoteqin yhteisyritys osti Nokian tehtaan Kiinassa”, Kauppalehti, 21.12.1998. 
176 ”Hermoilu jatkui”, Kauppalehti, 7.8.1998. 
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Kuvio 7: Elcoteqin A-osakkeiden pörssikurssit ja vaihtomäärät 26.11.1997–1.02.1999.177 

 

Lähde: Elcoteq vuosikertomus 1998, s. 15. 

 

 

4.3  Huippuja ja laskuja 

 

Vuosia 1999–2001 voisi kuvailla Kauppalehden aineiston perusteella vuoristoradaksi. 

Aikakautta leimaa hyvin vahva vaihtelevuus niin Elcoteqin menestyksessä, kuin myös 

yhtiön käsittelyssä Kauppalehdessä. Tuloksen tekeminen tai sen puuttuminen heijastelee 

vahvasti Elcoteqin esiintymistä artikkeleissa. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää vuonna 

2000 puolen vuoden sisään ilmestyneet kommentit Elcoteqista. Kesäkuussa Elcoteqia 

esitellään artikkelissa alaotsikon alla, joka on nimetty ”Laskijat tuttuja 

kurssiluusereita”,178 mutta jo joulukuussa Elcoteqin menestystä pörssissä kehutaan.179 

Esimerkit kuvaavat hyvin sitä millaisessa ristipaineessa Elcoteq oli tehtyään vauhdikkaan 

                                                             
177 Joulukuun alun poikkeavaa vaihtomäärää selittää Elcoteqin liikkeelle laskema joukkolaina, jota 
merkittiin 52 miljoonalla markalla. Kauppalehdessä maininta: ”Ennemmin uistin kuin osake”, 3.12.1998. 
178 ”Suuret suunnat hämärtyvät”, Kauppalehti, 2.6.2000. 
179 ”Elcoteq vuoden kurssiraketiksi”, Kauppalehti, 22.12.2000. 
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nousun ja menestystarinan huipulle, ja kuinka nyt huipulla ollessaan yhtiöltä odotettiin 

aina vain yhä vahvempaa tulosta. 

 Elcoteq esiintyi heti vuoden 1999 alussa positiivisissa tunnelmissa, kun 

Elcoteq ja Nokia julkistivat tehneensä merkittävän sopimuksen, jonka mukaan Elcoteq 

alkoi valmistaa Nokialle matkapuhelimen osia Meksikon tehtaallaan. Julkaistu sopimus 

sai sijoittajat innostumaan, sillä Elcoteqin osakekurssi nousi uutisen takia 10 %. 

Kauppalehden artikkelissa esitetään kuitenkin analyytikoiden näkemyksiä, jotka ovat 

eriäviä sijoittajien antaman kuvan kanssa.180 Artikkelissa näkyy selkeä jako 

analyytikoiden ja sijoittajien välille. Siinä missä sijoittajat esitellään paljon 

toiveikkaampina Elcoteqin suhteen, analyytikoiden kommenttien mukaan Meksikon 

tehtaalla alkanut tuotanto ei olisi antanut aihetta vastaavalle pörssikurssin nousulle. 

 Siinä missä sijoittajat innostuivat ostamaan Elcoteqia, Kauppalehdessä 

huolestuttiin sopimusvalmistusalan tulevaisuudesta. Helmikuussa 1999 ilmestyneessä 

artikkelissa Elcoteqia verrattiin ajan suurimpaan sopimusvalmistajaan SCI Systemsiin. 

Yhdysvaltalaisen SCI:n kehitys oli notkahtanut, ja tämän maailmalta havaitun kehityksen 

myötä sitä verrattiin Elcoteqiin. Elcoteqin tulevaisuutta spekuloitiin ja kritiikkiä sai 

erityisesti yhtiön heikko tulos liikevaihtoon nähden, sekä alan epävarmuus. Kasvu suurten 

asiakkaiden kanssa kasvatti myös EMS-yrityksiä, mutta liiallinen riippuvuus muutamasta 

asiakkaasta ja kapean alan tuotteista huolestutti Kauppalehteä. Huomattavaa on, ettei 

SCI:n tuloksen heikkeneminen ollut mikään romahdus, vaan ainoastaan pieni notkahdus 

kehityksessä.181 

 Toimittajalla oli kuitenkin näkemys siitä, millä tavalla kasvaneen kilpailun 

myötä ja edellä esitetyistä ongelmista huolimatta sopimusvalmistusyhtiöillä olisi 

mahdollisuus menestyä: ”Ne jotka hallitsevat materiaalivirtojen mahdollisimman taitavan 

ohjailun, ovat voittajia. Kysymys on logistiikasta ja kapasiteetin hallinnasta.”182 

Toimittaja ei ollut yksin ajatustensa kanssa, sillä myös Elcoteqilla asiat nähtiin samalla 

tavalla. Toimivan logistiikan ja kapasiteetin hyödyntämisen tärkeys tiedostettiin, ja niitä 

pidettiin myös yhtiön vahvuutena, vaikka tässä vaiheessa investointien myötä haettua 

lisäkapasiteettia ei ollut vielä päästy hyödyntämään.183  

                                                             
180 ”Nokia nostaa Elcoteqia”, Kauppalehti, 13.1.1999. 
181 ”Kun asiakas määrää tahdin”, Kauppalehti, 22.2.1999. 
182 ”Kun asiakas määrää tahdin”, Kauppalehti, 22.2.1999. 
183 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
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 Logistiikka ja tuotannon toteuttaminen herättivät myöhemminkin 

keskustelua. Huomattavaa on, että vaikka keskustelu näennäisesti liittyy tuotteiden 

valmistukseen ja konkreettiseen toimintaan, lähes kaikissa artikkeleissa on kuitenkin 

selkeä talousnäkökulma, sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, millainen logistiikka- tai 

automaatioratkaisu on paras. Esimerkiksi 24.5.1999 toimittaja epäilee tehtaissa 

lisääntyvän automaation heikentävän EMS-valmistajien suhdetta OEM-valmistajiin. 

Esimerkkiyrityksiksi valikoituneiden Elcoteqin ja Incapin184 toimitusjohtajat jarruttelevat 

puheita, ja painottavat EMS-yritysten merkitystä lisäarvon tuottajana. Elcoteqin 

toimitusjohtaja painottaa edellisen artikkelin mukaisesti erikoistumisen ja logistiikan 

tärkeyttä tulevaisuudessa, riippumatta siitä muuttuisivatko kokoonpanolinjastot täysin 

automaattisiksi.185 

 Kritiikistä ja epäilyistä huolimatta Elcoteq ei ole kuitenkaan menettänyt 

paikkaansa arvostettuna ja kiistattomana sopimusvalmistajien veturina. Tätä näkemystä 

tuodaan uutisissa ja artikkeleissa aika-ajoin esille välillä perusteellisemmin, välillä kuin 

itsestäänselvyytenä. Esimerkiksi 28.6.1999 julkaistussa artikkelissa kerrotaan siitä, 

kuinka Kauppalehden seuraamista 30 suurimmasta elektroniikka-alan yrityksestä kaksi, 

Elcoteq ja Kyrel186, tekivät kahdestaan 75 % siitä liikevaihdon lisäyksestä, jota koko 

ryhmä sai aikaan.187 Artikkelissa ei tosin tuoda ilmi minkä tyyppisellä rajauksella 

Kauppalehti on nämä 30 elektroniikkayhtiötä seuraukseensa valinnut, mutta ilmeisesti 

suomalaisuus on ainakin ollut yksi valintaperusteista. Välillä Elcoteq nousee esiin 

muissakin artikkeleissa, joissa uutisoitiin nousevista yrityksistä. Esimerkiksi 3.2.1999 

Elcoteqin kehitystä kuvataan yksinkertaisesti termillä ”menestystarina”.188 

 Artikkeleiden kehityksestä voidaan havaita niiden käsittelevän yhä 

enemmän Nokiaa ja Elcoteqia yhdessä, ikään kuin korostaen kaksikon välistä yhteyttä. 

Yhteys olikin vahva ja jatkuvasti syventyvä, ja siihen oltiin tyytyväisiä ainakin Elcoteqin 

puolelta. Yhteistyöllä oli merkitystä myös sijoittajien kannalta, sillä ilmoitukset 

yhteistyöstä vaikuttivat yleensä kaksikon kursseihin positiivisesti. Kuitenkin Nokian 

jatkuvasti kasvanut markkinavoima ja yhä jatkuneen kasvun aiheuttama neuvotteluasema 

huolestuttivat Kauppalehdessä. Nokian arveltiin painavan neuvotteluilla 

                                                             
184 Suomalainen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistusyritys. 
185 ”Sopimusvalmistajat uskovat itseensä”, Kauppalehti, 24.5.1999. 
186 Suomalainen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistusyritys. 
187 ”Elcoteq ja Kyrel toivat valtaosan elektroniikka-alan kasvusta”, Kauppalehti, 28.6.1999. 
188 ”NM-lista saa ensimmäisensä”, Kauppalehti, 3.2.1999. 
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sopimusvalmistajien tuotot minimiin, ja lehdessä vihjattiin jopa kiristämisen 

mahdollisuutta. Elcoteqilla asiasta ei kuitenkaan oltu huolissaan, sillä globalisaatio-

ohjelman myötä samana vuonna Meksikoon, Unkariin ja Kiinaan nousseet tehtaat 

mahdollistivat sen, ”että yhtiö voi jatkossa volyymeilla korvata marginaalien 

menetyksiä”.189 

 Toisaalta Kauppalehdessä esitettiin myös Helena Yli-Renkon väitöskirjan 

pohjalta, että Elcoteqin kaltaiset yhtiöt hyötyisivät suhteestaan ja riippuvuudestaan 

tärkeisiin asiakkaisiin. Artikkelissa käytetäänkin nimenomaan Elcoteqia ja Nokiaa 

esimerkkinä tämänkaltaisesta tilanteesta, jossa Nokia hyödyttää suuruudellaan myös 

Elcoteqia. Yli-Renko korosti väitöskirjassaan nimenomaan avointa keskustelevaa 

yhteistyötä toisiaan hyödyttävän suhteen rakentamiseksi,190 jota myös Piippo esitti 

yhdeksi Elcoteqin ehdottomista vahvuuksista 1990-luvulla.191 Artikkeli onkin selkeässä 

ristiriidassa aikaisemman artikkelin kanssa, jossa vahvaa riippuvuutta Nokiasta pelättiin. 

Kyseisessä artikkelissa yhteys nähdään kuitenkin enemmän voimavarana kuin 

heikkoutena. Keskustelusta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että liiallinen riippuvuus 

vain muutamasta asiakkaasta oli merkittävä syy Elcoteqin myöhempiin ongelmiin ja 

konkurssiin.192  

 Vuonna 1999 uusien tehtaiden avaaminen ja suuret investoinnit olivat 

painaneet Elcoteqin tulosta läpi vuoden tappiolliseksi, mutta loppuvuodesta yhtiössä 

oltiin luottavaisilla mielillä. Uusien tehtaiden mainostettiin alkavan nostaa tulosta 

voitolliseksi siitä huolimatta, että sijoittajat elivät vielä edellisen tappiollisen 

osavuosikatsauksen aiheuttaman pettymyksen piirissä.193 Sekä silloinen toimitusjohtaja 

Tuomo Lähdesmäki että Antti Piippo näkivät suurien investointien olevan nyt takanapäin, 

ja lisätuotantoa olisi jatkossa saatavilla paljon helpommin paljon pienemmillä 

investoinneilla. Tilanteen uskottiin kääntävän Elcoteqin jopa kaikkien aikojen 

huippuliikevaihtoon ja -tulokseen, mutta maailmaa riivanneen komponenttipulan 

epäiltiin jarruttavan yhtiön menestystä.194 Pelko osoittautui aiheelliseksi, sillä 

myöhemmin Elcoteqilta kommentoitiin komponenttipulan vaikuttaneen siihen, että 

yhtiön tulos parani loppuvuodesta vain lievästi. Artikkelissa yhtiöstä korostettiin 

                                                             
189 ”Nokia-hankkijoilla suut ja katteet soukalla”, Kauppalehti, 22.10.1999. 
190 ”Teknologian yrityksille ei haittaa riippuvuudesta avainasiakkaisiin”, Kauppalehti, 9.12.1999. 
191 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
192 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
193 ”Korkeapaine ulottui Helsinkiin”, Kauppalehti, 5.11.1999. 
194 ”Elcoteq ponnisti takaisin voitolle”, Kauppalehti, 5.11.1999. 
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tilannetta helpottavan se, että sillä on suuria tärkeitä asiakkaita, ja samassa artikkelissa 

Nokia ilmoittaa, ettei sillä ole ollut pulaa komponenteista.195  

Aiheellista on kuitenkin pohtia sitä, millaisia motiiveja Nokialla olisi ollut 

näin sanoa, vaikka komponenttipula olisikin siihen vaikuttanut. Toisaalta siitä saa myös 

hyvän syyn tuloksen heikentymiseen, vaikka komponenttien pula ei yritystä olisi 

koskenutkaan. Sijoittajien kannalta vuosi oli yllättävän tasainen Elcoteqin tappiollisista 

uutisista ja teollisuudenalan epävarmuuksista huolimatta. Alkuvuoden Nokia-

yhteistyöhön liittyvä nousu jäi ainoaksi hermostuneisuutta tai innostuneisuutta 

kuvaavaksi äkilliseksi liikkeeksi pörssissä. Uutisista huolimatta ei edellisen vuoden 

kaltaisia nousuja ja laskuja ollut havaittavissa, vaan pörssikurssi oli vuoden päättyessä 

jotakuinkin samassa kuin mihin se oli alkuvuoden nousun myötä päätynyt.196 

 Lisäinvestointien jatkuminen näkyi heti vuoden 2000 alkupuolella, kun 

Elcoteq osti Nokialta monitoritehtaan Unkarista. Kaupan tarkoituksena oli tarjota jo 

olemassa olevalle Elcoteqin Unkarin tehtaalle lisäkapasiteettia.197 Keväällä 

Kauppalehdessä uutisoitiin myös vahvistus Lähdesmäen ja Piipon vuonna 1999 tekemille 

ennustuksille: Elcoteqin liikevaihdon julkistettiin kasvaneen 91 % 4,48 miljardiin 

markkaan. Ylimmän johdon arvioiden mukaisesti tulos ei ollut kuitenkaan juuri 

parantunut, mutta artikkelissa Piippo näkee Elcoteqin tekevän selkeästi parempaa tulosta, 

eikä yhtiön kasvu tulisi rajoittumaan pelkästään liikevaihtoon globalisaatio-ohjelman 

tullessa päätökseensä.198 Elcoteqin vuosituhannen vaihteen suuruusluokasta kertoo hyvin 

se, että Kauppalehden artikkelin mukaan tässä vaiheessa Elcoteq oli maailman 

kymmenen suurimman sopimusvalmistusyrityksen joukossa. 

 Samana päivänä toisessa artikkelissa Lähdesmäki selvittää Elcoteqin 

liikevaihdon ja tuloksen suhdetta hieman tarkemmin. Hänen mukaansa Elcoteq on 

siirtynyt toimintamallissaan yhä enemmän siihen suuntaan, että kasauspalveluissa myös 

komponentit laskutetaan asiakkailta, sen sijaan, että ne tulisivat asiakkailta Elcoteqille. 

Tämän tyyppinen toimintamalli kasvattaa liikevaihtoa huomattavasti vauhdikkaammin 

kuin tulosta.199 Liikevaihdon ja tuloksen suhde voidaankin nähdä Kauppalehdessä 

toistuvasti esiin nousevana teemana, joka on huolettanut ja leimannut 

                                                             
195 ”Nokialla ei vaikeuksia komponenttien saatavuudessa”, Kauppalehti, 22.12.1999. 
196 Elcoteq vuosikertomus 1999, s. 17. 
197 ”Nokia lopettaa monitorivalmistuksen keväällä”, Kauppalehti, 11.1.2000. 
198 ”Elcoteq nousi jättiharppauksella globaaliin sarjaan”, Kauppalehti, 11.2.2000. 
199 ”Materiaalien osuuden kasvu pudottaa suhteellista kannattavuutta”, Kauppalehti, 11.2.2000. 
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sopimusvalmistusalaa, sekä tässä tapauksessa Elcoteqia. Kun valtaisa kasvu ei olekaan 

suoraan siirtynyt yhtiön tulokseen, se on näkynyt artikkeleissa, joissa Elcoteqin ylintä 

johtoa on vaadittu selittämään liikevaihdon ja tuloksen heikkoa suhdetta.  

 Vuoden yksi eniten keskustelua aiheuttaneista puheenaiheista syntyi 

kuitenkin helmikuussa, kun ilmoitettiin, että presidentti Martti Ahtisaari valitaan 

Elcoteqin hallitukseen. Artikkelin mukaan Ahtisaaren nimityksen takana olivat 

nimenomaan yhtiön pääomistajat ja Piippo kertookin, kuinka Ahtisaarella katsottiin 

olevan paljon annettavaa jo pelkästään laajan kontaktiverkostonsa takia.200 Tutkimusta 

varten tehdyssä haastattelussa Piippo kertoo, että Ahtisaari oli itse ilmaissut 

halukkuutensa päästä Elcoteqin hallitukseen mukaan,201 vaikka artikkelista ymmärtää 

helposti, että kyseessä oli enemmänkin Ahtisaaren houkuttelu pääomistajien toimesta. 

 Ahtisaaren ympärille herännyt keskustelu kuvastaa hyvin myös 

Kauppalehden journalistista puolta ja sen eroavaisuutta esimerkiksi tavallisiin 

sanomalehtiin. Jo vuonna 1996 Elcoteqin Viron tehtaan laajentumisen yhteydessä monet 

lehdet uutisoivat näyttävästi presidentti Ahtisaaren vierailusta peruskiven 

muurauksessa,202 siinä missä Kauppalehti ei maininnut presidenttiä sanallakaan, vaan 

totesi ainoastaan Elcoteqin laajentavan toimintaansa Virossa.203 Presidenttiys ja 

presidentin teot eivät saa taloussanomalehdessä samaa painoarvoa kuin muissa 

sanomalehdissä, mutta kun vuonna 2000 Ahtisaari liittyi yhden Suomen suurimpiin 

kuuluvan yrityksen hallitukseen heti presidenttikautensa loputtua, se herätti myös 

Kauppalehden kiinnostuksen. 

 Keskustelua herätti myös Ahtisaarelle tarjottu optioetu, jonka hän otti 

vastaan siitä huolimatta, että oli omalla presidenttikaudellaan ollut optioita vastaan. 

Kauppalehti ei taaskaan lähde revittelemään aiheella, vaan tyytyy toteamaan 

tapahtuneesta neutraaliin sävyyn.204 Muutama päivä myöhemmin lehdessä julkaistaan 

asiantuntijoiden haastattelu, jossa todetaan kyseessä olevan täysin tavallinen toimenpide 

siitä huolimatta, että Suomessa optioihin on suhtauduttu negatiivisesti. Artikkelissa 

asiantuntijat korostavat, etteivät kuitenkaan kommentoi suoranaisesti itse Ahtisaaren 

                                                             
200 ”Presidentti Ahtisaari Elcoteqin hallitukseen”, Kauppalehti, 29.2.2000. 
201 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
202 ”Ahtisaari pikavisiitillä Virossa”, Hämeen Sanomat, 16.6.1996; ”Ahtisaari på snabbvisit i Estland”, 
Vasabladet, 16.6.1996; ”Ahtisaari pikavierailulla Virossa”, Keskisuomalainen, 16.6.1996. 
203 ”Elcoteq laajentaa Tallinnassa”, Kauppalehti, 19.6.1996. 
204 ”Ahtisaari otti vastaan Elcoteqin optioedun”, Kauppalehti, 7.4.2000. 
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tapausta.205 Keskustelua aiheuttaneesta tapahtumasta huolimatta Kauppalehden 

lähestyminen on huomattavasti maltillisempi kuin monissa muissa lehdissä. Esimerkiksi 

Helsingin Sanomissa Ahtisaaren optioille piikiteltiin pilakuvalla,206 kun taas 

Aamulehdessä presidentti sai kritiikkiä hallitusnimityksestä.207 

 Negatiivissävytteisestä alkuvuodesta huolimatta loppuvuodesta Elcoteq 

näyttäytyi yhä useammin positiivisemmissa uutisissa Kauppalehdessä. Aikaisempien 

vuosien takkuileva tulos alkoi kasvaa liikevaihdon kanssa, ja tämä ei jäänyt 

Kauppalehdeltä huomioitta. Jo toukokuussa uutisoitiin, kuinka Elcoteqin tulos oli 

kääntynyt tappiollisesta positiiviseksi ja kolmen neljänneksen jälkeen Elcoteq oli jo 

”kovin yritys” liikevaihdolla ja tuloksella mitattuna kaikista kotimaisista 

pörssiyhtiöistä.208 Edellisen vuoden vastaavaan verrattuna liikevaihto oli kasvanut 221 % 

ja tulos peräti 1400 %. Suurimpien 15 yrityksen joukossa Elcoteq oli Nokian kanssa 

ainoat teknologiayhtiöt siitä huolimatta, että teknologiayhtiöt olivat olleet vuonna 2000 

nimenomaan nopeimmin kasvavia yhtiöitä.209 

 Alasta ja itse Elcoteqista olikin pitkin vuotta paljon hyvää kerrottavaa, ja se 

näkyi Kauppalehden artikkeleissa. Elcoteqin kasvu näkyi luonnollisesti myös sen 

pörssikurssissa, joka myös huomioitiin lehdessä. Esimerkiksi elektroniikka-alaa 

hehkutettiin artikkelissa ”Elektroniikka ampaisee huippukasvuun”, jossa paneuduttiin 

elektroniikka-alan yrityksien tehdaslaajennuksiin.210 Elcoteqin tehdaslaajennuksista 

uutisoitiin vuonna 2000 Kauppalehdessä useaan otteeseen. Itse Elcoteq sai useasti 

huomiota esimerkiksi artikkeleissa ”Elcoteq päivän piristäjä”211, ”Elcoteqin investoinnit 

poikivat nyt tulosta”212 ja ”Elcoteq vuoden kurssiraketiksi”213. Elcoteqin vahva kasvu oli 

jälleen saanut sijoittajat innostumaan yhtiöstä, kuten viimeksi mainitun artikkelin otsikko 

kertookin. Samaan aikaan Piippo itse murehti sitä, ettei Elcoteqia verrata muihin 

sopimusvalmistajayrityksiin, vaan ainoastaan Nokiaan, joka jättiläismäisestä asemastaan 

                                                             
205 ”Optiot kuuluvat myös hallituksen jäsenille”, Kauppalehti, 10.4.2000. 
206 ”Pitäähän sitä eläkeläiselläkin jotain pientä ohjelmaa olla”, Helsingin Sanomat, 7.4.2000. 
207 ”Presidentti uusiokäyttöön”, Aamulehti, 11.3.2000. 
208 ”Elcoteq tappiolta selvästi plussalle”, Kauppalehti, 2.5.2000. 
209 ”Pörssiyhtiöiden tulokset paisuneet rajusti”, Kauppalehti, 9.11.2000. 
210 Kauppalehti, 15.6.2000. 
211 Kauppalehti, 14.8.2000. 
212 Kauppalehti, 24.10.2000. 
213 Kauppalehti 22.12.2000. 
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ja erilaisesta liiketoiminnastaan saa Elcoteqin näyttämään pienemmältä kuin oikeasti 

on.214 

 Kuten aikaisemmista luvuista on huomattavissa, vuosi 2001 oli selkeästi 

aktiivisin vuosi Elcoteqin esiintymisille Kauppalehdessä rajatulla aikajaksolla. Elcoteq 

oli noussut vuonna 2000 sille tasolle, jota sijoittajat olivat odottaneet vuosia ja Elcoteq 

toimi eräänlaisena symbolina kotimaiselle elektroniikkateollisuudelle Nokian lisäksi. 

Hyvänä esimerkkinä tästä voidaan pitää 19.2.2001 julkaistua artikkelia, jossa suomalaista 

kalustevalmistajaa Incap Furniturea kutsutaan ”huonekalualan ´Elcoteq`” -nimellä.215 

Tästä huolimatta Elcoteqin vuosi ei käynnistynyt parhaalla mahdollisella tavalla, sillä heti 

alkuvuodesta 2001 Ericsson ilmoitti ulkoistavansa matkapuhelintuotantonsa ja 

lopettavansa matkapuhelintensa valmistuksen Elcoteqin Viron tehtaalla.216 Ilmoitus 

heijastui luonnollisesti Elcoteqin pörssikurssiin, joka tipahtikin pahimmillaan yli 50 %, 

vaikka myöhemmin ilmoitettiinkin Ericssonin ja Elcoteqin jatkavan edelleen 

yhteistyötä.217 Kuten vuosien saatossa oltiin  huomattu, markkinaindeksin muutos näkyi 

Elcoteqin kurssissa paljon voimakkaammin, kuin esimerkiksi Nokian. 

Elcoteqin vuoden 2001 vuosikertomuksessa esitetyt markkina-arvoa ja 

pörssikurssia kuvaavat kuvaajat näyttävätkin selkeästi, millainen vaikutus Ericssonin 

ilmoituksella oli Elcoteqin menestykseen. Markkina-arvosta ja pörssikurssista huolimatta 

on kuitenkin hyvä huomata, ettei pörssissä tapahtunut romahdus näkynyt kuitenkaan 

samalla tavalla itse konsernin liiketuloksessa, eikä Ericssonin jättäytymisellä ollut 

samanlaista vaikutusta esimerkiksi liikevaihtoon ja tulokseen, kuin pörssikurssiin. Antti 

Piippo kertookin haastattelussa, kuinka romahdus itsessään ei ollut yhtiölle mitenkään 

katastrofi, mutta nykypäivästä käsin katsottuna siinä voidaan havaita yrityksen kohtalon 

kannalta kriittisiä merkkejä.218 Elcoteqin romahdus vuonna 2001 on kuitenkin hyvä 

esimerkki IT-kuplan puhkeamisen vaikutuksesta elektroniikka-alan yrityksiin. 

 

 

 

                                                             
214 ”Elcoteqin Piippo murehtii yhtiön tunnetuutta”, Kauppalehti, 14.8.2001. 
215 ”Suomalaisvalmistajan kalusteet 550 myymälän jättiketjuun”, Kauppalehti, 19.2.2001. 
216 ”Elcoteq romahti”, ”Ericssonin päätös yllätti Tallinnan Elcoteqin täysin”, Kauppalehti, 29.1.2001. 
217 ”Elcoteq pysyy Ericssonin verkkopuolen toimittajana”, Kauppalehti, 1.2.2001. 
218 Antti Piipon haastattelu 22.2.2022. Haastattelija Niko Tähtinen. 
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Kuvio 8: Elcoteqin A-osakkeiden pörssikurssit ja vaihtomäärät 26.11.1997–28.12.2001 

 

Lähde: Elcoteq vuosikertomus 2001, s. 50. 

 

 

 

Kuvio 9: Elcoteqin markkina-arvo 1998–2001 

 

Lähde: Elcoteq vuosikertomus 2001, s. 50. 
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Vuoden 2001 aloitus olikin juuri tavoitteisiin päässeelle ja huipputulosta 

tehneelle yhtiölle ristiriitainen. Elcoteq kasvatti elektroniikkatuotantoaan ostamalla 

ABB:ltä teollisuuselektroniikkatehtaan ja tällä tavoin vahvisti myös yhteistyötä ABB:n 

kanssa noudattaen Piipon näkemystä toimivasta co-evolutionista.219 Samaan aikaan 

Piippo itse näki vastoinkäymisten olevan vain väliaikainen hidaste yhtiön kasvulle ja 

arvioi liikevaihdon kasvavan kaikesta huolimatta.220 Vuoden lopulla liikevaihto olikin 

kasvanut lähes sadalla miljoonalla eurolla  edellisestä puolivuotiskatsauksesta, vaikka 

vuoden 2000 loppupuolen liikevaihtoon ei päästykään.221 Samaan aikaan sijoittajat ja 

lehdistö rummuttivat uhkakuvia Elcoteqin tulevaisuudesta, mutta paperilla Elcoteqin 

liiketoiminta siis säilyi kuitenkin jotakuinkin samana. Toki tulos laski alkuvuonna 

tappiolliseksi, mutta jo vuoden viimeisellä neljänneksellä tulos oli jälleen positiivinen, 

eivätkä ensimmäisen neljänneksen tappiot olleet pahimpien uhkakuvien mukaisia.222 

Toisaalta tappiot ylittivät odotukset seuraavassa kahdessa osavuosikatsauksessa. Sama 

ilmiö oli havaittavissa myös muualla elektroniikkateollisuuden piirissä. Romahdus 

tarkoittikin lähinnä markkina-arvon tippumista, eikä kuplan puhkeaminen näkynyt 

yhtiöiden taloudessa läheskään yhtä voimakkaana. 

Matkapuhelinmarkkinoiden epävarmuus näkyi myös Nokian toiminnassa. 

Puolivuotiskatsauksen kynnyksellä annettu negatiivinen tulosvaroitus näkyi Nokian 

pörssikurssin lisäksi myös alihankkijoiden kursseissa. Elcoteqin yllättävästä pienestä 

tappiosta nousuun lähtenyt pörssikurssi romahti jälleen yli 20 %, kun Nokia julkaisi 

negatiivisen tulosvaroituksensa.223 Ericssonin ja Nokia merkittävyyttä korostaa se, että 

kyseisten konsernien osuus Elcoteqin liikevaihdosta oli vuonna 2000 92 %. Vielä 

alkuvuonna 2001 edellisen vuoden vuosikertomusta tehtäessä Elcoteq oli lisäksi 

odottanut Nokian matkapuhelinvalmistuksen kasvavan entisestään.224 Ericssonin ja 

Nokian ilmoitusten jälkeen markkinoiden vahva reagointi ja Kauppalehden herkeämätön 

seuranta oli perusteltua. Vajaa viikkoa myöhemmin olikin Elcoteqin aika varoittaa, sillä 

Nokian tilanne heijastui väkisinkin Elcoteqin liiketoimintaan.225 Ilmoitus tiputti Elcoteqin 

                                                             
219 ”Elcoteq osti elektroniikkayksikön ABB:ltä”, Kauppalehti, 6.2.2001. 
220 ”Elcoteqin kasvun hidastuminen tilapäistä”, Kauppalehti, 16.2.2001. 
221 Elcoteq vuosikertomus 2001, s. 5. 
222 ”Elcoteqin tappio odotettua pienempi”, Kauppalehti, 7.5.2001. 
223 ”Nokia romahdutti pörssin”, Kauppalehti, 13.6.2001. 
224 Elcoteq vuosikertomus 2000, s. 7 & 12. 
225 ”Elcoteqin vuoro varoittaa”, Kauppalehti, 19.6.2001. 
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osakkeen arvoa entisestään ja vain muutamasta konsernista vahvasti riippuvaista 

Elcoteqia tituleerattiin ”uhkapelaajan osakkeeksi”.226 

Uusi kasvu ei lähtenytkään liikkeelle niin vauhdilla, kuin alkuvuoden 

shokin jälkeisissä tunnelmissa Elcoteqilla ennustettiin. Tilanteen korjaamiseksi elokuussa 

Elcoteq tiedotti erottaneensa toimitusjohtaja Tuomo Lähdesmäen ja nostaneensa 

väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Hannu Bergholmin. Tuloksen korjaamiseksi Elcoteq 

ilmoitti myös irtisanovansa 1500 työntekijää.227 Kauppalehden uteluista huolimatta uusi 

vakituinen toimitusjohtaja Elcoteqille saatiin vasta marraskuussa, jolloin toimitusjohtajan 

paikalle nousi Lasse Kurkilahti. Nimityksellä oli myös pörssikurssia nostava vaikutus, 

sillä Elcoteqin kurssi nousi tapahtuneen seurauksena yli kahdeksan prosenttia.228 Uutinen 

oli siis selkeästi odotettu ja toimitusjohtajavalintaan oltiin sijoittajien piireissä 

tyytyväisiä. 

Vakituisen toimitusjohtajan puute ja aikaisemmat tapahtumat eivät 

kuitenkaan vaikuttaneet haittaavan Nokian kanssa jatkettua yhteistyötä, sillä lokakuussa 

Elcoteq ja Nokia julkistivat laajentavansa toimintaansa yhdessä teollisuuselektroniikan 

korjaustoimintaan.229 Yhä syventyvä yhteistyö teollisuudenalan ongelmista huolimatta 

kertoo siitä, että yhteistyöhön ja co-evolutioniin oltiin edelleen tyytyväisiä ainakin 

pikkuveljen roolia kantaneessa Elcoteqissa. Nokian ja Elcoteqin vuosia jatkunutta 

sulavaa, mutta molemminpuolista riippuvuutta aiheuttanutta yhteistyötä korostetaan yhä 

tänä päivänä molempien menestyksen takana.230 Toisaalta Ojansivu (et. al.) esittää, että 

juuri vuosi 2001 oli käänteentekevä vuosi yhteistyön kannalta, ja sen voidaan nähdä 

käynnistäneen tapahtumaketjun, jossa Nokian liian suuri valta yhteistyössä koitui 

Elcoteqin kohtaloksi.  

Toki verkkoja laskettiin vesille myös muualla, sillä lokakuun alkupuolella 

uutisoitiin Elcoteqin pyrkimyksistä laajentua Japaniin. Vaikka Japani ei kuulunutkaan 

Elcoteqin strategian mukaisiin halpatuotantomaihin, yhtiö näki japanilaisyhtiöissä 

mahdollisuuksia.231 Todennäköisesti alkuvuoden ongelmat olivat herättäneet yhtiön 

hajauttamaan tuotantoaan tehokkaammin, jotta muutaman yhtiön ongelmat eivät 

                                                             
226 ”Elcoteq yhden jalan varassa”, Kauppalehti, 17.8.2001. 
227 ”WapItin ex-johtaja Elcoteqin ohjaimiin”, Kauppalehti, 6.8.2001. 
228 ”Elcoteqin osake yli 8 % nousussa Kurkilahden nimitysuutisen jälkeen”, Kauppalehti, 14.11.2001. 
229 ”Elcoteq ja Nokia laajentavat yhteistyötään korjaamotoimintaan”, Kauppalehti, 23.10.2001. 
230 Ojansivu, Laari-Salmela & Hermes 2022, s. 200. 
231 ”Elcoteq havittelee japanilaistehtaiden sopimusvalmistajaksi”, Kauppalehti, 9.10.2001. 
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aiheuttaisi samankaltaista pudotusta Elcoteqin tuotantoon. Toisaalta on tulkittu, ettei 

Elcoteq huomannut tässä vaiheessa vielä esimerkiksi Nokia-yhteistyön alkaneen siirtyä 

keskinäisen kunnioituksen yhteistyöstä voimaperustaiseksi, jossa Elcoteqille oli jaossa 

pelkästään alisteista asemaa. Näkemysten mukaan Elcoteqilla oltiin liian sinisilmäisiä 

muutaman suuren yhtiön kanssa tehdylle yhteistyölle sen toimivuudesta huolimatta.232 

Alkuvuoden ongelmat konkretisoituivatkin sijoittajille marraskuun alussa 

2001. Siinä missä alkuvuoden Ericsson-tapauksen myötä tappiot olivat odotettua 

pienemmät, olivat tammi-syyskuun tappiot ennusteita noin 10 miljoonaa euroa 

suuremmat.233 Odotuksia suuremmista tappioista johtunut osakkeen hinnan tippuminen 

selittää myös osaltaan myöhempää Kurkilahden nimityksestä seurannutta kahdeksan 

prosentin nousua pörssikurssissa. Vuoden mittaan kehittyneet epävakaat tunnelmat 

alkoivat kuitenkin tasoittua vuoden loppuun mennessä, sillä jo joulukuussa Nokia ilmoitti 

pääsevänsä loppuvuoden tavoitteisiinsa ja jopa ylittävänsä ne.234 Tyyntynyt tilanne näkyi 

myös Elcoteqin tuloksessa, sillä vuoden viimeinen neljännes oli yhtiölle jo voitokas ja 

yhtiö ilmoitti vielä vuoden lopulla jatkavansa yhteistyötä Ericssonin kanssa.235 

Toiveikkaammat uutiset ja niiden aiheuttama osakekurssin nousu voidaankin havaita 

kuviosta 8.  

Vuoden summaa hyvin yhteen vuoden viimeinen Elcoteqin maininnut 

artikkeli: ”Suomen talouskasvu 2001 pysähtyi kuin seinään”. Artikkelissa 

muistutetaankin siitä, että vaikka Nokian tulos pysyi suhteellisen hyvänä kilpailijoihin 

verrattuna, Elcoteqin ja muiden sopimusvalmistajien kohtaamat ongelmat olivat vielä 

hankalampia kuin OEM-valmistajien.236 Sopimusvalmistajat olivat paljon herkempiä 

muutokselle ja tämä näkyy erityisen hyvin käytännössä niiden pörssikursseissa. Suurien 

OEM-valmistajien ympärille muodostuneet klusterit siirsivät herkästi ongelmat 

moninkertaisena EMS-yhtiöille. Kokonaisuutena ICT-alan ongelmista johtuva 

kansainvälinen talouden notkahdus näkyi erityisesti Suomessa ja suomalaisissa 

yrityksissä vahvana, sillä varsinkin elektroniikkateollisuus toimi veturinomaisena 

tekijänä Suomen kansantaloudessa. Lähes vuosikymmenen jatkunut vauhdikas kasvu oli 

tullut päätökseensä. 

                                                             
232 Ojansivu, Laari-Salmela & Hermes 2022, s. 201. 
233 ”Elcoteqin tappio tammi-syyskuussa 33,6 meur oli odotuksia selvästi isompi”, Kauppalehti, 2.11.2001 
234 ”Helsingin pörssissä Nokian tiedote rauhoitti sijoittajia”, Kauppalehti, 11.12.2001. 
235 ”Elcoteq yhä Ericssonin kumppani”, Kauppalehti, 28.12.2001. 
236 ”Suomen talouskasvu pysähtyi 2001 pysähtyi kuin seinään”, Kauppalehti, 28.12.2001. 
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5. Johtopäätökset 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaista keskustelua Elcoteqista on käyty 

vuosien 1990–2001 Kauppalehdessä ja miten tämä keskustelu heijastaa laajempaa ICT-

alan muutosta. Huomattavaa on, että tämän tyyppinen näkökulma on kiinnostanut myös 

itse Elcoteqia aikoinaan, joten voidaan olettaa tutkimuksen olevan relevantti osa 

suomalaista talous- ja yrityshistoriaa. Kauppalehden artikkeleissa lehden talouspainotus 

näkyy hyvin vahvasti ja artikkeleiden sisältö lähes poikkeuksetta vähintään sidotaan joko 

Elcoteqin talouteen tai johonkin suurempaan taloudelliseen kokonaisuuteen. 

Sijoittajalähtöisyys painottui kuitenkin artikkeleissa jopa enemmän kuin olisin odottanut 

ja tämän voidaan nähdä korostuvan etenkin pörssiin listautumisen jälkeen. 

 Elcoteq esiintyi Kauppalehden sivuilla yhä useammin vahvan nousunsa 

ansiosta ja nopeaa kasvua tekevä yhtiö kiinnosti lehteä jo pitkään ennen listautumista. 

Alkutaipaleella Elcoteqin käsittely oli ollut paljon vähäisempää ja yhtiö pääsi ikään kuin 

varkain kasvamaan isoksi ja mielenkiintoa herättäväksi. Toki on luonnollista, ettei uusi 

yhtiö suhteellisen uudella ja tuntemattomalla teollisuudenalalla kiinnosta läheskään yhtä 

paljoa kuin pitkään toimineet monialayhtiöt, kuten Nokia. Vahvasta noususta huolimatta 

Kauppalehdessä oltiin huolissaan Elcoteqista ja koko teollisuudenalasta, sillä 

listautumisen jälkeen vaikutti siltä, että vahva kasvu rajoittui pelkästään liikevaihtoon. 

Kovat odotukset ja suosio nostivat antihinnan korkealle investointien syödessä tulosta. 

Tilanne tiedostettiin, mutta silti sijoittajien piirissä ja Kauppalehdessä oltiin pettyneitä 

yhtiön tulokseen ja pörssikurssiin. Osake ei ampaissutkaan suoraan nousuun, ja 

globalisaatio-ohjelma investointeineen söivät yhtiön tulosta, vaikka liikevaihdon 

perusteella kaikki näyttikin hyvältä. 

 Globalisaatio-ohjelman päätyttyä tulos ampaisi kuitenkin nousuun, ja 

vuosia 2001 ja 2002 voidaan pitää Elcoteqin kulta-aikana, jonka takia sitä välillä 

verrataan Nokiaan. Uutisointia tarkastellessa selkeästi suurin osa positiivisista uutisista 

asettuu tälle aikavälille ja myös pörssikurssia tarkastellessa huomataan sen olleen 

huipussaan juuri tällöin. Samantyyppistä innostuneisuutta Elcoteqia ja ICT-alaa kohtaan 

voidaan havaita myös ennen listautumista, mutta väittäisin, että nimenomaan vuoden 

2000 loppupuoli ja vuoden 2001 alku ovat kansan kollektiivisen muistin takana. 

Sijoittajat saivat rahoilleen vastinetta, kansantalous hyötyi vahvasta talouden veturista ja 

uutisissa tuntui olevan jatkuvasti pelkästään hyvää sanottavaa niin Elcoteqista kuin koko 
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teollisuudenalasta. Vuoden 2001 IT-kuplan puhkeaminen riisui ison osan odotuksista ja 

paljasti liiketoiminnan heikkoudet, vaikkei tuotanto ei romahtanut yhtä paljon kuin 

pörssikurssi.  

 Kauppalehden uutisointi heijasteli vahvasti Elcoteqin merkittävimpiä 

tapahtumia, eikä aineistosta noussut esille juurikaan mitään yllättävää tai hypoteesista 

poikkeavaa. Jos Elcoteqin toiminnassa tai toimintaympäristössä tapahtui suuria 

muutoksia, ne kyllä uutisoitiin Kauppalehdessä ja uutisoinnin sisältö keskittyi 

taloussanomalehdelle luonnollisiin teemoihin. Uutisoinnin määrä heijasteli yhtiön 

tunnettuutta: yhä useammat aiheet läpäisivät uutiskynnyksen, kun yhtiötä seurasi suuri 

joukko sijoittajia. Aineisto määrä painottui myös selkeästi aikarajauksen loppupäähän. 

Aineiston määrän jakautuminen heijastaa myös analyysin tarkkuutta. Varsinkin 

listautumisen jälkeiset vuodet korostuvat analysoidessa Elcoteqin esiintymistä 

Kauppalehdessä. Toisaalta tutkimuksen tarkoituksena oli nimenomaan selvittää 

Elcoteqin ja sopimusvalmistusalan näkyminen Kauppalehdessä ja aineiston vähyys 

aikarajauksen alkupäässä jo itsessään osin vastaa tutkimuskysymyksiin. Elcoteq ja koko 

sen edustama teollisuudenala alkoi kiinnostamaan täysin eri tavalla vasta sitten, kun 

näyttöjä alan mahdollisuudesta oli jo annettu.  

 Yhtiön kasvaessa vuosien saatossa se ikään kuin muovautui toimittajien 

teksteissä edustamaan koko teollisuudenalaa ja yhtiön kehityksen perusteella analysoitiin 

myös muiden sopimusvalmistajien ja elektroniikkayhtiöiden toimintaympäristöä. Tämän 

takia voidaan olettaa Elcoteqin käsittelyn kuvastavan myös koko teollisuudenalan 

kokemaa muutosta. Erityisesti sopimusvalmistusalasta oltiin huolissaan ja lopulta 

Kauppalehdessäkin esitetyt huolenaiheet koituivat ainakin välillisesti Elcoteqin 

kohtaloksi. Etenkin vuoden 2001 vaikeuksia voidaan pitää ensimmäisenä 

varoitusmerkkinä ennen Elcoteqin konkurssia. Alan erityispiirteitä tosin kritisoitiin 

ainoastaan silloin kun tulos ei näyttänyt vahvalta, ja vahvan tuloksen aikana ongelmat 

ikään kuin unohdettiin hehkutuksen tieltä. Elcoteqiin suhtauduttiin monesti 

lyhytnäköisesti, ja juuri sen hetken tulos vaikutti määrittävän paljon sitä, millä tavalla 

yhtiötä lehdessä käsiteltiin. 

On hyvä huomioida, että Elcoteqin konkurssista huolimatta 

sopimusvalmistusala jatkaa edelleen toimintaansa, eikä IT-kuplan puhkeaminen ollut 

kaikille yhtiöille lopun alkua. Vaikka Nokian alihankkijoista moni koki karun kohtalon, 
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osa sopimusvalmistajista menestyi jatkossakin. Elcoteqin laskun ja konkurssin ympärillä 

käyty keskustelu olisikin mainio vaihtoehto jatkotutkimuksen aiheeksi. Miten yksi 

maailman suurimmista sopimusvalmistusyrityksistä luisui niin nopeasti ahdinkoon, 

kenen takia ja mistä syystä? Tutkimukset Elcoteqin konkurssista ja siihen johtaneista 

syistä istuisivat luontevasti tähän muutosta kuvaavan tutkimuksen jatkoksi, muodostaen 

eheän kokonaisuuden yhtiön vaiheista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin 

muodostaa kokonaiskuvaa kehityksestä, eikä toimia yksityiskohtaisena analyysina 

kaikesta, mitä Kauppalehti on Elcoteqista kirjoittanut. 

Elcoteqia muistellaan nykyisin menestyksekkäänä, mutta karun kohtalon 

kokeneena yrityksenä, joka vei suomalaiset lama-ajan jälkeiseen parempaan Suomeen. 

Elcoteqin menestystä ei voi tietenkään kiistää, mutta ajankuvaa ja lehdistöä tutkiessa 

huomataan, ettei teollisuudenalan ja Elcoteqin nousu ollutkaan välttämättä 1990-luvulla 

niin selvää ja kuopatonta kuin se ajallisen etäisyyden takaa katsottuna helposti saattaa 

vaikuttaa. Toki aikanaankin ymmärrettiin alan valtava kasvu ja siihen yhtiön suosio 

perustuikin, mutta samalla oltiin jatkuvasti skeptisiä koko teollisuudenalasta ja sen 

tuotoista. Tutkimuksen tulokset ovatkin esimerkki siitä, kuinka Elcoteqin ja sen 

edustaman ICT-alan historiaan jättämät jäljet ovat menestyksen värittämät. Samalla 

tulokset kuitenkin muistuttavat, etteivät menestys ja kasvu tulleet ongelmitta. IT-kuplaan 

johtanut yliarvostus ei ollut aikanaankaan täysin kritiikitöntä. 
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