
Reshoring of manufacturing (ROaMING): disruptive technologies, business 

ecosystems and performance information as key enablers 

Valmistavan teollisuuden merkitys on perinteisesti ollut tärkeä Pohjoismaiden avoimille ja suhteellisen 
pienille kansantalouksille, Suomelle, Ruotsille ja Tanskalle. Näiden kolmen Pohjoismaan teollisuuden 
kansainvälinen kilpailukyky on kuitenkin heikentynyt erityisesti vuonna 2008 alkaneen globaalin 
talouskriisin jälkeen. Vakavin haaste valmistavalle teollisuudelle näissä maissa on teollisuuden tuottaman 
arvonlisän heikentyminen. 

ROaMING-tutkimusprojektin tavoitteena on luoda vertailevaa tutkimustietoa suomalaisten, ruotsalaisten ja 
tanskalaisten yritysten tuotannon siirroista pois kotimaasta (offshoring) ja tuotannon palaamisesta 
kotimaahan (reshoring). Yritysten päätökset investoida kotimaassa tapahtuvaan tuotantoon nähdään 
merkittävänä mahdollisuutena valmistavan teollisuuden uudistamiseen ja kilpailukyvyn palauttamiseen. 
Tutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin neljään kysymykseen: 

1. Miksi ja missä määrin suomalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset yritykset kotiuttavat valmistusta 
verrattuna valmistuksen siirtoihin pois kotimaasta? 

2. Miten yritysten investoinnit tuotantoon kotimaassa ja disruptiivisiin tuote- ja 
tuotantoteknologioihin liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat laajempaan liiketoimintaekosysteemiin? 

3. Miten disruptiiviset teknologiat mahdollistavat tuotannon kotiuttamista ja miten yritykset 
hyödyntävät näitä teknologioita? 

4. Miten yritykset tekevät päätöksiä tuotannon kotiuttamisesta ja siihen liittyvistä innovaatioista ja 
mikä on taloudellisen suorituskykyinformaation rooli näissä päätöksissä? 

Tutkimus koostuu kvantitatiivisista ja kvalitatiivisista osista joissa hyödynnetään olemassa olevien 
tietokantojen lisäksi laajan kyselytutkimuksen ja kohdennettujen case-tutkimusten avulla kerättävää uutta 
tutkimusaineistoa. Tutkimusaineiston keruu ja analysointi tehdään seuraavilla kolmella tasolla: 

 Kyselytutkimus valmistavalle teollisuudelle jonka avulla selvitetään viimeaikaiset tuotannon 
sijaintiin liittyvät trendit ja niihin vaikuttavat tekijät. Tiedonkeruu tehdään samanaikaisesti 
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa mikä mahdollistaa vertailun näiden kolmen maan välillä. 

 Valmistavan teollisuuden investointien analyysi olemassa olevista tietokannoista ja investointien 
luokittelu sen mukaan mikä on niiden tarjoama potentiaali valmistavan teollisuuden uudistumiselle. 

 3-5 yrityskohtaista kohdistettua case-tutkimusta joiden avulla analysoidaan ja vertaillaan erilaisia 
lähestymistapoja tuotannon uudistamiseen disruptiivisten teknologioiden avulla, 
suorituskykytiedon hyväksikäyttöä päätöksenteossa ja muutosten vaikutusta 
liiketoimintaekosysteemien kehitykseen. 

Tutkimusprojektista vastaavat professori Jussi Heikkilä Tampereen teknillisestä yliopistosta, professori Jan 
Olhager Lundin yliopistosta Ruotsissa ja professori Jan Stentoft University of Southern Denmarkista 
Tanskassa. Tutkimustyöhön TTY:n Teollisuustalouden laitoksella osallistuvat lisäksi professorit Miia 
Martinsuo, Saku Mäkinen ja Petri Suomala sekä 2-3 väitöskirjatutkijaa. Projektin TTY:llä toteutettavan osan 
budjetti vuosille 2015-2016 on 710,000 euroa. 
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