
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 
 

Toimiala: 
 

AUTOMAATIO JA ELEKTRONIIKKA 
 

Markku Vesa, Cimcorp Oy, pj 
Matti Lipsanen, Enerpoint Oy 

Heimo Lähdemäki, Comproc Electronics 
Juha Palmen, CLS Engineering Oy 

Ahti Piirainen, Piir-Group Oy 
Simo Puustelli, Satmatic Oy 
Antti Soini, SAMK/Tekniikka 

 
 

 
 
 
Petri Merisaari 
Harri Sjöholm 
Saana Ström 



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 39 (196) 1.12.2008 

Toimiala (miniklusteri) —  
automaatio ja elektroniikka 
 
Toimialan kuvaus – Automaatio ja elektroniikka  
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
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Alihankkijat 
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toimittajat 
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tuote tai moduli 
 
 

Erikois-
elektroniikka-

tuotanto 
• Räätälöidyt tuot-
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2)Keskeiset 
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Kappaleenkäsittelyautomaatio 
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Prosessiautomaatio 

1) 
• Piirisuunnittelu 
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2) 
• Elepro Koulutustehdas 

(Innova)  
• SAMK 
• Porin Ammattiopisto 
• Ammattioppilaitos Kola 
• Prizztech Oy 
• TTY/ Porin yksikkö 
• Edutech 
• EMC Laboratorio (SAMK) 
• Ammatti-instituutti 
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ostetaan, ei valmistusta 
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Toimialan kehitys  
 
Toimiala on kehittynyt Satakunnassa vuosina 2002–2006  seuraavan taulukon mukai-
sesti. Luvut sisältävät alla olevat Tilastokeskuksen toimialaluokituksen TOL 2002 mu-
kaiset toimialaluokat alaluokkineen.   
 
30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus 
31 Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus 
33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen val-
mistus 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007

Toimipaikkojen lkm 58 54 59 57 59 

Työllisten lkm 494 545 575 595 624 

Liikevaihto M€ 58,3 67,7 75,6 196,7 89,7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimialan toimipaikkojen lukumäärä Satakunnassa 6/2008 on esitetty seuraavassa 
taulukossa henkilömäärän mukaan kokoluokittain. Toimialan aineiston lopussa on tau-
lukko, jossa on listattuna toimialan keskeisimmät yritykset Satakunnassa.  
 

 
 

 

alle 10 
henkeä

10–49 
henkeä 

50–99 
henkeä

100–249 
henkeä 

väh. 250 
henkeä 

Henkilö-
määrä

ei tiedossa
Toimipaikkojen lkm 47 7 2 2 0 0

Huom. Vuonna 2005 
alueella oli merkittävä 
toimitus Olkiluodon ydin-
voimaprojektiin, mikä 
nosti liikevaihdon volyy-
mia merkittävästi. 

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne 
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Toimialaryhmän näkemyksen mukaan Tilastokeskuksen toimialaluokittelu ei kuiten-
kaan anna oikeaa kokonaiskuvaa automaatio- ja elektroniikkaklusterista, koska toimi-
alan luvuista puuttuvat kokonaan integraattorit. Integraattoreiden toimiala on usein ko-
neiden ja laitteiden valmistus, mutta suuri osa henkilöstöstä on sähkö- ja automaatio-
alan ihmisiä.  
 
 
Satakunnan visio 2010 – projektissa (3.3.2003) ehdotettujen toi-
menpide-ehdotusten ja suositusten toteutuminen  
 
Seuraavassa on esitetty Satakunnan visio 2010 – projektin yhteydessä toimialoille 
määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpiteet ja tilanne 2008. 
 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suosi-
tukset vuonna 2003 Tilanne vuonna 2008 

 
Automaatio:  
• Automaatioklusterin keskeisin toimenpide-

kooste sisältää automaatio-osaamisen ja 
osaajapohjan lisäämisen, kansainvälisty-
miseen vaadittavien, tuotteistettujen ratkai-
sujen (sis. jälkimarkkinat) kehittämisen sekä 
kansainväliseen liiketoimintaan kykenevien 
resurssien kouluttamisen. 

 
Elektroniikka:  
• Elektroniikan kasvu vaatii suunnittelupal-

veluiden kehittämistä tukemaan elektro-
niikan tuotantoa ja soveltajien valmiutta 
hyödyntää elektroniikkaa. Suunnittelupalve-
lujen lisääminen hyödyttää kaikkia toimialo-
ja, jotka ovat kasvavassa määrin elektronii-
kan soveltajia. Lisäksi edistetään uusien 
tuotantoteknologioiden tutkimusta ja tes-
tausta sekä siirtoa teolliseen mittakaavaan. 

 

 
• Automaation ylemmän ammattikorkeakoulu-

tutkinnon koulutus ja automaatiotekniikan uusi 
koulutusohjelma on aloitettu SAMKissa. Tieto-
tekniikan koulutus on päätetty keskittää Poriin, 
mutta elektroniikan sulautetut järjestelmät jat-
kuu moduulina kone- ja tuotantotekniikan uu-
dessa koulutusohjelmassa Raumalla.     

• Yrityskiihdyttämötoimintaa on kehitetty Sata-
kunnan alueella SAMKin toimesta. SAMKin 
yrityskiihdyttämö on palkittu vuosina 2005-
2006 ammattikorkeakoulujen laatuyksikkönä 
opetusministeriön toimesta. Yrityskiihdyttämön 
kautta syntyneistä yrityksistä noin 80 toimii 
osana automaatio- ja elektroniikkaklusteria.  

• Satakunnan yleinen kiinnostavuus työ- ja 
asuinpaikkana on lisääntynyt. Yrityksillä on 
kokemuksia, että kolmiosta Turku-Tampere-
Vaasa ammattilaiset ovat kiinnostuneita siir-
tymään Satakuntaan.  

• Toimialan liiketoiminnan rakenne on siirtynyt 
valmistuksesta suunnitteluun, erikoisesti su-
lautettuihin järjestelmien osalta.  

• Satakunnassa seudullinen jako on toteutunut. 
Raumalla on sulautettujen järjestelmien, elekt-
roniikkatuotannon ja EMC:n osaamista. Poris-
sa taas keskitytään ohjelmisto- ja telecom-
osaamiseen.  
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Toimialan kehitystrendit ja -suuntaukset  
Automaatio ja elektroniikka  
 
Automaation ja elektroniikan yleiset trendit: 
 
1. Automaatio- ja elektroniikkavalmistusta siirtyy jatkuvasti Kiinaan ja Kaukoitää, kos-

ka siellä on kasvava asiakaskunta. Kaukoidässä valmistuskustannukset kuitenkin 
nousevat nopeasti, mikä antaa mahdollisuuksia erityisesti eurooppalaisia palvele-
van valmistuksen säilyttämisestä Suomessa.  

2. Logistiikkakustannusten kasvu muuttaa liiketoimintaa nykyistä paikallisemmaksi. 
Suomalaisilla on tulevaisuudessa mahdollisuuksia Venäjän markkinoilla, joka histo-
riasta johtuen suomalaisille luonnollinen paikka toimia.  

3. Automaatiossa tarjonta erilaistuu edelleen. Laaja-alaisissa projektitoimituksissa 
paikallisuus on tärkeää, kun taas tuotteistettuja automaatiolaitteita ja -palveluja voi-
daan toimittaa laajasti kansainvälisille markkinoille.  

 
4. Asiakaspohja laajenee, kun automatiikka ja elektroniikka tulee osaksi kaikkia tuot-

teita  
5. Automaation kanssa työskentelevien työntekijöiden määrä on lisääntymässä kaikil-

la toimialoilla. Prosessiteollisuudessa automaatiohenkilöstön määrä pienentyy, 
mutta vastaavasti kappaleenkäsittelypuolella automaatiohenkilöstön määrä kasvaa 
jatkuvasti. Ulkoistaminen jatkuu edelleen laitteiden ohjausten ja automaatioratkai-
sujen suunnittelu- ja valmistuspalveluiden osalta.  

6. Isoissa yrityksissä automaatio-osaaminen on yhä enemmän keskittynyt automaa-
tio-osastoille tai omiksi automaatioyhtiöiksi  

7. Yritykset tekevät yhä enemmän yhteistyötä keskenään. Isot yritykset tekevät yh-
teistyötä yhä harvempien avaintoimittajien kanssa ja pienet yritykset solmivat kes-
kenään kumppanuussopimuksia.  

8. Asiakaskunnan keskittyminen jatkuu, mutta ei erityisen voimakkaana satakuntalais-
ten yritysten asiakaskunnassa.  

9. Ulkoistamiskehitys on saavuttanut huippunsa. Yrityksiin on jäänyt tarvittava ydin-
osaaminen ja ulkoistaminen ei enää voimakkaasti vahvistu.  

10. Asiakkailla on halu hankkia isoja kokonaisuuksia, mutta kokonaisuuksien koko ei 
enää ole kasvussa.  

11. Päähankkijat haluavat ostaa kokonaisratkaisuja partnereilta (= järjestelmätoimittajil-
ta), jotka edelleen käyttävät kokonaisuuden toimittamiseen omia alihankkijoita. 

 
12. Automaatiokomponenttien hinnan ovat entistä enemmän riippuvaisia raaka-

aineiden maailmanmarkkinahinnoista ja valuuttakursseista.  
13. Automatiikan peruskomponenttien hinnat laskevat, mutta samaan aikaan ohjelmis-

tojen arvo automatiikassa kasvaa koko ajan, mikä pitää lopputuotteiden hinnat sa-
malla tasolla. 

 
14. Työvoiman saannin ongelmat Euroopassa kasvattavat automaation kysyntää, var-

sinkin hankaliin työolosuhteisiin. Automaation kysyntää lisäävät myös työturvalli-
suus-, ergonomia- ja laatukysymykset  
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15. Automaatioyrityksissä työnohjaamisen rooli vähenee ja henkilöstö alkaa työsken-
nellä entistä itsenäisemmin hanke- ja projektikohtaisissa ryhmissä. Työntekijöiden 
moniosaaminen korostuu entisestään. 

16. Elektroniikkatoimittajien suuret kokoerot vaikuttavat hankintatoiminnan hoitami-
seen. Isossa organisaatiossa hankittu osaaminen ei välttämättä sovi pieniin yrityk-
siin.  

 
17. Kaikkien laitteiden energiatehokkuuden lisääminen on megatrendi, joka vaikuttaa 

erityisesti automaatio- ja elektroniikkalaitteiden kehittämiseen.  
18. Kaikki tiedonkeruu ja valvonta lisääntyvät, mikä luo lisäkysyntää automaatioratkai-

suille esimerkiksi kiinteistöalalla.  
19. Kuljetuslogistiikassa uudet lukutekniikat (esim. RFiD) lisääntyvät sekä helpottavat 

jäljitettävyyden hallintaa. 
20. Logistiikan hallinnasta tulee mahdollisuus alihankkijalle kasvattaa omaa osuuttaan 

arvoketjussa. Isotkaan asiakkaat eivät vielä hallitse hyvin logistiikkaa.  
21. Miniatyrisointi on saavuttanut tietyn tason. Enää ei tyypillisesti ole tarvetta pienen-

tää laitteiden kokoa.  
22. Väestörakenteen vanhenemisen myötä syntyy uusia tarpeita hyvinvointiteknologial-

le 
23. Erilaiset maakohtaiset standardit ja vaatimukset vaikuttavat edelleen automaatio- ja 

elektroniikkalaitteisiin, mutta vaikutukset vähenevät koko ajan. Teollisuusautomaa-
tiosta maavariointi on jo hävinnyt. 

24. Tarvittavat direktiivit ovat jo voimassa eikä näköpiirissä ole merkittäviä uusia direk-
tiivivaatimuksia.  

25. Viranomaisvalvonta vähenee ja tuotevastuu kasvaa. 
 
26. Tuotteiden koko elinkaaren aikaiset kustannukset tulevat yhä tarkempaan seuran-

taan. Koneiden ja laitteiden lisäksi myös kiinteistöjen elinkaarikustannuksia seura-
taan yhä tarkemmin, joka lisää energiakulutuksen minimointiin tähtäävien elektro-
nisten ja automaattisten ratkaisujen kysyntää.  

27. Uudet ympäristövaateet (esim. lyijyttömyys, sinkittömyys) tuovat jatkuvasti uusia 
kehitystarpeita tuotteille ja valmistustoiminnalle 

28. Tuotteiden kierrätys lisääntyy ja kierrätyksen kustannukset ja vastuu siirtyvät toimit-
tajalle.  

29. Ympäristösertifikaattien merkitys on kasvamassa. Vielä ei ympäristösertifikaattia 
vaadita kaikilta yrityksiltä, mutta vaatimukset saattavat lisääntyä tulevaisuudessa. 
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Automaation ja elektroniikan teknologiset trendit: 
 
1. Automaatio- ja elektroniikka-alan liiketoiminta on evoluutiovaiheessa. Mitään suurta 

muutosta ei ole näköpiirissä, mutta yritysten on tehtävä yhä enemmän valintoja 
omasta roolistaan ja merkityksestään osana arvoketjua.  

2. Automatiikan toimituksissa ohjelmistojen merkitys kasvaa jatkuvasti. Tämä lisää 
yrityksissä tarpeita ohjelmistopuolen osaajista  

3. Palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa koko ajan. Kokonaisjärjestelmien toimittajilla 
palvelutoiminta on merkittävä osa liiketoimintaa tulevaisuudessa, mutta palvelulii-
ketoimintaa ei voi kasvattaa ilman riittävää laitekantaa asiakkailla.    

4. Konenäköratkaisujen määrä kasvaa koko ajan. Erityisesti itsenäiset konenäköantu-
rit lisääntyvät voimakkaasti. Konenäköratkaisujen lisääntymistä hidastaa osaavien 
systeemi-integraattoreiden puute ja valaisuteknologian kehittymättömyys.  

5. Prosessiautomaatiossa ja isoissa järjestelmissä ohjelmistojen avoimuus lisääntyy 
ja ohjelmat saadaan keskustelemaan toistensa kanssa entistä paremmin standar-
dien rajapintojen kautta.  

6. Ohjelmistojen päivittämisestä on tullut uusi liiketoiminta-alue erikoisesti suurille 
toimijoille. 

7. Ohjelmistojen merkityksen kasvaessa koneissa ja laitteissa myös asiakaspuolelle 
tulee kumppaniksi alan osaajia, joilla on omia vaatimuksiaan laitetoimittajille. Uudet 
vaatimukset korostavat tarvetta tehdä sopimusvaiheessa riittävän tarkat vaatimus-
määrittelyt.  

8. Vaatimusmäärittelyjen merkitys korostuu edelleen kun automaatiosuunnittelu lä-
hestyy perinteistä koneensuunnittelua. Kaikissa laitteissa on nykyisin automaatiota, 
mutta laitevalmistajilla ei ole aina omaa osaamista automaatiosuunnitteluun. Siksi 
automaatiosuunnittelijoiden pitää tehdä asiakkaiden kanssa selvät vaatimusmäärit-
telyt.  

9. Automaatiotekniikassa on vaara, että isoille kansainvälisille asiakkaille tarjotaan 
liian uutta teknologiaa, jota ei vielä olla valmiita ostamaan.  

 
10. Pintaliitosten määrä lisääntyy, Uusimmat liitostekniikat eivät heti tule Satakuntaan.   
11. Sovellutukset, jotka hyödyntävät langattomia ratkaisuja yleistyvät jatkuvasti. Kehi-

tys on ollut oletettua hitaampaa, mutta kiihtyy koko ajan.  
12. IP-verkkojen hyödyntäminen lisääntyy ja etäkäyttö mahdollisuudet lisääntyvät  
13. Kiinteistöjen tietotekniikka integroituu. Kiinteistöihin tulee yhä enemmän yhteenso-

pivia järjestelmiä, ohjelmistojen ja rajapintojen avoimuus lisääntyy 
14. Teollisuusautomatiikassa plug and produce-ratkaisujen määrä lisääntyy, mikä ly-

hentää asennusaikoja ja vähentää asentajien tarvetta.  
15. Elektroniikka ja automaatiokomponenttien saatavuus voi vaikeutua, mikä lisää liike-

toiminnan yllätyksellisyyttä.  
16. Brändien merkitys alalla kasvaa koko ajan.  
17. Tuotteiden valmistuksen läpimenoajat lyhenevät ja toimitusaikojen hallinta perustuu 

yhä enemmän valmistuskapasiteetin varaamiseen tiettyyn ajan hetkeen. 
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Roadmap – Automaatio 
 

 1990-luku 2000-luku 2010→ 

Anturointi ja mittalait-
teet 

• Kosketuksettomat lineaarianturit 
• Mekaaniset rajakytkimet turvaratkaisuissa 
• Säädettävät anturit  

• Väylätekniikat  (ASi, Profibus) 
• Älykkäät toimilaitteet ja anturit 
• Lasermitta-anturit 
• Konenäkösovellutukset lisääntyvät  

• Itsesäätyvät toimilaitteet 
• Diagnostiikka lisääntyy  
• Uudet huoltovapaat ja varmat anturit  
• Sulautetut järjestelmät 

Ohjaustekniikat 
• Hajautetut järjestelmät 
• PC-valvomot 
• Verkkoratkaisut  

• Logiikat kehittyvät paremmin palvelemaan auto-
maatiojärjestelmiä 

• Soft PLC 
• Kahdennukset 
• Langaton tiedonsiirto  

• Avoimemmat rajapinnat 
• PLC:n merkitys laskee  
• Sulautettujen järjestelmien käyttöönotto ja älyk-

kyyden integrointi tuotteeseen eri tegnologioilla 

Suunnittelu  • Tietokoneavusteinen suunnittelu  
• Suunnittelun ulkoistaminen lisääntyy  

• Suunnittelun merkitys kasvaa (3D-suunnittelu) 
• Suunnitteluohjelmien älykkyys kasvaa (lujuuslas-

kenta, kustannuslaskenta yms.)  
• Tuotetiedonhallinta (PDM) keskeiseksi  
• Projektitiedon hallinta kehittyy 
• Mekaanisesta suunnittelusta pääosa on ulkoistet-

tu 
• Simulointi ja mallinnus yleistyvät  

• Automaattiset suunnittelujärjestelmät yleistyvät 
• Asiantuntijajärjestelmät lisääntyvät ja lisäävät 

optimoinnin mahdollisuuksia  
• Suunnittelijoiden innovatiivisuus ja arviointikyky 

edelleen tärkeää, koska kone ei tee näitä töitä 
• Käyttöliittymien merkitys kasvaa kokoajan ja lisää 

jatkuvasti suunnittelun tarvetta 
• Etähallinnan merkitys kasvaa kokoajan  
• Suunnitteluprojektien hallinnan systemaattisuus 

lisääntyy   

Valmistus ja tuotanto • Suunnittelutieto saadaan siirrettyä suoraan tuo-
tantoon CAD/CAM-järjestelmien avulla 

• Myynti- ja päätöksentekoprosessit venyvät, joka 
lyhentää tuotannon toimitusaikaa 

• Alumiiniset profiit ja rakenteet yleistyvät 
• Väylätekniikat vaikuttavat tuotantoon  
• Modulointi ja tuotepakettien (älyn ja ohjauksen 

osalta itsenäiset yksiköt) käyttö lisääntyy 

• Räätälöintitarve pitää osan automaation tuotan-
nosta lähellä asiakkaita  

• Komposiittimateriaalit tulevat käyttöön erikoiskoh-
teissa  

• Modulointi lyhentää edelleen valmistuksen läpi-
menoaikaa 

• Plug and produce –tuotteet  

Ylläpito ja asiakastuki  
• Määräaikaiset huoltotoimenpiteet  
• Etätekniikat ja diagnosointi yleistyvät 
• Asiakkaat ulkoistavat kunnossapito- ja huoltotoi-

mintojaan  

• Asiakastuen merkitys kasvaa ja vaatii automaa-
tioyrityksiltä panostuksia resursseihin ja laitteisiin 

• Asiakastuen vasteajat lyhenevät  
• Vaaditaan asiakastuelta 24/7-tavoitettavvuutta ja 

palvelupuhelimia  

• Palveluiden merkitys automaatioalalla muuttaa 
ansaintalogiikkaa  

• Langattomat seuranta- ja ohjausratkaisut kehitty-
vät 

• Ylätason ohjaukset siirtyvät erikoisratkaisussa 
toimittajien tehtäväksi (kiinteys asiakkaaseen li-
sääntyy ja ansaintalogiikka muuttuu)   
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Roadmap – Elektroniikka 
 

 1990-luku 2000-luku 2010→ 

Tuotanto ja valmistus  

• Laatujärjestelmät kehittyvät 
• Ulkoistaminen lisääntyi 
• Sopimusvalmistus kehittyi 
• Testaus siirtyi alihankkijoiden tehtäväksi  
• Pintaliitosladonta ja aaltojuotosprosessi automa-

tisoitiin 
• Komponenttituotanto siirtyi Kaukoitään  
• Kapasiteettipula, pienille sarjoille ei tahdo löytyä 

tekijöitä  

• Bondaustekniikka 
• Kustannustehokkuus optimoitiin  
• Rajavolyymin merkitys kasvoi  
• Manuaalityö siirtyi halvemman kustannustason 

maihin  
• Komponenttien koko pieneni ja integrointiaste 

kasvoi  
• Asiakkailla tyypillisesti useita toimittajavaihtoeh-

toja  

• Tuotannossa jalostusarvo kasvaa: piirikorteista 
siirrytään tuoteosiin ja lopputuotteisiin  

• Elektronisten laitteiden valmistus on pääosin 
ulkoistettu erikoistuneille tekijöille  

• Kypsässä tuotevaiheessa olevien tuotteiden 
ylläpitoa ulkoistetaan  

• Piensarjatuotanto pysyy kotimaassa tai ainakin 
lähialueilla (laatu, joustavuus, toimitusajat tärkei-
tä) 

• Joustavat tuotantomenetelmät kehittyvät  

Sovellukset ja asiak-
kuudet 

• Isoja asiakkaita teleoperaattorit ja muut telecom- 
asiakkaat  

• Volyymituotteita erikoistarpeisiin  
• Mekaanisia ratkaisuja korvattiin lisääntyvästi 

elektroniikalla  

• Elektroniikkaa on lähes jokaisessa tuotteessa 
• Erittäin laaja asiakas- ja sovelluspohja 
• Sovellukset siirtyvät viihde-elektroniikan erikois-

ratkaisuista jokapäiväiseen käyttöön  
• Käyttöliittymät kehittyvät ja laitteiden helppokäyt-

töisyys lisääntyy  
• Integroidut sovellutukset lisääntyvät   

Teknologiat ja osaa-
misalueet  

• Mobiiliteknologiat  
• GSM 
• Mikroprosessit kehittyvät 
• Digitalisointi 
• Komponenttien hinnat laskevat 
• Liitos- ja pakkausteknologiat kehittyvät  

• 3G 
• MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) 
• ”Nukkuvat prosessorit”   

• MOEMS (Micro-Opto-Electro-Mechanical Sys-
tems) 

• Erilaiset langattomat verkkoteknologiat kehittyvät  
• Yksittäisistä erillisistä laitteista siirrytään järjes-

telmiin, joissa laitteet yhdistetään erilaista väylä-
tekniikkaa hyödyntäen 

• Anturi- ja sensoriteknologiat kehittyvät 
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Satakunnan visio 2015 
Automatiikka ja elektroniikka  
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan automatiikassa ja elektroniikassa tapahtuu Sata-
kunnassa vuoteen 2015 mennessä seuraavassa esitettyä kehitystä. 
 
Teknologian soveltaminen  
 
Toimialaryhmä näkee, että tulevaisuudessa Satakunnassa tarvitaan edelleen voimak-
kaita konepajateollisuuden veturiyrityksiä, jotta automaatio- ja elektroniikkatoimialalla 
on alueella toimintamahdollisuuksia. Konepajateollisuuden läsnäolo alueella on alan 
elinehto ja teollisuus siirtyy sinne missä on riittävästi osaajia. Siksi oleellisen tärkeää 
on ylläpitää ja kasvattaa alan osaamisresursseja Satakunnassa.   
 
Automatiikka- ja elektroniikka-alaa Satakunnassa leimaa kyky nopeasti soveltaa uusin-
ta teknologiaa ja innovaatioita. Satakunnassa ei kehitetä alan uusinta tekniikkaa, mut-
ta yritysten menestymisen taustalla on omien asiakkaiden tarpeiden erinomainen tun-
teminen, näiden tarpeiden täyttäminen hyödyntäen innovatiivisesti uusinta teknologiaa 
sekä oman yrityksen kannattavuudesta huolehtiminen.  
 
Jatkossa erityispanostuksia pitää suunnata toimenpiteisiin, joilla uusimman teknologia 
tietämystä saadaan siirrettyä maailmalta Satakuntaan. Tämä vaatii sekä yritys- että 
koulutussektorilla uusien kansainvälisten verkostojen rakentamista tiedon ja uusien 
tuoteideoiden saamiseksi alueelle.  
 
Logistiikan kallistuva hinta alkaa myös vaikuttaa satakuntalaisiin yrityksiin. Globalisaa-
tio vähenee ja regionaalisuus lisääntyy, joka lisää satakuntalaistenkin yritysten mah-
dollisuuksia Euroopassa ja Venäjällä. Venäjänkaupan merkitys saattaakin nousta yri-
tyksille tulevaisuudessa hyvin oleelliseksi.  
 
Uudet liiketoimintamahdollisuudet 
 
Myös energia- ja ympäristökysymykset vaikuttavat entistä enemmän satakuntalaisiin 
alan yritysiin. Viime vuosina markkinoille tulleet uudet tuotteet ja teknologiat (esim. 
aurinkoenergian hyödyntäminen, ilmalämpöpumput) alkavat vallata markkinoita ja näin 
volyymit kasvavat.   
 
Uudet energiaan ja ympäristöä säästävät ratkaisut synnyttävät alalle uutta liiketoimin-
taa. Tuuli- ja aurinkoenergian hyödyntäminen ovat Satakunnassa tulevaisuuden kehit-
tyviä aloja, joihin useat alueen toimijat jo voimakkaasti panostavat. 
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Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

 
 
Säilyttävä skenaario 
 
Säilyttävä skenaario ei toimialaryhmän mielestä saa olla alan tavoite, koska yritysten 
on jatkuvasti kasvettava kehittymisen takaamiseksi. Säilyttävässä skenaariossa useat 
yrittäjät valitsevat itselleen vain sopeutujan roolin ja antavat kilpailijoiden ottaa itselleen 
esimerkiksi konepajateollisuuden tarjoaman kasvun itselleen. Säilyttävässä skenaa-
riossa alan yritykset pysyvät nykyisessä roolissaan, eivätkä pyri kasvattamaan omaa 
osaamistaan ja osuuttaan arvoketjussa.  
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuva skenaarioon automaatio- ja elektroniikka-ala joutuu Satakunnassa, jos alu-
een konepajateollisuus voi huonosti, lakkaa investoimasta ja kehittämästä toimintaan-
sa tai lopettaa merkittäviä yksiköitä alueella. Konepajateollisuuden kehityksen lisäksi 
taantuvaan kehitykseen voi alan ajaa palkkatason nousu ilman tuottavuuden kehitystä, 
omistajayrittäjien eläköitymisestä johtuva yritysten kuoleminen tai alan koulutuksen 
häviäminen alueelta nuorten kiinnostuksen puutteesta alaa kohtaan.  
 
Rohkea skenaario  
 
Rohkea skenaario perustuu automatiikka- ja elektroniikka-alan toimeliaisuuden voi-
makkaaseen lisääntymiseen alueella. Tätä tukisi voimakkaasti isojen tehdasprojektien 
(esim. Harjavallan perusteollisuuden uudet investoinnit, 4. ydinvoimala Olkiluotoon) 
saaminen Satakuntaan, jotka loisivat uusia mahdollisuuksia ja uskallusta alan yrittäjil-
le.  
 
Toisaalta ala voi kehittyä rohkeasti myös huolehtimalla omasta kilpailukyvystään ja 
lähtemällä entistä voimakkaammin omilla tuotteilla ja palveluilla kansainvälisille mark-
kinoille esimerkiksi Venäjälle. Alan yritysten pitää edelleen kehittää kykyään soveltaa 
alan suurten toimijoiden kehittämää uutta teknologiaa omissa tuotteissaan. Tätä uuden 
huipputekniikan hyväksikäyttämistä on tuettava imuroimalla maailmalta alueelle tietoa 
ja osaajia yhteistyössä Porin Yliopistokeskuksen, SAMKin ja elinkeinoyhtiöiden kans-
sa. 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen lkm 59 65 55 45 60 55

Työllisten lkm 624 650 600 550 1000 750

Liikevaihto M€ 89,7 100 110 80 200 130

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen vision 
toteutumisen vahvistamiseksi 
 

1. Kehitetään koulutusta, jossa yhdistyvät tekniikka, kaupallisuus ja yrittäjyys. 
Erityisesti myyntityön opetusta pitää lisätä koulutuksessa, jotta saadaan lisää 
nuoria myyntihenkilöitä, jotka pystyvät tunnistamaan asiakkaiden tarpeita ja 
myymään näille tuotteita ja palveluja. Koska myyntityötä ei opeta kukaan eh-
dotetaan, että Poriin luotaisiin opetuksen keskus, jossa luontevasti yhdistet-
täisiin tekniikka, myyntityö ja yrittäjyys.  

 
2. Tuetaan alan yritysten kansainvälistymistä. Ensin yritysten pitää kehittää 

osaaminen sekä tuotteet kuntoon ja sen jälkeen tehtävä voimakasta markki-
nointi- ja myyntityötä kansainvälisten markkinoiden avaamiseksi.  

 
3. Tuetaan uusien yritysten syntymistä ja toimintaa. Erityisesti yrittäjiksi pitäisi 

saada kansainvälistä kokemusta ja liiketoimintaosaamista muissa yrityksissä 
jo hankkineita osaajia. Lisäksi alueella on panostettava automaatio- ja elekt-
roniikkayritysten käyttöön sopivien toimitilojen määrää. Tällä hetkellä yritys-
ten kasvua ja pienyritystoiminnan käynnistämistä alalla estää sopivien toimiti-
lojen löytyminen.  

 
Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen koordinointi- ja seurantaorganisaatioiksi ehdote-
taan alueen kauppakamarien teollisuusvaliokuntia. Lisäksi toimenpide-ehdotusten to-
teuttamisen vastuuorganisaatioiksi ehdotetaan seuraavia organisaatioita 
 
• SAMK ja Porin Yliopistokeskus koulutuksen kehittämisen ja kansainvälisten kon-

taktien luomisen osalta. 
• Alueen elinkeinoyhtiöt yritysten kansainvälistymisen tukemisen ja uusien yritysten 

synnyttämisen osalta. 
 
Lisäksi ehdotetaan, että toimialan yritysten edustajat kokoontuvat kerran vuodessa 
kauppakamarien kutsusta seuraamaan toimenpiteiden toteutumista ja toimialan kehi-
tystä alueella.  
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Automaatio ja elektroniikka 
 
Seuraavassa taulukossa on esitelty toimialojen (TOL 30, 31 ja 33) keskeisimmät yritykset Satakunnassa. Peruskriteerinä on ollut valita ne 
yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä.  
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

JOLETEK OY  HUITTINEN Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 

KMT GROUP OY KANKAANPÄÄ, VALMISTUS JA 
KOKOONPANO Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus 100 - 249 20 000 000 - 

MEKELTEK OY  PORI Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmis-
tus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

NEOREM MAGNETS OY  ULVILA Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 

RAUMAN SÄHKÖKONEHUOLTO OY  RAUMA Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmis-
tus 10 - 19 400 000 - 999 999 

SATMATIC OY  ULVILAN TOIMIPAIKKA Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
SIEMENS AG  PORI Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus 10 - 19 200 000 - 399 999 

SIMSOTEC OY  HARJUNPÄÄ Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus 
pl. teollisuuden prosessinsäätölaitteistot 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

TYKE OY 
 

 VANHA-ULVILA 
PORI, SAIRAALATARVIKKEET 
RAUMA, APUVÄLINEET 

Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä  
ortopediavälineiden valmistus 

50 - 99 
20 - 49 
20 - 49 

2 000 000 - 9 999 999 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

UTU ELEC OY  ULVILA Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus 100 - 249 10 000 000 - 19 999 999 
VAKE OY  HUITTINEN Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

 Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne. 
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Seuraavassa taulukossa on esitelty lisäksi muita toimialaryhmän esiin nostamia merkittäviä automatiikka- ja elektroniikka yrityksiä Satakun-
nassa.  
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

CIMCORP OY ULVILA Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 100 - 249 20 000 000 - 

CLS-ENGINEERING OY RAUMA    
COMPROC ELEKTRONICS OY     
ENERPOINT OY     
PIIR-GROUP OY ULVILA Tekninen palvelu 16 tieto puuttuu 
SERMATECH OY ULVILA Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta N/A N/A 

PORI PROJEKTIPALVELUT Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet 20 - 49 tieto puuttuu 
RAUMA PROJEKTIPALVELUT  Höyrykattiloiden valmistus pl. keskuslämmityslaitteet 20 - 49 tieto puuttuu 

PORI KUNNOSSAPITOPALVELUT Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden 
valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 

RAUMA KUNNOSSAPITOPALVE-
LUT  

Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden 
valmistus 50 - 99 tieto puuttuu 

YIT TEOLLISUUS- JA VERKKOPALVELUT OY 

PORI SEIKKU KUNNOSSAPITO-
PALVELUT  Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus 10 - 19 tieto puuttuu 
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Yhteenveto – Automaatio ja elektroniikka  
 
 

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 

 

Toimialan päätrendit 
 

 

Tilanne 2006 
 
• 59 toimipaikkaa  
• 624 työllistä 
• 90 M€/v liikevaihto  
• 143 t€/hlö tuotta-

vuusluku  

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Kehitetään koulutusta, jossa yhdistyvät tekniikka, myyntitaito ja yrittäjyys  
• Tuetaan alan yritysten kansainvälistymistä  
• Tuetaan uusien yritysten syntymistä ja toimintaa erityisesti alalta kokemusta omaavien uusien yrittäjien ja toimitilojen osalta   

Säilyttävä-skenaario: Useat yritykset valitsevat itselleen sopeutujan roolin eivätkä 
kehitä toimintaansa. Yritykset pysyvät nykyisessä roolissaan eivätkä kasvata omaa 
osaamistaan ja osuuttaan arvoketjussa.  

Rohkea-skenaario: Alan toimeliaisuus lisääntyy joko alueelle tulevien isojen tehdas-
projektien tai alan yritysten kasvun kautta. Yritysten kasvu perustuu vientitoiminnan 
lisääntymiseen ja kykyyn soveltaa uusinta teknologiaa nopeasti omiin tuotteisiinsa     

 
Visio 2015 (=tavoite) 

• 55 toimipaikkaa 
• 750 työllistä 
• 130 M€/v liikevaihto  
• 173 t€/hlö tuottavuusluku  
 

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario: Alueen konepajateollisuus voi huonosti, lakkaa investoimasta 
ja kehittämästä toimintaansa tai lopettaa yksiköitä alueella. Lisäksi alan taantumista 
tukee palkkataso nousu, alan yritysten väheneminen ja koulutuksen hiipuminen  

Valittu skenaario
 

• Nykyiset yritykset huolehti-
vat omasta kilpailukyvys-
tään ja lisäävät vientiä  

• Alueelle saadaan lisää 
tietoa ja osaamista maail-
malta korkeakoulujen ja 
yliopistojen kautta.  

• Alalle saadaan uusia kan-
sainvälisen kokemuksen ja 
liiketoimintaosaamisen 
omaavia yrittäjiä.     

• Automatiikka ja elektroniikka tulevat osaksi kaikkia tuotteita 
• Kaikkien laitteiden energiatehokkuutta on lisättävä 
• Automatiikan toimituksissa ohjelmistojen merkitys kasvaa    

• Kasvavat logistiikkakustannukset siirtävät valmistusta lähelle asiakkaita 
• Yritysten yhteistyö lisääntyy  
• Kiinteistöjen tietotekniikka integroituu  

• Avoimet ja standardit rajapinnat  
• Konenäköratkaisut  
• Langattomat ratkaisut  
• Sulautetut järjestelmät  

• Palveluliiketoimintaan liittyvä osaaminen 
• Yksiselitteisten vaatimusmäärittelyjen tekeminen  
• Plug and produce –tuotteet  
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