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Toimiala (miniklusteri) — automaatio

Toimialan kuvaus

Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. Vetovoimaisimmat
segmentit on korostettu kuvan keskiöön.

Määrittely
Miniklusteriin kuuluvilla yrityksillä on automaatioon keskittyvä liikeidea, SBU, toimiva
osasto tai vastaava, jonka toiminta liittyy automaatiojärjestelmän tai kokonaisjärjestelmän
toimitukseen. Miniklusteri ei sisällä alalle toimittavia metalliteollisuuden alihankkijoita
(kumppaneita) tai asiakkaita.

Tietotekniikan
ja tietoliikenne-

tekniikan
yritykset

Ohjelmisto-
tuottajat ja

ohjaus-
järjestelmä-

toimittajat

Insinööri- ja
suunnittelu-

toimistot

Huolto- ja
kunnossapito-

yritykset

Keskeiset
sidostahot

- SAMK
- Porin Tekniikkaopisto

- Ammattioppilaitos
  Kola
- PrizzTech Oy

- TTKK / Porin
  yliopistokeskus
- Edutech

Prosessiautomaatio Kappaleenkäsittelyautomaatio

Suuryritysten
automaatio-

osastot

Kone-, laite- ja
rakenne-
toimittajat

Asennus-
yritykset

Automaatio-
komponentti-/

moduuli-
toimittajat

Järjestelmä- ja
alijärjestelmä-

toimittajat

Alihankinta-
yritykset

- Metalli- ja
  sähköalan
  pk-yritykset
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Automaatio

Nykytilan määrittely*

Seuraavassa esitetyt luvut sisältävät sekä automaation että elektroniikan toimialan, koska Tilastokeskus ei luokittele näitä omiksi toimialoikseen.

Koneiden ja laitteiden valmistus (code 29)
Muu koneiden ja laitteiden valmistus (code 30)
Muu sähkökoneiden ja laitteiden valmistus (code 31)
Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus (code 33)
Teollisten prosessinsäätölaitteiden valmistus (code 333)

Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja Jako kokoluokkiin (v. 2002)
v. 2001 v. 2002 Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Yli 250 henkeä Alle 10 M€ Yli 10 M€ Yli 20 M€

54 57 0 2 0 56 1 0

Työllisten määrä Tuotannon määrä
v. 1999 v. 2000 v. 1999 v. 2000

452 henkeä 502 henkeä 40,1 M€ 50,7 M€

* Luvut eivät sisällä luokasta 29 valittujen yritysten tietoja.

Keskeiset yritykset segmentoituina — automaatioala

Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listassa on mukana työryhmän esiinnostamia yrityksiä.
Listan yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä liikevaihdon mukaan suuruusjärjestykseen
suurimmasta pienimpään.

Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö
v. 2001 (henkeä)

Liikevaihto
v. 2001 (milj. euroa)

Neorem Magnets Oy Alihankintayritys Neomagneetit 50 - 99 7,6

Vake Oy Alihankintayritys Valmistaa sähköalan tuotteita laivateolli-
suuden ja rakennusalan tarpeisiin, suorittaa
alihankintana erilaisia ohutlevytöitä

20 - 49 2,5
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Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö
v. 2001 (henkeä)

Liikevaihto
v. 2001 (milj. euroa)

YIT Service Oy Asennusyritys Koneiden korjaus ja asennus 110 (Satakunta) 61,5 (YIT Service Oy)

Kauttuan Automaatio- ja
Sähköpalvelu Oy (Kaspa)

Asennusyritys Sähköasennukset 20 - 49 1,6

Drivematic Oy Automaatio-komponentti-/ moduuli-
toimittaja

Automaatiokomponentit ja niihin liittyvät
ratkaisut teollisuusautomaation markkinoille

5 - 9 1,0 - 2,0

Finnrobotics Oy (Nakkila) Automaatiokomponentti-/moduuli-
toimittaja

Robottisolut ja yleisrobottien myynti 1 - 4 1,3

Enerpoint Oy Insinööri- ja suunnittelutoimisto
Suuryritysten automaatio-osasto;
Alihankintayritys

Sähkötekninen suunnittelu 15 3,4

KMT-Tekniikka Oy Insinööri- ja suunnittelutoimisto
Järjestelmä- ja alijärjestelmätoimittaja

Suunnittelee, valmistaa ja toimittaa sekä
mekaanisia että sähköistettyjä laitteita ja
järjestelmiä laivoihin, liikennevälineisiin ja
teollisuuteen

125 15,9

CLS-Engineering Oy Insinööri- ja suunnittelutoimisto
Järjestelmä- ja alijärjestelmätoimittaja

Sähköasennukset 41 2,7

Piir-Group Oy Insinööri- ja suunnittelutoimisto
Järjestelmä- ja alijärjestelmätoimittaja

Teollisuuden sähkö- ja automaatiosuunnitte-
lun projektit ”avaimet käteen” -periaatteella
toteutettuna sekä keskusvalmistus ja
automaatiokomponenttien myynti

10 - 19 (v. 2000) 1,5 (v. 2000)

Ulvilan Konesuunnittelu Oy /
Ulvilan Metallityö Oy

Insinööri- ja suunnittelutoimisto
Kone-, laite- ja rakennetoimittaja

Kone- ja prosessisuunnittelu
Erikoiskoneiden valmistus

10 - 19 0,5

Raumel Ky Insinööri- ja suunnittelutoimisto
Asennusyritys; Huolto- ja kunnossapito-
yritys; Ohjelmistotuottaja ja ohjaus-
järjestelmätoimittaja

Automaation puolella asiakkaan tarpeista
lähtevät ratkaisut, automaatiosuunnittelu
(mitä asiakas haluaa)

1 0,1

AK-Elektro Oy Järjestelmä- ja alijärjestelmätoimittaja Elektroniikan alihankintakokoonpano ja
sopimusvalmistus

6 (v. 2000) 0,5 (v. 2000)

Siemens Osakeyhtiö Kone-, laite- ja rakennetoimittaja Elektroniikkatuotteet ja -sovellukset 1062 (konserni) 241,2 (konserni)

Swisslog Oy (Cimcorp Oy) Kone-, laite- ja rakennetoimittaja Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 220 60,3
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Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö
v. 2001 (henkeä)

Liikevaihto
v. 2001 (milj. euroa)

Urho Tuominen Oy Kone-, laite- ja rakennetoimittaja Testilaitteet, telekommunikaatio,
kuljetuselektroniikka

200 - 300
(konserni)

42,5 (konserni)

Corob Oy Kone-, laite- ja rakennetoimittaja Valmistaa ja kehittää sävytyskoneet ja
sekoittimet maaliteollisuudelle
maailmanlaajuisesti

50 - 99 7,9

Satmatic Oy Kone-, laite- ja rakennetoimittaja Automaatio ja sähkökeskukset 53 6,0

MKT-Finland Oy
(ent. Palmiatek Oy)

Kone-, laite- ja rakennetoimittaja Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden
koneiden valmistus

20 - 49 (v. 2000) 2,1 (v. 2000)

Robotiikka Oy / Hollming
Elektroniikka

Kone-, laite- ja rakennetoimittaja;
Insinööri- ja suunnittelutoimisto

Robotoidut tuotantosolut, erikoiskoneet,
ohjausjärjestelmät

13 0,5

Power-IT Oy Ohjelmistotuottaja ja
ohjausjärjestelmätoimittaja

Tietojen käsittely, ohjelmistojen suunnittelu ja
valmistus

2 - 10 8,8

Muita alan tai lähellä toimialaa olevia toimijoita ovat:

Yritys Toimialasegmentti Tuotteet/palvelut Henkilöstö
v. 2001 (henkeä)

Liikevaihto
v. 2001 (milj. euroa)

ABB Service Oy Asennusyritys
Huolto- ja kunnossapitoyritys

Asennus- ja kunnossapitokoneiden asennus
ja korjaus

200 - 499 13,9
(ABB Oy -konserni))

IS-Works Oy Asennusyritys Ilmastointiurakointi, peltityöt, LVI-huollot 45 4,0

JP-Suunnittelu Oy Insinööri- ja suunnittelutoimisto Kone- ja prosessisuunnittelu (tehdas- ja
prosessi- sekä sähkö- ja automaatio-
suunnittelupalvelut)

15 (Pori)
500 - 600
(konserni)

46,0 (konserni)

PI-Rauma Oy Insinööri- ja suunnittelutoimisto Meritekninen ja teollisuussuunnittelu 190 13,0

Outokumpu Technology Oy
Engineering

Insinööri- ja suunnittelutoimisto Kone- ja prosessisuunnittelu 5 - 9 7,3

PICSI Automation Oy Insinööri- ja suunnittelutoimisto Investointi-, kehitys- ja kunnossapito-
projektien sähkö-, instrumentointi- ja
automaatiosuunnitteluun sekä
projektinhoitopalveluihin

20 - 49 2,9

SAV Oy Insinööri- ja suunnittelutoimisto Kone- ja prosessisuunnittelu 10 - 19 (v. 2000) 0,8 (v. 2000)
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Yritys Toimialasegmentti Tuotteet/palvelut Henkilöstö
v. 2001 (henkeä)

Liikevaihto
v. 2001 (milj. euroa)

Sampo-Rosenlew Oy Kone-, laite- ja rakennetoimittaja Muiden maa- ja metsätalouskoneiden
valmistus

330 41,7

Teijo Pesukoneet Oy Kone-, laite- ja rakennetoimittaja Teollisuuspesu- ja pintakäsittelykoneet,
huoltopalvelu ja pesuaineiden myynti.

35 3,0

Kone-Ketola Oy Kone-, laite- ja rakennetoimittaja Paineilmakoneita, painepesulaitteita,
metallityöt, moottoriajoneuvojen osien ja
varusteiden vähittäiskauppa

10 - 19 1,4

Metalli-Pori Oy Kone-, laite- ja rakennetoimittaja;
Alihankintayritys

Hydraulisia laitteita ja tarvikkeita,
alihankintatyöt

18 1,0

Metso Automation, huoltopiste Suuryritysten automaatio-osasto 50 - 99 16,3 (konserni)

Metso Automation Networks Oy Suuryritysten automaatio-osasto Mittaus-, tarkkailu, navigointilaitteiden
valmistus, kone- ja prosessisuunnittelu

10 - 19
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Trendit ja vaikuttavat tekijät

Yleiset trendit

1. Automaatioasteen kasvusta huolimatta yritysten automaatioalan henkilöstö
ei lisäänny, sillä ulkoistamisen ja partneroinnin uskotaan kasvavan.

2. Useamman vuoden keskimääräinen alan kasvu on Suomessa n. + 5 %
vuosittain.

3. Isoissa yrityksissä automaatio-osaaminen on yhä laajemmin keskittynyt
osastoiksi tai yhtiöiksi.

4. Pienet yritykset tekevät keskenään lisääntyvissä määrin
kumppanuussopimuksia.

5. Alueen päätoimijan kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat:
- Miten logistiikka kehittyy (erityisesti tuotannonjälkeinen automaatio)?
- Miten näyttöteknologia kehittyy?
- Miten tuotannon seurannan ja laadun varmistuksen automatisointi

kehittyy?

6. Aasia on kehittynyt nopeasti automaatiojärjestelmien huipputoimittajaksi.
Tekninen taso on korkea, esimerkkinä Taiwan.

7. Tarjonta erilaistuu ja toiminta voidaan jakaa kahteen pääryhmään:
a) Laaja-alaiset järjestelmät, joissa paikallisuus on tärkeää. Tämä on

projektityyppistä toimintaa.
b) Tuotteistetut ja teknologiset ratkaisut kansainvälisille markkinoille

(”laitteet”).

8. Peruskomponenttien hinnat laskevat, mutta lisäominaisuuksilla varustetut
komponentit ja moduulit nostavat kustannuseriä ja näin kokonaishintaa.

9. Työvoiman saannin ongelmat erityisesti Pohjoismaissa kasvattavat
automaation kysyntää, varsinkin hankaliin työolosuhteisiin. Kysyntää
lisäävät samoin työturvallisuus, ergonomia ja laatu sekä erityisesti tiedon
saaminen.

10.Jakelulogistiikkaa ryhdytään säätelemään suurkaupungeissa.
- Tapahtuu keskittymistä ja partneroitumista kuljetusten hallitsemiseksi,

määrän vähentämiseksi ja käyntitiheyden pienentämiseksi. Tällä on
vaikutusta varastoautomaatioon ja kuljetusoptimointiin.
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11.Ympäristövalvontaan ja muuhun prosessin valvontaan liittyvät tekijät
lisäävät
- tiedonkeruun volyymia
- mittauksien määrää
- säätöjen tarvetta ja hallintaa sekä
- reaaliaikaisuutta.

Nämä muutokset luovat mahdollisuuksia ja kasvua.

12.Kuljetuslogistiikan muutokset, kuten
- jäljitettävyys (alkuperätieto)
- on-line-kuljetusjärjestelmäseuranta jne.

luovat lisätarpeita esim. elintarviketeollisuudessa ja paperiteollisuudessa.

13.Organisaation sisäisissä ratkaisuissa tapahtuu seuraavia muutoksia:
- Perinteiset organisaatiomallit ja toimintatavat uudistuvat.
- Moniosaaminen korostuu.
- Hanke- ja projektikohtaisesti paras osaaminen kerätään yhteen.
- Erikoisosaajien tarve lisääntyy; osaajia otetaan yrityksen sisältä tai

ulkopuolelta (”kerätään paras porukka”).

14.Pk-yrityksissä pitää olla erikoisosaamista kilpailukyvyn ylläpitämiseksi,
mutta myös monialaisuutta liikevaihdon volyymin saavuttamiseksi. Pelkkä
keskimääräinen osaaminen tai toiminta eivät riitä.

Teknologiset trendit

1. Soft PLC:n osuus vahvistuu ohjausjärjestelmissä.

2. Toimittajilta odotetaan 24 tunnin help desk -toimintaa. Etähallinnan
merkitys kasvaa voimakkaasti. Tämä vaatii tuotteistettuja ratkaisuja.

3. Konenäkö tulee korvaamaan anturointia ja mekaanisia toimilaitteita.

4. Prosessiautomaatiossa ja isoissa järjestelmissä ohjelmistojen avoimuus
lisääntyy.

5. Tekninen kehitys ja ohjelmistokehitys on nopeaa, mikä aiheuttaa
kustannus- ja yhteensopivuushaasteita olevien järjestelmien hallintaan tai
uudistamiseen. ”Version hallinta” on keskeinen haaste. ”Päivittäminen” on
keskeinen toimialue. ”Technology Push” ja viimeisimmän teknologian
käyttöhalu vie kehitystyötä eteenpäin.

6. Ohjelmistojen ja ohjelmoinnin rooli kasvaa:
- Vaatii lisää IT-osaajia.
- Osaaminen siirtyy kone-/automaatiosuunnittelusta

ohjelmistosuunnitteluun ja IT-osaamiseen.
- IT-osaajat ohjaavat usein myös kehitysprojektien keskustelua.
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Roadmap — automaatio

1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku

Anturoinnit ja
mittalaitteet

Ohjaustekniikat

Suunnittelu

Valmistus ja
tuotanto

Ylläpito ja
asiakastuki

Mekaaniset anturit

Mekaaniset rajat turvallisuusratkaisuissa

Mikroprosessoriohjaus

Laser-mitta-anturit
Älykkäät toimilaitteet ja anturit

Konenäkötekniikat

Uudet, huoltovapaat
ja varmat anturit

Diagnostiikka

Itsesäätyvät
toimilaitteetKosketuksettomat

lineaarianturit

Väylätekniikat
- ASI     - ProfibusSähköiset anturit

(induktiiviset anturit)

Säädettävät anturit

Räätälöidyt ohjaukset
Ohjelmoitavat logiikat

Langoitettava logiikka
Reletekniikka

Keskitetyt järjestelmät (prosessit)

Verkkoratkaisut

Pc-valvomot
Soft PLC:t

Hajautetut järjestelmät (prosessit) Logiikat kehittyvät lähemmäksi
automaatiojärjestelmiä

Kahdennukset
Langaton tiedonsiirto

Potentiometrit

Projektitiedon hallinta

Piirustuslautasuunnittelua

Asiakastuen merkitys
kasvaa edelleen
- vaatii lisää resursseja ja
   investointeja

Merkitys ansainta-
logiikkaan kasvaa

Asiakkaat alkoivat
ulkoistaa kunnossapito- ja
huolto-organisaatioitaan

Etätekniikat,
diagnosointi Vasteajat lyhenevät

edelleen24 tunnin palvelu,
hot-line, tavoitettavuus

Määräaikaiset
huoltotoimenpiteetVaraosa- ja huoltopalvelut

Langattomat seuranta- ja
ohjausratkaisut

Asiantuntijajärjestelmät
- optimointi mukana
- isoja järjestelmiä
- isoja investointeja

Tuotetiedon hallinta (PDM)

3D-suunnittelu
- älykkyyden lisääntyminen
  suunnitteluohjelmissa,
  lujuuslask., kustannuslask.

”Automaattiset”
suunnittelujärjestelmät

Suunnittelun merkityksen kasvaminen
IT-pohjaiset
suunnittelujärjestelmät

AutoCAD

”Isot”, kankeat
atk-järjestelmät

Haardware-suunnittelusta
n. 50 % ulkona

Simulointi ja mallinnus lisääntyvät
- elementtien luonti

Henkilöiden innovatiivisuus ja
arviointikyky keskeisiä (kone ei hoida)

Etä-
suunnittelu

Suunnittelun ulkoistaminen lisääntyy Æ Æ Æ Æ

Väylätekniikka
Alumiiniset profiilit ja rakenteet

Komposiitit soveltuvin osin

Räätälöintiaste pitää
pääosan tuotannosta
lähellä

Myynti/päätösprosessit venyvät,
jolloin toimitusaika lyhenee

Teräksiset rakenteet

Alihankkijoiden sähköinen
kytkentä toimittajaan

Suunnittelutieto suoraan
tuotantoon CAD-CAM

Alihankintatoimen
käynnistyminen

Iso oma valmistusaste

Lyhenee edelleen
moduloinnin myötä

Läpimenoajan puolittuminen
alle 10 vuodessa Æ Æ Æ Æ

Valmiit tuotepaketit, isommat moduulit
- älykkyyden ja ohjauksen osalta itsenäiset yksiköt
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SWOT-analyysi (automaatio)

Työryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avulla
alla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseen
SWOT:iin.

Vahvuudet Heikkoudet
• Suunnitteluosaaminen kohdennettuihin,

valittuihin sovelluksiin
(asiakassegmentteihin)
   - pitkäjänteinen toiminta valituilla alueilla
   - asiakasjärjestelmien ja -tarpeiden tuntemus

• Koulutetut osaajat ja oma hyvä koulutus
alueella

• Toimialan struktuuri ja toimiva verkosto.
Kullakin osaamistarvealueella on hyviä
toimijoita myös kansainvälistymisen
tarpeisiin

• Osaaminen ja perinteet vientitoiminnassa
• Kansallisesti kilpailukykyinen

kustannusrakenne
• Kilpailukyky perustuu henkiseen

pääomaan (R&D), jolloin omistus tai muut
muutokset eivät aiheuta isoja rakenteellisia
muutoksia

• Sijainti kaukana päämarkkinoista.
Paikallisuusvaade/läheisyys on usein
tärkeä valintakriteeri asiakkailla

• Satakunnan alue ei ole houkutteleva
kiinteistösijoittajille. Uusia toimivia
toimitiloja vaikea saada

• Partnerien koko sekä investointikyky ja
-halu (isäntäkeskeisyys)

• Asiantuntijaresursseille on tarjolla usein
vain yksi työpaikka, mikä rajoittaa
paluumuuttoa — puolisoille niin ikään
vaikea löytää työpaikka

• Ulkomaisen omistuksen myötä
päätöksenteko siirtynyt ulkomaille Æ

ennustamattomia ratkaisuja

Mahdollisuudet Uhat
• IT-ratkaisujen (langattomien)

hyödyntäminen tuote- ja
ylläpitoratkaisuissa (asiakastuki)

• Pidemmälle tuotteistetut (moduloidut)
ratkaisut
   - mahdollistavat laajemman kansainvälistymisen

• Kapeiden asiakas- ja sovellusalueiden
löytäminen

• Avoimet ja pidemmälle menevät
kumppanuussopimukset
   - kustannusrakenne
   - hankintatoimi

• Omistajan kansainvälisen jakeluverkon
hyödyntäminen

• Toimitaan kasvavilla markkinoilla
• Isomman toimituskokonaisuuden toimitta-

minen, mikä merkitsee suurempaa kerta-
kauppaa. Asiakas haluaa tehdä toimitus-
sopimuksen yhden toimittajan kanssa

• Resurssien lisäämisessä paluumuuttajien
hyödyntäminen

• Omistajalähtöisen toiminnan
pääomaverotuskysymys

• Sukupolvenvaihdoshaasteet
• Molempien vaikutus taseeseen ja

investointikykyyn
• Kilpailun kiristyminen

kansainvälistymisen myötä.
Erikoistuminen sisältää riskin, että joko
teknologia korostuu liikaa tai kilpailija
saa markkinan haltuunsa
ylivoimatekijällä

• Asiakkaiden tietoisuus tarjonnasta
lisääntyy (esim. internetin ansiosta).
Vaatimustaso ja kilpailuttaminen
lisääntyvät

• Toimitaan teknisorientoituneesti eikä
rahoitusosaamista ole vielä riittävästi

• Opiskelijoiden vähäinen määrä ja laatu
saattaa vaarantaa yliopistotasoisen
koulutuksen Satakunnassa

• Uusien työpaikkojen syntyminen/
säilyminen on riippuvainen vakiintuneen



S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 11 (15) 3 3 2003

perusteollisuuden menestymisestä
Satakunnassa — osaajien väheneminen
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Toimialan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet

SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen
kannalta keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet:

Vahvuudet Heikkoudet
• Suunnitteluosaaminen

kohdennettuihin, valittuihin
sovelluksiin (asiakas-
segmentteihin)
- pitkäjänteinen toiminta

  valituilla alueilla
- asiakasjärjestelmien ja -
  tarpeiden tuntemus

• Koulutetut osaajat ja oma
hyvä koulutus alueella

• Toimialan struktuuri ja toimiva
verkosto. Kullakin osaamis-
tarvealueella on hyviä
toimijoita myös kansain-
välistymisen tarpeisiin

• Osaaminen ja perinteet

vientitoiminnassa
• Kansallisesti kilpailukykyinen

kustannusrakenne
• Kilpailukyky perustuu

henkiseen pääomaan (R&D),
jolloin omistus tai muut
muutokset eivät aiheuta isoja
rakenteellisia muutoksia

• Sijainti kaukana päämarkki-
noista. Paikallisuusvaade/
läheisyys on usein tärkeä
valintakriteeri asiakkailla

• Satakunnan alue ei ole
houkutteleva kiinteistö-

sijoittajille. Uusia toimivia
toimitiloja vaikea saada

• Partnerien koko sekä
investointikyky ja -halu
(isäntäkeskeisyys)

• Asiantuntijaresursseille on
tarjolla usein vain yksi
työpaikka, mikä rajoittaa
paluumuuttoa — puolisoille

niin ikään vaikea löytää
työpaikka

• Ulkomaisen omistuksen myötä
päätöksenteko siirtynyt
ulkomaille Æ ennusta-

mattomia ratkaisuja

Mahdollisuudet Uhat
• IT-ratkaisujen (langattomien)

hyödyntäminen tuote- ja
ylläpitoratkaisuissa
(asiakastuki)

• Pidemmälle tuotteistetut
(moduloidut) ratkaisut
- mahdollistavat laajemman
  kansainvälistymisen

• Kapeiden asiakas- ja
sovellusalueiden löytäminen

• Avoimet ja pidemmälle

menevät kumppanuus-
sopimukset
- kustannusrakenne
- hankintatoimi

• Omistajan kansainvälisen

jakeluverkon hyödyntäminen
• Toimitaan kasvavilla

markkinoilla
• Isomman toimitus-

kokonaisuuden toimittaminen,
mikä merkitsee suurempaa
kertakauppaa. Asiakas
haluaa tehdä toimitus-

sopimuksen yhden toimittajan
kanssa

• Resurssien lisäämisessä
paluumuuttajien
hyödyntäminen

• Omistajalähtöisen toiminnan
pääomaverotuskysymys

• Sukupolvenvaihdoshaasteet
• Molempien vaikutus

taseeseen ja investointikykyyn
• Kilpailun kiristyminen

kansainvälistymisen myötä.
Erikoistuminen sisältää riskin,
että joko teknologia korostuu
liikaa tai kilpailija saa
markkinan haltuunsa
ylivoimatekijällä

• Asiakkaiden tietoisuus
tarjonnasta lisääntyy (esim.

internetin ansiosta).
Vaatimustaso ja kilpai-
luttaminen lisääntyvät

• Toimitaan teknisorien-
toituneesti eikä rahoitus-
osaamista ole vielä riittävästi

• Opiskelijoiden vähäinen
määrä ja laatu saattaa
vaarantaa yliopistotasoisen

koulutuksen Satakunnassa
• Uusien työpaikkojen

syntyminen/säilyminen on
riippuvainen vakiintuneen
perusteollisuuden menestymi-
sestä Satakunnassa —
osaajien väheneminen

HYÖDYNNÄ
1. Pidemmälle

tuotteistettuja
(moduloituja)
ratkaisuja.
Kannattavuus
saavutetaan
tuotteistusta
lisäämällä

2. Kansainvälisessä
omistuksessa
olevien yritysten
jakeluverkkoa

3. Paluumuuttajia
resurssien
lisäämisessä

KEHITÄ
1. Etabloitumista

päämarkkinoille —
paikallisuusvaade
ja läheisyys ovat
usein asiakkaiden
tärkeimpiä valinta-
kriteereitä

2. Partnerien kokoa
sekä investointi-
kykyä ja -halua; luo
muutama (2-3 kpl)
riittävän kokoinen
partneri

3. Asiantuntijaresurs-
seille tietoa työ-
paikkojen määrästä
ja eri yritysten
suomista vaihto-
ehdoista huomioi-
den myös suuryri-
tysten automaatio-
osastot.

4. Puolisoiden
työllistymis-
mahdollisuuksia

VAHVISTA
1. Suunnittelu-

osaamista koh-
dennettuihin,
valittuihin sovel-
luskohteisiin

2. Omaa hyvää
koulutusta
alueella; kilpailu-
kyky perustuu
henkiseen pää-
omaan, jolloin
omistus tai muut
muutokset eivät
aiheuta isoja
rakenteellisia
muutoksia

3. Toimialan struk-
tuuria erityisesti
toimivaa
partnerverkostoa

VARAUDU
1. Kilpailun kiristymi-

seen kansainvä-
listymisen myötä

2. Asiakkaiden
lisääntyvään
tietoisuuteen
tarjonnasta sekä
vaatimustason ja
kilpailuttamisen
lisääntymiseen

3. Riittämättömään
rahoitusosaami-
seen, kun on
panostettu vain
teknologiaan.
Kansainvälisty-
misen myötä
rahoitus on
keskeinen
kilpailutekijä
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Satakunnan visio 2010 — automaatio

1. Toimialan kehittyminen:
(Luvut sisältävät sekä automaation että elektroniikan. Kasvukehitys
perustuu automaation näkemykseen automaation ja elektroniikan
kokonaiskehityksestä.)

v. 2002 v. 2010
Yritysten lukumäärä 60 70

Työllisten lukumäärä (v. 2000) 500 800

2. Tuottavuus nousee tasaisesti pitkän aikavälin tarkasteluna.
Perustelut:

- Yritysten lukumäärä kasvaa johtuen ammattikorkeakoulun
lisääntyvästä koulutuksesta, yrittäjäkoulutuksesta ja
hautomotoiminnasta.

- Kasvukehitys ei ole tasaista. Syklisyys on alalle tyypillistä.
- Tuotteistaminen lisää tuottavuutta ja vähentää erityisesti

suunnittelukustannusten osuutta.
- Yritysten ja työllisten määrän kehittyminen edellyttää tuottavuuden

nousua.

3. Automaation ja kunnossapidon ulkoistamisessa on saavutettu jo tietty
lakipiste. Ulkoistaminen ei ole enää merkittävä rakenteita muuttava
voimatekijä, vaikka se makrotrendinä edelleen jatkuu. Silti ulkoistaminen
elää ja sen sisältö muuntuu. Niin ikään toimintojen yhtiöittäminen jatkuu
konserneissa.

- Pääoman tuottoastevaade ulkoistaa edelleen alhaisen
kannattavuuden sisältäviä massatoimintoja.

- Oleellisen tiedon pysyminen yrityksessä varmistetaan, mikä johtaa
siihen, että osin saatetaan vetää avaintoimintoja takaisin yrityksiin.

4. Verkostojen merkitys on kasvanut edelleen.
- Uusia erikoistuneita yrityksiä on syntynyt ja perustettu.
- Isommat toimituskokonaisuudet esim. viennissä merkitsevät

verkostoitumisen lisääntymistä.

5. Uudet tekniikat ovat mahdollistaneet toimijoiden suoran toiminnan
kansainvälisillä markkinoilla erityisesti kapeilla osaamisalueilla.
Ensisijainen mahdollisuus on partneroitua kansainvälisten toimijoiden
kanssa, mutta myös loppuasiakkaiden kanssa.

6. Baltia ja Venäjä ovat vuonna 2010 markkina-alueina merkittäviä.
Paikallisuusvaade on sielläkin tyydytettävä. Kasvuluvut ovat nyt noin
30 - 40 % vuodessa. Heijastuu myös henkilöstötarpeena ao. alueille.
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7. EU:ssa Pohjoismaat täydennettynä Baltian mailla saavuttavat
merkittävämmän ja uskottavamman roolin. Vaikuttaa myönteisesti
yksittäisten yritysten toimintaan Euroopassa.

8. Teknologioiden osalta logiikat ovat vaihtuneet pc-ohjatuiksi, C-kielisiksi
järjestelmiksi. Kehittyneet ”automaattiset” suunnittelujärjestelmät otetaan
tarkastelujaksolla käyttöön tuottavuuden nostamiseksi.
Asiakasjärjestelmien tukemisessa langattomat etäseuranta- ja
ohjausjärjestelmät ovat käytössä.

9. Koulutuksessa merkittäviä visio- ja muutostekijöitä ovat:
- Kansainvälistymiseen liittyvä koulutus on täydentynyt

englanninkielisen (anglosaksisen) kulttuurin ja kauppatapojen
hallitsemisen lisäksi myös venäjänkielisten alueiden osaamisella.

- Tekninen/teknologinen erinomaisuus ei yksin riitä, vaan vaaditaan
uusia osaamistekijöitä ja ansaintalogiikoita, esim.

- performance based -laskutus
- kansainvälisyys — ”be local” -vaatimus
- hyväksytty, tunnustettu brandi
- kompakti tuoteratkaisu; toimivuus ja käytettävyys ovat tärkeitä

tekijöitä
- muotoilun merkitys on kasvanut
- yksilöillä on kykyä toimia monikulttuureissa ympäristöissä

tarkoittaen stressinsietokykyä sekä ”oikeaa asennetta töihin”
Antaa vaatimuksia koulutukselle ja luo tarpeen uusille
osaajatyypeille.

- Kustannustietoisuuden lisääminen koulutukseen; ei voi tehdä vain
”parasta” ja kalliilla. Markkina-aluelähtöiset tuoteratkaisut valtaavat
alaa.

10.Verkostoitunut toimintamalli (pääyritys + järjestelmätoimittajat +
alihankkijat) on vahvistunut. Alihankkijat verkostoituvat keskenään
muodostaen vahvemman kokonaisuuden (= osaaminen + toimituskyky).
Myös pääyrityksissä osaaminen on organisoitu osastoihin ja yrityksiin,
joiden tuloksentekokyky ja suoriutumiskyky ovat ”optimaalisia” (= sisäinen
verkostoituminen).

11.Yksilöiden merkitys ja vastuujohtaminen korostuvat yritysten
menestystekijöinä vuonna 2010.

12.Mahdollinen ydinvoimapäätös Eurajoelle luo mahdollisuuksia alan
toimijoille.

- Tuo pieniä toimeksiantoja.
- Isot yritykset keskittyvät ydinvoimaprojektiin, jolloin tarjonta muualla

helpottuu.
- Vakiintunut teollisuus alueella nostaa kilpailukykyään ja lisää

investointejaan. Tästä seuraa positiivisia heijastusvaikutuksia koko
alalle.
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Menestystekijät vuosille 2003 - 2010

1. Toimijat valitsevat uusia sovellusalueita ja asiakasryhmiä, joiden
tunteminen ja hallitseminen on tärkeää. Tavoitteena on todellisen
lisäarvon tuottaminen asiakkaalle.

2. Tuotteistetut ratkaisut sekä itse tuotteissa että jälkimarkkinoinnin osalta
(ansaintamahdollisuudet) valtaavat alaa.

3. Kansainvälistymisen jatkaminen ja vahvistaminen korostuu.
Verkostoitumisen lisääminen konsernien sisällä ja ulkopuolella vahvistuu
edelleen (toimittaja-allianssit).

4. Luodaan keskeiset, kiinteät partnerisuhteet alihankkijoiden kanssa.
Toiminta jaetaan osaprosesseihin siten, että kunkin osan suunnittelu ja
valmistusaika minimoituvat. Tehokkuuden lisääminen läpi ketjun.

5. Innovatiivisten toimijoiden osalta oikeiden markkinakanavien löytäminen
esim. välillisen viennin kautta on tärkeää.

6. Teknisen automaatio-osaamisen kartuttaminen ja osaajapohjan määrän
lisääminen varmistavat tulevat resurssitarpeet.

7. Asiakasrahoitusosaamisen merkitys korostuu kansainvälisessä
toiminnassa, jolloin sen varmistaminen on keskeistä.

Toimenpide-ehdotukset ja suositukset

1. Koulutus
- Teknisen osaamisen lisäksi on saatava taloudellista, kansainvälistä

sekä muotoilu- ja muuta vastaavaa osaamista. Eli varmistetaan
erikoisosaaminen ja täydennetään em. osaamisalueita insinööreille.

- Jokaisen yksilön on hallittava seuraavia osa-alueita ja kyettävä
vastaamaan seuraaviin kysymyshaasteisiin:

- Miten toimin yrityksen myyntimiehenä?
- Miten voin karsia kustannuksia?
- Missä on uusia mahdollisuuksia?
- Miten lisätä kilpailukykyä?
- Miten toimin itseni työnantajana?

- Tampere vastaa ”huippuosaajien” kouluttamisesta. ”Hyvät
suorittajat ja osaajat” tulevat Satakunnan oppilaitoksista.

- Moniosaaminen ja useamman toimialan tuntemus on tarpeellista.
- Kokonaisuuksien oppiminen varmistetaan hyödyntämällä

- SAMK:n, yliopistokeskuksen ja Tekniikkaopiston
resursseja sekä opetus- ja tutkimuslaboratorioita

- selkeitä työjakoja ja rooleja oppilaitosten välillä sekä
vähemmän keskinäistä kilpailua.
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2. Uusyritystoiminta
Kasvuvaihe-yritysten terveiden liikeideoiden löytäminen on suurempi
haaste kuin tarvittavan rahoituksen löytäminen. Hautomotoiminta hoitaa
aloittavan yritystoiminnan. Kehitysprojekteissa on syytä varmistaa
tekninen osaaminen ja toimivuus ennen kehitys- ja rahoituspäätösten
tekemistä. Tekniikka ei saisi olla pullonkaula. Kehitysrakenteita sekä
elinkeinorakenteita ja -toimijoita on riittävästi.

- Keskeistä on varmistaa yhteistyö ja työjako toimijoiden välillä.
- Yhdistyminen on yksi tarkasteltava strateginen optio riittävän

vahvojen toimijoiden aikaansaamiseksi.
Sama raha jakautuu nykyisin liian pieniin osiin eri toimijoille.

3. Yhteiskunnan vaikuttaminen yleiseen viihtyvyyteen.
Tämän tulisi kohdistua ensisijaisesti seuraaviin asioihin:

- tontit ja kaavoitus
- asunnot ja toimitilat
- sosiaalipalvelut
- kulttuuripalvelut.

Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus:

Automaatioklusterin keskeisin toimenpidekooste sisältää automaatio-
osaamisen ja osaajapohjan lisäämisen, kansainvälistymiseen vaadittavien,
tuotteistettujen ratkaisujen (sis. jälkimarkkinat) kehittämisen sekä
kansainväliseen liiketoimintaan kykenevien resurssien kouluttamisen.


