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Toimiala Satakunnassa – Elintarviketeollisuus 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raaka-ainetuottajat 
(sopimustuottajat) 

• Maito 
• Vilja 
• Liha (punainen ja valkoinen li-

ha) 
• Vihannekset ja juurekset 
• Salaatit ja yrtit  
• Viljellyt sienet 
• Peruna ja tärkkelysperuna 
• Sokerijuurikas 
• Öljykasvit  
• Marjat 
• Kasvihuonetuotanto  

Muu jalos-
tustoiminta 
• Vihannekset ja 

kasvit  
• Sienet ja  
 marjat 
• Öljyt ja rasvat 

Lihanjalos-
tus 

• punainen liha 
• valkoinen liha 

(siipikarja) 
• lihavalmisteet 

 
Valmisruoka-

teollisuus 
• einekset 
• pakasteet 

 

 
 

Panimo-
toiminta 

 

 
 

Rehu-
teollisuus 

 

 
Mylly-

tuotteiden 
valmistus 

 Varastointi ja 
logistiikka 
• pakastustoi-

minta 
• pakastevaras-

tointi 

 
Kalastus-
elinkeino 
• sisävesikalas-

tus 
• merikalastus 

 
Kala-

tuotteiden 
jatkojalostus 
 

Sidostahot 
• Satafood 
• Pyhäjärvi-instituutti 
• TE-keskus / Tekes 
• Satakuntaliitto 
• Porin Ammatti-

opisto 
• Yliopistokeskus

 
Maito-

tuotteiden 
valmistus 

 
 

Leipomo-
toiminta 



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 55 (196) 1.12.2008 

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.   
 
15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen lkm 105 96 97 94 103 

Työllisten lkm 2299 2245 2281 2266 2264 

Liikevaihto M€ 451,7 446,3 481,3 444,3 476,2 541,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 82 11 11 1 2 3

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot  

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne
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Satakunnan visio 2010 –projektissa (3.3.2003) ehdotettujen toimen-
pide-ehdotusten ja suositusten toteutuminen  
 
Seuraavassa on esitetty Satakunnan visio 2010 – projektin yhteydessä toimialalle 
määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpiteet ja tilanne 2008. 
 

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

 
• Elintarviketeollisuudessa on tärkeää koko 

kuluttajalähtöisen arvoketjun eli tuotannon, 
tuotekehityksen ja informaatiovirran tiiviimpi 
integroiminen.  

 
• Näin vastataan uusiin kulutus- ja makutottu-

muksiin kuten valmisruoan lisääntyvään käyt-
töön ja private label –tuotteiden kustannus-
tehokkaisiin tuottamisvaateisiin sekä ruoan 
terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin. 

 
 
• Lisäksi tulee kehittää suomalaisen ja kan-

sainvälistyvän kaupan hallintaa eli tyydyttää 
kansainvälisten osto-organisaatioiden kan-
salliset tarpeet sekä hyödyntää kansainväli-
set jakelumahdollisuudet erikoistuoteryhmis-
sä. 

 
 

 
• Logistiikkakulujen optimoinnista ja tietovirto-

jen hallinnasta on tullut entistä tärkeämpi te-
kijä. Mm. Satakunnan lihataloilla on käynnis-
sä hankkeita logistiikan kehittämiseksi.  

• Satakuntalaisen teollisuuden kyky vastata 
suomalaisten makutottumusten muuttumi-
seen on parantunut. Tästä esimerkkinä alu-
eella kehitetyt uudet, kansainvälisempiä ma-
kuja sisältävät tuotteet.   

• Private label  -tuotteiden määrä on pysynyt 
lähellä samaa tasoa. Inex-yhteistyön purkau-
tuminen on hidastanut kehitystä, mutta tule-
vaisuudessa private label –tuotteiden määrä 
tulee lisääntymään kaikissa keskusliikkeissä.  

• Keskusliikkeet ovat lähteneet mukaan kan-
sainvälisiin hankintakanaviin. Tämä on edel-
leen kiristänyt satakuntalaisiin elintarvike-
yrityksiin kohdistuvaa kilpailua. 

• Jäljitettävyys on kehittynyt alalla voimakkaas-
ti sekä tuotteiden että pakkausten osalta. 

• Satakunnan pk-sektorin elintarvikeyritykset 
ovat lisänneet panostustaan tuotekehityk-
seen, mikä näkyy valikoimien laajentumise-
na.  
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Kehitystrendit ja -suuntaukset  
Elintarviketeollisuus 
 
Kansainväliset trendit: 
 
1. Elintarvikkeiden vienti on kasvanut ja tulee jatkossa vielä lisääntymään. 
2. Suomessa tällä hetkellä noin 15 % myytävistä elintarvikkeista on tuontitavaraa.  
3. Kansainvälisten tuotteiden tuloa Suomen markkinoille helpottaa se, että suurin osa 

ihmisistä ostaa kaupasta edullisinta eikä puhtainta, turvallisinta tai kotimaisinta. 
4. Ulkomailta tuodaan Suomeen pääasiassa kansainvälisten, voimakkaiden brändien 

säilyviä tuotteita suoraan kauppaan. Lisäksi tuodaan paljon raaka-aineita, joita jat-
kojalostetaan suomalaisessa elintarviketeollisuudessa.   

5. Kotimainen ja eurooppalainen ostoyhteistyö lisääntyy jatkuvasti. Ostoyhteistyötä 
lisää edelleen private label -tuotteiden lisääntyminen ja yleinen kansainvälistymis-
kehitys. 

6. Elintarviketeollisuuden kansainvälistyminen on laajentunut tuotteiden tuonnista ja 
viennistä kokonaisten yritysten ja/tai tieto-taidon tuontiin ja vientiin. Suomalaiset 
alan toimijat ovat alkaneet näin lisätä tuotantokapasiteettiaan ulkomailla.   

7. Suomalaisten toimijoiden rooli kehittyy jatkuvasti Venäjän markkinoiden hyödyntä-
jänä, mutta markkinat eivät aktivoidu nopeasti  

8. Baltian maiden osalta elintarvikkeiden tuonti ja vienti lisääntyvät mm. leipomotuot-
teiden, kasviksien ja juomien osalta.  

 
9. Avomaan vihannesten viljely on siirtymässä Baltian maihin ja ”STAN-maihin” (esim. 

Afganistan, Uzbenistan), joissa tulee olemaan tulevaisuudessa lisääntyvissä mää-
rin näiden tuotteiden viljelyä.   

10. Joidenkin elintarviketeollisuuden raaka-aineiden saatavuus kansainvälisesti ei ole 
enää itsestäänselvyys. Mm. vehnän saatavuus ei ole enää kiinni hinnasta. Tätä 
kehitystä on vahvistanut osaltaan monien maiden tarve lisätä huoltovarmuusvaras-
tojaan.  

11. Suomalaisen alkutuotannon kilpailukyky on heikko eurooppalaiseen tasoon verrat-
tuna. Suomalainen alkutuotanto pärjää vielä mm. siipikarjan tuotannossa sekä tuo-
retuotteiden puhtaudessa. Lisäksi suomalaista alkutuotantoa suojelee vielä etäi-
syys eurooppalaiseen tuotantoon.  

12. Kansainvälisesti alkutuotantoa ovat viime vuosina vaivanneet erilaiset eläin- ja 
kasvitaudit (esim. lintuinfluenssa, suu- ja sorkkatauti). Suomeen nämä taudit eivät 
ole toistaiseksi levinneet, johtuen etäisyydestä tautialueisiin. 
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Kansalliset trendit: 
 
1. Tiettyjen terveyttä edistävien tuotteiden osuus markkinoilla kasvaa jatkuvasti (esim.  

täysjyväleivät, mehut) 
2. Luomutuotteiden merkitys ei ole ollut niin merkittävä kuin aikaisemmin luultiin. 

Eräiltä osin luomutuotantoa jopa kyseenalaistetaan ympäristönäkökohtiin vedoten.  
3. Eettisillä kysymyksillä (esim. eläinten kohtelu, lapsityövoiman käyttö) on kasvava 

merkitys kuluttajien ostopäätöksenteossa.  
4. Lajikekehityksen ja GMO (genetically modified organism) -sovellutusten merkitys 

kasvaa tulevaisuudessa. Tällä alueella on käynnissä useita kehityshankkeita Suo-
messakin.   

5. Elintarvikkeissa hinnan merkitys on jo noussut erittäin merkittäväksi. Suomessa 
ruokakori ei tule ”koskaan” olemaan samanhintainen kuin eurooppalainen vastaa-
va. Tulevaisuudessa ehkä elintarvikkeiden tuoteturvallisuus ja saatavuus ovat ny-
kyistä merkittävimpiä asioita.   

6. Tuotevalikoiman hyväksyttäminen ja ”kaupan hyllylle” -pääseminen vaikeutuvat 
koko ajan. Kaupalla on jatkuvasti paremmat valmiudet seurata menekkiä.  Lisäksi 
erilaiset järjestelmävaatimukset (esim. laatujärjestelmät, tekniset järjestelmät) kas-
vavat niin paljon, ettei pienten yritysten ole helppo toimia isojen kauppaketjujen 
toimittajina.  

7. Lähiruuan merkitys ruokakaupan valikoimissa tulee korostumaan. Lähiruoan tar-
joaminen kaupan jatkuvan päivittäistavaravalikoiman tuotteena edellyttää tuottei-
den varmaa ja jatkuvaa saatavuutta valmistajalta kaupalle, koska myös asiakas 
painottaa valintakriteereissään nykyään entistä enemmän tuotteiden jatkuvaa ja 
varmaa saatavuutta. 

8. Elintarvikeyritysten lukumäärä tulee pienenemään. Pienyritysten määrä tulee vä-
henemään, mutta olemassa olevat pk-yritykset kasvavat. Satakunnassa ei synny 
merkittävästi uutta elintarviketeollisuutta.  

9. Alkutuotannon kustannukset ovat edelleen nousseet mm. lannoitteiden ja polttoai-
neiden hintojen voimakkaan nousun ansiosta.  

10. Maatalous on kehittymässä yhtiömuotoiseen toimintaan Suomessa, kun vaatimuk-
set maatalouden järjestelmille ja liiketoimintaosaamiselle kasvavat.  

11. Elintarvikkeiden arvonlisäveron muutos tulee lisäämään kuluttajien hintaseurantaa 
tulevina vuosina. 
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Teknologia- ja tuotantotrendit: 
 
1. Työvoiman saatavuus tulee elintarviketeollisuudessa vaikeutumaan. Alan ydin-

osaajista mm. työnjohtajista tulee pulaa. Ammattikoulutukseen on saatu alalle lisää 
koulutuspaikkoja, mikä toivottavasti helpottaa työvoimapulaa lähivuosina.   

2. Tulevaisuudessa pääosa elintarviketeollisuuden aputyöntekijöistä puhuu ainakin 
työuransa aluksi muuta kieltä kuin suomea. Tämä ulkomaisen työvoiman henkilös-
töhallinta tulee olemaan yrityksissä haasteellista.  

3. Nykypäivän nuoret eivät ehkä jaksa tulevaisuudessa tehdä elintarviketeollisuuden 
raskaita töitä, mikä saattaa lisätä yritysten sairauskuluja. 

4. Työntekijöiden yhteiskäyttö usean yrityksen kesken voi lisääntyä ja antaa yrityksille 
uusia mahdollisuuksia hallita mm. sesonkivaihteluita.   

 
5. Elintarviketeollisuudessa ostoyhteistyö on välttämätöntä, mutta ei voi enää paljon-

kaan lisääntyä johtuen mahdollisista kartelliepäilyistä.   
6. Uusi tuotantoteknologia (mm. automaatio) lisääntyy tuotantoprosesseissa edelleen. 

Robotit ja muu automaatio lisääntyvät jatkuvasti ja ihmistyövoiman suhteellinen 
osuus pienenee, mutta muutos ei tule olemaan dramaattisen nopea.  

7. Sähköiset tilausjärjestelmät ja etähallinta yleistyvät. 
8. Elintarviketuotannossa energiatehokkuus tulee korostumaan tulevaisuudessa.  
9. Suomalaisten vesivarantojen puhtaus ja riittävyys sekä verkostoveden laadun 

heikkeneminen pakottaa yritykset tekemään yksiköiden sisällä teknologisia ratkai-
suja (mm. varavesi- ja puhdistusjärjestelmät) puhtaan veden saannin turvaamiseksi 
kaikissa olosuhteissa. 

10. Pakkausteknologiat kehittyvät ja älypakkaukset lisääntyvät. Tulevaisuudessa pak-
kaus kertoo kuluttajalle tietoja mm. elintarvikkeen tuoreudesta, alkuperästä ja läm-
pötilasta kuljetuksen aikana.  

11. Kauppa ei pysty tällä hetkellä toimimaan vielä kylmäketjun vaatimusten mukaisesti, 
kun useat kylmäketjussa valmistetut ja kuljetetut tuotteet ovat myymälöissä kylmäti-
lojen ulkopuolella. Tulevaisuudessa mm. terveellisten tuotteiden määrän kasvu pa-
kottaa kauppoja lisäämää kylmätilaa esimerkiksi vihanneksille.  

12. Teollisuudelle tulee jatkuvasti lisää kustannusrasitteita uusien asetusten johdosta, 
kun esimerkiksi kuljetukseen ja säilytykseen liittyvät vaatimukset kiristyvät. 

13. Informaatioteknologia läpileikkaa koko alan arvoketjun ja sen merkitys korostuu. 
Tällä hetkellä kauppa kerää enemmän tietoa, kuin se pystyy jalostamaan ja toimit-
tamaan tuottajille. Siksi kysyntäohjautuva tuotanto ei vielä täysin toimi. Tulevaisuu-
dessa panostetaan voimakkaasti tiedon prosessointiin ja välittämiseen arvoketjus-
sa eteenpäin.  

14. Tuotetietopankki laajenee jatkuvasti ja tuotteiden ravitsemuksellisesta informaatiota 
vaaditaan lisää. Tulevaisuudessa kuluttaja haluaa saada tietoa tuotetietopankista 
suoraan esimerkiksi netin välityksellä. Siksi tuotetietopankin on kansanomaistutta-
va, se ei voi enää olla pelkkiä E-koodeja täynnä.  

15. Ympäristö-, etiikka- ja arvokysymyksistä saattaa tulla teollisuudelle uusia kustan-
nustekijöitä. Esimerkiksi tulevaisuudessa hiilijalanjäljen laskeminen tuotteille on iso 
työ ja aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.  
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Logistiset trendit: 
 
1. Pienet elintarvikeyritykset etsivät uusia yhteisiä logistisia ratkaisuja, kun kauppa 

odottaa toimituksia 6-7 kertaa viikossa. Tällä alueella tarvitaan hyviä pilottihankkei-
ta.   

2. Kiristyvät, logistiikkaan liittyvät vaatimukset ja tavoitteet alkavat vaikuttamaan osin 
elintarvikkeiden tuoreutta vastaan. Tämä voi lisätä tuoretuotteiden (esim. leipä, 
maito) osalta paikallisuuden korostamista yritysten jakelussa 

3. Päivittäistavarakauppojen ympärivuotinen sunnuntaiaukiolo tulee olemaan toden-
näköistä vuoteen 2010 mennessä. Tämä lisää elintarviketeollisuudessa tarvetta 
työskentelyyn lauantaisin ja sunnuntaisiin, jopa paluuta kuusipäiväiseen työviik-
koon.  

4. Jakelu muuttuu. Tulevaisuudessa teollisuus ei pääosin hoida elintarvikkeiden jake-
lua, vaan se on logistiikkayhtiöiden tehtävä ”yhden auton periaatteella”. Tämä toimii 
jo nykyisin mm. pakasteiden osalta. Tulevaisuudessakin maito, olut ja leipä ovat 
teollisuuden suorassa jakelussa niiden suuren volyymin vuoksi.   

5. Jakeluketjun kustannusrakenteeseen tullee muutoksia. Tuottaja ja kauppa vastaa-
vat tulevaisuudessa ”omista” osuuksistaan. 

6. Kuluttaja haluaa helpon ostomahdollisuuden riittävän läheltä. Uudentyyppiset kes-
kusta- ja liikennemyymälät yms. lisääntyvät. Kaupan alalta keskisuuret yleismyy-
mälät tulevat vähenemään. 
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Roadmap – Elintarviketeollisuus 
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Markkinat, asiakkaat, ku-
lutuskäyttäytyminen 

• Sinkkutalouksien määrä lisääntyi 
• Ostovoima lisääntyi erityisesti Etelä-Suomessa 
• Ruuan osuus kokonaiskulutuksesta pieneni 
• Pienempiä kuluttajaryhmiä syntyi 
• Terveyslähtöiset elintarvikkeet tulivat markki-

noille  

• Maahanmuuttajien määrä kasvaa  
• Suomalaisten ruokailutottumukset kansainvälis-

tyvät 
• Kaupan tuotevalikoima lisääntyy 
• Ajankäyttö ruuanvalmistukseen ja ruokailuun 

väheni 
• Helppokäyttöiset tuotteet lisääntyvät  
• Kaupan kanta-asiakkuusohjelmat yleistyivät  
 
 

• Ruoka, energia ja ympäristö tulevat olemaan 
yleismaailmallisia megatrendejä. Siksi ruuan 
saatavuudesta on tulossa entistä suurempi 
spekuloinnin kohde maailmanpolitiikassa 

• Eläkeläisten määrä ja ostovoima lisääntyvät 
sekä vaatimukset kasvavat  

• Terveelliset elintarvikkeet lisääntyvät ravintotot-
tumusten muuttuessa 

• Kauppa ja ajanviete yhdistyvät (syntyy uuden-
laisia kauppakeskuksia)  

• Markkinat pirstoutuvat ja kuluttajaryhmät profi-
loituvat. Osa kuluttajista on valmis maksamaan 
erikoisruuista ja puhtaista elintarvikkeista sa-
malla, kun osalle kuluttajista ruuan hinta on aina 
tärkein valintakriteeri 

• Foodservice -markkinat kasvavat (ulkona syö-
minen lisääntyy ja valmisruokien käyttö kasvaa)  

Kaupan rakenne, logis-
tiikka 

• Kaupan ketjuuntuminen lisääntyi  
• Kaupan yhteiset hankintayhtiöt syntyivät 
• Kauppaketjujen keskusvarastot hävisivät 
• Palvelu vähentyi myymälöissä.  
• Huoltamo- ja kioskimyynti lisääntyi   

• Kansainväliset kauppaketjut tulivat Suomeen  
• Kauppa ulkoistaa varastoinnin ja logistiikan 

lähes kokonaan  
• Uudenlaiset pienmyymälät ja liikennemyymälät 

tulivat markkinoille  
• Hypermarkettien rakentaminen lisääntyi 
• Myymälätuotanto (leipomot, valmisruoka) li-

sääntyy 
• Hylly/kulutustieto siirtyy suoraan logistiikkayhti-

ölle ja tuotantolaitoksille kaupan järjestelmistä  
 

• Pienteollisuuden ja pientuottajien on vaikea 
päästä kaupan toimittajiksi  

• Varastot vähenevät/poistuvat koko arvoketjusta 
• Alkoholimyynti tulee kauppoihin 
• Kauppojen vapaat aukioloajat lisääntyvät 
• Nettikauppa lisääntyy  
• Uudet maksujärjestelmät tulevat käyttöön 
• Asiakkuustietoja hyödynnetään entistä voimak-

kaammin  
• Pakkausten kierrätys lisääntyy 
• Hypermarkettien rakentaminen vaikeutuu 
• Keskustamyymälät lisääntyvät 
• Kaupan kotikeittiöt lisääntyvät    
• Elintarvikkeiden perustuotevalikoima ei enää 

kasva, mutta esim. sesonkituotteet ja etnistaus-
taiset tuotteet lisääntyvät  

• Pienet ja isot kaupat pärjäävät kilpailussa, mut-
ta keskisuuret kaupat ovat vaikeuksissa   

• Kunnat suurenevat, julkinen kilpailutus ja yh-
teishankinnat lisääntyvät 



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 62 (196) 1.12.2008 

 
 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Tuotteet, tuotanto 

• On paljon erikoistuneita pieniä toimijoita  
• Alihankinta ja yritysten välinen yhteistyö lisään-

tyy 
• Tuotteiden jalostusastetta nostetaan ja valmiit 

sekä puolivalmiit tuotteet lisääntyvät 
• Tuotantoautomaatio lisääntyy ja vähentää hen-

kilöstön määrää 
• Tuotannossa laatujärjestelmät ja standardoitu-

minen lisääntyvät  
• Brändien ja tuotemerkkien (private label) rooli 

kasvaa  

• Elintarviketeollisuuden omistus kansainvälistyi  
• Skandinavia oli tyypillisesti elintarviketeollisuu-

den kotimarkkina-aluetta 
• Tuotteiden jalostusaste nousi edelleen  
• Tuotannon keskittyminen ja erikoistuminen 

lisääntyi 
• Koko ketjun jäljitettävyys tuli vaatimukseksi  
• Tuotannossa keskityttiin omaan toimintaan ja 

tukitoiminnot ulkoistettiin  
• Partneroituminen lisääntyi ja lisäsi yhteistyötä 

jopa kilpailijoiden kesken 

• Suuret elintarvikeyhtiöt kehittyvät globaaleiksi 
toimijoiksi ja samalla pienet yhtiöt erikoistuvat 
voimakkaasti  

• Vaativien tuotantotilojen (puhdastilat) tar-
ve/käyttö lisääntyy 

• Säilyvyyttä ei enää toteuteta lisäaineilla  
• Tarvittavan ravintoinformaation määrä lisääntyy 
• Kerta-annospakkausten määrä lisääntyy  
• Älypakkauksen ominaisuuksia hyödynnetään    
• Kotimaisia tuotteita ruvetaan arvostamaan ai-

kaisempaa enemmän (=nationalismi lisääntyy)  
• Saastumisen ja ilmastonmuutoksen seuraukse-

na syntyneiden kasvi- ja eläintautien määrä li-
sääntyy 

Tuet, säädökset, asetuk-
set 

• Suomen EU-jäsenyys ja eurooppalainen maata-
louspolitiikka alkaa vaikuttaa elintarviketuotan-
toon 

• Maanviljelyksen kansallinen tuki laskee voimak-
kaasti  

• Päätökset artiklasta 141 muuttavat EU:n pohjoi-
sen alueen tukia  

• WTO-neuvottelujen tulokset eivät ole ennustet-
tavissa 

• Maanviljelyn päätöksenteko on voimakkaasti 
Brysselissä.  

• Ympäristöön liittyvät säädökset tiukentuvat 
entisestään 

• Lainsäädännön vaikutus tuotteiden spekseihin 
lisääntyy 

• Tietyissä raaka-aineista saattaa tulla pulaa 
• Biopolttoainetuotanto vaikuttaa ruuan hintaan ja 

raaka-aineiden saatavuuteen  
• Maataloustuotteiden kauppa vapautuu 2013  
• Maitotuottajien kiintiöt poistuvat 2015  
• Siipikarjatuotannosta tuet päättyvät Satakunnan 

alueella 
• Yleinen hintaheilunta lisääntyy  

Tuotekehitys  • Hygienianvaatimukset lisääntyivät  • Terveysvaikutteiset tuotteet markkinoille 
• Funktionaaliset tuotteet markkinoille 

• Bioteknologian hyödyntäminen lisääntyy 
• Lisätään panoksia tuotannon tehokkuuden 

maksimointiin 
• Älyn liittäminen tuotteisiin ja pakkauksiin yleistyy 
• Pakkausten valmistus siirtyy ulkomaille tai ul-

komaisten omistuksessa oleviin yrityksiin, joka 
voi vaikuttaa pakkausten hintoihin Suomessa 

• Geenimuunnellut elintarvikkeet tulevat markki-
noille  

• Rehujen kehittäminen lisääntyy (puhtaus, ter-
veellisyys, hyötysuhde)  

• Tuotteiden säilyvyyden kehittäminen tärkeää 
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 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Alkutuotanto  
• Tilakoko kasvoi ja erikoistuminen lisääntyi 
• Laatujärjestelmät tulivat osaksi alkutuotantoa 
• Tuotteiden jäljitettävyys kehittyi 
• Sopimusviljely lisääntyy  

• Maatilojen erikoistuminen jatkui 
• Maatalousyrittäjyys kehittyi ammattimaiseksi 

toiminnaksi  
• Tuontiraaka-aineiden käyttö kasvoi 
• Ympäristövaateet lisääntyvät 

• Viljelyala jakautuu uudelleen lähialueilla 
• Alkutuotanto menee täysin kotimaiseen käyt-

töön  
• Elintarviketuotannon riippuvuus tarvittavasta 

alkutuotannosta kasvaa 
• EU:n laajentuminen lisää alkutuotannon tehos-

tamisvaateita  
• Maanviljelijöiden eläköityminen kasvattaa tila-

kokoja ja vähentää maatilojen määrää (Sata-
kunnassa 5500 kpl     2500 kpl)   

• Maitotilojen määrä vähenee Suomessa (12000 
kpl  6000 kpl) 

• Ilmastomuutos lisää vähitellen kasvukautta  
• Tilojen liiketoimintaosaaminen lisääntyy ja kes-

kittyminen tulee välttämättömäksi   
• Maatilat kehittävät uusia yhteistyömuotoja kus-

tannussäästöjen aikaansaamiseksi 
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Satakunnan visio 2015 
Elintarviketeollisuus 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan elintarviketeollisuus-toimialalla tapahtuu Satakun-
nassa vuoteen 2015 mennessä seuraavassa esitettyä kehitystä. 
 
Yritykset  
 
Toimialaryhmä uskoo, että Satakunnan elintarviketeollisuuden yrityskentässä tulevina 
vuosina isot alan toimijat kansainvälistyvät edelleen, keskisuuria toimijoita yhdistyy ja 
muutamia pieniä toimijoita poistuu. Kansainvälinen omistus lisääntyy Satakunnassa ja 
toisaalta keskisuurten kotimaisten yritysten kasvuhakuisuus kasvaa. Tiettyjen alojen 
keskittyminen samaan omistuspiiriin on mahdollista.   
 
Alueella toimialan yritysten kehitys on viime vuosina ollut tasaista ja varmaa. Yritykset 
ovat keskittyneet oikein suomalaisten kuluttajien parempaan palvelemiseen, tuotta-
vuuden kehittämiseen sekä suomalaisen puhtauden etumatkan ylläpitämiseen. Tule-
vaisuudessa yritysten kannattavuuden on pakko parantua, jotta satakuntalaiset yrityk-
set pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa, alueellisissa markkinaosuustaisteluissa 
sekä isojen konsernien yksiköiden välisessä kilpailussa.  
 
Tuotanto  
 
Satakuntalaisen elintarviketeollisuuden tuotantoa leimaavat tulevaisuudessa lisäänty-
vät investoinnit tuotantoteknologiaan sekä toisaalta ulkomaistaustaisen työvoiman käy-
tön voimakas lisääntyminen. Tuotantoteknologian osalta investoinnit tulevat painottu-
maan energiatehokkaampiin ratkaisuihin (esim. leipomot), automaatioon, pakkaustek-
nologian kehittämiseen sekä puhtaan veden saannin jatkuvaan turvaamiseen tuotan-
toprosesseissa.  
 
Työvoiman liikkuvuus lisääntyy ja alalta on jäämässä eläkkeelle merkittävä määrä 
osaavia työntekijöitä. Näiden henkilöiden osaamisen siirto yritysten sisällä on varmis-
tettava. Suorittavissa työtehtävissä ulkomaalaisen työvoiman käyttö tulee lisäänty-
mään, mikä lisää yritysten henkilöstönhallinnan haasteita.  
 
Tuotekehitys  
 
Tuotekehityksessä yritysten on panostettava uusiin innovaatioihin. Alalla on paljon 
osaamista, mutta uusia innovaatioita puuttuu. Yritysten tuotekehittäjien on syytä aikai-
sempaa enemmän tehdä yhteistyötä ja yritysten on laajennettava yhteistyötasoja uusi-
en innovaatioiden aikaansaamiseksi. Tulevaisuudessa tuotekehityksessä pitää ottaa 
entistä enemmän huomioon tuoretuotteiden kasvava kulutus, erikoistuotteiden avulla 
saatava parempi kannattavuus sekä Suomen monikulttuuristuminen, joka lisää tarpeita 
sekä mahdollisuuksia laajentuvalle tuotekirjolle.   
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Alkutuotanto  
 
Satakuntalaisen elintarviketuotannon taustalla on ollut ja on tulevaisuudessa kannat-
tava alkutuotanto. Alkutuotannossa tarvittavat tulevaisuuden investoinnit ovat niin suu-
ria, että alalle tarvitaan lisää riskirahoitusta. Rahoituksen suuntauksen pitää kuitenkin 
olla markkinalähtöinen, jotta alkutuotannon kapasiteettia ei kasvateta enempää kuin 
markkinat vetävät.    
 
Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

 
 
Säilyttävä skenaario 
 
Alan merkittävät isot toimijat ovat säilyneet maakunnassa, mutta toiminta ei ole merkit-
tävästi lisääntynyt. Koska toimintaa ei ole kehitetty riittävästi, kilpailijat ovat pääsemäs-
sä ”niskan päälle”. Pieniä yrityksiä kuolee ja keskisuurista erottuvat kasvukykyiset, jot-
ka löytävät oman erikois- tai verkostoasemansa. Yritysten yhdistymisiä tapahtuu.  
 
Yksittäisiä aloista kalastus ja kalatuotteiden jalostus ovat vaikeuksissa, koska ei löydy 
nuoria kalastajia tai riittävästi uusia innovaatioita. Säilyttävässä skenaariossa kalk-
kunatuotanto loppuu, panimoteollisuus jatkuu ja sokerituotannolle löydetään uusia rat-
kaisuja.    
 
Taantuva skenaario 
 
Skenaariotarkastelussa alkutuotanto Satakunnan alueella vähenee, koska tuotannon 
kustannustekijät eivät ole hallinnassa tai julkinen subventio aiheuttaa tuotannon siirron 
jollekin muulle alueelle. Raaka-aineen saannin vaikeudet, raaka-aineiden hinnan nou-
su tai ulkomainen omistus lopettavat alueelta jonkun nykyisistä isoista toimijoista, joka 
vaikuttaa koko alan kehitykseen.  
 
Lisäksi taantuva kehitys on mahdollinen myös yksittäisen tapahtumaketjun tuloksena. 
Tällaisia tapahtumaketjuja voisivat olla siipikarjatauti alueella, puhtaan verkostoveden 
saannin vaikeudet, säteilyonnettomuus tai energian hinnan voimakas nousu (öljykriisi). 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen 
lkm 103 100 100 80-90 110-115 100

Työllisten lkm 2264 2100 2100 1800 2300 2000

Liikevaihto M€ 476,2 485 500,0 350,0  550,0 500,0

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Rohkea skenaario  
 
Löydetään uusi yhteinen voimakkaasti kasvava markkina-alue tai tehdään uusi inno-
vaatio, joka tuo alalle merkittävä lisävolyymin. Tällöin alueen kasvuyritykset tekevät 
lisäpanostuksia Satakunnan alueelle. Lisäksi kasvua tukee alueen kehittyvä alkutuo-
tanto ja Satakunta vahvistaa merkitystään Suomen vilja-, vihannes- ja (valkoisen) li-
hanaittana. Uusia innovaatioita voidaan löytää esimerkiksi tuoretuotteiden tuottamises-
ta ja valmistamisesta, valkoisen lihan käytön kasvusta, kemianteollisuuden uusista 
ratkaisuista tai kalajalostukseen (esim. rapuihin) liittyvästä toiminnasta.  Uusien inno-
vaatioiden lisäksi Satakunnassa saadaan koko elintarvikearvoketjun toiminta tasapai-
noon. Tasapainossa eri arvoketjun jäsenet pystyvät hyödyntämään toistensa tuotteita 
tai sivutuotteita täysmääräisesti.  
 
Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
  
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen vision 
toteutumisen varmistamiseksi  
 

1. Tiedostetaan ja tunnistetaan nykyistä paremmin elintarvikearvoketjun koko 
rakenne Satakunnassa ja arvoketjussa vaikuttavien toimijoiden mahdollisuu-
det yhteistyöhön ja toiminnan tasapainottamiseen.  

 
Kehitys lähtee alueen veturiyritysten ja muiden toimijoiden yhteistyön lisää-
misestä. Yhteistyötä pitää lisätä ohjaamalla nuoret innovatiiviset yrittäjät ja 
yritysjohtajat keskustelemaan keskenään, vaihtamaan hyviä toimintatapoja 
sekä välittämään poikkitieteellistä tietoa ja osaamista.  

 
2. Tutkitaan uudelleen mahdollisuudet yhteisen sesonkityövoiman käyttämiseen 

alueen merkittävien elintarvikeyritysten kesken. Eri ammattiliitojen alaisten 
toimijoiden erilaisen edunvalvonnan ristiriidat poistetaan yhteistyöllä ja tutki-
malla mahdollisuudet yhteisen vuokratyövoiman käyttöön. 

 
3. Vaikutetaan yhteistyössä Satakunnan varuskuntiin ja kuntiin hankintojen 

keskittämiseksi alueen yrityksiin erityisesti lähialueella kasvatettujen ja val-
mistettujen tuoretuotteiden osalta.   

 
Muita elintarviketeollisuuden kehitykseen vaikuttavia konkreettisia toimenpide-
ehdotuksia on esitetty aiemmin Satakunnan elintarvikealan kehittämisohjelmassa vuo-
sille 2007-2013.  
 
Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen vastuuorganisaatioiksi ehdotetaan Satafoodin, 
Pyhäjärvi-instituutin ja kauppakamarien organisoimaa elintarviketeollisuuden yhteistä 
kehitysfoorumia, jonka koordinointiin haetaan hankerahoitusta. Foorumi kokoontuisi 
noin kaksi kertaa vuodessa Satafoodin kutsusta edistämään tässä visiossa määritelty-
jä toimenpiteitä sekä yritysten välistä yhteistyötä esitetyllä tavalla. 



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 67 (196) 1.12.2008 

Keskeiset yritykset segmentoituna — Elintarviketeollisuus 
 
Seuraavassa taulukossa on esitelty toimialan keskeisimmät yritykset Satakunnassa. Peruskriteerinä on ollut valita ne yritykset, joiden henki-
löstömäärä ylittää 10 henkeä. Listan yritykset on luokiteltu aakkosjärjestyksessä.  
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

APETIT PAKASTE OY 
APETIT SUOMI OY 

 SÄKYLÄ 
ISO-VIMMA Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä 100 - 249 

50 - 99 tieto puuttuu 

FAZER LEIPOMOT OY ULVILAN LEIPOMO Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 50 - 99 tieto puuttuu 
FINNAMYL OY  KOKEMÄKI, TÄRKKELYSTEHDAS Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

HK RUOKATALO OY EURA, EURAN JALOSTAMO 
SÄKYLÄ, SÄKYLÄN EINESTEHDAS Lihanjalostus 500 - 999 

50 - 99 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

HONKAJOKI OY  HONKAJOKI Rehujen valmistus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
HUHTAHYVÄT OY  KANKAANPÄÄ Lihanjalostus 20 - 49 tieto puuttuu 

J. JA K. MÄKILÄ KOMMANDIITTIYHTIÖ  PORI,  MÄKILÄN LEIPOMO Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 10 - 19 1 000 000 - 1 999 999 

KELTASIIPI OY  KÖYLIÖ Lihanjalostus 10 - 19 400 000 - 999 999 

KIVIKYLÄN KOTIPALVAAMO OY HUITTINEN 
LAPPI Lihanjalostus 50 - 99 

20 - 49 
10 000 000 - 19 999 999 

tieto puuttuu 
KONTION KONDITORIA OY  RAUMA Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 10 - 19 400 000 - 999 999 
LANKOSKI OY  PORI Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 10 - 19 2 000 000 - 9 999 999 
LIHAJALOSTE KORPELA OY  HUITTINEN Lihanjalostus 50 - 99 10 000 000 - 19 999 999 
LÄNNEN REHU OY  ISO-VIMMA Rehujen valmistus 20 - 49 20 000 000 - 
LÄNNEN TEHTAAT OYJ  ISO-VIMMA Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä 50 - 99 20 000 000 - 

LÄNSI-KALKKUNA OY SÄKYLÄ, SÄKYLÄN TEURASTUS 
JA LEIKKAAMO Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely 50 - 99 tieto puuttuu 

MAALAISTUOTE VATAJA OY  KANKAANPÄÄ Lihanjalostus 20 - 49 2 000 000 - 9 999 999 

OSUUSKUNTA SATAMAITO PORIN MEIJERI Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus 20 - 49 
50 - 99* 

tieto puuttuu 
20 000 000 -* 

OY SINEBRYCHOFF AB PORIN OLUT Oluen valmistus 20 - 49 tieto puuttuu 
PORIN LEIPÄ OY  PORI, LEIPOMO Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 
SAARIOISTEN SÄILYKE OY HUITTINEN, SÄILYKETEHDAS Muu hedelmien, marjojen ja vihannesten jalostus ja säilöntä 250 - 499 tieto puuttuu 
SARPI OY PORI, SARPI LEIPOMO Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus 50 - 99 2 000 000 - 9 999 999 

SUCROS OY ISO-VIMMA, SÄKYLÄN  SOKERI-
TEHDAS Sokerin valmistus 50 - 99 tieto puuttuu 

 Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 23.6.2008 tilanne 
*Koko Suomi 
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Seuraavassa taulukossa on esitelty lisäksi muita toimialaryhmän esiin nostamia merkittäviä klusterin yrityksiä Satakunnassa.  
 

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suu-
ruusluokka 

SUOMEN REHU OY SÄKYLÄ Rehujen valmistus 200* 156 000 000* 

PIRJON PAKARI OY HONKAJOKI Leipomotuotteet N/A N/A 

SUOMEN VILJAVA OY RAUMA 
KOKEMÄKI Varastointi 90* 17 000 000* 

LIHAJALOSTE KORPELA OY HUITTINEN 
HONKAJOKI Lihanjalostus 90* 15 000 000* 

HONKAJOKI OY HONKAJOKI Rehujen valmistus 50 13 000 000 
MUSTAKOSKEN PUUTARHA OY SARVELA Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely 50 3000 000 
HONKATARHAT OY HONKAJOKI Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely 30 12 000 000 
MYKORA OY KIUKAINEN Juures-, vihannes-, marja-, ja hedelmätukkukauppa 79 7 500 000 

 *Koko Suomi 
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Yhteenveto – Elintarviketeollisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimialan päätrendit 
 
 

Tilanne 2006
 
• 103 toimipaikkaa  
• 2264 työllistä 
• 476,2 M€ liikevaihto   
• 210 t€/hlö tuottavuus-

luku  

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Tiedostetaan ja tunnistetaan nykyistä paremmin elintarvikearvoketjun koko rakenne Satakunnassa ja arvoketjussa vaikuttavien toimijoiden mahdollisuudet yhteis-

työhön ja toiminnan tasapainottamiseen. 
• Tutkitaan mahdollisuudet sesonkityövoiman yhteiskäyttöön. 

Säilyttävä-skenaario: Merkittävät isot toimijat säilyvät Satakunnassa. Toiminnan 
kehittyminen liian hidasta, joka hyödyntää kilpailijoita. Pieniä yrityksiä kuolee ja kes-
kisuuret kasvukykyiset kehittyvät ja yhdistyvät.  

Rohkea-skenaario: Löydetään uusia markkinoita ja innovaatioita. Kasvustrategiassa 
olevat alan yritykset panostavat Satakuntaan. Alkutuotanto kehittyy ja koko alueen 
elintarvikeketju saadaan nykyistä parempaan tasapainoon.   

 
Visio 2015 (=tavoite) 

• 100 toimipaikkaa 
• 2000 työllistä 
• 500 M€/v liikevaihto  
• 250 t€/hlö tuotta-

vuusluku  

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario: Alkutuotanto vähenee Satakunnassa. Joku isoista toimijoista 
lopettaa tai vähentää merkittävästi toimintaansa tai tapahtuu yllättävä negatiivisesti 
alaan vaikuttava tapahtumaketju (esim. energiakriisi, pandemia tai vastaava). 

Valittu skenaario
• Merkittävät nykyiset toimi-

jat säilyvät Satakunnassa 
ja kehittävät toimintaansa 

• Pieniä yrityksiä kuolee ja 
kasvukykyiset keskisuuret 
kehittyvät  

• Alalla tapahtuu yritysten 
yhdistymisiä 

• Tuottavuus kasvaa tuotan-
toteknologian kehittymisen 
kautta   

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 
 

 

• Elintarviketuotteiden ja –teknologian vienti lisääntyy 
• Kasvi- ja eläintaudit lisääntyvät maailmalla 
• Terveyttä edistävien tuotteiden osuus markkinoilla kasvaa   

• Ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyttö lisääntyy 
• Logistiset vaatimukset lisäävät tuoretuotteiden paikallisuutta 
• Pakkausteknologiat kehittyvät  

• Alkutuotannon kustannuskilpailukyky 
• Suomaisten kansainvälistyvien makutottumusten hallinta 
• Lisääntyvän ravintoinformaation hallinta  
 

• Tuotannon tehokkuuden maksimointi 
• Tuotteiden säilyvyys ja bioteknologian hyödyntäminen 
• Yhteinen ja jokapäiväinen logistiikka kauppoihin  
 


	Sähkönkulutus



