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Toimialan kuvaus – Graafinen teollisuus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
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Pakkausvalmistajat 

• Painaminen 
– Syväpaino 
– Flexo 
– Offset 

• Stanssaus 
• Liimaus 

 

1) 
• Oppisopimustoimisto 
• TE-keskus 
• Riskirahoitus (Karhu-rahoitus) 
• Satakunnan käsi- ja  

taideteollisuus-oppilaitos 
• SAMK Mediakoulutus 
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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.   
 
22 Kustantaminen, painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen lkm 99 103 102 104 98 
Työllisten lkm 843 875 850 788 760 
Liikevaihto M€ 86,6 97,8 102,6 100,6 97,8 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 88 19 2 1 0 2

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne 
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Satakunnan visio 2010 – projektissa (3.3.2003) ehdotettujen  
toimenpide-ehdotusten ja suositusten toteutuminen  
 
Seuraavassa on esitetty maaliskuussa 2003 tehty Satakunnan visio 2010 – projektin 
yhteydessä toimialoille määritellyt toimenpide-ehdotukset sekä toteutuneet toimenpi-
teet ja tilanne 2008. 
 

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

 
• Perustetaan graafisen alan ammattikoulu-

tus Satakuntaan erityisjärjestelyin.  
• Lisäksi myynnillisen aktiviteetin kohottaminen 

pääkaupunkiseudun asiakkaissa on volyymin 
varmistamiseksi ja kohottamiseksi tärkeää. 

 
 
 
 
 
 
. 

 
• Graafisen alan koulutus on käynnistynyt 

Rauman ammattiopistossa. Koulutuksen 
käynnistyminen on hyvä esimerkki yritysten 
ja oppilaitoksen välisestä yhteistyöstä ja 
osaamiskeskuksen synnyttämisestä alueelle. 

• Alan yritykset osallistuvat aktiivisesti kesä-
työpaikkojen ja harjoittelumahdollisuuksien 
tarjoamineen alan opiskelijoille.  

• Satakunnassa on toteutettu onnistuneesti 
toimialalla sukupolvenvaihdoksia.  
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Toimialan kehitystrendit ja -suuntaukset  
Graafinen teollisuus 
 
Yleiset trendit 
 
1. Mainonnan volyymi putoaa painetuissa medioissa. 
2. Päätökset mainonnan panostuksista tehdään kansainvälisissä konserneissa yhä 

useammin Suomen ulkopuolella.  
3. Perinteisten sanomalehtien levikit laskevat hitaasti. 
4. Painotuotteiden personointi lisääntyy. 
5. Painotuotteiden painosmäärät pienenevät.  
6. Internetin käyttö vaikuttaa toimialaan sekä helpottavana työkaluna että kilpailevana 

informaation välityskanavana.   
 
7. EU:n laajentumisen myötä alalle on tullut uusia kustannustehokkaita tuotantomaita.  
8. Pakkausteollisuus seuraa pakkaavaa teollisuutta halvemman kustannustason tuo-

tannon maihin. Pakkausteollisuus tukee Suomessa vain paikallista teollisuutta.  
9. Venäjän viennissä kilpailu kiristyy paikallisen teollisuuden kanssa.  
 
10. Pakkausteollisuuden konsolidoituminen on mahdollista. Haasteena on kuitenkin 

toimialan paikallisuutta korostava luonne. Toimialan vertikaalinen (esimerkiksi ma-
teriaalivalmistajien, pakkaustenvalmistajien ja laitetoimittajien) verkostoituminen 
tarjoaa uusia mahdollisuuksia toimijoille.  

11. Suuntana on jakautuminen joko pieniin tai suuriin toimijoihin. Keskikokoisten yritys-
ten on vaikeaa olla kilpailukykyisiä.  

12. Yleistoimijana ei alalla saavuta kilpailukykyä, siksi erikoistumisen tarve on selkeä. 
Haasteena erikoistumisessa on kotimaisten markkinoiden pienuus. 

13. Yrityksille on entistä tärkeämpää asiakassegmentointi ja toiminnan kohdentaminen. 
Eli määritetään se mitä tehdään ja millä segmenteillä toimitaan. 

14. Painoalan yritysten määrä tulee vähenemään.  
 
15. Keskittymistarve johtaa kasvavaan verkostoitumiseen.  
16. Tilaus-toimitusprosessin nopeus ja läpäisyaika muodostuvat yhä keskeisemmiksi 

kilpailutekijöiksi.  
17. Kilpailurajapinnat saattavat hämärtyä partneroitumisen myötä. 
18. Kysyntäennusteet ovat tarkentuneet ja niiden merkitys tuotannon ohjauksessa li-

sääntyy. 
 
19. Työntekijöiden moniosaaminen korostuu.  
20. Tarve joustavien työaikojen käyttöön kasvaa, kun tuotteet on toimitettava lyhyellä 

toimitusajalla ja osa sesonkiluonteisesti.  
 
21. Alan investointiaktiivisuus on ohi ja investoinnit ovat vähenemässä.  
22. Teknologian kehittyessä investoinnit kallistuvat.  
23. Pääkaupunkiseudun alihankintaverkosto on laajempi kuin Satakunnassa. Alihan-

kinnan kehittämisen tarve on menestyksen edellytys koko klusterille Satakunnassa. 
24. Logistiikan hallinta on tärkeää erityisesti vientiliiketoiminnassa (sekä raaka-aineissa 

että lopputuotteissa). 
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Teknologiset trendit 
 
1. Internetin tarjoaa uusia mahdollisuuksia graafisen ja verkkoviestinnän yhdistämi-

seen.  
2. Digitaalinen painatus kasvaa ja luo alalle uusia sovelluksia.  
3. Digitaalisen ja offset:n välinen raja hämärtyy (yhdisteteknologiat). Offset-painatus 

hyödyntää uusia teknologioita kilpailukykyään parantaakseen. Painajille tämä kui-
tenkin merkitsee jatkuvia investointeja uuteen konekantaan. 

4. Digitaalinen painaminen muuttaa materiaalilogistiikkaa ja jakeluverkostoa. 
5. Digitaalinen aineisto mahdollistaa painamisen siirtämisen lähelle painotuotteen lo-

pullista asiakasta esimerkiksi kansainvälisten yritysten maakohtaisten kieliversioi-
den osalta.  

6. Flexo-painon merkitys on kasvamassa Satakunnan alueella.  
 
7. Kierrätettävyysvaatimukset koventuvat ja elinkaariajattelu lisääntyy. Yhdessä nämä 

vaikuttavat graafisen teollisuuden toimintatapoihin.   
8. Pakkauksiin yhdistetään uusia ominaisuuksia, esim. RFiD, tuoreuden tunnistami-

nen. Älypakkaukset tulevat käyttöön.  
9. Pakkauspuolella jatkuu siirtyminen liuotinväreistä vesiliukoisiin väreihin.  
10. Tuotannon ”jätemateriaalien” lajittelu ja yksilölliset hävitystavat muodostuvat talou-

dellisiksi kustannustekijöiksi. 
11. Ympäristöasioiden huomiointi tuotannon kehityksessä muodostuu entistä tärke-

ämmäksi. 
12. Ympäristövaikuttimet eivät ole kuitenkaan alan merkittävä muutostekijä, koska ma-

teriaalitoimittajat ovat kehittäneet osaltaan alan raaka-aineita ympäristöystävällisik-
si. 

13. Jätelainsäädäntö aiheuttaa kuitenkin kustannuspaineita. 
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Roadmap – Graafinen teollisuus 
 

 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Omistus 
 
• 10 suurinta kotelovalmistajaa edusti 20 % 

markkinoista 

• Ketjuuntuminen lisääntyi   
• Globalisoituminen  
• Keskittyminen  
• Pakkausalan keskittyminen Euroopassa 
• Investointien merkitys ja liiketaloudellinen 

osaaminen kasvavat 
 
• 10 suurinta kotelovalmistajaa edustaa 40 

% markkinoista 

• Suuret ikäluokat eläköityvät, joka johtaa 
yrityksissä sukupolven vaihdoksiin sekä 
yritysmyynteihin 

• Painoketjujen syntyminen 
• Alalla on todella isoja ja toisaalta pieniä 

toimijoita 
• Automaation lisääntyminen vaatii investoin-

teja  

Henkilöstö • Oppisopimuskoulutus 
• Yrittäjyyshalukkuus melko alhaalla 
• Koulutusmyönteisyys 
• Omaehtoinen ammattitaidon ylläpito (moti-

vaatio) 

• Työntekijöiden monitaitoisuuden tarve kas-
vaa 

• Joustavat työajat tulevat käyttöön yritys-
kohtaisesti  

Verkostoituminen ja part-
neroituminen 
- materiaalit 
- toiminnot 
- logistiikka 

• Kilpailun selvä lisääntyminen 
• Investointien sijasta tarkasteltiin alihankki-

joita ja hyödynnettiin niitä 
• Teknologiakehitys poisti joitakin alihankin-

tatarpeita 

• Alihankinnasta syvään yhteistyöhön 
  (partnership) 

• Digitalisoitumisen myötä tulee pieniä, lähel-
lä asiakasta olevia, nopeita toimijoita 

• Brändimainonnassa käytössä on useita 
kanavia, painetut tuotteet tukevat sähköistä 
mediaa 

• Logistiikan merkitys kasvaa  
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Satakunnan visio 2015 
Graafinen teollisuus 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Yritysedustajien käsityksen mukaan graafisessa teollisuudella on hyvät mahdollisuudet 
kehittyä ja kasvaa tulevaisuudessa Satakunnassa. Toimialan kehityksen kannalta 
oleellista on alan suurten toimijoiden kehittyminen ja menestyminen kilpailussa.  
 
Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialalle määriteltiin seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 

 
 
Taantuva skenaario 
 
Taantuva skenaariossa Satakunnan merkittävistä graafisen alan keskittymistä häviää 
alan teollisuutta, johtuen suurten konsernien tytäryhtiöitä koskevasta päätöksenteosta. 
Samalla alan pienten toimijoiden eläköitymisen aiheuttamasta yritysten vähenemisestä 
aiheutuu toimijoiden poistumaa markkinoilta. Alan yritykset eivät pysty säilyttämään 
kilpailukykyään merkittäviä pääomia vaativalla toimialalla eivätkä kehittämään uusia 
tuotteita ja palveluja. Graafisen alan koulutus ei tuota yrityksille osaavaa työvoimaa ja 
vie lisäksi omilla koulutuslaitteillaan markkinoita alueen pieniltä yrityksiltä.    
 
Rohkea skenaario  
 
Rohkeassa skenaariossa Satakunnan graafisen alan keskittymät kehittyvät ja alueelle 
muodostuu entistä voimakkaampi alan osaamiskeskus, jonka puitteissa yritykset teke-
vät yhteistyötä. Painotalot ja pakkausteollisuus kasvavat alueella ja markkinoivat voi-
makkaasti palvelujaan. Graafisen alan kehittymistä tukee Raumalla aloitettu alan kou-
lutus, josta yritykset saavat uutta työvoimaa korvaamaan eläköitymisen aiheuttamaa 
henkilöstöpoistumaa. Yritykset investoivat luottavaisesti uuteen teknologiaan hyödyn-
täen yhdistetekniikoita. Yritykset osallistuvat aktiivisina toimijoina alan konsolidoitumis-
kehitykseen. 
 

  2006*
uusi visio 

2010
Taantuva

2015
Rohkea 

2015 Visio 2015
Toimipaikkojen lkm 98 90 80 90 80

Työllisten lkm 760 750 600 750 700

Liikevaihto M€ 97,8 100 90 120 110

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Yritysten edustajat tekivät seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset positiivisen 
vision toteutumisen varmistamiseksi  
 

1. Pidetään Raumalla alkanutta graafisen opintolinjan koulutusta vahvasti esillä ja 
luodaan laaja yhteistyöverkosto maakunnassa toimivien graafisen alan yritysten 
ja oppilaitoksen välille opiskelijoiden työllistymisen varmistamiseksi. 

  
2. Lisätään Rauman graafiseen koulutuksen joko osana tai omana ohjelmanaan 

julkaisugraafisia sekä jatkojalostuksen opintoja tavoitteena lisätä valmistuvien 
opiskelijoiden osaamista myös painotaloon tulevien töiden ulkoasun kehittämi-
sessä ja jatkojalostuksessa toteuttamisessa. Näin alueen painotalot voisivat 
palvella paremmin myös alueen pieniä ja keskisuuria yrityksiä laajasti painotuot-
teiden toteuttamisessa.  
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Graafinen teollisuus 
 
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 

AJAN SANA OY  PORI Aikakauslehtien kustantaminen 10   -    19 400 000    -      999 999 
ALLATUM OY  PORI Muu painaminen 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
EURA PRINT OY  EURA Muu painaminen 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
HUITTISTEN SANOMALEHTI OY  HUITTINEN Aikakauslehtien kustantaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 

KARHUKOPIO OY RAUMA 
PORI Muu painaminen 10   -    19 

10   -    19 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

KEHITYS OY  PORI,  
KEHITYKSEN KIRJAPAINO Muu painaminen 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

KIRJAPAINO LAINE DIRECT OY  RAUMA Muu painaminen 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 
KIRJAPAINO OY WEST-POINT  RAUMA Muu painaminen 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
LALLI OY  PORI Aikakauslehtien kustantaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
LÄNSIRANNIKON VIESTINTÄ OY  RAUMA Aikakauslehtien kustantaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
LÄNSI-SUOMI YHTYMÄ OY  RAUMA Sanomalehtien kustantaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
MULTIPRINT OY MULTIPRINT RAUMA Muu painaminen 10   -    19 tieto puuttuu 
NELOSTUOTE OY  PORI Muu kustannustoiminta 50   -    99 10 000 000    -  19 999 999 
PAINORAUMA OY  RAUMA Muu painaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISLEHTI OY   EURAN KONTTORI Sanomalehtien kustantaminen 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
SANOMALEHTI OY LÄNSI-SUOMI  RAUMA Sanomalehtien kustantaminen 50   -    99 2 000 000    -    9 999 999 
SATA-FLEXO OY  ULVILA Painamista edeltävä toiminta 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 

 PORI Sanomalehtien kustantaminen 250   - 499 20 000 000 - 
PORI, LEHTIEN KUSTAN-
TAMINEN 

Sanomalehtien kustantaminen 
 100   - 249 tieto puuttuu SATAKUNNAN KIRJATEOLLISUUS OY 

PORI, SK PRINT Sanomalehtien painaminen 20   -    49 tieto puuttuu 
SATAKUNNAN PAINOTUOTE OY  KOKEMÄKI Muu painaminen 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 
SUOMEN PAIKALLISSANOMAT OY KANKAANPÄÄN SEUTU Aikakauslehtien kustantaminen 10   -    19 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 

A&R CARTON OY Kauttua Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten 
valmistus 100   - 249 20 000 000 - 

AMCOR FLEXIBLES FINLAND OY Kauttua Muovipakkausten valmistus 250   - 499 20 000 000 - 
RAUMAN OFFSETPAINO OY     

SATATUOTE OY Rauma Muovipakkausten valmistus 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

WALKIAVANS OY Eura Paperin ja kartongin valmistus 20   -    49 tieto puuttuu 
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Yhteenveto – Graafinen teollisuus 
 

Visio 2015 (=tavoite) 
• 80 toimipaikkaa 
• 700 työllistä 
• 110 M€/v liikevaihto  
• 157 t€/hlö tuottavuus-

luku  
 

Toimialan päätrendit 
 
 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
 

• Luodaan laaja yhteistyöverkosto maakunnassa toimivien graafisen alan yritysten ja oppilaitoksen välille opiskelijoiden työllistymisen varmistamiseksi. 
• Lisätään Rauman graafiseen koulutuksen osana tai omana koulutusohjelmanaan julkaisugraafisia sekä jatkojalostuksen opintoja. 

Rohkea-skenaario:  
Satakunnan graafisen alan keskittymät kehittyvät ja alueelle muodostuu entistä 
voimakkaampi alan osaamiskeskus ja yritysten yhteistyö lisääntyy. Graafisen alan 
koulutus Raumalla tukee yrityksiä uudella osaavalla työvoimalla. Yritykset osallistuvat 
aktiivisesti alan konsolidoitumiskehitykseen

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario:  
Satakunnan graafisen alan keskittymistä häviää alan teollisuutta, johtuen kansainvä-
listen konsernien päätöksistä tai alan pienten toimijoiden vähenemisestä. Alan yrityk-
set eivät pysty säilyttämään kilpailukykyään. Graafisen alan koulutus ei tuota yrityksil-
le osaavaa työvoimaa.  

Valittu skenaario
• Satakunnan alueella säily-

vät pääosin nykyiset graa-
fisen alan toimijat, mutta 
pieniä toimijoita poistuu 

• Tuotavuuden kehittyminen 
ja automaation lisääminen 
vähentää työllisten määrää 

• Yritykset kasvattavat toi-
mintansa volyymia   

Tilanne 2006
 
• 98 toimipaikkaa  
• 760  työllistä 
• 97,8 M€ liikevaihto   
• 128 t€/hlö tuottavuus-

luku 
 

• Printtimainonnan ja lehtien määrä vähenee 
• Internet tarjoaa uusia mahdollisuuksia graafisen ja verkkoviestinnän yh-

distämiseen  
• Tilaus-toimitusprosessin nopeus ja läpäisyaika keskeisiksi kilpailukei-

noiksi  

• Digitaalinen painatus kasvaa ja luo uusia mahdollisuuksia   
• Ympäristövaikutusten ja kierrätettävyyden huomioiminen korostuu 
• Pakkauksiin tulee uusia ominaisuuksia ja ”älyä” 
• Työntekijöiden moniosaaminen korostuu  
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