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Johdanto

Satakunnan visio 2010 -projektin lähtökohtana oli päivittää vuonna 1997 tehty
visio 2005 ja jatkaa näin elinkeinoelämän suunnittelutyötä yhteisen
tavoitteellisen, mutta realistisen päämäärän määrittämiseksi.

Ensisijaisia tavoitteita olivat:
• tuoda esille Satakunnan rakennekuvaus vuonna 2010
• luoda nykyiseltä toimialapohjalta 2000-luvun miniklusterirakenteet

määrittäen myös miniklusterin vetovoimaiset segmentit
• määrittää kunkin miniklusterin osalta kehitys vuoteen 2010 asti sekä

merkittävimmät muutostekijät, menestystekijät ja toimenpide-ehdotukset.

Projekti toteutettiin 20.5.2002 - 31.3.2003 segmentoiden Satakunnan
teollisuus 14 osa-alueeseen seuraavasti:

• Automaatio
• Elintarviketeollisuus
• Elektroniikka
• Graafinen teollisuus
• Kemiallinen

metsäteollisuus
• Logistiikka

• Mekaaninen metsäteollisuus
• Metalliteollisuus 1

Prosessi- ja koneteknologia
(prosessilaitokset, koneet,
metallituotteet ja partneritoiminta)

• Metalliteollisuus 2
(raskas metalli, telakat ja
metallurgia)

• Muoviteollisuus
• Ohjelmisto- ja

järjestelmätoimittajat
• Sähköntuotanto
• Tevanaketeollisuus
• Tietoliikenne

Työryhmien toimintaan osallistui kaikkiaan 104 yritysjohdon edustajaa
Satakunnasta.

Kukin toimialasegmentti käsiteltiin alan yritysjohtajista muodostetun
teollisuustyöryhmän toimesta (ryhmien kokoonpano on esitetty kunkin
toimialakohtaisen vision yhteydessä). Projektin toteutuksesta ja kirjauksesta
vastasi Swot Consulting Oy.

Toimintaa on ohjannut 10 hengen ohjausryhmä (liite 1), jonka puheen-
johtajana on toiminut vuorineuvos Tauno Matomäki.

Hankkeen ovat rahoittaneet Rauman ja Satakunnan kauppakamarit sekä
Satakuntaliitto.

Kiitämme työryhmiä ja niiden puheenjohtajia aktiivisesta osallistumisesta
työskentelyyn ja ohjausryhmää koko hankkeen koordinoinnista ja ohjauksesta.

Jaakko Hirvonsalo Juhani Saarikoski
Rauman kauppakamari Satakunnan kauppakamari
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SATAKUNNAN VISIO 2010 — YHTEENVETO

Satakunnan toimialarakenteen ennakoidaan vuonna 2010 perustuvan
edelleen metalliteollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden toimijoiden
varaan. Niiden tuotannon arvon uskotaan nousevan 4 000 miljoonaan euroon
edustaen noin 60 %:a Satakunnan tuotannon arvosta.

Toimialojen koko vuonna 2010 työllisten mukaan segmentoituna on kuvattu
seuraavassa:

Merkittävimmät kasvualueet ovat automaation, elektroniikan, ohjelmisto-
tuotannon ja tietoliikenteen lisäksi sähköntuotannossa edellyttäen, että
positiivinen Olkiluoto-sijoituspäätös lisäydinvoiman osalta toteutuu. Kasvu
tapahtuu siis uusien teknologioiden alueilla ja hyödyntäjinä ovat vakiintuneet
teollisuuden alat, kun informaation merkitys sekä tuotannontekijänä että
tuoteominaisuutena korostuu.

Kokonaiskehitys näyttää seuraavalta:

2002 2010

Yritysten lukumäärä 2 660 2 590 - 2 650

Työllisten määrä 26 970   (v. 2000) 26 100 - 27 000
(vähennys 0 - 3 %)

  lisäystä + 500 työllistä

              lisäystä + 400 työllistä

Graafinen
(kustantaminen

ja painaminen)

800
henk.

Tevanake
teollisuus

1 000
henkeä

Muovi-
teollisuus

1 450
henkeä

Mekaani-
nen metsä

1 000
henkeä

Elintarvike-
teollisuus

2 450
henkeä

Logistiikka
3 700 henkeä

Kemialli-
nen metsä

2 100
henkeä

* Jos lisäydinvoimapäätös Olkiluotoon
toteutuu

** Jos synerginen ohjelmistotekninen
miniklusteri toteutuu

Metalliteollisuus
10 600 henkeä

    lisäystä + 500, jopa + 1 000 työllistä

900
henkeä

1 000
(jopa

1 500**)
henkeä

1 800
henkeä*

Automaatio + elektroniikka

Ohjelmistot + tietoliikenne

Sähköntuotanto
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Kasvualat:

Työllisten määrä (henkeä)

2000 2010

Henkilöstölisäys
tarkastelujaksolla

Automaatio ja elektroniikka n. 500 n. 800 - 1 000 Noin + 500 henkeä

Ohjelmisto- ja järjestelmä-
toimittajat sekä tietoliikenne

n. 520 n. 900 - 1 500 Noin + 300 - 400 henkeä
(maksimissaan jopa + 1 000 henkeä)

Sähköntuotanto ja jakelu n. 1 400 n. 1 400 - 1 800 Noin + 400 henkeä
(jos tehdään ydinvoiman osalta
sijoituspäätös Olkiluotoon)

Yhteensä 2 420 3 100 - 4 300 Lisäystä n. + 30 - 70 %

Avaintoimialat:

Työllisten määrä (henkeä) Tuotannon arvo (M€)

2000 2010 2000 2010

Metalliteollisuus 10 880 10 300 - 10 500 2 299 2 500*

Kemiallinen metsäteollisuus 2 200 2 100 1 398 n. 1 500*

Yhteensä 13 080 henkeä 12 400 - 12 600
henkeä
n. - 5 %

3 697 M€ n. 4 000 M€
n. + 8 %

* Tuotannon arvot perustuvat työryhmien ennakoimaan tuottavuuden kehitykseen.

Perustoimialat:

Työllisten määrä (henkeä)

2000 2010

Työllisten määrän kehitty-
minen v. 2010 mennessä

Logistiikka n. 3 600 n. 3 700 Kasvaa lievästi, mutta pääosin
tapahtuu liiketoimen ja henkilös-
tön siirtymistä teollisuusyrityk-
sistä logistiikan palveluyrityksiin

Mekaaninen metsäteollisuus n. 1 500 n. 1 000 Vähenee noin - 500 hengellä

Elintarviketeollisuus n. 2 500 n. 2 400 - 2 500 Säilyy samana ollen
n. 2 400 - 2 500 henkeä eli

varsin korkealla tasolla

Muoviteollisuus n. 1 460 n. 1 450 Säilyy samana eli n. 1 450
henkeä

Graafinen teollisuus (sis.

kustantaminen ja painaminen)
n. 890 n. 800 Laskee jonkin verran (- 90) eli

n. 800 henkeen

Tevanaketeollisuus n. 1 400 n. ± 1 000 Laskee tarkastelujaksolla
n. 20 - 25 % (- 400) eli tasolle

n. 1 000 henkeä

Yhteensä 11 350 10 350 - 10 450 Muutos n. - 9 %

Keskeiset menestystekijät ja toimenpiteet

1. Yrityksille keskeisin kehitystoimenpide on tuottavuuden ja jalostusarvon
nostaminen yrityksissä eli yksinkertaistettuna liikevaihto per työntekijä
-tunnusluvun kasvattaminen läpi arvoverkon. Näin varmistetaan sekä
kansainvälinen kilpailukyky että kilpailuasema oman konsernin investointi-
ja panosrahoista samalla, kun tytäryhtiötalous tarkastelujaksolla
vahvistuu. Järjestelmätoimittajille ja alihankkijoille oman kapean
kilpailukyvyn kehittäminen ja korvaamattomuus arvoverkon toimijana
muodostuvat tärkeiksi.

2. Uusien teknologioiden eli edellä mainittujen kasvualojen tuotteiden,
järjestelmien ja palvelujen hyödyntäminen avain- ja perustoimialoilla
muodostuu yritysten menestystekijäksi ja samalla Satakunnan
kehityksen vauhdittajaksi.
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3. Erikoistuminen omaan yhä fokusoidumpaan osaamisalueeseen luo
kasvavan tarpeen verkostomaiselle toimintarakenteelle, joka
integroituu konkreettisesti yhteisten tietojärjestelmien ja tiedonsiirron
myötä. Informaatio tuotannontekijänä korostuu merkittävästi.

4. Osaavien resurssien saatavuus varmistetaan Satakunnassa tapahtuvan
koulutuksen avulla. Yleisen työvoimapulan ei uskota mahdollistavan
resurssien saantia muualta, eikä paluumuuttajien määrä riitä.
Yrityskohtaisen koulutuksen ja oppisopimustyyppisen koulutuksen
uskotaan kasvavan.

5. Suositetaan elinkeinotoiminnan kehittämisrakenteiden keskittämistä
kahteen alueelliseen osaamiskeskukseen Poriin ja Raumalle.
Alueellisten osaamiskeskusten osa-alueet voivat olla esim. seuraavat:

Pori Rauma

Ohjelmisto- ja järjestelmätuotanto
Automaatio
Tietoliikenne
Metalliteollisuus (koneet, laitteet, tuotteet ja
partneritoimittajat)
Muoviteollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus, jne.

Elektroniikkatuotanto
Ohjelmistotuotanto (sulautetut järjestelmät)
Logistiikka ja logistiikan tietojärjestelmät
Hydrauliikka ja automaatio
Raskas metalliteollisuus
Kemiallinen metsäteollisuus
Sähköntuotanto
Graafinen teollisuus, jne.

6. Satakuntalaisten toimijoiden kilpailukyvyn nähdään olevan piensarja- ja
yksittäistuotannossa, jolloin kansainvälinen kilpailukyky muodostuu
suunnittelu- ja toimitusprosessin nopeudesta ja tehokkuudesta.
Asiakaskohtaiset räätälöidyt ratkaisut muodostavat teollisen toiminnan
kulmakiven ja fokuksen. Tämä koskee niin täsmäsellun valmistusta kuin
yksilöllisten kenkien tekemistä. Kansainvälisen kilpailun odotetaan
edelleen merkitykseltään korostuvan ja jokainen yritys törmää siihen.

7. Logistiikan merkitys liiketoiminnan menestystekijänä kasvaa entisestään
tarkastelujaksolla. Ajankäyttö tulee olemaan yhä kriittisempi tekijä sekä
materiaali- että henkilölogistiikassa. Yritysten kriteerinä on toimia pisteissä,
joista on alle tunnin ajomatka kansainväliselle lentokentälle.

Työryhmät ehdottavat seuraavia toimenpiteitä:
• Rauman ja Porin yhteyksien turvaaminen Helsinkiin ja Turkuun. Turun

osalta tullaan hyödyntämään jatkoyhteyttä myös pendolinolla.
• Lentoliikenteen kehittäminen niin, että nykyistä tasoa olevien kotimaan-

yhteyksien lisäksi kansainväliset yhteydet vastaavat yritysten tarpeita.
• Satakunnan sisäisten yhteyksien, erityisesti Pori-Rauma (valtatie 8),

kehittäminen vastaamaan yhtenäisten työmarkkinoiden kehitys-
vaatimuksia.

• Rauman ja Porin satamayhteyksien kilpailukyvyn varmistaminen
satamiin johtavien rautatie- ja maantieyhteyksien kehittämisen sekä
väyläinvestointien myötä.
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1. Lähtötilanne

Satakunnan yleiskehitys vastaa kansallisia makrotrendejä väestökehityksen,
työllisten lukumäärän, huoltosuhteen kuten myös teollisuuden teknologia-
keskeisyyden osalta.

Visio-työskentelyssä on tullut esille osin tarpeettomankin pessimistisiä
yleisarvioita Satakunnan väestökehityksestä ja ikääntymisestä. Seuraavat
kuvat kertovat ”virallisen” oletusarvon kehityksestä, joka on väestöennusteen
osalta laskeva. Se ei poikkea maan yleiskehityksestä poislukien muutamaa
yliopistokeskeistä kasvukeskusta. Vuosina 2000 - 2010 väestöennusteen
lasku on - 9200 henkeä eli vajaa 4 %. Vuosina 1990 - 1999 lasku oli - 6980
henkeä.

Työllisten määrän viimeaikainen kehittyminen ei ole ollut huolestuttavaa,
joskin työllisyysaste on alhainen. Satakunnan työllisyysaste vuonna 2001 oli
64 % ollen kuudenneksi korkein Suomen viidestätoista TE-keskuksesta. Visio-
tarkastelu ei luo tältäkään osin synkkiä näkymiä tarkastelujaksolle. Lisäksi on
todettava yhteiskunnallisena näkökantana, että Rauman kaupungin vuosikate
vuonna 2001 oli 663 euroa/henkilö. Porin vastaava luku oli 358 euroa/henkilö,
kun se esim. Turussa oli 335 euroa/henkilö. Lähtökohdat tarkastelujaksolle
ovat täten kohtuullisen hyvät.

Lähde: Tilastokeskus

Väestöennuste ja yli 65-vuotiaiden osuus 

väestöstä Satakunnassa v. 2000 - 2030

237 661
228 459

47 77641 408

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Väestön kokonaismäärä Yli 65-vuotiaiden osuus väestön kokonaismäärästä
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Työllisten määrän kehitys on ollut varsin vakaa viime vuosina.

Tarkasteluajankohtana on odotettavissa väestön entistä voimakkaampaa
keskittymistä Satakunnan kasvukeskuksiin. Tämäkin trendi noudattaa
kansallista kehitystä. Suomessa asuu edelleen noin 45 % väestöstä
maaseudulla, kun vastaava prosenttiluku esim. Ruotsissa on 15 %.
Kehityksen uskotaan nopeutuvan vision tarkastelujaksolla.

Satakunnassa työllisten määrä jakautui vuonna 2000 seuraavan kuvan
mukaisesti. Teollisuuden osuus oli 36 %.

Työllisten määrä Satakunnassa vuonna 2000.

Työllisten määrän kehittyminen 

Satakunnassa v. 1990 - 2001

80 000

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

110 000

115 000

120 000

125 000

130 000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Henkeä

Lähde: Tilastokeskus

Teollisuus
23 499 henkeä

Muut
16 954
henkeä

Terveyden-

huolto- ja
sosiaali-

palvelut
13 400 henkeä

Tukku- ja

vähittäis-
kauppa

7 413
henkeä

Rakenta-
minen

4 493
henkeä

Lähde:
Tilastokeskus
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Lähtötilanne teollisuuden toimialojen mukaan segmentoituna näytti tuotannon
arvon mukaan suhteutettuna v. 2000 seuraavalta:

Metalliteollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden merkittävä rooli ja osuus
tulee säilymään vuoteen 2010 asti, kuten seuraavassa tullaan esittämään.

Metalliteollisuus
2 300 M€Kemiallinen

metsä
1 398 M€

Sähkön-
tuotanto
467 M€

51
M€40

M€

89
M€

Automaatio ja
elektroniikka

Ohjelmistot ja
tietoliikenne

Graafinen
teollisuus

(kustantaminen ja
painaminen)

Mekaani-
nen

metsä
341 M€

Muovi
217 M€

Teva-
nake

206 M€

Elin-
tarvike
458 M€

Logis-

tiikka
432 M€



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 10 (29) 3 3 2003

2. Keskeisiä huomioita

Satakunnan visio 2010 -projektin keskeiset tulokset on kerätty työryhmien
työskentelyn tuloksista seuraavien kuuden otsikon alle:

1. Numeerinen kehitys — yritykset ja työlliset
2. Rakenteen kehitys
3. Kasvualat
4. Tuottavuus
5. Kansainvälistyminen ja asiakaslähtöisyys
6. Osaaminen ja koulutus.

1. Numeerinen kehitys

Satakunnan teollisuuden numeerinen kehitys näyttää työryhmien
näkemysten pohjalta tarkasteltujen toimialojen osalta summattuna
seuraavalta.

Tarkastelussa mukana olleet toimialat:
• Automaatio
• Elintarviketeollisuus
• Elektroniikka
• Graafinen teollisuus
• Kemiallinen

metsäteollisuus
• Logistiikka

• Mekaaninen metsäteollisuus
• Metalliteollisuus 1

Prosessi- ja koneteknologia
(prosessilaitokset, koneet,
metallituotteet ja partneritoiminta)

• Metalliteollisuus 2
(raskas metalli, telakat ja
metallurgia)

• Muoviteollisuus
• Ohjelmisto- ja

järjestelmätoimittajat
• Sähköntuotanto
• Tevanaketeollisuus
• Tietoliikenne

Yritysten lukumäärä tulee laskemaan. Samoin työllisten määrä tullee
pienenemään tarkasteltavien toimialojen osalta seuraavasti:

2002 2010

Yritysten lukumäärä 2 660 2 590 - 2 650

Työllisten määrä (v. 2000) 26 970 26 100 - 27 000
(vähennys 0 - 3 %)

Huomioitavaa on se, että pääosalla toimialoista tapahtuu vähennystä ja
sitä laskua kompensoi kasvualojen nousu. Kasvualat ovat:
• automaatio
• elektroniikka
• ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat
• tietoliikenne
• sähköntuotanto.
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Taulukon optimistisimmat arviot perustuvat eritoten siihen, että:
a) ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat -alalla onnistutaan luomaan

todellista kasvua ja kehittymistä edistävä, yritysvetoinen
miniklusteritoiminta, joka kykenee edistämään toimialan yritysten
kehittymistä ja uusyritystoimintaa. Arvio on jopa + 1000 työllistä ja
+ 100 - 200 yritystä.

b) automaation ja elektroniikan erittäin todennäköinen kasvupotentiaali
kyetään hyödyntämään. Arvio on + 500 työllistä ja + 10 - 20 yritystä.

c) tehdään lisäydinvoiman sijoituspäätös Olkiluotoon, minkä arvioidaan
luovan sähköntuotantoalalle jopa 300 - 350 uutta suoraa työpaikkaa.
TVO:n henkilöstö lisääntyy pelkästään noin 150 hengellä. Tähän on
lisättävä tietysti vielä erilaiset välilliset henkilöstön kasvuvaikutukset.

Työllisten määrän kehitys voidaan nähdä jopa positiivisena, koska saman-
aikaisesti riittävän tuottavuuskehityksen varmistaminen on
miniklusterien keskeisin menestystekijä ja jopa olemassaolon edellytys
tarkastelujaksolla. Näin tuottavuuskehitys kompensoi ennustettua
eläköitymisvolyymia.

Eläköitymisen myötä ja em. työllisten määrän kehityksestä johtuen
työttömyyden uskotaan laskevan, muttei poistuvan.

2. Rakenteen kehitys

Yritysrakenteissa tullee tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Suuret
yritykset kasvavat ja kansainvälistyvät sekä toiminnoiltaan että
omistukseltaan. Tämän uskotaan näkyvän myös ulkomaisten
yritysjohtajien ja asiantuntijoiden lisääntymisenä alueen yrityksissä. Niin
sanottu ”tytäryhtiötalous” vahvistuu edelleen.

Ulkoistus- ja verkostoitumiskehityksen sekä uusien kasvualojen myötä
pienyritystoiminta lisääntyy. Pelkästään automaation, elektroniikan,
ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajien sekä tietoliikenteen osalta uskotaan
tarkastelujaksona syntyvän noin 100 uutta yritystä lisää. Jos ohjelmisto-
ja järjestelmätoimittajapuolella päästään aktiiviseen toiminnan kehittämi-
seen, luku voi olla kaksinkertainen. Yrittäjyyden edistäminen on siis
keskeinen haaste. Tarkastelujaksolla eläköitymisen ennustetaan lisäävän
niin ikään yrittäjyystarpeita.

Useimmat toimialojen työryhmät ennustivat tarkastelujaksolla haasteita
keskisuurille yrityksille (henkilöstömäärä noin 50 - 100 henkeä).
Niiden on vaikea
• erikoistua, kun volyymi ja monipuolisuus on säilytettävä
• saavuttaa tarvittava tuottavuuden kehitys
• säilyttää edes nykyinen kilpailukyky
• löytää riittävä liiketoiminnan johtamisosaaminen, jotta lisäkasvu ja

erikoistuminen mahdollistuisivat.
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Usein myös pääomarakenne rajoittaa kasvua varsinkin perheomisteisissa
yrityksissä. Niissä saattaa esiintyä myös tyytyväisyyttä nykytilanteeseen,
eikä riskinottoon ole haluja.

Keskisuurten yritysten jatkokehitys, kasvu ja kansainvälistyminen ovat siksi
suuria haasteita tarkastelujakson aikana. Ne tapahtuvat todennäköisesti
fuusioitumisten myötä ja vain osin omin toimenpitein. Luonnollisesti
liiketoiminnan luonne ja markkina-alue vaikuttavat kehitykseen.

Samanaikaisesti pitkään keskusteluissa esiintynyt verkostoituminen tulee
todelliseksi toimintamuodoksi ja yritykset integroituvat yhtenäisiksi
arvoverkoiksi, joissa
• jokainen keskittyy omaan ydintoimintaansa
• tietojärjestelmät ovat yhtenäisiä sekä takaavat läpinäkyvyyden ja

toiminnanohjauksellisen ”punaisen langan”
• kilpailukyky muodostuu arvoverkon yhteisestä kilpailukyvystä
• ansainta perustuu verkoston tulokseen.

3. Kasvualat

Satakunnan teollinen rakenne tulee säilymään varsin vahvasti kahden
vakiintuneen avaintoimialan varassa:
- metalliteollisuuden ja
- kemiallisen metsäteollisuuden.

Niiden yhteinen osuus teollisuudesta on tuotannon määrän mukaan
66 % ja ne säilyttävät asemansa, joskin esim. työllisten määrän odotetaan
hieman putoavan.

Työllisten määrä (henkeä) Tuotannon arvo (M€)Avaintoimialat

2000 2010 2000 2010

Metalliteollisuus 10 880 10 300 - 10 500 2 299 2 500*

Kemiallinen
metsäteollisuus

2 200 2 100 1 398 n. 1 500*

Yhteensä 13 080 henkeä 12 400 - 12 600

henkeä
n. - 5 %

3 697 M€ n. 4 000 M€

n. + 8 %

* Tuotannon arvot perustuvat työryhmien ennakoimaan tuottavuuden kehitykseen.
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Kasvualoja ovat pääosin niin sanottuja uusia teknologia-alueita sisältäen
myös sähköntuotannon. Niiden kehityspotentiaali on merkittävä.

Työllisten määrä (henkeä)Kasvualat

2000 2010

Henkilöstölisäys
tarkastelujaksolla

Automaatio ja elektroniikka n. 500 n. 800 - 1000 Noin + 500 henkeä

Ohjelmisto- ja järjestelmä-

toimittajat sekä tietoliikenne

n. 520 n. 900 - 1500 Noin + 300 - 400 henkeä
(maksimissaan jopa + 1000 henkeä)

Sähköntuotanto ja jakelu n. 1400 n. 1400 - 1800 Noin + 400 henkeä
(jos tehdään ydinvoiman osalta

sijoituspäätös Olkiluotoon)

Yhteensä 2420 3100 - 4300 Lisäystä n. + 30 - 70 %

Säilyttävät toimialat muodostavat pääosan Satakunnan toimialoista,
joskin alle 40 % työllisten määrästä vuonna 2010.

Työllisten määrä (henkeä)Perustoimialat

2000 2010

Työllisten määrän kehittyminen
v. 2010 mennessä

Logistiikka n. 3600 n. 3700 Kasvaa lievästi, mutta pääosin
tapahtuu liiketoimen ja henkilös-
tön siirtymistä teollisuusyrityksistä

logistiikan palveluyrityksiin

Mekaaninen metsäteoll. n. 1500 n. 1000 Vähenee noin - 500 hengellä

Elintarviketeollisuus n. 2500 n. 2400 - 2500 Säilyy samana ollen

n. 2400 - 2500 henkeä eli varsin
korkealla tasolla

Muoviteollisuus n. 1460 n. 1450 Säilyy samana eli n. 1450 henkeä

Graafinen teollisuus
(kustantaminen ja painaminen)

n. 890 n. 800 Laskee jonkin verran (- 90) eli
n. 800 henkeen

Tevanaketeollisuus n. 1400 n. ± 1000 Laskee tarkastelujaksolla

n. 20 - 25 % (- 400) eli tasolle
n. 1000 henkeä

Yhteensä 11 350 10 350 - 10 450 Muutos n. - 9 %
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Toimialojen kehitys Satakunnassa työllisten määrän mukaan
suhteutettuina on graafisesti esittäen seuraava:

Vuonna 2000

Vuonna 2010

Metalliteollisuus
10 880 henkeä

Sähkön-
tuotanto

1 400
henkeä

502
henkeä

518
henkeä

Elintarvike
teollisuus

2 503
henkeä

Logistiikka
3 637 henkeä

Graafinen
(kustantaminen

ja painaminen)

894 henk.Tevanake-
teollisuus

1 379
henkeä

Muovi-
teollisuus

1 463
henkeä

Mekaa-
ninen
metsä
1 544

henkeä

Kemialli-
nen metsä

2 193
henkeä

Ohjelmistot +
tietoliikenne

Automaatio +
elektroniikka

Sähkön-
tuotanto

1 800
henkeä*

900
henkeä

1000
(jopa

1400**)
henkeä

Graafinen
(kustantaminen

ja painaminen)

800 henk.

Tevanake
teollisuus

1 000
henkeä

Muovi-
teollisuus

1 450
henkeä

Mekaani-
nen metsä

1 000
henkeä

Elintarvike
teollisuus

2 450
henkeä

Logistiikka
3 700 henkeä

Kemialli-
nen metsä

2 100
henkeä

Automaatio +
elektroniikka

Ohjelmistot +
tietoliikenne

* Jos lisäydinvoimapäätös Olkiluotoon toteutuu
** Jos synerginen ohjelmistotekninen miniklusteri toteutuu

Teknologiateollisuus
(Metalliteollisuus)

10 600 henkeä
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4. Tuottavuus

Tuottavuuden kehitys on ehkä keskeisin yhteinen menestystekijä ja
samalla kehityskohde jokaiselle miniklusterille. Sen tarpeellisuus
muodostuu seuraavista tekijöistä:

a) Tytäryhtiötalouden myötä päätöksenteko uusista investoinneista tai
toimipisteiden säilyttämisestä Satakunnassa on siirtynyt ja siirtymässä
pääkaupunkiseudulle tai useimmissa tapauksissa ulkomaille. Vain kil-
pailukykyiset, korkealla tuottavuustasolla toimivat toimipisteet säilyvät.

b) Kansainvälisesti toimivien pääyritysten kilpailukyky on riippuvainen
oman arvoverkon kilpailukyvystä erityisesti kustannustehokkuuden
osalta. Tämä vaatii järjestelmätoimittajilta ja alihankkijoilta entistä
kovempaa tuottavuuskehitystä ja toimintojen integrointia verkoston
sisällä. Tämä tulee näkymään myös investointikehityksessä.

c) Kilpailu tapahtuu globaalilla tasolla, joten yritykset ovat reaalikilpailu-
tilanteessa matalan kustannustason maiden kanssa. Useat toimialat
tutkivat matalajalosteisen tuotannon siirtämistä lähialueille
tarkastelujakson aikana varmistaen näin kokonaistuottavuutensa.
Ydintoiminnot tehdään edelleen Suomessa.

d) Tuottavuuden kehittämisessä luotetaan
- tuotantoautomaation lisäämiseen myös piensarja- ja

yksittäistuotannossa
- tietotekniikan ja tietojärjestelmien kehittämiseen ja

hyödyntämiseen niin, että sama tietojärjestelmä on käytössä
koko arvoverkolla. Näin muodoin myös informaatio on tiedossa ja
jalostuu arvoverkon sisällä reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi, esim.

- elintarviketeollisuudessa asiakkaan kulutustieto tai hyllytieto
tulee päivätasolla tai reaaliaikaisesti tuotantoon

- tekstiiliteollisuudessa kuluttajasta skannattu puvun tai kengän
mittatieto siirtyy välittömästi tuotantoon

- metalliteollisuudessa 3D-suunnittelutieto siirtyy
tietojärjestelmän avulla automaattikoneille ja edelleen
huoltomateriaaliksi (PDM ja vastaavat järjestelmät).

- henkilöstön kouluttamiseen.

5. Kansainvälistyminen ja asiakaslähtöisyys

Toiminta koetaan jo nyt kilpailun osalta kansainvälisenä, mutta koko
toiminta muuntuu entistä kansainvälisemmäksi omistuksen, markki-
noiden, hankintatoimen, alihankinnan ja rahoituksen osalta. Asiakas-
lähtöisyys ja erilaisten täsmätuotteiden valmistaminen asiakas- tai asiakas-
ryhmäkohtaisesti yleistyvät. Satakuntalaisten toimijoiden kilpailukyvyn
nähdään olevan piensarja- ja yksittäistuotannossa, jolloin kansain-
välinen kilpailukyky muodostuu suunnittelu- ja toimitusprosessin
nopeudesta ja tehokkuudesta.

Asiakaskohtaiset räätälöidyt ratkaisut muodostavat teollisen
toiminnan kulmakiven ja fokuksen.
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Tämä koskee niin kemiallisen puunjalostusteollisuuden täsmäsellun
valmistusta kuin elintarviketeollisuuden sokerivalmisteita Coca-Colalle,
metalliteollisuuden yksittäistuotteita, logistiikan asiakasräätälöityjä
palveluita, automaation materiaali- ja varastonhallintajärjestelmiä,
tevanaketeollisuuden yksilöllisiä kenkiä tai villapaitoja teollisesti tuottaen.

Tähän haasteeseen vastaaminen asettaa erityisvaateita mm.
• nopeille asetusten muutoksille prosessimaisessa teollisuudessa
• suunnittelun nopeutumiselle ja sen integroimiselle tuotanto- ja

toimitusprosessiin tuote- ja järjestelmätyyppisissä toimituksissa
• yritysten henkilöstön monitaito-osaamiselle sekä henkilöstön kyvylle

toimia ja liikkua vieraiden kulttuurien parissa ja hyväksyä
monikulttuuriset työympäristöt.

6. Osaaminen ja koulutus

Satakunnassakin uskotaan tulevan taloudellisen menestymisen
perustuvan siihen, että satakuntalaiset yritykset kykenevät nostamaan
jalostusastettaan. Tämä merkitsee yrityksissä
• toiminnan fokusoimista,
• tuottavuuden lisäämistä (ks. sivu 11),
• teknologisen tason nostamista,
• kansainvälistymistä ja
• samalla alhaisen jalostusasteen tuotannon automatisoimista tai siirtoa

lähialueille.

Työryhmät pitivät ensiarvoisen tärkeänä, että Satakunta pystyy itse
tyydyttämään tulevat resurssi- ja osaamistarpeensa. Tämä johtuu siitä,
että alue ei kykene riittävissä määrin houkuttelemaan ulkopuolisia
resursseja tai turvautumaan ”paluumuuttajien” varaan.

Tässä Porin yliopistokeskuksen ja SAMK:n rooli koetaan keskeiseksi ja
niiden on yhdessä kyettävä vastaamaan
• alojen teknisestä ja teknologisesta osaamisesta,
• kansainvälistymiseen liittyvästä osaamisesta sekä
• yritystalouden eli liikkeenjohdon osaamisen koulutuksesta
joissa tulee olla erilaiset valmiudet kuin 10 vuotta sitten.

Yritykset näkevät kasvavan tarpeen toimiala- ja yrityskohtaisessa
ammattikoulutuksessa. Näihin pitäisi luoda joustavia järjestelmiä, kun
vuosittainen rekrytointitarve ei perusta kaikin osin pysyvää oppilaitos-
lähtöistä koulutusta. Siksi tarvitaan oppisopimuskoulutusta, muualta
Suomesta tulevien opetusresurssien hyödyntämistä sekä luennoitsijoita
myös yritysten paikallisjohdosta. Yrityskohtaisen koulutuksen uskotaan
kasvavan merkittävästi tarkastelujakson aikana.

Työryhmät olivat huolestuneita siitä yleiskehityksestä, että koulutuspanos
kohdistuu nykyisin ”vain” korkeakoulutasoiseen koulutukseen. ”Huomisen
ammattiosaajien ja tekijöiden” saatavuus on myös turvattava
koulutuksen avulla.
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3. Keskeiset toimenpide-ehdotukset

Visio-ryhmien työn pohjalta on koottu seuraavat keskeisimmät toimenpide-
ehdotukset, jotka ovat yhteisiä kaikille tai useimmille toimialoille seuraavan
jaottelun mukaisesti:

1. Koulutus
2. Elinkeinoelämän kehittämisrakenteet
3. Täsmäresurssit
4. Logistiikka
5. Markkinointi
6. Lisäydinvoiman sijoituspäätös.

Sivuille 18 - 20 on koottu lisäksi kunkin toimialan keskeisimmät toimenpide-
ehdotukset. Toimialakohtaiset toimenpide-ehdotukset löytyvät
kokonaisuudessaan kunkin toimialakohtaisen raportin lopusta.

1. Koulutus

Vision mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi koulutuksen merkitys on
ensisijainen ja ensiarvoinen.
• Menestys on riippuvainen osaavien resurssien saatavuudesta niin

suorittaviin tehtäviin kuin asiantuntija- ja johdon tehtäviin.
• Satakunnan on pyrittävä korkeaan omavaraisuuteen koulutuksessa,

koska siirtymisen tai paluumuuton ei uskota tarkastelujaksolla
virkistyvän.

• Yleisesti uskotaan vahvojen kasvukeskuksien (= yliopistokaupungit)
edelleen kasvavan ja kun samalla on odotettavissa työvoimapulaa, on
Satakunnan panostettava omaan koulutukseen.

• Ensisijaisesti on turvattava nykyinen osaamistaso ja varmistettava
ammattiin tähtäävä koulutus, jatkuva oppiminen sekä peruskoulutus.

Koulutuksen ja sitä seuraavan osaajatarjonnan myötä uskotaan myös
investointien tulevan alueelle. Tulevat investoinnit ovat yhä enemmän
osaajasidonnaisia eli ”tuota osaajia riittävästi, niin saat investointeja
alueelle”. Kaikki osaamistasot olisi turvattava.

Koulutuksen panokset tulisi ensisijaisesti sijoittaa Porin yliopisto-
keskukseen. Sen rooliksi toivotaan yrityslähtöistä perustutkimusta ja
soveltavaa tutkimusta painopistealueilla turvaten näin kansainvälisen
liiketoiminnan osaajien koulutuksen. Vaarana nähdään, että toimintaa
hajautetaan uusille koulutusohjelmille liian nopeasti.

SAMK:n haasteena on keskittyä toimiala- ja pääyrityssidonnaisesti
vastaamaan suorittavien ja asiantuntijaresurssien koulutuksesta.
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Porin yliopistokeskuksen ja SAMK:n tulisi muodostaa yhteisiä
2 - 3 vuoden tutkimusohjelmia, joista saadaan toimialoittain
perustutkimuksen kautta tuotekehitystuloksia suoraan toimialan
pääyritysten hyödyksi. Tämä vaatii taloudellisia erityispanoksia, työnjakoa,
yhteistyökykyä, toiminnan yrityslähtöistä ohjausta ja yritysten mukanaoloa.

Yritysten oma koulutus tulee kasvamaan. Siksi yrityskohtaista koulutusta
uusine yrityslähtöisine piirteineen vahvistetaan, jotta pienten toimialojen
tai erityisosaamistarpeiden pieniä, kohdistettuja koulutusmääriä
kyetään toteuttamaan.

Tämä siitäkin huolimatta, että se tuntuu kalliilta. Useimmat toimialat tai
yritykset eivät kykene rekrytoimaan kymmeniä samankaltaisia osaajia
vuosittain (vrt. mekaaninen metsäteollisuus, graafinen teollisuus,
logistiikka, muoviteollisuus jne.).

2. Elinkeinoelämän kehittämisrakenteet

Koko Satakuntaa yhdistävää elinkeinoelämän kehittämis- ja yhteistyö-
rakennetta on vaikea saada aikaan. Pori-Rauma-akselilla eletään lähinnä
”asumuseron” kaltaisessa liitossa.

Kun tarkastelujaksolla ennustetaan samalla väestön voimakasta
keskittymistä Satakunnan suurimpiin keskuksiin, tuntuu luonnolliselta, että
Porin ja Rauman seudut määrittävät omat alueelliset osaamiskeskus-
ohjelmansa sekä niiden sisällöt. Em. kaupungit (seutukunnat) vastaavat
omien teknologiakeskustensa kautta oman elinkeinoelämänsä
kehityksestä, mutta myös keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. Tämä
sallii samalla luonnollisen kilvoittelun alueiden välillä.

Alueellisten osaamiskeskusten osa-alueet voivat olla esim.

Pori Ohjelmisto- ja järjestelmätuotanto
Automaatio
Tietoliikenne
Metalliteollisuus (koneet, laitteet, tuotteet ja partneritoimittajat)
Muoviteollisuus
Mekaaninen metsäteollisuus
Jne.

Rauma Elektroniikkatuotanto
Ohjelmistotuotanto (sulautetut järjestelmät)
Logistiikka ja logistiikan tietojärjestelmät
Hydrauliikka ja automaatio
Raskas metalliteollisuus
Kemiallinen metsäteollisuus
Sähköntuotanto
Graafinen teollisuus (sis. kustantaminen ja painaminen)
Jne.
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Satakunnan nykyiset kehitysorganisaatiot vastaisivat
elintarviketeollisuuden ja tevanaketeollisuuden kehityksestä.

Elinkeinoelämä kannustaa yhdistämään kehittämisorganisaatioita.
Ratkaisuna voisi olla se, että kasvatetaan kaksi voimakasta ja kriittisen
volyymin ylittävää teknologiakeskusta edellä kuvatulla tavalla. Niiden
toiminta yhdistyy fyysisesti ja toiminnallisesti Porin yliopistokeskuksen ja
SAMK:n toimintaan. Pyritään tiivistämään nykyisten kehitys-
organisaatioiden ja yritysten keskinäistä yhteistyötä hyödyttämään entistä
konkreettisemmin yrityksiä.

3. Täsmäresurssit

On tehtävä erityisiä täsmätoimenpiteitä, jotta Satakunta kykenee saamaan
huippuyrityksiinsä huippuosaajia Suomesta tai maailmalta sekä sellaisia
investointeja ja uutta yritystoimintaa, jotka vaativat huippuosaajia.
Oletusarvona on, että tarkastelujaksolla liikkuvuus kasvaa merkittävästi.
Erityistoimenpiteitä ovat esimerkiksi:
a) alueen imagoon panostaminen ja positiivisten referenssien esille

tuonti. Tämä merkitsee usean vuoden systemaattista ja melko
kallistakin investointia markkinointiin.

b) uusrekrytoinneissa muuttavien perheiden kokonaispalvelu, ei yksin
yhden henkilön rekrytointia. Tämä merkitsee

- työpaikan hakua puolisolle erityistoimenpitein. Kysymys on
perheen kokonaisansioiden varmistamisesta

- kilpailukykyisten tonttien ja asuntojen tarjoamista kaavoituksen
avulla

- perhepäivähoidon järjestämistä
- englanninkielisen koulutuksen tarjoamista peruskoulussa, mikä on

maailmalta kotiin palaaville ensiarvoisen tärkeää. Ulkomailta
palaavat perheet ovat potentiaalisimpia henkilöitä sijoittumaan
alueelle ja vastaavat samalla myös alueen kansainvälistymis-
tarpeisiin. Ulkomaan paluumuuttajat eivät ole myöskään sidoksissa
tiettyyn kaupunkiin tai alueeseen Suomessa.

Yliopiston fokuksen laajentaminen tähtää myös kokonaispalvelun
lisäämiseen.

4. Logistiikka

Logistiikan merkitys liiketoiminnan menestystekijänä kasvaa
entisestään tarkastelujaksolla. Ajankäyttö tulee olemaan yhä kriittisempi
tekijä sekä materiaali- että henkilölogistiikassa. Esimerkiksi useissa
konserneissa tehdään päätöksiä sillä perustein, onko toimipiste tai
uusinvestointi alle yhden tunnin ajomatkan päässä toimivasta
kansainvälisestä lentokentästä.



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 20 (29) 3 3 2003

Työryhmät ehdottavat seuraavia toimenpiteitä:
• Rauman ja Porin yhteyksien turvaaminen Helsinkiin ja Turkuun. Turun

osalta tullaan hyödyntämään jatkoyhteyttä myös pendolinolla.
• Lentoliikenteen kehittäminen niin, että nykyistä tasoa olevien kotimaan-

yhteyksien lisäksi kansainväliset yhteydet vastaavat yritysten tarpeita.
• Satakunnan sisäisten yhteyksien, erityisesti Pori-Rauma (valtatie 8),

kehittäminen vastaamaan yhtenäisten työmarkkinoiden
kehitysvaatimuksia.

• Rauman ja Porin satamayhteyksien kilpailukyvyn varmistaminen
satamiin johtavien rautatie- ja maantieyhteyksien kehittämisen sekä
väyläinvestointien myötä.

Muut logistiset kehityshankkeet:
• Väyläinvestoinnit Rauman ja Porin satamiin
• Raideliikenteen akselipainon nostaminen 25 tonniin
• Terminaali-investoinnit materiaalien käsittelyn automatisointiin ja

nopeuttamiseen. Vuosaari tuo erityisesti konttiliikenteeseen
rakenteellisen kilpailumuutoksen.

• Opiskelijoille erittäin edullisia yhteyksiä Porin ja Rauman välille
helpottamaan opiskelua.

5. Markkinointi

Työryhmät näkivät itse Satakunnan kokonaiskehityksen synkempänä kuin
realiteetit ja faktat antavat ymmärtää, erityisesti verrattuna muihin kotimaan
maakuntiin. Sisäinen pessimismi näkyi myös projektin aikana julkaistun
sisäisen barometrin tuloksissa.

”Kukaan ei voi uskoa Satakuntaan, elleivät satakuntalaiset itse usko
tulevaisuuteensa.” Sen vuoksi tarvitaan merkittävää sisäistä
markkinointia ja positiivisten uutisten ja referenssien levittämistä sekä
Satakunnassa että koko maassa.

• Työ lienee syytä ulkoistaa ulkopuolisten asiantuntijoiden tehtäväksi
esim. kahden vuoden hankkeena.

• Pääkaupungille voisi perustaa (tuettuna toimintona) yhteisen
toimistohotellin (”SataOffice”), jota satakuntalaiset yritykset voisivat pitää
tukikohtanaan pääkaupunkiseudulla. Samalla piste toimisi
satakuntalaisten yritysten paikallisena asiakasrajapintana
pääkaupunkiseudun yrityksiin. Tarve on erityisesti ohjelmisto- ja
järjestelmätoimittajilla sekä graafisen alan yrityksillä, mutta muillakin on
tarve penetroitua pääkaupunkiseudulle.

• Julkisen hallinnon hajauttamissuunnitelmiin tulisi suhtautua aktiivisesti ja
aloittaa tarvittava myynti- ja lobbaustyö. Koulutettavien resurssien
tarjoaminen lienee yksi keskeisistä sijoituspäätösten kriteereistä.
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6. Lisäydinvoiman sijoituspäätös

Lisäydinvoiman positiivinen sijoituspäätös on Satakunnalle ennen kaikkea
tärkeä psykologinen virstanpylväs koko Satakunnan strategisella
kehityspolulla. Sen vaikutus on merkittävä myös pysyvän työllisten määrän
lisäyksen osalta (lisäys n. 300 - 350 henkeä), joten toimenpiteiden tulee
olla voimakkaita ja kohdistettuja, jotta Olkiluoto-päätös realisoituu.

Kysymys ei ole Olkiluodon tai Rauman seudusta, vaan koko Satakunnasta.
Yliopistotasoisen koulutuksen lupaaminen alan tarpeisiin ja sijoitettuna
Porin yliopistokeskukseen on syytä tutkia nopeasti.

Lisäydinvoiman sijoituspäätöksen vaikutukset on käsitelty erikseen
sivuilla 21 - 22.
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4. Keskeisin toimenpide-ehdotus työryhmittäin

Kukin toimialaryhmä on kiteyttänyt keskeisimmän kehitysehdotuksensa
seuraavasti:

Automaatio

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

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuudessa on tärkeää koko kuluttajalähtöisen arvoketjun
tuotannon, tuotekehityksen ja informaatiovirran tiiviimpi integroiminen. Näin
vastataan uusiin kulutus- ja makutottumuksiin kuten valmisruoan lisääntyvään
käyttöön ja private label -tuotteiden kustannustehokkaisiin tuottamisvaateisiin
sekä ruoan terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin.

Lisäksi tulee kehittää suomalaisen ja kansainvälistyvän kaupan hallintaa eli
tyydyttää kansainvälisten osto-organisaatioiden kansalliset tarpeet ja
hyödyntää kansainväliset jakelumahdollisuudet erikoistuoteryhmissä.

Elektroniikka

Elektroniikan kasvu vaatii suunnittelupalveluiden kehittämistä tukemaan
elektroniikan tuotantoa ja soveltajien valmiutta hyödyntää elektroniikkaa.
Suunnittelupalvelujen lisääminen hyödyttää kaikkia toimialoja, jotka ovat kas-
vavassa määrin elektroniikan soveltajia. Lisäksi edistetään uusien tuotanto-
teknologioiden tutkimusta ja testausta sekä siirtoa teolliseen mittakaavaan.

Graafinen teollisuus

Perustetaan graafisen alan ammattikoulutus Satakuntaan erityisjärjestelyin.
Lisäksi myynnillisen aktiviteetin kohottaminen pääkaupunkiseudun
asiakkaissa on volyymin varmistamiseksi ja kohottamiseksi tärkeää.

Kemiallinen metsäteollisuus

Keskeistä on nykyisen osaamistason säilyttäminen korkealla tasolla
pitämällä Satakunta ja satakuntalainen metsäteollisuus kilpailukykyisenä
työpaikkana. Metsäkemian tuotteiden jalostuspotentiaalia ja uusien
tuotteiden kehittämistä voidaan aktivoida.
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Logistiikka

Kehitetään todellista satamayhteistyötä ja työnjakoa Porin ja Rauman
kesken. Tuleva kilpailu ei ole näiden kaupunkien välillä, vaan muodostuu
vastakkainasetteluksi Satakunta vastaan muut. Lisäksi edistetään
automaation lisäämistä ja tietojärjestelmien (netti- ja tietopalvelut,
markkinapaikat) kehittämistä koko logistiikan alalle, ei vain yrityskohtaisesti.

Mekaaninen metsäteollisuus

Tehostetaan sahateollisuudessa uusien teknologioiden jatkuvaa
hyödyntämistä ja samalla toiminnan kansainvälistämistä edistetään edelleen.
Jatkojalostuksessa verkostoa ja pienyrittäjyyttä vahvistetaan veturiyritysten
ympärille erityisesti koulutuksen ja uusyritystoimintatuen avulla.

Teknologiateollisuus

Metalliteollisuus 1
Prosessi- ja koneteknologia (prosessilaitokset, koneet, metallituotteet ja
partneritoiminta)

Aktivoidaan satakuntalaisen metalliteollisuuden kehitysprojekti sisältäen:
• oppilaitosyhteistyön, koulutussisällön ohjaamisen, kesäharjoittelupaikat
• imagon nostamisen: teknologian korostamisen, työpaikkojen ”kasvojen

pesun”
• lähialueverkostoitumisen.
Vastuutetaan kauppakamarien ja Teknologiateollisuus ry:n (MET) yhteiseksi
projektiksi toimenpiteiden varmistamiseksi.

Metalliteollisuus 2 (raskas metalli, telakat ja metallurgia)

Vahvistaa ja ajankohtaistaa tuotantoteknologia- ja projektijohtamisen
osaamista ja tähän liittyen SAMK:n opetusohjelmia. Verkostoitumisen
kehittäminen partnerienvälisen tietojärjestelmäintegraation avulla on
ensiarvoisen tärkeää tuottavuuden kehittämisessä ja läpimenojen
lyhentämisessä.

Kehitetään paikallisten toimijoiden yhteistyötä luomalla yhteisiä
suunnittelumenetelmiä ja standardeja, joiden avulla mahdollistetaan alueen
suunnittelutoimistojen kyky vastata kapasiteetillisesti suurienkin hankkeiden
suunnittelusta.



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 24 (29) 3 3 2003

Muoviteollisuus

Muoviteollisuudessa keskeisiksi tekijöiksi muodostuvat
tuotekehitysaktiviteetin nostaminen ja uusien, erityisesti tulevaisuuden
ympäristövaateet täyttävien muovimateriaalien ja tuotantoteknologioiden
hyödyntäminen.

Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat

Perustetaan yhteinen synerginen ohjelmistotekninen miniklusteri.
Tunnistetaan siihen liittyvät ”core-ohjelmistomoduulit” sekä kehitetään
veturiyrityslähtöinen toimintamalli ohjaamaan tutkimus- ja koulutustoimintaa
sekä yritysten keskinäistä verkostoitumista klusteripohjaisesti.

Sähköntuotanto

Hyödynnetään Posiva Oy:n kasvua ja toimitaan aktiivisesti toimialan keskittä-
misestä johtuvien yritysmahdollisuuksien saamiseksi Satakuntaan. Olkiluoto-
päätös on keskeisin haaste ja vaatii aktiivisuutta alueen toimijoilta. Alan koosta
johtuen osaajien koulutusta olisi saatava alueelle.

Tevanaketeollisuus

Kehitetään valmistusteknologiaa ja ohjausjärjestelmiä niin, että voidaan har-
joittaa yksittäis- ja piensarjatuotantoa massatuotannon keinoin. Skannaus-
teknologia ja tiedon siirtojärjestelmät muodostuvat tällöin keskeisiksi.

Tietoliikenne

Tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla kehitetään uusia teknologioiden mahdol-
listamia spin-offeja ja uusien liikeideoiden kehittämistä pääyritysten ohjauk-
sessa. Vaatii uskaliaita, yrityslähtöisiä ja fokusoituja valintoja ja päätöksiä.
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5. Ydinvoimapäätös

Tarkasteltavalla aikajaksolla vuoteen 2010 mennessä Satakunnan osalta
tehdään merkittävä kansallinen päätös uuden lisäydinvoimalaitoksen
sijoituksesta. Koska näin merkittävä päätös sijoittuu tarkastelujaksolle,
haluttiin päätöksen vaikutuksia tarkastella erikseen.

Mikäli ratkaisu on positiivinen Satakunnan osalta, sen merkitys on
yhteenvedonomaisesti seuraava.

Investoinnin arvioitu koko on n. 1,7 - 2,5 miljardia euroa. Sijoituspäätös
tehdään vuoden 2003 loppuun mennessä.

1. Satakunnassa investointivaiheen tuotantovaikutus on n. 0,2 - 0,4 miljardia
euroa ja työllisyysvaikutus on n. 2700 - 5100 henkilötyövuotta eli noin
800 - 1000 henkilöä vuodessa. Luvut sisältävät suorat, kerrannaiset ja
johdetut vaikutukset Satakunnassa enimmillään.

2. Vuositasolla tuotantovaikutuksesta jää alueelle enimmillään noin 80
miljoonaa euroa eli noin 2,6 % alueen bruttokansantuotteesta.

3. Sen pysyvän henkilöstölisäyksen sähköntuotannon ja jakelun
toimialalla on arvioitu olevan 300 - 350 henkeä. Pelkästään TVO:lla
henkilöstön arvioidaan lisääntyvän noin 150 hengellä. Pääosa muusta
lisäyksestä kohdistuu kunnossapitoon, vuosihuoltoon, automaatioon ja
vastaaviin toimintoihin.

4. Satakunnan alueella on tehdyn kartoituksen mukaan n. 60 yritystä, joiden
toiminta ja liikeidea mahdollistavat tuotteiden tai palveluiden
tarjoamisen. Potentiaalisimmat yritykset löytyvät

- metallirakentamisen ja laitevalmistuksen
- rakentamispalveluiden
- putki- ja ilmastointirakentajien
- automaation sekä
- suunnittelu-, dokumentointi- ja muiden yrityspalveluiden

parista.

5. Työryhmien omien arvioiden mukaan ydinvoiman sijoituspäätöksellä ei
ole vaikutusta energiaintensiivisten toimialojen, kuten prosessi-
teollisuuden toimintaan, kustannuksiin tai investointiaktiviteettiin. Tämä
johtuu siitä, että sijoituspäätöksellä Olkiluotoon tai Loviisaan ei ole
vaikutusta energian tai sähkön hintaan. Siirtomaksulla ei ole merkittävää
kustannusvaikutusta. Näille toimialoille, kuten koko teollisuudelle oli
tärkeää, että itse ydinvoimapäätös syntyi.
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6. Toisaalta ydinvoiman sijoituspäätöksellä on merkittävä psykologinen
vaikutus alueen kehitykselle ja päätös on suora signaali siitä, että
Satakunta on kehittyvä, investointimyönteinen alue. Viesti ymmärretään
positiivisesti myös sekä kansainvälisessä että kotimaisessa omistuksessa
olevissa konserneissa. Olkiluodon lisäinvestoinnin myötä yrityspalveluiden
osaaminen ja resurssit kehittyvät. Niitä voidaan hyödyntää myös muissa
em. konserneissa ja niiden tulevissa investoinneissa.

7. Investointivaiheen uskotaan tuovan alueelle merkittävästi uutta
työvoimaa Satakunnan ulkopuolelta sekä kotimaasta mutta myös
lähialueilta. Tämä luo mahdollisuuden saada henkilöitä jäämään alueelle
myös investointivaiheen jälkeen vastaamaan eri toimialojen tuleviin
työvoimatarpeisiin.

8. Investoinnin välillinen vaikutus on alueella erityisesti palvelun ja kaupan
aloilla luonnollisesti merkittävä.

9. Investointivaiheen uskotaan nostavan alueen kustannustasoa
hetkellisesti. Vaikutuksen ei uskota olevan merkittävä, vaikka
rakentaminen ajoittuisi seuraavan nousukauden kanssa päällekkäin.

10. Investointivaiheella on merkittävä vaikutus alueen logistiikkaan. Tämä
näkyy satamatoiminnoissa ja erityisesti lentoliikenteessä. Lentoliikenne
vaatinee erityisjärjestelyjä ja esim. yhteyksien parantamista Helsinkiin ja
Tukholmaan.
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Ohjausryhmä

Henkilö Yritys

Tauno Matomäki, puheenjohtaja

Jussi Helavirta Outokumpu Poricopper Oy

Pentti Kuikka Satakuntaliitto

Yrjö Olkinuora UPM-Kymmene Oyj

Kari Ollila Swisslog Oy

Pekka Paasikivi Oras Oy

Mauno Paavola Teollisuuden Voima Oy

Jaakko Hirvonsalo Rauman kauppakamari

Juhani Saarikoski Satakunnan kauppakamari

Harri Sjöholm, sihteeri Swot Consulting Oy
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Työllisten määrän ja yritysten määrän kehittyminen
toimialoittain

Automaatio ja elektroniikka

v. 2002 v. 2010

Yritysten lukumäärä 60 70 - 80

Työllisten lukumäärä (v. 2000) 500 800 - 1000

Elintarviketeollisuus

v. 2002 v. 2010

Yritysten lukumäärä n. 130 n. 100

Työllisten lukumäärä (v. 2000) 2500 2400 - 2500

Graafinen teollisuus (sis. kustantaminen ja painaminen)

v. 2002 v. 2010

Yritysten lukumäärä 60 45 - 50

Työllisten lukumäärä (v. 2000) 894 n. 800

Kemiallinen metsäteollisuus

v. 2002 v. 2010

Yritysten lukumäärä 20 n. 20

Työllisten lukumäärä (v. 2000) 2200 2100

Logistiikka

v. 2002 v. 2010

Yritysten lukumäärä n. 800 800

Työllisten lukumäärä (v. 2000) n. 3600 kasvaa lievästi

Mekaaninen metsäteollisuus

v. 2002 v. 2010

Yritysten lukumäärä 285 200

Työllisten lukumäärä (v. 2000) n. 1500 n. 1000
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Metalliteollisuus 1
Prosessi- ja koneteknologia (prosessilaitokset, koneet, metallituotteet, partneritoiminta)

v. 2002 v. 2010

Koneiden ja laitteiden
valmistus 270

Metallituotteiden valm. + 400

670

Raskas metalli + 57

Yritysten lukumäärä

Metallitoimiala yht. 720

Æ vähenee

     jonkin verran

Koneiden ja laitteiden
valmistus

(v. 2000)
3900

Metallituotteiden valm. + 2500

n. 6500

Raskas metalli + 4500

Työllisten lukumäärä

Metallitoimiala yht. 11 000

Æ vähenee

     jonkin verran

Metalliteollisuus 2 (raskas metalli, telakat ja metallurgia)

v. 2002 v. 2010

Yritysten lukumäärä 55 yli 40

Työllisten lukumäärä (v. 2000) 4500 n. 4000

Muoviteollisuus

v. 2002 v. 2010

Yritysten lukumäärä 87 90 - 95

Työllisten lukumäärä (v. 2000) 1460 1450

Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikenne

v. 2010

Ohjelmistotuotannon näkemys

v. 2002

Vaihtoehto A* Vaihtoehto B**

Tietoliikenteen
näkemys

Yritysten
lukumäärä

180 400 250 - 300 220

Työllisten luku-
määrä

(v. 2000)
520

1500 henkilöstö: + 5 %/v
liikevaihto: + 5 %/v

900 - 1000

* Jos synerginen ohjelmistotekninen miniklusteri toteutuu
** Jos jokainen toimija kehittyy omista lähtökohdistaan

Sähköntuotanto

v. 2002 v. 2010

Yritysten lukumäärä 69 (Tilastokeskus) Voi kasvaa yhteisyritysten
ansiosta, ei kuitenkaan

merkittävästi Æ n. 70

a) ydinvoima
ei sijoitu
Olkiluotoon

b) ydinvoima
sijoittuu
Olkiluotoon

Työllisten lukumäärä Kokonaisluku
(v. 2000) 1400

1400 n. 1800

Tevanaketeollisuus

v. 2002 v. 2010

Yritysten lukumäärä n. 250 n. 200

Työllisten lukumäärä (v 2000) n. 1400 n. ± 1000


