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Toimiala (miniklusteri) — muoviteollisuus

Toimialan kuvaus

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

Sidostahot
- TE-keskus

- Finnvera
- PrizzTech

Puoli-
valmisteiden
jatkojalostajat

Alihankkijat

Muottien,
mallien ja
työkalujen
valmistajat

Suunnittelijat
ja muotoilijat

Raaka-aine-
toimittajat
(kemian-

teollisuus,
yksityiset)

Ekstruusio-
yritykset

Kalvon-
valmistajat ja
jatkojalostajat

Kumiteollisuus

Tyhjiö-
muovaajat

Ruiskuvalu-
yritykset

Vaahtomuovin
valmistajat

Lujitemuovi-
tuotteiden
valmistajat
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Muoviteollisuus

Nykytilan määrittely

Muovi- ja kumituotteiden valmistus (code 25)

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

81 87 4 1 2 81 3 3

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

1175 henkeä 1463 henkeä 150,0 M€ 216,2 M€

Keskeiset yritykset segmentoituina

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

Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001
(henkeä)

Liikevaihto v. 2001
(euroa)

Oy KWH Pipe Ab Ekstruusioyritys Muoviputkijärjestelmien valmistus ja kehittäminen 384 63,1

RKW Rosenlew Kalvonvalmistaja ja jatkojalostaja Tarralaminaatit, silikonoidut paperit, teollisuuskääreet
sekä pakkauskalvot

4872 (konserni,
jalostusteollisuus)

1480,0 (konserni,
jalostusteollisuus)
88,0 (Suomi)

Amcor Flexibles Finland
(ent. Akerlund & Rausing)

Kalvonvalmistaja ja jatkojalostaja Pakkaus- ja kääremateriaalien kehittäminen, tuotanto
ja markkinointi etupäässä elintarviketeollisuudelle

200 49,6

Rosenlew RKW Finland Oy Kalvonvalmistaja ja jatkojalostaja Muovipakkausten valmistus 254 34,5

Stenqvist Suomi Oy Kalvonvalmistaja ja jatkojalostaja Säkkien ja pussien valmistus 130 16,7

Oy Avanspack Ab Kalvonvalmistaja ja jatkojalostaja Muovikalvolle painatus, laminointi 50 9,7

Sauplast Oy Kalvonvalmistaja ja jatkojalostaja Muovikalvot, -pussit ja -säkit 10 - 19 2,6

Trigonox Oy Kalvonvalmistaja ja jatkojalostaja Muovipakkausten valmistus, muovikassit ja -pussit 10 - 19 1,2
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Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001
(henkeä)

Liikevaihto v. 2001
(euroa)

Suomen Euromaster Oy Kumiteollisuus Autojen renkaita 311 (konserni) 57,7 (konserni)

Reka Kumi Oy Kumiteollisuus Kumituotteita 37 2,4

ProMark Oy Lujitemuovien valmistaja Mailat, lujitemuovit, kestomuovit, maahantuonti,
tuotantoteknologia,

45 3,6

Vanttilan Muovi Oy Lujitemuovien valmistaja Muovituotevalmistaja 1 - 4 0,9

Leo Laine Oy Muottien, mallien ja työkalujen
valmistaja
Ruiskuvaluyritys, Tyhjiömuovaaja
Alihankinta, Ekstruusioyritys

Alihankintamuovausta sekä lokari-sisälokasuojan
valmistusta lumikelkka-, traktori- ja eri teollisuusaloille

53 4,3

Absolut Yacht Oy (Rauma),
toiminta ollut keskeytettynä ja
sitä jatketaan vuonna 2003

Muottien, mallien ja työkalujen
valmistaja
Suunnittelijat ja muotoilijat
Lujitemuovien valmistaja

Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus,
purjeveneet erityisesti

2 0,12

SPU-Systems Oy Raaka-ainetoimittaja Rakennusmateriaalivalmistus, polyuretaani-
lämmöneristeet

60 11,4

L&T, Muoviportti Oy Raaka-ainetoimittaja Muovihylyn jalostus alihankintana uusiomuoviraaka-
aineeksi

20 - 49 4,2

Oras Oy Ruiskuvaluyritys Vesijärjestelmät ja niihin liittyvät komponentit,
tekninen muovi

755 86,5

Polimoon Oy Ruiskuvaluyritys
Alihankinta

Ruiskupuristetut muovikotelot alihankintana 293 32,5

Superfos Packing Oy Ruiskuvaluyritys Muovipakkausten valmistus 20 - 49 5,6

Meriser Oy Ruiskuvaluyritys Kaivot (sekä lattiakaivot että kunnallistekniikkakaivot),
alipaineventtiilit, WC-varaosat ym.

30 3,4

Niskanen Hangers
(ent. Veikko Niskanen Ky)

Ruiskuvaluyritys Muoviset vaateripustimet 9 1,0

Chematur Ecoplanning Oy Suunnittelijat ja muotoilijat Kone- ja prosessisuunnittelu, prosesseja kemianteol- 10 - 19 0,4
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Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001
(henkeä)

Liikevaihto v. 2001
(euroa)

lisuudelle, ekosuunnittelu (hapot, aromaatit, vetyperoksidi)

Matti Saarela Ky Suunnittelijat ja muotoilijat
Kumiteollisuus

Myyntitelinesuunnittelu, myyntitelineet,
mainostelineet, alihankinta

Satatuote Oy Tyhjiömuovaaja Elintarvikkeiden ja elektroniikan muoviset pakkaukset
sekä tuotealustat

65 10,4

Motoseal Components Oy Tyhjiömuovaaja Metalli- ja muovituotteet, Masi-kiinteistön-
hoitovälineet, ajoneuvoteollisuuden osahankinta, osia
maataloustraktoreihin

25 3,1

Muovitekniikka Oy Europlast Tyhjiömuovaaja Tyhjiömuovausta (alihankinta ja omat tuotteet) 20 - 49 2,5

Superlon Oy Vaahtomuovin valmistaja Vaahtomuovit sekä uusiovaahtomuovit ja niiden
jalostaminen muun teollisuuden tarvitsemiksi
alihankintatuotteiksi tai valmiiksi kulutustavaroiksi

70 8,6
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Trendit ja vaikuttavat tekijät

1. Venäjän markkinoiden merkitys markkina-alueena ja valmistajana
korostuu.

2. Aasian vaikutus raaka-ainehintaan heiluttaa kustannustekijöitä.
3. Kansallisten raaka-ainetukkurien määrä ja rooli on samalla vähentynyt.
4. Tiettyjen materiaalitoimittajien osalta keskittyminen luo ”kartellimaisia”

rakenteita.
5. Alan rakennemuutosten johdosta suuret yritykset kasvavat edelleen, myös

yli maarajojen. Pienet ja joustavat yritykset saavat samalla elintilaa.
Keskisuuret ovat vaikeimmassa asemassa. Jopa kilpailevien yritysten
yhteistuotanto aktivoituu.

6. Kierrätettävyys ei näy vielä merkittävästi raaka-ainepuolella. Merkitys
kasvaa kuitenkin koko ajan.

7. Nopeusvaateisiin vastaamiseksi muotinvalmistajat tekevät prototyyppejä,
0-sarjoja ja piensarjoja. Verkottuminen tapahtuu yrityskeskeisesti.

8. Läpimenoaikavaade kasvaa yhä.
9. Business-to-business-asiakkaat siirtyvät halpatuotantomaihin.

Paine seurata perässä kasvaa eli on etabloiduttava lähelle asiakkaita.
10.Moduuliajattelu, standardointi ja tuoteperheajattelu lisääntyvät.
11. Investointien kertakoko kasvaa ja tehollinen käyttöikä lyhenee

teknologiakehityksen vuoksi. Osaamisvaade kasvaa käytön osalta.
Samalla on katsottava kotimarkkinoita suurempia markkina-alueita.

12.Kansalliset standardit poistuvat ja EU-direktiivit korvaavat ne.
Vienti helpottuu.

13.Hintataso kansainvälistyy. Asiakaskanta on monikansallista ja asiakkaat
vertaavat helposti hintatasoja eri maissa.

14.EU:n laajentumisen myötä lähialueet tulevat toiminnallisesti Suomea
lähemmäksi.

15.PVC:n käyttöön liittyvä keskustelu jatkuu, eikä EU ole kyennyt
linjapäätöksiin. Raskasmetallistabilaattoreille ja tietyille pehmitinaineille
tulee rajoitteita. Korvaavia tuotteita on yhä laajemmin saatavissa.

16.Pyrkimys käyttää uusia vaativampia raaka-aineita lisääntyy esim.:
- erikoistumisen
- monikerrostekniikan sekä
- modifiointien vuoksi.

Halvoilla perusmuoveilla tyydytetään teknisten sovellusten tarpeita.
17.Ympäristöarvojen myötä ”chemofobia” voi tuoda yllätyksiä.
18.Mittaustekniikoiden ja ”innostuneisuuden” myötä saattaa tulla yllätyksellisiä

ympäristölähtöisiä muutoksia.
19.Energian hinnan kehitys lienee nouseva; lisää kustannuksia.
20.Ympäristöjärjestelmien ja -sertifikaattien vaade yleistyy. On edellytys myös

toimittajaksi hyväksymiselle.
21.Elinkaariajattelu ja erityisesti sen loppuosan merkitys kasvaa.
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Roadmap — muoviteollisuus

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

Tuotanto,
valmistus,
tuotantopaikka,
tuote ja materiaalit

Asiakkaat,
markkinat ja
markkina-alueet

Muovin käyttö
kunnallistekniikassa

Komposiittimuovit

Pakkausmuovin kasvu

Sähköiset anturit
(induktiiviset anturit)

Neuvostoliiton iso volyymi Skandinavia
kotimarkkina-aluetta

IT-sektorin kasvu aktivoi
välillistä vientiä (voimakas
partneroituminen)

Euron tuleminen
- kansainvälisyys helpottuu
- läpinäkyvyys toiminnassa ja hinnoissa

Tukkureiden rooli
vähenee ja muuttuu
- laskuttaja
- asiakasrajapinnan hoito
- markkinaselvitykset

eKauppa

Aktiivista
asiakaskontaktointia
verkon kautta

Venäjän markkinoiden
uudelleen avautuminen

Liittyminen ja integroituminen
asiakkaan järjestelmiin

Venäjän merkitys
raaka-ainetoimittajana

Ruiskuvaluteknologian
volyymin lisääntyminen

Propeenin käytön kasvu

Metalloseenit
Kappaleenkäsittely-
robotiikka

Logiikkakäytöt

Numeerinen ohjaus

Suuremmat
tuotantoyksiköt

Tuotanto siirtyy
halpamaihin

Älyn lisääminen
pakkauksiin

Öljykriisin vaikutus
materiaalin hintaan

Vaahtomuovin kasvu

Työsuojelunäkökohtien
korostuminen

Kansainväliset
omistukset

Kansainvälisyys
merkitsee monikansallista
toimintatapaa

Baltian markkinoiden
merkitys kasvaa
- markkina-alue
- tuottamispiste
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SWOT-analyysi (muoviteollisuus)
Työryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avulla
alla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseen
SWOT:iin.

Vahvuudet Heikkoudet
• Korkean tuotantoteknologian soveltaminen

osaavasti eri tuotesovelluksiin (vastataan
halpamaiden tuotantoon)

• Riittävä tuottavuus — hyvää laatua järkevin
kustannuksin — sisäinen yrittäjyys

• Myynnin tuotekehitysresurssit / tekninen tuki
• Joustavuus ja nopeus muutosten ja

läpimenojen osalta
• (Koti)markkinoilla kiinteät kumppanuudet,

kytkeytyminen asiakkaan T&K:hon ja
järjestelmiin

• Suomalaisten nuorten hyvä kielitaito
työnjohtotasolle asti

• Suomen markkinoilla on ”rahtisuoja”
• Ulkoistaminen ja ulkoistamisen aste
• Hyvä työmoraali — sitoutuneisuus
• Tietotekniikkaa hyödynnetään kilpailijoita

osaavammin

• Ei ole oman alan koulutusta — osaavien
resurssien ja toimihenkilöiden heikko
saatavuus (edes rahalla)

• Kaukana eurooppalaisista asiakkaista —
rahdin osuus muodostuu helposti
15 - 20 %:ksi

• Venäjän markkinoiden osalta ollaan
logistisesti kauempana kuin suomalaiset
kilpailijat (esim. itäsuomalaiset toimijat)

• Ala on investointisidonnaista; pienellä
yrityksellä on rajalliset pääomavarat.
Houkutus lisääntyy investoida käytettyihin
koneisiin

• Alhainen innovaatio- ja riskinottokyky
suhteessa muihin kotimaisiin toimijoihin

• Toimijat ovat kypsillä sovellusalueilla —
ei kasvupotentiaalia

Mahdollisuudet Uhat
• Erikoistuminen oman alan erityisosaamis-

alueisiin (jopa volyymin kustannuksella)
• Kasvuhakuisuus johtaa omistukselliseen tai

vastaavaan liittoutumiseen isojen toimijoiden
kanssa

• Venäjän markkinoiden kasvun
hyödyntäminen

• Baltian markkinoiden hyödyntäminen
   - alhaiset työvoimakustannukset
   - Suomesta siirtyminen muiden

teollisuusyritysten myötä (huonekalu,
elektroniikka yms.), partneroituminen

syvenee
• Suomalaisiin toimittajiin suhtaudutaan

neutraalisti, sopiva toimittaja
• Liittoutuminen/verkottuminen jopa kilpailijoi-

den kanssa — avoimuus osaamisen suhteen
• Muoviteknologian kehittymisen myötä syntyy

uusia sovelluksia ja kasvua
• Älyn tuleminen pakkauksiin ja sen suoma

kasvumahdollisuus

• Työnjohdollisten resurssien vaikea saanti
(työhön osallistuva teknikkotaso poistui)

• Muottiosaaminen (ja kädentaidot) ovat
siirtyneet Satakunnasta

• Kansainvälistymisen osalta Porin
lentoliikenteen negatiivinen kehittyminen

• EU:n erityisrahoitus voi loppua v. 2006
• Satakunnan yritykset eivät ole

ensimmäisiä hyödyntäjiä uusien
materiaaliteknologioiden osalta

• Ulkomaisen omistuksen mukanaan
tuoma ”tytäryhtiöpolitiikka” —
päätöksenteko on kaukana

• ”Chemofobia” luo testaus- ja hyväksyt-
tämistarpeita, joiden kustannukset ovat
merkittäviä

• Muovin ja muovituotteiden asema
imagoarvoissa laskee

• Sukupolvenvaihdosten myötä syntyy
vaara, että erikoisosaaminen häipyy, kun
alan pioneerit siirtyvät eläkkeelle
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Toimialan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet

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

Vahvuudet Heikkoudet
• Korkean tuotantoteknologian

soveltaminen osaavasti eri
tuotesovelluksiin (vastataan
halpamaiden tuotantoon)

• Riittävä tuottavuus — hyvää
laatua järkevin kustannuksin
— sisäinen yrittäjyys

• Myynnin tuotekehitys-
resurssit / tekninen tuki

• Joustavuus ja nopeus
muutosten ja läpimenojen
osalta

• (Koti)markkinoilla kiinteät
kumppanuudet,
kytkeytyminen asiakkaan
T&K:hon ja järjestelmiin

• Suomalaisten nuorten hyvä
kielitaito työnjohtotasolle asti

• Suomen markkinoilla on
”rahtisuoja”

• Ulkoistaminen ja
ulkoistamisen aste

• Hyvä työmoraali —
sitoutuneisuus

• Tietotekniikkaa
hyödynnetään kilpailijoita
osaavammin

• Ei ole oman alan koulutusta
— osaavien resurssien ja
toimihenkilöiden heikko
saatavuus (edes rahalla)

• Kaukana eurooppalaisista
asiakkaista — rahdin osuus
muodostuu helposti
15 - 20 %:ksi

• Venäjän markkinoiden osalta
ollaan logistisesti kauempana
kuin suomalaiset kilpailijat
(esim. itäsuomalaiset
toimijat)

• Ala on investointisidonnaista;
pienellä yrityksellä on
rajalliset pääomavarat.
Houkutus lisääntyy
investoida käytettyihin
koneisiin

• Alhainen innovaatio- ja
riskinottokyky suhteessa
muihin kotimaisiin toimijoihin

• Toimijat ovat kypsillä
sovellusalueilla — ei
kasvupotentiaalia

Mahdollisuudet Uhat
• Erikoistuminen oman alan

erityisosaamisalueisiin (jopa
volyymin kustannuksella)

• Kasvuhakuisuus johtaa
omistukselliseen tai
vastaavaan liittoutumiseen
isojen toimijoiden kanssa

• Venäjän markkinoiden
kasvun hyödyntäminen

• Baltian markkinoiden
hyödyntäminen
- alhaisemmat
  työvoimakustannukset
- Suomesta siirtyminen
  muiden teollisuusyritysten
  myötä (huonekalu,
  elektroniikka yms.),
  partneroituminen syvenee

• Suomalaisiin toimittajiin
suhtaudutaan neutraalisti,
sopiva toimittaja

• Liittoutuminen/verkottuminen
jopa kilpailijoiden kanssa —
avoimuus osaamisen
suhteen

• Muoviteknologian
kehittymisen myötä syntyy
uusia sovelluksia ja kasvua

• Älyn tuleminen pakkauksiin
ja sen suoma
kasvumahdollisuus

• Työnjohdollisten resurssien
vaikea saanti (työhön
osallistuva teknikkotaso
poistui)

• Muottiosaaminen (ja
kädentaidot) ovat siirtyneet
Satakunnasta

• Kansainvälistymisen osalta
Porin lentoliikenteen
negatiivinen kehittyminen

• EU:n erityisrahoitus voi
loppua
vuonna 2006

• Satakunnan yritykset eivät
ole ensimmäisiä hyödyntäjiä
uusien
materiaaliteknologioiden
osalta

• Ulkomaisen omistuksen
mukanaan tuoma
”tytäryhtiöpolitiikka” —
päätöksenteko on kaukana

• ”Chemofobia” luo testaus- ja
hyväksyttämistarpeita, joiden
kustannukset ovat
merkittäviä

• Muovin ja muovituotteiden
asema imagoarvoissa laskee

• Sukupolvenvaihdosten myötä
syntyy vaara, että erikois-
osaaminen häipyy, kun alan
pioneerit siirtyvät eläkkeelle

HYÖDYNNÄ
1. Venäjän ja Baltian

markkinoiden
kasvua
- Suomesta siirtyvien
  muiden teollisuus-
  yritysten (päämiesten)
  myötä ja työvoima-
  kustannusten vuoksi

2. Erikoistumista
oman alan erityis-
osaamisalueisiin —
muoviteknologian
kehityksen myötä
syntyvät uudet
sovellukset ja niin
myös kasvu-
mahdollisuudet

3. Liittoutumista ja
verkottumista alan
yritysten kanssa;
lisää avoimuutta
osaamisen
jakamisen osalta

KEHITÄ
1. Oman alan koulu-

tusta, erityisesti
osaavien resurs-
sien ja toimihenki-
löiden osalta saata-
vuus varmistettava

2. Investointisidon-
naisuuden vaati-
maa pääoma-
tarvetta; pienillä
yrityksillä on heikot
pääomavarat. Olisi
vältettävä houkutus
investoida käytet-
tyihin koneisiin

3. Uusia kasvupoten-
tiaalia sisältäviä
sovellusalueita jopa
riskiprojekteilla;
toimijat ovat nykyi-
sin pääosin kypsillä
sovellusalueilla

VAHVISTA
1. Korkean

teknologian
soveltamista
osaavasti eri
tuotesovelluksiin
(vastataan
halpamaiden
tuotantoon)

2. Tuottavuutta eli
tuotetaan hyvää
laatua järkevin
kustannuksin —
sisäistä yrittäjyyttä
kehitetään

3. Joustavuutta ja
nopeutta
muutosten ja
läpimenoaikojen
osalta

VARAUDU
1. Siihen, että Sata-

kunnan yritykset
ovat ”hitaita”
hyödyntämään
uusia materiaali-
teknologioita

2. Ulkomaisen omis-
tuksen mukanaan
tuomaan ”tytär-
yhtiöpolitiikkaan”.
Konsernin sisäi-
seen kilpailuun
varauduttava

3. ”Chemofobiaan”,
joka luo lisää tes-
taus- ja hyväksyt-
tämistarpeita
(kustannukset
voivat olla
merkittäviä)

4. Koulutus- ja rahoi-
tusjärjestelyjen
tarjoamiseen
sukupolven-
vaihdostilanteisiin
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Satakunnan visio 2010 — muoviteollisuus

1. Toimialan kehittyminen:

v. 2002 v. 2010
Yritysten lukumäärä 87 90 - 95
Työllisten lukumäärä (v. 2000) 1460 1450

- Yritysten lukumäärä kasvaa lievästi pienyritysten lisääntyessä, isot
tulevat suuremmiksi.

- Tuottavuuden kasvu on minimissään 3 % vuodessa.

2. Keskisuuret yritykset ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa (= yritykset,
joissa on ± 50 henkeä).

- Suuret yritykset kasvavat ja vahvistuvat.
- Pieniä yrityksiä syntyy lisää (yrittäjävetoisia).
- Sukupolvenvaihdoksilla on merkittävä rooli yritysten lukumäärään.

3. Partneroituminen muiden toimialojen veturiyritysten kanssa on lisääntynyt
vuoteen 2010 mennessä. Luo mahdollisuuksia pienille toimijoille.

4. Kansainvälisessä omistuksessa oleville yrityksille on vastuutettu
konsernien taholta Baltiaan ja Venäjälle etabloitumisvastuita.

5. Tuotanto- ja toimihenkilön välinen ero on hämärtynyt tai poistunut.
- Erikoisosaamisalueet ovat merkittävämpi tekijä.

Taistelu henkilöstöstä lisääntyy muiden vakiintuneiden toimialojen välillä.
Johtotason osaajien saanti vaikeutuu tarkastelujaksolla.

6. Yritysten sisäinen, räätälöity koulutus lisääntyy.
7. Internet- tai EDI-pohjainen eKauppa on lyönyt itsensä läpi. Valtaosa

volyymista hoidetaan sen kautta (business-to-business). Kehitys integroi
asiakassuhteet tiiviimmiksi.

8. Vuonna 2010 toimitaan edelleen nykyisillä markkinoilla ja samojen tai
samantyyppisten asiakkaiden kanssa. Vaatimukset logistiikalle kasvavat,
kun varastointi vähenee ja toimitusnopeusvaateet kasvavat. Toiminta
Baltiassa ja Venäjällä on käynnistynyt. Venäjän markkinoita on myös
lähdetty hyödyntämään.

9. Kierrätettävyys ym. vaateet ovat muokanneet alaa yhdessä direktiivien ja
asetusten kanssa. SHE-vaatimukset (safety, health, environmental) on
huomioitava kaikessa toiminnassa

- tuotteet
- tuotanto.

10.Teknologioissa
- prosessien/koneiden ohjaustekniikka on keskeinen
- niin ikään robottitekniikka, etäteknologia, konenäkö
- laatuvaatimukset kiristyvät asettaen haasteita tuotantoautomaatiolle

ja laadunohjaukselle
- kalliita teknisiä muoveja korvataan kustannustehokkailla

perusmuovien modifikaatioilla.
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11.Kumppanuudet ovat tiivistyneet Baltiaan, johon viedään tietotaitoa. Oheis-
toiminnot, ”ei ydin” -toiminnot on ulkoistettu tai siirretty sisäisille yrityksille.

12.Tuotteet suunnitellaan ja kehitetään pääyritysten voimin.
Tuotanto/teettäminen annetaan siihen erikoistuneille yrityksille, joissa
kolmiosainen jaottelu vahvistuu: suunnittelu ja kehitys Æ tuottaminen ja
osatuotanto Æ kokoonpano.

Toimenpide-ehdotukset ja suositukset

1. Pitkäjänteisen ja omistajariippumattoman tulevaisuuden varmistajina ovat:
- tuottavuuden jatkuva kehittäminen
- uudistuminen nykykonekantaa osaavasti kehittämällä ja tuleviin

vaatimuksiin näin vastaamalla. Tämä on tehtävä pääosin
tulorahoituksella

- asiakasrajapinnan hallinta on tehtävä siten, että syntyy syvät,
integroituneet asiakassuhteet päämarkkina-alueilla.

2. Tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmäkehitys on keskeinen kilpailutekijä
sisältäen:

- asiakashallintajärjestelmän
- toimittaja-alihankintaohjausjärjestelmän
- sisäisen toiminnan ja tuottavuuden kehittämisjärjestelmän
- henkilöstön mobiilit toimintajärjestelmät.

3. Suorittavan työvoiman osalta oppisopimuskoulutusta on vahvistettava.
Markkinointi ja siihen liittyvä osaaminen saadaan Satakunnan
oppilaitoksista ja niiden kouluttamat resurssit tyydyttävät tarpeen.
Tuotekehitys- ja johtotason osalta tiivistetään yhteistyötä TTY:hyn.
Opiskelun aikainen harjoittelu on keskeinen aktivaattori.

4. Muovilaboratorion toiminnan aktivointi on keskeinen haaste:
- laitekanta investoidaan yhteiskunnan ja EU:n rahoituksella
- tutkimustyö suoritetaan yritysten rahoituksella
- sijoituspaikka on määritettävä.

5. Tarjotaan koulutus- ja rahoitusjärjestelyjä sukupolvenvaihdostilanteisiin.

Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus:

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


