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Toimiala Satakunnassa - Ohjelmisto- ja järjestel-
mätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sisällön ja lisäarvo-

palveluiden 
tuottajat 

• Internet –palvelut 
• Mediatalot 
• Palveluportaalit 

 

 
 

Verkon rakennus- 
ja ylläpitoyritykset 

 
Tietoturvayritykset 

 
Tietoliikenne-
välineiden ja  

-komponenttien 
valmistajat 

 
Asiantuntijapalvelut 

ja konsultointi 
• Ohjelmistot 
• Tietoliikenne 

 

Sidostahot 
 
• Porin yliopistokeskus
• SAMK 
• TTY Rauman yksikkö
• Prizztech Oy  (+ 

osaamis-
keskusohjelmat) 

• Tekes 
• Satakuntaliitto 

Tele- ja tietoliiken-
ne- 

palveluja tuottavat 
yritykset 

• Puhepalvelut 
• Datapalvelut 
• Internet-palvelut 

 
Ohjelmistopalveluja 
tuottavat yritykset 

• Ohjelmistotuotteet 
• Asiakaskohtaiset ohjelmis-

tot 
• Sulautetut ohjelmistot 
• Päätelaitteiden ohjelmistot 
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Toimialan kehitys 
 
Toimiala on kehittynyt Satakunnassa vuosina 2002–2006  seuraavan taulukon mukai-
sesti. Luvut sisältävät taulukoiden yläpuolella olevan Tilastokeskuksen toimialaluoki-
tuksen TOL 2002 mukaiset toimialaluokat alaluokkineen.   
 
642 Teleliikenne 
72 Tietojenkäsittelypalvelu 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 arvio
Toimipaikkojen lkm 143 142 156 157 170 

Työllisten lkm 1066 1105 848 1179 719 

Liikevaihto M€ 136,7 146,6 107,2 142,3 83,8 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 202 20 2 2 0 6

Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
 

Lähde: Tilastokeskus, palvelutietokanta, 17.6.2008 tilanne 
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Toimialaryhmän näkemyksen mukaan Tilastokeskuksen toimialaluokittelu ei kuiten-
kaan kuvaa hyvin toimialan todellista kehitystä, koska toimialaan liittyvää toimintaa on 
paljon muilla toimialoilla toimivien yritysten sisällä. Toimialan (ns. OSKE-ryhmä) koko-
naiskehitystä Satakunnassa on arvioitu Satakunnan Talous -julkaisussa viime vuosilta 
seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla, jossa on huomioituna ICT-alojen lisäksi 
myös automatiikka- ja elektroniikkatoimialojen merkitys.   
 
OSKE-ryhmän liikevaihtoluvut: ICT, automaatio, elektroniikka 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Liikevaihto M€ 878,6 841,9 884,7 1003,1 1114,3 1501,0

 

 
Lähde: Satakunnan Tabus (kesäkuu 2008), luvut ovat arvioita 
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Satakunnan visio 2010 – projektissa (3.3.2003) ehdotettujen toi-
menpide-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 

 
Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat:  
• Perustetaan yhteinen synerginen ohjelmis-

totekninen miniklusteri. 
• Tunnistetaan siihen liittyvät ”core-

ohjelmistomoduulit” 
• Kehitetään veturiyrityslähtöinen toimintamalli 

ohjaamaan tutkimus- ja koulutustoimintaa 
sekä yritysten keskinäistä verkostoitumista 
klusteripohjaisesti 

 
Tietoliikennetekniikka:  
• Tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla kehite-

tään uusia teknologioiden mahdollistamia 
spin-offeja ja uusien liikeideoiden kehittä-
mistä pääyritysten ohjauksessa.  

• Vaatii uskaliaita, yrityslähtöisiä ja fokusoituja 
valintoja ja päätöksiä. 

 

 
• Softafoorumi toiminta on käynnistynyt ja 

toimiva ohjelmistopuolen miniklusteri on syn-
tynyt  

• ”Jokapaikan”-tietotekniikka (JPT) -
osaamiskeskusohjelma on käynnissä 

• Satakunnan teknologiset painopisteet JPT-
ohjelmassa ovat 

o Puettava teknologia  
o RFID- ja anturiteknologiat  
o Mobiiliteknologiat (erityisesti ohjel-

mistoteknologiat)  
o Lisäksi Satakunnan roolina on huo-

lehtia erityisesti teollisuuden tieto-
tekniikkasovelluksista. 

• Satakuntalaisten alan veturiyritysten omistus 
on kansainvälistynyt ja yritykset ovat perus-
taneet toimipisteitä ulkomaille.  

• Uusia yrityksiä on syntynyt spin-offina van-
hoista ja alan toimijoiden määrä Satakun-
nassa on kasvamassa.   

• Alan koulutusresurssit Satakunnassa ovat 
vähentyneet, kun SAMK vähensi alan koulu-
tuksen aloituspaikkojen määrää ja keskitti 
toiminnan Porin yksikköön. Myös Yliopisto-
keskuksessa alan koulutus- ja tutkimus-
resurssit ovat pienentyneet EU-rahoitusten 
pienentyessä. SAMK on toteuttanut tietotek-
niikkakoulutusta myös englanninkielisinä 
kursseina. 
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Kehitystrendit ja -suuntaukset  
Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
Yleiset trendit 
 
1. Työ muuttuu yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi. 
2. Ala on voimakkaasti ja nopeasti riippuvainen globaaleissa ja taloudellisista tren-

deistä tapahtuvista muutoksista. 
3. Globaalit toimijat (Microsoft, SAP, Cisco, Nokia etc.) ohjaavat voimakkaasti globaa-

lia kehitystä. Näin toimiala standardoituu ja nykyisistä palveluntuottajista tulee edel-
lä mainittujen jakelukanavia. 

4. Ohjelmistopalvelujen tuotteistus on vielä alkuvaiheessa. Markkinoilla isot palvelu-
toimittajat palvelevat suuryrityksiä niputtamalla standardiratkaisuja kokonaispalve-
luksia. Nämä palvelut standardisoituvat kokoajan ja myös pk-yritysten ulottuville tu-
lee kevyempiä ja kustannustehokkaampia kokonaispalveluja.  

5. Kokonaispalveluissa on riski, että huolimatta asiakaslupauksesta palvelujen todelli-
nen tuottaminen on niin pirstoutunutta, ettei kokonaispalvelun tuottaja ei pysty hal-
litsemaan kokonaisuutta. 
 

6. Asiakasyrityksissä tuotekehitystoiminnot tehdään pääosin Suomessa ja nykyisin ali-
hankinnat pääasiassa Intiassa ja Kiinassa. 

7. Verkottuminen ja integroituminen jatkuvat voimakkaana asiakaskunnassa, mikä an-
taa mahdollisuuksia ohjelmistojen sovellusintegraation tarjoamiselle.  

8. Alan kilpailu kansainvälistyy edelleen, kun asiakasyritysten päätöksenteko tapah-
tuu ulkomailla. 

9. Teollisuusyritysten johtoon on nousemassa vanhan johtoportaan eläköitymisen 
myötä nuoria henkilöitä, jotka suhtautuvat uuden teknologian hyödyntämiseen ja 
tietotekniikan hyväksikäyttöön edeltäjiään ennakkoluulottomammin.  

10. Tietoteknisten palveluiden ulkoistaminen koko on saavuttanut osin laajuuden, jonka 
jälkeen kehitystä ei voida enää jatkaa suurissa kokonaisuuksissa. Jatkossa yrityk-
sien on pakko ylläpitää omaan tietoteknistä osaamista liiketoiminnan kannalta 
oleellisissa toiminnoissa.    

11. Samalla teollisuudessa ICT-merkitys yritystoiminnalle kasvaa sekä tuotteissa että 
toiminnassa, mikä lisää tietotekniikan osaajien tarvetta ja korostaa yritysten sisäistä 
ydinosaamista.   

12. Isoissa yrityksissä tietotekniikan käyttöpalvelut ulkoistetaan yleisesti, mutta pk-
yrityksissä ulkoistaminen on vähäisempää.  

13. Julkisella puolella kehityssuuntana on tällä hetkellä toimintojen yhdistäminen (esim. 
kunnallisten yhtiöiden perustaminen) ja julkisen sektorin ulkoistamiset tapahtuvat 
usein niin suurissa kokonaisuuksissa, ettei pienillä toimijoilla ei ole mahdollisuuksia 
osallistua kilpailutuksiin. 
 

14. Alan rakennemuutos ja yritysten keskittyminen jatkuu edelleen ja vaikuttaa jatku-
vasti myös Satakuntaan. Isot yritykset kasvavat, menestyvät keskisuuret yritykset 
liitetään isompiin yrityksiin, mutta samalla syntyy uusia pieniä yrityksiä. 

15. Toimialalla ei ole alueellisia (esim. satakuntalaisia) organisaatioita, vaan yritykset 
toimivat vähintäänkin kansallisesti. Yrityksillä ei ole alueellisia intressejä toimia Sa-
takunnassa, mutta yrityksissä toimivilla henkilöillä voi olla.    



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 109 (196) 1.12.2008 

 
16. Ohjelmistokehitysosaamista tulee kasvavissa määrin halvemman työvoiman (Intia, 

Venäjä, Kiina) maista.  
17. Liiketoiminta on maantieteellisesti paikasta riippumatonta. Tämä antaa mahdolli-

suuden hajauttaa toimintaa ja vastata näin kansainvälisten asiakkaiden tarpeisiin.  
18. Palveluissa läpinäkyvyys, jäljitettävyys ja luotettavuus ovat keskeisiä kriteereitä. 
19. Eettiset ja ympäristökysymykset korostuvat myös ohjelmistoalalla.  
20. Yleinen logistiikan merkityksen kasvu antaa erityisiä mahdollisuuksia ja haasteita 

mobiiliratkaisujen kehittämisessä.  
21. Hyvinvointialalla tapahtuvat muutokset tulevat olemaan suuri mahdollisuus toimi-

alalle. 
22. Tietotekninen perustuki hoidetaan lisääntyvässä määrin etäpalveluna. 
23. Paikallisen lähituen tarve saattaa kasvaa globaalien help-deskien tarjoaman huo-

non palvelun. Vielä tällaiseen palveluun on vaikeaa päästä, mutta se voi olla yksi 
tulevaisuuden mahdollisuus.  

24. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Satakunnassa teollisuuden vanha tietotek-
niikkaosaajien sukupolvi on siirtymässä eläkkeelle. Tämä lisää pulaa alan osaajista 
ja kilpailu valmistuvista opiskelijoista kiihtyy.  

 
25. Keskittymiskehitys operaattorisektorilla jatkuu edelleen. 
26. Operaattorit panostavat voimakkaasti jakeluverkon kehittämiseen ja asiakasraja-

pinnan hallintaan. 
27. Tiedonsiirron merkityksen ja kapasiteetin kasvu on edelleen keskeinen trendi. Hin-

tataso laskee, päätelaitteet kehittyvät ja verkon kapasiteetti tulee paremmin käyt-
töön.  

28. Tietoliikennepalvelujen keskeinen liiketoimintalaki on, että edellisen teknolo-
giasukupolven tuotoilla maksetaan seuraavan sukupolven investoinnit ja teknolo-
gia- ja palvelukehitys tapahtuvat pienin kehitysaskelein. 

29. Verkon käytön hinnoitteluun tulee jatkuvasti uusia malleja ja ansaintalogiikan mer-
kitys kasvaa.  

30. Verkkokomponenttien hintakehitys on edelleen laskeva. 
31. Tietoturvapalvelujen tarve on edelleen voimakkaasti kasvava. 
32. Viestintäpalveluiden käyttö ja määrä lisääntyy yleisesti. 
33. Mobiilipalvelut korostuvat kaikessa kommunikoinnissa ja tiedonsiirrossa. 
34. Investointipääomat tulevat jatkossa alan sisältä.  
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Teknologiset trendit 
 
1. Teknologiat kehittyvät yhä kiihtyvällä syklillä. 
2. Mobiilit teknologiat tulevat yhä enemmän käyttöön Koneet keskustelevat keske-

nään (machine-to-machine) ja kuluttajat odottavat saavansa palvelut mobiilina. 
3. OSS (Open Source Software) on tuleva toimintamallin erityisesti mobiiliratkaisuis-

sa. 
4. Ohjelmistokehityksessä siirrytään agile-ohjelmistokehitykseen ja luovutaan kan-

keista ohjelmistotyökaluista.  
5. Kyky soveltaa uusia teknologioita nopeasti omiin tuotteisiin tulee yrityksille tärkeäk-

si kilpailutekijäksi.   
6. Sähköinen asiointi ja sähköinen liiketoiminta lisääntyvät. 
7. Ohjelmistot ja ohjelmistojen kehitys moduloituvat, jolloin dynaamisuus ja muutos-

mahdollisuudet lisääntyvät liiketoiminnan muutostarpeita vastaaviksi (Cross plat-
form-kehitys). 

8. Ohjelmistojen käytettävyyden merkitys kasvaa. Käsiteltävien asioiden kompleksi-
suus kasvaa, mutta ohjelmien pitää silti olla helposti käytettävissä.   

9. Paikannus, reaaliaikainen jäljitettävyys ja erilaiset karttasovellukset lisääntyvät 
voimakkaasti. 

10. Weppipohjaiset palvelut lisääntyvät edelleen. Esimerkiksi SaaS (Software as a 
Service) tarjoaa pk-yrityksille uudenlaisen tavan hankkia ohjelmistoja. Ohjelmisto-
yrityksille SaaS asettaa uusia vaatimuksia ja lisää verkostoitumista mm. konesali-
palveluyritysten kanssa.  

11. Tietoliikenteen varmuuden, nopeuden ja hinnan kehitys antaa mahdollisuuden pal-
veluiden kehittämiseen. 

12. Tietoturvan merkitys kasvaa, mutta tulee olemaan myös haaste tulevaisuudessa, 
jotta löydetään sellainen tietoturvan taso, jossa palvelut voivat kehittyä.  

13. Yksityisyyden suojan merkitys ja vaikutus vieläkin epäselvä. Tämä voi hidastaan 
palveluiden kehittymistä.   

14. Teknologioiden sulautuminen lisääntyy, joka näkyy tietotekniikan sulautuminen 
osaksi laitteita. Tuotteisiin ja sovelluksiin lisätään älykkyyttä esimerkkinä itseohjaa-
vuus, itsekorjautuvuus, tiedonkeruu ja paikannus. 

15. Anturiteknologia ja ohjelmistot kehittyvät rinnakkain. 
16. RFID-tunnistustekniikka luo uusia mahdollisuuksia ja korvaa mm. viivakoodit. 
 
17. Puhe siirtyy yhä enemmän IP-verkkoon. Tämä muuttaa tulonmuodostusrakennetta. 
18. Mobiililaajakaistaliitynnät yleistyvät ja yhteyden saa lähes joka paikkaan, mikä lisää 

wepin käyttömahdollisuuksia.  
19. IP-maailman myötä ihmisten käyttäytymistavat muuttuvat (24 tuntia aktiivista ai-

kaa). 
20. WLAN-pienalueratkaisut ratkaissut ovat yleistyneet (kampukset, satamat, teolli-

suusalueet, pienet taajamat). Tulee myös muita vastaavia kustannustehokkaita 
pienalueratkaisuja.  

21. Langattomuus ja mobiiliteetti lyövät itsensä läpi, kun teknologia mahdollistaa riittä-
vät ja sujuvat käyttöpalvelut (WLAN, RFID, WIMAX, IPv6, Bluetooth).  
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Roadmap – Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

 
Pääteknologiat 
 

• PC 
• Mobiilitekniikka digitalisoitui  

• Internet 
• Sulautetut järjestelmät 
• IP-teknikka  
• Suuret siirtokapasiteetit 
• Liikenteen priorisointi  

• Langattomat ja mobiilit laitteet 
• SaaS (Software as a Service) 
• Koneiden ja laitteiden älykkyyden kasvami-

nen 
• ALL-IP, integroituneet ratkaisut 

Ohjelmointikehittimet • C++  
• Java • j2ee • Web- ja mobiiliohjelmointi  

• Linux/ Symbian kehitys  

 
Ohjelmointitavat 
 

• Tietokannat 
• Objektipohjainen ohjelmointi  

• OSS (Open Source Software)  
• Web Service 
• Käytettävyys korostuu   
• Paljon standardirajapintoja 
• Ohjelmistomoduulit 
• Agile -ohjelmistokehitys ja Scrum-prosessi  

 
Toimintarakenne  
 

• Tietotekniikan palveluyritykset  
• Muuttuvat kilpailuroolit: partneri voi olla 

samalla yhteistyökumppani ja kilpailija  
• Palveluiden pirstoutuminen  

• Partnership Business-malli (syvä integraatio 
yritysten välillä)  

• Nopeat kehityssyklit, pienet toimitusmäärät 
• Palveluintegroijat, kokonaispalvelujen tuotta-

jat   
• Globaali yhteistyö  

 
Käyttösovellutukset 
Asiakaskäyttö  
 

• Mobiiliviestintä (puhe) 
• Datapainotteisuus 
• Sähköposti 

• Viestityskäytön voimakas kasvu (säh-
köpostit, messenger) 

• Massajakelut   
 

• Mobiililaajakaista ja langattomuus kaikkialla   
• Tiedostettu ja tiedostamaton tiedonsiirto 
• Terveys- ja hyvinvointialalla jatkuva seuran-

ta 
• Älyn lisääntyminen koneissa ja laitteissa 
• Käyttäjäryhmäkohtainen viestintä (esim. 

eläkeläiset)  
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 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

 
Ansaintalogiikka  
 

• GSM-tuotot 
• Tekstiviestituotot 
• Dataliikennetuotot 

• IP-data 
• Virtuaaliverkkotuotot 
• Mobiilipuhetuotot 
• Yksilöiden tietoliikennetuotot 
• Kuukausimaksupohjainen IP-hinta 
• Yritysviestinnässä helpot kokonaisrat-

kaisut 
• Tietoturvapalvelut  

• Bittivolyymiin perustuva laskutus 
• Lisäarvopalvelut 
• Palvelun laatu (access-kapasiteetti, siirron 

laatu) 
• Käyttäjäryhmäkohtaiset palvelut 

(esim.vanhuksille) 
• Ohjelmistotuotteiden jakaminen webin väli-

tyksellä on halpaa  

Tiedonsiirto • NMT, GSM, Bluetooth, IP, ADSL • GPRS, 3G, Bluetooth , IPv6, Wimax, 
EDGE, XDSL 

• IPv6, ALL-IP, 4G, Bluetooth, RFID, Post IP, 
Semantic Web 
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Satakunnan visio 2015 
Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
Toimialan kehittyminen Satakunnassa   
 
Toimialaryhmän käsityksen mukaan ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietolii-
kennetekniikka -toimialalla tapahtuu Satakunnassa vuoteen 2015 mennessä seuraa-
vassa esitettyä kehittymistä.   
 
Satakunnassa toimivat yritykset 
 
Yritysten konsolidoituminen tulee vaikuttamaan myös Satakuntaan. Toimialalla kan-
sainvälinen omistus lisääntyy ja kaikki yritykset joutuvat kohtaamaan kovan kansainvä-
lisen kilpailun.  
 
Satakuntalaisille yrityksille tämä mahdollistaa aikaisempaa helpomman laajentumisen 
kansainvälisille markkinoille, mutta aiheuttaa samalla uhkaa oman päätöksenteon me-
nettämisestä tytäryhtiötalouden tuloksena.   
 
Toimialan paikallisten toimijoiden rooli myös muuttuu standardipalvelujen yleistyessä. 
Tällöin paikalliset toimijat siirtyvät luomaan ratkaisuja, joilla nämä standardipalvelut 
integroidaan yrityksiä palveleviksi ratkaisuiksi. Lisäksi on mahdollisuus, että tietotek-
niikka-alalla konsultoiva asiantuntijarooli sekä henkilökohtainen lähituki lisääntyvät. .  
 
Tuoteratkaisut  
 
Kansainvälisesti markkinoitavat ERP-ratkaisut (esim. SAP, Microsoft) tulevat kaikkiin 
yrityksiin. Paikallisesti yritysten ei kannata kilpailla kehittämällä samanlaisia ohjelmisto-
ja vaan tarjota mieluummin näihin ohjelmistoihin lisäpalveluita, joilla yritykset voivat 
paremmin hyödyntää ko. ohjelmistoja. Lisäksi tällaisilla kilpailukykyisillä lisäpalveluilla 
on heti mahdollisuus levitä kansainvälisille markkinoille.     
 
Osaajat 
 
Ohjelmisto-klusteri on Satakunnassa kasvava klusteri, joka tarvitsee tulevaisuudessa 
lisää osaajia. Yritysten edustajat ovat huolissaan alan koulutuksen vähentymisestä 
maakunnan alueella. Yritykset tunnistavat oman vastuunsa alan houkuttelevuuden 
lisäämisessä ja sen varmistamisessa, että koulutettu työvoima ei valu tulevaisuudessa 
maakunnan ulkopuolelle. Yritykset pitää jatkossa lisätä opiskelijoiden sitouttamista jo 
opiskeluaikana tarjoamalla harjoittelu- ja työpaikkoja opiskelijoille sekä kertomalla 
maakuntaan jääneistä menestyneistä alan osaajista.  
 
Yritykset haluavat olla vaikuttamassa oppilaitosten opetusohjelmiin niin, että koulutus-
ta voidaan voimakkaasti kohdentaa yritysten tarpeisiin esimerkiksi erikoiskurssien 
avulla. Lisäksi panostusta pitää lisätä kansainvälistymisosaamiseen. Alalla kansainvä-
liset konsultointitehtävien määrä ja tarve on kasvanut jatkuvasti. Tämän tarpeen täyt-
tämiseksi tarvitaan henkilöitä, joilla on vahvaa teknisen osaamisen lisäksi kykyä toimia 
erilaisissa kulttuureissa ja erilaisten ihmisten kanssa.  
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Toimialan mahdolliset kehitysskenaariot  
 
Toimialaryhmä määritteli toimialalle seuraavanlaiset mahdolliset kehitysskenaariot 
 

 
 
Säilyttävä-skenaario 
 
Yritysten määrää vähenee konsolidoitumisen myötä. Suuret yritykset ostavat lupaavia 
keskisuuria ja pieniä alan yrityksiä. Samalla kuitenkin jatkuvasti alalle syntyy uusia 
pieniä yrityksiä.  
 
Toimiala kasvaa vähän, mutta yritykset eivät saa synnytettyä syvällistä yhteistyötä 
oman maakunnan alueella ja verkostoitumista tapahtuukin pääasiassa maakunnan 
ulkopuolelle. Koulutuksen volyymi pysyy nykyisellä tasolla ja puolet valmistuneista siir-
tyy töihin maakunnan ulkopuolelle.  
 
Taantuva-skenaario  
 
Isot yritykset vetävät toimintaansa pois Satakunnasta kasvukeskuksiin tai ulkomaille. 
Tämä auttaa hetkellisesti pieniä yrityksiä saamaan uusia asiakkuuksia ja osaajia.  
 
Pitkällä tähtäimellä alan houkuttelevuus hiipuu, koulutus ei pysty antamaan ajantasais-
ta tietoja, teknologisesti ei voida olla edelläkävijöitä ja alan yritykset menettävät yhteis-
työmahdollisuuksiaan isojen yritysten kanssa.  
 
Rohkea-skenaario 
 
Satakunnassa onnistutaan ”invest-in”-toiminnassa ja saadaan kasvatettua kaksi – 
kolme voimakasta veturiyritystä, joilla on käytössään erilaista osaamista ja teknologioi-
ta. Voimakas veturiyritys voi olla myös jonkun ison alan konsernin sisäinen osaamis-
keskus.   
 
Alueen voimakkaita osaamis- ja teknologia-alueita ovat  
• Symbian/Linux –kehitys 
• Yritysten ohjausjärjestelmien lisäpalvelut (mm. langattomat ratkaisut)   
• RFiD-teknologia  
 

  2006*
uusi visio 

2010
Säilyttävä

2015
Taantuva 

2015 
Rohkea 

2015 

Visio 2015
(ryhmän 
yhteinen 

näkemys)
Toimipaikkojen lkm 170 220 250 200 300 280

Työllisten lkm 719 700 550 350 900–1000 750

Liikevaihto M€ 84 70 60 40 120 80  

*Lähde: Tilastokeskus, tilastotiedot 
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Veturiyritysten kautta syntyy kriittinen massa, jonka avulla pienet yritykset voivat kehit-
tyä veturiyritysten kumppaneiksi ja alueella oleva erikoisosaaminen kehittyy sekä syn-
nyttää uusia yrityksiä ja uutta teknologiaa. Yritykset ohjaavat alueella tehtävää tutki-
mus- ja kehitystyötä, jolloin tutkimustieto siirtyy nopeasti yritysten kautta yritysten hyö-
dyksi.  
 
Toimialan toimenpide-ehdotukset ja suositukset 2008–2015 
 
Toimialaryhmä teki seuraavat toimenpidesuositukset ja ehdotukset vision toteutumisen 
varmistamiseksi  
 

1. Korostetaan kaikessa toiminnassa ja viestinnässä teemaa ”Satakunta uusim-
man teknologian soveltaja” 

 

 Erikoisesti uusimman teknologian soveltaminen pitää näkyä voimakkaana te-
ollisuuden sovellusten kehittämisenä lähtien asiakaskohtaisista tarpeista. Li-
säksi alueen teollisuusyritykset on kytkettävä voimakkaasti mukaan sovelta-
miseen lisäämällä näiden ymmärtämystä ICT-teknologian tuomista uusista 
mahdollisuuksista liiketoiminnalle sekä siitä millaista osaamista Satakunnassa 
on olemassa. 

 

 Kansallinen ”Jokapaikan”-tietotekniikka (JPT) -osaamiskeskusohjelma tukee 
tätä kehitystä fokusoituessaan toimialalla erityisesti teollisuuden sovellutuksiin 
ja kolmeen teknologiseen painopisteeseen, jotka ovat 

o Mobiiliteknologiat (erityisesti mobiiliohjelmistot esim. Symbian ja 
mobiili-Linux) 

o RFiD- ja anturiteknologiat  
o Puettava teknologia  

 
2. Panostetaan koulutussektorilla yhteistyöhön, jossa yritykset voivat nykyistä 

enemmän vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja toisaalta kantaa vastuuna opis-
kelijoiden kytkemisestä voimakkaammin alan yrityksiin jo opiskeluaikana. Vali-
tut teknologiapainotukset ja voimakas yrittäjyyden korostaminen on nostettava 
näkymään enemmän SAMKin ja Yliopistokeskuksen koulutuksessa,  

 

 Lisäksi alalla on panostettava nuorten peruskoululaisten ja lukiolaisten hou-
kuttelemiseen alalle, jotta alueen kouluttajaorganisaatiot saavat riittävästi ha-
kijoita koulutusohjelmiin. Tässä markkinointityössä voivat toimia yhdessä sekä 
alan yritykset että julkiset toimijat.  

 
3. Toteutetaan yhteiskunnan tuella voimakasta ”invest-in” –politiikkaa ohjelmisto-

toimialan yrityksiin. 
 

 Tämä vaatii oikeiden vahvojen henkilökontaktien luontia, myyntityötä isojen 
alan konsernien päättäville tahoille sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon 
joustavuutta ja nopeutta.  

 

Toimenpide-ehdotusten toteuttamisen vastuuorganisaatioiksi ehdotetaan  
o Prizztech Oy (”Jokapaikan”-tietotekniikka -osaamiskeskusohjelma)  
o Rauman ja Satakunnan kauppakamarit oppilaitosyhteistyön aktivoinnin 

osalta. 
o Alueen elinkeinoyhtiöt teknologia-asiamiesverkoston osalta    
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Keskeiset yritykset segmentoituna — Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 
Seuraavassa taulukossa on esitelty toimialan keskeisimmät yritykset Satakunnassa. Peruskriteerinä on ollut valita ne yritykset, joiden henki-
löstömäärä ylittää 10 henkeä.  

Yrityksen nimi Toimipaikka Toimialasegmentti 
Henkilökunnan 
suuruusluokka

Liikevaihdon suuruus-
luokka 

ADVANCED MICRO DEVICES (FINLAND) OY NOORMAKKU 
 (myös Espoo) 

Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 

10   -    19 
50   -    99 * 

 
2 000 000    -    9 999 999* 

AFFECTO FINLAND OY AFFECTO-RAUMA Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 10   -    19 tieto puuttuu 

BASWARE OYJ PORIN TOIMIPISTE Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 10   -    19 tieto puuttuu 

DATAWEST OY PORI, DATAINFO SOLUTIONS Tietojenkäsittely 10   -    19 2 000 000    -    9 999 999 

DIGIA FINLAND OY PORIN TOIMIPISTE 
RAUMAN TOIMIPISTE 

Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 

50   -    99 
10   -    19 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

FESTUM OY PORI Tietojenkäsittely 10   -    19 1 000 000    -    1 999 999 
FONECTA OY PORI Muu teleliikenne 100   - 249 tieto puuttuu 

I 2 TECHNOLOGIES FINLAND OY LTD ULVILA Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

INTERMEDIA PARTNERS OY PORI Tietokantapalvelut 10   -    19 ei käsitteellisesti ole 
ISOWORKS OY PORI Konttori- ja tietokoneiden korjaus ja huolto 10   -    19 tieto puuttuu 
LOGICA SUOMI OY PORI Tietojenkäsittely 20   -    49 tieto puuttuu 

MODULTEK OY PORI Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 20   -    49 2 000 000    -    9 999 999 

OY ENIRO FINLAND AB PORIN TOIMIPISTE 
PORIN TOIMIPISTE 

Puhelinliikenne 
Muu teleliikenne 

50   -    99 
20   -    49 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

OY INTERNATIONAL BUSINESS SYSTEMS IBS AB PORIN TOIMIPISTE Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 10   -    19 tieto puuttuu 

PASSELI OHJELMAT OY PORI, TALOUS JA HENKI-
LÖSTÖHALLINTO 

Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 10   -    19 tieto puuttuu 

PROGMAN OY RAUMA Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 20   -    49 tieto puuttuu 

SATAKUNNAN TELETIETO OY 
HUITTISTEN TOIMIPISTE 
KANKAANPÄÄN TOIMIPISTE 
PORI 

Puhelinliikenne 
Puhelinliikenne 
Muu teleliikenne 

10   -    19 
10   -    19 
100   - 249 

tieto puuttuu 
tieto puuttuu 
tieto puuttuu 

TIETOENATOR GMR OY PORI Tietojenkäsittely 20   -    49 tieto puuttuu 

WIPRO TECHNOLOGIES OY, FINLAND PORIN TOIMIPAIKKA Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 20   -    49 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 suuruus-
luokka 

PLENWARE RAUMA OY RAUMA Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 45 3000 000 

ELINAR OY LTD PORI Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja 
konsultointi 9 500 000 

HYPERMEDIA OY PORI Tietokanta- ja verkkopalvelut 7 250 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Koko Suomi 
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Yhteenveto – Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikennetekniikka 
 Toimialan päätrendit 

 

 

Tilanne 2006
 
• 170 toimipaikkaa  
• 719 työllistä 
• 84 M€ liikevaihto   
• 116 t€/hlö tuottavuus-

luku 

Keskeiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset  
• Profiloidaan Satakunta uusimman teknologian soveltajaksi erityisesti teollisuuden asiakaskohtaisten ratkaisujen kehittäjänä  
• Varmistetaan, että valitut teknologia-alueet huomioidaan alan koulutuksen sisällöissä ja opiskelijat saadaan yrityksiin jo opiskeluaikana  
• Houkutellaan alueelle lisää ohjelmistoalan yrityksiä voimakkaalla ”invest-in” –politiikalla  

 
Säilyttävä-skenaario: Toimiala kasvaa vähän, mutta alan yritysten välille ei saada 
syntymään syvällistä yhteistyötä Satakunnassa 

Rohkea-skenaario: Satakuntaan 2-3 veturiyritystä ja voimakas keskittyminen pää-
teknologioihin, jolloin erikoisosaaminen lisääntyy ja alan tutkimustieto siirtyy nopeasti 
yritysten hyödyksi.  Jokin veturiyrityksistä siirtää toimintoja Satakuntaan.  

Visio 2015 (=tavoite) 
• 280 toimipaikkaa 
• 750 työllistä 
• 80 M€ liikevaihto 
• 107 t€/hlö tuottavuus-

luku  

2006 2010 2015 

Taantuva-skenaario: Alan isot yritykset siirtyvät pois Satakunnasta, jolloin alan 
houkuttelevuus vähenee, käytettävät teknologiat vanhenevat ja yritysten yhteistyö-
mahdollisuudet poistuvat  

Valittu skenaario
• Toimiala kasvaa edelleen 
• Pääteknologioihin fokusoi-

daan voimakkaasti yrityk-
sissä, mutta myös tutki-
muksen ja koulutuksen 
alueilla 

• Jokin veturiyrityksistä 
siirtää tai perustaa merkit-
tävän osaamiskeskuksen 
ja toimintayksikön Satakun-
taan vastaamaan veturiyri-
tyksen em. pääteknologia-
alueista. 

Avainteknologiat ja -osaamiset 
 
 

 

• Toimialan yritysten keskittyminen jatkuu 
• ICT:een hyödyntämisestä tulee osa yritysten ydinliiketoimintaa 
• Yritysten ERP-järjestelmien räätälöinnistä ja lisäpalveluista uusia liiketoimintamahdolli-

suuksia 

• Ohjelmistopalvelujen tuotteistus ja kokonaispalvelut li-
sääntyvät  

• Paikallisen lähituen tarve saattaa lisääntyä 

• Web- ja mobiiliohjelmointi sekä All-IP integroituneet ratkaisut 
• Agile-ohjelmistokehitys ja scrum-prosessi 
• Symbian/Linux –kehitys 
 

• OSS (Open Source Software) 
• Tietoturva 
• Käytettävyys 
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