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1. JOHDANTO 
 

Satakunnan palveluvisio 2010 -projektin lähtökohtana oli uusia vuonna 1999 
laadittu Satakunnan palveluvisio 2005 vastaamaan perusmalliltaan ja 
toteutukseltaan vuonna 2003 teollisuustoimialoille tehtyä Satakunnan visio 
2010:tä. Samalla tarkoituksena oli jatkaa johdonmukaisesti Satakunnan 
alueella toteutettua elinkeinoelämän kehittämistyön suunnittelua.  
 
Projektin tärkeimpinä tavoitteina olivat: 
• Uusia Satakunnan alueen palveluvisio ja saattaa se vastaamaan 2000-

luvulla yksityisissä ja julkisissa palveluissa tapahtuvia muutoksia ja kehitys-
trendejä. 

• Tunnistaa alueen kasvavat palvelutoimialat sekä määrittää näille 
tulevaisuuden trendit ja toimintaedellytyksiin vaikuttavia tekijöitä. 

• Luoda eri palvelutoimialoille selkeä visio ja strateginen polku vuoteen 2010 
ja määritellä näille aloille keskeiset painopistealueet ja kehittämiskohteet. 

 
Projektin aikana Satakunnan palvelutoimialat segmentoitiin seitsemään pää-
toimialaan seuraavasti: 
• Kauppa 
• KIBS (Knowledge-Intensive Business Services, tietointensiiviset 

yrityspalvelut) 
• Kiinteistöpalvelut ja ympäristönhuolto 
• Majoitus, ravitsemus ja matkailu 
• Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
• Kodin palvelut 
• Elämyspalvelut ja järjestötoiminta. 

 
Kokonaisuuden aikaansaamiseksi teollisuustoimialojen visiotyöskentelyn 
yhteydessä käsitellyistä toimialoista kolme päivitettiin ja liitettiin mukaan tähän 
raporttiin. Teollisuusvisiosta päivitetyt toimialat olivat: 
• Logistiikka 
• Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat 
• Tietoliikenne. 

 
Lisäksi erillisenä tarkasteluna selvitettiin julkisten palvelujen tuottamistavan 
muutoksia ja hankintaa ostopalveluina. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin 
palvelutoimialoista mm. vuokraustoiminta, koulutus sekä rahoitus- ja 
vakuutustoiminta.  
 
Projekti toteutettiin 1.9.2004–31.5.2005. Projektiin osallistui yhteensä 76 
yritysjohdon edustajaa ja asiantuntijaa haastatteluissa, toimialaryhmä-
työskentelyssä tai aineiston kommentoijina. Kodin palveluja sekä elämys-
palveluja ja järjestötoimintaa lukuun ottamatta kukin palvelutoimiala käsiteltiin 
toimialan yritysjohtajista ja asiantuntijoista muodostetun toimialaryhmän 
toimesta (ryhmien kokoonpano on esitelty kunkin toimialakohtaisen aineiston 
yhteydessä).  
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Jokainen toimialaryhmä kokoontui projektin aikana kaksi kertaa. Toimiala-
ryhmien jäsenet osallistuivat työskentelyyn aktiivisesti ja kokouksissa käyty 
keskustelu eri toimialojen kehittymisestä oli rakentavaa ja vilkasta.  
 
Projektiin liittyi toimialatyöskentelyn lisäksi merkittävä määrä yritysjohtajien ja 
asiantuntijoiden henkilökohtaisia haastatteluja ja raportointivaiheessa kerättyjä 
kommentteja (ko. tahot on esitelty liitteessä 1). Projektin toteutuksesta ja 
tämän raportin laatimisesta on vastannut Oy Swot Consulting Finland Ltd.  
 
Projektin toteutusta on ohjannut 10 hengen ohjausryhmä, jonka puheen-
johtajana on toiminut toimitusjohtaja Matti Ratsula. Ohjausryhmän 
kokoonpano on esitetty liitteessä 2.  
 
Projektin ovat rahoittaneet Rauman ja Satakunnan kauppakamarit sekä 
Satakuntaliitto.  
 
Kiitämme haastateltuja, toimialaryhmien jäseniä ja puheenjohtajia aktiivisesta 
osallistumisesta työskentelyyn sekä ohjausryhmää koko projektin koordi-
noinnista ja ohjauksesta.  
 
 
 
 
Jaakko Hirvonsalo  Juhani Saarikoski  
Rauman kauppakamari  Satakunnan kauppakamari  
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2. TIIVISTELMÄ  
 

Satakunnan alueella harjoitetaan merkittävää ja monipuolista palvelu-
toimintaa. Tämän selvityksen tarkoituksena oli visioida alueen palvelu-
toimialojen kehittymistä vuoteen 2010 asti ja määrittää toimenpiteitä, joilla 
alojen kehittyminen parhaiten voidaan turvata.  
 
 

Satakunnan palveluvisio 2010 
 
Vuosina 2005–2010 Satakunnan alueella yksityisten palvelualojen liike-
vaihdon kasvu on merkittävää, mutta hieman vähäisempää kuin ennustettu 
palvelualojen keskimääräinen kasvu Suomessa.  
 
Satakunnassa kasvu kohdistuu merkittävässä määrin seuraaville kasvaville 
palvelutoimialoille: 
• yksityiset sosiaalipalvelut 
• kodin palvelut  
• KIBS (tietointensiiviset yrityspalvelut) 
• kiinteistöpalvelut ja ympäristönhuolto.  

 
Näille toimialoille kohdistuu noin puolet työllisten määrän ennustetusta noin 
4.500 hengen kokonaiskasvusta ja noin kolme neljäsosaa yritysten 
määrän noin 1.200 yrityksen kasvusta seuraavan kuvan mukaisesti:  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
Vuonna 2010  
n. 3.700 yritystä,  
n. 12.700 työllistä ja 
n. 710 M€:n liike-
vaihto 

Kasvavat palvelualat Nykytila 2010 
 
- Yksityiset sosiaalipalvelut     945  2.500 
- Kodin palvelut        969  1.500 
- KIBS   4.523  5.000 
- Kiinteistöpalvelut ja 
  ympäristönhuolto  3.234  3.650 
Työlliset yhteensä  9.671              12.650 

 
Vuonna 2010  
n. 3.400 yritystä,  
n. 10.000 työllistä ja 
n. 2.400 M€:n liike-
vaihto 

Avainpalvelualat Nykytila 2010 
 
- Kauppa   9.764  10.000 
Työlliset yhteensä  9.764  10.000 

 
Vuonna 2010  
n. 2.800 yritystä,  
n. 11.700 työllistä ja 
n. 930 M€:n liike-
vaihto 

Peruspalvelualat Nykytila 2010 
 
- Majoitus, ravitsemus ja matkailu  2.272  2.150 
- Yksityinen terveydenhuolto     861  1.000 
- Elämyspalvelut ja järjestötoiminta  2.634  3.000 
- Logistiikka   3.822  4.000 
- Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat  
  sekä tietoliikenne   1.145   1.600 
Työlliset yhteensä 10.734              11.750 
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Toimenpide-ehdotukset 

 
Projektin tuloksena syntyneet tärkeimmät toimenpide-ehdotukset ovat: 
 
1. Palvelualan yritysten sekä niiden palvelukonseptien kehittäminen  

• Yksityisen ja julkisen sektorin palvelutarpeiden tunnistaminen ja 
uusien palvelujen tuotteistaminen tarpeita vastaaviksi 

• Palvelutarjoajien keskinäisen yhteistyön ja verkostoitumisen 
lisääminen, jolloin yritykset voivat erikoistua ja siitä huolimatta 
pystyvät yhdessä täyttämään asiakkaiden kokonaispalveluvaateet 

• Toimialarajojen hämärtymisen tunnistaminen ja perinteisiä rajoja 
ylittävien palvelukonseptien kehittäminen 

• Uusyritystoiminnan synnyttäminen ja mikroyritysten kehittymisen 
tukeminen luomalla tarvittavat edellytykset 

 
2. Koulutetun ja osaavan työvoiman saannin varmistaminen 

• Nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen täydennys-
koulutuksella, jotta uudet toimintatavat ja teknologiat saadaan 
tehokkaaseen käyttöön ja palvelujen tuottavuutta pystytään lisäämään 

• Uusien osaajien koulutus hyödyntämällä Satakunnan omaa hyvää 
koulutustarjontaa, jota on kohdennettava tässä visiossa esitettyjen 
kasvavien palvelualojen erityistarpeisiin 

• Koulutustarjonnan avulla turvataan kotimaisten ja ulkomaisten 
henkilöresurssien siirtyminen alueella 

• Kansainvälistymisosaamisen ja kansainvälisen toiminnan lisääminen 
tutkintokoulutuksessa sisällyttämällä kansainvälisiä harjoittelujaksoja 
tutkintoon sekä aktivoimalla ja tukemalla yritysten kansainvälistymistä 
lisääviä toimintatapoja 

 
3. Satakunnan alueen julkisten palvelujen tuottamismallien määrittely  

• Julkinen sektori syventää tilaaja-tuottajamallin valmistelua, vie uuden 
toimintamallin käytäntöön sekä määrittää sen mukaisesti palvelu-
strategiansa ja siihen liittyvät hankintatoiminnan linjauksensa 

• Yksityiset palvelujen tuottajat osallistuvat palvelustrategioiden 
määrittelyyn sekä tunnistavat ja hyväksyvät julkisten hankintojen 
erityispiirteet ja tuotteistavat julkiselle sektorille tarkoitettua palvelu-
tarjontaa 

 
 
Toteutusvastuu 
 

Satakunnan ja Rauman kauppakamarit luovat yhdessä Satakunnan alueen 
palvelualoille omat toimialojen vastuuryhmät. Näiden palvelutoimialojen 
vastuuryhmien tehtävänä on viedä tässä visiossa esitetyt päämäärät ja 
toimenpide-ehdotukset käytännön toimenpiteiksi, kehitysprojekteiksi, pien-
hankkeiksi ja vaikuttamistoimenpiteiksi. 
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3. LÄHTÖTILANNE 
 

Yksityisten palvelualojen merkitys on Suomessa koko ajan kasvamassa, kun 
palvelutoimialojen kasvun ennustetaan olevan tulevaisuudessa voimakkaam-
paa kuin kansatalouden keskimääräinen kasvuvauhti. Elinkeinoelämän 
tutkimuslaitos ETLAn keskipitkän aikavälin talousennusteessa (Suhdanne 
2/2004) arvioidaan yksityisten palvelualojen tuotannon (pl. asuntojen omistus) 
kasvavan vuosina 2003–2008 keskimäärin 3,5 % vuodessa koko Suomessa. 
Kasvuennuste perustuu yrityspalvelujen kysynnän jatkuvaan kasvamiseen ja 
kotitalouksien ostovoiman lisääntymiseen.  

 
 
Satakunnan väestö- ja työllisyystilanne 
 

Satakunnan alueen kehitys yksityisten palvelualojen osalta vastaa selkeästi 
muiden suomalaisten suurten kasvukeskuksien ulkopuolella olevien maa-
kunta-alueiden kehittymistä. Palvelujen ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta 
oleellista on tunnistaa alueen väestön määrän kehittyminen, väestön ikä-
rakenne sekä kotitalouksien koko ja tulotaso.  

 
Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Satakunnan väkiluku oli 31.12.2004 
yhteensä 230.702 henkeä. Väestö on jakaantunut Satakunnan kolmeen 
seutukuntaan niin, että Porin seutukunnassa asuu 138.615 henkeä (60 % 
väestöstä), Rauman seutukunnassa 66.924 henkeä (29 % väestöstä) ja 
Pohjois-Satakunnan seutukunnassa 25.168 (11 % väestöstä). 

 

Porin seutukunta
138 615

60 %

Rauman 
seutukunta

66 924
29 %

Pohjois-
Satakunnan 
seutukunta

25 163
11 %

 
Kuva 1. Satakunnan väkiluku seutukunnittain 31.12.2004 koko maakunnan väkiluvun 

ollessa 230.702 henkeä (lähde: Tilastokeskus ja TuKKK Porin yksikkö). 
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Väestöennuste ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 
Satakunnassa v. 2005 - 2020
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Kuva 2. Väestöennuste ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä Satakunnassa vuosina 
2005–2020 (lähde: Tilastokeskus). 

 
 
Tilastokeskuksen väestöennusteen (syyskuu 2004) mukaan väkiluku Sata-
kunnassa tulee laskemaan vuoteen 2020 mennessä noin 3 %. Tämän vision 
tarkastelujaksolla vuosina 2005–2010 väestön ennustetaan vähenevän Sata-
kunnassa noin 3.000 hengellä eli hieman yli 1 %, mitä ei voida pitää 
merkittävänä muutoksena. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa Satakunnassa 
vuosina 2005–2010 yli 3.800 hengellä. Tämä tarkoittaa, että yli 65-vuotiaiden 
osuus väestöstä lisääntyy 19 %:sta 21 %:iin.  
 
Vuonna 2003 Satakunnan ostovoima eli kaupan myyntipotentiaali alueella oli 
5.248 €/asukas, joka on hieman alle valtakunnallisen keskiarvon 5.444 €/ 
asukas (lähde: Santasalo Ky 2003).  
 
Työllisyys on parantunut Satakunnassa tasaisesti 1990-luvun puolivälistä asti 
noin 1 %:n vuosivauhdilla. Samaan aikaan koko maassa työllisyys on 
parantunut tätä nopeammin eli hieman yli 2 %:n vuositasolla. Merkittävää 
Satakunnassa on alueen seutukuntien hyvin erilainen kehitys työllisyydessä. 
Työllisyys kasvaa Satakunnassa nopeimmin Porin seutukunnassa (n. 1,4 % 
vuodessa), kun samaan aikaan Pohjois-Satakunnan seutukunnassa työllisyys 
pysyy ennallaan.   
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Työllisyyden kehitys Satakunnassa ja koko maassa
(1995 = 100)
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Kuva 3. Työllisyyden kehitys Satakunnassa, sen seutukunnissa ja koko maassa 
vuosina 1995–2002 (lähde: Tilastokeskus). 

 
 

Työllisten määrän kehittyminen Satakunnassa 
v. 1990 - 2003
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Kuva 4. Työllisten määrän kehittyminen Satakunnassa vuosina 1990–2003  

(lähde: Tilastokeskus). 
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Kuva 5. Työllisten määrän kehittyminen Satakunnan seutukunnissa vuosina  

1993–2003 (lähde: Tilastokeskus). 
 
 

Tämän vision tarkastelujaksolla onkin siksi nähtävissä väestön keskittyminen 
Satakunnassa yhä enemmän keskuksiin, mikä trendi on nähtävissä laajemmin 
myös kansallisella tasolla.  
 
Satakunnassa väestön koulutustaso on alhaisempi kuin keskimäärin koko 
maassa. Koulutustason osaltakin on nähtävissä Satakunnassa seutu-
kunnallisia eroja, kun Porin ja Rauman seutukunnassa koulutustaso on 
korkeammalla kuin Pohjois-Satakunnassa.  
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Kuva 6. Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä vuonna 2002  

(lähde: Tilastokeskus). 
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Toimialajakauma Satakunnassa 
 

Satakunnassa eri toimialat jakautuvat työllisten määrän, liikevaihdon ja 
yritysten lukumäärän mukaan jaoteltuna seuraavien kaavioiden mukaisesti.  
Tiedot ovat vuodelta 2002 (lähde: Tilastokeskus). 
 
Yksityiset palvelut alat käsittävät seuraavat toimialat: 
• Kauppa 
• Majoitus- ja ravitsemustoiminta 
• Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
• Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
• Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut 

• Koulutustoiminta 
• Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
• Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 
• Kotitalouspalvelut 
 

Muut toimialat ovat seuraavat: 
• Maatalous 
• Kalatalous 
• Kaivostoiminta ja louhinta 

• Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
• Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot 

 
Työllisten määrä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teollisuus 
5.755.543 t€ Yksityiset 

palvelualat 
3.521.584 t€ 

Muut 
toimialat 

866.227 t€
Rakenta-

minen 
548.402 t€

Yksityiset 
palvelualat 

32.109 henkeä 

Teollisuus 
22.819 henkeä 

Raken-
taminen

5.547 
henkeä 

Muut 
toimialat

6.445 
henkeä 
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Yritysten lukumäärä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Yksityiset palvelualat 
7.813 yritystä 

 
 

Rakentaminen 
1.610 yritystä 

 
 

Teollisuus 
1.580 yritystä 

Muut 
toimialat

548 
yritystä 
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Palvelutoimialojen jakautuma Satakunnassa 
 
Lähtötilanne Satakunnassa selvitettyjen palvelutoimialojen osalta näytti 
vuonna 2002 
• yritysten määrän (kpl) mukaan suhteutettuna seuraavalta  

(yhteensä 6.962 yritystä): 

Kauppa
2 675
37 %

KIBS
848

12 %

Kiinteistöpalvelut ja 
ympäristönhuolto

690
10 %

Majoitus, ravitsemus ja 
matkailu

604
9 %

Yksityiset terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut

477
7 %

Kodin palvelut
593
9 %

Elämyspalvelut ja 
järjestötoiminta

186
3 %

Logistiikka
746

11 %

Ohjelmisto- ja 
järjestelmätoimittajat

119
2 % Tietoliikenne

24
0 %

 
 

• liikevaihdon määrän (1.000 €) mukaan suhteutettuna seuraavalta 
(yhteensä 3.384.991 t€): 

Kauppa
2 128 347

63 %
KIBS

321 621
10 %

Logistiikka
415 242

12 %

Ohjelmisto- ja 
järjestelmätoimittajat

50 188
1 %

Tietoliikenne
86 546

3 %

Kodin palvelut
14 851

0 %

Majoitus, ravitsemus ja 
matkailu
140 359

4 %

Kiinteistöpalvelut ja 
ympäristönhuolto

127 932
4 %

Yksityiset terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut

51 106
2 %

Elämyspalvelut ja 
järjestötoiminta

48 799
1 %
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• henkilöstön määrän (henkeä) mukaan suhteutettuna seuraavalta 

(yhteensä 30.169 henkeä): 

Kauppa
9 764
31 %

KIBS
4 523
15 %Kiinteistöpalvelut ja 

ympäristönhuolto
3 234
11 %

Majoitus, ravitsemus ja matkailu
2 272
8 %

Yksityiset terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalvelut

1 806
6 %

Kodin palvelut
969
3 %

Elämyspalvelut ja järjestötoiminta
2 634
9 %

Logistiikka
3 822
13 %

Ohjelmisto- ja 
järjestelmätoimittajat

645
2 %

Tietoliikenne
500
2 %
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Satakunnassa selvitettyjen palvelutoimialojen yritysten lukumäärät, 
työllisten määrät ja liikevaihdot vuonna 2002 seutukunnittain sekä niiden 
suhteelliset prosenttiosuudet olivat seuraavat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yksityiset palvelualat Porin seutu-
kunnassa: 

Yksityiset palvelualat Pohjois-Satakunnan seutukunnassa: 

Yksityiset palvelualat Rauman seutukunnassa: 

Yritykset (kpl) 

Liikevaihto (t€) 

Liikevaihto (t€)

Työlliset (henkeä)

Työlliset (henkeä)

Yritykset (kpl) 

Yritykset (kpl)

Työlliset (henkeä)

Liikevaihto (t€)

728 
10 % 

903.048 
27 % 

8.657 
29 % 

1.938 
28 % 

2.216.337
66 % 

18.978 
63 % 

4.299 
62 % 

250.202 
7 % 

2.464 
8 % 
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4. KESKEISIÄ HUOMIOITA 

 
Satakunnan palveluvisio 2010 -projektin keskeiset huomiot on kerätty työ-
ryhmien ja ohjausryhmän työskentelyn tuloksena seuraavien otsikoiden alle: 
1. Palvelutoimialojen numeerinen kehitys 
2. Avainpalvelualat 
3. Kasvavat palvelualat 
4. Peruspalvelualat  
5. Toimialarajojen hämärtyminen 
6. Kuntien hankintaosaaminen ja palvelujen kilpailutus 
7. Työvoiman saannin turvaaminen 
8. Koulutus 

 
 
Palvelutoimialojen numeerinen kehitys 

 
Satakunnan palvelutoimialojen numeerinen kehitys näyttää työryhmien 
näkemyksen pohjalta olevan yhteen summattuna seuraava: 
 

 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

8.725 
(v. 2004) 

n. 9.925 +14 % 
= +2,2 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

30.169 
(v. 2002) 

n. 34.400 +14 % 
= +1,7 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

3.384.991 
(v. 2002) 

n. 4.040.000 +19 % 
= +2,2 % p.a. 

 
Tarkastelussa mukana olevat palvelutoimialat ovat seuraavat: 
• Kauppa 
• KIBS 
• Kiinteistöpalvelut ja ympäristönhuolto 
• Majoitus, ravitsemus ja matkailu 
• Yksityinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut 
• Kodin palvelut 
• Elämyspalvelut ja järjestötoiminta 
• Logistiikka 
• Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat 
• Tietoliikenne. 

 
Tarkastelluilla palvelualoilla yritysten ja työllisten lukumäärä sekä myös 
yhteenlaskettu liikevaihto tulevat vision tarkastelujaksolla kasvamaan. Tämä 
osoittaa työryhmien uskoa palvelutoiminnan laajenemiseen Satakunnassa, 
mutta kuitenkin hitaampana kuin Suomessa keskimäärin.   
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Esitettyjä lukuja optimistisempiin lukuihin kokonaiskasvussa voidaan päästä 
työryhmien mielipiteiden mukaan vielä, jos: 
 
• Majoituksessa, ravitsemuksessa ja matkailussa pystytään käynnistämään 

toimialan toimijoiden pitkäkestoinen kehittämis- ja investointihanke, jonka 
avulla yhteistyötä ja tarjontaa matkailussa voidaan lisätä yli ennustetun 
noin 1 %:n vuosikasvun.   

• Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa Satakunnan alueen kunnat 
lisäävät palvelujen ostoja yksityisiltä palvelujen tuottajilta nykyisestä, koska 
esimerkiksi vuonna 2002 Satakunnassa yksityisen sektorin osuus perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tuotoksesta oli vain n. 18 %, kun 
se oli koko maassa keskimäärin n. 22 %. 

 
Suuri haaste Satakunnassa tulee olemaan palvelualojen työllisten määrän 
orgaaninen kasvaminen noin 4.200 työntekijällä, joka perustuu palvelualojen 
yritysjohtajien arvioihin. Samalla on tiedossa, että kansallisen työvoimataseen 
(perusura) mukaisesti työvoiman määrä Suomessa vähenee, mikä tarkoittaa 
Satakunnassa noin 300 uuden työntekijän tarvetta. Näin palvelualojen 
työllisten määrän kokonaiskasvu Satakunnassa on noin 4.500 henkeä.  

 
Tarkastellut palvelutoimialat voidaan jakaa työllisten määrän ja kehitys-
näkymien perusteella kolmeen pääryhmään: 
 
1. Avainpalvelualoihin (työllisten määrä v. 2002 noin 9.800 henkeä) 
2. Kasvaviin palvelualoihin (työllisten määrä v. 2002 noin 9.700 henkeä) 
3. Peruspalvelualoihin (työllisten määrä v. 2002 noin 10.700 henkeä) 
 
 

Avainpalvelualat 
 
Pääosa Satakunnan yksityisen palvelutoiminnan liikevaihdosta tulee 
kaupasta, joka muodostaa siten palvelujen avaintoimialan. Kaupan osuus on 
63 % tässä selvityksessä käsiteltyjen palvelualojen yhteisestä liikevaihdon 
määrästä ja 32 % yhteenlasketusta työllisten määrästä.  
 

Työllisten määrä Avainpalvelualat 
v. 2002 v. 2010 

Kehittyminen  

Kauppa  9.764 n. 10.000 
= +2 % 

Liikevaihto kasvaa arviolta +13 %, 
mutta tehokkuuden lisääntymisestä 
ja toimintatapojen muuttumisesta 
johtuen henkilöstön määrä ei kasva 
kuin noin +300 henkeä. 

 
 
Kasvavat palvelualat 
 

Kasvavia palvelualoja ovat palvelualat, joiden markkinat ovat voimakkaasti 
kehittymässä lähivuosina tai joiden toimintaan liittyy oleellisesti uuden ja 
kehittyvän teknologian hyväksikäyttöä ja hyödyntämistä.  
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Työllisten määrä Kasvavat 

palvelualat v. 2002 v. 2010 
Kehittyminen  

Yksityiset 
sosiaalipalvelut 

945 n. 2.500 Markkinat kehittyvät voimakkaasti, 
uusia yrityksiä syntyy, tarvitaan noin 
+1.500 uutta työntekijää. 

Kodin palvelut 969 n. 1.500 Markkinat vasta syntymässä, uusia 
yrityksiä syntyy ja tarvitaan noin 
+500 uutta työntekijää. 

KIBS 4.523 n. 5.000 Markkinat kasvavat, syntyy uusia 
yrityksiä, tuottavuuden kehitys 
vaikuttaa työllisten lisäystarpeeseen, 
joka on noin +500 uutta työntekijää.

Kiinteistöpalvelut 
ja ympäristön-
huolto 

3.234 n. 3.650 Markkinat kasvavat, tarvitaan uusia 
yrityksiä, tehokkuus alalla lisääntyy, 
työntekijöiden lisäystarve noin +400 
henkeä. 

Yhteensä  9.671 n. 12.650 
= +31 % 

 
 
Peruspalvelualat 
 

Peruspalvelualat kehittyvät Satakunnassa vision tarkastelujaksolla pääosin 
tasaisesti. Nämä alat muodostavat tarkasteltujen palvelualojen liikevaihdosta 
vähän yli 20 %. Näiden peruspalvelualojen merkitys työllistäjänä kuitenkin 
laskee suhteellisesti 36 %:sta 34 %:iin vuoteen 2010 mennessä. 

 
Työllisten määrä Peruspalvelu-

alat v. 2002 v. 2010 
Kehittyminen  

Majoitus, 
ravitsemus ja 
matkailu  

2.272 n. 2.150 Ala ei kasva merkittävästi, yritysten 
määrä vähenee ja myös työnteki-
jöiden tarve vähenee noin -100 
henkeä. Alan toimijoiden yhteistyöllä 
ja uusilla palveluilla kehitys voi olla 
positiivisempi. 

Yksityinen 
terveydenhuolto 

861 n. 1.000 Ilman julkisen sektorin ostovolyymin 
suurta muutosta tarvitaan alalle noin 
+150 uutta työntekijää.  

Elämyspalvelut 
ja järjestö-
toiminta 

2.634 n. 3.000 Alat kasvavat ja kehittyvät tasaisesti, 
kasvu riippuu mm. kulttuuritoiminnan 
ja matkailun kehittymisestä. Tarvi-
taan arviolta noin +300 uutta työn-
tekijää. 

Logistiikka  3.822 n. 4.000 Ala kasvaa lievästi. Kasvu tapahtuu 
pääosin liiketoimen ja henkilöstön 
siirtymisenä teollisuudesta logistiikan 
palveluyrityksiin, tarvitaan noin +200 
uutta työntekijää. 

Ohjelmisto- ja 
järjestelmä-
toimittajat sekä 
tietoliikenne  

645 
+ 500 

= 1.145 

n. 900 
+ 700 

= 1.600 

Alan kehittyminen riippuu uusien 
teknologioiden kehittymisestä ja 
käyttöönotosta, työntekijöiden lisäys 
noin +450 henkeä. 

Yhteensä  10.734 n. 11.750 
= +9 % 
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Toimialarajojen hämärtyminen 

 
Kuten teollisuustoimialoilla, myös yksityisillä palvelualoilla yritysrakenteet 
ovat muuttumassa. Suomen palvelumarkkinoille ovat tulleet kansallisesti isot 
yritykset, jotka levittäytyvät myös Satakuntaan omilla palvelukonsepteillaan 
joko perustamalla alueelle uusia toimipisteitä tai ostamalla alueella jo toimivien 
yritysten liiketoiminnat ja liittämällä ne sitten omaan kokonaisuuteensa. 
Keskittymiskehityksen vastapainona on nähtävissä myös kehitys, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia pienille, erikoistuneille yrityksille, jotka tarjoavat palveluja 
yksilöllisyyttä tai erikoisuutta arvostaville kuluttajaryhmille.  
 
Tämän selvityksen perusteella Satakunnan alueelle olisi tulossa visiokauden 
aikana vuosina 2005–2010 lähes 1.200 uutta yritystä. Nämä yritykset 
syntyvät kasvaville palvelualoille erityisesti KIBS-toimialalle, kiinteistö-
palveluihin, ympäristönhuoltoon ja kodin palveluihin. Näiden alojen 
yritykset ovat tyypillisesti pieniä ainoastaan yrittäjän tai muutamia työntekijöitä 
työllistäviä mikroyrityksiä. Siksi erityistä painoa pitääkin laittaa alueella näiden 
alojen toimialakohtaisen yrittäjäkoulutuksen lisäämiseen ja vahvistamiseen.  

 
Työryhmätyöskentelyjen aikana on ollut selvästi havaittavissa palvelualoilla 
tapahtuva toimialarajojen hämärtyminen. Palvelukonseptien kehittyessä ja 
laajentuessa eivät nykyiset toimialaluokitukset pidä enää paikkaansa. Toimi-
alarajojen hämärtymistä on havaittavissa ainakin seuraavilla toimialoilla ja 
palvelukonsepteissa: 
 
• Kiinteistöpalveluissa erityisesti turvapalvelut ovat laajentamassa 

tarjontaansa yksityistalouksille yhä laajempiin kodin palveluihin ja hyvin-
vointipalveluihin. 

• Ympäristönhuollossa toimijat kehittävät palvelujaan kattamaan yhä 
laajemmin koko ketjun jätehuollosta, jätteiden hyödyntämiseen ja 
kierrätykseen ja jopa ympäristön puhtaanapitoon. 

• Ravitsemusta ja matkailua sekä vähittäiskauppaa yhdistävät esimerkiksi 
uutena ja laajenevana konseptina toteutettavat liikenneasemat, joissa 
laajamittainen ravintolatoiminta yhdistyy vähittäiskauppaan ja poltto-
aineiden myyntiin. 

• Kaupan alalla kauppakeskukset ovat kehittymässä pelkistä kaupanteko-
paikoista viihtymiskeskuksiksi, joissa kauppaa ja viihdettä yhdistetään ja 
toivotaan asiakkaiden käyttävän aikaa mahdollisimman paljon keskuksen 
alueella.  

 
Mainittujen kehityssuuntien lisäksi samanlaista kokonaispalvelujen laajenta-
mista tapahtuu toimialaryhmien sisällä. Tällöin vallitsevaksi toimintamalliksi 
tulee yritysten verkostoituminen, jota korostettiin lähes kaikkien työryhmien 
työssä. Verkostoitumalla alueen palveluyritykset voivat  
 
• keskittyä omaan ydinosaamiseensa 
• tarjota asiakkaille yhdessä suurempia palvelukokonaisuuksia ja uusia 

palvelukonsepteja 
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• laajentaa yhdessä toimintaansa kansalliselle ja kansainväliselle tasolle 
• luoda vararesurssijärjestelmiä jatkuvien palvelujen varmistamiseksi  
• lisätä vaikutusmahdollisuuksiaan. 

 
 
Kuntien hankintaosaaminen ja palvelujen kilpailutus 

 
Useilla palvelutoimialoilla nähdään, että markkinoiden kasvua Satakunnassa 
voi tapahtua myös alueen kuntien ostopalvelujen lisääntymisen kautta. 
Selvitetyistä toimialoista tällaisia ovat ainakin: 
 
• yksityiset sosiaalipalvelut 
• kodin palvelut 
• yksityinen terveydenhuolto 
• kiinteistöpalvelut ja ympäristönhuolto. 
 
Mainittuja aloja koskevana keskeisenä huomiona on, että tämän yksityisten 
toimijoiden toivoman muutoksen tapahtumiseksi olisi kuntien hyvä tehdä 
muutoksia omiin toimintatapoihinsa. Tällaisia muutoksia ovat ainakin: 
 
• tarve määrittää selkeästi kunnittain itse tuotettavat ja hankittavat palvelut, 

jotka tulisi kirjata kuntien omiin palvelustrategioihin  
• kuntien yhteistyön lisääminen hankinnoissa ja tähän liittyvät yhteiset 

hankintaorganisaatiot 
• hankittavien palvelujen laatumäärittelyjen selkeyttäminen 
• kilpailutusmenettelyjen ja sopimusmallien kehittäminen 
• palvelusetelien yhä laajempi käyttöönotto. 
  
Julkisten palvelujen tuottamistapojen muutosta ja hankintaa ostopalveluina on 
käsitelty tässä selvityksessä omana osionaan luvussa 17. Mainitussa osiossa 
on otettu laajemmin kantaa mahdollisuuksiin Satakunnan alueen julkisten 
palvelujen hankkimisesta yksityisiltä palvelutuottajilta.  

 
 
Työvoiman saannin turvaaminen 

 
Kuten jo palvelutoimialojen numeerista kehitystä tarkasteltaessa todettiin, 
suuri haaste Satakunnassa tulee olemaan palvelualojen työllisten määrän 
orgaaninen kasvaminen noin 4.200 työntekijällä. Samalla on tiedossa, että 
kansallisen työvoimataseen (perusura) mukaisesti työvoiman määrä 
Suomessa vähenee, mikä tarkoittaa Satakunnassa noin 300 työntekijän 
tarvetta. Näin palvelualojen työllisten määrän kokonaiskasvu Satakunnassa 
on noin 4.500 henkeä. Satakunnan teollisuusvision 2010 mukaan alueen 
vahvojen teollisuustoimialojen kehitys on työllisten osalta melko neutraalia, 
joten teollisuusaloilta palveluihin ei olla saamassa merkittävästi uutta työ-
voimaa.  
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Työvoiman saannin turvaamiseksi pitää työryhmien näkemysten mukaan: 
 
• tarjota väestölle monipuolisia palveluja 
• kaavoittaa kaupunkeihin ja kuntiin monipuolisia ja laadukkaita asumis-

ympäristöjä 
• helpottaa liikkumista ja palvelujen hankkimista Satakunnan kasvu-

keskuksista  
• lisätä palvelualojen koulutusta alueella 
• kytkeä alueen oppilaitoksissa opiskelevat jo opiskeluaikana satakunta-

laisiin yrityksiin harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia tarjoamalla 
• aktivoida toimenpiteitä osaavien ulkomaalaisten maahanmuuttajien 

saamiseksi Satakuntaan    
• kohottaa maakunnan imagoa viihtyisänä asumis- ja työympäristönä. 
 
 

Koulutus  
 
Eri palvelualojen työryhmät näkivät yhteisesti tärkeäksi laajan koulutus-
toiminnan. Alueen oppilaitosten voimakas kehittyminen on viime vuosina 
tuonut alueelle aivan uutta ilmettä ja myös uudenlaista palvelujen kysyntää. 
Koulutustoiminnan avulla saadaan tietysti alueelle myös nuoria opiskelijoita, 
jotka koetaan tärkeäksi tulevaisuuden työvoimaresurssiksi Satakunnassa.  

 
Työskentelyn yhteydessä palvelualoille merkittäväksi koulutustoiminnaksi 
Satakunnassa koettiin muun muassa: 
 
• monipuolinen kauppaa palveleva koulutus eri oppilaitoksissa 
• sosiaali- ja terveysalan koulutus   
• Porin yliopistokeskuksessa aloitettava lääkärikoulutus 
• SAMKin matkailualan koulutus 
• SAMKin rakennus- ja energiatekniikan koulutus. 

 
Työryhmien työskentelyn yhteydessä esitettiin myös ajatuksia koulutus-
toiminnan kehittämisestä alueella. Yleisenä koulutustoiminnan kehittämis-
kohteena nähtiin yrityslähtöisyyden lisääminen kaikessa koulutus-, 
tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Kaiken yritystoiminnan kansainvälistyessä 
erilaiset menetelmät, joilla opiskelijoiden ja yritysten kansainvälistymistä 
voitaisiin lisätä, saivat kannatusta. Tällaisina toimina nähtiin mm. ulkomaan 
harjoittelujaksojen liittämistä opiskelijoiden koulutusohjelmiin ja yrityskentässä 
kansainvälisten harjoittelijoiden laajempaa palkkaamista yrityksiin.  
 
Yksilöidympinä koulutustarpeina toimialojen kehittämiseksi esitettiin muun 
muassa: 
 
• hyvinvointialan toimialakohtaisen yrittäjäkoulutuksen lisäämistä  
• yliopistotason matkailualan koulutuksen käynnistämistä esimerkiksi 

kulttuurimatkailuun erikoistuen  
• kiinteistöpalvelujen ja ympäristöhuollon perus- ja jatkokoulutuksen 

käynnistämistä.
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5. KESKEISET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 
Satakunnan palveluvisio 2010 -projektin keskeiset ja palvelutoimialoille 
yhteiset toimenpide-ehdotukset on kerätty yhteen seuraavien otsikoiden alle: 
1. Kaupan palvelut monipuolisiksi  
2. Hyvinvointipalvelujen kehittäminen 
3. Yrityspalvelujen kansainvälistyminen 
4. Yhteistyö matkailualalla  
5. Kiinteistöpalvelujen ja ympäristönhuollon palveluketjut 
6. Koulutuksen tukeminen 
7. Satakunnan houkuttelevuus ja tunnettuus. 

 
Lisäksi lukuun 6 on koottu toimialakohtaisesti lyhyt alan visio ja ennuste alan 
numeerisesta kehityksestä vuoteen 2010 asti sekä toimialan tärkeimmät 
toimenpide-ehdotukset. Yksilöidymmät toimenpide-ehdotukset toimialoittain 
löytyvät toimialakohtaisten raporttien lopusta.  

 
 
Kaupan palvelut monipuolisiksi 
 

Kauppa on tarkasteluissa olevista toimialoista merkittävin ja siksi palvelujen 
avaintoimiala, johon myös muut palvelualat paljolti tukeutuvat. Siksi Sata-
kunnassa on tärkeää varmistaa kaupan palvelujen toiminta-, kehitys- ja 
kasvuedellytykset.  
 
Parhaiten tämä voidaan varmistaa parantamalla Satakunnassa eri kaupan 
alojen fyysisiä toimintaedellytyksiä seuraavilla toimenpiteillä: 
 
• kauppaliikkeiden liikenteellisen saavutettavuuden parantaminen 

kaupunkien keskustoissa ja kauppakeskuksissa järjestämällä hyvät kulku-
yhteydet, opasteet ja pysäköintimahdollisuudet kohteisiin 

• kaupan alueellisten erikoiskeskittymien syntymisen tukeminen 
kaavoituksella ja muilla tarvittavilla yhteiskunnallisilla toimenpiteillä 

• kaupan, kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteisten erityistapahtumien 
synnyttäminen kaupunkeihin alueellisen vetovoiman lisäämiseksi.  

 
 
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen 
 

Visiotyöskentelyn aikana tuli hyvin selkeäksi, että myös Satakunnassa on 
tapahtumassa yhteiskunnallisia muutoksia, jotka vaikuttavat erityisesti 
sosiaali- ja kodin palvelujen kehittymiseen. Siksi Satakunnassa on tärkeää 
luoda hyvät edellytykset sosiaalipalveluja ja kodin palveluja tarjoavien 
yritysten kehittymiselle seuraavilla toimenpiteillä: 
 
• hyvinvointialan toimialakohtaisen yrittäjyyskoulutuksen jatkaminen 
• hyvinvointialan uusyritysten käytännönläheisten aloitus- ja neuvonta-

palvelujen parantaminen ja keskittäminen samaan pisteeseen 
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• kuntien pitkäjänteisen kysynnän ja tilaaja-tuottajamallin määrittäminen, 

jotta yksittäinen palveluyritys pystyy investoimaan liiketoimintansa 
kehittämiseen ja huomiomaan tulevaisuuden kysynnän mahdollisuudet. 

 
Terveydenhuollossa vision näkymät osoittavat tasaista yksityisten palvelujen 
kasvua Satakunnassa. Näyttää siltä, että terveydenhuolto tulee säilymään 
alueella julkispainotteisena ja siksi yksityisen terveydenhuollon toimijoiden 
haasteet ja mahdollisuudet ovat seuraavissa toimenpiteissä: 
 
• yksityisten toimijoiden yhteistyön ja kehittämisen ilmapiirin lisääminen 
• väestön ikääntymisen myötä tulevien palvelujen kasvutarpeen täyttäminen 
• ihmisten vaurastumisen myötä syntyvien uusien yksilöllisten terveyden-

huoltopalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi erityisesti ikääntyvälle ja 
ostokykyiselle väestölle 

• sairaanhoitopiirin ja kuntien suunnitelmien ja strategioiden määrittäminen 
ostopalvelujen ostamiseen liittyen ja tätä kautta syntyvien tarpeiden 
tyydyttäminen. 

 
 
Yrityspalvelujen kansainvälistyminen 
 

Satakunnan alueelle on kehittynyt vahva yrityspalveluja antavien yritysten 
joukko johtuen alueen vahvasta teollisuuspohjasta ja projektiliiketoimintaa 
harjoittavien päämiesyritysten tarpeista. Näitä KIBS-palveluja tarjoavien 
yritysten suurin haaste on tällä hetkellä lisätä kansainvälistä liiketoimintaa, 
jotta asiakkaita voitaisiin palvella entistä laajemmin.  
 
Siksi KIBS-yritysten on yhteistyössä Satakunnan oppilaitosten kanssa 
lisättävä nykyisten osaajien perus- ja täydennyskoulutusta kansainvälisen 
liiketoiminnan haasteisiin. Lisäksi näiden yritysten on löydettävä tapoja 
verkostoitua keskenään niin, että yritykset yhdessä voivat vastata asiakkaiden 
laajentuvien hankintakokonaisuuksien toimitusvaateisiin.  

 
 
Yhteistyö matkailualalla  
 

Matkailualan kehittämistä Satakunnassa on leimannut toiminnan sirpaleisuus. 
Matkailualan yksityiset ja julkiset toimijat ovat tehneet kehitystyötä usein omilla 
tahoillaan ja paikkakuntalähtöisesti. Satakunnan alueen yhteinen 
matkailullinen kehittäminen on ollut pientä. Nyt ponnisteluja Satakunnan 
yhteisten matkailuhankkeiden aikaansaamiseksi on käynnissä ja niitä on syytä 
vahvistaa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.  
 
Majoitus, ravitsemus ja matkailu -toimialaryhmä ehdottaakin siksi 
konkreettisena toimenpiteenä pitkäkestoisen ja yrityslähtöisen matkailu-
projektin käynnistämistä Satakunnan alueella. Projektin keskeisenä 
tavoitteena olisi alueen toimijoiden yhteistyön lisääminen.  
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Koska selkeästi nähdään, että ainoastaan yhteistyön lisäämisen avulla 
voidaan ponnistuksia matkailussa kohdentaa ja saavuttaa Satakunnan 
matkailijamäärien tuntuvaa lisääntymistä. Benchmarking-esimerkkeinä 
tällaisesta kehitystyöstä voidaan käyttää mm. Levillä ja Vuokatissa toteutettuja 
vastaavia yhteistyöhankkeita. 

 
 
Kiinteistöpalvelujen ja ympäristöhuollon palveluketjut 
 

Kiinteistöpalvelujen ja ympäristöhuollon alalla lainsäädännön muutokset 
sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla mahdollistavat nykyisten toimijoiden 
liiketoiminnan kehittymisen ja myös uusyritystoiminnan. Erityisesti näillä toimi-
aloilla merkittävää on pystyä toimittamaan asiakkaille nykyistä laajempia 
kokonaispalvelupaketteja ja muodostaa näin uudenlaisia palveluketjuja. 
 
Pääasiassa pienten satakuntalaisten toimijoiden ainoa mahdollisuus tässä 
kehityksessä on verkostoitua keskenään palveluketjun rakentamiseksi. Näin 
muodostuvilla uusilla palveluketjuilla toimijat voivat kilpailla Suomessa suurien 
kansallisten toimijoiden kanssa ja kehittää erikoistunutta liiketoimintaa 
kansainvälisille markkinoille.   

 
 
Koulutuksen tukeminen 
 

Suuri haaste Satakunnassa on varmistaa arviolta noin 4.500 (ks. s. 20) 
uuden työntekijän saaminen palvelualoille visiokauden aikana. Koska 
Satakunnassa ei voida turvautua merkittävästi muuttoliikkeen mukanaan 
tuomiin uusiin osaajiin, pitää alueella turvata eritasoinen koulutustoiminta 
tämän vision määrittelemiin toimialakohtaisiin tarpeisiin. Vain tällaisella 
tulevaisuuden kehitykseen pohjautuvalla täsmäkoulutuksella voidaan 
turvata: 
 
• riittävä osaajien määrä yritysten kasvaviin tarpeisiin 
• nykyisen henkilöstön osaamistason nosto  
• eri alojen uuden tutkimus- ja palvelukehitystoiminnan käynnistyminen. 

 
 
Satakunnan houkuttelevuus ja tunnettuus 
 

Monissa työryhmissä tämän visiotyöskentelyn aikana keskusteltiin Sata-
kunnan houkuttelevuuden ja tunnettuuden lisäämisestä. Houkuttelevuus ja 
tunnettuus ovat tärkeitä satakuntalaisten omanarvon tunnon nostamiselle, 
uusien ihmisten saamiseksi alueelle sekä myös alueen matkailullisen 
kiinnostavuuden lisäämiseksi.  
 
Siksi Satakunnan julkisten toimijoiden keskeisenä ja yhteisenä tehtävänä 
pitäisikin olla erilaisilla toimenpiteillä Satakunnan houkuttelevuuden ja 
tunnettuuden lisääminen. 



Satakunnan palveluvisio 2010 
Raporttiosuus 
 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 28 (199) 23.5.2005 

 
6. PALVELUTOIMIALOJEN KEHITYSENNUSTEET JA 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 

Seuraavaan on kerätty kooste kunkin tarkastellun palvelutoimialan visiosta ja 
numeerisesta kehityksestä vuoteen 2010 sekä projektin aikana määritellyistä 
toimialakohtaisista toimenpide-ehdotuksista.  

 
 
Kauppa 

 
Satakunnan avainpalvelutoimiala kauppa kasvaa maltillisesti liikevaihdon 
kasvaessa visiokaudella n. +13 %. Toiminnan tehostumisesta johtuen uusia 
työntekijöitä tarvitaan vain n. + 300 henkeä. 

 
Kauppa-toimialaryhmän näkemyksen mukaan toimiala kehittyy numeerisesti 
vuoteen 2010 mennessä seuraavasti: 

 
 Nykytila v. 2010 Muutos 

Yritysten luku-
määrä (kpl) 

3.284 
(v. 2004) 

n. 3.400 +4 % 
= +0,6 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

9.764 
(v. 2002) 

n. 10.000 +2 % 
= +0,3 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

2.128.347 
(v. 2002) 

n. 2.400.000 +13 % 
= +1,5 % p.a. 

 
Kaupan toimialalla tärkeimmäksi toimenpiteeksi määriteltiin Satakunnan 
kaupan keskusten toiminta-, kehitys- ja kasvuedellytysten vahvista-
minen. Näitä edellytyksiä vahvistetaan parhaiten helpottamalla kaupan 
keskusten liikenteellistä saavutettavuutta, tukemalla kaupan alueellisten 
erikoiskeskittymien syntymistä ja synnyttämällä uusia monipuolisia erityis-
tapahtumia kaupunkeihin vetovoiman lisäämiseksi.  

 
 
KIBS (Knowledge-Intensive Business Services, tietointensiiviset 
yrityspalvelut) 

 
KIBS-alalla on olemassa merkittävä kasvupotentiaali, jopa noin +500 uutta 
työntekijää. Kasvu on kuitenkin merkittävästi riippuvainen Satakunnan 
teollisuuden kehittymisestä. 
 
KIBS-toimialaryhmän näkemyksen mukaan toimiala kehittyy numeerisesti 
vuoteen 2010 mennessä seuraavasti: 
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 Nykytila v. 2010 Muutos 

Yritysten luku-
määrä (kpl) 

1.107 
(v. 2004) 

n. 1.500 +35,5 % 
= +6,3 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

4.523 
(v. 2002) 

n. 5.000 +10,5 % 
= +2,0 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

321.621 
(v. 2002) 

n. 450.000 +39,9 % 
= +6,9 % p.a. 

 
Tietointensiivisissä yrityspalveluissa tärkein toimenpide-ehdotus on alan 
yritysten verkostoitumisen lisääminen. Verkostoitumalla yritykset ja muut 
toimijat (esim. kehittämis- ja tutkimusyksiköt) voivat toteuttaa toimialan muita 
keskeisiä toimenpiteitä, joita ovat: 
 
• KIBS-yritysten kansainvälistymisen vahvistaminen 
• tuleviin työvoima- ja osaajasaannin haasteisiin varautuminen  
• Satakunnan alueen ja alueella toimivien yritysten houkuttelevuuden 

lisääminen 
• tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan lisääminen  
• alueen KIBS-yritysten referenssien, osaamisen ja tuotteistettujen palvelu-

tuotteiden tunnettuuden lisääminen alueella ja laajemmin koko Suomessa. 
 
 
Kiinteistöpalvelut ja ympäristönhuolto 

 
Kiinteistöpalveluissa ja ympäristönhuollossa toimialan yleinen rakennemuutos 
ja kasvu toteutuvat myös Satakunnassa. Tämä tuo aloille noin +400 uutta työ-
paikkaa. 
 
Kiinteistöpalvelut ja ympäristönhuolto -toimialaryhmän näkemyksen mukaan 
toimiala kehittyy numeerisesti vuoteen 2010 mennessä seuraavasti: 
 

 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

887 
(v. 2004) 

n. 1.100 +24 % 
= +3,6 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

3.234 
(v. 2002) 

n. 3.650  +13 % 
= +1,5 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

127.932 
(v. 2002) 

n. 220.000 +72 % 
= +7,0 % p.a. 

 
Kiinteistöpalvelujen ja ympäristönhuollon toimialalla tärkeimmät toimenpide-
ehdotukset ovat uusien palvelukonseptien ja -ketjujen luomisessa ja Sata-
kunnan yksityisten yritysten ja kuntien osto-palvelujen käytön ja yritys-
yhteistyön lisäämisessä. Näitä toimenpiteitä voidaan tukea kehittämällä alan 
yritysten palvelutarjontaa ja palvelutuotteita hyödyntämällä uutta teknologiaa 
ja järjestämällä kunnallisten päätöksentekijöiden ja palveluntuottajien 
yhteisseminaareja, joissa käsitellään julkisten hankintojen pelisääntöjä ja 
yhteistyömahdollisuuksia.  



Satakunnan palveluvisio 2010 
Raporttiosuus 
 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 30 (199) 23.5.2005 

 
Majoitus, ravitsemus ja matkailu 

 
Majoitus-, ravitsemus- ja matkailualan kehitys riippuu toimijoiden yhteistyöstä. 
Ilman merkittävää kehittämis- ja investointihanketta alojen työntekijämäärä 
vähenee eikä liikevaihtomäärä käytännössä kasva. 

 
Majoitus, ravitsemus ja matkailu -toimialaryhmän näkemyksen mukaan toimi-
ala kehittyy numeerisesti vuoteen 2010 mennessä seuraavasti: 

 
 Nykytila v. 2010 Muutos 

Yritysten luku-
määrä (kpl) 

656 
(v. 2004) 

n. 620 -6 % 
= -1,1 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

2.272 
(v. 2002) 

n. 2.150 -5 % 
= -0,7 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

140.359 
(v. 2002) 

n. 155.000 
(voi olla suurempi 

onnistuneella yhteis-
työllä ja tarjonnalla) 

+11 % 
= +1,3 % p.a. 

 Huom. Satakunnassa alalla kysyntäpiikki Olkiluoto-projektien takia vuosina 2008–2010. 
 
Majoituksessa, ravitsemuksessa ja matkailussa keskeisin toimenpide-ehdotus 
on alan toimijoiden yhteistyön lisääminen käynnistämällä systemaattinen, 
pitkäkestoinen (kolme vuotta) ja yrityslähtöinen Satakunnan matkailun 
kehittämis- ja investointihanke. Ainoastaan alan yhteistyötä kehittämällä 
voidaan panostusta alueen tärkeisiin matkailukohteisiin lisätä ja luoda yhteisiä 
toimintamalleja mm. markkinointiin. 
 
 

Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
 

Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa uudet tarpeet ja niihin 
kohdentuvat palvelukonseptit luovat merkittävän kasvupotentiaalin. Kasvu-
potentiaalin todelliseen suuruuteen vaikuttaa yleisen kysynnän kasvun lisäksi 
julkisen sektorin palvelutuotannon rakennemuutokset.  

 
Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut -toimialaryhmän näkemyksen 
mukaan toimialat kehittyvät numeerisesti vuoteen 2010 mennessä 
seuraavasti: 

 
Yksityinen 
terveydenhuolto 

Nykytila v. 2010 Muutos 

Yritysten luku-
määrä (kpl) 

488 
(v. 2003) 

n. 550 +11 % 
= +1,7 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

861 
(v. 2002) 

n. 1000 +17 % 
= +2,0 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

42.742 
(v. 2002) 

n. 54.000 +27 % 
= +3,0 % p.a. 
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Yksityiset 
sosiaalipalvelut 

Nykytila v. 2010 Muutos 

Yritysten luku-
määrä (kpl) 

102 
(v. 2004) 

n. 200  +97 % 
= +12,0 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

945 
(v. 2002) 

n. 2500 +166 % 
= +13,0 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

8.364 
(v. 2002) 

n. 20.000  +139 % 
= +11,5 % p.a. 

 
Yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toimialalla tärkein toimen-
pide-ehdotus on tukea kuntien selkeiden ja käytännönläheisten palvelu-
strategioiden laatimista ja kuntien yhteisten hankintayksiköiden perusta-
mista. Selkeät palvelustrategiat ja hankintaperiaatteet mahdollistavat 
terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja tarjoavien toimijoiden liiketoiminnan 
suuntaamisen ja palvelujen kehittämisen vastaamaan myös julkisten 
toimijoiden tarpeita.  

 
 
Kodin palvelut 

 
Kodin palvelujen markkinat ovat vasta kehittymisvaiheessa ja siksi kasvu-
potentiaali on vaikeasti arvioitavissa. Se on joka tapauksessa merkittävä ja 
Satakunnassa jopa +500 työntekijää. Kasvu perustuu pitkälti uusien ja 
toimivien mikroyritysten kehittymiseen. 
 
Kodin palvelut -toimialan arvioidaan kehittyvän numeerisesti vuoteen 2010 
mennessä seuraavasti: 

 
 Nykytila  v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

679 
(v. 2004) 

n. 900 +34 % 
= +5,0 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

969 
(v. 2002) 

n. 1.500 +55 % 
= +5,6 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

14.851 
(v. 2002) 

n. 24.000 +62 % 
= +6,2 % p.a. 

 
Kodin palvelujen alalla tärkein toimenpide-ehdotus on uusien ja toimivien 
kodinpalveluyritysten liiketoimintaosaamisen lisääminen sekä kodin 
palveluja kehittävien aktiivisten yhteistyöverkostojen luominen Sata-
kuntaan osana muuta hyvinvointipalvelujen kehittämistä. 
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Elämyspalvelut ja järjestötoiminta 

 
Elämyspalvelut ja järjestötoiminta ovat vahvasti kehittymässä olevia aloja. Alat 
ovat vahvasti sidoksissa kulttuuritoiminnan, matkailun, sosiaalipalvelujen ja 
kodin palvelujen kehittymiseen, joiden kasvusta ja kehittymisestä alojen 
toimijat tulevat ottamaan oman osuutensa. 
 
Elämyspalveluissa ja järjestötoiminnassa arvioidaan toiminnan kehittyvän 
numeerisesti vuoteen 2010 mennessä seuraavasti: 
 
 Nykytila v. 2010 Muutos 
Toimijoiden luku-
määrä (kpl) 

523 
(v. 2004) 

n. 550 +6 % 
= +1,0 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

2.634 
(v. 2002) 

n. 3.000 +14 % 
= +1,4 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

52.095 
(v. 2002) 

n. 65.000 +27 % 
= +3,0 % p.a. 

 
 

Logistiikka 
 

Logistiikan kehitys on täysin sidoksissa alueen teollisuuden kehittymiseen. 
Teollisuuden logistiikan ulkoistukset jatkuvat, jolloin henkilöstöä siirtyy teolli-
suudesta palveluntuottajille, mutta nettovaikutus on vähäinen. 
 
Logistiikan toimialalla Satakunnan visio 2010:stä päivitetyn arvion mukaan 
ennustetaan toimialan kehittyvän numeerisesti vuoteen 2010 mennessä 
seuraavasti: 

 
 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

795 
(v. 2004) 

n. 850 +7 % 
= +1,1 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

3.822 
(v. 2002) 

n. 4.000 +5 % 
= +0,6 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

415.242 
(v. 2002) 

n. 450.000 +8 % 
= +1,0 % p.a. 

 
Logistiikan toimialalla keskeisin toimenpide-ehdotus on satamien työnjaon ja 
investointien kohdentaminen toisiaan tukeviksi. Lisäksi tärkeänä nähdään 
logistiikkaan liittyvän automaation lisääminen ja tietojärjestelmien (netti- ja 
tietopalvelut, markkinapaikat) kehittäminen sekä tähän liittyvän tutkimuksen ja 
koulutuksen syventäminen.  
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Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat sekä tietoliikenne 
 

Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajien sekä tietoliikenteen toimialoilla vision 
määrittelyä vaikeuttavat toimialojen nykyinen alavire ja nopeat muutokset 
niissä. Teknologian kehittyminen vaikuttaa aloihin ja niiden merkittävyyteen 
edelleen positiivisesti. 
 
Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajien (tietojenkäsittelypalvelu) toimialalla Sata-
kunnan visio 2010:stä päivitetyn arvion mukaan ennustetaan toimialan 
kehittyvän numeerisesti vuoteen 2010 mennessä seuraavasti: 

 
 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

186 
(v. 2004) 

n. 220 +19 % 
= +2,9 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

645 
(v. 2002) 

n. 900 +40 % 
= +4,3 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

50.188  
(v. 2002) 

n. 74.000 +48 % 
= +5,0 % p.a. 

 
Tietoliikenteen (teleliikenne) toimialalla Satakunnan visio 2010:stä päivitetyn 
arvion mukaan ennustetaan toimialan kehittyvän numeerisesti vuoteen 2010 
mennessä seuraavasti: 

 
 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

29 
(v. 2004) 

n. 35 +19 % 
= +3,0 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

500 
(v. 2002) 

n. 700 +40 % 
= +4,3 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

86.546 
(v. 2002) 

n. 128.000 +48 % 
= +5,0 % p.a. 

 
Ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajien osalta tärkein toimenpide-ehdotus on 
edelleen yhteisen, synergisen, ohjelmistoteknisen miniklusterin käynnistä-
minen. Tämä tapahtuu samalla tavalla kuin tietoliikenteessäkin kehittämällä 
tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla uusien teknologioiden mahdollistamia 
spin-offeja ja liikeideoita pääyrityksen tai -yritysten ohjauksessa. Lisäksi 
tärkeää on jatkaa Satakunnassa alojen koulutustoimintaa pitkäjänteisesti 
huomioiden tulevaisuuden teknologiamurros ja uudet asiakastarpeet.  
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TOIMIALA (MINIKLUSTERI) 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheisen kaaviokuvan muotoon, 
jossa eri toimintosegmentit tulevat määriteltyä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moottoriajo-
neuvojen 
kauppa 

Kioskit, 
pienmyymälät, 

torikauppa 

Huoltamo-
kauppa 

- liikenneasemat 
- polttoaineiden  
  vähittäiskauppa 
- automaatti- 
  asemat 

Päivittäistavara-
kauppa 

Muotikauppa 
- vaatteet 
- jalkineet 
- urheilu 
- vapaa-aika 

 

Tilaa vaativa 
erikoiskauppa 

- rautakauppa 
- huonekalukauppa 
- sisustuskauppa 
- puuharha-alan  
  kauppa 
 
 
B-to-B-kaupat 
- teletuotteet 
- tietotekniikka 
- toimistotekniikka 
- toimistotarvikkeet 

Media 
 
 

Viihtyminen 
Entertainment 

 

Liikenneasemakauppa 
 
 

 
 
 
 
Strategiset 
ryhmät eli 
ketjut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuluttaja-
kysyntä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimija-
kohtaiset 
toiminta-
mallit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tavaratalot 
ja hyper-
marketit 

Kauppa-
keskukset 

Posti-
myynti ja 
verkko-
kauppa 

Tukku-
kauppa 

- noutotukku 
- tekninen tukku 
- vähittäistukku 

T O I M I J A T  

Viihtyminen 
(entertainment)

 

Paikalliset 
kauppiaat 

 

Kiinteistö-
omistus ja 

-huolto 

Valtakunnalliset 
toimijat 

 

Kansainväliset 
ketjut 

 

VähittäiskauppaOHJAUS 

Muu erikoiskauppa 
- kosmetiikkakauppa 
- sisustuskauppa 
- lahjatavarakauppa 
- musiikkikauppa 
- kirja- ja paperikauppa 
- kukka- ja puutarhakauppa 
- valokuvaustarvikekauppa 
- optisen alan kauppa 
- kulta- ja kellokauppa 
- urheilukauppa 
- tietotekniikka- ja telekauppa 
- leikkikalukauppa 
- luontaistuotekauppa 
- lääkkeiden vähittäiskauppa 
- alkoholituotteiden  
  vähittäiskauppa 
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus) 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Vähittäiskauppa (TOL 52) 
• Moottoriajoneuvojen kauppa (TOL 501–504) 
• Polttoaineiden vähittäiskauppa (TOL 505) 
• Agentuuritoiminta ja tukkukauppa (TOL 51) 
 

 Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 1.630 1.642 2.008 
Rauman seutukunta 720 720 864 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

325 341 412 

Yhteensä 2.675 2.703 3.284 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 1.546 104 4 1 353 
Rauman seutukunta 678 37 2 0 147 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

323 10 0 0 79 

Yhteensä 2.547 151 6 1 579 
 

 Työllisten määrä seutukunnittain 
(henkeä) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 6.099 6.240 6.324 1.320.811 1.344.865 1.399.217
Rauman seutukunta 2.548 2.620 2.601 504.129 596.070 587.951
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

889 904 970 180.003 187.412 182.657

Yhteensä 9.536 9.764 9.895 2.004.943 2.128.347 2.169.825
 
 
Keskeiset yritykset segmentoituina (lähde: Tilastokeskus) 
 
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. Porin seutukunnan lista 
on rajattu yrityksiin, joiden henkilöstömäärä ylittää 10 henkeä. Lisäksi listaan on lisätty muutamia työryhmän 
esille nostamia yrityksiä sekä työryhmässä mukana olleet yritykset, vaikka ne eivät täyttäisi em. henkilöstö-
määräkriteeriä. Yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja 
toimialasegmentin sisällä aakkosjärjestyksessä yritysnimen mukaan.  
 
Huom. *-merkityt tiedot ovat Inoan yrityshausta. Liikevaihto on konsernitaso. 
 
Porin seutukunta (87 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Alko Oy Alkoholi- ja muiden juomien 

vähittäiskauppa 
10–19 20.000–*

Harjavallan Apteekki Apteekit 10–19 2.000–9.999
Huittisten Apteekki Apteekit 10–19 0–999*
Kokemäen Apteekki Apteekit 10–19 0–999*
Porin Asema-apteekki Apteekit 10–19 Ei tiedossa*
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Porin Maantiekadun Apteekki Apteekit 10–19 2.000–9.999*
Porin Puisto-Apteekki Apteekit 10–19 1.000–1.999*
Porin Ykkösapteekki Apteekit 10–19 0–999*
Ulvilan Apteekki Apteekit 10–19 1.000–1.999
Yliopiston Apteekki Apteekit 20–49 20.000–*
Kespro Oy Elintarvikkeiden, juomien ja 

tupakan yleistukkukauppa 
10–19 20.000–*

Wihuri Oy Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan yleistukkukauppa 

10–19 20.000–*

Oy Shelltrans Ab Huoltamotoiminta 10–19 Ei tiedossa
Isku Oy Huonekalujen vähittäiskauppa 10–19 20.000–*
Porin Vaihtokaluste Oy Huonekalujen vähittäiskauppa 10–19 2.000–9.999
Hyvät Lehdet RSM Oy Huonekalujen, taloustavaroiden ja 

rautakauppatavaroiden agentuuri-
toiminta 

10–19 1.000–1.999*

Anttila Oy Hypermarket 20–49 20.000–*
Citymarket Oy Hypermarket 50–99 20.000–*
Satakunnan Osuuskunta (Prisma) Hypermarket 100–249 20.000–*
Tradeka Oy (Euromarket) Hypermarket 50–99 20.000–*
Kauppakeskus Isokarhu Kauppakeskus 0–4 0–999*
- H&M, Hennes & Mauritz Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 10–19 20.000–*
- Interwell Oy (Intersport) Urheilualan vähittäiskauppa 10–19 2.000–9.999
- Porin tv- ja konekeskus Oy Kodinkoneiden ja viihde-

elektroniikan vähittäiskauppa 
10–19* 2.000–9.999

- Bestseller Retail Finland Oy  
  (Vero Moda) 

Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 0–4* 2.000–9.999 €

- Tiimari Oyj Askartelutarvikkeita 0–4* 1.000–1.999
- Lindex Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 0–4* 1.000–1.999
- KappAhl Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 10–19 1.000–1.999
Oy Electrolux Ab Logistics Kodinkoneiden ja kodin sähkölait-

teiden tukkukauppa, jakeluvarasto
50–99 20.000–*

Markan Talo Oy Kodinkoneiden ja viihde-
elektroniikan vähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999*

Porin Tv- ja Konekeskus Oy Kodinkoneiden ja viihde-
elektroniikan vähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999

Porin Villa ja Peite Oy Kodintekstiilien vähittäiskauppa 10–19 400–999
Kultasepänliike Esko Lindroos Oy Kultasepänteosten ja kellojen 

vähittäiskauppa 
10–19 1.000–1.999

Onninen Oy Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaittei-
den ja -tarvikkeiden tukkukauppa 

10–19 20.000–*

Vampulan Kauppakeskus Oy Maa- ja metsätalouskoneiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa mukaan 
lukien traktorit 

10–19 2.000–9.999

Ajoneuvo Oy (Volvo Truck Center) Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus, autojen vähittäiskauppa 

10–19 20.000–*

Automarkku Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus, autojen vähittäiskauppa 

10–19 10.000–19.999*

Huittisten Laatuauto Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus, autojen vähittäiskauppa 

10–19 20.000–*

Kartanon Autohuolto Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus, autojen vähittäiskauppa 

10–19 400–999

Palin Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus, autojen vähittäiskauppa 

20–49 20.000–*
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Ranttiän Kone Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus, autojen vähittäiskauppa 

10–19 1.000–1.999

Rauno Rinta-Jouppi Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus, autojen vähittäiskauppa 

10–19 20.000–*

Satakunnan Autotalo Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus, autojen vähittäiskauppa 

10–19 20.000–*

Sisu Auto Huoltopalvelut Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus 

10–19 20.000–*

Auto Oy Vesa-Matti Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus, autojen vähittäiskauppa  

10–19 10.000–19.999*

Alkuperäistuonti Oy Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden tukkukauppa 

20–49 2.000–9.999

Datateema Oy (Motonet) Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden vähittäiskauppa 

10–19 20.000–*

Oy Scan-Auto Ab Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 20–49 20.000–*
Delta-Auto Länsi Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-

kauppa 
10–19 20.000–*

Pelttarin Auto Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

10–19 2.000–9.999*

Nakkilan Pyörä ja Mopo Oy Moottoripyörien sekä niiden osien 
ja varusteiden vähittäiskauppa 

20–49 2.000–9.999

Suomen Punainen Risti, 
Satakunnan piiri 

Muiden käytettyjen tavaroiden 
vähittäiskauppa 

20–49 0–999*

Porin Putkirakentajat Oy Muu rauta- ja rakennusalan 
vähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999

Raudoitus Lixapori Oy Muualla mainitsematon 
vähittäiskauppa 

10–19 0–199

Hong Kong Pori Oy Pienoistavaratalot ja muut 
erikoistumattomat myymälät 

20–49 2.000–9.999

Porin Puupojat Oy Puutavaratuotetukkukauppa 10–19 1.000–1.999
Puukeskus Oy Puutavaratuotetukkukauppa 10–19 20.000–*
Puumerkki Oy Puutavaratuotetukkukauppa 10–19 10.000–19.999*
Jari Kalliala Oy Päivittäistavaroiden yleis-

vähittäiskauppa 
10–19 2.000–9.999

Jyllin Kauppa Oy Päivittäistavaroiden yleis-
vähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999

K-Supermarket Teljänportti Päivittäistavaroiden yleis-
vähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Päivittäistavaroiden yleis-
vähittäiskauppa 

20–49 0–999*

Pertti Pouru Oy Päivittäistavaroiden yleis-
vähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999

Rauta Juho, K-market Porin Anttila Päivittäistavaroiden yleis-
vähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999

T:mi Mirja Vuorela Päivittäistavaroiden yleis-
vähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999

Taisto Suomi Oy Päivittäistavaroiden yleis-
vähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999

Unanimous Oy (Pick’n Pay) Päivittäistavaroiden yleis-
vähittäiskauppa 

20–49 20.000–*

Etelätalo Oy, Porin K-Rauta Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 

20–49 2.000–9.999*

Laxkari Oy Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Starkki Oy Ab Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 

20–49 20.000–*

Suomen Euromaster Oy Renkaiden vähittäiskauppa 20–49 20.000–*
Hansa-Suojanen Oy Supermarketkauppa 20–49 2.000–9.999
Huittisten Säästömarket Oy Supermarketkauppa 10–19 2.000–9.999
Janne ja Terhi Koskinen Oy Supermarketkauppa 10–19 Ei tiedossa*
K-market Onnipekka Heinola Oy Supermarketkauppa 20–49 2.000–9.999*
Martti Montonen Oy Supermarketkauppa 20–49 2.000–9.999
Simmelvuo Hannu Matti Supermarketkauppa 10–19 2.000–9.999
Tmi Teemu Virtanen Supermarketkauppa 20–49 2.000–9.999
Viinamäki Kalevi Aatos Supermarketkauppa 20–49 2.000–9.999
Väskynä Oy Supermarketkauppa 10–19 2.000–9.999
SLO Oy Sähkötarviketukkukauppa 10–19 20.000–*
Utu Powel Oy Sähkötarviketukkukauppa 10–19 0–999*
Oy Etola Ab Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden 

tukkukauppa 
20–49 20.000–*

Talous-Markka Oy Taloustavaroiden vähittäiskauppa 10–19 2.000–9.999*
RTV-Yhtymä Oy Tapettien ja lattianpäällysteiden 

vähittäiskauppa 
10–19 20.000–*

Kokkolan Halpa-Halli Oy Tavaratalot 20–49 20.000–*
Satakunnan Osuuskauppa, Sokos  Tavaratalot 100–249 10.000–19.999
Porin Satacom Oy Tietokonelaitteistojen vähittäis-

kauppa 
10–19 2.000–9.999

Porin Konttorikone Oy Tietoliikennevälineiden ja 
toimistokoneiden vähittäiskauppa 

10–19 1.000–1.999

Saint-Gobain Pipe Systems Oy Työkalujen, LVI-laitteiden ja  
-tarvikkeiden yleistukkukauppa 

20–49 2.000–9.999*

Satakunnan Urheiluliike Oy Urheilualan vähittäiskauppa 10–19 0–999*
T.M. Palojoki Oy, Seripa Oy,  
Porin Tukku Oy 

Vaatteiden tukkukauppa 20–49 10.000–19.999

Antinasu & Ratsula Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 50–99 2.000–9.999
Hankkija-Maatalous Oy Viljan, siementen ja eläinrehujen 

tukkukauppa 
20–49 20.000–*

 
Rauman seutukunta (96 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Alko Oy Alkoholi- ja muiden juomien 

vähittäiskauppa 
10–19 20.000–*

Apteekki Minerva Apteekit 10–19 2.000–9.999
Eurajoen Apteekki Apteekit 5–9 1.000–1.999
Euran Apteekki Apteekit 10–19 2.000–9.999
Paroalhon Apteekki Apteekit 5–9 1.000–1.999
Rauman 1 Apteekki Apteekit 10–19 Ei tiedossa*
Rauman Keskus-Apteekki Apteekit 10–19 2.000–9.999
Säkylän Apteekki Apteekit 5–9 1.000–1.999
Ab Me Group Oy Ltd Elintarvikkeiden, juomien ja 

tupakan yleistukkukauppa 
10–19 Ei tiedossa*

Wihuri Oy Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan yleistukkukauppa 

10–19 20.000–*

Autohuolto K. Lehtomäki Ky Huoltamotoiminta 5–9 400–999
Luoteis-Service Oy Huoltamotoiminta 5–9 400–999
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Isku Oy Huonekalujen vähittäiskauppa 5–9 20.000–*
Hyvät Lehdet RSM Oy Huonekalujen, talous- ja rauta-

kauppatavaroiden agentuuritoim. 
5–9 1.000–1.999*

Citymarket Oy Hypermarket 20–49 20.000–*
Satakenkä Oy Jalkineiden tukkukauppa 5–9 2.000–9.999
Kalanelikko Oy Kalan, äyriäisten ja nilviäisten 

vähittäiskauppa 
5–9 0–999*

Fabrisso Oy Kankaiden vähittäiskauppa 5–9 2.000–9.999*
Aspokem Oy Kemiallisten tuotteiden 

tukkukauppa 
10–19 20.000–*

Rauman Emmix Oy Kioskit 5–9 400–999
Kirjameri Oy Kirjojen vähittäiskauppa 10–19 0–999*
Sanipörssi Oy (Musta Pörssi) Kodinkoneiden ja viihde-

elektroniikan vähittäiskauppa 
5–9 1.000–1.999*

Turun Konemyynti Oy Kodinkoneiden ja viihde-
elektroniikan vähittäiskauppa 

5–9 Ei tiedossa*

Tv-Kone Mäntynen Oy Kodinkoneiden ja viihde-
elektroniikan vähittäiskauppa 

5–9 1.000–1.999

Rauman Sähkökonehuolto Oy Kotitaloussähkölaitteiden korjaus 5–9 400–999
Vuorelan Puutarha Oy Kukkien ja taimien tukkukauppa 5–9 400–999
Kultasepänliike Helkelä Oy Kultasepänteosten ja kellojen 

vähittäiskauppa 
5–9 200–399

Suomen Sairaalatukku Oy Laboratorio- ja sairaanhoito-
välineiden tukkukauppa 

5–9 2.000–9.999

Vanhan Rauman Artes Oy Lahjatavaroiden vähittäiskauppa 5–9 400–999
Muksumassi Oy Leikkikalujen ja askartelu-

tarvikkeiden vähittäiskauppa 
5–9 0–999*

Liha-Rauma Oy Lihan ja lihatuotteiden 
vähittäiskauppa 

5–9 200–399

Onninen Oy Lämpö-, vesi- ja ilmastointi-
laitteiden ja -tarvikkeiden yleis-
tukkukauppa 

5–9 20.000–*

Eurajoen Moottorisaha Ky Maa- ja metsätalouskoneiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa 

5–9 1.000–1.999

Automarkku Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus 

5–9 10.000–19.999*

Huoltokorjaamo Friman Ky Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus 

5–9 400–999

Keskusautohalli Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus 

10–19 20.000–*

Kiukaisten Autopelti ja Hinaus Ky Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus 

5–9 400–999

Narvila-Auto Pekka Narvila Ky Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus 

5–9 400–999

Auto-Korsman Oy Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus, autojen vähittäiskauppa  

5–9 200–999*

Rauman Varaosahalli Oy Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden vähittäiskauppa 

10–19 1.000–1.999

Auto-Iiro Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

10–19 Ei tiedossa*

Auto-Kaira Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

5–9 0–199*

Auto-Maijala Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

5–9 2.000–9.999
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Palin Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

5–9 20.000–*

Moto-Rauma Oy Moottoripyörien sekä niiden osien 
ja varusteiden vähittäiskauppa 

5–9 2.000–9.999

Biowatti Oy Muiden polttoaineiden 
tukkukauppa 

5–9 20.000–*

Hanna's Oy Muu sisustustekstiilien ja  
-tarvikkeiden vähittäiskauppa 

10–19 400–999

Sisustustalo Kodinonni Muu sisustustekstiilien ja  
-tarvikkeiden vähittäiskauppa 

0–4 0–999*

Instru Optiikka Oy Optisen alan vähittäiskauppa 5–9 20.000–*
Optikko Ylander Oy Optisen alan vähittäiskauppa 5–9 400–999
Rauman Silmäoptiikka Oy Optisen alan vähittäiskauppa 5–9 400–999
Silmäoptikot Palmu Oy Optisen alan vähittäiskauppa 5–9 400–999
Notex-Yhtiöt Oy (Vapaa Valinta) Pienoistavaratalot ja muut 

erikoistumattomat myymälät 
5–9 20.000–*

Siemen-Flora Oy Puutarha-alan vähittäiskauppa 5–9 1.000–1.999
Puukeskus Oy Puutavaratuotetukkukauppa 10–19 20.000–*
Avoin Yhtiö Torkkel & Forsman Päivittäistavaroiden 

yleisvähittäiskauppa 
5–9 2.000–9.999

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö Päivittäistavaroiden 
yleisvähittäiskauppa 

10–19 0–999*

Ruokamarkkinat Oy Päivittäistavaroiden 
yleisvähittäiskauppa 

5–9 20.000–*

Satakunnan Osuuskauppa Päivittäistavaroiden 
yleisvähittäiskauppa 

5–9 1.000–1.999*

Suomen Spar Oyj Päivittäistavaroiden 
yleisvähittäiskauppa 

5–9 0–999*

Valtonen Juha Antero Päivittäistavaroiden 
yleisvähittäiskauppa 

5–9 1.000–1.999

Lammela Oy Päivittäistavaroiden yleisvähittäis-
kauppa, kemiallisten tuotteiden 
tukkukauppa, supermarketkauppa

20–49 20.000–*

Altepa Oy Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 
 

5–9 1.000–1.999

Etelätalo Oy (K-rauta) Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999*

Euran Rakennustarvike Oy Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 

10–19 2.000–9.999

Länsirauta Oy Parviainen & 
Kumpp. 

Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 

5–9 1.000–1.999

Rauman Kone- ja Rakennus- 
tarvike Oy 

Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 

5–9 2.000–9.999

Lujakumi Oy Renkaiden vähittäiskauppa 5–9 2.000–9.999*
Suomen Euromaster Oy Renkaiden vähittäiskauppa 5–9 20.000–*
Vianor Oy Renkaiden vähittäiskauppa 5–9 20.000–*
Tradeka Oy (Valintatalo) Supermarket 20–49 20.000–*
Karjalainen Juhani Ensio Supermarketkauppa 10–19 2.000–9.999
Kimmo Sampo Oy (Eurospar Eura) Supermarketkauppa 20–49 2.000–9.999
Mäkelä Lari Jaan Olavi Supermarketkauppa 10–19 2.000–9.999
Pekka ja Paula Koski Oy  
(CM-kauppias) 

Supermarketkauppa 20–49 10.000–19.999

Pick’n Pay  Supermarketkauppa 20–49 Ei tiedossa*
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Osuuskauppa Keula Supermarketkauppa, huoltamo-
toiminta, itsepalvelutavaratalot, 
vaatteiden yleisvähittäiskauppa 

50–99 Ei tiedossa*

Kouluelektroniikka Oy, Teuvo 
Tiusanen 

Sähkötarviketukkukauppa 5–9 1.000–1.999

SLO Oy Sähkötarviketukkukauppa 5–9 0–999*
Oy Etola Ab Taloustavaroiden ja -tarvikkeiden 

tukkukauppa 
5–9 20.000–*

Talous-Markka Oy Taloustavaroiden vähittäiskauppa 5–9 0–199
Värirauma Oy Tapettien ja lattiapäällysteiden 

vähittäiskauppa 
10–19 2.000–9.999

Rauman Akku Oy Tekninen kauppa  20–49 2.000–9.999
Rauman Konttoripalvelu Oy Tietoliikennevälineiden, toimisto-

koneiden- ja tarvikkeiden 
vähittäiskauppa, lähdevesipalvelu 

5–9 2.000–9.999

Työkalurauma Oy Työkalu- ja tarviketukkukauppa 5–9 1.000–1.999
Würth Oy Työkalu- ja tarviketukkukauppa 5–9 Ei tiedossa
Pyörä-Nurmi Oy Urheilualan vähittäiskauppa 10–19 2.000–9.999
Aleksi 13 Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 5–9 0–999*
Avoin Yhtiö Vinho Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 5–9 400–999
Fere Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 10–19 1.000–1.999
Jeans Store Hollywood Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 5–9 1.000–1.999
Lindex Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 5–9 20.000–*
Rauman Texpörssi Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 5–9 0–999*
Seppälä Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 5–9 20.000–*
Jarin Kuvakauppa Oy Valokuvausalan vähittäiskauppa 5–9 400–999
Hankkija-Maatalous Oy Viljan, siementen ja eläinrehujen 

tukkukauppa 
10–19 20.000–*

 
Pohjois-Satakunnan seutukunta (34 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Alko Oy Alkoholi- ja muiden juomien 

vähittäiskauppa 
5–9 20.000–*

Kankaanpään 1 Toriapteekki Apteekit 5–9 1.000–1.999
Kankaanpään 11 Vuokko Apteekki Apteekit 10–19 2.000–9.999
Lavian Apteekki Apteekit 5–9 0–999*
Wihuri Oy Elintarvikkeiden, juomien ja 

tupakan yleistukkukauppa 
5–9 20.000–*

Beveg Ky Hedelmien, marjojen ja 
vihannesten vähittäiskauppa 

5–9 1.000–1.999

Huolto E. Autio Oy Huoltamotoiminta 5–9 2.000–9.999
Reijo Hietanen Oy Huoltamotoiminta 10–19 2.000–9.999
Radio ja TV Markku Oy Kodinkoneiden ja viihde-

elektroniikan vähittäiskauppa 
5–9 2.000–9.999

Honkatrading Oy Maa- ja metsätalouskoneiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa 

5–9 2.000–9.999

Pentti Korpela Oy Maa- ja metsätalouskoneiden ja  
-tarvikkeiden tukkukauppa 

5–9 1.000–1.999

Autosuojaamo ja Kolarikorjaus 
Eloranta Oy 

Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus 

5–9 200–399

Autolankoski Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

5–9 2.000–9.999
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Autoluojus Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

5–9 1.000–1.999*

Automyynti R. Laihonen Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

5–9 1.000–1.999

Heinolan Auto ja Traktori Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

5–9 10.000–19.999*

Satakunnan Autotalo Oy Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 

5–9 20.000–*

Oy Tradic Ab Ltd Muu rauta- ja rakennusalan 
vähittäiskauppa 

5–9 2.000–9.999*

Eurohamsteri Oy Pienoistavaratalot ja muut 
erikoistumattomat myymälät 

10–19 1.000–1.999*

Profil-Lista Oy Puutavaratuotetukkukauppa 5–9 400–999
Hannu Malmivaara Ky Päivittäistavaroiden yleisvähittäis-

kauppa 
10–19 1.000–1.999

Lastula Pekka Martti Tapio Päivittäistavaroiden yleisvähittäis-
kauppa 

10–19 2.000–9.999

Riitta ja Esa Peltola Ky Päivittäistavaroiden yleisvähittäis-
kauppa 

5–9 1.000–1.999

Ruokamarkkinat Oy 
(Ruokavarasto) 

Päivittäistavaroiden yleisvähittäis-
kauppa 

5–9 1.000–1.999*

Tradeka Oy Päivittäistavaroiden yleisvähittäis-
kauppa 

5–9 0–999*

Penkkimäki Oy Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 

5–9 2.000–9.999

Rauta-Maatalous Harri  
Lindström Oy 

Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 

10–19 Ei tiedossa*

J.J. Tiainen Oy Supermarketkauppa 20–49 2.000–9.999
Pertti Sällilä Oy Supermarketkauppa 10–19 2.000–9.999
Satakunnan Osuuskauppa Supermarketkauppa, päivittäis-

tavaroiden yleisvähittäiskauppa 
20–49 20.000–*

Kankaanpään Alppi Oy Urheilualan vähittäiskauppa 5–9 1.000–1.999
L&A Kulmala Oy Vaatteiden yleisvähittäiskauppa 5–9 400–999
Hankkija-Maatalous Oy Viljan, siementen ja eläinrehujen 

tukkukauppa 
5–9 20.000–*

K-Maatalousyhtiöt Oy Viljan, siementen ja eläinrehujen 
tukkukauppa 

10–19 20.000–*
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 
 Seuraavat työryhmän määrittelemät trendit suuntaavat alan kehitystä: 
 
Yleiset ja kuluttajien käyttäytymiseen liittyvät trendit 
 

1. Ihmisten kulutustottumukset muuttuvat:  
− Herkkyys kuluttaa kasvaa.  
− Osa kuluttajista haluaa ostaa entistä yksilöllisempiä tuotteita ja on 

myös valmis maksamaan niistä. 
− Ihmiset panostavat enemmän vaatetukseen, mielihyväpalveluihin ja 

harrastuksiin. 
− Kodin sisustuksen merkitys kulutuksessa kasvaa ja korjaus-

rakentaminen lisääntyy. 
2. Suomalaiselle ostoksiin käytetty aika on kriittinen tekijä. Päivittäistavara-

kaupassa pitää pystyä käymään nopeasti useita kertoja viikossa, mikä 
lisää lähipalvelujen kysyntää (keskustamyymälät, täydennysmyymälät, 
liikennemyymälät). Erikoistavarakaupassa liikepaikan taas pitää olla 
helposti tavoitettavissa.  

3. Ihmisten ajankäyttöä kauppakeskuksissa lisätään sopivalla myymälä-
mixillä, ajanvietepalveluilla ja viihtyvyyttä lisäämällä. 

4. Verkkokauppa lisääntyy voimakkaasti ja laajenee uusille toimialoille. 
Kehitystä kuitenkin saattaa hidastaa se, että kuluttajat eivät vielä ole 
valmiita maksamaan tuotteiden keräilyyn ja toimittamiseen liittyvistä 
logistisista kustannuksista.  

5. Ihmisten liikkuminen lisääntyy jatkuvasti (esim. usean auton talouksia on 
yhä enemmän), mikä lisää markkina-alueiden välistä kilpailua. 

6. Ihmisten uusavuttomuus lisääntyy, mikä lisää kokonaispalvelujen esim. 
tuotteeseen liittyvien korjaus- ja asennuspalvelujen kysyntää. 

7. Toimialarajat hämärtyvät palveluissa kulutustottumusten muuntumisen 
myötä ja asiakkaat haluavat yhä laajempia palveluja samasta paikasta. 

8. Hinnan merkitys kilpailukeinona kasvaa. 
9. Verotukselliset ja muut hyödyt (esim. kotitalousvähennys) muuttavat koti-

talouksien käyttämien rautakaupan palvelujen määrää ja palvelu-
kokonaisuuksia. 

10. B-to-B-kaupassa yritykset haluavat ostaa kumppaneiltaan kokonais-
palveluja, mikä luo kaupalle mahdollisuuksia isompien palvelu-
kokonaisuuksien tarjoamiselle.  

11. Satakunnan väestömäärä vähenee ja ikärakenne vanhenee, mikä muuttaa 
alueen kuluttajarakennetta. 

12. Olkiluoto-projektit piristävät kauppaa Satakunnassa. 
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Kaupan liiketoimintaan liittyvät trendit 
 

1. Tuotteiden hinnat laskevat ja ominaisuudet lisääntyvät. 
2. Kauppojen määrä lisääntyy, mikä lisää kaupan kilpailua. 
3. Kauppojen keskittyminen synnyttää uusia suurkauppoja. 
4. Syrjäseuduilla erikoiskauppojen määrä vähenee. 
5. Kaupan kysyntä perustuu edelleen pääasiassa paikalliseen ostovoimaan, 

johon vaikuttavat väestön määrä, ikärakenne, kotitalouksien koko ja tulo-
taso. 

6. Kaupan ketjut pyrkivät saamaan otteen kuluttajan kokonaisostoksista 
kokonaisvaltaisella asiakkuuspalvelulla (kanta-asiakas- ja bonusjärjestelmät). 

7. Kauppa kansainvälistyy ja ketjuuntuu nopeutuvalla vauhdilla (päivittäis-
tavarakaupassa tämä kesti 20 vuotta, mutta kulutuselektroniikan kaupassa 
enää vain viisi vuotta). 

8. Ketjuuntuminen tuo kauppaan yhä enemmän ketjujen omien tuotemerkkien 
(privat label) myyntiä, mikä lisää kaupan merkitystä jakeluketjun hallitsijana. 

9. Kaupan valikoimat kehittyvät jatkuvasti. Valikoimissa on tulevaisuudessa 
ainakin kansainvälisen brändin tuote, prival label -tuote ja kotimaisia 
tuotteita. 

10. Päivittäistavarakaupan valikoimissa pitää olla myös erikoistuotteita  
(esim. alueellista lähiruokaa, perinneruokia, luomutuotteita, funktionaalisia 
tuotteita ja terveystuotteita).  

11. Oheis- ja lisäpalvelut lisääntyvät edelleen myymälöissä, mikä moni-
puolistaa palvelujen sisältöä.  

12. Muotikaupassa mallistojen määrä lisääntyy. 
13. Tavaran saatavuudesta tulee yksi kaupan merkittävä kilpailuetu 

(valikoimassa olevat tavarat eivät saa päästä loppumaan). 
14. Kaupan omat logistiikkaketjut kehittyvät edelleen. 
15. Tietotekniikan hyväksikäyttö kaupassa lisääntyy edelleen, kun valikoimien, 

saatavuuden ja logistiikan kehittäminen perustuu yhä enemmän 
tilastolliseen faktatietoon ja automaattisiin tilausprosesseihin. 

16. Kaupan hallitsemat logistiikkaketjut mahdollistavat myös pienten 
valmistajien tuotteiden pääsyn laajaan maantieteelliseen jakeluun. 

17. Erikoiskaupassa ketjuuntuminen lisääntyy. 
18. Valtakunnallisen ketjuuntumisen myötä tulee mahdollisuuksia myös 

yksilöllisten palvelutuotteiden ja kauppojen kehittymiseen. 
19. Liikennemyymälät lisääntyvät. 
20. Erikoistuneet kauppakeskukset lisääntyvät maailmalla (esim. sisustus ja 

muoti). 
21. Moottoriajoneuvojen kauppaa muuttaa ryhmäpoikkeusasetuksen 

poistuminen, mikä johtaa autokaupan uudelleenjärjestelyihin. 
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Yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvät trendit 
 

1. Kaupunkien keskustojen kehittäminen jatkuu: mm. kävelykadut 
(lämmitetyt/kivetyt) lisääntyvät. 

2. Yhdyskuntasuunnittelun merkitys kaupan alan kehityksessä korostuu, 
jolloin mm. uusien automarkettien ja kauppapaikkojen kaavoittaminen ja 
lupa-asioiden käsittely pitkittyvät. Suurten yksiköiden rakentaminen ja 
laajentaminen vaikeutuu kaavoituksen takia ja lisää edelleen kaupan 
keskittymistä maantieteellisesti määrätyille alueille, mutta luo myös 
mahdollisuuksia uudenlaiselle keskustakaupalle. 

3. Kauppapaikkojen omistus kansainvälistyy ja tuo mukanaan uusia 
mahdollisuuksia ja rakenteita. 

4. Asuntokaavoituksen keskittyminen lähelle kaupunkikeskustaa (esim. 
Porissa) lisää keskusta-alueen liikenteellistä saavutettavuutta ja osto-
voimaa kaupungin keskustassa.  

5. Kauppa vapautuu jatkuvasti, kun sääntelyä poistetaan esimerkiksi auki-
oloajoilta, alkoholimyynniltä ja itsehoitolääkkeiden myynniltä. 
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ROADMAP 
 

 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 
Yleiset • Sinkkutalouksien määrä 

kasvoi 
• Vähittäiskaupan 

valikoimissa oli paljon 
kotimaisia tuotteita 

• Kauppa toimi hyvin 
suljetuilla markkinoilla 

• Laatikkomyymälät 
(tukkupakkaukset 
hyllyyn, ei palvelu-
myyntiä) syntyivät 

• Kauppojen aukiolo 
pyhäpäivinä vapautui 

• Tuotteiden hinnat 
laskivat EU:hun liitty-
misen myötä, mikä 
pienensi kauppojen 
liikevaihtoja  

• Lama aiheutti suuria 
kaupan rakenne-
muutoksia  

• Maahanmuuttajien määrä 
lisääntyy Suomessa 

• Kaupan kanta-asiakasohjelmat 
lisääntyvät  

• Kumppanuusajattelu b-to-b-
kaupassa lisääntyy 

• Kauppakiinteistöjen palvelut 
lisääntyvät ja monipuolistuvat 

• Kauppojen ketjuuntuminen 
lisääntyy  

• WTO:n Kiinan kiintiöt poistuvat, 
mikä lisää valikoimissa Kiinassa 
valmistettujen tuotteiden osuutta 
ja samalla tuotteiden hintataso 
laskee 

• Ihmisten kulutustottumukset ja  
-herkkyys muuttuvat 

• Kestokulutushyödykkeiden 
käyttöiät lyhenevät  

• Luksustuotteiden kauppa 
lisääntyy  

• Kotimaisia tuotteita vähittäis-
kaupan valikoimissa enää vain 
20–30 % 

• Kaupat havahtuvat kehittämään 
omaa toimintaansa kansain-
välisen kilpailun lisääntyessä 

• Discounter-myymäläkonseptit 
käyttöön 

• Myymälätyypit ja niissä oleva tarjonta 
sekoittuvat ja vanhat toimialarajat 
hämärtyvät  

• Eläkeläisväestön määrä lisääntyy  
• ”Hyvä elämä” luo ihmisille uusia tarpeita ja 

kulutustottumuksia  
- palvelujen käyttö lisääntyy 
- omaan mielihyvään ollaan valmiita  
  investoimaan 
- uutuustuotteet lisääntyvät 

• Yksilöllisten ja käsityönä tehtyjen 
(handcraft) tuotteiden myynti lisääntyy 

• Mielikuvamarkkinointi lisääntyy  
• Asiakkuustietojen hyödyntäminen ja 

kanta-asiakkuus lisääntyvät vain aloilla, 
joilla sillä on selkeää lisäsisältöä 

• Kauppa vapautuu yhä enemmän 
säätelyltä 

• Tulevaisuuden nuoret ovat tottuneet 
kuluttamaan, mikä lisää kulutusta  

• Varallisuuden kasvu ja kulutustottumusten 
muuttuminen lisäävät kysyntää 

• Uutuustuotteet sisältävät yhä useammin 
jonkun terveysvaikutuksen yms. 

• Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia 
elintarvikkeiden laadusta ja alkuperästä 

• Hinnan merkitys kasvaa merkittävästi 
(”hard discount”) 

• Kaupan perinteiset jakelutiet muuttuvat ja 
virtaviivaistuvat 
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 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

• Isot automarketit syntyivät 
 

• Kauppiastavaratalot 
lisääntyivät  

• Tavaratalojen yhteyteen tuli 
enemmän erikoiskaupan 
liikkeitä  

• Ruoan osuus ihmisten 
kokonaiskulutuksesta pieneni 

• Tuotevalikoimat kasvoivat 
voimakkaasti ja päivittäis-
tavarakaupan valikoimat 
kehittyivät vastaamaan 
eurooppalaista tasoa  

• Kaupan omien tuotemerkkien 
(privat label) käyttö alkoi  

• Suuret ostoskeskukset 
lisääntyvät ja toisaalta syntyy 
uusia pieniä keskusta-
myymälöitä 

• Kansainväliset kauppaketjut 
laajenevat Suomessa ja 
markkinoille tulee myös uusia 
kansainvälisiä kauppaketjuja 

• Kaupan kulutus- ja tilaustiedot 
toimitetaan tietotekniikan 
avulla suoraan tuottajille  

• Kauppapaikkojen kaavoitus 
vaikeutuu  

• Kaupan omien tuotemerkkien 
käyttö lisääntyy merkittävästi  

• Valmisruoan käyttö kasvaa   
• Päivittäistavarakauppaan 

syntyy uudenlaisia myymälä-
tyyppejä mm. keskusta-
myymälät, täydennysmyymälät 
ja liikenneasemat 

 

• Syntyy yhä suurempia ostos-
keskuksia, joissa kauppa ja 
ihmisten ajanviete yhdistyvät 

• Tuotemerkkien merkitys 
lisääntyy edelleen  

• Suomalaisten kauppaketjujen 
toiminta laajenee kansain-
väliseksi ja globaali hankinta 
lisääntyy  

• Toimijat partneroituvat 
kansainvälisten toimijoiden 
kanssa ja kansainvälistyvät 
itään 

• Hankintayhteistyön merkitys 
kasvaa kaupassa  

• Lähiruoka ei saa merkittävää 
jalansijaa päivittäistavara-
kaupassa 

 

Päivittäistavarakauppa 
sekä tavaratalo- ja 
hypermarketkauppa 

• Tuottajien järjestämä 
tuotteiden jakelu kauppoihin 

 • Kaupan omat logistiikkaketjut 
kehittyvät 

 

• Varastot vähenevät ja 
poistuvat logistiikkaketjuista 

• Uusia maksujärjestelmiä 
otetaan käyttöön  

• Kauppa hallitsee tuotteiden 
koko toimitusketjua, myös 
laatua ja asiakaskohtaista 
tuottamista 
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 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 
• Suomessa useita muoti-

kaupan ketjuja 
 

• Mallistojen määrä lisääntyi 
muotikaupassa, sesonkien 
merkitys väheni; kahdesta 
mallistosta siirryttiin jopa 12:sta 

• Muotikaupassa tapahtui 
merkittäviä muutoksia (vanhoja 
poistui ja uudet kansalliset 
toimijat vahvistivat asemiaan) 

 

• Muotikaupassa suomalaiset 
yritykset ovat merkittäviä 
toimijoita, mutta kansainvälisten 
ketjujen rooli korostuu 

• Muotikauppaan jää kapeita 
niche-alueita, joilla on toiminnan 
mahdollisuuksia myös pien-
kaupoilla 

 

• Suomalaiset toimijat liittoutuvat 
oman kotimaisen brändin avulla  

• Hankintayhteistyö kehittyy 
edelleen   

 

Erikoiskauppa ja muu 
vähittäiskauppa 

• Uudisrakentaminen oli 
voimakasta 

• Laman vaikutuksesta 
rakentaminen oli vähäistä 

• Korjausrakentamisen merkitys 
lisääntyy 

• Kodin sisustamiseen 
panostetaan entistä enemmän 

• Kodinelektroniikan myynti 
kasvaa ja toimijat yhdistyvät 
sekä liittoutuvat 

 

• Vapaa-ajanasuntojen 
korjaaminen lisääntyy 

• Kotitalouksien palvelujen käyttö 
lisääntyy  

• Toimitusketjun hallinta laajenee 
lävitse koko ketjun tuotteen 
alkuperätietoihin asti  

 
• Autokauppa oli yksityisten 

ja paikallisten yritysten 
hallussa 

• Huoltoasemat keskittyivät 
myymään polttoaineita, 
varaosia ja huolto-
palveluja 

 

• Autokaupassa tapahtui 
keskittymistä  

• Huoltoasemien valikoimat 
muuttuivat lähemmäksi 
päivittäistavarakauppaa 

• ”Kylmät” polttoaineen myynti-
pisteet lisääntyivät 

• Autovalmistajien tytäryhtiöt 
hallitsemaan autokauppaa 

• Huoltotoiminta keskittyy merkki-
korjaamoille 

• Uusien autojen verotus laskee  
• Moottoripyöräily on ”in”  
• Käytettyjen autojen maahan-

tuonti helpottuu 
• Liikennemyymälät lisääntyvät 

nopeasti 
 

• Ryhmäpoikkeusasetuksen 
poistuminen muuttaa edelleen 
autokaupan rakennetta 

Muu kauppa 

• Postimyynti käynnistyi  • Tukkukaupan rooli varastoivana 
toimijana muuttuu 

• Verkkokauppa lisääntyy 
voimakkaasti määrätyissä 
erikoistuotteissa  

 

• Tukkukauppa perinteisessä 
muodossa poistuu  

• Tavaran varastointi siirtyy 
toimittajille tai logistiikka-
keskuksille 

• Verkkokauppa laajenee monille 
uusille tuotealueille 

• Verkkokauppa luo uudenlaisia 
logistiikkatarpeita  
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SWOT-ANALYYSI 
 
Toimialan nykyistä ja lähiajan tilannetta on kuvattu SWOT-analyysillä, jota työstetään 
seuraavalla sivulla edelleen toimenpiteiksi: 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• Satakunnan väestömäärä on kaupan 

kannalta riittävä. 
• Satakuntalaiset ostavat omasta maa-

kunnasta ja siksi alueelta on vain vähän 
taloudellista ulosvirtausta. 

• Erikoistuneen teollisuustuotannon takia 
alueen väestön tulotaso on hyvällä tasolla. 

• Alueella on vahvoja kaupan keskuksia. 
• Satakunnassa kaupan asiointietäisyydet 

ovat sopivat. 
• Kaupan palvelu- ja valikoimatarjonta on 

monipuolinen. 
• Yhteistyö kaupan ja kuntien välillä on 

toimivaa. 
• Alueella on omaa päivittäistavaratuotteiden 

valmistusta. 
• Alueella on hyvää kaupanalan koulutusta. 
• Kaupan alan työvoiman saanti on helppoa 

ja yrityksillä on nuori ikärakenne. 
 

• Väestökeskittymät alueella ovat pieniä. 
• Työttömyysaste on korkea. 
• Elinkeinorakenne alueella on teollisuus-

painotteista, mikä vaikuttaa kulutus-
tottumuksiin. 

• Tampereen, Turun ja pääkaupunkiseudun 
vetovoima on merkittävä, koska kyseiset 
keskukset ovat helposti saavutettavissa. 

• Maakuntatason yhteistyö ei toimi hyvin 
kehittämistyössä. 

• Satakunnan liikenneyhteydet ovat huonot, 
mikä vaikeuttaa liikkumista ja logistiikan 
hoitoa. 

• Sijainti rannikolla vähentää teoreettista 
ostopotentiaalia. 

 

Mahdollisuudet Uhat 
• Kaupan keskukset alueella vahvistuvat 

edelleen. 
• Toimintaa saadaan keskitettyä alueella 

suuryksiköihin (kauppakeskukset, 
keskustataajamat). 

• Olkiluoto-projektit vaikuttavat positiivisesti 
kaupan kehittymiseen. 

• Yliopistokeskuksen kehittyminen muuttaa 
edelleen Porin ilmapiiriä tuoden uusia 
asukkaita ja uudenlaista kulutusta. 

• Yhteistyö parantuu maakunnan sisällä. 
• Elinkustannukset alueella pysyvät alhaalla 

(mm. halvat asunnot). 
• Paikallisen palvelun arvostus lisääntyy. 
• Toiminnan kasvua on saatavissa maa-

kunnan ulkopuolelta.  
 

• Tampereen, Turun ja pääkaupunkiseudun 
vetovoima kasvaa edelleen tarjonnan 
lisääntyessä. 

• Satakunnan väestön ikärakenne 
vanhenee. 

• Alue kärsii mahdollisesta muuttotappiosta. 
• Liiketilan lisääminen vaikeutuu (esim. 

kaavoitussyistä). 
• Erikoistavarakaupan tulevat sukupolven-

vaihdokset epäonnistuvat. 
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TOIMIALAN KESKEISET STRATEGISET KEHITYSTOIMEN-
PITEET 
 
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset 
strategiset kehitystoimenpiteet dynaamisen SWOTin muotoon seuraavasti: 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Alueella on vahvoja kaupan keskuksia ja kaupan 

asiointietäisyydet ovat sopivia. 
2. Kaupan palvelu- ja valikoimatarjonta on monipuolinen. 

1. Tampereen, Turun ja pääkaupunkiseudun vetovoima on 
merkittävä, koska kyseiset keskukset ovat helposti 
saavutettavissa.  

2. Elinkeinorakenne alueella on teollisuuspainotteista, 
mikä vaikuttaa kulutustottumuksiin. 

 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 

1. Kaupan keskukset alueella vahvistuvat edelleen. 
2. Yliopistokeskuksen kehittyminen muuttaa edelleen Porin 

ilmapiiriä tuoden uusia asukkaita ja uudenlaista 
kulutusta. 

 

1. Satakunnan väestön ikärakenne vanhenee ja alue kärsii 
mahdollisesta muuttotappiosta. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
VAHVISTA (vahvuuksia) 
 
1. Vahvista Satakunnan kaupan keskuksia ja hyviä asiointietäisyyksiä 

• helpottamalla liikkumista Satakunnan kasvukeskuksiin 
• helpottamalla asiointia kasvukeskuksissa (opasteet, pysäköinti) 
• säilyttämällä kaupunkikeskustat ja kaupan keskukset tiiviisti yhdessä 
• määrittämällä kaupan ja kuntien yhteinen näkemys em. asioiden kehittämisessä 
• luomalla yhteinen näkemys pääkasvukeskusten ja alueellisten kasvukeskusten 

kehittämisestä. 
 

2. Vahvista kaupan monipuolista palvelu- ja valikoimatarjontaa 
• tutkimalla ostovoima alueella ja yli maakuntarajojen eri kaupan aloilla  

(= paljonko taloudellista ulosvirtausta alueelta tapahtuu kaupan eri aloilla) 
• päättämällä em. perustiedon hankkimisen jälkeen tarvittavista kohdennetuista 

toimenpiteistä 
• selvittämällä alueen laajan teollisuuspohjan antamat lisämahdollisuudet  

b-to-b-kaupan toimijoille (esim. tarpeet, ulkoistusmahdollisuudet sekä logistiikka- ja 
varastointipalvelut) 

• luomalla ja kehittämällä kaupan alueellisia erikoistumiskeskittymiä (autokauppa, 
huonekalukauppa, kodinelektroniikka, moottoripyöräkauppa jne.). 
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Alueella on vahvoja kaupan keskuksia ja kaupan 

asiointietäisyydet ovat sopivia. 
2. Kaupan palvelu- ja valikoimatarjonta on monipuolinen. 

1. Tampereen, Turun ja pääkaupunkiseudun vetovoima on 
merkittävä, koska kyseiset keskukset ovat helposti 
saavutettavissa.  

2. Elinkeinorakenne alueella on teollisuuspainotteista, 
mikä vaikuttaa kulutustottumuksiin. 

 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 

1. Kaupan keskukset alueella vahvistuvat edelleen. 
2. Yliopistokeskuksen kehittyminen muuttaa edelleen Porin 

ilmapiiriä tuoden uusia asukkaita ja uudenlaista 
kulutusta. 

 

1. Satakunnan väestön ikärakenne vanhenee ja alue kärsii 
mahdollisesta muuttotappiosta. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
HYÖDYNNÄ (mahdollisuuksia) 
 
1. Hyödynnä kaupan keskusten vahvistumista 

• vahvistamalla ja kehittämällä nykyisiä kauppakeskuksia sekä erikoiskauppaa 
niissä 

• synnyttämällä mahdollisesti logistisesti hyvään sijaintipaikkaan (esim. Huittisiin) iso 
kaupan kansallinen keskus, jonka vaikutuspiirissä olisi yli 500 000 ihmisen osto-
voima 

• hyödyntämällä toimivia satamia ja edullisia logistiikkakustannuksia mahdollisesti 
kansallisen erikoiskaupan logistiikkakeskuksen kehittämisessä. 

 
2. Hyödynnä Porin yliopistokeskuksen kehittymistä 

• käyttämällä opiskelijoita kaupan toiminnan kehittämisessä  
• tekemällä yhteistyötä kaupan ja oppilaitosten välillä 
• huomioimalla opiskelijat kaupan valikoimien määrittämisessä 
• tarjoamalla monipuolisia palveluja Porissa koulutetuille ihmisille, jotta heidät 

saadaan pysymään Satakunnan alueella. 
 
 
KEHITÄ (heikkouksia) 
 
1. Kehitä alueen kaupan keskuksia vastapainoksi isoille kansallisille keskuksille (Turku, 

Tampere ja pääkaupunkiseutu) 
• monipuolistamalla tarjontaa ja valikoimia 
• pitämällä asiointikustannukset (esim. pysäköintimaksut) alhaisina 
• syventämällä kaupan maakunnallista yhteistyötä (esim. autokaupan yhteis-

markkinointi) 
• hyväksymällä vetovoimaisten kansainvälisten ketjujen tulo alueelle, jotta ihmiset 

eivät hakisi ko. palveluja esim. Tampereelta tai Turusta. 
 
 
VARAUDU (uhkiin) 
 
1. Varaudu väestön ikärakenteen vanhenemiseen ja muuttotappioihin muuttamalla 

kaupan palvelutarjontaa herkästi kysyntäpotentiaalia vastaavaksi. 
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 
 
Toimialan kehittyminen (numeerisesti): 

 
Työryhmän näkemyksen mukaan toimialan on mahdollista kehittyä 
Satakunnassa seuraavasti: 
 

 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

3.284 
(v. 2004) 

n. 3.400 +4 % 
= +0,6 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

9.764 
(v. 2002) 

n. 10.000 +2 % 
= +0,3 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

2.128.347 
(v. 2002) 

n. 2.400.000 +13 % 
= +1,5 % p.a. 

 
Perustelut: 
• Tuotteiden hintakehitys on laskeva. 
• Vähittäistavarakaupan kasvu on 0–1 % vuosittain. 
• Erikoistavarakaupassa myyntiin tulee jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja, 

mikä tuo kasvua keskimäärin 1–4 % vuosittain (esim. rautakaupassa 
arvioitu kasvu on 5–10 % vuosittain). 

• Elintarvikkeiden osuus ihmisten kokonaiskulutuksesta laskee alle 10 %:iin, 
jolloin muun erikoistavarakaupan suhteellinen osuus kasvaa. 

• Kaupan alalla isot yritykset kasvavat edelleen ja mikroyrityksiä ja pien-
toimijoita tulee lisää. 

 
 
Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset: 
 

1. Vähittäiskaupan palvelu- ja valikoimatarjonnan kehittäminen: 
• tekemällä koko Satakunnan alueen vähittäiskaupan ostovoimatutkimus, 

jolla selvitetään alueen kaupan vahvuudet ja heikkoudet palvelussa ja 
valikoimissa 

• päättämällä em. tutkimusten tulosten perusteella vähittäiskaupan 
toimijoiden yhteistyönä tarvittavista toimenpiteistä  

 
2. B-to-b-kaupan toimijoiden yhteistyön lisääminen: 

• selvittämällä alueen palvelutarjonta ja toimijat (esim. hyödyntämällä 
tämän vision yrityslistoja) 

• luomalla b-to-b-kaupan verkostoja, jotka voisivat tarjota yhdessä 
suurempia ja laajempia palvelukokonaisuuksia asiakkailleen 
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3. Satakunnan omien kaupan keskusten vahvistaminen: 

• helpottamalla liikkumista ja asiointia kaupunkien keskustassa ja kauppa-
keskuksissa 

• kehittämällä kaupan alueellisia erikoiskeskittymiä  
• konkreettisena toimenpiteenä Porissa ja Raumalla järjestetään keväällä 

ja syksyllä merkittävä viikonlopputapahtuma, jolloin kaupat ovat auki, 
pysäköinti ilmaista ja kulttuuri-/matkailukohteet ovat avoinna, koska 
virkeä kauppa-, palvelu- ja kulttuurikaupunki houkuttelee uusia 
asukkaita lähiseudun paikkakunnille 

 
 

 
Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: 
Satakunnan kaupan keskusten toiminta-, kehitys- ja kasvuedellytysten 
vahvistaminen helpottamalla kauppojen saavutettavuutta, keskittämällä 
erikoiskauppaa ja luomalla uusia, alueellista vetovoimaa lisääviä kaupan sekä 
kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteisiä erityistapahtumia.  
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TOIMIALA (MINIKLUSTERI) 
 
KIBS = Knowledge Intensive Business Services = tietointensiiviset yrityspalvelut 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muotoilu-
yritykset 

Rakennuttamis-
palvelut 

Käännös- ja 
tulkkaus-
palvelut 

Rahoitus- ja 
vakuutuspalvelut 

Tutkimus ja 
kehitys 

Taloushallinnon 
palvelut 

Patentti-
toimistot 

Call Centerit 

Juridiset 
palvelut 

- asianajotoimistot 
- lakiasiantoimistot 

Liikkeenjohdon 
asiantuntijapalvelut

- konsultointitoimistot 
- järjestelmät 
- toimintatavat 

Viestintä- ja 
mainostoimistot

Insinööri-
toimistot, 
kone- ja 
prosessi-

suunnittelu 

Yhdyskunta-
suunnittelu-

yritykset 

Talotekninen 
suunnittelu 

- lvi-suunnittelu 
- sähkötekninen  
  suunnittelu 

Maa- ja vesi-
rakentamisen 

tekniset palvelut

Arkkitehtuuri-  
ja muut 

suunnittelu-
toimistot

Rakenne-
tekninen ja muu 

rakennus-
tekninen palvelu

Teollisuuden 
ja ympäristön 

mittaus- ja 
laboratorio-

palvelut 

Henkilöstö-
palvelut 

(mm. henkilöstö-
vuokraus) 
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus) 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Liiketaloudelliset ja lainopilliset palvelut, esim. rahoituspalvelut, henkilöstöpalvelut ja mainospalvelut  

(TOL 741, 744, 745, 748) 
• Tekniset palvelut, esim. suunnitteluyritykset, tekninen testaus ja analysointi, muotoiluyritykset  

(TOL 742, 743) 
• T&K-palvelut (TOL 73) 
 

 Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 537 541 669 
Rauman seutukunta 245 249 332 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

66 70 106 

Yhteensä 848 860 1.107 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 528 25 2 2 111 
Rauman seutukunta 264 14 1 1 53 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

82 2 0 0 22 

Yhteensä 874 41 3 3 186 
 

 Työllisten määrä seutukunnittain 
(henkeä) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003* 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 2.867 3.103 2.951 229.310 260.721 219.785 
Rauman seutukunta 1.104 1.112 1.076 47.005 46.334 46.027 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

257 308 288 6.749 14.566 5.924 

Yhteensä 4.228 4.523 4.315 283.064 321.621 271.736 
*) Huom. vuoden 2003 liikevaihtoluvut eivät ole suoraan verrannollisia aiempien vuosien kanssa. 
 
Huomioita: 
 
Satakunnassa yli 60 % KIBS-alojen liikevaihdosta on teknistä palvelua, mikä on selkeästi eniten verrattuna 
kaikkiin Suomen maakuntiin. Teknisiä palveluja alueella tarjoaa muutama iso suunnittelutoimisto ja lisäksi 
joukko pieniä suunnittelutoimistoja. 
 
Yksityiset koulutuspalvelut eivät ole mukana yllä olevissa taulukoissa. Koulutuspalvelujen (yksityiset) 
vastaavat luvut ovat seuraavat (TOL 804 = Muu koulutus): 
 

 Yksityisten koulutusyritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 43 46 63 
Rauman seutukunta 15 15 24 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

5 5 7 

Yhteensä 63 66 94 
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Keskeiset yritykset segmentoituina (lähde: Tilastokeskus) 
 
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. Lisäksi listaan on lisätty 
muutamia työryhmän esille nostamia yrityksiä sekä työryhmässä mukana olleet yritykset, vaikka ne eivät 
täyttäisi em. henkilöstömääräkriteeriä. Yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit 
aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä aakkosjärjestyksessä yritysnimen mukaan.  
 
Huom. *-merkityt tiedot ovat Inoan yrityshausta. Liikevaihto on konsernitaso. 
 
Porin seutukunta (54 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Arkkitehtitoimisto Küttner Ky Arkkitehtipalvelu 5–9 400–999
A-Katsastus Oy Autokatsastus 5–9 20.000–*
Autokatsastus 2000 Oy Autokatsastus 10–19 400–999
Porin Autokatsastus Oy Autokatsastus 5–9 400–999
Satakunnan Autokatsastus Oy Autokatsastus 10–19 1.000–1.999
Kirjanpitotoimisto Sarakorpi &  
Leivo Ky 

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 5–9 200–399

Lännen Tilitoimisto Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 10–19 0–999*
Länsitili Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 5–9 400–999
Porin Tilifakta Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 10–19 200–399
Power-OM Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 10–19 Ei tiedossa*
Pretax Pori Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 20–49 1.000–1.999
Satakunnan Yritystili Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 5–9 0–999.999*
Satalaskenta Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 5–9 200–399
Tilisarka Ky Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 5–9 200–399
Tilitoimisto Haapala Ky Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut 5–9 200–399
Chematur Ecoplanning Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 10–19 1.000–1.999
Etteplan Oyj Kone- ja prosessisuunnittelu 20–49 20.000–*
Insinööritoimisto Projecton Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 10–19 400–999
Insinööritoimisto Teknopori Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 5–9 200–399
Insinööritoimisto Ulvilan 
Konesuunnittelu Oy 

Kone- ja prosessisuunnittelu 5–9 400–999

JP-Suunnittelu Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 10–19 20.000–*
Metso Paper Pori Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 100–249 20.000–*
Outokumpu Technology Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 20–49 
PI-Rauma Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 100–249 10.000–19.999*
Polartest Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 5–9 2.000–9.999*
Porin Konetekniikka Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 10–19 400–999
Sav Oy Länsi-Suomi Kone- ja prosessisuunnittelu 10–19 400–999
Accountor Oy Ab Ltd Liikkeenjohdon konsultointi 10–19 1.000–1.999*
JVN Solutions Oy Liikkeenjohdon konsultointi 10–19* 400–999*
Porin Ekomari Oy Liikkeenjohdon konsultointi 5–9 0–199
Prizztech Oy Liikkeenjohdon konsultointi 20–49 2.000–9.999*
RH-Merchandising Ky Liikkeenjohdon konsultointi 5–9 200–399
Ramboll Finland Oy Maa- ja vesirakentamisen tekninen 

palvelu, rakennetun ja rakennetta-
van ympäristön suunnittelupalvelut

20–49 0–999*

Jaba Daba Duu Oy Mainostoimistot 5–9 200–399
Mainospori Oy Mainostoimistot 5–9* 0–999*
Suomen Tilastopalvelu Oy Markkinatutkimus ja mielipide-

selvitykset 
20–49 1.000–1.999
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Outokumpu Research Oy Muu luonnontieteellinen tutkimus 
ja kehittäminen, metalli-
teollisuuden T&K 

100–249 10.000–19.999*

Vesivek Satakunta Oy Muu rakennustekninen palvelu 5–9 400–999
RR Offshore Oy Muu tekninen palvelu 20–49 2.000–9.999
Oy Program-Production, Pori, Ltd Muualla mainitsemattomat liike-

elämän palvelut 
10–19 1.000–1.999

Pakkaus Jantunen Oy Pakkauspalvelu 5–9 0–199
Porin Juva Oy Rakennetekninen palvelu 10–19 400–999
Done Information Oy Rakennetekninen palvelu  

(lvi-suunnittelu) 
5–9 Ei tiedossa*

Insinööritoimisto Ulvilan Sähkö-
automaatio Oy 

Sähkötekninen suunnittelu 5–9 400–999

Provendor Oy Sähkötekninen suunnittelu 5–9 1.000–1.999
Alphaform RPI Oy Tekniikan tutkimus ja kehittäminen 5–9 20.000–*
Inspecta Oy Tekninen testaus ja analysointi 5–9 0–999*
Karhukopio Oy Tekstinkäsittely- ja monennus-

palvelu 
5–9 10.000–19.999*

Pricewaterhousecoopers Oy Tilintarkastuspalvelu 5–9 20.000–*
Finnish Staff Office Oy Pori Työvoiman vuokraus 50–99 1.000–1.999
Partners Help Satakunta Oy 
(Varamiespalvelu-Yhtiöt) 

Työvoiman vuokraus 50–99 0–999*

Porin Toimistopalvelu Oy 
(Eilakaisla) 

Työvoiman vuokraus 10–19 400–999

Yrityspalvelu Niinisalo Oy Työvoiman vuokraus 20–49 400–999
Porin työvoimatoimiston 
Työnantajapalvelut 

Työvoiman vuokraus ja henkilöstö-
palvelut 

50–99 1.000–1.999

 
Rauman seutukunta (35 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
A-Katsastus Oy Autokatsastus 5–9 20.000–*
Auttajat Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 5–9 200–399
Heikkilän Tilitoimisto Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 5–9 200–399
Lännen Tilitoimisto Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 5–9 0–999*
Rauman Tilikeskus Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 5–9 400–999
Sitad Consulting Oy, Ltd Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 5–9 0–999
Aquamec Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 5–9 2.000–9.999*
Deltamarin Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 20–49 20.000–*
JP-Suunnittelu Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 10–19 20.000–*
Länsitekniikka Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 5–9 400–999
PI-Rauma Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 50–99 10.000–19.999*
Raumaster Paper Oy  
(Raumaster Oy) 

Kone- ja prosessisuunnittelu 20–49 20.000–*

Geoline Oy Kunnallistekninen suunnittelu, 
mittauspalvelut 

0–4* 0–999*

Rauman Seudun Kehitys Oy Liikkeenjohdon konsultointi 5–9 Ei tiedossa*
TVO Nuclear Services Oy Liikkeenjohdon konsultointi 5–9 2.000–9.999
Rauma Plan Oy LVI-tekninen suunnittelu 10–19 0–999*
Rauman Geotiimi Oy  Mittaus ja maaperätutkimukset 0–4* 0–999*
Prismarit Oy Muu rakennustekninen palvelu 10–19 200–399
Scitech Process Research Oy Inc. Muu tekninen palvelu 5–9 400–999
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

SGS Inspection Services Oy Muu tekninen palvelu 5–9 2.000–9.999*
Osuuskunta Raumatiimi Yritys-
palvelu 

Muualla mainitsemattomat liike-
elämän palvelut 

5–9 0–999

Insinööritoimisto Nupa Oy Rakennetekninen palvelu 5–9 200–399
VMP-Interior Oy Sisustus- ja kalustesuunnittelu, 

projektinjohtourakoinnit 
0–4* 0–999*

CLS-Engineering Oy Sähkö- ja automaatiosuunnittelu 20–49* 1.000–1.999*
Air-Ix Tuotantotekniikka Oy Sähkötekninen suunnittelu 10–19 1.000–1.999*
Energate Oy Sähkötekninen suunnittelu 5–9 400–999
SP-Suunnittelu Oy Sähkötekninen suunnittelu 5–9 400–999
Inspecta Oy Tekninen testaus ja analysointi 5–9 0–999*
Oy Lännen Laboratoriot - Western 
Laboratories Inc. (Nab Labs Oy) 

Tekninen testaus ja analysointi 20–49 2.000–9.999

Beacon Finland Ltd Oy Tekninen testaus ja analysointi, 
kone- ja prosessisuunnittelu 

5–9 1.000–1.999

Ernst & Young Oy Tilintarkastuspalvelu 5–9 20.000–*
Posiva Oy Tuotekehitys ja tutkimus (loppu-

sijoittamisen asiantuntijapalvelut) 
20–49 2.000–9.999

Adecco Oy Työvoiman vuokraus Aloittamassa 
toimintaansa 

Aloittamassa 
toimintaansa

Partners Help Satakunta Oy 
(Varamiespalvelu-Yhtiöt) 

Työvoiman vuokraus 20–49 0–999*

SGS Inspection Services Oy Verifiointi- ja testaustoiminta 50–99* 2.000–9.999*
 
Pohjois-Satakunnan seutukunta (5 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
A-Katsastus Oy Autokatsastus 5–9 20.000–*
Sata-Hämeen Tilitaito Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 10–19 400–999
Tilitoimisto Torsti Myllymäki Oy Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu 5–9 400–999
Insinööritoimisto Kisto Oy Kone- ja prosessisuunnittelu 5–9 200–399
Clothing+ Oy Älyvaatteiden suunnittelu  10–19* 1.000–1.999*
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 
 Seuraavat työryhmän määrittelemät trendit suuntaavat alan kehitystä: 
 
Yleiset, KIBS-palveluihin liittyvät trendit 
 

1. Tietointensiiviset yrityspalvelut työllistävät Suomessa vähän henkilöitä 
muihin kehittyneisiin maihin verrattuna, joten toimialalla on kehitys-
potentiaalia. 

2. Toimiala kasvaa, kun asiakkaat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla 
oppivat käyttämään ja ostamaan paremmin KIBS-palveluja. 

3. KIBS-palvelujen käyttö kytkeytyy nykyistä tiiviimmin osaksi asiakkaiden 
liiketoimintastrategiaa. 

4. Henkisen työn myynti on vaikeaa, mikä korostaa tulevaisuudessakin KIBS-
palvelumyynnin roolia ja merkitystä. 

5. Kokonaisvaltaisten palvelujen ja ratkaisujen kysyntä lisääntyy ja asiakkaat 
ostavat entistä enemmän kokonaispalveluja. 

6. Asiakaskohtaisen erikoistietämyksen tarve korostuu KIBS-palvelujen 
tuottamisessa. 

7. Useilla KIBS-aloilla palvelut kehittyvät yhä enemmän konsultoivaan 
suuntaan ja mukaan tulee tätä kautta myös projektinjohtopalvelua (project 
management) sekä liikkeenjohdon konsultointia. 

8. Vuorovaikutus ja verkostoituminen KIBS-alojen ja -yritysten välillä sekä 
yhteistyö muiden toimialojen kanssa lisääntyvät. 

9. Toimialalla ja asiakaskunnassa tulee tapahtumaan omistussuhteiden 
muutoksia ja keskittymistä. 

10. Yritysten konsolidoituminen toimialalla lisääntyy. KIBS-palveluissa 
paikallisen osaamisen taso tulee vaikuttamaan siihen, päättyykö 
keskittyminen Satakuntaan vai pääkaupunkiseudulle tai jopa ulkomaille. 

11. Pohjoismaiset yritykset hakevat jatkossa yhteistyökumppaneiksi koko 
Skandinavian alueella toimivia asiantuntijayrityksiä, mikä vähentää 
mahdollisuuksia paikalliselta toiminnalta. 

12. Palvelujen paikallisella saatavuudella on merkitystä tulevaisuudessakin, 
kun partnereita valitaan ja palveluja ostetaan. 

13. Projektitietojen, asiakastietojen (CRM) ja palvelujen hallinnassa otetaan 
käyttöön uusia tietoteknisiä työkaluja (esim. projektipankit). 

14. Matkustaminen vähenee tietoteknisten ratkaisujen avulla. 
15. Tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa vähentää toimialan palvelutyö-

paikkoja, kun osa palveluista arkipäiväistyy tietotekniikan myötä 
asiakkaiden itsensä tekemiksi. 
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Teknisiin palveluihin liittyvät trendit 
 

1. ”Aivovuoto” Satakunnasta ja Suomesta saattaa lisääntyä. 
2. Osaavasta suunnittelutyövoimasta tulee Satakunnassa pulaa 

tulevaisuudessa.  
3. Suunnittelupalveluissa käytetään entistä enemmän hyväksi aikaeron 

tuomia mahdollisuuksia (= projektipäivä on pidempi kuin yhden 
suunnittelijan työpäivä).  

4. Olkiluoto-projektit lisäävät alueella isojen suunnittelutoimistojen palveluja, 
koska ydinlaitoksen suunnittelu vaatii erikoisosaamista, uskottavuutta ja 
laadunvarmistusta, joita paikalliset toimistot eivät pysty tarjoamaan. 

5. Suunnittelutoiminnassa yhteistyö lisääntyy päämiehen turn key -toimittajien 
kanssa, kun päämiehet haluavat ostaa jatkossa suunnittelun ja 
valmistuksen yhdessä kokonaistoimituksena. 

6. Vastuukysymykset korostuvat asiantuntijapalveluissa. 
7. Kansalaisvaikuttaminen lisääntyy (esim. valitukset), mikä vaikeuttaa 

projektiaikataulujen laadintaa ja projektit pitenevät. 
8. Satakunnan arkkitehtitoimistoissa on paljon lähiaikoina eläköityviä 

omistajia, mikä lisää ko. toimistojen sukupolvenvaihdoksia. 
9. Arkkitehtityötä siirtyy rakennesuunnittelun yhteyteen erityisesti teollisuus- 

ja elementtirakentamisessa. 
10. Lisääntyvä korjausrakentaminen lisää teknisen suunnittelun tarvetta. 

 
 
Liiketaloudellisiin ja lainopillisiin palveluihin liittyvät trendit 
 

1. Kirjanpidossa ja tilintarkastuksessa kansainvälinen säätely ja toimintojen 
standardoituminen lisääntyvät. 

2. Taloushallinnon palvelut keskittyvät pääasiassa pääkaupunkiseudulle. 
Asiakkaiden konsolidoitumisen myötä menetetään paikallisesti asiakkaita, 
koska isojen konsernien taloushallintoa hoidetaan keskitetysti useimmiten 
pääkaupunkiseudulla. 

3. EU-lainsäädäntö muuttuu (mm. ympäristölainsäädäntö kiristyy) ja 
harmonisoituu, minkä vaikutuksesta KIBS-toiminta kansainvälistyy.  

4. Lainsäädännön muuttuminen ja harmonisointi luovat KIBS-yrityksille uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, mutta tulevat vaatimaan myös aivan uuden-
laista erikoisosaamista. 

5. Henkilöstöhallinnon palvelujen kysyntä lisääntyy. 
6. Henkilöstöpalvelujen käyttö asiantuntijapalveluissa lisääntyy. Tässä 

uhkana on kuitenkin työnjohdollisen vastuunjaon hämärtyminen ja ao. 
henkilöiden osaamisen kehittymisen vaarantuminen. 
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Julkisiin KIBS-palveluihin liittyvät trendit 
 

1. Julkisten KIBS-palvelujen hankkiminen ostopalveluina yleistyy, mutta vaatii 
yritysten palvelujen ja tarjonnan kehittymistä. 

2. Kuntien välinen yhteistyö tulee lisääntymään toiminnan tukipalveluissa 
(esim. taloushallinto). 

3. Vaarana on, että ”ammattitaidon” puute julkisessa kilpailutuksessa 
vaikeuttaa laadukkaiden KIBS-palvelujen tuottamista. 

4. Julkiset palveluntuottajat, jotka toimivat nyt KIBS-palvelualoilla, liike-
laitostuvat tai yhtiöitetään. Tämä ei kuitenkaan koske oppilaitoksia, joiden 
tulevaisuuden rooli KIBS-palvelujen tuottajana jatkunee, mutta vain osin 
suorana kilpailevana toimintana. 

5. Oppilaitosten ja kehittämisorganisaatioiden tarjoamat asiantuntijapalvelut 
lisääntyvät ja saattavat vaikuttaa kilpailutilanteeseen vaihtelevalla hinta-
tasollaan. 

6. KIBS-palvelut, joita tarjotaan julkisen projektirahoituksen tuella, saattavat 
antaa virheellisen kuvan palvelun hinnoittelusta ja hintatasosta.  

7. Julkisella sektorilla ulkoistaminen teknisissä suunnittelupalveluissa on jo 
tapahtunut, lukuun ottamatta kaavoitusta. Tulevaisuudessa kuntien yhteen-
liittymät tulevat ulkoistamaan palveluja suurissa kokonaisuuksissa (esim. 
taloushallinnon kokonaispalvelut). 

8. Ostopalveluihin johtavat päätökset syntyvät julkisella sektorilla yhä 
enemmän toimintatapojen uudistamisen, investointitarpeiden tai resurssi-
puutteiden ohjaamina. 

9. Julkisella puolella osaavaa työvoimaa eläköityy paljon lähivuosina, mikä 
lisää ja tuo uusia mahdollisuuksia yksityisille toimijoille. 

10. Valtio suunnittelee hajasijoittavansa asiantuntijaorganisaatioita maakunta-
keskuksiin, mikä voi lisätä KIBS-palvelujen tarvetta. 

11. Satakunnassa toimii tai ollaan suunnittelemassa kehittämis- ja koulutus-
yksiköitä, jotka tukevat alueen KIBS-palvelujen kehittymistä.  
Tällaisia ovat mm.  

− Automaation tutkimuskeskus (SAMK) 
− Elepro, elektroniikan koulutus- ja koetehdas (Innova) 
− Hydrauliikan luotettavuuden ja käyttövarmuuden tutkimuskeskus 

(TTY/IHA) 
− Langattoman talotekniikan tutkimuskeskus (TTY/ELE) 
− Logistics Competence Network (SAMK/Liiketalous) 
− Magneettiteknologian tutkimuskeskus  
− Offshore Technology Centre 
− Pyhäjärvi-instituutti (Pyhäjärven suojelurahasto) 
− RFID-tutkimuskeskus (TTY/ELE) 
− Sat@oppi (ROKL) 
− Satakunnan hyvinvointikeskus (Satakunnan hyvinvoinnin 

kehittämisyhdistys)  
− Vesi-Instituutti (PrizzTech), suunnitteilla 
− Tampereen teknillisen yliopiston Kankaanpään tutkimusyksikkö 

(älyvaatteiden kehitysyksikkö)  
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ROADMAP 
 

 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 
KIBS yleensä 
 
 
 

• Tietotekniikan hyväksikäyttö 
KIBS-aloilla lisääntyi 
merkittävästi  

• Internetin käyttö kasvoi 
voimakkaasti  

• KIBS-käsite otettiin käyttöön 
• KIBS-palvelujen käyttö lisääntyi 

• Tietotekniikka on KIBS-aloilla työväline, 
jonka hyvät perustaidot kaikkien pitää 
osata 

• Toimialarajat hämärtyvät 
• Erikoistumisen merkitys kasvaa 
 

• KIBS-toimiala kasvaa, mutta kasvu tasaantuu  
• Asiakkaat haluavat yhä kokonaisvaltaisempia 

palveluja 
• Ala polarisoituu (kasvuhakuiset yritykset 

kasvavat, mutta osa yrityksistä pysyy 
edelleen pieninä) 

• Osaajien puute lisää yritysten 
konsolidoitumista 

• Verkostoituminen lisääntyy edelleen ja 
palvelut pirstaloituvat yhä pienemmille 
osaamisalueille 

• Verkostoitumisen myötä alan sopimus-
rakenne uudistuu ja syntyy uusia palveluja 
kokoavia sopijaosapuolia 

• Työntekijöille ovat tärkeitä työssä osaaminen, 
jaksaminen ja viihtyminen 

• Vetovoimaiset alat saavat hyviä työntekijöitä 
ja vetovoimattomilla on suuria vaikeuksia 
saada osaavaa työvoimaa 

 

• Markkinat kasvoivat ja 
palvelukapasiteettia lisättiin 

• Teknisten palvelujen ”kulta-
aika” päättyi 

• Suunnittelutoimistoilla suuri 
kysynnän lasku ja samanaikaiset 
isot ATK-investoinnit 

• Vuosikymmenen lopulla jäljelle 
jääneet yritykset voivat hyvin 

 

• Vastuukysymykset korostuvat 
suunnittelussa 

• Kuntien ostamat tekniset palvelut 
lisääntyvät  

• Teknisiin palveluihin tulee mukaan yhä 
enemmän project management -palvelua ja 
liikkeenjohdon konsultointia 

• Käyttäjälähtöisyys tulee korostumaan 
teknisissä sovelluksissa 

 

• Suunnitteluhankkeet olivat 
isoja  

• Projektien läpimenoaika 
lyhentyi 

• Alan pääasiakkailla isoja 
muutoksia, kun suunnittelu-
osastoja purettiin ja näin syntyi 
uusia palvelutarpeita alalle  

• Projektihallinnan osaaminen korostuu  
• Projektiajat lyhentyvät edelleen, mikä 

lisää yrityksissä kapasiteettivaihtelua  
• Suunnittelupalveluissa tarvitaan uuden-

laista yhteistyötä asiakkaiden kokonais-
toimittajien (partnership) kanssa 

• Projektitietojen hallinnassa otetaan 
käyttöön uusia tietoteknisiä työkaluja  

 

• Suunnittelun teknistyminen lisääntyy; mukaan 
tulee mallinnusta, virtuaaliratkaisuja, aika-
taulujen ja paikkatietojen kytkemistä 
suunnitelmiin (4D)  

• Kaikkiin suunnitelmiin liittyy myös määrä-
tietoja 

• Elinkaaritiedon hallinta ja läpinäkyvyys 
lisääntyvät 

 

Tekniset palvelut

• Tapahtui tarkoituksetonta 
yritysten keskittymistä, mikä 
ei perustunut 
liiketaloudellisiin syihin 

• Toimijoita paljon konkurssiin ja 
tapahtui paljon teknisten 
palvelujen yhtiöittämisiä ja 
yritysten pilkkomisia 

• Isot konsernit keskittyvät ja kansain-
välistyvät, kun mukaan tulee ulko-
maista omistusta  

• Suunnittelutoiminta kansainvälistyy edelleen  
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 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

• Tilitoimistot alkoivat 
tuottaa liiketoiminnan 
ohjausinfoa asiakkailleen 

• Tilintarkastukseen tuli 
mukaan tarkastus-
toiminnan lisäksi 
neuvontaa ja 
konsultointia  

• Isoja kansainvälisiä konsultointi- 
ja tilintarkastusyhtiöitä syntyi  

• Paperittoman kirjanpitotoiminnan 
kehitys alkoi  

• Talous- ja palkkahallintoa ulkoistetaan 
isoissa yrityksissä  

• Yritysten tarvitsemat kirjanpitopalvelut 
muuttuvat 

• Paperittoman toiminnan käyttö 
lisääntyy, tietovarastot kehittyvät ja 
integrointi järjestelmien välillä 
lisääntyy  

• Sähköinen laskutus alkaa ja viran-
omaistoiminnot sähköistyvät 

 

• Kirjanpidossa ja tilintarkastuksessa kansain-
välinen toiminnan sääntely lisääntyy 

• Pienten tilitoimistojen resurssit loppuvat, kun 
paperittomuus tulee täysin käyttöön 

• Tiedonhallinta korostuu, kun automaattisuus 
lisääntyy 

• Tilintarkastuksen controller-rooli kasvaa, kun 
yritykset tarvitsevat ja odottavat analysoitua 
taloustietoa  

 • Asianajotoimistot kasvoivat  • Lainopillisilla palveluilla on lisääntyvät 
markkinat (ryhmäkanteet, kilpailulain-
säädännön muutokset, kumppanuus-
sopimukset) 

• Herkkyys sopimusten riitauttamiseen 
lisääntyy  

 

Liiketaloudelliset ja 
lainopilliset palvelut 

 • Henkilöstövuokrausala kasvoi, 
myös suunnittelutoimistot tulivat 
mukaan asiantuntijoiden 
vuokrauspalveluun 

• Henkilöstövuokrausala kasvaa 
voimakkaasti 

• Yritykset ostavat henkilöstöpalvelujen 
kokonaishallintaa, joka sisältää myös 
henkilöstön kehittämisen  

• Yhteistyö henkilöstövuokrauksen ja muiden 
KIBS-yritysten kanssa lisääntyy (vaativien 
osaajien resurssipankki) 

 
T&K-palvelut 
Laboratoriopalvelut 
 
 

• Isoilla yrityksillä oli suuria 
omia tuotekehitys- ja 
tutkimusosastoja  

  

• Oppilaitokset tulivat aktiivisesti 
mukaan T&K-palvelujen 
tuottajiksi 

• Yhteistyö T&K-palveluissa yritysten ja 
oppilaitosten välillä lisääntyy  

• Yritykset uskaltavat ulkoistaa tuote-
kehitys- ja tutkimustoimintaa ja 
tehdään strategisia kumppanuus-
sopimuksia  

 

• Syntyy uuden tiedon tuottamisverkostoja 
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja 
avainyritysten ympärille  
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SWOT-ANALYYSI 
 
Toimialan nykyistä ja lähiajan tilannetta on kuvattu SWOT-analyysillä, jota työstetään 
seuraavalla sivulla edelleen toimenpiteiksi: 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• Alueella on seutukunnallisesti toimivat yhteis-

työverkot KIBS-palveluissa (asiakkaat ja 
KIBS-yritykset tuntevat toisensa). 

• Paikalliset teollisuusyritykset tukevat KIBS-
yrityksiä ostamalla palveluja satakuntalaisilta 
toimijoilta. 

• Alueella toimii oman toimialansa edelläkävijä-
yrityksiä teollisuudessa. 

• Project base industry on alueella vahvaa. 
• Teollisuuden ulkoistettua omaa KIBS-

toimintaansa on alueelle syntynyt toimivia, 
useita asiakasyrityksiä palvelevia KIBS-
yrityksiä (yli viiden hengen yrityksiä on noin 
100 kappaletta). 

• Teknisen palvelun yrityksiä on suhteellisesti 
paljon (yli 60 % alueen KIBS-liikevaihdosta). 

 

• Toimitaan suppealla maantieteellisellä 
alueella. 

• Maakunnallinen yhteistyö kehittämis-
toiminnassa on puutteellista. 

• Huonot logistiset yhteydet vaikeuttavat 
kansainvälisten projektien hoitoa. 

• Yritysten kansainvälistymis- ja 
vientimahdollisuudet on vähäisiä johtuen 
yritysten pienestä koosta, vaikka 
henkilötasolla kansainvälistymisosaamista 
olisikin. 

Mahdollisuudet Uhat 
• Satakunnassa säilyy riittävä kriittinen massa 

projektiluontoista teollista toimintaa (project 
base industry). 

• Paikallisella verkostoitumisella (yritykset, 
oppilaitokset) pystytään rakentamaan kehitys-
toimintaa ja saamaan sille rahoitusta. 

• Asiakkaat ulkoistavat lisää KIBS-palveluja. 
• Saadaan alueelle joko paluumuuttajina tai 

koulutuksen (yliopistokeskus + SAMK) kautta 
lisää kansainvälisen yritystoiminnan osaajia. 

• Tarjotaan ylläpito- ja kunnossapitopalveluja 
eri asiakkaille (esim. Olkiluodon toimivat 
yksiköt). 

• Satakunnasta kehittyy sähköenergian 
tuotantokeskus (ydinvoima + tuulivoima). 

• Kehitetään hyvinvointipalveluihin liittyvää 
hyvinvointiteknologiaa insinööritoimistojen ja 
hyvinvointipalveluyritysten yhteistyönä. 

• Saadaan STUKin ydinturvallisuusosasto 
Satakuntaan. 

• Käytetään tieto- ja viestintäteknologioita 
tehokkaammin hyväksi. 

• Etätyön johtaminen kehittyy (opitaan 
tekemään etätyötä). 

 

• Tekninen suunnittelutyö siirtyy Intiaan tai 
muihin halvemman kustannustason maihin. 

• Tytäryhtiötalous uhkaa alueen suuria 
teollisuusyrityksiä, jolloin niiden omistus ja 
päätöksenteko siirtyvät alueen ulkopuolelle. 

• Suhdannevaihtelut tai investointilama 
vaikuttavat kysyntään. 

• Suunnitteluvirheriskit kasvavat. 
• Puuttuu osaavaa työvoimaa. 
• Julkiset toimijoiden (esim. oppilaitosten) 

tarjoamat mittaus- ja analysointipalvelut 
lisääntyvät ja vaikuttavat alan kilpailu-
tilanteeseen.  
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TOIMIALAN KESKEISET STRATEGISET KEHITYSTOIMEN-
PITEET 
 
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset 
strategiset kehitystoimenpiteet dynaamisen SWOTin muotoon seuraavasti: 

 
Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Alueella on seutukunnallisesti toimivat yhteistyöverkot 

KIBS-palveluissa (asiakkaat ja KIBS-yritykset tuntevat 
toisensa). 

2. Alueella toimii oman toimialansa edelläkävijäyrityksiä 
teollisuudessa ja nämä teollisuusyritykset tukevat KIBS-
yrityksiä ostamalla palveluja satakuntalaisilta toimijoilta;  

3. Project base industry on alueella vahvaa. 

1. Toimitaan suppealla maantieteellisellä alueella. 
2. Maakunnallinen yhteistyö kehittämistoiminnassa on 

puutteellista. 
3. Huonot logistiset yhteydet vaikeuttavat kansainvälisten 

projektien hoitoa. 
4. Kansainvälisyys- ja vientiosaaminen on vähäistä. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 3. Satakunnassa säilyy riittävä massa projektiluontoista 
teollista toimintaa (project base industry). 

4. Paikallisella verkostoitumisella (yritykset, oppilaitokset) 
pystytään rakentamaan kehitystoimintaa ja saamaan 
sille rahoitusta. 

5. Asiakkaat ulkoistavat KIBS-palveluja. 

1. Tytäryhtiötalous uhkaa alueen suuria teollisuusyrityksiä, 
jolloin niiden omistus siirtyy alueen ulkopuolelle. 

2. Suhdannevaihtelut tai investointilama vaikuttavat 
kysyntään  

3. Puuttuu osaavaa työvoimaa. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
VAHVISTA (vahvuuksia) 
 
1. Vahvista alueen seutukunnallisia yhteistyöverkostoja KIBS-palveluissa 

• poistamalla Satakunnan sisäistä henkistä kilpailua uusien toimintamallien ja 
yhteistyöverkostojen avulla 

• kopioimalla toimivia ja onnistuneita konsepteja toisille toimialoille 
• kehittämällä alueelle monitasoisia palveluverkostoja, joissa on mukana KIBS-

yritysten lisäksi alueen oppilaitokset ja perusteollisuus 
• luomalla yritysten yhteenliittymiä, jotka voivat tehdä yhteistarjouksia esim. 

kansallisiin julkisiin hankkeisiin.  
 

2. Vahvista alueen teollisuus- ja KIBS-yritysten yhteistyötä 
• lisäämällä KIBS-yritysten osaamista ja kansainvälistä toimintaa 
• luomalla KIBS-yrityksille lisää kansainvälisiä kontakteja. 

 
3. Vahvista alueella toimivaa projektiliiketoimintaa 

• hyödyntämällä Olkiluoto-projekteissa saatua projektiosaamista sekä yhteistyö-
partnereita ja -mahdollisuuksia muissa vastaavissa kansainvälisissä hankkeissa 

• panostamalla projektijohtamisen koulutukseen (esim. vahvistamalla ja 
hyödyntämällä Offshore Technology Centren toimintaa)   

• tiedostamalla ja saattamalla paremmin yleiseen tietoisuuteen Satakunnassa 
toimivan ”KIBS-laakson” vahvuudet. 

 
 



Satakunnan palveluvisio 2010 
KIBS 
 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 72 (199) 23.5.2005 

 
Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Alueella on seutukunnallisesti toimivat yhteistyöverkot 

KIBS-palveluissa (asiakkaat ja KIBS-yritykset tuntevat 
toisensa). 

2. Alueella toimii oman toimialansa edelläkävijäyrityksiä 
teollisuudessa ja nämä teollisuusyritykset tukevat KIBS-
yrityksiä ostamalla palveluja satakuntalaisilta toimijoilta;  

3. Project base industry on alueella vahvaa. 

1. Toimitaan suppealla maantieteellisellä alueella. 
2. Maakunnallinen yhteistyö kehittämistoiminnassa on 

puutteellista. 
3. Huonot logistiset yhteydet vaikeuttavat kansainvälisten 

projektien hoitoa. 
4. Kansainvälisyys- ja vientiosaaminen on vähäistä. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Satakunnassa säilyy riittävä massa projektiluontoista 
teollista toimintaa (project base industry). 

2. Paikallisella verkostoitumisella (yritykset, oppilaitokset) 
pystytään rakentamaan kehitystoimintaa ja saamaan 
sille rahoitusta. 

3. Asiakkaat ulkoistavat KIBS-palveluja. 

1. Tytäryhtiötalous uhkaa alueen suuria teollisuusyrityksiä, 
jolloin niiden omistus siirtyy alueen ulkopuolelle. 

2. Suhdannevaihtelut tai investointilama vaikuttavat 
kysyntään  

3. Puuttuu osaavaa työvoimaa. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
HYÖDYNNÄ (mahdollisuuksia) 
 
1. Hyödynnä mahdollisuudet integroitua Satakunnan teollisuusyritysten (telakat, paperi- 

ja selluteollisuus, offshore-teollisuus) kansainvälisiin projekteihin 
• tekemällä vuosi- ja kumppanuussopimuksia alueen yritysten kanssa 
• rakentamalla omaa kansainvälistä kontaktiverkostoa 
• käyttämällä hyväksi omia ja oman verkoston referenssejä 
• oppimalla huomioimaan kansainvälisissä projekteissa vaadittavaa mukautumista 

kohdemaan tai kohteen olosuhteisiin ja kieleen. 
 

2. Hyödynnä alueen yrityksiä (teollisuus + KIBS) palvelevaa kehitystoimintaa 
• kirkastamalla ja terävöittämällä jo käynnissä olevien tutkimusohjelmien tavoitteita 

palvelemaan paremmin yritysten tarpeita 
• varmistamalla, että tutkimusohjelmiin suunnattu rahoitus todella palvelee alueen 

yrityksiä eikä oppilaitosten perustoiminnan rahoitusta 
• suuntaamalla uusia tutkimusohjelmia myös vakiintuneen teollisuuden tarpeisiin eikä 

vain uusille teknologia-alueille 
• käyttämällä sitä esimerkkinä markkinoinnissa, kun alueen oppilaitoksista ja koulutus-

mahdollisuuksista kerrotaan nuorille. 
 

3. Hyödynnä mahdollisuudet päästä mukaan asiakkaiden KIBS-palvelujen 
ulkoistuksiin julkisella ja yksityisellä sektorilla mm. seuraavissa palveluissa: viestintä, 
taloushallinto/tilitoimistot/tilintarkastus, henkilöstöhallinto/työvoimanvuokraus  
(HR-palvelut), IT + datacom-palvelut, lainopilliset palvelut) 
• tuotteistamalla omat palvelut  
• tehostamalla omaa markkinointiviestintää 
• varmistamalla em. kasvavilla palvelualueilla riittävä osaajien määrä kehittämällä 

alojen koulutusta. 
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Alueella on seutukunnallisesti toimivat yhteistyöverkot 

KIBS-palveluissa (asiakkaat ja KIBS-yritykset tuntevat 
toisensa). 

2. Alueella toimii oman toimialansa edelläkävijäyrityksiä 
teollisuudessa ja nämä teollisuusyritykset tukevat KIBS-
yrityksiä ostamalla palveluja satakuntalaisilta toimijoilta;  

3. Project base industry on alueella vahvaa. 

1. Toimitaan suppealla maantieteellisellä alueella. 
2. Maakunnallinen yhteistyö kehittämistoiminnassa on 

puutteellista. 
3. Huonot logistiset yhteydet vaikeuttavat kansainvälisten 

projektien hoitoa. 
4. Kansainvälisyys- ja vientiosaaminen on vähäistä. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Satakunnassa säilyy riittävä massa projektiluontoista 
teollista toimintaa (project base industry). 

2. Paikallisella verkostoitumisella (yritykset, oppilaitokset) 
pystytään rakentamaan kehitystoimintaa ja saamaan 
sille rahoitusta. 

3. Asiakkaat ulkoistavat KIBS-palveluja. 

1. Tytäryhtiötalous uhkaa alueen suuria teollisuusyrityksiä, 
jolloin niiden omistus siirtyy alueen ulkopuolelle. 

2. Suhdannevaihtelut tai investointilama vaikuttavat 
kysyntään  

3. Puuttuu osaavaa työvoimaa. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
KEHITÄ (heikkouksia) 
 
1. Kehitä Satakunnan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista 

• etsimällä yhteisiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Satakunnan ulkopuolelta 
• aktivoimalla alueen KIBS-palvelujen kansainvälistymistä 
• lisäämällä toimijoiden välillä sellaista strategista kumppanuutta, joka mahdollistaisi 

erikoisosaajien joustavan siirtymisen ja hyödyntämisen eri projekteissa ja yrityksissä. 
 

2. Kehitä kansainvälisyys- ja vientiosaamista 
• sisällyttämällä kaikkiin alueen oppilaitosten tutkintoihin erityinen kansainvälisyys-

jakso  
• aktivoimalla opiskelijoiden kansainvälistä työharjoittelua yhdessä alueen yritysten 

kanssa. 
 
 
VARAUDU (uhkiin) 
 
1. Varaudu tytäryhtiötalouden aiheuttamiin vaikutuksiin luomalla teollisuusyritysten 

kansainvälisten omistajien kautta itselle uusia asiakkuuksia, verkostoja ja kansain-
välistymismahdollisuuksia. 

 
2. Varaudu osaavan työvoiman puutteeseen 

• markkinoimalla alueen nuorille alueen monipuolisia koulutus ja työskentely-
mahdollisuuksia yhdessä teollisuuden ja oppilaitosten kanssa 

• aktivoimalla toimenpiteitä ulkomaalaisten maahanmuuttajien saamiseksi Sata-
kuntaan esimerkiksi Venäjältä. 
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 
 
Toimialan kehittyminen (numeerisesti): 

 
Työryhmän näkemyksen mukaan toimialan on mahdollista kehittyä 
Satakunnassa seuraavasti: 
 

 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

1.107 
(v. 2004) 

n. 1.500 +35,5 % 
= +6,3 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

4.523 
(v. 2002) 

n. 5.000 +10,5 % 
= +2,0 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

321.621 
(v. 2002) 

n. 450.000 +39,9 % 
= +6,9 % p.a. 

 
 
Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset: 
 

1. Satakunnan KIBS-yritysten kansainvälistymisen vahvistaminen: 
• hyödyntämällä alueen teollisuuden kansainvälistä omistajarakennetta 

(tytäryhtiötalous) 
• lisäämällä alueen oppilaitosten oppilaiden työharjoittelujaksoja ulko-

mailla  
• hyödyntämällä laajemmin jo olemassa olevaa kansainvälistä 

verkostoitumista ja siihen liittyviä henkilösuhteita 
• rekrytoimalla alueen KIBS-yrityksiin kansainvälisiä työntekijöitä ja 

harjoittelijoita 
 

2. Tuleviin työvoiman- ja osaajasaannin haasteisiin varautuminen: 
• aktivoimalla yrityksiä ajattelemaan rekrytointitarpeitaan pidemmällä 

tähtäimellä  
• määrittelemällä selkeästi alakohtaiset houkuttelevuustekijät koululaisille 

ja opiskelijoille  
• markkinoimalla alueen opiskelu- ja työntekomahdollisuuksia laajasti 

nuorille 
 

3. Satakunnan alueen ja alueella toimivien yritysten houkuttelevuuden 
lisääminen: 
• kaavoittamalla kaupunkeihin ja kuntiin alueita korkealuokkaisen 

asumisen tarpeisiin 
• tarjoamalla monipuolisia palveluja 
• kehittämällä oppilaitosten koulutuspalveluja 
• laatimalla yrityksille HR-strategiat, joiden avulla määritellään työn-

tekijöiden ura- ja kehittymismahdollisuudet 
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4. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan lisääminen: 

• suuntaamalla hankkeet konkreettisiin yritystarpeisiin  
• suuntaamalla rahoitusta erityisesti alueen kasvu- ja kehityshakuisten 

yritysten tarpeisiin  
 

5. Alueen KIBS-yritysten referenssien, osaamisen ja tuotteistettujen 
palvelutuotteiden tunnettuuden lisäämistä alueella ja laajemmin koko 
Suomessa esim. teemoilla 
• ”Satakunta — KIBS-laakso” 
• ”Satakunta — Hyvää elämää halvalla” 

 
 
 
Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: 
Satakunnan KIBS-toimijoiden verkostoitumisen lisääminen, jolla voidaan 
kehittää ja edistää em. viiden toimenpide-ehdotuksen toteutumista 
 

 
 



 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SATAKUNNAN PALVELUVISIO 2010 
 

Toimiala: 
 

9. KIINTEISTÖPALVELUT JA 
YMPÄRISTÖNHUOLTO 

 
Työryhmä: 

Pentti Forsten, Ekokem Palvelu Oy, pj. 
Eino Taulu / Teija Hokkanen, Sakipa Oy 
Eino Korsi, Rauman SKV Isännöinti Oy 

Petri Lahtinen, Porin Vartiointi Oy 
Esa Lehti, Veikko Lehti Oy 

Aarno Oksanen, Euran kunta 
Tapio Pihlajamäki, Rauman Tilikeskus Oy 

Veli-Pekka Perttinä / Päivi Repo, Porin Jätehuolto 
Jori Saine, Securitas Oy 

Pauli Tuomola, RTK-Palvelu Oy 
 

23.5.2005 
Petri Merisaari 
Harri Sjöholm 
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TOIMIALA (MINIKLUSTERI) 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheisen kaaviokuvan muotoon, 
jossa eri toimintosegmentit tulevat määritettyä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinteistöjen 
rakennuttaminen 

ja suunnittelu 
- asuntorakentaminen 
- toimitilarakentaminen 

Kiinteistö-
välitys sekä 
asunto- ja 
kiinteistö-
kauppa  

Vartiointi- ja 
turvallisuus-

palvelut 
- turvallisuustekniikka 

Siivous- ja 
pesulapalvelut 

Jätehuolto 
- keräily 
- kuljetus

Vesihuolto 

Ympäristön 
kunnostaminen 
ja puhtaanapito 

Viranomaistoiminnot 
- kaavoitus 
- rakennustarkastus 
- ympäristövalvonta 
- palo- ja pelastustoimi 

Isännöinti, 
kiinteistöhallinta 
(manageeraus) 

ja korjaus-
rakennuttaminen 

Hyvinvointi-
palvelut/ 

kotipalvelut 

Jätteiden 
hyödyntäminen ja 

kierrätys 
 

Kiinteistönhuolto 
- kunnossapito 
- kiinteistönhoito 
- korjaus- 
  rakentaminen  

Asuntojen 
vuokraus 

Osaaminen (know-how) Tuotekehitys 

Su
un

ni
tte

lu
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus) 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Kiinteistöalan palvelut (TOL 70) 
• Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelu (TOL 746) 
• Siivous (TOL 747) 
• Ympäristönhuolto (TOL 90) 
• Pesulatoiminta (TOL 9301) 
 

 Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 449 450 566 
Rauman seutukunta 178 189 232 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

63 73 89 

Yhteensä 690 712 887 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 468 23 4 0 71 
Rauman seutukunta 196 13 0 1 22 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

75 1 0 0 13 

Yhteensä 739 37 4 1 106 
 

 Työllisten määrä seutukunnittain 
(henkeä) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 1.916 1.953 2.008 80.012 93.059 96.309 
Rauman seutukunta 980 1.022 1.081 30.148 29.094 39.527 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

256 259 278 6.192 5.779 7.363 

Yhteensä 3.152 3.234 3.367 116.352 127.932 143.472 
 
 
Keskeiset yritykset segmentoituina (lähde: Tilastokeskus) 
 
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. Lisäksi listaan on lisätty 
muutamia työryhmän esille nostamia yrityksiä sekä työryhmässä mukana olleet yritykset, vaikka ne eivät 
täyttäisi em. henkilöstömääräkriteeriä. Yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit 
aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä aakkosjärjestyksessä yritysnimen mukaan.  
 
Huom. *-merkityt tiedot ovat Inoan yrityshausta. Liikevaihto on konsernitaso. 
 
Porin seutukunta (54 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Porin YH-Asunnot Oy Asuntojen vuokraus, 

rakennuttaminen ja isännöinti 
10–19 Ei tiedossa*

Ammatti-isännöitsijät Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 5–9 200–399
City Talohuolto Oy, Pori Isännöinti ja kiinteistönhoito 5–9 200–399
Huittisten Kiinteistöpojat Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 10–19 400–999
J&H Talohuolto Ky Isännöinti ja kiinteistönhoito 10–19 400–999
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Kiinteistöhuolto Råberg Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 10–19 200–399
Kiinteistövastuu Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 10–19 100.000–*
Meri-Porin Talohuolto Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 5–9 0–199
Merstolan Huolto Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 10–19 400–999
Porin Alituspalvelu Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 10–19 200–399
Porin Isännöintikeskus Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 5–9 400–999
Porin Tehohuolto ja Siivous Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 10–19 200–399
Sampolan Lämpö ja Huolto Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 5–9 400–999
Sakipa Oy Isännöinti ja rakennuttaminen  10–19 400–999
Kuusakoski Oy Kierrätys, metalleja ja metalli-

seoksia 
 20.000–49.999*

A Ahlström Osakeyhtiö  Kiinteistöjen ja asuntojen vuokraus 50–99 20.000–49.999*
Huoneistokeskus Oy Kiinteistövälitys 10–19 20.000–49.999* 
Kiinteistöpori Oy Airi Vuorisalo Lkv Kiinteistövälitys 5–9 400–999
Porin Kiinteistömyynti Jokinen & 
Ramstedt Oy 

Kiinteistövälitys 5–9 1.000–1.999

Sata SKV Oy Kiinteistövälitys 5–9 0–999*
Oy Querenchia Ltd Muiden kiinteistöjen vuokraus ja 

hallinta 
5–9 1.000–1.999

Porin Hallintopalvelut Oy Muiden kiinteistöjen vuokraus ja 
hallinta 

10–19 2.000–9.999

Porin Laaturakennus Oy Muiden kiinteistöjen vuokraus ja 
hallinta 

5–9 200–399

Porin Muovipalvelu Oy Muiden kiinteistöjen vuokraus ja 
hallinta 

5–9 200–399

Renor Oy Muiden kiinteistöjen vuokraus ja 
hallinta 

5–9 20.000–49.999* 

Sport-Cotton Oy Muiden kiinteistöjen vuokraus ja 
hallinta 

5–9 400–999

UPM-Asunnot Oy Muiden kiinteistöjen vuokraus ja 
hallinta 

0–4* 0–999*

Astalan Kiinteistöpalvelu Oy Muu jätehuolto  0–4* 0–999*
Ekokem Oy Ab Muu jätehuolto 10–19 1.000–1.999 

(Porin yksikkö)
Porin Jätehuolto Muu jätehuolto 20–49 2.000–9.999
Ulvilan Jätehuolto Ky Muu jätehuolto 5–9 400–999
Veikko Lehti Oy Muu jätehuolto 20–49 2.000–9.999
Porin Pesusampo Ky Pesulapalvelut kotitalouksille 5–9 200–399
Ravanin Pesula Oy Pesulapalvelut yrityksille 20–49 1.000–1.999*
A. Kujansuu Palvelut Oy Siivous 10–19 400–999
Citysiivous ja Kotipalvelu Oy Pori Siivous 5–9 0–199
Kiinteistöpalvelu E J. Salonen Oy Siivous 5–9 0–199
Mika Tuovinen Oy Siivous 5–9 400–999
Oy Optodesign Ab Siivous 5–9 0–199*
Satax-Palvelut Oy Siivous 5–9 0–199
Siivous ja Maalaus Rannikko Oy Siivous 10–19 400–999
Siivouspori Oy Siivous 10–19 400–999
Sindex Oy Siivous 5–9 Ei tiedossa*
Turun Vahauspalvelu Siivous 5–9 0–199
ISS Suomi Oy Siivous ja kiinteistöhuolto 50–99 100.000–*
RTK-Palvelu Oy Siivous ja kiinteistöhuolto 50–99 2.000–9.999
SOL Palvelut Oy Siivous ja kiinteistöhuolto 20–49 50.000–99.999*
PDL-Palvelut Oy (Porin Diakonia- Siivous ja kiinteistöpalvelu 10–19 Ei tiedossa*
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

laitoksen siivouspalvelu ja 
kiinteistöpalvelu) 
Lassila & Tikanoja Oyj Siivous, muu jätehuolto 50–99 50.000–99.999*
Stena Oy Uusioraaka-aineiden 

hyödyntämistä ja käsittelyä 
20–49 20.000–49.999*

Engel Security Oy Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 50–99 Ei tiedossa*
Falck Cash Services Oy Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 20–49 20.000–49.999* 
Porin Vartiointi Oy Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 10–19 400–999 
Securitas Oy, Pori Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 50–99 50.000–99.999*
 
Rauman seutukunta (27 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Kiinteistö Oy Kauttuanpuisto Asuntojen vuokraus 5–9 1.000–1.999
Kiinteistöhuolto T. Salo Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 5–9 200–399
Palvelu Oy Mäkiset Isännöinti ja kiinteistönhoito 10–19 400–999
Rauman Isännöintikeskus 
(Rauman Tilikeskus Oy) 

Isännöinti ja kiinteistönhoito 5–9 400–999

Rauman Puhdistuspalvelu Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 20–49 1.000–1.999
Sata SKV Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 10–19 0–999*
Eurajoen Romu Oy Kierrätys, metalleja ja metalli-

seoksia 
0–4* 0–999*

Kuusakoski Oy Kierrätys, metalleja ja metalli-
seoksia 

 20.000–49.999*

J.K. Kunnossapito Kiinteistöjen huolto, 
kiinteistöpalvelut 

0–4* 0–999*

Rauman OP-Kiinteistökeskus Oy Kiinteistövälitys 0–4* 200–399
UPM-Asunnot Oy Muiden kiinteistöjen vuokraus ja 

hallinta 
0–4* 0–999*

Jätehuolto Satakierto Oy Muu jätehuolto 0–4* 1.000–1.999*
Jätehuolto Teuvo Askonen Muu jätehuolto 5–9 400–999
Rauman Seudun Ympäristöhuolto 
Oy 

Muu jätehuolto 0–4* 0–999*

Lindström Oy Pesulapalvelut yrityksille 20–49 100.000–*
Rauman Pesula Oy Pesulapalvelut yrityksille 5–9 400–999
Euran Urakointipalvelu EUP Ay Siivous 10–19 1.000–1.999
Fagerlund Oy Jätepalvelu  Siivous 0–4* 0–999*
Lassila & Tikanoja Oyj Siivous 10–19 50.000–99.999*
Rauman Siivouskeskus Oy (ISS) Siivous 20–49 2.000–9.999*
RVA-Palvelut Oy Siivous 10–19 400–999
Wasemac Oy Siivous 5–9 0–199
ISS Suomi Oy Siivous ja kiinteistöhuolto 5–9 100.000–*
RTK-Palvelu Oy Siivous ja kiinteistöhuolto 100–249 10.000–19.999
SOL Palvelut Oy Siivous ja kiinteistöhuolto 20–49 50.000–99.999*
Engel Security Oy Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 5–9 Ei tiedossa*
Securitas Oy, Rauma Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 20–49 100.000–*
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Pohjois-Satakunnan seutukunta (9 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Kankaanpään Asunnonhankinta 
Oy 

Asuntojen vuokraus 5–9 Ei tiedossa*

Erkki Saloharju Ky Isännöinti ja kiinteistönhoito 5–9 200–399
Kankaanpään Kiinteistöhuolto Ky Isännöinti ja kiinteistönhoito 5–9 200–399
Kankaanpään Talotoimi Oy Isännöinti ja kiinteistönhoito 5–9 200–399
Kiinteistö Oy Reiman Kontu Muiden kiinteistöjen vuokraus ja 

hallinta 
5–9 Ei tiedossa*

Kankaanpään Jätehuolto Jussila 
Oy 

Muu jätehuolto 5–9 400–999

Sata-Hämeen Pesula Oy Pesulapalvelut yrityksille 20–49 400–999
Kilita Oy Siivous 5–9 200–399
Sata-Hämeen Puhdistus Ky Siivous 5–9 200–399
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
KIINTEISTÖPALVELUT 
 
 Seuraavat työryhmän määrittelemät trendit suuntaavat alan kehitystä: 
 
Yleiset, kiinteistöpalveluihin liittyvät trendit 
 

1. Rakentamisella ja infrastruktuurin kehittämisellä on keskeinen rooli, kun 
kaupungit ja seutukunnat kilpailevat alueiden vetovoimaisuudesta.  

2. Väestö ja toiminta keskittyvät taajamiin ja kaupunkeihin. Maaseutualueiden 
väestö vähenee.  

3. Korjaus- ja liikerakentaminen lisääntyy, mutta asuntotuotannon uudis-
rakentaminen hiipuu. 

4. Asunto- ja kiinteistökanta vanhenee, mutta samalla kiinteistökantaa 
uudistetaan voimakkaasti korjausrakentamisen avulla. 

5. Kestävä kehitys, elinkaariajattelu, energian säästö ja rakentamisen laadun 
parantaminen heijastuvat laajasti kiinteistöpalvelun toimintatapoihin. 

6. Ihmisten asumisväljyys lisääntyy ja asumistarpeet monipuolistuvat. 
 
 
Teknologian muutokseen liittyvät trendit 
 

1. Vanheneva väestö haluaa asua omassa omistusasunnossaan 
mahdollisimman vanhaksi, mikä lisää tarpeita senioriasumiseen liittyviin 
erityis- ja sosiaalipalveluihin. 

2. Teknisten asumispalvelujen kysyntä on kasvussa. 
3. Kouluissa, sairaaloissa, päiväkodeissa, isoissa toimistorakennuksissa ja 

myös asunnoissa hyvinvointiteknologisten ratkaisujen (esim. puhtaan 
veden ja ilman, akustiikan, valaistuksen tai turvaratkaisujen optimoinnin) 
käyttö lisääntyy. 

4. Tieto- ja viestintätekniikat kehittyvät ja tulevat kaikkien ihmisten ulottuville. 
 
 
Liiketoiminnan kehittymiseen liittyvät trendit 
 

1. Kiinteistöpalvelun kansalliset markkinat ovat noin 12,3 miljardia euroa ja 
markkinoiden kasvu jatkuu. Kokonaismarkkinasta siivouspalvelujen osuus 
on noin 40 % ja teknisen huollon noin 10 %. 

2. Valtakunnallisesti rakentaminen kohdistuu pääasiassa pääkaupunki-
seudulle, minkä takia Satakunnassa rakennuttamis- ja kiinteistöpalvelujen 
markkinoiden kasvu on valtakunnan keskiarvoa pienempää. 

3. Kiinteistöpalvelujen markkinoiden kasvupotentiaali on erityisen suuri 
kunnallishallinnossa, jossa on suuri rakennusmassa. Kunnallishallinnon 
valmius kiinteistöpalvelujen ulkoistamiseen kuitenkin vaihtelee suuresti 
riippuen mm. kuntien taloudellisesta tilanteesta ja paikallisesta poliittisesta 
päätösvalmiudesta. PPP-yhteistyö (public-private-partnership) on 
käynnistymässä laajemmin.  
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Alan liiketoimintamalleihin liittyvät trendit 
 

1. Kiinteistöjen hallinta (manageeraus) sekä huolto- ja kunnossapito ovat 
tyypillisesti paikallista liiketoimintaa ja siksi jatkossakin suomalaisten 
yritysten hoidossa. 

2. Rajanveto kiinteistötekniikan ja turvapalvelutoimijoiden sekä puhtaana-
pitoyritysten tarjoamien palvelujen välillä vaihtelee jatkuvasti. Esimerkiksi 
puhtaanapitoyritykset hankkivat jatkuvasti itselleen lisää teknistä 
osaamista ja laajentavat näin omaa palvelutarjontaansa. 

3. Asiakkaat odottavat tulevaisuudessa kokonaisvaltaisempaa palvelua. 
Esimerkiksi liikekiinteistöissä tekninen kiinteistönhoito, siivous, catering, 
aulapalvelut, eteispalvelut yms. luodaan yhdeksi palvelukokonaisuudeksi. 

4. Valtakunnallisesti toimivat kiinteistöjen omistajat haluavat ostaa palveluja 
keskitetysti suurilta palveluntarjoajilta. 

5. Tehokkaiden paikallisten toimijoiden mahdollisuudet paranevat, jos 
palvelujen hankintapäätökset tehdään paikallisella tasolla.   

6. Kiinteistöpalveluyritykset verkostoituvat nykyistä laajemmin. 
7. Kiinteistöpalvelujen keskittymiskehitys jatkuu edelleen ja mukaan tulee 

myös kansainvälisiä toimijoita. 
8. Rakennuttaminen ja isännöinti tulevat ”ammattilaistumaan”.  
9. Kiinteistöjen ammattiomistuksen lisääntyminen kasvattaa voimakkaasti 

huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa. 
10. Talotekniikan huolto- ja kunnossapitotöissä vaatimustaso kasvaa ja 

toiminta keskittyy harvemmille yrityksille. 
11. Talotekniikassa ja palvelujen tuottamisessa käytetään yhä enemmän 

avuksi uusia teknologioita ja tiedonsiirron mahdollisuuksia. 
12. Turvapalvelujen käyttö kotitalouksissa lisääntyy tulevaisuudessa 

merkittävästi.  
13. Siivoustöitä tekee tulevaisuudessa usein maahanmuuttaja, mikä asettaa 

uusia haasteita henkilöstön osaamiselle, koulutukselle, kielitaidolle ja 
kulttuurien ymmärtämiselle.  

14. Kuluttajavetoinen korjausrakentaminen (mm. kotien ja vapaa-ajan-
asuntojen remontit) lisääntyvät, mitä tukee kotitalousvähennysoikeuden 
laajeneminen.  

 
 
Yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvät trendit 
 

1. Työvoiman väheneminen ja osaamisen pula korostuvat kiinteistöalalla. 
2. Alueellisen EU-rahoituksen oletettava pienentyminen vuonna 2007 

muuttaa kehittämisrahoituksen saatavuutta. 
3. Kansainvälinen Kioton sopimus ja kiinteistöiltä vaadittava energia-

todistusten käyttöönotto vaikuttavat alaan merkittävästi. Vuosina 2006–
2008 kyseisten asiantuntijapalvelujen tarve ja kysyntä kasvavat 
merkittävästi. 

4. Olkiluoto-projektien toteutus vaikuttaa Satakunnassa kiinteistöpalvelujen 
kysyntään.   
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
YMPÄRISTÖNHUOLTO 
 
 Seuraavat työryhmän määrittelemät trendit suuntaavat alan kehitystä: 
 
Yleiset, ympäristönhuoltoon liittyvät trendit 
 

1. Yhdyskuntajätteen määrä lisääntyy edelleen. 
2. Kansainväliset sopimukset (esim. päästönormit) vaikuttavat entistä 

enemmän ympäristönhuoltoalaan.  
3. Ympäristöverojen kiristyminen nostaa kiinteistöjen hoitokustannuksia. 
4. Kuntien välinen yhteistyö ja verkostoituminen ympäristönhuoltoon 

liittyvissä asioissa lisääntyvät. Samaan aikaan myös ympäristönhuolto-
alalla yritysten välinen verkostoituminen lisääntyy edelleen. 

5. Ei synny enää uusia jätteen lajittelumuotoja ja -tapoja. Jäte lajitellaan 
jatkossakin mahdollisuuksien mukaan syntypaikalla ja se pyritään 
käyttämään raaka-aineena, materiaalina tai energiana mahdollisimman 
tarkasti. 

6. Jätteen sijoittamista loppusijoituspaikkoihin (esim. kaatopaikoille) 
vähennetään edelleen. 

7. Jätelait kiristyvät ja vaatimukset täyttäviä ympäristönhuollon toimijoita on 
tulevaisuudessa vähemmän. Samalla myös yksityiset jätehuoltoyritykset 
erikoistuvat. 

8. Taajamissa yhdyskuntajäte kerätään jatkossakin talojen ”portinpielestä”, 
mutta haja-asutusalueilla aluekohtaiset keräily- ja lajittelupisteet saattavat 
lisääntyä. 

 
 
Liiketoiminnan kehittymiseen liittyvät trendit 

 
1. Asiakkaiden toivomuksesta ympäristönhuollon kokonaisratkaisujen tarjonta 

lisääntyy. 
2. Toiminnan keskittyminen lisää jätteenkäsittelyn standardiratkaisujen 

käyttöä. 
3. Kierrätyksen tehokkuutta Suomessa syövät edelleen pitkät välimatkat. 
4. Metallien kierrätys tehostuu, kun raaka-aineet käytetään entistä 

tarkemmin. 
5. Jalometallien kierrätys ja keräily lisääntyvät edelleen. 
6. Kierrätyksen piiriin tulee uusia raaka-aineita (esim. muovi) heti, kun niiden 

kierrätettävät määrät ovat riittäviä. 
7. Ydinlaitosten jätteenkäsittely vaatii Satakunnan alueella erityistä 

osaamista. 
8. Haja-asutusalueiden viemäröinti lisääntyy hajavesiasetuksen 

vaikutuksesta. Kuntien jätevesisuunnitelmat vaikuttavat kiinteistön 
omistajien jätevesiratkaisuihin haja-asutusalueilla ja vapaa-ajan-
asunnoissa. 
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ROADMAP 
 

 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 
• Uudisrakentaminen oli vilkasta • Elinkaariajattelu syntyi ja alkoi 

vaikuttaa toimitilajohtamisen 
(Facility Management) 
kehittymiseen  

• Ulkomainen kiinteistöomistus 
lisääntyy Suomessa 

• Toimitilojen ja palvelujen tarjoa-
minen samassa sopimuksessa 
lisääntyy (ns. tilatuotteet) 

• Rakennuttamisessa siirrytään 
asiakkuussuhteisiin  

 

• Korjausrakentaminen lisääntyy 
• Julkishallinnon kiinteistönhoidon 

ulkoistaminen ja yhteistyö yksi-
tyisten yritysten kanssa korostuu  

• Väestö vanhentuu ja seniori-
asumisen tarve lisääntyy 

• ICT:n hyödyntäminen muuttaa 
kiinteistöpalvelujen toimintatapoja  

• Alan työvoima vanhenee ja 
osaajista on pulaa  

 
• Kiinteistönhoitoyritykset syntyivät ja 

kasvoivat nopeasti 
• Alan yritykset toimivat itsenäisesti 

ja ilman verkottumista 
• Kiinteistökohtaiset talonmiehet 

hävisivät 

• Rakennusliikkeet ottivat kiinteistön-
hoidon osaksi palvelukonseptia 

• Kiinteistöjen huoltokirjat synnytettiin  

• Kiinteistöpalvelut tuotteistetaan  
• Kiinteistönhoitoyritykset liittyvät 

yhteen (konsolidoituvat) 
voimakkaasti 

• Kiinteistöhuollon kaukovalvonta 
käynnistyy ja internetin hyväksi-
käyttö lisääntyy 

• Huoltokirjat kiinteistössä otetaan 
käyttöön uudistuotannossa  

 

• Kiinteistönhoidossa erikoistuminen 
lisääntyy ja siksi tarvitaan erikois-
osaajia 

• Kiinteistönhoidon moniosaamista 
tarvitaan lisää (esim. johtamiseen) 

• Huoltoseuranta kehittyy edelleen ja 
kaukovalvontaa tulee mukaan  

• Hyvästä palvelusta ollaan valmiita 
maksamaan, esim. kiinteistö-
kohtaiset talonmiehet palaavat 

 
• Turvapalvelut alkoivat kehittyä  
• Porttivahti oli tyypillisin turva-

palvelun muoto 
 

• Turvapalvelujen rooli kasvoi ja 
turvateknologia tuli mukaan 
toimintaan  

• Videovalvonta tuli osaksi turva-
palvelua 

• Turvallisuuspalvelut laajenivat 
uusille palvelualueille 

 

• Turvallisuustekniikka halventuu 
selkeästi 

• Digitaalinen tallennus kehittyy 
tyypilliseksi turvapalvelun muodoksi

 

• Turvapalvelut koskevat sekä 
yrityksiä että kotitalouksia 

• Turvapalvelujen hinnoittelurakenne 
muuttuu (kiinteä maksuosuus 
pienenee, toimintamaksut 
nousevat) 

• Kaukovalvonnan ja turva-
teknologian hyväksikäyttö lisääntyy  

 

Kiinteistöpalvelut 

 • Siivous koneellistui 
• Siivouksen mitoitus tuli 

tarkemmaksi  

 • Siivoojat ovat enenevässä määrin 
maahanmuuttajia 
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 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

• Jätehuoltolain muutos astui 
voimaan  

 

• Jätelaki astui voimaan ja entinen 
jätehuoltolaki kumottiin 

• Jäteverolaki tuli voimaan   

• Pakkausdirektiivi astuu voimaan   
• Jätteenpolttodirektiivi astuu 

voimaan, mikä vaikeuttaa jätteen 
rinnakkaispolttoa  

• Aiheuttamisperiaate ja täysi 
kustannusvastuu jätteen tuottajalle 
otetaan käyttöön  

 

• Jätteiden keräily, lajittelu ja hyöty-
käyttö lisääntyvät merkittävästi 

• Jätteiden loppusijoitukseen 
menevät määrät vähenevät 
olennaisesti  

• Maatalouden ja elintarvike-
tuotannon jätteiden hyötykäyttö ja 
ao. palvelutuotanto lisääntyvät  

 
• Jätteiden lajittelu käynnistyi ja 

lisääntyi 
• Lasi ja paperi kierrätyksen piiriin  

• Jätteiden lajittelu lisääntyi 
merkittävästi 

• Lainsäädännön vaikutuksesta 
teollisuus alkaa käyttää kierrätystä 
entistä enemmän 

• Energian hyötykäyttö lisääntyy 

• Uusia jätejakeita tulee kierrätyksen 
piiriin  

• Suomeen tulee jätteenpoltto-
laitoksia 5–8 kpl ja Satakuntaan 
todennäköisesti yksi 

 
• Kuntien keskusta-alueet tulivat 

keskitetyn jätehuollon piiriin  
 

• Julkinen jätehuolto muutettiin 
laajasti liikelaitostoiminnaksi 

• Julkista jätehuoltoa yhtiöitetään  

  • Ympäristönhuollon kokonais-
palvelut lisääntyvät 

• Jätehuolto keskittyy ja mono-
polistuminen on mahdollista 

• Jätehuoltoyritysten verkottuminen 
lisääntyy 

 

• Ympäristöklusteri kasvaa edelleen 
toimialana 

Ympäristönhuolto 
 

• Jätevesimaksuja alettiin kerätä 
 

• Vesihuollossa otettiin käyttöön 
kuntien liikelaitosmalli 

• Kuntien välinen yhteistyö vesi-
huollossa lisääntyy ja yhtiöittämis-
mallia kokeillaan  

• Vesihuollossa uudenlaista 
verkostoitumista ja kaukovalvontaa 
erityisesti pienissä kunnissa 

• Typen poisto jätevesistä jätevesi-
puhdistamolla tulee vaatimukseksi  
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SWOT-ANALYYSI 
 
Toimialan nykyistä ja lähiajan tilannetta on kuvattu SWOT-analyysillä, jota työstetään 
seuraavalla sivulla edelleen toimenpiteiksi: 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• Satakunnassa on vahvaa ja monipuolista teollisuutta 

sekä kehittyvä kaupan ala. 
• Alueen elinkeinoelämä on panostanut ympäristön-

suojeluun vahvasti. 
• Satakunnassa arvostetaan ja ostetaan paikallista 

palvelua. 
• Alueen asiakkaat ja toimijat tuntevat hyvin toisensa. 
• SAMKilla on hyvää rakennus- ja energiapuolen 

koulutusta. 
• Ydinlaitosten kiinteistö- ja jätehuoltoon liittyvä asian-

tuntemus on kansainvälistä tasoa. 
• Satakunnassa hyväksytään ydinvoima- ja loppu-

sijoituslaitosten toiminta yhteiskunnallisesti. 
• Satakunnan liikenneverkko ja satamat 

mahdollistavat kierrätettyjen sivutuotteiden 
kustannustehokkaan viennin. 

• Väkimäärä Satakunnassa, erityisesti haja-
asutusalueilla pienentyy, mikä vaikeuttaa toimi-
alan palvelujen tuottamista. 

• Riitaiset seutukunnat vaikuttavat toiminnan 
kehittämiseen heikentävästi. 

• Julkishallinnon osto-osaaminen ja -kokemus 
vaihtelevat. 

• Satakunta ei ole kiinnostavaa aluetta valta-
kunnallisille kiinteistösijoittajille. 

• Alan työntekijöiden ja yrittäjien vanheneminen 
erityisesti isännöintialalla 

• Kiinteistönhoidon osaavia resursseja alueella 
on vähän, koska alueella ei ole alan koulutusta. 

• Alan hankintapäätöksissä hintaa arvostetaan 
enemmän kuin laatua ja osaamista. 

• Kiinteistöpalvelujen tuottavuus on heikko. 
• Kuntarakenne on vanhanaikainen ja heikko. 
 

Mahdollisuudet Uhat 
• Julkisen sektorin palvelujen osto alan yrityksiltä luo 

uutta yritystoimintaa. 
• Vanheneva väestö lisää palvelutarpeita ja seniori-

asumista. 
• Vanhenevan rakennuskannan korjaus- ja ylläpito-

tarpeet lisääntyvät. 
• Uuden teknologian hyödyntäminen ja uusien 

palvelutuotteiden kehittäminen edelliseen perustuen 
• Maakunnassa syntyvä jäte poltetaan energiaksi 

maakunnan polttolaitoksessa. 
• Ympäristönhuoltoon liittyvän osaamisen vieminen 

muille alueille Suomessa 
• Tuotantojätteiden hyödyntämislaitoksia syntyy lisää. 
• Ydinlaitosten jätehuoltoon liittyvän tietämyksen ja 

osaamisen tukeminen alueella ja vienti ulkomaille 
• Alalle syntyvät yritysten yhteenliittymät ja verkostot 

kokonaispalvelujen aikaansaamiseksi  
• Porin ja Rauman yhteisen talousalueen voima ja 

kasvumahdollisuudet  
• Palvelun laadun ja tehokkuuden kohentaminen 

varmistaa toiminnan kehittymisen eri aloilla. 
• Maakunnallisten yksityisten ja julkisten sijoitus-

yhtiöiden synnyttäminen  
• Olkiluoto-projektien aiheuttama palvelutarpeen 

kasvu 
• Energiasäästötarpeet (esim. energiatodistusten 

tarve) lisäävät kysyntää palveluista. 
 

• Heikko kuntatalous muodostaa esteen kuntien 
palvelujen ostolle ja kiinteistöjen 
kunnostamiselle. 

• Palvelusopimukset tehdään isojen valta-
kunnallisten toimijoiden kanssa, jolloin pienten 
paikallisten toimintaedellytykset kaventuvat. 

• Alueen teollisuusyritysten suhdannetilanteen ja 
kilpailukyvyn heikkeneminen vaikuttaa alaan. 

• Työvoimaa ei saada riittävästi eläköityvien 
osaajien korvaajiksi. 

• Työehtosopimuksiin liittyviä ristiriitoja ei kyetä 
ratkaisemaan esim. paperiteollisuudessa, mikä 
vaikuttaa tiettyjen teollisuusalojen ulkoistamis-
päätöksiin. 

• Kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousevat 
selkeästi nopeammin kuin yleinen kustannus-
taso. 

• Ihmisten asenteet ydinvoimaa kohtaan 
muuttuvat alueella negatiivisiksi. 

• Kiinteistöalan osaajia siirtyy muille toimialoille 
tai muihin töihin. 
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TOIMIALAN KESKEISET STRATEGISET KEHITYSTOIMEN-
PITEET 
 
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset 
strategiset kehitystoimenpiteet dynaamisen SWOTin muotoon seuraavasti: 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Satakunnassa on vahvaa ja monipuolista teollisuutta 

sekä kehittyvä kaupan ala.  
2. Satakunnassa arvostetaan ja ostetaan paikallista 

palvelua. 
3. Ydinlaitosten kiinteistö- ja jätehuoltoon liittyvä 

asiantuntemus on kansainvälistä tasoa  

1. Julkishallinnon osto-osaaminen ja -kokemus vaihtelevat.
2. Alan työntekijöiden ja yrittäjien vanheneminen erityisesti 

isännöintialalla 
3. Kiinteistönhoidon osaavia resursseja alueella on vähän, 

koska alueella ei ole alan koulutusta. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Julkisen sektorin palvelujen osto alan yrityksiltä luo 
uutta yritystoimintaa. 

2. Uuden teknologian hyödyntäminen ja uusien 
palvelutuotteiden kehittäminen tähän perustuen  

3. Alalle syntyvät yritysten yhteenliittymät ja verkostot 
kokonaispalvelujen aikaansaamiseksi  

1. Palvelusopimukset tehdään isojen valtakunnallisten 
toimijoiden kanssa, jolloin pienten paikallisten toiminta-
edellytykset kaventuvat. 

2. Alueen teollisuusyritysten suhdannetilanteen ja 
kilpailukyvyn heikkeneminen vaikuttaa alaan. 

3. Työvoimaa ei saada riittävästi eläköityvien osaajien 
korvaajiksi. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
VAHVISTA (vahvuuksia) 
 
1. Vahvista Satakunnan vahvaa ja monipuolista teollisuutta ja kauppaa 

• varmistamalla, että alueen infrastruktuuri on toimiva ja kilpailukykyinen teollisuuden 
ja kaupan näkökulmasta 

• luomalla sellaisia kiinteistö- ja ympäristöpalveluja sekä -kumppanuuksia, että 
teollisuus ja kauppa voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa  

• korostamalla alueen kiinteistöalan ja ympäristönhuollon miniklustereita ja niiden 
osaamista sekä kykyä vastata isojenkin asiakkaiden asiakastarpeisiin 

• tiedostamalla teollisuuden ja kaupan merkitys alueen kiinteistöalan ja 
ympäristönhuollon miniklustereille. 

 
2. Vahvista satakuntalaista paikallisten palvelujen arvostusta 

• korostamalla paikallisten yritysten ja niiden kasvollisten vastuuhenkilöiden 
uskottavuutta toimijoina huomioiden ammattitaito, suorituskyky, etiikka, 
ongelmanratkaisukyky ja aloitteellisuus 

• tarjoamalla paikallisesti laadukkaita palveluja 
• tuottamalla asiakkaan piilevätkin tarpeet täyttävää kokonais- ja yksittäispalvelua 

sekä verkostoitumalla itseä täydentävien palvelutuottajien kanssa. 
 

3. Vahvista kapeiden segmenttien osaamista (esim. ydinlaitosten kiinteistö- ja jäte-
huolto) 
• etsimällä tällaiselle osaamiselle kansainvälisiä kumppanuuksia, joiden kautta 

liiketoimintaa voidaan laajentaa kansainväliseksi 
• hankkimalla koulutuksella lisätietoa ja -osaamista 
• luomalla alueelle yritysryppäitä, jotka voivat tarjota palveluja kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla 
• lisäämällä näihin liittyvää projektiosaamista yrityksissä. 
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Satakunnassa vahvaa ja monipuolista teollisuutta sekä 

kehittyvää kauppaa  
2. Satakunnassa arvostetaan ja ostetaan paikallista 

palvelua  
3. Ydinlaitosten kiinteistö- ja jätehuoltoon liittyvä 

asiantuntemus on kansainvälistä tasoa  

1. Julkishallinnon osto-osaaminen ja -kokemus vaihtelevat 
2. Alan työntekijöiden ja yrittäjien vanheneminen erityisesti 

isännöintialalla 
3. Kiinteistönhoidon osaavia resursseja alueella on vähän, 

koska alueella ei ole alan koulutusta 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Julkisen sektorin palvelujen osto alan yrityksiltä luo 
uutta yritystoimintaa 

2. Uuden teknologian hyödyntäminen ja uusien 
palvelutuotteiden kehittäminen tähän perustuen  

3. Alalle syntyvät yritysten yhteenliittymät ja verkostot 
kokonaispalvelujen aikaansaamiseksi  

1. Palvelusopimukset tehdään isojen valtakunnallisten 
toimijoiden kanssa, jolloin pienten paikallisten 
toimintaedellytykset kaventuvat 

2. Alueen teollisuusyritysten suhdannetilanteen ja 
kilpailukyvyn heikkeneminen vaikuttaa alaan  

3. Työvoimaa ei saada riittävästi eläköityvien osaajien 
korvaajiksi  

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
HYÖDYNNÄ (mahdollisuuksia) 
 
1. Hyödynnä mahdollisuus julkisen sektorin laajeneviin palvelujen ostoihin 

• vaikuttamalla alueella poliittiseen päätöksentekoon tuomalla esiin valtakunnallisen 
tason esimerkkejä ja menestystarinoita ostopalvelujen käytöstä 

• järjestämällä kunnallisten päätöksentekijöiden ja palveluntuottajien yhteis-
seminaareja, joissa käsitellään julkisten hankintojen pelisääntöjä ja yhteistyö-
mahdollisuuksia 

• myymällä palvelut kuntien virkamiehille saavutettavilla säästöillä ja kustannus-
tehokkuudella 

• kehittämällä omaa palvelutarjontaa ja palvelutuotteita korvaamaan nykyisin julkisesti 
tuotettuja palveluja 

• huomioimalla kuntapuolen henkilöstön eläkkeelle siirtyminen tarjoamalla kunnille 
palveluja silloin, kun kuntien on päätettävä tuotetaanko palvelu jatkossa itse vai 
hankitaanko se ostopalveluna 

• perehtymällä perusteellisesti julkiseen sektoriin asiakkaana huomioiden kuntien 
toimintatavat, erityistarpeet, päätösrakenteet ja henkilösuhteiden luominen. 

 
2. Hyödynnä uutta teknologiaa taloautomaation standardisoituessa 

• käyttämällä enemmän nykyaikaisen ICT:n mahdollisuuksia 
• käyttämällä nopeutunutta tiedonsiirtoa hyödyksi verkostoitumisessa ja yhteistyössä 
• luomalla alueelle yhteisiä valvontakeskuksia 
• kehittämällä tähän perustuen uusia tuotteita yhteistyössä sopivien ICT-toimijoiden 

kanssa. 
 

3. Hyödynnä alalle syntyviä yritysten yhteenliittymiä ja verkostoja 
• tuotteistamalla uusia tuotteita ja luomalla aivan uusia tarpeita asiakkaille 
• pilotoimalla rohkeasti uusia palvelutuotteita 
• tuottamalla teema- ja ajankohtaiskoulutusta alan miniklusterin toimijoille. 
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Satakunnassa vahvaa ja monipuolista teollisuutta sekä 

kehittyvää kauppaa  
2. Satakunnassa arvostetaan ja ostetaan paikallista 

palvelua  
3. Ydinlaitosten kiinteistö- ja jätehuoltoon liittyvä 

asiantuntemus on kansainvälistä tasoa  

1. Julkishallinnon osto-osaaminen ja -kokemus vaihtelevat 
2. Alan työntekijöiden ja yrittäjien vanheneminen erityisesti 

isännöintialalla 
3. Kiinteistönhoidon osaavia resursseja alueella on vähän, 

koska alueella ei ole alan koulutusta 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Julkisen sektorin palvelujen osto alan yrityksiltä luo 
uutta yritystoimintaa 

2. Uuden teknologian hyödyntäminen ja uusien 
palvelutuotteiden kehittäminen tähän perustuen  

3. Alalle syntyvät yritysten yhteenliittymät ja verkostot 
kokonaispalvelujen aikaansaamiseksi  

1. Palvelusopimukset tehdään isojen valtakunnallisten 
toimijoiden kanssa, jolloin pienten paikallisten 
toimintaedellytykset kaventuvat 

2. Alueen teollisuusyritysten suhdannetilanteen ja 
kilpailukyvyn heikkeneminen vaikuttaa alaan  

3. Työvoimaa ei saada riittävästi eläköityvien osaajien 
korvaajiksi  

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
KEHITÄ (heikkouksia) 
 
1. Kehitä kiinteistöalan ja ympäristönhuollon koulutusta Satakunnassa 

• määrittämällä yhteisesti tarvittavat koulutuksen osa-alueet mm. ammattiin 
valmistavassa koulutuksessa ja jo ammatissa toimivien jatkokoulutuksessa 

• lisäämällä yhteistyötä INNOVAn kanssa 
• järjestämällä alalle poikkitieteellistä koulutusta yhteisten näkemysten ja 

terminologian synnyttämiseksi 
• varmistamalla, että alan yritysten edustajia on mukana koulutusta koskevassa 

päätöksenteossa 
• järjestämällä julkisen sektorin ja alan yritysten yhteistilaisuuksia (vastuu yrittäjä-

järjestöillä ja kauppakamareilla). 
 
 
VARAUDU (uhkiin) 
 
1. Varaudu osaajapuutteeseen nykyisten työntekijöiden jäädessä eläkkeelle 

vaikuttamalla mm. kunnalliseen päätöksentekoon hyvätasoisten ja erihintaisten 
asuntojen ja tonttien tarjoamiseksi uudelle työvoimalle. 
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 
 
Toimialan kehittyminen (numeerisesti): 
 

Työryhmän näkemyksen mukaan toimialan on mahdollista kehittyä 
Satakunnassa seuraavasti: 
 

 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

887 
(v. 2004) 

1.100 +24 % 
= +3,6 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

3.234 
(v. 2002) 

3.650  +13 % 
= +1,5 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

127.932 
(v. 2002) 

n. 220.000 +72 % 
= +7,0 % p.a. 

 
Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset: 
 

1. Alueen teollisuudelle ja kaupalle tarjottavien palvelujen kehittäminen 
luomalla sellaisia kiinteistö- ja ympäristöpalveluja ja -kumppanuuksia, että 
teollisuus ja kauppa voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa.  
Teollisuus ja kauppa luovat tulevaisuudessa edelleen pohjan ja 
kehittymisalustan kiinteistö- ja ympäristöpalveluille, vaikka tältä sektorilta ei 
ole odotettavissa merkittävää volyymin lisääntymistä toimialalle.  

2. Kiinteistöalan ja ympäristönhuollon palvelujen tuotteistaminen ja siihen 
liittyvien markkinointitoimenpiteiden tehostaminen: 
• kehittämällä asiakkaiden uusia tarpeita täyttäviä kokonais- ja yksittäis-

palveluja ja luomalla toimijoiden verkostoja 
• luomalla alueelle yritysryppäitä, jotka voivat tarjota yhdessä kapeiden 

erikoisosaamisalueiden palveluja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
• luomalla uudenlaisia palveluja ja tuotteita hyödyntämällä ICT-

teknologian uusia mahdollisuuksia yhteistyössä alan toimijoiden ja ICT-
asiantuntijoiden kanssa. 

3. Satakunnan kuntien osto-palvelujen käytön ja yritysyhteistyön 
lisääminen: 
• järjestämällä kunnallisten päätöksentekijöiden ja palveluntuottajien 

yhteisseminaareja, joissa käsitellään julkisten hankintojen pelisääntöjä 
ja yhteistyömahdollisuuksia 

• ohjaamalla kuntia määrittelemään selkeästi kiinteistöpalvelujen ja 
ympäristönhuollon järjestämisen tulevaisuuden toimintatavat 

• kehittämällä alan yritysten palvelutarjontaa ja palvelutuotteita 
korvaamaan nykyisin julkisesti tuotettuja palveluja 

 
Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: 
Toimialan ja siihen liittyvien uusien innovaatioiden kehittyminen toteutuu 
tavoitellulla tasolla vain, jos alueen toimintaympäristö on avoin, innovoiva ja 
uutta yritystoimintaa synnyttävä sekä Satakunnan yksityiset yritykset ja kunnat 
ovat valmiit alan osto-palvelujen käytön ja yhteistyön lisäämiseen  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SATAKUNNAN PALVELUVISIO 2010 
 

Toimiala: 
 

10. MAJOITUS, RAVITSEMUS JA MATKAILU 
 

 
Työryhmä: 

Pertti Kauppila, Ravintola Punainen Kukko, pj. 
Jaakko Antila, Satakunnan Best Service Oy 

Asko Aro-Heinilä, Rauman Seudun Kehitys Oy 
Ritva Hellman, Porin kaupunki 

Juhani Ignatius, Rauman Hovi Oy 
Pekka Kakko, Sokos Hotel Vaakuna 

Jouko Manninen, Yyterin Kylpylähotelli 
Maritta Nevanpää, Klapsakka Ravintolat 
Juha Niinikoski, Satakunnan Liikenne Oy 

Pekka Oivanen, Rauman Seudun Kehitys Oy 
Tommi Oras, Oras Liikenne Oy 

Riku Räsänen, RPR Production Oy 
Manu Toivonen, MTC Oy 

23.5.2005 
Petri Merisaari 
Harri Sjöholm 
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TOIMIALA (MINIKLUSTERI) 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaus-
liikenne 

Verkko-
kauppa 

- varaus 
- ostotoiminta 
- myyntikanava 

Viihderavintolat 
ja -baarit 

Matkailun 
edistämis-
toiminta 

Leirintäalueet, 
mökkimatkailu, 

maatilamatkailu ja 
muu majoitus-

toiminta 

Ruoka-
ravintolat ja 

kahvilat 

Matkatoimistot 

Hotellit 

Kylpylät ja 
täysihoitolat, 

Wellness-
matkailu  

Elämysmatkailu 
- suurtapahtumat 
  (mm. Pori Jazz, RMJ) 
- luontomatkailu 
- kulttuurimatkailu 
- urheilumatkailu 
- hengelliset tapahtumat 

 

Matkanjärjestäjät 
- bussimatkat 
- charter-lennot 

Vähittäiskauppa 
- liikenneasemat 

 

Fast Food 
-ravintolat 

 

Risteilyliikenne 
- tilausristeilyt 
- päiväristeilyt  

Kokous-
matkailu 
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus) 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Majoitus- ja ravitsemustoiminta (TOL 55) 
• Matkatoimistot ja muu matkailua palveleva toiminta (TOL 633) 
 

 Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 373 372 410 
Rauman seutukunta 172 166 182 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

59 61 64 

Yhteensä 604 599 656 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 343 23 1 0 43 
Rauman seutukunta 153 12 0 0 17 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

54 3 0 0 7 

Yhteensä 550 38 1 0 67 
 

 Työllisten määrä seutukunnittain 
(henkeä) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 1.420 1.406 1.371 87.303 91.202 93.078 
Rauman seutukunta 636 651 680 36.275 38.525 38.281 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

208 215 214 11.234 10.632 11.216 

Yhteensä 2.264 2.272 2.265 134.812 140.359 142.575 
 
 
Keskeiset yritykset segmentoituina (lähde: Tilastokeskus) 
 
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. Lisäksi listaan on lisätty 
muutamia työryhmän esille nostamia yrityksiä sekä työryhmässä mukana olleet yritykset, vaikka ne eivät 
täyttäisi em. henkilöstömääräkriteeriä. Yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit 
aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä aakkosjärjestyksessä yritysnimen mukaan.  
 
Huom. *-merkityt tiedot ovat Inoan yrityshausta. Liikevaihto on konsernitaso. 
 
Porin seutukunta (66 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Paulan Pidot Ateriapalvelu 5–9 400–999 
Porin Mestaripizzat Oy Ateriapalvelu 5–9 200–399 
Satakunnan Best Service Oy Ateriapalvelu Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Finnkino Promenadi Elokuvateatteri 0–4* 20.000–*
Villilä, LänsiSuomen tv- ja 
elokuvakeskus 

Elämysmatkailu Ei tiedossa* Ei tiedossa*

Amica Ravintolat Oy Henkilöstö- ja laitosruokalat 20–49 20.000–*
Antell-Catering Oy Henkilöstö- ja laitosruokalat 10–19 Ei tiedossa*
Porin Diakonialaitoksen Säätiö Henkilöstö- ja laitosruokalat 10–19 2.000–9.999*
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Sodexho Oy Henkilöstö- ja laitosruokalat 5–9 20.000–*
Amado Hotels Oy Hotellit 10–19 400–999 
Cumulus Oy Hotellit 10–19 20.000–*
Hotelli-Ravintola Rantakartano Oy Hotellit 5–9 200–399 
Huittisten Seurahuone Kaisa 
Lehtonen Ky 

Hotellit 5–9 400–999 

Hotelli Hiitteenharju / Ka-Bir Oy Hotellit 20–49 2.000–9.999 
Raumantien Motelli Oy Hotellit 5–9 200–399 
Scandic Hotels Oy Hotellit 20–49 20.000–*
Sokos Hotel Vaakuna, Satakunnan 
Osuuskauppa  

Hotellit 50–99 20.000–*

SV-Ravintolat Oy Hotellit 5–9 400–999 
Yyterin Kylpylähotelli Oy Hotellit 20–49 2.000–9.999 
Brewer’s Public House Kahvila-ravintolat 5–9 Ei tiedossa*
EMJ-Ravintolat Ay  
(Neste Länsituuli) 

Kahvila-ravintolat 5–9 2.000–9.999*

Harjavallan Pizzamestarit Oy Kahvila-ravintolat 5–9 200–399 
Huittisten Herkkuburger Oy Kahvila-ravintolat 5–9 200–399 
Huittisten Härkäburger Oy Kahvila-ravintolat 10–19 400–999 
Härkäpakari Oy Kahvila-ravintolat 5–9 400–999 
Lankosken Mylly Kommandiittiyhtiö, 
Anneruissalo 

Kahvila-ravintolat 5–9 400–999 

McDonald’s Oy Kahvila-ravintolat 20–49 Ei tiedossa*
Pizzeria-Kahvila Rita’s Place Ky Kahvila-ravintolat 5–9 200–399 
Porido Oy Kahvila-ravintolat 10–19 400–999 
Porin Kespa Oy (Neste Tiilimäki) Kahvila-ravintolat 10–19 Ei tiedossa*
Tuorilan Seili Ky Kahvila-ravintolat 5–9 200–399 
Hiittenportti Oy Kahvilat ja kahvibaarit 5–9 200–399 
Moijasen Kotileipomo Ky Kahvilat ja kahvibaarit 5–9 200–399 
Olliveri Oy Kahvilat ja kahvibaarit 5–9 400–999 
Matkatoimisto Oy Matka-Vekka Matkatoimistot 10–19 2.000–9.999*
Suomen Matkatoimisto Oy Matkatoimistot 5–9 20.000–*
Satakunnan Messut Oy Messu- ja näyttelypalvelut 5–9 * 1.000–1.999*
Silokallion leirikeskus, Porin 
Evankelis-luterilainen Seurakunta-
yhtymä 

Muualla mainitsematon majoitus-
toiminta 

5–9 Ei tiedossa*

Kallioniemi Olli Pekka Olut- ja drinkkibaarit 5–9 200–399 
Rengasravintolat Oy (Ale Pupi) Olut- ja drinkkibaarit 5–9 Ei tiedossa*
Restel Ravintolat Oy Olut- ja drinkkibaarit 5–9 20.000–*
T:mi Light On Olut- ja drinkkibaarit 5–9 200–399 
Wil-Jam Oy Olut- ja drinkkibaarit 5–9 0–999*
Trattoria Bucco Ravintola  Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Arpagu Oy Ravintolat 10–19 400–999 
Becafe Oy Ravintolat 5–9 400–999 
Cafe Anton Oy Ravintolat 10–19 400–999 
Hesburger Ravintolat 0–4* 20.000–*
Oy Votox Ltd Ravintolat 5–9 0–199 
Panimoravintola Beer Hunter’s Ky Ravintolat 5–9 0–999*
Porin Ravintola & Viihde Oy  Ravintolat 10–19 2.000–9.999 
Pub Tähtisumu Oy Ravintolat 5–9 200–399 
Raatihuoneen Kellari Ky Ravintolat 10–19 400–999 
Ramkai Palvelut Oy Ravintolat 5–9 0–199 
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Ravintola Porin Suomalainen Klubi 
Svenska Klubben Ky 

Ravintolat 10–19 1.000–1.999 

Satakunnan Osuuskauppa Ravintolat 10–19 20.000–*
Steak & Whisky House Galle Ravintolat 0–4* 0–999*
Suomen Markkinapaikat Oy Ravintolat 5–9 0–999*
Suomen Smile Oy Ravintolat 10–19 0–999*
Satakunnan Liikenne Oy Reitti- ja tilausliikenne  100–249 10.000–19.999 
Lauttakylän Auto Oy Reitti- ja tilausliikenne  
Porin Linjat Oy Reitti- ja tilausliikenne  
Grilli-Pori Oy Ruokakioskit 5–9 400–999 
Katukeittiö Pikku-Karhu Oy Ruokakioskit 5–9 200–399 
Pori Jazz Tapahtumat 5–9* 0–999*
Elevaara Oy (Merikievari) Viihdekeskus 5–9 2.000–9.999*
 
Rauman seutukunta (36 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 )
Amica Ravintolat Oy Henkilöstö- ja laitosruokalat 20–49 20.000–*
Korkeakarin Osuusruokala Henkilöstö- ja laitosruokalat 10–19 400–999 
Lounasravintola Pyyrman Henkilöstö- ja laitosruokalat 10–19 200–399 
Sodexho Oy Henkilöstö- ja laitosruokalat 10–19 20.000–*
Cumulus Oy Hotellit 10–19 20.000–*
Kalatorin Majatalo ja Hotelli Ky Hotellit 5–9 200–399 
Kauttuanhovi Oy Hotellit 5–9 400–999 
Rauman Cityväylä Oy Hotellit 5–9 400–999 
Hotelli-Ravintola Maffi Hotellit, ravintolat 5–9 0–999*
Hotli Oy, Best Western Hotel 
Raumanlinna 

Hotellit, ravintolat 20–49 2.000–9.999 

Rauman Hovi Oy, Best Western 
Hotel Kalliohovi 

Hotellit, ravintolat, leirintä- ja 
cateringpalvelut 

20–49 2.000–9.999 

Cabaret Turning Oy Kahvila-ravintolat 5–9 400–999 
Kontion Kahvilat  Kahvila-ravintolat 10–19* 1.000–1.999*
Lounaskahvila Sari ja Juha Ylitalo, 
Avoin Yhtiö 

Kahvila-ravintolat 5–9 200–399 

Porin Diakonialaitoksen Tuki Oy Kahvila-ravintolat 5–9 1.000–1.999*
Ruoka-Ankkuri Oy Kahvila-ravintolat 5–9 200–399 
Klapsakka Ky Kahvila-ravintolat, pitopalvelu 10–19 1.000–1.999*
Kohdematkatkaleva Oy Matkatoimistot 5–9 20.000–*
Matkapojat Oy Matkatoimistot 5–9 20.000–*
Matkatoimisto Oy Matka-Vekka Matkatoimistot 5–9 2.000–9.999*
Suomen Matkatoimisto Oy Matkatoimistot 5–9 20.000–*
Ravintola Rauman Otava Oy Olut- ja drinkkibaarit 5–9 400–999 
Filemon Oy Ravintolat 20–49 1.000–1.999 
Hesburger Ravintolat Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Lindencenter Oy Ravintolat 5–9 200–399 
McDonald’s Oy Ravintolat 20–49 Ei tiedossa*
Osmantupa Eura Oy Ravintolat 5–9 400–999 
Osuuskauppa Keula Ravintolat 10–19 Ei tiedossa*
Rauman Sinimailanen Oy Ravintolat 10–19 400–999 
Restel Ravintolat Oy Ravintolat 5–9 20.000–*
Siniravintolat Oy Ravintolat 10–19 400–999 
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 )

Trattoria Bucco Ravintolat Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Wanhan Rauman Kellari Oy Ravintolat 5–9 400–999 
Oras Liikenne Oy Reitti- ja tilausliikenne  50–99 2.000–9.999 
Satakunnan Liikenne Oy Reitti- ja tilausliikenne  50–99 10.000–19.999*
RMJ / Raumanmeren Juhannus Tapahtumat 5-9* 2.000–9.999*
 
Pohjois-Satakunnan seutukunta (9 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 )
Jämin Matkailu- ja Lomakeskus Oy Hotellit 5–9 200–399 
Kantri Oy Hotellit 10–19 2.000–9.999*
West-Rest Oy Olut- ja drinkkibaarit 5–9 200–399 
Kankaanpään Kangaspolku Oy Ravintolat 20–49 0–199 
Kankaanpään Kultainenkukko Oy Ravintolat 10–19 1.000–1.999 
Niinisalon Varuskuntakerho Avoin 
Yhtiö 

Ravintolat 5–9 200–399 

Honka-Center Oy Ravintolat, elämysmatkailu 10–19 0–999*
Herkkupaussi Oy Ruokakioskit 5–9 0–999*
Roifox Oy Ruokakioskit 5–9 400–999 
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 

Seuraavat työryhmän määrittelemät trendit suuntaavat alan kehitystä: 
 
Yleiset, majoitukseen ja matkailuun liittyvät trendit 
 

1. Matkailu on maailmanlaajuisesti voimakkaasti kasvava toimiala. 
2. Suuri Euroopan matkailun tulevaisuuden potentiaali on Venäjän ja Kiinan 

keskiluokan matkailun lisääntymisessä. 
3. Ulkomainen kysyntä Suomessa keskittyy ja lisääntyy vain Lapissa, muualla 

Suomessa ulkomainen kysyntä ei ole kasvanut merkittävästi viime 
vuosina. 

4. Ihmiset hakevat yhä laadukkaampia ja tasokkaampia palveluja. 
5. Toimialalla asiakasryhmät pirstaloituvat entistä enemmän ja siksi tarvitaan 

yhä enemmän pienemmille kuluttajaryhmille suunnattuja erikoispalveluja. 
6. Eläkeläisten määrä kasvaa, mikä lisää seniorikuluttajia ja -matkailua. 
7. Terveysajattelu lisääntyy ja lisää terveyttä parantavien matkailu- ja 

ravitsemuspalvelujen kysyntää. 
8. Ihmiset haluavat lisää elämyksellisiä kokemuksia esim. extreme-urheilusta 

tai kulttuurista. Siksi vapaa-ajan matkailussa painottuu tulevaisuudessa 
aikaisempaa enemmän matkan ohjelmallinen sisältö. 

9. Edulliset liikkumismuodot (esim. halpalennot) lisäävät ihmisten 
mahdollisuuksia vapaa-ajanmatkailuun. 

10. Lyhytlomailu lisääntyy, esim. viikonlopun ostos- ja hyvinvointimatkat 
(kylpylä, golf, kuntotalot).  

11. Yritysten henkilöstölleen tarjoama työkykyä ylläpitävä (TYKY) toiminta 
lisääntyy. 

12. Ympärivuotisten loma-asuntojen rakentaminen lisääntyy. 
13. Suomessa matkailuun liittyvien palvelujen hinta/laatu-suhde on ollut 

huono. 
14. Suomalaisilla on entistä enemmän rahaa matkailu-, majoitus- ja 

ravitsemuspalveluihin. On kuitenkin vaarana, että suomalaiset suuntaavat 
kysynnän pääasiassa ulkomaille, mikä ei kasvata kotimaista kysyntää. 

15. Lappi on jo Suomen matkailussa pystytty selkeästi tuotteistamaan. Samaa 
tavoitellaan myös muilla matkailun suuralueilla esim. saaristossa. 

16. Viro haastaa suomalaiset matkailuyritykset, etenkin kylpylät, uutuuden-
viehätyksellään ja hintatasollaan. 

17. Kansainvälisten merkkien ja ketjujen merkitys kasvaa toimialalla. 
18. Matkailuun ja majoitukseen liittyvä myynti siirtyy verkkokauppaan entistä 

laajemmin. 
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Satakunnan majoitukseen ja matkailuun liittyvät trendit 

 
1. Satakunnassa on selkeitä matkailun johtotähtiä, joihin panostukset 

keskitetään. 
2. Satakunnassa pyritään tarjoamaan alueellisesti keskitettyjä matkailu-

palveluja ns. yhden luukun periaatteella. Keskitetty palvelupiste toimisi 
myyntikanavana ja toisaalta valvoisi satakuntalaisten palvelujen laatua. 

3. Olkiluoto-projektit lisäävät liike- ja asiamatkailua Satakunnassa. Alueella 
on mm. liian vähän majoituskapasiteettia Olkiluoto-projekteja ajatellen. 

4. Risteilyliikenne on kasvussa Itämeren alueella. 
5. Suomalaisten maailmanperintökohteiden (5 kpl) yhteistyö ja yhteis-

markkinointi käynnistyvät. 
6. Perhematkailuun tullaan panostamaan Porin alueella (Kirjurinluoto, Yyteri). 
7. Tapahtumamatkailussa kansallinen tarjonta lisääntyy ja kilpailu kiristyy. 

Toisaalta tarjoutuu tilaisuuksia yhteistyöhön tapahtumajärjestäjien välillä. 
8. Asenteet matkailua kohtaan parantuvat Satakunnassa. Matkailun 

kehittäminen on tulevaisuudessa merkittävässä asemassa Satakunnassa. 
 
 
Yleiset, ravitsemukseen liittyvät trendit 
 

1. Kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu lisääntyy, mikä lisää ravintola-
palvelujen kysyntää ja voi vaikuttaa myös palvelujen hintatasoon.  

2. Ravintola-alaa säädellään vahvasti valtiovallan toimesta mm. tupakka- ja 
alkoholilainsäädännöllä ja tapahtumien anniskeluoikeuksien rajoituksilla. 

3. Ravintola-alan kehitystä vaikeuttaa epätietoisuus valtiovallan taholta 
tulevista päätöksistä ja ohjeista. 
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ROADMAP 
 

 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 
Yleiset • Yksityisautoilu 

lisääntyi ja vähensi 
julkisten kulku-
välineiden käyttöä 

• Yleinen lama vaikutti 
merkittävästi kysyntään alalla 

• Alalla oli paljon konkursseja  
 

• Ihmisten terveysajattelu lisääntyy (esim. 
TYKY-toiminta) 

• Liikenneyhteydet parantuvat 
• Hyvät tietoliikenneyhteydet vähentävät 

tarvetta liikematkailuun  
• Internet ja kännykät vaikuttavat ihmisten 

kulutuskäyttäytymiseen 
• Euron käyttöönotto vaikuttaa ihmisten 

käsityksiin rahanarvosta  
• Voimakkaat suhdannevaihtelut taloudessa 

jatkuvat 
• Vuokratyövoiman käyttö alalla lisääntyy 
 

• Eläkeläisten määrä kasvaa 
• Ulkomaan matkailu lisääntyy edelleen  
• Internet-huuman jälkeen henkilö-

kohtaisen palvelun merkitys ihmiselle 
korostuu uudelleen  

• Tapahtumamatkailu (tapahtumat, 
seminaarit, kokoukset) lisääntyy 

• Suurten kokousten, seminaarien ja 
tapahtumien merkitys matkailussa 
korostuu 

• Suhdanteiden ja alueen teollisuuden 
tila vaikuttavat merkittävästi alan 
volyymiin  

• Viihtymis- ja palvelupakettien 
tarjonnan merkitys kasvaa, mikä 
edellyttää toimijoiden verkostoitumista  

 
Majoitus • Majoitustoiminta toimi 

vakaalla pohjalla 
• Majoituskapasiteettia 

lisättiin voimakkaasti 
vuosikymmenen 
lopulla 

• Korpihotellit toimivat 
koulutustilaisuuksien 
pitopaikkoina 

• Taloudellisen laman 
seurauksena majoitushinnat 
romahtivat ja hotellien käyttö-
asteet laskivat 

• Vuosikymmenen lopulla alan 
kasvu käynnistyi uudelleen 

• Yritysten järjestämät koulutus-
tilaisuudet vähenivät oleellisesti

• Kansainvälisten hotelliketjujen 
toiminta Suomessa alkoi ja 
omistusjärjestelyjä tapahtui  

• Suurten yritysten pääkonttorit 
siirtyivät pois Satakunnasta, 
mikä vähensi liikematkailua 
alueella 

• Koulutustilaisuuksien määrä lisääntyy 
uudelleen  

• Olkiluoto-projektien toteutus aiheuttaa 
Satakunnassa muutaman vuoden kysyntä-
piikin majoitustarpeessa 

• Kylpylöiden kilpailutilanteeseen vaikuttavat 
vahvasti Viron kylpylät 

• Alan kansainvälisten ketjujen ja merkkien 
merkitys kasvaa Suomessa  

• Kansainvälisten projektiorganisaatioiden 
henkilöstön liikematkustaminen vähenee 

• Suuret liikekeskukset kehittyvät viihde-
keskuksiksi 

• Palvelukonseptit ja hinnoittelu muuttuvat 
sesonkien ja vuodenaikojen mukaan (esim. 
kesähinnoittelu) 

• Lyhytlomailu lisääntyy 
• Kotimaisen työvoiman saatavuus 

vaikeutuu eläköitymisen myötä 
• Vuokra-/kausityöntekijöiden käyttö 

lisääntyy edelleen ja vuokrausyritykset 
ovat usein kansainvälisiä 

• Ulkomaisen työvoiman käyttö 
lisääntyy 

• Vain muutamia yksityisiä hotelleja 
tulee säilymään Suomessa  

• Kulttuurimatkailun rooli kasvaa, Sata-
kunnassa uutta mm. Rauman uusi 
teatteri  
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 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 

Ravitsemus • Ravintoloiden asiakaspaikat 
lisääntyivät nopeasti  

• Pikaruokaketjujen leviäminen 
Suomeen alkoi 

• Laman seurauksena ravitsemus-
alan myynti laski ja alan 
työttömyys lisääntyi  

• Vanhoja juhlahuoneistoja perus-
korjattiin paljon, mikä muutti 
kilpailutilannetta alalla ja toi lisää 
kokoustilatarjontaa 

• Yritykset ulkoistivat työpaikka-
ruokailun alan yrityksille 

• Työelämän ajankäytön 
kiristymisen vuoksi ravintola-alan 
kysyntä väheni 

• Syntyi paljon pieniä ravintola-
toimijoita (mm. panimoravintolat, 
olutpubit) 

 
 

• Tupakkalaki kiristyy  
• Ravintolatoiminta keskittyy yhä 

enemmän viikonloppuihin, viihde-
ravintolan riippuvuus yhdestä 
päivästä korostuu edelleen — 
haasteena on toimia loput 5–6 
päivää kannattavasti 

• Naiskuluttajien määrä lisääntyy 
ravintoloissa 

• Ravitsemusalan tarjonta moni-
puolistui ja saatavuus helpottui 
esim. fast foodin myötä 

• Työpaikkaruokailun voimakas 
keskittyminen muutamille 
yrityksille  

• Tupakkakielto voimaan 
ravintoloissa, mikä aiheuttaa 
todennäköisesti hetkellisesti 
kysynnän laskua 

• Viinien ja väkevien alkoholi-
juomien myynti vapautuu 

• Etniset ravintolat lisääntyvät  
• Laadukas fast food -syöminen 

lisääntyy  
• Seniorikuluttajien fine dining  

-kulutus lisääntyy  
• Ravitsemusalan verotus 

harmonisoituu EU-alueella  
• Monipuoliset verkko- ja kännykkä-

palvelut vähentävät ravintola-
palvelujen käyttöä 

• Ravintola-alalla uudenlaisia 
monikäyttötiloja kehitetään 
turvaamaan tilojen käyttöastetta 

 
Matkailu  • Suomen matkailun suuralueista 

Lappi löi itsensä läpi ulkomaa-
laisten lomakohteena  

• Matkailualan koulutus Suomessa 
kehittyi  

• EU-rahoituksen myötä 
käynnistettiin uusia matkailu-
hankkeita 

• Lentovuorojen määrä Porista 
lisääntyi, mutta kapasiteetti 
pienentyi  

• Satakunnan matkailustrategia 
laadittiin  

 

• Sähköinen kaupankäynti 
matkailualalla kasvaa 
voimakkaasti   

• Julkisten matkailunedistämis-
toimistojen yhtiöittäminen ja 
kaupallistaminen toteutetaan  

• Kansainväliset lentovuorot Porista 
vähenivät oleellisesti  
(= Tukholman vuoro poistui) 

• Toteutetaan laadittua Satakunnan 
matkailustrategiaa 

 

• Elämyksellisyyden etsiminen ja 
omatoimimatkailu lisääntyvät 

• Perhematkailu lisääntyy 
• Luonnossa ja maaseudulla 

tapahtuva lomailu lisääntyy 
• Tapahtuma- ja kokousmatkailu on 

tärkeää ja tarjonta järjestetään 
koko vuoden ajalle 
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SWOT-ANALYYSI 
 
Toimialan nykyistä ja lähiajan tilannetta on kuvattu SWOT-analyysillä, jota työstetään 
seuraavalla sivulla edelleen toimenpiteiksi: 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• Alueella on luontokohteita (Yyteri, Jämi, saaristo). 
• Alueella on vetovoimaisia kulttuuritapahtumia ja  

-kohteita (Pori Jazz, RMJ, Vanha Rauma, teatterit, 
museot). 

• Satakunnassa on hyvät kokous- ja konferenssi-
mahdollisuudet. 

• Alueella on monipuoliset palvelut. 
• Satakunnassa on normaalitilanteessa sopivasti 

majoituskapasiteettia. 
• Satakunnan yritykset uskovat omaan 

osaamiseensa. 
• Satakuntalaiset traditiot ja erilaisuus matkailu-

kohteena 
• Maantieteellisesti Satakunta sijoittuu kotimaan 

matkailun kuluttajien lähelle (2,5 miljoonaa 
asukasta 300 km:n säteellä). 

• Matkailualan koulutusta järjestetään SAMKissa. 
 

• Paikallisesti ei tiedosteta ja tunnisteta oman 
alueen matkailukohteita. 

• Alueella on tehty vähän matkailuun liittyviä 
investointeja, koska alueella on pääasiassa 
teollisuusyrityksiä. 

• Alueen matkailuyritykset ovat pieniä, mikä 
vaikuttaa resursseihin ja markkinointihaluihin. 

• Satakuntalaiset yritykset ovat vaatimattomia ja 
niiden innovatiivisuus on matalalla tasolla. 

• Satakunnassa ei ole yhtenäistä alueellista 
myyntikanavaa. 

• Toimialan yleinen arvostus alueella on heikkoa. 
• Kulttuuritoimi pyrkii palvelemaan pääasiassa vain 

alueen asukkaita. 
• Matkailun markkinointi ja kehittäminen tapahtuu 

hajanaisesti alueella. 
• Toimijoiden välinen yhteistyö on puutteellista. 
• Matkailun edistämisen ja kehittämisen voimavarat 

ovat rajalliset. 
• Kysyntäpotentiaali rajoittuu vain Suomen 

mantereeseen. 
 

Mahdollisuudet Uhat 
• Keskitytään alueen vetovoimaisiin kohteisiin ja 

keskuksiin sekä kohdennetaan panostukset näihin 
(esim. Yyteri, Jämi, Vanha Rauma). 

• Laajennetaan maakunnallista yhteismarkkinointia 
ja markkinoinnin yhteistyöhankkeita. 

• Kehitetään matkailuyhteistyötä (julkiset toimijat, 
yritykset ja tapahtumajärjestäjät saman pöydän 
ääreen). 

• Löydetään uusia selkeitä kohderyhmiä (esim. 
Tukholman alue, venäläiset matkailijat). 

• Lisätään sähköistä kaupankäyntiä. 
• Lisätään matkailuyritysten ja kaupan välistä 

yhteistyötä. 
• Olkiluoto-projektit (kesto määräaikainen) 
• Luodaan uusia tapahtumakonsepteja, esim. 

tapahtumasarjat. 
• Toimialan verotuspolitiikka muuttuu. 
• Panostetaan markkinointiin ja viestintään 

(”Satakunta on mainettaan parempi paikka”). 
• Lisätään matkailualan yliopistotason koulutusta 

yliopistokeskuksessa (mm. kulttuurimatkailun 
koulutus). 

• Luodaan uusia matkailukohteita (uutuus, 
erilaisuus), esim. Villilä. 

• Kehitetään seudullista yhteistyötä myös kulttuuri- 
ja liikuntapuolella (esim. golf-turnaus, juniori-
turnaukset). 

 

• Lähialueille tulee lisää samanlaisia palveluja kuin 
Satakunnassa. 

• Yhteistoimintaa ei saada käynnistymään 
(yhteistyöstä puhutaan, mutta tuloksia ei näy). 

• Alueella tapahtuu suuria ympäristötuhoja (esim. 
teollisuuden tai satamien päästöt). 

• Satakunta profiloituu pelkästään ydinvoima-
alueena. 

• Valtion toimenpiteet (uudet lait, verokannan 
muutokset, uudet tai kohoavat maksut) 
vaikeuttavat toimintaa. 

• Palkat ja yleinen kustannustaso nousevat. 
• Alueen matkailukohteet eivät ole riittävän 

muuntautumis- ja uudistumiskykyisiä. 
• Lentoyhteydet heikkenevät. 
• Liikenneyhteydet heikkenevät. 
• Muun yritystoiminnan menestys alueella 

heikkenee, mikä vaikuttaa liikematkailun määrää 
vähentävästi. 

• Alueen vetovoimatapahtumat rajoittuvat kesään ja 
käytännössä muutamaan viikkoon.  

• Alalla esiintyvä epäterve kilpailu lisääntyy  
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TOIMIALAN KESKEISET STRATEGISET KEHITYSTOIMEN-
PITEET 
 
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset 
strategiset kehitystoimenpiteet dynaamisen SWOTin muotoon seuraavasti: 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 3. Alueella on luontokohteita (Yyteri, Jämi, saaristo). 

4. Alueella on vetovoimaisia kulttuuritapahtumia ja  
-kohteita (Pori Jazz, RMJ, Vanha Rauma, teatterit, 
museot). 

5. Maantieteellisesti Satakunta sijoittuu kotimaan 
matkailun kuluttajien lähelle (2,5 miljoonaa asukasta 
300 km:n säteellä). 

1. Alueella on tehty vähän matkailuun liittyviä investointeja, 
koska alueella on pääasiassa teollisuusyrityksiä. 

2. Alueen matkailuyritykset ovat pieniä, mikä vaikuttaa 
resursseihin ja markkinointihaluihin. 

3. Satakunnassa ei ole yhtenäistä alueellista myynti-
kanavaa. 

4. Matkailun markkinointi ja kehittäminen tapahtuu 
hajanaisesti alueella. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Keskitytään alueen vetovoimaisiin kohteisiin ja 
keskuksiin sekä kohdennetaan panostukset näihin 
(esim. Yyteri, Jämi, Vanha Rauma). 

2. Laajennetaan maakunnallista yhteismarkkinointia ja 
markkinoinnin yhteistyöhankkeita. 

3. Kehitetään matkailuyhteistyötä (julkiset toimijat, yritykset 
ja tapahtumajärjestäjät saman pöydän ääreen). 

1. Lähialueille tulee lisää samanlaisia palveluja kuin 
Satakunnassa. 

2. Yhteistoimintaa ei saada käynnistymään (yhteistyöstä 
puhutaan, mutta tuloksia ei näy). 

3. Alueen matkailukohteet eivät ole riittävän 
muuntautumis- ja uudistumiskykyisiä. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
VAHVISTA (vahvuuksia) 

 
1. Vahvista Satakunnan luonto- ja kulttuurikohteita sekä vetovoimaisia 

kulttuuritapahtumia 
• keskittämällä matkailuun liittyvät panostukset vahvasti kolmeen luonto- ja kulttuuri-

kohteeseen (Yyteri, Jämi, Vanha Rauma) ja kahteen tapahtumaan (Porin Jazz, 
RMJ) 

• tekemällä luonto- ja kulttuurikohteisiin investointeja, joista asiakas voi selvästi nähdä 
kohteen uudistumisen (esim. loma-asuntorakentaminen Yyteriin) 

• hyödyntämällä alueen tunnettuja tapahtumabrändejä kesän lisäksi myös muina 
vuodenaikoina  

• luomalla toimijoiden aktiivisella yhteistyöllä ja keskinäisillä sopimuksilla alueellinen, 
läpi vuoden ulottuva tapahtumakalenteri 

• vahvistamalla ja monipuolistamalla edelleen alueen omien ohjelmapalveluyritysten 
toimintaa. 

 
2. Vahvista Satakunnan hyvää sijaintia kotimaan matkailukuluttajien lähellä 

• kehittämällä loma-asumismahdollisuuksia Satakunnassa 
• luomalla alueelle yksi vetovoimainen ja monipuolisia aktiviteetteja sisältävä 

perhematkailukohde.  
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Alueella on luontokohteita (Yyteri, Jämi, saaristo). 

2. Alueella on vetovoimaisia kulttuuritapahtumia ja  
-kohteita (Pori Jazz, RMJ, Vanha Rauma, teatterit, 
museot). 

3. Maantieteellisesti Satakunta sijoittuu kotimaan 
matkailun kuluttajien lähelle (2,5 miljoonaa asukasta 
300 km:n säteellä). 

1. Alueella on tehty vähän matkailuun liittyviä investointeja, 
koska alueella on pääasiassa teollisuusyrityksiä. 

2. Alueen matkailuyritykset ovat pieniä, mikä vaikuttaa 
resursseihin ja markkinointihaluihin. 

3. Satakunnassa ei ole yhtenäistä alueellista myynti-
kanavaa. 

4. Matkailun markkinointi ja kehittäminen tapahtuu 
hajanaisesti alueella. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Keskitytään alueen vetovoimaisiin kohteisiin ja 
keskuksiin sekä kohdennetaan panostukset näihin 
(esim. Yyteri, Jämi, Vanha Rauma). 

2. Laajennetaan maakunnallista yhteismarkkinointia ja 
markkinoinnin yhteistyöhankkeita. 

3. Kehitetään matkailuyhteistyötä (julkiset toimijat, yritykset 
ja tapahtumajärjestäjät saman pöydän ääreen). 

1. Lähialueille tulee lisää samanlaisia palveluja kuin 
Satakunnassa. 

2. Yhteistoimintaa ei saada käynnistymään (yhteistyöstä 
puhutaan, mutta tuloksia ei näy). 

3. Alueen matkailukohteet eivät ole riittävän 
muuntautumis- ja uudistumiskykyisiä. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
HYÖDYNNÄ (mahdollisuuksia) 

 
1. Hyödynnä panostusten keskittäminen vetovoimaisiin kohteisiin ja keskuksiin 

rakentamalla alueelle +2000 vuodepaikkaa loma-asuntoihin kriittisen majoitusmassan 
(noin 5000 vuodepaikkaa) saavuttamiseksi (nyt Porissa on noin 1500 ja Raumalla noin 
1000 vuodepaikkaa loma-asunnoissa). 

 
2. Hyödynnä mahdollisuus alueen matkailuyhteistyön kehittämiseksi käynnistämällä 

systemaattinen, pitkäkestoinen (3 v.) ja yrityslähtöinen matkailun kehittämis- ja 
investointihanke. 

 
 
KEHITÄ (heikkouksia) 
 
1. Kehitä mahdollisuuksia toteuttaa matkailuun liittyviä investointeja 

• luomalla alueelle voimakas yhteinen näkemys matkailun kehittämisestä 
• asettamalla matkailun kehittäminen keskeiseen asemaan kaupunkien strategioissa  
• osoittamalla kaavoituksella alueita loma-asuntojen rakentamiseen 
• myymällä loma-asuntotontteja. 
 

2. Kehitä Satakuntaan yhteinen alueellinen matkailun myyntikanava. 
 
 
VARAUDU (uhkiin)  
 
1. Varaudu matkailukohteiden ja tapahtumien riittävään uudistamiseen 

• muuttamalla kohteiden ja tapahtumapaikkojen fyysistä ilmettä jopa vuosittain 
• laajentamalla nykybrändien käyttöä myös muiden vuodenaikojen tapahtumiin. 

 



Satakunnan palveluvisio 2010 
Majoitus, ravitsemus ja matkailu 
 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 106 (199) 23.5.2005 

 
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 
 
Toimialan kehittyminen (numeerisesti): 

 
Työryhmän näkemyksen mukaan toimialan on mahdollista kehittyä Sata-
kunnassa seuraavasti: 
 

 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

656 
(v. 2004) 

n. 620 -6 % 
= -1,1 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

2.272 
(v. 2002) 

n. 2.150 -5 % 
= -0,7 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

140.359 
(v. 2002) 

n. 155.000 
(voi olla suurempi 

onnistuneella yhteis-
työllä ja tarjonnalla) 

+11 % 
= +1,3 % p.a. 

 Huom. Satakunnassa alalla kysyntäpiikki Olkiluoto-projektien takia vuosina 2008–2010. 
 
Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset: 
 

1. Matkailuun liittyvien panostusten keskittäminen Satakunnassa selkeästi 
kolmeen luonto- ja kulttuurikohteeseen (Yyteri, Jämi, Vanha Rauma) ja 
kahteen tapahtumaan (Pori Jazz, RMJ) 

2. Satakunnan yhteisen, alueellisen matkailun myyntikanavan 
perustaminen, jonka suunnittelussa on otettu huomioon: 
• alueen matkailuyritysten näkökulmat ja aktivointi 
• toimijoiden yhteinen tarve keskitetystä myynti- ja varausorganisaatiosta 
• yhteistyö toiminnan sisällöstä ja toimintatavoista päätettäessä 
• yritysten sitouttaminen toimintaan merkittävällä omalla investoinnilla, 

jolloin yritysjohdon kiinnostus toiminnan organisointiin ja tuloksiin kasvaa 
3. Systemaattisen, pitkäkestoisen (3 v.) ja yrityslähtöisen Satakunnan 

matkailun kehittämis- ja investointihankeen käynnistäminen, jossa 
• käynnistäjinä ovat maksimissaan 10 alan yritystä ja toimijaa alueelta 

(esim. hotelliyritykset, ravintolayrittäjät, tapahtumayritykset, 
ohjelmatoimintayritykset, kunnat/oppilaitokset/kehitysorganisaatiot) 

• yritykset sitoutuvat projektiin sopimuksin ja maksamalla ”jäsenmaksun” 
(= markkinointimaksu)  

• projektin vetäjinä toimivat sitoutuneet yritysten edustajat 
• projektin strategiat ja toimenpiteet määritetään yhteisissä säännöllisissä 

työkokouksissa  
• mallina voidaan käyttää Haaga instituutin vetämiä Lapin matkailun 

DQN-kehittämishankkeita (Destination Quality Net). 
 

 
Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: 
Matkailun kehittämisen pitkäkestoisen kehittämis- ja investointihankkeen 
käynnistäminen, joka vaikuttaa myös muiden keskeisten toimenpide-
ehdotusten toteutumiseen 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SATAKUNNAN PALVELUVISIO 2010 
 

Toimiala: 
 

11. YKSITYISET TERVEYDENHUOLTO- 
JA SOSIAALIPALVELUT 

 
Työryhmä: 

Heimo Ylitalo, Lääkärikeskus Minerva Oy, pj. 
Satu Ahlman, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö / SininenSaga 

Aku Keltto, Porin Diakonialaitoksen säätiö, PDL-Palvelut Oy 
Alpo Komminaho, Rauman kaupunki 
Heikki Kuuri-Riutta, Porin Lääkäritalo 
Juha Lehtonen, Activity Stones Oy 

Heini Lehtoranta, Porin seutu/Karhukunnat  
Eeva-Liisa Rintala, PrizzTech Oy 

Jukka Suominen, Fysikaalinen hoitolaitos Friski Oy 
Kari-Pekka Toivonen, Bobby Wellness Center  

Pirjo Vaajamo, Fysioterapiakeskus Kuntotutka Ky 
Kari Valtonen, Euran fysikaalinen hoitolaitos Kari Valtonen Ky 

Mari Vataja, Satakunnan Hyvinvointipalvelut Oy 
Kari Vikberg, Ikihammas Oy 

 
23.5.2005 
Petri Merisaari 
Harri Sjöholm 
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Tässä tarkastelussa on rajauduttu yksityisen terveydenhuollon ja yksityisten sosiaali-
palvelujen sektorin kehitysnäkymiin huomioiden ja tarkastellen luonnollisesti myös julkisen 
ja yksityisen sektorin vuorovaikutukset ja kehitysmahdollisuudet. 
 
TOIMIALA (MINIKLUSTERI) 
 
Toimialan kuvaus — Yksityiset terveydenhuoltopalvelut 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuntoutus-
keskukset ja 
sairaskodit 

Hammas-
huolto Sairaankuljetus-

palvelut 

Yksityis-
sairaalat 

Lääkäri- ja 
sairaanhoito-

palvelut 
(mm. lääkäri-
keskukset) 

Laboratorio- 
ja kuvantamis-

palvelut 
 

Lääkinnällinen 
kuntoutus 

Työterveys-
huolto ja 

työhyvinvointi-
palvelut 

Muut terveyden-
huollon ammatin-

harjoittajat ja 
yritykset, mm. 
- osteopatia 

- kiropraktiikka 
- lymfaterapia 

Hyvinvoinnin 
mittaus- ja 
analysointi-

palvelut 
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Toimialan kuvaus — Yksityiset sosiaalipalvelut 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan, jossa se 
on jaettu kahteen osaan: asumisen sisältäviin sosiaalipalveluihin ja sosiaalisiin 
avopalveluihin.  
 

 

 

Sosiaaliset avopalvelut 

Ensi- ja 
turvakoti-
palvelut 

Lasten 
päivähoito 

Lasten ja 
nuorten 

kuntoutus- ja 
asumis-
palvelut 

Päihdehuollon 
kuntoutus- ja 

asumispalvelut 

Vammaisten 
kuntoutus- ja 

asumispalvelut 
Vanhusten 

asumis-
palvelut 

Muut 
asumispalvelut 

 

Työtoiminta
ja työhön 
kuntoutus 

Vanhusten ja 
vammaisten 
päivätoiminta 

Muu sosiaali-
toiminta 

Avomuotoinen 
päihdekuntoutus

Koti- ja 
tukipalvelut 

- siivouspalvelut 
- ateriapalvelut 
- hoivapalvelut 
 

Asumisen sisältävät sosiaalipalvelut 
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus)  

Yksityiset terveydenhuoltopalvelut 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Sairaalapalvelut (TOL 8511) 
• Muut lääkäripalvelut (TOL 85129; ei sisällä kunnallisia lääkäripalveluja) 
• Hammashoito (TOL 8513) 
• Muut terveydenhuoltopalvelut (TOL 8514) 
 
Huom. vuoden 2004 lukuja ei voi verrata muihin vuosiin, sillä kyseisen vuoden osalta Tilastokeskus on 
listannut vain alv-velvolliset yritykset. 
 

 Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 

v. 2002 v. 2003 
(v. 2004) 

(vain alv-velvolliset) 
Porin seutukunta 292 318 (124) 
Rauman seutukunta 118 134 (45) 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

35 36 (10) 

Yhteensä 445 488 (179) 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain (vain alv-velvolliset) 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 106 4 0 1 13 
Rauman seutukunta 41 2 0 0 2 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

9 0 0 1 0 

Yhteensä 156 6 0 2 15 
 

 Työllisten määrä seutukunnittain 
yksityisellä sektorilla (henkeä) 

(suluissa on yhteenlaskettu työllisten määrä 
kunnallisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 596 (4.427) 622 (4.618) (4.865) 30.047 31.004 32.352 
Rauman seutukunta 182 (1.440) 193 (1.494) (1.568) 8.811 9.664 12.204 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

35 (522) 46 (539) (530) 1.856 2.074 2.137 

Yhteensä 813 (6.389) 861 (6.651) (6.963) 40.714 42.742 46.693 
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Keskeiset yksityisen terveydenhuollon yritykset segmentoituina  
(lähde: Tilastokeskus) 
 
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. Lisäksi listaan on lisätty 
muutamia työryhmän esille nostamia yrityksiä sekä työryhmässä mukana olleet yritykset, vaikka ne eivät 
täyttäisi em. henkilöstömääräkriteeriä. Yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit 
aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä aakkosjärjestyksessä yritysnimen mukaan.  
 
Huom. *-merkityt tiedot ovat Inoan yrityshausta. Liikevaihto on konsernitaso. 
 
Porin seutukunta (24 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Fysioterapiakeskus Kuntotutka Ky Fysioterapia 5–9* 0–999*
PDL-Palvelut Oy  Fysioterapia 5–9 2.000–9.999*
Porin Fysiatri- ja Kuntoutus- 
keskus Oy 

Fysioterapia 5–9 0–199

Porin Fysioterapia Oy Fysioterapia 5–9 200–399
Tutkimuslaitos Ergos Oy Fysioterapia 5–9 0–999*
Hammaslääkäriasema Jokinen Oy Hammashoito 5–9 200–399
Hammaslääkäriasema Novodent 
Oy 

Hammashoito 5–9 200–399

Hammaspursi Oy Hammashoito 5–9 0–199
Plusterveys-Hammaslääkärit Oy Hammashoito 5–9 20.000–*
Porin Hammaslääkäripalvelu Oy Hammashoito 10–19 400–999
Teljän Hammaslääkäriasema Oy Hammashoito 20–49 2.000–9.999
Satakunnan Foksimetri Oy Kuvantamistutkimukset 5–9 1.000–1.999
Activity Stones Oy Muu terveyspalvelu 1 0–999*
Bobby Wellness Center Muu terveyspalvelu 10–19 400–999
Itäpuiston Lääkäriasema  
(Suomen Terveystalo Oyj) 

Muut lääkäripalvelut 50–99 20.000–*

Medivire Työterveyspalvelut Oy Muut lääkäripalvelut 5–9 20.000–*
Porin Foksimetri Oy  
(Satakunnan Lääkärikeskus) 

Muut lääkäripalvelut 20–49 0–999*

Porin Lääkäritalo Oy  Muut lääkäripalvelut 50–99 2.000–9.999*
Torilinnan Lääkäriasema Oy Muut lääkäripalvelut 5–9 400–999
Harjavallan Sairaankuljetus Ky Sairaankuljetuspalvelut 5–9 200–399
Porin Ambulanssipalvelu Oy Sairaankuljetuspalvelut 5–9 400–999
Sairaankuljetus Pekka Toivonen 
Oy 

Sairaankuljetuspalvelut 5–9 200–399

Sairaankuljetus Uusitalo Ky Sairaankuljetuspalvelut 5–9 200–399
Porin Diakonialaitoksen Säätiö Varsinaiset sairaalapalvelut 50–99 2.000–9.999*
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Rauman seutukunta (9 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Fysikaalinen hoitolaitos Friski Oy Fysioterapia 5–9 200–399
Euran fysikaalinen hoitolaitos Kari 
Valtonen Ky 

Fysioterapia 5–9 200–399

Rauman Kuntoutuspalvelu Oy Fysioterapia 5–9 200–399
Ikihammas Oy Hammashoito 5–9 200–399
Valtakadun Hammaslääkäri- 
asema Oy 

Hammashoito 5–9 200–399*

Lääkärikeskus Minerva Oy Muut lääkäripalvelut 10–19 1.000–1.999*
Medivire Työterveyspalvelut Oy Muut lääkäripalvelut 5–9 20.000–*
Porin Erikoislääkärit Oy Muut lääkäripalvelut 5–9 400–999
Rauman Erikoislääkärikeskus Oy Muut lääkäripalvelut  5–9 Ei tiedossa*
 
 
Pohjois-Satakunnan seutukunta (2 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Kuntoutussairaalasäätiö 
Kankaanpää 

Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit 100–249 10.000–19.999

Kankaanpään Seudun 
Sairaankuljetus Oy 

Sairaankuljetuspalvelut 5–9 200–399
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus) 

Yksityiset sosiaalipalvelut 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Sosiaalipalvelut (TOL 853), ei lasten päivähoito (TOL 85321) ja kotipalvelut (TOL 85323) 
 

 Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 21 24 63 
Rauman seutukunta 11 11 23 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

0 0 16 

Yhteensä 32 35 102 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 39 21 1 0 2 
Rauman seutukunta 17 5 0 0 1 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

12 2 0 0 2 

Yhteensä 68 28 1 0 5 
 

 Työllisten määrä seutukunnittain 
yksityisellä sektorilla (henkeä) 

(suluissa on yhteenlaskettu työllisten määrä 
kunnallisissa ja yksityisissä sosiaalipalveluissa) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 557 (2.688) 637 (2.855) (2.941) 4.439 6.928 8.653
Rauman seutukunta 174 (999) 214 (1.103) (1.171) 2.764 1.436 2.264
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

79 (468)  94 (480) (468) Ei tiedossa Ei tiedossa Ei tiedossa

Yhteensä 810 (4.155) 945 (4.438) (4.580) 7.203 8.364 10.917
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Keskeiset yksityisten sosiaalipalvelujen yritykset segmentoituina  
(lähde: Tilastokeskus) 
 
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. Lisäksi listaan on lisätty 
muutamia työryhmän esille nostamia yrityksiä sekä työryhmässä mukana olleet yritykset, vaikka ne eivät 
täyttäisi em. henkilöstömääräkriteeriä. Yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit 
aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä aakkosjärjestyksessä yritysnimen mukaan.  
 
Huom. *-merkityt tiedot ovat Inoan yrityshausta. Liikevaihto on konsernitaso. 
 
Porin seutukunta (34 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
A-Klinikkasäätiö Avomuotoinen päihdekoulutus 5–9 Ei tiedossa*
Porin Ensi- ja Turvakotiyhdistys Ry Ensi- ja turvakodit 10–19 Ei tiedossa*
Lastensuojelulaitos Eemeli Osk. Lasten ja nuorten laitokset 5–9 0–199
Lastensuojelulaitos ja Sijaiskoti 
Mesikämmen Oy 

Lasten ja nuorten laitokset 10–19 400–999

Lastensuojelulaitos Merituuli 
Osuuskunta 

Lasten ja nuorten laitokset 5–9 400–999

Lastensuojelulaitos Ravani Oy Lasten ja nuorten laitokset 20–49 400–999
Pelastakaa Lapset Ry Lasten ja nuorten laitokset 10–19 0–999*
Viikari-Koti Oy Lasten ja nuorten laitokset 10–19 400–999
Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Satakunnan Piiri Ry 

Muu sosiaalitoiminta 20–49 0–999*

PDL-Palvelut Oy Muu sosiaalitoiminta 5–9 Ei tiedossa*
Satakunnan Sijaiskotipalvelut Oy Muu sosiaalitoiminta 10–19 400–999
Satakunnan Syöpäyhdistys r.y. Muu sosiaalitoiminta 10–19 2.000–9.999*
Invalidiliitto Ry Palvelutalot ja ryhmäkodit 20–49 Ei tiedossa*
Kehitysvammaisten Asuntola- ja 
Päivätoimintakeskus Etelärinne Oy 

Palvelutalot ja ryhmäkodit 10–19 400–999

Kuusama-Koti Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 200–399
Lehmuskolo Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 10–19 0–999*
Marjalinna Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 200–399
Nakkilan Palvelutaloyhdistys Ry Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 Ei tiedossa*
Niittyvilla, Sosiaali- ja Terveysalan 
Osuuskunta 

Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 0–999*

Palvelukoti Hopeaharju Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 400–999
Palvelukoti Huhtaanhovi Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 0–199
Palvelukoti Omenapuu Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 10–19 400–999
Palvelutalo Kotiranta Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 200–399
Pienkoti Tyllintupa Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 0–199
Porin Sininauha Ry Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 Ei tiedossa*
Porin Vanhustenkotiyhdistys Ry Palvelutalot ja ryhmäkodit 20–49 Ei tiedossa*
Rantaniitun Hoivapalvelut Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 10–19 Ei tiedossa*
Ratamo-Koti Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 10–19 400–999
Ruskakodin Palvelutaloyhdistys Ry Palvelutalot ja ryhmäkodit 50–99 Ei tiedossa*
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 Ei tiedossa*
Ulvilan Vanhustenhuoltoyhd. r.y. Palvelutalot ja ryhmäkodit 20–49 0–999*
Vuollekodin Kannatusyhdistys r. y. Palvelutalot ja ryhmäkodit 20–49 Ei tiedossa*
Porin Diakonialaitoksen Säätiö Vanhusten laitokset 20–49 2.000–9.999*
Porin Suomalainen Vanhainkoti-
yhdistys Ry 

Vanhusten laitokset 20–49 Ei tiedossa*
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Rauman seutukunta (15 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Kaunummen Koti Oy Kehitysvammalaitokset 5–9 200–399
Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Satakunnan Piiri Ry 

Muu sosiaalitoiminta 5–9 0–999*

PDL-Palvelut Oy Muu sosiaalitoiminta 5-9 Ei tiedossa*
Rauman Seudun Mielenterveys-
seura Ry 

Muu sosiaalitoiminta 10–19 400–999

Tasalapa Oy Muu sosiaalitoiminta 20–49 1.000–1.999
Hoivapalvelu Sari Huhtinen Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 0–999*
Lappikoti Neliapila Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 200–399
Palvelukoti Kotirinne Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 0–199
Rauman Seudun Katulähetys Ry Palvelutalot ja ryhmäkodit 10–19 400–999
Riekkomäki Palvelut Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 200–399
Ruissalo Säätiö, Rauman 
Senioripalvelut (Kanalinranta) 

Palvelutalot ja ryhmäkodit 20–49 400–999

Ryhmäkoti Lumikki Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 200–399
Tornelan Asumispalvelut Oy Palvelutalot ja ryhmäkodit 10–19 400–999
Yrjö ja Hanna-Säätiö Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 Ei tiedossa*
Rauman Vanhainkotiyhdistys Ry Vanhusten laitokset 20–49 Ei tiedossa*
 
 
Pohjois-Satakunnan seutukunta (4 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Kankaanpään Seudun Reuma-
yhdistys Ry 

Muu sosiaalitoiminta 10–19 Ei tiedossa*

Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelutalot ja ryhmäkodit 5–9 Ei tiedossa*
Vapaan Alkoholistihuollon 
Kannatusyhdistys r.y. 

Päihdehuoltolaitokset 20–49 Ei tiedossa*

Kankaanpään Vanhainkoti- 
yhdistys Ry 

Vanhusten laitokset 5–9 Ei tiedossa*
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
YKSITYINEN TERVEYDENHUOLTO 
 

Seuraavat työryhmän määrittelemät trendit suuntaavat yksityisen 
terveydenhuollon kehitystä: 

 
Yleiset, terveydenhuoltoon liittyvät trendit 
 

1. Väestö ikääntyy, mikä lisää yleisesti terveydenhoidon kysyntää. 
2. Suurten ikäluokkien eläköityminen aiheuttaa tulevaisuudessa pulaa 

terveydenhuollon työntekijöistä. 
3. Tulo- ja koulutustason nousu sekä ihmisten tietoisuus omasta 

terveydestään lisäävät terveyspalvelujen laatuvaatimuksia ja kysyntää. 
4. Lääketieteen, teknologian ja menetelmien kehittyminen mahdollistaa sen, 

että terveydenhuollossa voidaan hoitaa asiakkaita yhä monipuolisemmin ja 
paremmin, mikä myös lisää alan kysyntää. 

5. Palvelujen ja hoitomahdollisuuksien lisääntyessä ihmiset tarvitsevat 
aikaisempaa enemmän tuttua ja ohjaavaa asiantuntijaa (esim. omalääkäri), 
jonka kanssa voidaan suunnitella hoitoja.  

6. Eettiset perusteet ratkaisevat suomalaisessa terveydenhuollossa 
edelleenkin hoitojen tarkoituksenmukaisuuden. 

7. Toimialojen rajapinnat hämärtyvät johtuen teknologioiden mahdollistamista 
muutoksista sekä asiantuntijapalvelujen toimi- ja palvelurajojen 
muuntumisesta. 

 
 
Terveydenhuollon toimijoihin liittyvät trendit 
 

1. Terveydenhuollossa toimijat siirtyvät tulevaisuudessa entistä helpommin 
toisen EU-maan markkinoille.   

2. Isot terveydenhuollon ketjut laajentavat toimintaansa Suomessa erityisesti 
työterveyshuollossa. Lisäksi terveydenhuollon ketjuuntuminen tulee 
jatkumaan ja alalla tapahtuu uusia omistusjärjestelyjä. 

3. Yksityisten terveydenhuollon yritysten määrä lisääntyy ja verkostoituminen 
tulee merkittäväksi toimintamalliksi.  

4. Yritysten yhteistyö ja verkostoituminen on tärkeää myös alan yhteisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.   

5. Lääkäriasemat tarjoavat asiakkailleen yhä laajempaa terveydenhoidon 
kokonaispalvelua. 

6. Lääkärikunta jakaantuu tulevaisuudessa yhä selvemmin yksityislääkäreihin 
ja julkisessa terveydenhuollossa toimiviin lääkäreihin. Huomattavaa on 
myös se, että suomalainen lääkärikeskuskonsepti ei ole tyypillinen muualla 
Euroopassa.  

7. Vuokralääkäreiden (”keikkalääkäreiden”) käyttö tulee lisääntymään. 
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8. Ammatinharjoittajien liikkuminen lisääntyy ja toimialueet laajenevat. Tämä 

mahdollistaa toisaalta sen, että terveydenhuollon palveluja tarjotaan yhä 
enemmän lähi- ja kotipalveluina. 

9. Kuntoutuksessa ohjaava toiminta ja potilaiden omatoiminen kuntoutus 
lisääntyvät.  

10. Terveydenhuollossa kalliit tutkimukset/hoidot lisääntyvät ja vaativat entistä 
enemmän resursseja. 

11. Hammaslääketieteen kehitys ja korvausperiaatteiden muutokset lisäävät 
palvelujen kysyntää. 

12. Laatusertifikaatit tulevat käyttöön yksityisessä terveydenhuollossa. 
 
 
Julkisiin terveydenhuoltopalveluihin liittyvät trendit 
 

1. Tulevaisuudessakin yksityinen sektori tulee edelleen olemaan julkista 
terveydenhuoltoa täydentävä toimija. 

2. Kuntien ja kuntayhtymien terveydenhuollon ostopalvelujen kysynnän 
yksityiseltä sektorilta odotetaan kasvavan Suomessa noin 13 % vuodessa. 
Tällä hetkellä yksityinen sektori on palveluntuottajana Suomessa 
terveydenhuollon eri osa-alueilla keskimäärin seuraavilla osuuksilla 
(lähteenä mm. SYSY ry): 

− Sairaalatoiminta 5 % 
− Hoivapalvelut 5 % 
− Laboratoriotutkimukset 14 % 
− Kuvantaminen 18 % 
− Kaikki lääkärikäynnit 25 % 
− Erikoislääkärikäynnit 30 % 
− Fysioterapia 80 %. 
− Hammashoito n. 50 %. 

3. Taloudelliset perusteet (esim. valtion rahoitusperusteiden muuttuminen) ja 
oman työvoiman saatavuus ajavat kuntia hankkimaan terveydenhuollon 
ostopalveluja. 

4. Satakunnan kuntien ostopalvelujen käyttö lisääntyy, mutta kehitysnopeus 
riippuu alueen kuntien poliittisista päätöksistä, virkamiesten asenteista ja 
uusien toimintamallien (esim. palvelusetelien) käyttöönotosta. Tällä 
hetkellä ostopalvelujen käyttö Satakunnassa on selkeästi pienempää kuin 
esimerkiksi Pirkanmaalla tai Varsinais-Suomessa.  

5. Kuntien pitää palvelustrategioissa määrittää nykyistä selkeämmin, mitkä 
palvelut aiotaan tuottaa itse ja mitkä hankkia ostopalveluna, jotta yritykset 
voivat kehittää toimintaansa ja palvelutarjontaansa vastaamaan kysyntää.  

6. Julkisessa terveydenhuollossa joudutaan tekemään entistä enemmän 
palvelujen priorisointia: esimerkiksi päättämään, suunnataanko panoksia 
tulevaisuudessa enemmän kroonisten sairauksien hoitoon vai sairauksien 
ennaltaehkäisyyn.  

7. Julkisen terveydenhuollon palvelujen priorisointi johtaa siihen, että maksu-
kykyisten asiakkaiden palvelukysyntää siirtyy yksityiseen terveyden-
huoltoon.  
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8. Julkinen sairaanhoito keskittyy yhä suurempiin yksiköihin (sairaanhoito-

piirit, terveyskeskukset, sairaalat). 
9. Hoitotakuu astui voimaan maaliskuussa 2005 ja julkisilla toimijoilla 

(terveyskeskukset ja sairaanhoitopiirit) tulee todennäköisesti olemaan 
vaikeuksia hoitaa takuun vaateet. 

10. ”Laastariverosta” luovuttiin vuoden 2005 alusta, minkä jälkeen vakuutus-
yhtiöt voivat itse valita käyttämänsä palveluntuottajat lakisääteisen 
tapaturma- ja liikennevakuutuksen korvaamiin hoitoihin ja kuntoutuksiin. 
Tämä lisää kilpailua ja samalla vakuutusyhtiöistä on tulossa terveys-
palvelujen suurostajia. 

11. Kunnallinen terveydenhuolto ja suuryritysten omat työterveyshuollot 
supistavat toimintaansa (työ)terveyshuollon tuottajina. Tuottaminen 
keskittyy yhä enemmän yksityisille (työ)terveysasemille. 
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT 
 

Seuraavat työryhmän määrittelemät trendit suuntaavat yksityisten 
sosiaalipalvelujen kehitystä: 

 
Yleiset, sosiaalipalveluihin liittyvät trendit 
 

1. Satakunta on Suomen nopeimmin ”harmaantuvia” eli ikääntyviä maa-
kuntia. 

2. Ikääntyneen väestön omaehtoinen toimintakyky säilyy tulevaisuudessa 
nykyistä pidempään. 

3. Vanhukset asuvat tulevaisuudessa nykyistä pidempään omissa 
kodeissaan. 

4. Suomalaisten asenteet henkilökohtaisten palvelujen vastaanottamisesta 
muuttuvat. Esimerkiksi kysyntä korkealuokkaista senioriasumista kohtaan 
lisääntyy. 

5. Ihmisten vaatimustaso ja kyky maksaa itse sosiaalipalveluista lisääntyvät 
mm. kotitalousvähennyksen ja verotusten muutosten vaikutuksen ansiosta, 
mutta myös yleisen vaurastumisen myötä. 

6. Huume- ja päihdeongelmat lisääntyvät. Syntyy mahdollisesti lisää 
yksityisiä palveluntuottajia huume- ja päihdeongelmien hoitoon.  

 
 
Sosiaalipalvelujen tuottajiin liittyvät trendit 

 
1. Sosiaalisten asumispalvelujen tarve ja ostopalvelujen käyttö kasvavat. 
2. Yksityisten sosiaalipalvelujen tarjoajien määrä kasvaa Satakunnassa 

nopeasti. Esimerkiksi vuonna 2003 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 
aloitti kymmenen uutta ympärivuorokautista vanhustenhuoltoa tarjoavaa 
yksikköä. 

3. Yksityiset palvelukodit erottautuvat julkisesta palveluntarjonnasta 
tarjoamalla enemmän yksilöllisistä ja kodinomaista palvelua. 

4. Korkealuokkaisia vanhusten asumispalveluja tarjoavat luksusketjut 
lisääntyvät. 

5. Sosiaalipalvelujen laadun ja sisällön määrittelyn tarve ja yritysten sertifiointi 
lisääntyvät. 

6. Sosiaalipalvelualan yritykset lisääntyvät edelleen ja samalla alalle tulee 
uudenlaisia yritysten omistusrakenteita sekä suurempia yrityksiä. 

7. Yritysten ketjuuntuminen lisääntyy ja alan isot toimijat kasvavat. 
8. Suuri osa sosiaalialan yrittäjistä erityisesti vanhusten hoidossa ja 

hoivapalveluissa on naisia. 
9. Suomalaisesta palveluosaamisesta voidaan kehittää vientituotteita. 
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Julkisiin sosiaalipalveluihin liittyvät trendit 
 

1. Yksityisten ostopalvelujen käyttö vaihtelee paikkakunnittain hyvin paljon. 
2. Kuntien ja sosiaalipalveluyritysten yhteistyö lisääntyy jatkuvasti ja yhteis-

työn kautta kunnat ovat valmiita käyttämään enemmän ostopalveluja. 
3. Kunnat alkavat omissa suunnitelmissaan (esim. palvelustrategiat) 

määrittää selkeästi, mitä palveluja tuotetaan itse ja mitä ostetaan.   
4. Kuntalaisilla on jatkossa määrättyjä, mutta todennäköisesti väheneviä 

oikeuksia sosiaalipalveluihin, jotka kunnan palvelun järjestäjänä pitää 
täyttää (lainsäädännölliset laatusuositukset). 

5. Julkisella sektorilla joudutaan priorisoimaan palveluja, kun ihmisten tarpeet 
ja odotukset lisääntyvät, mutta rahalliset resurssit eivät riitä täyttämään 
kaikkia tarpeita. 

6. Julkisella sektorilla työntekijät eläköityvät nopeasti, mikä vaikeuttaa 
julkisten palvelujen omaa tuottamista. 

7. Asiakkaiden omavastuu sosiaalipalvelujen kustannuksista tulee 
lisääntymään. 

8. EU:n lainsäädäntö vaikuttaa sosiaalipalvelujen tuottamiseen ja 
kilpailuttamiseen. 

9. Kuntien välinen yhteistyö sosiaalipalvelujen hankinnassa lisääntyy. Kuntien 
yhteiset ostoyksiköt mahdollistavat panostamisen kilpailuttamiseen ja 
toimijoiden laadun valvontaan. 

10. Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyspotilaiden asumispalvelujen 
hankkiminen ostopalveluina lisääntyy, koska asiakkaiden laitostumista 
pyritään tulevaisuudessa välttämään. 

11. Palvelusetelimallin käyttö kunnissa lisääntyy. 
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ROADMAP 
 

 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 
Yksityinen 
terveydenhuolto 
 
 

• Valtiovalta edellytti, että 
kunnallisia terveyspalveluja 
tuottavat kunnalliset 
organisaatiot 

• Perusterveydenhoito 
rakennettiin kuntien terveys-
keskusten varaan ja se sai 
nykylaajuuden 

• Fysikaalisten hoitojen käyttö 
lisääntyi voimakkaasti  

• Hammashoidossa osa 
kansalaisista pääsi sairaus-
vakuutuslain piiriin  

• Invalidihoitolaki tarjosi hoito-
laitoksille hyvin töitä  

• VALTAVA-laki (voimaan 1984) 
muutti hoitolaitosten käyttöä 

• Valtionosuuslain perusteella 
kunnat saivat vapauden valita 
itse, miten ne tuottavat 
järjestämisvelvollisuudekseen 
säädetyt palvelut 

• Yksityiset lääkäriasemat ja 
niiden palvelut kehittyivät 

• Työterveyshuollon rooli korostui 
yksityisessä terveyden-
huollossa 

• Ennaltaehkäiseviä terveys-
palveluja kehitettiin (esim. 
työpaikkojen TYKY-toiminta) 

• Hammashoidossa sairaus-
vakuutuksen korvauksia 
saavien kansalaisten joukko 
laajeni 

• Luontaislääketiede tuli mukaan 
terveydenhuollon toimintaan  

 

• Kuntien tehtävänä on edelleen 
järjestää terveyspalvelut 
asukkailleen, mutta palvelun 
tuottaja voi olla järjestö, osuus-
kunta tai yksityinen yritys 

• Hoitotakuu astui voimaan 
• Tehtäväsiirrot terveydenhuollon 

eri ammattiryhmien välillä 
lisääntyvät 

• Laastarivero poistui ja 
vakuutusyhtiöt alkavat 
kilpailuttaa alan toimijoita  

• Terveyspalvelujen 
kustannukset kasvavat  

• Yritysten rooli erikoislääkäri- ja 
fysioterapiapalvelujen 
tuottajana kasvaa merkittäväksi 

• Yksityisten lääkäriasemien 
välinen kilpailu kiristyy 
ketjuuntumisen ja omistajiksi 
tulevien isojen toimijoiden takia 

• Opastava ja henkilökohtainen 
kuntoutus lisääntyy  

• Hammashoidossa sairaus-
vakuutuksen korvaukset 
laajenivat koskemaan koko 
väestöä 

• Lääkärikoulutus aloitetaan 
Porissa (yhteistyössä Turun 
yliopiston kanssa)   

• Kuntien palvelujen osto-
osaamiseen kiinnitetään 
huomiota  

• Satakunnassa oma lääkäri-
koulutus 

• Yksityisten palvelujen osuus 
markkinoista kasvaa ja siitä 
tulee julkiseen sektoriin 
verrattuna tasavertaisempi 
tuottaja 

• Pelkästään yksityisellä 
sektorilla toimivien lääkäreiden 
määrä lisääntyy 

• Teknologian merkitys 
terveydenhuollossa korostuu 
(mm. yhteiset potilastieto-
kannat, kuvansiirrot, jatkuva 
seuranta) 

• Hoitojen erikoistuminen ja 
yksilöllisyys korostuvat edelleen  

• Asiantuntijoiden saaminen 
reuna-alueille on vaikeaa 

• Yksityisten palvelujen 
suhteellinen osuus reuna-
alueilla lisääntyy 

• Kunnallisten palvelusetelien 
käyttö käynnistyy terveyden-
hoidossa  

• Suomalaisia alan osaajia siirtyy 
yhä enemmän ulkomaille töihin  

• Ulkomaalaistaustaisten alan 
työntekijöiden määrä 
terveydenhoidossa lisääntyy  

• EU-lainsäädäntö vaikuttaa 
toimintaan yhtenäistämällä 
käytäntöjä EU-maissa 



Satakunnan palveluvisio 2010 
Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 122 (199) 23.5.2005 

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

Yksityiset 
sosiaalipalvelut 
 
 

• Lainsäädännön muutos 
mahdollisti kunnille osto-
palvelujen käytön sosiaali-
palveluissa 

• Lasten päivähoito laajeni 
nykyiseen tasoonsa  

• Valtionosuuslain mukaan 
kunnat saivat vapauden valita 
itse, miten ne tuottavat 
velvollisuudekseen säädetyt 
palvelut 

• Pitkäaikaista laitoshoitoa 
korvattiin asumispalveluilla 

• Yksityiset sosiaalipalvelujen 
tuottajat lisääntyivät 
voimakkaasti  

• Uudet yrittäjät halusivat 
työllistyä ja tarjota asiakas-
lähtöistä ja joustavaa palvelua 

• Asiakkaiden subjektiivisten 
oikeuksien lisääntyminen 
vaikutti palvelujen 
kehittymiseen  

• Yleishyödylliset järjestöt 
tuottivat paljon sosiaalipalveluja  

 

• Kuntien tehtävänä on edelleen 
järjestää sosiaalipalvelut 
asukkailleen, mutta palvelun-
tuottajat voivat olla järjestöjä, 
osuuskuntia tai yksityisiä 
yrityksiä 

• Yksityisten sosiaalipalvelujen 
tuottajien määrä kasvaa 
edelleen tasaisesti 

• Kuntien tietoisuus itse 
tuotettujen palvelujen 
todellisista kustannuksista 
lisääntyy  

• Palveluseteleiden tai 
vastaavien käyttö sosiaali-
palveluissa yleistyy 

• Kuntien yhteistyö palvelujen 
hankinnassa lisääntyy  

• Sosiaalialan yritysten koot 
kasvavat 

• Erityispalvelut keskittyvät 
• Lastensuojelun ja sijaishoidon 

palveluista on pulaa ja siksi ko. 
palvelujen tarjoajiksi tulee uusia 
yrityksiä ja yritysketjuja 

• Yleishyödyllisten järjestöjen 
palvelutuotantoa muutetaan 
yritystoiminnaksi  

 

• Sosiaalipalvelut perustuvat 
julkiseen järjestämisvastuuseen 
ja edelleen pääosin myös 
julkiseen palveluntuotantoon 

• Sosiaalialan yritykset 
lisääntyvät, kasvavat ja 
ketjuuntuvat   

• Terveydenhoidon ja sosiaali-
palvelujen palvelukonseptit 
lähentyvät toisiaan  

• Kotihoidon ja -palvelujen 
määrät kasvavat 

• Terveysteknologian kehitys luo 
uusia mahdollisuuksia ja 
muuttaa palvelukäytäntöjä 

• EU-lainsäädäntö vaikuttaa 
toimintaan yhtenäistämällä alan 
käytäntöjä EU-maissa 
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SWOT-ANALYYSI 
 
Toimialan nykyistä ja lähiajan tilannetta on kuvattu SWOT-analyysillä, jota työstetään 
seuraavalla sivulla edelleen toimenpiteiksi: 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• Toimijoilla on hyvä kyky verkostoitua sekä tarjota nopeasti 

joustavaa ja laadukasta palvelua. 
• Asiakkailla on monipuoliset valinnanmahdollisuudet ja he saavat 

tarvittavat terveydenhuollon palvelut läheltä. 
• Satakunnassa on yksityisellä sektorilla sopiva tarjonta ja terve 

kilpailutilanne. 
• Satakunnassa on alan yrityksiä, joiden osaaminen on korkeaa 

tasoa. 
• Alueella on suuria teollisuusyrityksiä, joiden toiminta on 

mahdollistanut työterveyspalvelujen kehittymisen. 
• Lääkäriasemat ovat panostaneet uuteen teknologiaan. 
• Yksityisen sektorin hallinto on julkista puolta selkeästi kevyempi. 
• Alueella järjestetään sosiaali- ja terveysalan koulutusta. 
• Yrittäjät ovat kehittämishaluisia. 
• Satakunnassa tehdään projektiyhteistyötä alan kehittämis-

hankkeissa. 
 

• Väestöpohja on pieni, minkä vuoksi markkinat ovat rajalliset. 
• Pienet markkinat eivät mahdollista kaikkien erikoispalvelujen 

tuottamista yksityisesti. 
• Yritysten liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen on 

puutteellista 
• Terveydenhuollon koulutus painottuu julkisen puolen 

tarpeiden huomiointiin, ei niinkään yrittäjyyteen. 
• Kokopäivätoimisia yksityislääkäreitä on vähän. 
• Keikkalääkäreiden käyttö julkisella sektorilla lisääntyy. 
• Terveydenhuollossa riskirahoittajien vähyys haittaa alan 

kehittymistä ja uusien mahdollisuuksia esiintuloa. 
• Sosiaalipuolella ei ole hyvää kulttuuria kehittämistoimintaan 

ja yhteistyöhön. 
• Kunnilta puuttuvat selkeät palvelustrategiat ja hankinta-

osaaminen on puutteellista. 
• Kuntaorganisaatioiden hallintomallit ovat kankeita ja 

muutokset tapahtuvat hitaasti. 
• Kunnilla on runsaasti kapasiteettia perinteisille ja laitos-

painotteisille vanhuuspalveluille. 
Mahdollisuudet Uhat 
• Satakunnan väestöpohja on ikääntyvää. 
• Kunnat ostavat palveluja lisääntyvässä määrin. Kuntien osto-

osaaminen kehittyy positiivisesti ja seudulliset yhteishankinnat 
yleistyvät. 

• Kunnat alkavat tehdä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä 
entistä enemmän yhteishankinnoissa, kilpailuttamisessa ja 
monituottajamallin kehittämisessä. 

• Palvelusetelit otetaan laajempaan käyttöön alueen kunnissa. 
• Julkisten toimijoiden resurssivaikeuksista johtuen yksityinen 

kysyntä lisääntyy sekä suoraan että kuntien ostopalvelujen kautta. 
• Hoitotakuun käyttöönoton ja laastariveron poiston aiheuttamat 

muutokset lisäävät yksityisen sektorin kysyntää. 
• Julkisen hankintalain muutokset vaikuttavat kilpailuttamiseen. 
• Yksityisten sairausvakuutusten määrä lisääntyy. 
• Hyvien ammattitaitoisten ammatinharjoittajien liikkuminen lisääntyy 

alueella luoden mahdollisuuksia lähipalvelujen tarjoamiseen. 
• Useita terveydenhuollon palveluita tarjotaan yhteispisteistä eri 

paikkakunnilla. 
• Porin Yliopistokeskuksessa aloitetaan lääkärikoulutus. 
• Satalinnan aluetta käytetään hyväksi hyvinvointipalvelujen 

kehittämisessä. 
• Alueelta löytyy uskallusta terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen 

ennakkoluulottomaan kehittämiseen. 
• Terveysteknologian alueella pystytään kehittämään vientituotteita 

mm. sairaanhoitopiirin. kanssa yhteistyössä tehdyn tuotekehityksen 
kautta. 

• Satakunnan asumisympäristö ja palvelut ovat kunnossa, mikä 
mahdollistaa uusien osaajien saamisen alueelle. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa. 
• Yritysten kokonaispalvelut ja verkostoituminen lisääntyvät. 
• Hyvinvointipalveluketjut tunnistetaan ja kehitetään niitä tukevia 

tietojärjestelmiä. 
• Sosiaalialan osaamiskeskus kehittyy. 
• Satakuntaan investoidaan terveysteknologian osaamiskeskus, joka 

voisi toimia kansallisena terveyspalvelujen tuottajana tukien 
samalla matkailun kehittymistä. 

• Vanhuusväestön omia voimavaroja käytetään apuna palvelujen 
tuottamisessa. 

• Valtiontalous antaa porkkanoita kysynnän lisäämiseksi. 
• Palveluasuminen lisääntyy. 
• Kehitetään pienille yrityksille sopivaa hyvinvointiteknologiaa.  

• Yksityiset toimijat yli-investoivat. 
• Satakunnassa ei pystytä ylläpitämään tulevaisuudessa 

riittävää palvelujen laajuutta ja laatutasoa. 
• Julkiset toimijat lisäävät toimintaansa perinteisillä yksityisten 

toimijoiden aloilla, esim. työterveyshuollossa ja hammas-
huollossa, muuttaen samalla kilpailutilannetta oleellisesti. 

• Nykyinen sairausvakuutuskäytäntö ajetaan alas tai korvaus-
menettelyjä muutetaan. 

• Satakunnan alueen taloudellinen tilanne heikkenee ja 
väestöä muuttaa pois alueelta. 

• Satakuntaan on vaikea saada terveydenhuollon 
asiantuntijoita ja Ikääntymisen myötä alan osaajista 
muodostuu pula. 

• Valtiovallan sääntely alalla kiristyy entisestään (lait, 
asetukset, määräykset yms.). 

• Sosiaalialan henkilöstön saanti vaikeutuu. 
• Kuntien oma henkilöstö vaikeuttaa ostopalvelujen käytön 

lisääntymistä, mikä mahdollistaa ostopalvelujen käytön vain 
kysynnän lisääntyessä. 

• Marginaaliryhmien kallis hoito vie voimavaroja 
perusterveydenhuollon toteuttamisesta. 

• Yksityisen tarjonnan kasvu ylittää kuntien hankinta-
mahdollisuudet, kun markkina-arvioissa ei huomioida 
kuntatalouden realiteetteja. 

• Ei synny alueellista yhteistä strategiaa tai visiota, jolla 
mahdollisuuksia kyettäisiin toteuttamaan.  
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TOIMIALAN KESKEISET STRATEGISET KEHITYSTOIMEN-
PITEET 
 
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset 
strategiset kehitystoimenpiteet dynaamisen SWOTin muotoon seuraavasti: 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Toimijoilla on hyvä kyky verkostoitua sekä tarjota nopeasti 

joustavaa ja laadukasta palvelua. 
2. Asiakkailla on monipuoliset valinnanmahdollisuudet ja he 

saavat tarvittavat terveydenhuollon palvelut läheltä. 
3. Satakunnassa on yksityisellä sektorilla sopiva tarjonta ja 

terve kilpailutilanne. 

1. Satakunnan väestöpohja on pieni, minkä vuoksi 
markkinat ovat rajalliset. 

2. Kunnilta puuttuvat selkeät palvelustrategiat ja 
hankintaosaaminen on puutteellista. 

3. Yritysten liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen on 
puutteellista 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 

1. Kunnat ostavat palveluja lisääntyvässä määrin. Kuntien 
osto-osaaminen kehittyy positiivisesti ja seudulliset 
yhteishankinnat yleistyvät. 

2. Kunnat alkavat tehdä seudullista ja maakunnallista 
yhteistyötä entistä enemmän yhteishankinnoissa, 
kilpailuttamisessa ja monituottajamallin kehittämisessä. 

3. Hoitotakuun käyttöönoton ja laastariveron poiston 
aiheuttamat muutokset lisäävät yksityisen sektorin 
kysyntää. 

4. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa. 

2. Julkiset toimijat lisäävät toimintaansa perinteisillä 
yksityisten toimijoiden aloilla, esim. työterveys-
huollossa ja hammashuollossa muuttaen samalla 
kilpailutilannetta oleellisesti. 

3. Satakuntaan on vaikea saada terveydenhuollon 
asiantuntijoita. Ikääntymisen myötä alan osaajista 
muodostuu pula. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
VAHVISTA (vahvuuksia) 
 
1. Vahvista Satakunnan toimijoiden hyvää kykyä verkostoitua sekä tarjota nopeasti 

joustavaa ja laadukasta palvelua 
• hyödyntämällä alueen kehitysyhtiöitä verkostoitumisen aktivoimisessa ja tarjoamalla 

yrityksille koulutus- ja rahoituspalveluja samasta pisteestä 
• luomalla alueelle vararesurssijärjestelmiä tukemaan pieniä yrityksiä ja ammatin-

harjoittajia, jotta jatkuva palvelu voitaisiin varmistaa ja palvelutaso turvata. 
 

2. Vahvista asiakkaiden mahdollisuuksia saada monipuolisia terveydenhuollon ja 
sosiaalipuolen palveluja läheltä 
• lisäämällä pienten yksityisten yritysten ja ammatinharjoittajien keskinäistä 

partneroitumista (liittoutumista) 
• lisäämällä alueen yksityistä tarjontaa ja palveluja vastaamaan paremmin tarpeita ja 

kysyntää 
• seuraamalla asiakastarpeiden kehittymistä ja vastaamalla muuttuviin tarpeisiin. 
 

3. Vahvista sopivasti Satakunnan yksityisen puolen palvelutarjontaa 
• lisäämällä kotihoidon ja vastaavien sosiaalipalvelujen turvaamiseksi alan mikro-

yritysten ja yrittäjien määrää sekä pienkunnissa että väestökeskittymissä 
• aktivoimalla uusia yrittäjiä alalle kohdennetulla toimialakohtaisella yrittäjä-

koulutuksella, joka ottaa huomioon toimialan erityispiirteet (mm. yksityisen ja 
kuntapuolen asiakkaiden erilaisuuden) 

• kehittämillä alan yritysten erikoistumista. 
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Toimijoilla on hyvä kyky verkostoitua sekä tarjota nopeasti 

joustavaa ja laadukasta palvelua. 
2. Asiakkailla on monipuoliset valinnanmahdollisuudet ja he 

saavat tarvittavat terveydenhuollon palvelut läheltä. 
3. Satakunnassa on yksityisellä sektorilla sopiva tarjonta ja 

terve kilpailutilanne. 

1. Satakunnan väestöpohja on pieni, minkä vuoksi 
markkinat ovat rajalliset. 

2. Kunnilta puuttuvat selkeät palvelustrategiat ja 
hankintaosaaminen on puutteellista. 

3. Yritysten liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen on 
puutteellista 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 

1. Kunnat ostavat palveluja lisääntyvässä määrin. Kuntien 
osto-osaaminen kehittyy positiivisesti ja seudulliset 
yhteishankinnat yleistyvät. 

2. Kunnat alkavat tehdä seudullista ja maakunnallista 
yhteistyötä entistä enemmän yhteishankinnoissa, 
kilpailuttamisessa ja monituottajamallin kehittämisessä. 

3. Hoitotakuun käyttöönoton ja laastariveron poiston 
aiheuttamat muutokset lisäävät yksityisen sektorin 
kysyntää. 

4. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa. 

1. Julkiset toimijat lisäävät toimintaansa perinteisillä 
yksityisten toimijoiden aloilla, esim. työterveys-
huollossa ja hammashuollossa muuttaen samalla 
kilpailutilannetta oleellisesti. 

2. Satakuntaan on vaikea saada terveydenhuollon 
asiantuntijoita. Ikääntymisen myötä alan osaajista 
muodostuu pula. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
HYÖDYNNÄ (mahdollisuuksia) 
 
1. Hyödynnä kuntien tarve käyttää enemmän ostopalveluita 

• aktivoimalla kuntia palvelustrategian laadinnan käynnistämiseen  
• avustamalla yksityisen palveluntuotannon asiantuntijana kuntia niiden määritellessä 

selkeät ja käytännönläheiset palvelustrategiat, jotka ottavat selkeästi kantaa mm. 
siihen, mitä palveluja kunta tulevaisuudessa ostaa, mikä on ostovolyymi ja millä 
resursseilla palvelujen hankinta toteutetaan 

• tiedottamalla kuntien suunnitelmista yrityksille ja yrittäjille, jotta nämä pystyvät 
valmistautumaan palvelujen tuottamiseen 

• markkinoimalla kunnille yksityisten toimijoiden palvelutarjontaa ja siitä saatavia 
hyötyjä. 

 
2. Hyödynnä kuntien seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö palvelujen hankinnassa 

• luomalla useampien kuntien keskitettyjä hankintaorganisaatioita 
• kehittämällä monituottajamallia edelleen. 
 

3. Hyödynnä hoitotakuu ja laastariveron poiston aiheuttama kysynnän kasvu 
• tarjoamalla lisää erikoislääkäripalveluja yksityiseltä sektorilta  
• tarjoamalla kunnille kokonaispalveluja, jossa palveluntuottaja vastaa hoito-

suunnitelmasta, kustannusarviosta sekä varsinaisesta hoidosta ja sen laadusta. 
Kunnan tehtäväksi jää tällöin kustannusarvion hyväksyntä ja maksusitoumuksen 
antaminen.  

 
4. Hyödynnä yleinen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kysynnän kasvaminen 

vastaamalla kasvaviin haasteisiin alueen toimijoiden yhteistyötä lisäämällä ja 
hyödyntämällä hyvinvointiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.  
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Toimijoilla on hyvä kyky verkostoitua sekä tarjota nopeasti 

joustavaa ja laadukasta palvelua. 
2. Asiakkailla on monipuoliset valinnanmahdollisuudet ja he 

saavat tarvittavat terveydenhuollon palvelut läheltä. 
3. Satakunnassa on yksityisellä sektorilla sopiva tarjonta ja 

terve kilpailutilanne. 

1. Satakunnan väestöpohja on pieni, minkä vuoksi 
markkinat ovat rajalliset. 

2. Kunnilta puuttuvat selkeät palvelustrategiat ja 
hankintaosaaminen on puutteellista. 

3. Yritysten liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen on 
puutteellista 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 

1. Kunnat ostavat palveluja lisääntyvässä määrin. Kuntien 
osto-osaaminen kehittyy positiivisesti ja seudulliset 
yhteishankinnat yleistyvät. 

2. Kunnat alkavat tehdä seudullista ja maakunnallista 
yhteistyötä entistä enemmän yhteishankinnoissa, 
kilpailuttamisessa ja monituottajamallin kehittämisessä. 

3. Hoitotakuun käyttöönoton ja laastariveron poiston 
aiheuttamat muutokset lisäävät yksityisen sektorin 
kysyntää. 

4. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa. 

1. Julkiset toimijat lisäävät toimintaansa perinteisillä 
yksityisten toimijoiden aloilla, esim. työterveys-
huollossa ja hammashuollossa muuttaen samalla 
kilpailutilannetta oleellisesti. 

2. Satakuntaan on vaikea saada terveydenhuollon 
asiantuntijoita. Ikääntymisen myötä alan osaajista 
muodostuu pula. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
KEHITÄ (heikkouksia) 
 
1. Kehitä mahdollisuuksia toimia Satakunnan rajallisilla markkinoilla 

• lisäämällä kuntien, sairaanhoitopiirin ja yksityisen sektorin vuorovaikutusta 
• verkostoimalla yksityisiä toimijoita ja luomalla uusia yhteistyömahdollisuuksia  
• suuntaamalla palvelutarjontaa niin, että Porissa ja Raumalla on erittäin monipuoliset 

palvelut, pienemmissä keskuksissa riittävän monipuoliset palvelut ja pienissä 
kunnissa vain peruspalvelut 

• vähentämällä kuntarajojen merkitystä kuntien yhteistyötä lisäämällä ja luomalla näin 
liiketaloudellisia mahdollisuuksia yksityisille toimijoille. 

 
2. Kehitä tapoja vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon ja ohjata kuntia laatimaan 

yritystoimintaa helpottavia palvelustrategioita sekä lisäämään omaa hankinta-
osaamista. 

 
3. Kehitä yritysten liiketoimintaosaamista, myynti- ja markkinointiosaamista sekä 

palvelujen tuotteistus- ja hinnoitteluosaamista tavoilla, jotka parantavat yritysten 
mahdollisuuksia myydä palvelujaan yksityisille ja julkisille asiakkaille.  
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Toimijoilla on hyvä kyky verkostoitua sekä tarjota nopeasti 

joustavaa ja laadukasta palvelua. 
2. Asiakkailla on monipuoliset valinnanmahdollisuudet ja he 

saavat tarvittavat terveydenhuollon palvelut läheltä. 
3. Satakunnassa on yksityisellä sektorilla sopiva tarjonta ja 

terve kilpailutilanne. 

1. Satakunnan väestöpohja on pieni, minkä vuoksi 
markkinat ovat rajalliset. 

2. Kunnilta puuttuvat selkeät palvelustrategiat ja 
hankintaosaaminen on puutteellista. 

3. Yritysten liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen on 
puutteellista 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 

1. Kunnat ostavat palveluja lisääntyvässä määrin. Kuntien 
osto-osaaminen kehittyy positiivisesti ja seudulliset 
yhteishankinnat yleistyvät. 

2. Kunnat alkavat tehdä seudullista ja maakunnallista 
yhteistyötä entistä enemmän yhteishankinnoissa, 
kilpailuttamisessa ja monituottajamallin kehittämisessä. 

3. Hoitotakuun käyttöönoton ja laastariveron poiston 
aiheuttamat muutokset lisäävät yksityisen sektorin 
kysyntää. 

4. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä kasvaa. 

1. Julkiset toimijat lisäävät toimintaansa perinteisillä 
yksityisten toimijoiden aloilla, esim. työterveys-
huollossa ja hammashuollossa muuttaen samalla 
kilpailutilannetta oleellisesti. 

2. Satakuntaan on vaikea saada terveydenhuollon 
asiantuntijoita. Ikääntymisen myötä alan osaajista 
muodostuu pula. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
VARAUDU (uhkiin) 
 
1. Varaudu julkisten toimijoiden toiminnan laajentumiseen perinteisesti yksityisen 

sektorin hoitamiin tehtäviin 
• lisäämällä julkisten palveluntuottajien, palvelukeskusten ja liikelaitosten toiminnan 

läpinäkyvyyttä  
• avaamalla kilpailu yksityisille toimijoille tasavertaisena edellä mainittujen tahojen 

kanssa toteuttamalla tilaaja-tuottajamalli avoimesti ja läpinäkyvästi. 
 

2. Varaudu vaikeuksiin saada Satakuntaan riittävästi terveydenhuollon ja sosiaali-
palvelujen asiantuntevaa henkilöstöä 
• turvaamalla alojen yliopisto- ja amk-tasoinen koulutus Satakunnassa 
• lisäämällä alueella toimivien yritysten tunnettuutta ja houkuttelevuutta työnantajana 
• tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia harjoitteluun ja työntekoon opiskeluaikana 

alueella 
• kehittämällä tehtävien jakoa eri organisaatioiden ja ammattiryhmien välillä  
• lisäämällä Satakunnan houkuttelevuutta asumisympäristönä mm. kuntien moni-

puolisella kaavoitus- ja tonttipolitiikalla. 
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 
 
Toimialojen kehittyminen (numeerisesti): 

 
Työryhmän näkemyksen mukaan yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaali-
palvelujen on mahdollista kehittyä Satakunnassa seuraavasti: 
 
Yksityinen 
terveydenhuolto 

Nykytila v. 2010 Muutos 

Yritysten luku-
määrä (kpl) 

488 
(v. 2003) 

n. 550 +11 % 
= +1,7 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

861 
(v. 2002) 

n. 1000 +17 % 
= +2,0 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

42.742 
(v. 2002) 

n. 54.000 +27 % 
= +3,0 % p.a. 

 
Yksityiset 
sosiaalipalvelut 

Nykytila v. 2010 Muutos 

Yritysten luku-
määrä (kpl) 

102 
(v. 2004) 

n. 200  +97 % 
= +12,0 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

945 
(v. 2002) 

n. 2500 +166 % 
= +13,0 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

8.364 
(v. 2002) 

n. 20.000  +139 % 
= +11,5 % p.a. 

 
 
Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset: 
 

1. Terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja tuottavien yritysten kehittäminen: 
• aktivoimalla uusia yrittäjiä alalle kohdennetun toimialakohtaisen yrittäjä-

koulutuksen avulla 
• vahvistamalla pienten yksityisten yritysten ja ammatinharjoittajien keski-

näistä partneroitumista 
• toteuttamalla yrityksille koulutusta alan liiketoimintaosaamisen 

lisäämiseksi  
• hyödyntämällä alueen kehitysyhtiöitä verkostoitumisen aktivoimisessa ja 

tarjoamalla alan yrityksille kehitys-, koulutus- ja rahoituspalveluja 
samasta pisteestä 

 
2. Kuntien palvelustrategioiden laatiminen: 

• aktivoimalla kuntia palvelustrategioiden laadinnan käynnistämiseen  
• tarjoamalla kunnille mahdollisuus ottaa yksityisen sektorin asiantuntijoita 

mukaan palvelustrategioiden suunnittelutyöryhmiin 
• avustamalla asiantuntijana kuntia niiden määritellessä selkeät ja 

käytännönläheiset palvelustrategiat 
• esittelemällä ja tarjoamalla kunnille yksityisiä vaihtoehtoja palvelujen 

toteuttamiseen sekä näin saavutettavia säästöjä  
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3. Kuntien hankintaosaamisen kehittäminen ja alueellisten, usean kunnan 

yhteisten hankintayksiköiden perustamisen tukeminen. 
 
 

 
Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: 
Satakunnan kuntien selkeiden ja käytännönläheisten palvelustrategioiden 
laatiminen julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. 
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Tämän toimialan raportti on laadittu asiantuntijoiden 
haastattelujen perusteella. 

23.5.2005 
Petri Merisaari 
Harri Sjöholm 
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TOIMIALA (MINIKLUSTERI) 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan, jossa se on jaettu 
kahteen osaan: kotitalouspalveluihin ja hemmottelupalveluihin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronta- ja 
kylpyläpalvelut Kauneuden-

hoitopalvelut 

Lastenhoito 

Parturit ja 
kampaamot 

Hoivapalvelut 
Remonttityöt 

Siivous-
palvelut 

Piha- ja 
puutarhatyöt, 

lumityöt 

Kotitalouspalvelut 

Juhlapalvelut 

Hemmottelupalvelut

Erilaiset 
luksuspalvelut 

Ateriapalvelut 
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus) 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Lasten päivähoito (TOL 85321) 
• Kotipalvelut (TOL 85323) 
• Kampaamot ja kauneushoitola (TOL 9302) 
• Kylpylaitokset, solariumit yms. palvelut (TOL 9304) 
• Muualla luokittelemattomat palvelut (TOL 9305) 
 

 Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 359 356 414 
Rauman seutukunta 176 187 196 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

58 62 69 

Yhteensä 593 605 679 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 353 4 0 0 57 
Rauman seutukunta 173 0 0 0 23 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

59 0 0 0 10 

Yhteensä 585 4 0 0 90 
 

 Työllisten määrä seutukunnittain 
yksityisellä sektorilla (henkeä) 

(suluissa on yhteenlaskettu työllisten määrä 
kunnallisessa ja yksityisessä toiminnassa) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 587 (2.092) 574 (2.031) (2.149) 8.873 9.168 10.054 
Rauman seutukunta 314 (1.047) 321 (1.053) (1.072) 4.155 4.332 5.095 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

80 (372) 74 (379) (405) 1.394 1.351 1.544 

Yhteensä 981 (3.511) 969 (3.463) (3.626) 14.422 14.851 16.693 
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Keskeiset yritykset segmentoituina (lähde: Tilastokeskus) 
 
Kodin palvelut on tyypillisesti toimiala, jossa on paljon pieniä yhden tai korkeintaan muutamia henkilöitä 
työllistäviä yrityksiä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta luetella kaikkia toimialan yrityksiä 
Satakunnassa ja siksi on päädytty listaamaan vain yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. 
Yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin 
sisällä aakkosjärjestyksessä yritysnimen mukaan.  
 
Huom. *-merkityt tiedot ovat Inoan yrityshausta. Liikevaihto on konsernitaso. 
 
Porin seutukunta (7 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Porin Diakonialaitoksen Säätiö Kotipalvelut 10–19 Ei tiedossa*
Harjavallan Sairaalan Päiväkoti-
yhdistys r.y. 

Lasten päivähoito 5–9 Ei tiedossa*

Reposaaren Päiväkodin Kannatus-
yhdistys Ry 

Lasten päivähoito 5–9 Ei tiedossa*

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Lasten päivähoito 20–49 Ei tiedossa*
Svenska Barnträdgårdens i 
Björneborg Understödsförening Rf 

Lasten päivähoito 10–19 Ei tiedossa*

Fanletti Oy Parturit ja kampaamot 10–19 400–999
Parturi-Kampaamo-Kauneushoitola 
Beauty C 

Parturit ja kampaamot 5–9 200–399

 
 
Rauman seutukunta (2 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Porin Diakonialaitoksen Säätiö Kotipalvelut 5–9 Ei tiedossa*
Rauma-Repolan Tarhan Kannatus-
yhdistys Ry 

Lasten päivähoito 5–9 Ei tiedossa*

 
 
Pohjois-Satakunnassa ei ole kodin palveluja tarjoavia yrityksiä, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. 
 
 
 
.  
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 
Yleiset, kodin palveluihin liittyvät trendit 
 

1. Suomalaisten asenteet henkilökohtaisten palvelujen vastaanottamisesta 
muuttuvat ja kodin palvelujen markkinat ovat vasta merkittävässä määrin 
syntymässä.  

2. Kotitalousvähennyksen mahdollisuus verotuksessa edistää kodin 
palvelujen käyttöä (kotitalousvähennyksen käyttäjiä vuonna 2002 noin 
90 000, vuonna 2003 noin 120 000 ja lähivuosina arviolta noin 400 000). 
Eniten kodin palveluita käyttävät lapsiperheet. Toisena suurena käyttäjä-
ryhmänä ovat yli 50-vuotiaat, ikääntyneemmät ihmiset. 

3. Kotitalousvähennyksen laajeneminen koskemaan myös omille 
vanhemmille tai isovanhemmille ostettuja palveluja lisää kysyntää 
edelleen.  

4. Verovähennyksen myötä Suomeen on syntynyt jo noin kolmetuhatta uutta 
kodin palvelujen yritystä, jotka kuitenkin työllistävät useimmiten vain 
yrityksen omistajan. Jatkossa uusia kodinpalveluyrityksiä syntyy lisää ja 
yksityiset kodin palvelut lisääntyvät.  

5. Siivous- ja hoivapalvelujen heikko kannattavuus syö suurilta yrityksiltä 
mahdollisuuksia toimia alalla luoden toisaalta mahdollisuuksia pienille ja 
kevyen kustannusrakenteen omaaville yrityksille. 

6. Kodinpalvelualalta puuttuu vielä paljon liiketoimintaosaamista, mikä 
korostuu erikoisesti työn hinnoittelussa (liikaa ns. kaverihinnoittelua) ja 
vähäisenä erikoistumisena.  

7. Kodin palvelujen laajeneminen uusiin palveluihin ja merkittävä alan työ-
paikkojen lisääntyminen vaatisi ostajaksi yksittäisten kotitalouksien lisäksi 
myös yrityksiä (esim. työsuhde-etuudet) ja Kansaneläkelaitoksen.  

8. Ihmisten työtilanteiden nopea muuttuminen aiheuttaa suuria kysynnän 
vaihteluja mm. lasten päivähoitoon. Tämä vaikeuttaa kunnallisen palvelun 
tuottamista ja tarjoaa mahdollisuuksia joustaville yksityisille palveluille.  

9. Siivoustyöhön on vaikea saada osaavaa ja tunnollista työvoimaa. 
10. Kuntien käyttämien yksityisten kotitalouspalvelujen hankinnassa tulee 

olemaan suuria kuntakohtaisia eroja jatkossakin, johtuen mm. erilaisista 
kunnallispoliittisista painotuksista.   

11. Hemmottelu- ja luksuspalvelujen kysyntä lisääntyy erityisesti aikuis-
talouksissa ja seniori-ikäluokissa.  

12. ATK-tuen tarve kotitalouksissa on uusi markkina.  
13. Kodin palvelujen toimittajien pitää olla luotettavia ja tuottaa laadukkaita 

palveluja.    
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ROADMAP 
 

 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 
Kotitalouspalvelut • Ihmiset tekivät kotitaloustyöt 

pääasiassa itse 
• Lasten päivähoito laajeni 

nykyiseen laajuuteensa 
• Kunnat tuottivat itse 

tarvitsemansa kodin-
hoidonpalvelut  

 

• Kunnat luopuivat omasta 
pitkäaikaissairaiden siivous- ja 
asiointipalvelusta, mikä lisäsi 
yksityistä kotipalvelua 

• Yksityisiä päiväkoteja syntyi 
 

• Monelle kotitalouspalvelua 
tarjoavalle yritykselle kuntien 
ostopalvelut ovat elinehto  

• Verotuksessa kotitalous-
vähennys lisää palvelujen 
kysyntää erityisesti siivous- ja 
hoivapalveluissa sekä 
remonttitöissä 

• Kotitalousvähennyksen 
laajeneminen koskemaan 
myös omaisia laajentaa 
palvelujen tarvetta edelleen 

• Uusia kotitalouspalveluyrityksiä 
syntyy lisää  

• Pienten yritysten 
ketjuuntuminen alalla lisääntyy 

• Osassa kunnista käyttöön 
palvelusetelimalli  

 

• Kotitalouspalvelujen markkinat 
kehittyvät ja syntyy uusia ja 
monipuolisia palvelukonsepteja  

• Maahanmuuttajien määrä alan 
työntekijöissä lisääntyy 

• Uusien teknologisten 
ratkaisujen hyväksikäyttö esim. 
hoivapalveluissa lisääntyy  

• Palvelusetelien tai muiden 
suorien hintatukien käyttö 
laajenee  

• Kotitalouspalveluista tulee 
osalle ihmisistä työsuhde-etu 

Hemmottelupalvelut 
 

• Päivittäinen kampaamo- ja 
kauneudenhoitopalvelujen 
käyttö väheni 

• Parturi-, kampaamo- ja 
kauneudenhoitopalveluja 
käytettiin pääasiassa 
suurempiin toimenpiteisiin 
(esim. permanentit)  

• Erikoistuneiden kauneuden-
hoitopalvelujen käyttö lisääntyy

• Ketjuuntuminen parturi-, 
kampaamo- ja kauneuden-
hoitoalalla lisääntyy 

• Syntyy useiden pienyritysten 
muodostamia kauneuden-
hoitokeskuksia  

• Aikuisväestö ostaa entistä 
enemmän hemmottelupalveluja 
myös kotiinsa 

• Syntyy uusia erikoisia ja 
luksusta tarjoavia palvelu-
konsepteja 
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SWOT-ANALYYSI 
 
Toimialan nykyistä ja lähiajan tilannetta on kuvattu SWOT-analyysillä, jota työstetään 
seuraavalla sivulla edelleen toimenpiteiksi: 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• Yhteistyötä tehdään kuntien ja yritysten 

välillä sopivan palvelumixin 
rakentamiseksi. 

• Satakunnassa on paljon hyvinvointi-
palveluihin liittyvää kehittämistoimintaa. 

• Alueen kodin palveluja tarjoavat yritykset 
ovat kehittämishaluisia. 

• Alueella arvostetaan paikallista palvelua. 
 

• Satakunnan pieni väestöpohja ei 
mahdollista tuottaa liiketaloudellisesti 
kannattavasti kaikkia samoja palveluja kuin 
kasvukeskuksissa. 

• Alueen palvelukulttuuri on heikohkoa. 
• Kunnilta puuttuvat selkeät palvelu-

strategiat. 

Mahdollisuudet Uhat 
• Kotitalousvähennyksen laajeneminen lisää 

kotitalouspalvelujen kysyntää. 
• Kuntien palvelustrategiat määrittelevät 

kunnittain yksityisten ostopalvelujen käytön 
laajuuden ja tuovat suunnitelmallisuutta 
liiketoiminnan kehittämiseen. 

• Kuntien lisääntyvä palvelusetelien käyttö 
lisää yrittäjien mahdollisuuksia. 

• Alalle saadaan uusia yrityksiä ja palvelu-
konsepteja sekä yrittäjille toimialakohtaista 
liiketoimintaosaamista. 

• Pienten yritysten verkostoituminen lisää 
mahdollisuuksia. 

 

• Viranomaissäätely (lait, asetukset, luvat, 
määräykset) kiristyy vaikeuttaen erityisesti 
pienten yritysten toimintaa. 

• Isot kansalliset tai kansainväliset ketju-
yritykset syövät markkinoilta paikalliset 
pienet yritykset. 

• Kodin palvelujen hintataso on liian korkea, 
eikä kysyntä siksi lisäänny. 

• Kodin palvelujen laatutaso laskee kilpailun 
lisääntyessä. 
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TOIMIALAN KESKEISET STRATEGISET KEHITYSTOIMEN-
PITEET 
 
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset 
strategiset kehitystoimenpiteet dynaamisen SWOTin muotoon seuraavasti: 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 4. Alueella arvostetaan paikallista palvelua. 

5. Satakunnassa on paljon hyvinvointipalveluihin liittyvää 
kehittämistoimintaa. 

6. Alueen kodin palveluja tarjoavat yritykset ovat 
kehittämishaluisia. 

 

4. Satakunnan pieni väestöpohja ei mahdollista tuottaa 
liiketaloudellisesti kannattavasti kaikkia samoja 
palveluja kuin kasvukeskuksissa. 

5. Kunnilta puuttuvat selkeät palvelustrategiat. 
 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 5. Alalle saadaan uusia yrityksiä ja palvelukonsepteja sekä 
yrittäjille toimialakohtaista liiketoimintaosaamista. 

6. Pienten yritysten verkostoituminen lisää mahdollisuuksia. 
7. Kotitalousvähennyksen laajeneminen lisää kotitalous-

palvelujen kysyntää. 
8. Kuntien lisääntyvä palvelusetelien käyttö lisää yrittäjien 

mahdollisuuksia. 
 

4. Kodin palvelujen hintataso on liian korkea, eikä 
kysyntä siksi lisäänny. 

5. Kodin palvelujen laatutaso laskee kilpailun 
lisääntyessä. 

6. Isot kansalliset tai kansainväliset ketjuyritykset 
syövät markkinoilta paikalliset pienet yritykset. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
VAHVISTA (vahvuuksia) 
 
1. Vahvista satakuntalaisen paikallisen palvelun arvostusta 

• markkinoimalla jo tarjolla olevia paikallisesti toteutettuja palveluja 
• lisäämällä alan satakuntalaisten yritysten yhteenkuuluvuutta ja näkyvyyttä alueella. 
 

2. Vahvista Satakunnan hyvinvointipalveluihin liittyvää kehittämistoimintaa ja kehittämis-
haluisten yritysten yhteistoimintaa 
• hyödyntämällä oppilaitoksissa ja sairaanhoitopiirissä olevaa osaamista  
• kehittämällä yhteistyössä uusia kodin palveluihin liittyviä vientikelpoisia tuotteita ja 

palvelukonsepteja. 
 
 
HYÖDYNNÄ (mahdollisuuksia) 
 
1. Hyödynnä mahdollisuudet saada alalle uusia yrityksiä ja palvelukonsepteja sekä 

lisätä yrittäjien liiketoimintaosaamista 
• järjestämällä kodin palveluja tarjoaville yrittäjille toimialakohtaista yrittäjäkoulutusta  
• tukemalla yritysten kehittymistä. 
 

2. Hyödynnä kotitalousvähennyksen laajenemisen ja kuntien lisääntyvän palvelujen oston 
aiheuttama kysynnän kasvu  
• kasvattamalla yritysten kokoa 
• synnyttämällä alalle uusia yrityksiä. 
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 1. Alueella arvostetaan paikallista palvelua 

2. Satakunnassa on paljon hyvinvointipalveluihin liittyvää 
kehittämistoimintaa. 

3. Alueen kodin palveluja tarjoavat yritykset ovat 
kehittämishaluisia. 

 

1. Satakunnan pieni väestöpohja ei mahdollista tuottaa 
liiketaloudellisesti kannattavasti kaikkia samoja 
palveluja kuin kasvukeskuksissa. 

2. Kunnilta puuttuvat selkeät palvelustrategiat. 
 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Alalle saadaan uusia yrityksiä ja palvelukonsepteja sekä 
yrittäjille toimialakohtaista liiketoimintaosaamista. 

2. Pienten yritysten verkostoituminen lisää mahdollisuuksia. 
3. Kotitalousvähennyksen laajeneminen lisää kotitalous-

palvelujen kysyntää. 
4. Kuntien lisääntyvä palvelusetelien käyttö lisää yrittäjien 

mahdollisuuksia. 
 

1. Kodin palvelujen hintataso on liian korkea, eikä 
kysyntä siksi lisäänny. 

2. Kodin palvelujen laatutaso laskee kilpailun 
lisääntyessä. 

3. Isot kansalliset tai kansainväliset ketjuyritykset 
syövät markkinoilta paikalliset pienet yritykset. 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
KEHITÄ (heikkouksia) 
 
1. Kehitä uusia ratkaisuja ja innovaatioita tuottaa kodin palveluja kannattavasti myös 

pienemmälle väestöpohjalle käyttämällä Satakuntaa pilottialueena. 
 
2. Kehitä kuntien palvelustrategioiden määrittelyä  

• ohjaamalla kuntia määrittelemään suunnitelmissaan selkeästi, mitä palveluja kunta 
on tulevaisuudessa ostamassa yksityisiltä palveluntuottajilta 

• kehittämällä yrityksissä palvelutarjontaa vastaamaan kuntien tarpeisiin 
• perustelemalla kunnille yksityisten toimijoiden käytöstä saatavia hyötyjä ja säästöjä. 

 
 
VARAUDU (uhkiin) 
 
1. Varaudu kodin palvelujen hintatason muutoksiin ja huonontuvaan laatutasoon  

• määrittelemällä tarkasti palvelujen laatutaso  
• ottamalla käyttöön kunnissa laajalti palvelusetelit, jolloin palvelun tilaava asiakas voi 

itse valita palvelutarjoajan. 
 

2. Varaudu ketjuyritysten tuloon markkinoille Satakunnassa 
• siirtämällä suunnitelmallisesti alueen julkista palveluntuotantoa yksityisten yritysten 

hoidettavaksi 
• kehittämällä satakuntalaisten yritysten verkostoja ja yhteistyötä vastaamaan ketju-

yritysten laajaa ja kokonaisvaltaista palvelutarjontaa. 
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 
 
Toimialan kehittyminen (numeerisesti): 
 

Toimialan arvioidaan voivan kehittyä Satakunnassa seuraavasti: 
 
 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

679 
(v. 2004) 

n. 900 +34 % 
= +5,0 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

969 
(v. 2002) 

n. 1.500 +55 % 
= +5,6 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

14.851 
(v. 2002) 

n. 24.000 +62 % 
= +6,2 % p.a. 

 
Perustelut: 
• Yritykset ovat jatkossakin pääasiassa pieniä, vain muutamia ihmisiä 

työllistäviä. 
• Kotipalvelujen käytön ennakoidaan kasvavan voimakkaasti esim. kotitalous-

vähennyksen laajenemisen ansiosta (120.000 käyttäjää vuonna 2003, 
lähivuosina arviolta 400.000 käyttäjää). 

• Palveluseteleiden käyttöönotto kunnissa lisää yritysten tarvetta. 
• Hemmottelupalvelujen kysyntä kasvaa. 

 
 
Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset: 

 
1. Uusien yritysten synnyttäminen kodin palvelualalle ja yritysten palvelu-

konseptien kehittäminen: 
• järjestämällä yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville toimialakohtaista yrittäjä-

koulutusta 
• tukemalla uusyritysten toimintaa keskitetyllä ja käytännönläheisellä 

aloitus- ja neuvontapalvelulla 
• lisäämällä pienten alan yritysten verkostoitumista 

2. Satakunnan hyvinvointipalveluihin liittyvän kehittämistoiminnan 
tukeminen: 
• lisäämällä yhteistyötä kehittämisorganisaatioiden, julkisten toimijoiden ja 

yritysten välillä 
• pyrkimällä yhteistyössä kehittämään kodin palveluihin liittyviä vienti-

kelpoisia tuotteita ja palvelukonsepteja 
 
 
Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: 
Kodin palveluihin keskittyvien uusien ja toimivien yritysten liiketoiminta-
osaamisen lisääminen sekä kodin palveluja kehittävien aktiivisten yhteistyö-
verkostojen luominen Satakuntaan osana muuta hyvinvointipalvelujen 
kehittämistä.  
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SATAKUNNAN PALVELUVISIO 2010 
 

Toimiala: 
 

13. ELÄMYSPALVELUT JA JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
 
 

Tämän toimialan raportti on laadittu  
tilastotietoihin pohjautuen.

23.5.2005 
Petri Merisaari 
Harri Sjöholm 
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TOIMIALA (MINIKLUSTERI) 
 

Elämyspalvelut ja järjestötoiminta ovat molemmat monipuolista ja moni-
muotoista toimintaa sisältäviä palvelualoja. Tämän visiotyöskentelyn 
yhteydessä näille toimialoille ei tehty laajempaa toimialatarkastelua. Siksi 
tässä yhteydessä on päädytty tarkastelemaan ainoastaan toimialojen 
rakennetta, nykytilaa ja keskeisimpiä toimijoita Satakunnan alueella.  

 
 
Toimialan kuvaus 
 

Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosiaali-
palvelut  
(ei yhtiö-

muotoiset) 

Elinkeinoelämän 
järjestöt, 

työnantaja- ja 
ammattijärjestöt 

Kirjastot, 
arkistot, 

museot ja muut 
kulttuuri-
laitokset 

Elokuva- ja 
videotoiminta 
- tuottaminen 
- esittäminen 
- levitys 

Muut järjestöt 
- seurakunnat 
- uskonnolliset järjestöt 
- poliittiset järjestöt 

Muut virkistys-
palvelut 
- rahapeli- ja  
  vedonlyöntipalvelu 

Radio- ja 
televisio-
toiminta 

Ammatti-
yhdistykset 

Urheiluun liittyvä 
toiminta 
- urheilukentät 
- urheilutallit 
- stadionit 
- urheilutoiminta 

Muu kulttuuri- ja 
viihdetoiminta 
- taiteellinen ja kirjallinen  
  toiminta 
- kulttuurin ja viihteen  
  tukipalvelut 
- huvipuistot 
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus) 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Elinkeinoelämän järjestöt, työnantaja- ja ammattijärjestöt (TOL 911) 
• Ammattiyhdistykset (TOL 912) 
• Muut järjestöt (TOL 913) 
• Elokuva- ja videotoiminta (TOL 921) 
• Radio- ja televisiotoiminta (TOL 922) 
• Muu kulttuuri- ja viihdetoiminta (TOL 923) 
• Kirjastot, arkistot, museot ja muut kulttuurilaitokset (TOL 925) 
• Urheiluun liittyvä toiminta (TOL 926) 
• Muut virkistyspalvelut (TOL 927) 
 

 Toimijoiden lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 108 107 338 
Rauman seutukunta 52 57 127 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

26 25 58 

Yhteensä 186 189 523 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 286 27 1 0 24 
Rauman seutukunta 104 11 1 0 11 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

48 2 0 0 8 

Yhteensä 438 40 2 0 43 
 

 Henkilöstön määrä seutukunnittain 
(henkeä) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 1.715 1.678 1.742 43.869 38.805 41.509 
Rauman seutukunta 703 719 704 10.040 9.238 9.600 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

220 237 215 1.246 756 986 

Yhteensä 2.638 2.634 2.661 55.155 48.799 52.095 
 
 
Keskeiset toimijat segmentoituina (lähde: Tilastokeskus) 
 
Peruskriteerinä on ollut valita toimijat, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. Toimijat on luokiteltu ensin 
toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä aakkosjärjestyksessä 
nimen mukaan.  
 
Huom. *-merkityt tiedot ovat Inoan yrityshausta. Liikevaihto on konsernitaso. 
 
Porin seutukunta (44 toimijaa) 
 
Toimija Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Rakennusliitto Ry Ammattiyhdistykset 5–9 Ei tiedossa
Maataloustuottajain Satakunnan 
Liitto MTK-Satakunta Ry 

Elinkeinoelämän järjestöt ja 
työnantajajärjestöt 

5–9 Ei tiedossa
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Toimija Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Satakunnan Maaseutukeskus Ry Elinkeinoelämän järjestöt ja 
työnantajajärjestöt 

20–49 Ei tiedossa

Finnkino Oy Elokuvien esittäminen 5–9 Ei tiedossa
Artista Filmi Oy Elokuvien ja videoiden tuotanto 5–9 400–999
Markkinaperinteen Tuki Ry Muualla mainitsemattomat muut 

järjestöt 
5–9 Ei tiedossa

Porilaiset Kulttuurijärjestöt Ry Muualla mainitsemattomat muut 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys 
Ry 

Muualla mainitsemattomat muut 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Pormestarinluodon Asukasyhdistys 
Ry 

Muualla mainitsemattomat muut 
järjestöt 

20–49 Ei tiedossa

Satafood Kehittämisyhdistys Ry Muualla mainitsemattomat muut 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Tukiranka Ry Muualla mainitsemattomat muut 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Pori Jazz 66 Ry Näyttämö- ja konserttitoiminta 3 Ei tiedossa
Porin Teatterisäätiö Näyttämö- ja konserttitoiminta 50–99 Ei tiedossa
Teljän Mediat Oy Radio- ja televisiotoiminta 10–19 1.000–1.999
Yleisradio Oy Radio- ja televisiotoiminta 20–49 Ei tiedossa
Raha-automaattiyhdistys Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu 10–19 Ei tiedossa
Porin Ilmailukerho Ry Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu 

(bingotoiminta) 
5–9 Ei tiedossa

Harjavallan Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

20–49 Ei tiedossa

Huittisten Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

20–49 Ei tiedossa

Kokemäen ja Kauvatsan Yhteis-
talousseurakunnat 

Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

20–49 Ei tiedossa

Kullaan Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Luvian Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Merikarvian Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Myöhempien Aikojen Pyhien 
Jeesuksen Kristuksen Kirkko 

Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Nakkilan Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Noormarkun Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

20–49 Ei tiedossa

Pomarkun Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Porin Evankelis-luterilainen 
Seurakuntayhtymä 

Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

20–49 Ei tiedossa

Porin Helluntailähetys r.y. Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Punkalaitumen Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Ulvilan Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Vampulan Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Mamba Oy Taiteilijatoiminta 5–9 400–999
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Toimija Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus 
Villilä 

TV- ja elokuvatuotantoa tukeva 
toiminta 

 Ei tiedossa

Porin Kuntohalli Oy Urheilukentät, urheiluhallit ja 
stadionit 

5–9 400–999

Porin Ravit Oy Urheilukentät, urheiluhallit ja 
stadionit 

5–9 1.000–1.999

Salomonkallio Oy Urheilukentät, urheiluhallit ja 
stadionit 

5–9 200–399

Yyteri Golf Links Oy Urheilukentät, urheiluhallit ja 
stadionit 

5–9 400–999

Bowling 4 You Oy Urheilutoiminta 10–19 400–999
HC Ässät Pori Oy Urheilutoiminta 20–49 Ei tiedossa
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu 
Ry 

Urheilutoiminta 5–9 Ei tiedossa

Porin Golfkerho Ry Urheilutoiminta 5–9 Ei tiedossa
Suomen Palloliiton Satakunnan Piiri 
Ry 

Urheilutoiminta 5–9 Ei tiedossa

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL 
Ry:n Satakunnan Piiri Ry 

Urheilutoiminta 20–49 Ei tiedossa

 
Rauman seutukunta (22 toimijaa) 
 
Toimija Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Rauman Taidemuseon Säätiö Museot, näyttelyt sekä 

historiallisten paikkojen ja 
rakennusten suojelu 

5–9 Ei tiedossa

Teresia ja Rafael Lönnströmin 
Säätiö 

Museot, näyttelyt sekä 
historiallisten paikkojen ja 
rakennusten suojelu 

5–9 Ei tiedossa

Rauman Seudun Työttömät Ry Muualla mainitsemattomat muut 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Säkylän Sotilaskotiyhdistys Ry Muualla mainitsemattomat muut 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Säkylän Vanhustenkotiyhdistys Ry Muualla mainitsemattomat muut 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Rauman Kaupunginteatterin 
Kannatusyhdistys Ry 

Näyttämä- ja konserttitoiminta 20–49 Ei tiedossa

Paikallisradio Ramona Oy Radio- ja televisiotoiminta 5–9 400–999
Lukko-Pelit Ry Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu 5–9 Ei tiedossa
Raha-automaattiyhdistys Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelu 5–9 Ei tiedossa
Eurajoen Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 

järjestöt 
10–19 Ei tiedossa

Euran Seurakuntayhtymä Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

20–49 Ei tiedossa

Kiukaisten Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Köyliön Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Lapin Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Rauman Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

50–99 Ei tiedossa

Säkylän Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 10–19 Ei tiedossa



Satakunnan palveluvisio 2010 
Elämyspalvelut ja järjestötoiminta 
 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 146 (199) 23.5.2005 

Toimija Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

järjestöt 
Finlanders Productions Oy Taiteilijatoiminta 5–9 400–999
Pyhäjärvi-Instituuttisäätiö Tutkimusta ja kulttuuria 

palvelevat järjestöt 
10–19 Ei tiedossa

Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy Urheilukentät, urheiluhallit ja 
stadionit 

5–9 200–399

Rauman Keilailuliitto R.Y. Urheilukentät, urheiluhallit ja 
stadionit 

5–9 Ei tiedossa

Rauman Kuntoclub Ky Urheilukentät, urheiluhallit ja 
stadionit 

5–9 200–399

Rauman Lukko Oy Urheilutoiminta 20–49 2.000–9.999
 
Pohjois-Satakunnan seutukunta (9 toimijaa) 
 
Toimija Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Aktiivinen Pohjois-Satakunta Ry Muualla mainitsemattomat muut 

järjestöt 
5–9 Ei tiedossa

Niinisalon Sotilaskotiyhdistys Ry Muualla mainitsemattomat muut 
järjestöt 

10–19 Ei tiedossa

Honkajoen Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Jämijärven Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Kankaanpään Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

20–49 Ei tiedossa

Karvian Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Kiikoisten Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Lavian Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa

Siikaisten Seurakunta Seurakunnat ja uskonnolliset 
järjestöt 

5–9 Ei tiedossa
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 
 
Toimialan kehittyminen: 
 

Toimialan arvioidaan voivan kehittyä Satakunnassa seuraavasti: 
 
 Nykytila v. 2010 Muutos 
Toimijoiden luku-
määrä (kpl) 

523 
(v. 2004) 

n. 550 +6 % 
= +1,0 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

2.634 
(v. 2002) 

n. 3.000 +14 % 
= +1,4 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

52.095 
(v. 2002) 

n. 65.000 +27 % 
= +3,0 % p.a. 

 
Elämyspalvelut ja järjestötoiminta ovat molemmat vahvasti kehittymässä 
olevia aloja. Elämyspalvelujen kehittyminen liittyy läheisesti ihmisten 
lisääntyvään kiinnostukseen erilaisia elämyksiä kohtaan sekä myös ns. 
kulttuuriteollisuuden voimakkaaseen kehittymiseen. Elämyspalvelujen 
kehittyminen on suuresti riippuvainen Satakunnassa luovista ja vahvoista 
kehittäjäpersoonista sekä alueen kulttuuri- ja matkailutoiminnan kehittymisestä 
 
Matkailutoiminnan kehittämistä Satakunnassa on tässä visiossa käsitelty 
tarkemmin majoitus, ravitsemus ja matkailu -toimialaryhmän raportissa. 
Kulttuuritoiminnan kehittämisen osalta Satakunnassa on käynnissä tai 
käynnistymässä useita kehittämishankkeita alueen toimijoiden ja oppilaitosten 
yhteistyönä.  
 
Järjestötoiminta Satakunnan alueella liittyy pääasiassa urheilu- ja harrastus-
toimintaan tai hengellisten ja poliittisten järjestöjen toimintaan. Näistä 
erityisesti urheilutoiminta on vahvasti liiketoiminnallistunut erityisesti 
kansallisen tason sarjajoukkueiden osalta.  

 
Toisaalta järjestöt ovat merkittäviä erilaisten sosiaalipalvelujen ja kodin 
palvelujen tuottajia. Näiden toimialojen kehitystä on tässä visiossa käsitelty 
tarkemmin yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut -toimialaryhmän ja 
kodin palvelujen toimiala-aineiston yhteydessä.  
 
Alojen vahvasti kehittymässä olevasta luonteesta johtuen elämyspalvelujen ja 
järjestötoimijoiden lukumäärä Satakunnassa tulee lievästi kasvamaan ja 
toimijat palkkaavat lisää työntekijöitä vuoteen 2010 mennessä.  

 
 



 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SATAKUNNAN PALVELUVISIO 2010 
 

Toimiala: 
 

14. LOGISTIIKKA 
 
 
 

Tämän toimialan raportti on laadittu päivittämällä  
Satakunnan visio 2010:ssä esitetty aineisto. 

23.5.2005 
Petri Merisaari 
Harri Sjöholm 
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TOIMIALA (MINIKLUSTERI) 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varustamo-
toiminta 

Huolinta 

Koulutus 
- SAMK 
- Yliopistokeskus 
- AOL 
- Ammatti-instituutti 
  (merenkulku) 
- MKK 
- AKK (Huittinen) 

Satama-
toiminnot 

Varastointi 

Logistiikka-
keskukset 

Lähinouto 
ja jakelu 

(sisältää taksi-
liikenteen) 

Logistiikan tieto-
järjestelmä-
toimittajat 

Konsultointi- ja 
asiantuntija-

palvelut 
- järjestelmät jne.

Sidostahot 
- Valtion  
  hallintopalvelut 

Tieliikenne 
- Kuorma-auto- 
  liikenne  
  (kuljetukset) 
- Linja-auto- 
  liikenne,  
  matkahuolto 

Lentoliikenne Raideliikenne Meriliikenne 
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus) 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Tieliikenteen tavarankuljetus (TOL 6024) 
• Vesiliikenne (TOL 61) 
• Lastinkäsittely ja varastointi (TOL 631) 
• Muu liikennettä palveleva toiminta (TOL 632) 
• Muu kuljetusvälitys (TOL 634) 
 

 Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 439 442 465 
Rauman seutukunta 221 225 234 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

86 92 96 

Yhteensä 746 759 795 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 399 32 3 3 28 
Rauman seutukunta 203 15 0 2 14 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

86 4 0 0 6 

Yhteensä 688 51 3 5 48 
 

 Työllisten määrä seutukunnittain 
(henkeä) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 2.122 2.022 2.441 276.492 255.899 263.327 
Rauman seutukunta 1.483 1.502 1.540 118.124 132.691 145.440 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

296 298 318 21.137 26.652 24.451 

Yhteensä 3.901 3.822 4.299 415.753 415.242 433.218 
 
 
Keskeiset yritykset segmentoituina (lähde: Tilastokeskus) 
 
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. Lisäksi listaan on lisätty 
muutamia työryhmän esille nostamia yrityksiä sekä työryhmässä mukana olleet yritykset, vaikka ne eivät 
täyttäisi em. henkilöstömääräkriteeriä. Yritykset on luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit 
aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä aakkosjärjestyksessä yritysnimen mukaan.  
 
Huom. *-merkityt tiedot ovat Inoan yrityshausta. Liikevaihto on konsernitaso. 
 
Porin seutukunta (81 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Oy Hacklin Seacont Ltd Huolinta ja rahtaus 10–19 20.000–
Oy Kuehne & Nagel Ltd Huolinta ja rahtaus 10–19 Ei tiedossa*
Schenker Oy Huolinta ja rahtaus 10–19 Ei tiedossa*
Fin-Terpuu Oy Lastinkäsittely 10–19 Ei tiedossa*
Kamppikoski & Nuikkinen Oy Lastinkäsittely 5–9 400–999
Meri-Porin Kuormaus Oy Lastinkäsittely 20–49 2.000–9.999
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Oy Hacklin Probulk Ltd Lastinkäsittely 5–9 10.000–19.999
Oy Hacklin Stewest Ltd Lastinkäsittely 250–499 10.000–19.999
Puhtila Oy Lastinkäsittely 5–9 2.000–9.999*
Talavuo Oy Lastinkäsittely 5–9 1.000–1.999
Oy Matkahuolto Ab Linja-autoasemat 10–19 Ei tiedossa*
Huolto-Mikko Oy Muu ilmaliikennettä palveleva toim. 5–9 400–999
Ilmailulaitos Muu ilmaliikennettä palveleva toim. 20–49 Ei tiedossa*
Inter Handling Oy Muu ilmaliikennettä palveleva toim. 10–19 Ei tiedossa*
Oy Sncargo Ltd Muualla mainitsematon kuljetus-

välitys 
5–9 2.000–9.999

Porin Tilausajo Oy Muualla mainitsematon kuljetus-
välitys 

5–9 2.000–9.999

Satakunnan Aluetaksi Oy Muualla mainitsematon kuljetus-
välitys 

5–9 200–399

T. Niinivirta Oy Muualla mainitsematon kuljetus-
välitys 

5–9 1.000–1.999

VR Cargo  Raideliikenne 50–99* Ei tiedossa*
A H Trans Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
ADR-Haanpää Oy  
(ent. Viinikka Oy) 

Tieliikenteen tavarankuljetus 100–249 Ei tiedossa*

Autoilija J. Alanen Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 Ei tiedossa*
Autoilija Jaakko Niemi Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Eijar - Trans Avoin Yhtiö Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
I. ja T. Niemi Ky. Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
JR-Truck Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 1.000–1.999
Jukka Hievanen Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Jukka ja Marko Haavisto Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 1.000–1.999
Jyväskylän Kiitokuljetus Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 Ei tiedossa*
Kari Isotalo Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
Kelpo Kuljetus Fi Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 Ei tiedossa*
Kuljetus Antti Vaajakari Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetus Juhani Nurmi Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
Kuljetus K. Keidas Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetus Kalle M. Lehtinen Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 200–399
Kuljetus Leistilä Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 200–399
Kuljetus Mikola Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 400–999
Kuljetus Oy H K Holm Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetus Pohjankivi Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetus Ranta-Pere, Avoin Yhtiö Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetus Transpori Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 400–999
Kuljetusliike Jarkko Hosike Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 1.000–1.999
Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 20–49 10.000–19.999
Kuljetusliike Lauri Murtomäki Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 200–399
Kuljetusliike Matti S. Tuominen Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 200–399
Kuljetusliike Pojat Hämäläinen Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetusliike Tauno Mäkelä Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetusliike Timo Tuomola Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 400–999
Kuljetusliike Traktrans Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 2.000–9.999*
Kuljetusliike Veikko Saukko Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetusliike Vihtori Lehtonen Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 100–249 10.000–19.999*
Kuljetus-Mäkivaara Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Kuljetus-Tarmo Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
Leino-Yhtiö Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
Liikenteenharjoittaja Vesa Nurmi Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 200–399
Martti Alamäki Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 20–49 Ei tiedossa*
Matti Jokimäki Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 400–999
MN Kuljetus Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 20–49 Ei tiedossa*
NV-Thermotrans Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 20–49 2.000–9.999
Oy Transrunner Ltd Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
P & M Heikkilä Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
P Mahlamäki Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
P. Jokinen Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Pikakuljetus Miettinen Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 2.000–9.999
PJL Trans Oy Ltd Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 200–399
Porin Laatukuljetus Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 20–49 2.000–9.999
Puun Kuljetus Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Rajainmäki Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Sampukiito Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
Schenker Cargo Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 50–99 Ei tiedossa*
Setolan Kuljetus Kommandiittiyhtiö Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Soraset Antti Salmela Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Suomen Pikatoimisto Oy Ltd Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Teljän Kuljetus Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 100–249 20.000–*
Transpoint Oy Ab Tieliikenteen tavarankuljetus 20–49 Ei tiedossa*
Valtasiirto Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 50–99 2.000–9.999
Veljekset Jussila Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 Ei tiedossa*
Kuljetus Kämppä Oy Tieliikenteen terminaalitoiminta 10–19 400–999
Sampaan Huolto Oy Varastointi 5–9 400–999
Suomen Viljava Oy Varastointi 10–19 Ei tiedossa*
 
Rauman seutukunta (37 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
John Nurminen Oy Huolinta ja rahtaus 5–9 Ei tiedossa*
Cargo-Spot Rauma Oy Lastinkäsittely 5–9 400–999
Lännen Broilerpalvelu Oy Lastinkäsittely 10–19 1.000–1.999
Oy Rauma Stevedoring Ltd Lastinkäsittely noin 500 40.000
Puhtila Oy Lastinkäsittely 10–19 2.000–9.999*
Oy Matkahuolto Ab Linja-autoasemat 5–9 Ei tiedossa*
Laivanisännistöyhtiö Ahtela Meriliikenteen tavarankuljetus 10–19 2.000–9.999
Rauma Chartering And Towage 
Agency Oy, Ab, Ltd 

Meriliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999

VR Cargo  Raideliikenne 50–99* Ei tiedossa*
Viita-Yhtiöt / Wall Strand Oy 
(tulossa)  

Terminaalitoiminta  Ei tiedossa* Ei tiedossa*

Contu-Trans Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
H. Kotiniemi Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
IH&PJ Trans Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kiukaisten Kuljetus Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetus Askonen Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
Kuljetus Hulmi Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetus Jaakko Oksanen Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Kuljetusliike Alasmaa Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetusliike Kauko Koskinen Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 100–249 10.000–19.999
Kuljetusliike Matti Pietilä Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
Kuljetusliike Tarmo J Hongisto Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 1.000–1.999
Kuljetusliike Vesa Yli-Karro Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
Kuljetusliike Y. Auramaa Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 20–49 10.000–19.999*
Kuljetus-Perkola Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 2.000–9.999
Kuljetusveljet Tuominen Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 200–399
M. Mäki Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
MR-Salvi Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Olli Laihonen Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 20–49 1.000–1.999
Oy T. Gylling Ab Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 1.000–1.999
Pauli Ronkainen Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 400–999
Pohjanmaan Kaukokiito Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Raumair Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Turklin Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 0–199
Baltic Tank Oy Varastointi 5–9 2.000–9.999*
Heating Oy Y-Kuljetus Varastointi 5–9 1.000–1.999
Pakkasvakka Oy Varastointi 5–9 1.000–1.999
Suomen Viljava Oy Varastointi 5–9 Ei tiedossa*
 
Pohjois-Satakunnan seutukunta (10 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
E. ja O. Myllymäki Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 400–999
Jukka Ohrankämmen Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetus Marko Jompero Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 200–399
Kuljetus Pekka Laine Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 10–19 2.000–9.999
Kuljetus Saarivirta Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 400–999
Kuljetus Yliluoma Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 200–399
Kuljetusliike Halmela Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 1.000–1.999
Kuljetusliike Lauhaluoma Ky Tieliikenteen tavarankuljetus 20–49 2.000–9.999
Kuljetusliike T ja A Kalliosalo Oy Tieliikenteen tavarankuljetus 20–49 2.000–9.999*
Tmi Ilkka Laitila Tieliikenteen tavarankuljetus 5–9 0–199
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 
Yleiset, logistiikkaan liittyvät trendit 
 

1. Globaalina trendinä on, että logistiikan kasvun painopiste on Aasiassa, 
erityisesti Kiinassa ja Intiassa. 

2. Toimiala kehittyy kaksijakoiseksi, jossa toisaalta on isoja kansainvälisiä 
toimijoita sekä toisaalta näitä isoja toimijoita tukevia pieniä partnereita ja 
alihankkijoita. 

3. Teollisuus ja kauppa ovat ulkoistamassa edelleen omia logistisia 
toimintojaan. 

4. Alihankkijoiden ja kumppanien määrä vähenee toimialalla. Logistiikka-
alalle syntyy päätoimijoiden, järjestelmätoimittajien ja alihankkijoiden 
muodostamia toimittajaverkostoja. 

5. Verkottuminen on tulevaisuudessa välttämätöntä, kun asiakkaille on 
tarjottava isompia kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen ei itse yksin 
kyetä. 

6. EU:lta tulee uusia satamatoimintoja koskevia direktiivejä, joiden vaikutus 
toimintaan on vielä epäselvä. 

7. EU:n laajentuminen luo alalle uusia lisämarkkinakohteita, mutta myös 
uusia palveluntuottajia. 

8. Tietotekniikan kehittyminen ja e-kauppa vaikuttavat tulevaisuudessa 
merkittävästi yritysten asiakashallintaan sekä tilaus- ja lastitilavaraus-
järjestelmiin.  

9. Yleinen ympäristötietoisuus ja turvamääräykset lisääntyvät. Tämä 
vaikuttaa päätöksentekoon ja myös lisää toiminnan kustannuksia. 

10. Kolmannen ydinvoimalan rakentaminen Olkiluotoon voi luoda Satakuntaan 
uutta tuotantokapasiteettia paljon energiaa vaativalle prosessi- ja bulkki-
tuotannolle.  

11. Kierrätyslogistiikan tarve lisääntyy. 
12. Ennustettavuus heikkenee kaikilla osa-alueilla mm. taloudellisten trendien 

ja omistusten kehittymisessä. 
13. Suomalaisten tuotevalmistajien jalostusaste nousee. 
14. Tarkastusten määrä ja turvallisuuden lisäämisvaade tulevat lisääntymään 

merkittävästi, mikä vaikuttaa myös palvelujen hintoihin. 
15. Kuljetuksen alalla työpaikkojen määrä suhteutettuna kuljetettuihin 

tonneihin laskee. Toisaalta ammattitaitoisista autonkuljettajista on 
tulevaisuudessa pulaa. 

16. Logistiikan toimialalla alalletulokynnys nousee investointitarpeista johtuen. 
17. Alan oma T&K-toiminta kasvaa yritysten ostamien tai alihankkimien 

kehityspanosten avulla. 
18. Ympäristösertifikaatit lisääntyvät ja jäljitettävyys läpi koko logistisen ketjun 

on verifioitava, mikä kiristää vaatimuksia ja vaikeuttaa uuden toiminnan 
aloittamista.   

19. Sertifiointia vaativien toimintojen määrä tulee edelleen lisääntymään. 
20. Lisää resursseja tarvitaan, kun hallitaan yhä kapenevia tavaravirtoja 

erikoiskuljetuksin ja vaaditaan yhä tiheämpiä kuljetustiheyksiä.  
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Kuljetukseen, varastointiin ja terminaalitoimintoihin liittyvät trendit 
 

1. Nestevarastoinnin ulkoistaminen teollisuudessa lisääntyy, mikä kasvattaa 
ko. palvelujen kysyntää, mutta vaatii samalla toimijoilta panostuksia 
turvallisuus- ja dokumentointivaatimusten täyttämiseen.   

2. Asiakastietojen hallinta, reaaliaikaisuus ja jatkuva seuranta lisääntyvät 
edelleen ja mahdollisten poikkeamatietojen informaatiotarve kasvaa. 

3. Logistiikkakeskusten rooli ei voi tulevaisuudessa olla vain pelkkä 
varastointipaikka ja siksi keskusten toimintaan lisätään lisäarvoa tuottavia 
tehtäviä esim. kokoonpano, keräily, uudelleen pakkaus ja tiedonhallinta. 

4. Automaatioaste kasvaa logistisessa ketjussa eri toiminnoissa (erityisesti 
työvoimavaltaisilla osa-alueilla), mikä nostaa logistiikkapalvelujen imagoa.   

 
 
Maakuljetuksiin liittyvät trendit 
 

1. Kiskoliikenne avautuu kilpailulle. 
2. VR:n tavoitteena on muodostaa logistisia kokonaisketjuja ja hallita näitä 

omien partneriensa avustamana. 
3. EU:n uusista jäsenmaista ja Venäjältä toimivat maakuljetusyhtiöt muuttavat 

alan kilpailutilannetta Suomessa. 
4. Raideliikenteessä akselipaino tulee nousemaan ja tehokkuus kasvaa. 

 
 
Meri- ja lentokuljetuksiin liittyvät trendit 

 
1. Laivojen siirtyminen ulkomaisten lippujen alle jatkuu. 
2. Merikuljetuksissa suuryksikkökuljetukset lisääntyvät edelleen. 
3. Lentoliikenteessä lentoyhtiöiden allianssit lisääntyvät ja hintakilpailu 

kiristyy.  
4. Lentoliikenteeseen tulee lisää uusia erikoistuneita pieniä lentoyhtiöitä esim. 

halpalentoyhtiöt ja uudet itäeurooppalaiset rahtilentoyhtiöt.  
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ROADMAP 
 

 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 
Tie-
liikenne 

• Autojen 
kokonaispainot 
kasvoivat 

• Vuosisopimukset 
tulivat yksittäisten 
sopimusten tilalle 

• Palvelukeskukset 
kehittyivät 

• Yritysjärjestelyjä: 
kotimaisten yrityksiä 
yhdistyi ja ulkomaa-
laisia yrityksiä tuli 
omistajiksi 

• Ajo- ja lepoaikasäännöstely muuttui  
• Kumppanuussopimukset  
• Virtuaalinen logistiikkakeskus (markkinatori) 
• Rekkaliikenteen ajorajoitukset alkoivat (viikonloput, 

tiet, tunnelit) 
• Venäläiset rekat tulivat suomalaiseen liikenteeseen 
• Yhdistelmien maksimipituus nousi 25,25 m 
• Yhdistetyt kuljetukset kehittyivät 

• Euroopan massiiviset ruuhkat 
lisääntyvät 

• Kaluston ympäristöluokittelu ja 
sääntely Euroopassa lisääntyy 

• On line –rekkaliikenne 
käyttöön (reaali-
aikaisuus) 

• Euroopassa ohjataan 
rekkaliikennettä reittien 
ja aikataulujen osalta; 
osin rekat siirtyvät 
”kiskoille” 

• Rekkakuljetusten 
osuus kasvaa edelleen 

• Ympäristömaksut, 
esim. tiemaksut 
lisääntyvät 

• Lähijakelu korostuu  
Raide-
liikenne 

• Tahkoluodon rata 
valmistui ja vihittiin 
käyttöön v. 1984 

• Mäntyluodon uusi 
asema valmistui v. 
1984 

• Liikenne lopetettiin 
rataosalla 
Kankaanpää-
Ruosniemi v. 1985 

• Henkilöliikenne kisko-
kuljetuksena 
Kokemäki-Rauma 
lopetettiin v. 1988 

• Jämsä-Jyväskylä-
oikorata valmistui 

• VR:n vaunukuorma- 
ja kappaletavara-
liikenne eriytyivät 

• Metsä-Botnia ja sen raiteisto valmistui Raumalle 
• Mäntyluodon Kallonlahden uudet rikasteraiteet vihittiin 

käyttöön v. 1994 
• VR:n yhtiöitettiin v. 1995 
• Rataosien Tampere-Pori ja Kokemäki-Rauma perus-

parannus toteutettiin  
• Ratapihoja uudistettiin Tampere-Rauma/Pori välillä 
• 22,5 tonnin akselipaino käyttöön 
• VR Cargon strateginen valintana oli olla teollisuuden 

peruskuljettaja 
• Rataosat Tampere-Rauma ja Kokemäki-Pori 

sähköistettiin, sähkövetoinen liikenne alkoi 
• Kauko-ohjaus valmistui rataosuudelle Tampere-

Pori/Rauma 
• Junien automaattinen kulunvalvonta otettiin käyttöön 
• Partnership-ajattelu vakiintui tavaraliikenteessä 
• Combitrans-tilausliikenne VR-konserniin 
• EDI/OVT-sähköinen tiedonsiirto alkoi 
• Laatu- ja ympäristöjärjestelmiä käyttöönotettiin 

vakiinnutettiin ja sertifioitiin  
• 4-akselivaunukalusto käyttöön  
• Koko juna -toimitusjärjestelmä käyttöön  

• 25 tonnin akselipaino käyttöön 
rataosilla Mäntyluoto-Harjavalta 
Tampere-Mäntyluoto ja Kokemäki-
Rauma 

• Henkilöliikenteen nopeutta 
nostetaan ja uuden sukupolven 
Sr2-sähköveturit hankitaan  

• Pendolinoja hankintaa lisää ja 
Pendolino-liikenne Satakuntaan 
alkaa 

• IT-verkottuminen avain-
asiakkaiden kanssa ja asiakas-
kohtaiset extranet-järjestelmät 
käyttöön 

• Kilpailu avautuu kiskoliikenteessä 
• Resurssit suunnataan logistisen 

kokonaisketjun hallintaan 
• Automaattiset purkaus- ja lastaus-

laitteet kehittyvät  

• Tasoristeysten poisto 
ja nopeuksien nosto 
jatkuu 

• Viranomaiset 
pakottavat tietyt 
kuljetukset kiskoille 
ympäristösyihin 
vedoten 



Satakunnan palveluvisio 2010 
Logistiikka 
 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 158 (199) 23.5.2005 

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

Meri-
liikenne 

• Yhdistetyt kuljetukset 
lisääntyivät  

• Metsäteollisuuden 
systeemiliikenne alkoi  

• Cross trade -liikenne loppui 
v. 1980 

• Bulkkilaivauskoot kasvoivat 
• Alusten ulosliputus alkoi 
• Suorat overseas-linjat 

loppuivat 
• Laivojen turvallisuus-

vaatimusten kasvoivat 
• Box holder -bulkkerit 

käyttöön  
• Pientonnisto kehittyi 

• Tax free myynnin kulta-aika 
• Yksiköitävän kappaletavaran kontitus alkoi  
• Kontti Feeder -alukset lisääntyivät 
• Konttisatamien määrä lisäätyi 
• Transito-liikenne alkoi 
• Suuret satamat kasvoivat voimakkaasti 

• TransFennican omistaja-
vaihdos v. 2000 

• Suorat overseas-linjat 
käyttöön uudelleen 

• Merenkulkulaitoksen 
yhtiöitetään 

• Satamapalveludirektiivi  
astui voimaan v. 2005 

 

• Isot matkustajalautat häviävät 
• Ropax-kapasiteetti lisääntyy 
• Nestetuonti ja metsäteollisuuden 

vienti yhdistyvät (MePa-laiva) 
• Merikuljetukset kaksinapaistuvat 

toisaalta frekvenssikuljetuksiin ja 
toisaalta tehokkaisiin massa-
kuljetuksiin 

• Satamat erikoistuvat vastaavasti 
frekvenssi- tai massatoimintaan  

• Laivojen satamassaoloaika 
lyhentyy automaation, koneellistu-
misen ja työaikamuutosten myötä 

• Satamien hallinnoinnissa ja 
toimintamuodoissa tapahtuu 
rakenteellisia muutoksia 

Lento-
liikenne 

• Suomen kansainvälinen 
liikenne laajeni Kaukoitään 

• Vuosittainen lentomatkus-
tus ylitti 6 miljoonan mat-
kustajan rajan Suomessa 

• Lentoliikenne alkoi 
ruuhkautua kansainvälisillä 
reiteillä 

• Majakkaverkostoa ja 
lähestymisjärjestelmiä sekä 
tutka-asemia rakennettiin 
eri puolella Suomea 

• Meluisten suihkukoneiden 
liikennöinti Suomeen 
kiellettiin v. 1988 

• Ilmailuhallituksesta 
muodostettiin liikelaitos v. 
1989  

• Lentomatkustajia oli v. 1990 Suomessa 11 
miljoonaa 

• Tietyn melutason ylittäviltä koneilta 
kiellettiin rekisteröinti Suomeen 

• Ilmailulaitos aloitti toimintansa v. 1991 ja 
lentoliikenteestä tuli käyttäjärahoitteinen 

• Ilmailulaitos moninkertaisti investointi-
ohjelmansa ja uudisti lähes 20 terminaalia 

• Helsinki-Vantaalla rakennettiin kotimaan 
terminaali, laajennettiin kansainvälistä 
terminaalia sekä rakennettiin yhdistävä 
keskiterminaali 

• EU:n alueen lentoliikenteen kolmas 
vapauttamispaketti tuli voimaan v. 1994 ja 
osittainen kabotaasiliikenne sallittiin 

• Vuonna 1996 Suomi liittyi ECAC:in 
lennonjohtojen standardointihankkeeseen 

• Eurocontrolin liikennevirtoja säätelevä 
yhteistyösopimus solmittiin  

• Yhteiseurooppalaiset JAR-vaatimuksiin 
perustuvat ilmailumääräykset käyttöön 

• 11.9.2001 alkaen lento-
turvallisuus (security) kiristyi 
kaikilla lentoliikenteeseen 
liittyvillä osa-alueilla 

• Turvallisuusvaatimusten 
tiukentaminen nostaa 
huomattavasti kustannuksia 

• Kolmas kiitotie valmistui v. 
2002 Helsinki-Vantaalle 

• Ympäristönäkökulma 
korostuu kaikissa lento-
liikenteen toiminnoissa 

• Meluisien koneiden 
liikennöinti kiellettiin v. 2002 

• Kansallisia valtio-omisteisia 
lentoyhtiöitä yksityistetään 

• Pitkäikäisiä lentoyhtiöitä 
menee konkurssiin 

• Porin kentän piteneminen 

• Lentoasemaverkko harvenee 
• Pieniä kenttiä lakkautetaan tai 

niitä ylläpitävät kunta-
yhteenliittymät (ml. Pori) 

• Lentoasemat erikoistuvat, 
matkailu-, rahti- ja koulutus-
kentiksi. 

• Porissa käynnistyy lentoliikenteen 
täydennyskoulutuskeskus 

• Lentokoneiden koot kasvavat 
• Euroopan ilmatila ruuhkautuu niin 

paljon, että lentoliikennettä 
joudutaan rajoittamaan 

• Melurajoitukset estävät yöaikaiset 
lennot miltei kokonaan 
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SWOT-ANALYYSI 
 
Toimialan nykyistä ja lähiajan tilannetta on kuvattu SWOT-analyysillä, jota työstetään 
seuraavalla sivulla edelleen toimenpiteiksi: 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• Suomalaisittain kaksi isoa satamaa 
• - sijainti meren rannalla 

   - satamat auki 12 kk vuodesta 
   - erikoistuminen konttiliikenteeseen 
   - metsäteollisuuden vientitoiminnot 
   - suuret projektilaivaukset (kuiva-bulk- 
     laivaukset) 
   - suuret bulk-laivaukset 
   - 15,3 metrin väylä 

• Alueen isojen teollisuustoimialojen logistiset 
tarpeet (metsä-, metalli-, kemian-, elintarvike-
teollisuus)  

• Satakunnan ruuhkattomat ja kasvukapasiteettia 
omaavat logistiset rakenteet raide-, lento-, tie- ja 
meriliikenteessä 

• Laivoilla on vapaata tuontikapasiteettia 
• Alan toimijoita on alueella määrällisesti paljon, 

mikä takaa riittävän kapasiteetin, kilpailukykyisen 
hintatason ja alan vahvan osaamisen alueella 

• Kansainvälinen lentokenttä 
• Alueella alan koulutus- ja tutkimus- ja kehitys-

toimintaa kaikilla osaamistasoilla 
• Satakuntalainen varustamotoiminta (kolme 

yritystä) 
• Vapaat satama- ja teollisuustontit 
 

• Satamat eivät ole frekvenssisatamia 
• Todellisen satamayhteistyön puute ja investointien 

allokoimattomuus, koska verkostoituminen on 
heikkoa 

• Kaupan tukkuliikkeiden keskittyminen 
pääkaupunkiseudulle 

• Tavaraliikenteessä (raideliikenne) kilpailun 
avautuminen voi merkitä toimijoiden halua 
”kermankuorintaan” ja sitä kautta tapahtuu 
kuljetusten uusjakoa 

• Alueen kehittymistä haittaa Pori-Rauma 
”kaksinapaisuus” 

Mahdollisuudet Uhat 
• Helsingin Vuosaaren uuden sataman 

mahdollistama kuljetuslisä tieliikenteelle ja 
raideliikenteelle 

• Keskeisen Suomen (Etelä-Pohjanmaa, Keski-
Suomi ja Pirkanmaa) kuljetuspotentiaalin 
hyödyntäminen kahteen satamaan  

• Lentoliikenteen täydennyskoulutuskeskuksen 
toiminta Porissa, jossa on vapaata lentokenttä-
kapasiteettia ja ilmatilaa 

• Euroopan laajuinen (globaali) konttiliikenteen 
kasvu 

• Käynnissä olevat Olkiluoto-projektit luovat 
projektinaikaisen logistiikan tarvepiikin; lisäksi 
ydinvoiman lisärakentaminen mahdollistaa 
energiasidonnaisen tuotantokapasiteetin 
lisäämisen ja perustamisen alueelle 

• Lentoliikenteen kansainväliset suorat reitit 

• Raideliikenteessä tarjonta laskee mahdollisesti 
matkustajamäärien pudotessa  

• Frekvenssikuljetukset kasvavat 
• Vuosaaren uusi satama Helsingissä tuo uutta 

kilpailua 
• Lentoliikenteessä matkustajamäärien putoaminen 

tasolle, joka luo uhan koko liiketoiminnalle alueella
• Logistiikan kilpailukyvyn heikentyminen väylä-

maksujen ja muiden ”veroluonteisten” maksujen 
myötä 

• Teollisuus keskittää tuotantoaan lähelle 
markkinoita ja asiakkaita sekä pois Satakunnasta  

• Ammattitaitoisen työvoiman saanti vaikeutuu 
• Merikuljetusten uudet reittimuutokset vievät 

kuljetuksia pois Satakunnan satamista 
• Ylitarjonnalla, konkurssimenettelyillä ja epä-

terveellä kilpailulla pilataan maantiekuljetusten 
terve toiminta 

• Kiinteistösijoittajat eivät sijoita Satakuntaan. 
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TOIMIALAN KESKEISET STRATEGISET KEHITYSTOIMEN-
PITEET 
 
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset 
strategiset kehitystoimenpiteet dynaamisen SWOTin muotoon seuraavasti: 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 

1. Suomalaisittain kaksi isoa satamaa 
  - sijainti meren rannalla 
  - satamat auki 12 kk vuodesta 
  - erikoistuminen konttiliikenteeseen 
  - metsäteollisuuden vientitoiminnot 
  - suuret projektilaivaukset (kuiva-bulk-laivaukset) 
  - suuret bulk-laivaukset 
  - 15,3 metrin väylä 

2. Alueen isojen teollisuustoimialojen logistiset tarpeet  
(metsä-, metalli-, kemian-, elintarviketeollisuus)  

3. Satakunnan ruuhkattomat ja kasvukapasiteettia omaavat 
logistiset rakenteet raide-, lento-, tie- ja meriliikenteessä 

1. Satamat eivät ole frekvenssisatamia 
2. Todellisen satamayhteistyön puute ja investointien 

allokoimattomuus, koska verkostoituminen on 
heikkoa 

3. Alueen kehittymistä haittaa Pori-Rauma 
”kaksinapaisuus” 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Keskeisen Suomen (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja 
Pirkanmaa) kuljetuspotentiaalin hyödyntäminen kahteen 
satamaan  

2. Euroopan laajuinen (globaali) konttiliikenteen kasvu 
3. Käynnissä olevat Olkiluoto-projektit luovat projektinaikaisen 

logistiikan tarvepiikin; lisäksi ydinvoiman lisärakentaminen 
mahdollistaa energiasidonnaisen tuotantokapasiteetin 
lisäämisen ja perustamisen alueelle 

1. Lentoliikenteessä matkustajamäärien putoaminen 
tasolle, joka luo uhan koko liiketoiminnalle alueella 

2. Teollisuus keskittää tuotantoaan lähelle markkinoita 
ja asiakkaita sekä pois Satakunnasta 

VA
R

A
U

D
U

 

 
Vahvista (vahvuuksia) 
 
1. Vahvista suomalaisittain kahta merkittävän kokoista satamaa niiden omista lähtö-

kohdista 
• kehittämällä satamien toimintaa vastaamaan eurooppalaisten satamien toimintoja 

yhtenäistävän EU-satamadirektiivin vaatimuksia 
• vastaamaan suomalaisten satamien kiristyvään kilpailuun Venäjän transitio-

liikenteen vähentyessä 
• huomioiden meriliikenteen toiminnan jatkuva muuntuminen lähemmäs lento-

liikenteen toimintomalleja, mikä on vähentänyt luotsikustannuksia ja lisännyt 
tehokkuutta. 

2. Vahvista teollisuustoimialojen logistisia kuljetuspalveluja ja näihin liittyviä räätälöityjä 
ratkaisuja  
• panostamalla Satakunnan kasvaviin teollisuustoimialoihin, joita ovat 

- elektroniikkatuotanto (sulautetut järjestelmät) 
- ohjelmistotuotanto 
- metalliteollisuus ja metallin alihankintateollisuus 
- puolivalmisteisiin keskittyvä ja erikoistuva elintarviketeollisuus 
- metsäteollisuus 

• tarjoamalla entistä erikoistuneempaa palvelua  
• lisäämällä alueen logistiikkayritysten verkostoitumista  
• tarjoamalla teollisuudelle kokonaispalveluja ja kumppanuussopimuksia, kun 

teollisuus ulkoistaa logistiikan toimintoja esim. varastotoimintoja tai muuta tehtaan 
sisäistä ja ulkoista logistiikkaa   

• huomioimalla kaupungit ja puolustusvoimat logististen toimintojen ulkoistajina 
tulevaisuudessa. 
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 

1. Suomalaisittain kaksi isoa satamaa 
  - sijainti meren rannalla 
  - satamat auki 12 kk vuodesta 
  - erikoistuminen konttiliikenteeseen 
  - metsäteollisuuden vientitoiminnot 
  - suuret projektilaivaukset (kuiva-bulk-laivaukset) 
  - suuret bulk-laivaukset 
  - 15,3 metrin väylä 

2. Alueen isojen teollisuustoimialojen logistiset tarpeet  
(metsä-, metalli-, kemian-, elintarviketeollisuus)  

3. Satakunnan ruuhkattomat ja kasvukapasiteettia omaavat 
logistiset rakenteet raide-, lento-, tie- ja meriliikenteessä 

1. Satamat eivät ole frekvenssisatamia 
2. Todellisen satamayhteistyön puute ja investointien 

allokoimattomuus, koska verkostoituminen on 
heikkoa 

3. Alueen kehittymistä haittaa Pori-Rauma 
”kaksinapaisuus” 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Keskeisen Suomen (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja 
Pirkanmaa) kuljetuspotentiaalin hyödyntäminen kahteen 
satamaan  

2. Euroopan laajuinen (globaali) konttiliikenteen kasvu 
3. Käynnissä olevat Olkiluoto-projektit luovat projektinaikaisen 

logistiikan tarvepiikin; lisäksi ydinvoiman lisärakentaminen 
mahdollistaa energiasidonnaisen tuotantokapasiteetin 
lisäämisen ja perustamisen alueelle 

1. Lentoliikenteessä matkustajamäärien putoaminen 
tasolle, joka luo uhan koko liiketoiminnalle alueella 

2. Teollisuus keskittää tuotantoaan lähelle markkinoita 
ja asiakkaita sekä pois Satakunnasta 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 

Vahvista (vahvuuksia) jatkuu  
 
1. Vahvista raide-, tie-, lento- ja meriliikenteen kasvukapasiteettia ja näihin liittyviä 

logistisia rakenteita 
• huolehtimalla ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön koulutuksesta alueella  
• hankkimalla alueelle ulkomaista työvoimaa, johtajia ja asiantuntijoita 
• tukemalla pienyrittäjyyden lisääntymistä  
• lisäämällä toimijoiden erikoitumista ja erikoistuneiden partnereiden (esim. tieto-

virtojen hallitsija, varaston hallitsija, kuljetustoimintojen hallitsija) käyttöä 
• tukemalla logistiikkayritysten laatu- ja ympäristöjärjestelmätyötä ja näihin liittyvien 

sertifiointien suorittamista    
• hyödyntämällä uusia ja kehittyviä teknologioita, joita ovat mm. 

- sähköiset dokumentaatiot ja tietojärjestelmät 
- digikuvaus, ”liikkuva kuva” ja etäohjaus 
- älykkäät varastot 
- logistisen ketjun vaatiman informaation hallinta 

• kehittämällä eKauppaa tukevia logistisia palveluja, joissa tärkeää on mm. 
- toimia kustannustehokkaasti ja partneroituneesti 
- hallita pienet eräkoot ja tarkat toimitukset (aikataulutus + seuranta) 
- toimia läpinäkyvästi sekä dokumentoinnissa että liiketoiminnassa 
- olla esillä verkossa olevissa markkinapaikoissa eli kuljetuspörsseissä. 
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 

1. Suomalaisittain kaksi isoa satamaa 
  - sijainti meren rannalla 
  - satamat auki 12 kk vuodesta 
  - erikoistuminen konttiliikenteeseen 
  - metsäteollisuuden vientitoiminnot 
  - suuret projektilaivaukset (kuiva-bulk-laivaukset) 
  - suuret bulk-laivaukset 
  - 15,3 metrin väylä 

2. Alueen isojen teollisuustoimialojen logistiset tarpeet 
(metsä-, metalli-, kemian-, elintarviketeollisuus)  

3. Satakunnan ruuhkattomat ja kasvukapasiteettia omaavat 
logistiset rakenteet raide-, lento-, tie- ja meriliikenteessä 

1. Satamat eivät ole frekvenssisatamia 
2. Todellisen satamayhteistyön puute ja investointien 

allokoimattomuus, koska verkostoituminen on 
heikkoa 

3. Alueen kehittymistä haittaa Pori-Rauma 
”kaksinapaisuus” 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Keskeisen Suomen (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja 
Pirkanmaa) kuljetuspotentiaalin hyödyntäminen kahteen 
satamaan  

2. Euroopan laajuinen (globaali) konttiliikenteen kasvu 
3. Käynnissä olevat Olkiluoto-projektit luovat projektinaikaisen 

logistiikan tarvepiikin; lisäksi ydinvoiman lisärakentaminen 
mahdollistaa energiasidonnaisen tuotantokapasiteetin 
lisäämisen ja perustamisen alueelle 

1. Lentoliikenteessä matkustajamäärien putoaminen 
tasolle, joka luo uhan koko liiketoiminnalle alueella 

2. Teollisuus keskittää tuotantoaan lähelle markkinoita 
ja asiakkaita sekä pois Satakunnasta 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
Hyödynnä (mahdollisuuksia) 
 
1. Hyödynnä keskeisen Suomen kuljetuspotentiaalia suuntaamalla sitä Porin ja 

Rauman satamien kautta 
• tarjoamalla asiakkaille kehittyneempää palvelutasoa 
• verkostoitumalla Itämeren alueen muiden logistiikkakeskusten kanssa. 

 
2. Hyödynnä globaalia konttiliikenteen kasvua sekä EU:n laajentumisen ja Venäjän 

taloudellisen kehittymisen luomaa kasvavaa markkinapotentiaalia. 
 
3. Hyödynnä käynnissä olevien Olkiluoto-projektien aiheuttamaa logistiikan tarvepiikkiä 

(mm. lentoliikenteen aktivoituminen, kuljetustarpeiden kasvaminen) ja mahdollisuutta 
saada ydinvoiman lisärakentamisen johdosta Satakuntaan lisää energiasidonnaista 
tuotantokapasiteettia. 

 
 
Kehitä (heikkouksia) 
 
1. Kehitä todellista satamayhteistyötä, verkostoitumista sekä investointien ja 

suunnittelun allokoimista 
• ottamalla huomioon Raumalle ja Poriin suunnitellut väyläinvestoinnit  
• kohdistamalla käsittelyä nopeuttavat terminaali-investoinnit sopivasti alueelle 
• huomioiden kuitu- ja tukkipuun lisääntyneet merikuljetukset Satakunnasta 
• pyrkien kehittämään alueen satamista frekvenssisatamia. 

 
2. Kehitä Satakuntaa sekä Porin että Rauman yhteisistä ja molempia hyödyttävistä lähtö-

kohdista 
• panostamalla kuntien yhteistyön kehittämiseen palvelujen tuotannossa 
• kohdentamalla yhteistyössä satamiin liittyviä investointeja 
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 

1. Suomalaisittain kaksi isoa satamaa 
  - sijainti meren rannalla 
  - satamat auki 12 kk vuodesta 
  - erikoistuminen konttiliikenteeseen 
  - metsäteollisuuden vientitoiminnot 
  - suuret projektilaivaukset (kuiva-bulk-laivaukset) 
  - suuret bulk-laivaukset 
  - 15,3 metrin väylä 

2. Alueen isojen teollisuustoimialojen logistiset tarpeet  
(metsä-, metalli-, kemian-, elintarviketeollisuus)  

3. Satakunnan ruuhkattomat ja kasvukapasiteettia omaavat 
logistiset rakenteet raide-, lento-, tie- ja meriliikenteessä 

1. Satamat eivät ole frekvenssisatamia 
2. Todellisen satamayhteistyön puute ja investointien 

allokoimattomuus, koska verkostoituminen on 
heikkoa 

3. Alueen kehittymistä haittaa Pori-Rauma 
”kaksinapaisuus” 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Keskeisen Suomen (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja 
Pirkanmaa) kuljetuspotentiaalin hyödyntäminen kahteen 
satamaan  

2. Euroopan laajuinen (globaali) konttiliikenteen kasvu 
3. Käynnissä olevat Olkiluoto-projektit luovat projektinaikaisen 

logistiikan tarvepiikin; lisäksi ydinvoiman lisärakentaminen 
mahdollistaa energiasidonnaisen tuotantokapasiteetin 
lisäämisen ja perustamisen alueelle 

1. Lentoliikenteessä matkustajamäärien putoaminen 
tasolle, joka luo uhan koko liiketoiminnalle alueella 

2. Teollisuus keskittää tuotantoaan lähelle markkinoita 
ja asiakkaita sekä pois Satakunnasta 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
Varaudu (uhkiin) 
 
1. Varaudu lentoliikenteen matkustajamäärien putoamiseen tasolle, joka luo uhan eri 

osapuolten kannattavalle toiminnalle. 
 
2. Varaudu teollisuuden tuotannon siirtämiseen lähelle markkinoita ja asiakkaita sekä 

pois Satakunnasta 
• huomioimalla markkinoinnissa ja myynnissä tuotantoyritysten koko, kansainvälinen 

omistus, ulkomailla tapahtuva päätöksenteko ja neuvotteluvoima 
• tarjoamalla erikoistuneita logistiikkapalveluja, jotka tukevat tuotannon säilyttämistä 

Satakunnassa 
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SATAKUNNAN PALVELUVISIO 2010 
 
Toimialojen kehittyminen (numeerisesti): 
 

Toimialan arvioidaan voivan kehittyä Satakunnassa seuraavasti: 
 

 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

795 
(v. 2004) 

n. 850 +7 % 
= +1,1 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

3.822 
(v. 2002) 

n. 4.000 +5 % 
= +0,6 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

415.242 
(v. 2002) 

n. 450.000 +8 % 
= +1,0 % p.a. 

 
 Perustelut: 

• Yritysten lukumäärä kasvaa ulkoistamisen myötä ja lisää lievästi työllisten 
määrää logistiikan toimialoilla. 

• Toisaalta keskittymisen myötä alalle syntyy merkittäviä valtakunnallisia 
toimijoita, joiden sijoittuminen Satakuntaan on kuitenkin epätodennäköistä. 

• Työpaikkojen lukumäärän odotetaan kasvavan lievästi. 
• Logistiikkayritysten henkilömäärä lisääntyy, vaikka alalla absoluuttisesti 

toimivien työllisten lukumäärä ei lisäännykään. Tämä johtuu siitä, että 
henkilöt siirtyvät teollisuuden yrityksistä ja niiden kuljetus- ja varastointi-
toiminnoista ulkoistamisen myötä logistiikkayrityksiin. 

• Syntyy pohjoismaisia logistiikkakeskuksia Suomen ulkopuolelle. Näillä on 
työllisten määrään vähentävä vaikutus ja kertavaikutuksina ne saattavat 
olla merkittäviä. 

• Alan tuottavuus paranee automaation avulla ja samalla työvoiman tarve 
pienenee. 

 
 

Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset 
 

1. Porin ja Rauman satamien yhteistyön kehittäminen: 
• tekemällä yhdessä työnjakoa satamien välillä 
• kohdentamalla investointeja satamissa 
• verkostoitumalla yhdessä Itämeren alueen muiden satamien kanssa  
• parantamalla yhdessä palvelutasoa erityisesti keskeisen Suomen 

asiakkaille 
 

2. Uuden teknologian käytön lisääminen logistiikka-alalla: 
• kehittämällä yleiskäyttöistä automaatiota alalle 
• lisäämällä tietojärjestelmien ja sähköisen dokumentaation käyttöä 
• ottamalla käyttöön eKauppaa tukevia logistisia palveluja 
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3. Logistiikkayritysten henkilöresurssien varmistaminen: 

• jatkamalla alan koulutusta alueella vähintään nykyisellä tasolla 
• kehittämällä alan korkeakoulutasoista avainresurssien koulutusta 
• tukemalla alalle tärkeän oppisopimuskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen 

toteutumista 
• kehittämällä työmarkkinajärjestöjen roolia alan tiettyjen osa-alueiden 

kehittäjänä 
 

4. Satakunnan julkisten toimijoiden ja logistiikkayritysten yhteistyön 
kehittäminen: 
• varmistamalla, että kehitysprojektit ja kehitysorganisaatioiden toimet 

vastaavat alan yritysten reaalitarpeisiin, jotta yritysten sitoutuminen on 
todellista ja osallistuvaa 

• huolehtimalla, että työnjako julkisten toimijoiden ja yritysten välillä on 
selkeä niin, että julkiset toimijat (kunnat jne.) ennen kaikkea luovat 
edellytyksiä ja yritykset hoitavat liiketoiminnan toteutuksen ja 
kehittämisen 

 
 
 
Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: 
Satamien työnjaon ja investointien kohdentaminen toisiaan tukeviksi. Lisäksi 
tärkeänä nähdään logistiikkaan liittyvän automaation lisääminen ja tieto-
järjestelmien (netti- ja tietopalvelut, markkinapaikat) kehittäminen sekä tähän 
liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen syventäminen.  
 

 
 



 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SATAKUNNAN PALVELUVISIO 2010 
 

Toimiala: 
 

15. OHJELMISTO- JA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAT 
(IT-YRITYKSET) 

 
 
 

Tämän toimialan raportti on laadittu päivittämällä 
Satakunnan visio 2010:ssä esitetty aineisto. 

 
 

23.5.2005 
Petri Merisaari 
Harri Sjöholm 
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TOIMIALA (MINIKLUSTERI) 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan. 
Vetovoimaisimmat segmentit on korostettu kuvan keskiöön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Käyttö- ja verkkopalvelut 

Sisällön-
tuottajat 

Mediatalot 

Konsultointi ja 
asiantuntija-

palvelut 

Sidostahot 
- Yliopistokeskus 
- SAMK 
- TE-keskus 
- Tekes 
- Pääomasijoittajat 
- PrizzTech Oy 

Sulautetut 
ohjelmistot 

Asiakas-
kohtaiset 

ohjelmistot 

Ohjelmisto-
tuotteet 

(hallinnolliset 
ohjelmistot) 
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus) 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Tietojenkäsittelypalvelu (TOL 72) 
 

 Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 74 73 115 
Rauman seutukunta 36 39 59 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

9 8 12 

Yhteensä 119 120 186 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 64 16 0 0 35 
Rauman seutukunta 42 4 0 0 13 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

8 0 0 0 4 

Yhteensä 114 20 0 0 52 
 

 Työllisten määrä seutukunnittain 
(henkeä) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 500 455 439 36.889 38.551 39.009 
Rauman seutukunta 154 161 154 9.993 10.657 12.501 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

30 29 29 1.071 980 678 

Yhteensä 684 645 622 47.953 50.188 52.188 
 
 
Keskeiset yritykset segmentoituina (lähde: Tilastokeskus) 
 
Peruskriteerinä on ollut valita yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. Yritykset on luokiteltu 
ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä aakkos-
järjestyksessä yritysnimen mukaan.  
 
Huom. *-merkityt tiedot ovat Inoan yrityshausta. Liikevaihto on konsernitaso. 
 
Porin seutukunta (21 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
SataCom Oy  Atk-konsultointi 10–19* 2.000–9.999*
Isoworks Oy Konttori- ja tietokoneiden korjaus 

ja huolto 
10–19 Ei tiedossa

Bitboys Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

10–19 0–999*

Elinar Oy Ltd Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

5–9 400–999

i2 Technologies Finland Oy Ltd Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

10–19 2.000–9.999*

Modultek Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

20–49 2.000–9.999*
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Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 
v. 2004 (henkeä) 

Liikevaihto
v. 2004 (1.000 €)

Oy International Business Systems 
IBS Ab 

Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

10–19 20.000–*

Prolosoft Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

10–19 400–999

Saraware Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

20–49 2.000–9.999*

Softsizing Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

5–9 200–399

SysOpen Oyj / Digia Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

20–49 0–999*

Tietoenator Oyj Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

20–49 20.000–*

Trivet Software Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

5–9 400–999

WM-Data Oy 
(ent. Novobit Oy)  

Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

50–99 20.000–*

Yomi Software Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

10–19 20.000–*

Datamarkka Oy Tietojärjestelmät Tietojenkäsittely 10–19 Ei tiedossa
Festum Oy Tietojenkäsittely 10–19 Ei tiedossa
TietoEnator Oyj Tietojenkäsittely 10–19 Ei tiedossa
Fujitsu Services Oy Tietojärjestelmien palvelutuottaja Ei tiedossa* 20.000–*
JVN Solutions Oy  Tietojärjestelmien palvelutuottaja 10–19 Ei tiedossa*
Headpower Oy Tietoverkkopalvelut 10–19 1.000–1.999
 
Rauman seutukunta (8 yritystä) 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Datamarkka Oy Atk-laitteita 0–4 Ei tiedossa*
Rauman ATK-Antti Oy Atk-laitteita 0–4 Ei tiedossa*
Terameri Oy Atk-laitteita, -sovelluksia ja  

-ohjelmistoja 
0–4 Ei tiedossa*

Affecto Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

20–49 20.000–*

Comprog Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

20–49 2.000–9.999

Progman Oy Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

20–49 1.000–1.999

Sentera Oyj (ent. Sysforte Oy) Muu ohjelmistojen suunnittelu, 
valmistus ja konsultointi 

10–19 1.000–1.999

TietoEnator Oy Tietojenkäsittely 10–19 Ei tiedossa
 
Pohjois-Satakunnassa ei ole alan yrityksiä, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. 
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 
Yleiset, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajiin liittyvät trendit 
 

1. Yritysrakenteen muutos jatkuu edelleen ja vaikuttaa myös Satakuntaan: 
isot yritykset kasvavat isommiksi ja pieniä yrityksiä syntyy lisää.   

2. Toimialalla ei ole pelkästään alueellisesti (esim. Satakunnassa) toimivia 
organisaatioita, vaan yritykset toimivat kansallisesti. 

3. Ala on lyhyellä viiveellä riippuvainen globaaleista ja taloudellisista 
trendeistä. 

4. Asiakasyrityksissä T&K-toiminnot tehdään pääosin Suomessa, mutta 
alihankinnat Aasiassa ja kokoonpano Euroopassa. Tähän globalisaation 
haasteeseen on alan palvelutuottajien vastattava tulevaisuudessa.  

5. Verkottumisen päätrendinä on asiakkaan eri toimipisteiden ja ali-
hankkijoiden integroituminen, jossa sovellusintegraatio-onnistuminen 
muodostuu keskeiseksi tekijäksi. 

6. Ohjelmistokehitysosaamista tulee tulevaisuudessa kasvavissa määrin 
halvemman työvoiman maista sekä resurssien että uusien itsenäisten 
yrittäjien muodossa. 

7. Kilpailu kansainvälistyy, kun asiakasyritysten päätöksenteko tapahtuu 
ulkomailla. 

8. Alan liiketoiminta on maantieteellisesti paikasta riippumatonta. Tämä antaa 
mahdollisuuden hajauttaa toimintaa ja vastata näin kansainvälisten 
asiakkaiden haasteisiin. 

9. Teollisuusyrityksissä ja julkisella sektorilla tapahtuvan ulkoistamisen myötä 
alalla tapahtuu rakenteellista kasvua. Tämän lisäksi myös yritysten 
orgaaninen kasvu on edelleen vahvaa. 

 
 
Teknologioiden kehittymiseen liittyvät trendit 
 

1. Teknologiat kehittyvät, mutta aikaisempaa hitaammalla nopeudella.  
2. Mobiilit teknologiat tulevat käyttöön. Tietokoneet keskustelevat yhä 

paremmin keskenään (”machine-to-machine”-konseptit) ja kuluttaja-
käyttäytyminen muuttuu yhä enemmän mobiiliksi. 

3. Sähköinen asiointi ja sähköinen liiketoiminta lisääntyvät. 
4. Hajautetut ratkaisut lisääntyvät edelleen (internet-arkkitehtuurit). 
5. Teknologiakumppaneista saattaa tulla kilpailijoita. Toimijoiden roolit 

muuntuvat teknologia- ja asiakastarpeen mukaan nopeasti.  
6. Nykyisessä ja tulevassa kilpailussa törmätään kasvavassa määrin  

ASP-palveluihin. 
7. Tietoliikenteen varmuuden, nopeuden ja hinnan kehitys on sekä 

mahdollisuus palvelujen kehittämisessä että uhka lisääntyvän kilpailun 
myötä. 

8. Tietoturvan merkitys kasvaa huomattavasti. 
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9. Etäteknologiat ja niihin liittyvät ohjelmistot ja järjestelmät kehittyvät 

nopeasti. 
10. Tuotteisiin ja sovelluksiin lisätään entistä enemmän älykkyyttä anturi-

teknologian ja ohjelmistojen kehittyessä. Tästä esimerkkeinä ovat mm. 
itseohjaavuus, itsekorjautuvuus, tiedonkeruu, paikannus, alkuperätieto ja 
lämpötilatieto. 

11. RFID-tunnistustekniikka luo uusia mahdollisuuksia ja korvaa mm. viiva-
koodit. 

12. Integraatiotyökalut (streamserve) lisääntyvät.  
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ROADMAP 
 

 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 
Teknologia ja toiminta-
rakenne 

• Minikoneet 
• Ohjelmistoyritysten synty 
• Yrityksistä yhtiöitettiin 

ohjelmistoyrityksiä 
• Asiakaskohtaisista 

ratkaisuista tuotepohjaisiin 
ratkaisuihin 

• PC 
• Uusia palveluyrityksiä, 

tietotekniikkayritykset 
• Ohjelmistojen osuus 

toimituksissa ylitti laitteiden 
arvon 

• Internet 
• Sulautetut järjestelmät 
• Muuttuneet kilpailuroolit: 

partneri voi olla yhteistyö-
kumppani, mutta myös 
kilpailija 

• Tietoturvan merkitys 
korostuu 

• Kädessä/taskussa pysyvät 
laitteet 

• Päätelaitteisiin integroidaan 
entistä enemmän 
ominaisuuksia  

• ASP:t 
• Koneiden ja laitteiden 

etäohjaus 
• Maailmanlaajuinen 

kollaboraatio 
• Partnership Business -malli 

(syvä integraatio) 
• Nopeutuvat kehityssyklit, 

pienet toimitusmäärät 
 

Ohjelmointikehittimet • C 
• C++ 
• Kehittimet 

- Oracle 
- Progress 
- Uniface 

 

• Java • j2ee 
• Net 

 

Ohjelmointitavat • Client Servers 
• Kyky/mahdollisuus hallita 

ohjelmointikieli/-tapa 
• Tietokannat 
 

• Objektipohjainen • Kompleksisuus, paljon 
standardirajapintoja, 
erikoistuminen 

• Web Service 
• Avoimen lähdekoodin yhä 

laajempi soveltaminen 
(freewaresoft)  
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SWOT-ANALYYSI 
 
Toimialan nykyistä ja lähiajan tilannetta on kuvattu SWOT-analyysillä, jota työstetään 
seuraavalla sivulla edelleen toimenpiteiksi: 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• Alalla on vahva kokemus- ja osaamispohja. 
• Innovatiivista, ammattitaitoista ja sitkeää 

väkeä on saatavilla kohtuuhintaan. 
• Yrittäjyys 
• Erikoisosaamisalueet (insinööritaito) esim. 

     - PDM-osaaminen 
     - eBusiness (business-to-business) 
     - hajautetun prosessin hallinta  
       (synergic collaboration) 
     - logistiikan hallinta (SCM:n osa) 
     - symbian-osaaminen 

• Nykyisten asiakkaiden asiakasprosessit 
tunnetaan (kiinteät asiakassuhteet). 

• Tietoliikenteeseen liittyvä ohjelmisto-
osaaminen hyvää 

• Asiakassuhteiden hoito ja sitoutuneisuus  
• Satakunnassa toteutettava alan koulutus 
 

• Yritysten koko, taloudelliset voimavarat ja 
riskinottokyky 

• Pääomasijoittajat ja teknologiakeskusinfra-
struktuuri ovat Satakunnassa 
kehittymättömiä verrattuna vastaaviin muihin 
alueellisiin rakenteisiin. 

• Alueelta puuttuvat todelliset alan veturi-
organisaatiot (yritys tai kehitysorganisaatio, 
vrt. Oulu Wellness Forum). 

• Merkittävät isot asiakkaat ovat poistuneet 
alueelta. 

• Satakuntalainen asiakaskunta ostaa 
mielellään ulkopuolisilta palveluntuottajilta. 

• Nykyisten toimijoiden on vaikea löytää 
alueelta pilottiyritystä, jonka kanssa kehitys-
yhteistyötä voitaisiin tehdä. 

• Yliopistokeskustoiminta ei ole vielä tuonut 
näkyviä tuloksia yritysten toimintaan. 

• Myynti- ja markkinointitaito verrattuna 
tekniseen osaamiseen sekä kyky kasvaa 
kansalliseksi/ globaaliksi toimijaksi 

• Riittävä asiakaspohja on saavutettu kapealla 
(niche)tuotteella. 

• Ei ole aikaansaatu alueelle yhtään 
merkittävän kokoista ”veturiyritystä”, joka 
kykenisi kansainvälistymään tai toimisi 
kapealla alueella globaalisti ja samalla 
työllistäisi alueen verkostoa. 

 
Mahdollisuudet Uhat 
• Isot yritykset vievät yrittäjävetoisten yritysten 

ohjelmistotuotteita suuremmille markkinoille. 
• Tehdään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa 

uusien resurssien varmistamiseksi. 
• Globaalit niche-businekset (sovellukset) 
• Verkostoituminen 

     - kansallinen/kansainvälinen alihankinta 
     - kansainvälistyminen/etabloituminen 
     - teknologiapartneroituminen 

• ASP-toiminta luo mahdollisuuden asiakas-
pohjan laajentamiseen. 

• Hyödynnetään Baltian ja Venäjän resursseja ja 
kustannustasoa. 

• Mobiilit järjestelmät ja näihin liittyvä ohjelmisto-
osaaminen 

 

• Globaalit pelurit ja ”standardiohjelmat” 
valtaavat toimintakentän, esimerkkinä 
Microsoftin Business Solutions pk-sektorille. 

• ASP mahdollistaa nopeat muutokset (läpi-
murrot). 

• Kapean osaamisalueen varassa toimiminen 
ja siihen kohdistuva markkinahäiriö saattaa 
vaarantaa toimintaa merkittävästi. 

• Yrityskauppojen seurauksena yritykset 
keskittävät toimintojaan ja tuotekehitys-
toimintaa siirtyy pois Satakunnasta. 
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TOIMIALAN KESKEISET STRATEGISET KEHITYSTOIMEN-
PITEET 
 
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset 
strategiset kehitystoimenpiteet dynaamisen SWOTin muotoon seuraavasti: 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 

1. Innovatiivista, ammattitaitoista ja sitkeää väkeä on 
saatavilla kohtuuhintaan. 

2. Erikoisosaamisalueet (insinööritaito) esim. 
- PDM-osaaminen 
- eBusiness (business-to- 
  business) 
- hajautetun prosessin hallinta  
  (synergic collaboration) 
- logistiikan hallinta (SCM:n osa) 
- mapper-osaaminen (Unisys) 
- epoc/symbian-osaaminen 

1. Yritysten koko, taloudelliset voimavarat ja 
riskinottokyky 

2. Pääomasijoittajat ja teknologiakeskusinfrastruktuuri 
ovat Satakunnassa kehittymättömiä verrattuna 
vastaaviin muihin alueellisiin rakenteisiin. 

3. Alueelta puuttuvat todelliset alan veturiorganisaatiot 
(yritys tai kehitysorganisaatio, vrt. Oulu Wellness 
Forum). 

4. Ei ole aikaansaatu yhtään merkittävän kokoista 
”veturiyritystä”, joka kykenisi kansainvälistymään tai 
toimisi kapealla alueella globaalisti ja samalla 
työllistäisi alueen verkostoa. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Globaalit niche-businekset (sovellukset) 
2. Verkostoituminen 

- kansallinen/kansainvälinen alihankinta 
- kansainvälistyminen/etabloituminen 
- teknologiapartneroituminen 

3. ASP-toiminta luo mahdollisuuden asiakaspohjan 
laajentamiseen. 

1. Globaalit pelurit ja ”standardiohjelmat” valtaavat 
toimintakentän, esimerkkinä Microsoftin Business 
Solutions pk-sektorille. 

2. ASP mahdollistaa nopeat muutokset (läpimurrot). 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
VAHVISTA (vahvuuksia) 
 
1. Vahvista alan satakuntalaisten yritysten erikoisosaamisalueita ja vahvaa insinööri-

taitoa 
• hyödyntämällä platformien (teknologiainfrastruktuurien) kehittyminen laatimalla 

erikoisosaamisalueiden moduulit ja tuotteistetut ratkaisut näitä tukeviksi  
• huomioimalla alalla tapahtuva voimakas standardoituminen, joka vähentää 

räätälöintiä minimiin ja lisää integroinnin merkitystä 
• kohdistamalla toimijoiden liiketoiminnan kehittämistä oheisen kaavion tasoille 2–4, 

joista taso 2 tulee olemaan keskeisin toimialue satakuntalaisille yrityksille vuonna 
2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1-taso: Globaaleja standardeja, joita on yhä vähemmän niin, että ne olisivat merkittäviä ja globaalisti käytettäviä. 
• 2-taso: Core-ohjelmisto myydään globaalille integroijalle tai globaalille asiakkaalle, mikä luo hyvät kansain-

välistymismahdollisuudet. Tämä taso on mahdollisuus myös satakuntalaisille toimijoille. 
• 3- ja 4-tasot: Vaativat liiketoiminnan ja sen prosessien hyvää tuntemusta ja jopa siihen liittyvää konsultointia. Näillä 

tasoilla asiakkuuden hallinta on keskeistä. Satakunnan osalta tämä on veturiyritysten toimintaa Suomessa tai 
valituissa suomalaisissa, kansainvälisissä konserneissa.  

4. taso: Integrointi toimintaverkostoon 

3. taso: Yrityskohtainen soveltaminen yritysprosessien mukaisesti 

2. taso: Core-ohjelmistomoduulit (asiakas- tai toimittajakohtaisia) 

1. taso: Platformit 
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 

1. Innovatiivista, ammattitaitoista ja sitkeää väkeä on 
saatavilla kohtuuhintaan. 

2. Erikoisosaamisalueet (insinööritaito) esim. 
- PDM-osaaminen 
- eBusiness (business-to- 
  business) 
- hajautetun prosessin hallinta  
  (synergic collaboration) 
- logistiikan hallinta (SCM:n osa) 
- mapper-osaaminen (Unisys) 
- epoc/symbian-osaaminen 

 

1. Yritysten koko, taloudelliset voimavarat ja 
riskinottokyky 

2. Pääomasijoittajat ja teknologiakeskusinfrastruktuuri 
ovat Satakunnassa kehittymättömiä verrattuna 
vastaaviin muihin alueellisiin rakenteisiin. 

3. Alueelta puuttuvat todelliset alan veturiorganisaatiot 
(yritys tai kehitysorganisaatio, vrt. Oulu Wellness 
Forum). 

4. Ei ole aikaansaatu yhtään merkittävän kokoista 
”veturiyritystä”, joka kykenisi kansainvälistymään tai 
toimisi kapealla alueella globaalisti ja samalla 
työllistäisi alueen verkostoa. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Globaalit niche-businekset (sovellukset) 
2. Verkostoituminen 

- kansallinen/kansainvälinen alihankinta 
- kansainvälistyminen/etabloituminen 
- teknologiapartneroituminen 

3. ASP-toiminta luo mahdollisuuden asiakaspohjan 
laajentamiseen. 

1. Globaalit pelurit ja ”standardiohjelmat” valtaavat 
toimintakentän, esimerkkinä Microsoftin Business 
Solutions pk-sektorille. 

2. ASP mahdollistaa nopeat muutokset (läpimurrot). 
 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 

VAHVISTA (vahvuuksia) jatkuu… 
 

2. Vahvista innovatiivisen ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta Satakunnassa: 
• panostamalla alan koulutuksessa erityisesti tuotekehitykseen, uusiin innovaatioihin 

sekä protokehitykseen, koska pelkkä koodaus ja ”raakatyö” teetetään 
tulevaisuudessa lähialueilla (esim. Pietarissa) ja pienalihankkijoilla. Huomaa myös, 
että vuonna 2010 ohjelmistotuotanto on edelleen ”käsityötä”, koska ohjelmointi-
työkalut kehittyvät varsin hitaasti 

• mahdollistamalla yritysten toiminta toimipistemuodossa myös pääkaupunkiseudulla, 
mikä lisää uskottavuutta asiakkaissa ja antaa toisaalta asiantuntijoille 
mahdollisuuden työskennellä Satakunnasta käsin.  

 
 
HYÖDYNNÄ (mahdollisuuksia) 
 
1. Hyödynnä globaaleja niche-busineksia (sovelluksia) 

• panostamalla kasvuun, joka tapahtuu, kun ICT-teknologiaa otetaan käyttöön yhä 
useammissa sovelluksissa ja näiden sovellusten keskinäisessä integraatiossa 

• erikoistumalla ja toteuttamalla oma toiminta entistä ”teollisemmin”, kun alalta 
häviävät ”hype” ja muut vastaavat kasvu-uskoiset muoti-ilmiöt 

• kehittämällä asiakasyrityksille tehokkuutta lisääviä ja uusia liiketoimintaprosesseja 
tukevia standarditietojärjestelmiä, joita voidaan räätälöidä asiakkaan yksilöityyn 
tarpeeseen 

• tarjoamalla näihin mobiilin toiminnan mahdollistavia tuotteita. 
2. Hyödynnä kansainvälistymistä ja verkostoitumista 

• huomioimalla, että asiakkuudet muuttuvat kansainvälisiksi, jolloin teknologian lisäksi 
pitää hallita myös kansainvälinen toiminta ja kansainvälisyys 

• hallitaksesi entistä paremmin asiakkaiden liiketoimintaprosessit 
• rakentaaksesi henkilökohtaisen kontaktiverkon, joka muodostaa selkeän menestys-

tekijän. 
3. Hyödynnä ASP-toiminnan luomaa mahdollisuutta asiakaspohjan laajentamiseen, 

tarjoamalla uudet sovellutukset ASP-käyttömahdollisuudella.   
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 

1. Innovatiivista, ammattitaitoista ja sitkeää väkeä on 
saatavilla kohtuuhintaan. 

2. Erikoisosaamisalueet (insinööritaito) esim. 
- PDM-osaaminen 
- eBusiness (business-to- 
  business) 
- hajautetun prosessin hallinta  
  (synergic collaboration) 
- logistiikan hallinta (SCM:n osa) 
- mapper-osaaminen (Unisys) 
- epoc/symbian-osaaminen 

 

1. Yritysten koko, taloudelliset voimavarat ja 
riskinottokyky 

2. Pääomasijoittajat ja teknologiakeskusinfrastruktuuri 
ovat Satakunnassa kehittymättömiä verrattuna 
vastaaviin muihin alueellisiin rakenteisiin. 

3. Alueelta puuttuvat todelliset alan veturiorganisaatiot 
(yritys tai kehitysorganisaatio, vrt. Oulu Wellness 
Forum). 

4. Ei ole aikaansaatu yhtään merkittävän kokoista 
”veturiyritystä”, joka kykenisi kansainvälistymään tai 
toimisi kapealla alueella globaalisti ja samalla 
työllistäisi alueen verkostoa. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 1. Globaalit niche-businekset (sovellukset) 
2. Verkostoituminen 

- kansallinen/kansainvälinen alihankinta 
- kansainvälistyminen/etabloituminen 
- teknologiapartneroituminen 

3. ASP-toiminta luo mahdollisuuden asiakaspohjan 
laajentamiseen. 

1. Globaalit pelurit ja ”standardiohjelmat” valtaavat 
toimintakentän, esimerkkinä Microsoftin Business 
Solutions pk-sektorille. 

2. ASP mahdollistaa nopeat muutokset (läpimurrot). 
 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
KEHITÄ (heikkouksia) 
 
1. Kehitä alan yritysten kokoa, taloudellisia voimavaroja ja riskinottokykyä 

• tukemalla Satakunnassa uusien 1–3 henkilön yritysten syntymistä  
• varmistamalla yritysten kannattavuus samalla, kun kriittinen volyymi on saavutettava 

joko tuote- tai henkilösidonnaisesti, ohjelmistotuotteiden hintataso laskee ja henkilö-
kustannukset nousevat Suomessa 

• käyttämällä hyväksi kehittyneitä ohjelmistotyökaluja (Java) ja alihankintaa Baltian ja 
Venäjän alueilta, jotta tuotteiden kehityskustannuksista saadaan laskevia.  

2. Kehitä Satakunnassa teknologiakeskusinfrastruktuuria ja pääomasijoitustoimintaa. 
3. Kehitä Satakuntaan veturiorganisaatio, jolla on edellytyksiä kansainväliseen 

verkostoitumiseen ja globaaliin toimintaan kapealla erikoisosaamisalueella 
• luomalla alueelle yhteinen synerginen, ohjelmistotekninen (sovelluslähtöinen) 

miniklusteri, jolla on vähintään yksi selkeä veturiyritys ja sama osaamispohja. 
 
 
VARAUDU (uhkiin) 
 
1. Varaudu globaalien pelurien ja ”standardiohjelmien” vahvistumiseen ja 

mahdolliseen toimikenttävaltaukseen 
• huomioimalla, että asiakkaat haluavat nopeita modulaarisia ratkaisuja, joiden 

takaisinmaksuaika on lyhyt (kuukausia) 
• valmistautumalla hyötypohjaiseen hinnoitteluun 
• tarjoamalla osalle yrityksistä tietojärjestelmäpalvelut täysin ulkoistettuina. 

2. Varaudu ASP:n mahdollistamiin nopeisiin muutoksiin, jotka saattavat tuoda uusia 
läpimurtoja joillekin sovelluksille 
• tuottamalla verkon läpi myytäviä tuotteita, moduuleita ja palveluita 
• hyödyntämällä Suomeen tuleva uusi ulkomainen ohjelmatarjonta, toimimalla 

kustannustehokkaana myynti- ja jakelukanavana. 
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 
 
Toimialan kehittyminen (numeerisesti): 

 
Toimialan arvioidaan voivan kehittyä Satakunnassa seuraavasti: 

 
 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

186 
(v. 2004) 

n. 220 +19 % 
= +2,9 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

645 
(v. 2002) 

n. 900 +40 % 
= +4,3 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

50.188 
(v. 2002) 

n. 74.000 +48 % 
= +5,0 % p.a. 

 
 

Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset: 
 

1. Kansainvälisten projekti- ja myyntiosaajien lisäkoulutuksen 
käynnistämiseksi suositellaan SAMKiin englanninkielistä tietotekniikka-
koulutusta 

 
2. Yritysvetoisen kasvuprojektin perustaminen alan miniklusterin 

synnyttäminen: 
• kartoittamalla nykytoimijoiden avainkompetenssit, keskinäinen 

synergisyys (mm. yhteinen platform), verkottumismahdollisuudet 
(alihankinta). Kartoitus on toteutettu osana TTY:n Porin yksikön ICT-
TOTI-projektia.  

• keskittymällä jonkin seuraavista osa-alueista   
– asiakastoimialalähtöiset synergiat, esimerkiksi 

- teknologiayritysten arvoverkon yhteinen integroitu tuotta-
vuuden ja tuotannon ohjaus-/kehitysohjelmisto (järjestelmä) 

- etäteknologiaan liittyvät mobiilit järjestelmät (ohjaus, etä-
hallinta, jälkihuolto) 

- automaatioon liittyvät yritys-/sovelluskohtaiset ohjaus-
järjestelmät (pc-pohjaiset, väylätekniikat, mobiilit/IP-ratkaisut) 

- prosessiteollisuuden kiinteät ja mobiilit ohjaus-, informaatio- 
ja kunnossapitojärjestelmät 

– healthcare-sovellukset ja healthcare-toimialan luoma synergia 
– oma rakenteellinen ohjelmistominiklusteri lähtien yritysten omista 

liikeideoista 
• lisäämällä alan yritysten liiketoiminta-, tuotteistamis- ja myyntiosaamista  
• löytämällä muutamia avainhenkilöitä, jotka profiloituvat miniklusterin 

vetäjiksi 
• perustamalla projektia johtamaan julkinen toimija PrizzTech-

yliopistokeskus-akselille 
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3. SAMKin ja Yliopistokeskuksen toiminnan kohdentaminen: 

• käyttämällä paikallisten yritysten tuotetuntemusta (PDM, ERP tai 
vastaavat) 

• painottamalla toimintaa niihin tulevaisuuden trendeihin ja teknologioihin, 
joilla voidaan houkutella uusia yrityksiä Satakunnan alueelle  

• lisäämällä kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja kansainvälisiä yhteyksiä 
(esim. Pietari) 

 
 

 
Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: 
Perustetaan yhteinen, synerginen, ohjelmistotekninen miniklusteri. 
Tunnistetaan siihen liittyvät ”core-ohjelmistomoduulit” sekä kehitetään veturi-
yrityslähtöinen toimintamalli ohjaamaan tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä 
yritysten keskinäistä verkostoitumista klusteripohjaisesti. 
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Tämän toimialan raportti on laadittu päivittämällä 
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TOIMIALA (MINIKLUSTERI) 
 
Toimialan kuvaus 
 
Toimialan miniklusterirakenne Satakunnassa on kuvattu oheiseen kaaviokuvaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päätelaitteiden 
ohjelmistot 

Internet-
palveluja ja  

-tuotteita 
tuottavat 
yritykset 

Sisällön ja 
lisäarvopalvelujen 

tuottajat 
(ml. palvelu-

portaalit) 

Verkon 
rakennus- ja 

ylläpitoyritykset 

Sidostahot 
- Porin yliopistokeskus 
- SAMK 
- TTY:n Rauman yksikkö
- Tekes 
- PrizzTech Oy  
  (+ osaamis- 
  keskusohjelmat) 
- Satakuntaliitto 

Tietoturva-
yritykset 

Tietoliikenne-
välineiden ja  

-komponenttien 
valmistajat 

Tietoliikenne-
konsultointi ja 
asiantuntija-

palvelut 

Tietoliikenne-
palveluja 
tuottavat 
yritykset 

Puhelinyhtiöt 
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Nykytilan määrittely (lähde: Tilastokeskus) 
 
Nykytilan numeerinen tarkastelu ja kehitys on esitetty alla olevissa taulukoissa sisältäen seuraavat 
toimialaluokat: 
• Teleliikenne (TOL 642) 
 
Huom. *-merkittyjä tilastotietoja ei saada, koska alueella liian vähän yrityksiä  
 

 Yritysten lukumäärä / toimipaikkoja seutukunnittain 
 v. 2002 v. 2003 v. 2004 

Porin seutukunta 17 15 22 
Rauman seutukunta 6 6 6 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

1 1 1 

Yhteensä 24 22 29 
 

 Jako kokoluokkiin (v. 2004) seutukunnittain 
 Alle 10 henkeä 10–49 henkeä Yli 50 henkeä Yli 100 henkeä Ei tiedossa 

Porin seutukunta 11 5 0 1 5 
Rauman seutukunta 5 0 0 1 0 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

0 1 0 0 0 

Yhteensä 16 6 0 2 5 
 

 Työllisten määrä seutukunnittain 
(henkeä) 

Liikevaihdon määrä seutukunnittain 
(1.000 €) 

 v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

v. 2001 v. 2002 v. 2003 
ennakkotieto 

Porin seutukunta 306 288 289 50.527 46.135 47.445 
Rauman seutukunta 137 142 152 23.204 25.007 25.024 
Pohjois-Satakunnan 
seutukunta 

–* –* –* –* –* –* 

Yhteensä 510 500 568 80.810 86.546 94.394 
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Keskeiset yritykset segmentoituina (lähde: Tilastokeskus) 
 
Taulukkoon on pääsääntöisesti listattu ne yritykset, joiden henkilöstömäärä ylittää 5 henkeä. Yritykset on 
luokiteltu ensin toimialasegmenteittäin (segmentit aakkosjärjestyksessä) ja toimialasegmentin sisällä aakkos-
järjestyksessä yritysnimen mukaan.  
 
Satakunta (27 yritystä), ei seutukuntajakoa 
 
Yritys Toimialasegmentti Henkilöstö 

v. 2004 (henkeä) 
Liikevaihto

v. 2004 (1.000 €)
Siemens Oy (sivutoimipaikka) Muu 0–4* Ei tiedossa*
Aniblast Oy Muu teleliikenne Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Lassi Ketola Muu teleliikenne Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Oy Keystep Production Ltd. Muu teleliikenne Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Rivaldo Avoin Yhtiö Muu teleliikenne Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Sonera Carrier Networks Oy Muu teleliikenne Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Vattidata Oy Muu teleliikenne 0–4* Ei tiedossa*
Wireless Connections Finland Oy Muu teleliikenne 0–4* Ei tiedossa*
Digita Oy Ohjelmansiirtopalvelut Ei tiedossa* 20.000–*
Huimamedia Oy Ohjelmansiirtopalvelut 5–9* Ei tiedossa*
Eurajoen Teleosuuskunta Puhelinliikenne 5–9* 0–999*
Auria Oy Puhelinyhtiö Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Elisa Oyj Puhelinyhtiö Ei tiedossa* Ei tiedossa*
Lännen Puhelin Oy Puhelinyhtiö 100–199* 20.000–*
Satakunnan Puhelin Oy Puhelinyhtiö 100–199* 20.000–*
Teliasonera Finland Oyj Puhelinyhtiö 200–499* 20.000–*
Eniro Finland Oy Ab / 
Eniro DS Oy Ab 

Sisällön ja lisäarvopalvelujen 
tuottaja 

0–4* Ei tiedossa*

Fonecta Oy Sisällön ja lisäarvopalvelujen 
tuottaja 

Ei tiedossa* Ei tiedossa*

Datamarkka Oy  Tietoliikennepalveluja tuottava 
yritys 

0–4* Ei tiedossa*

Porin SataCom Oy Tietoliikennepalveluja tuottava 
yritys 

10–19* 2.000–9.999*

SAM Finland Oy (Suomen Arts  
Management-SAM Oy) 

Tietoliikennepalveluja tuottava 
yritys 

Ei tiedossa* Ei tiedossa*

Saraware Oy (ent. Insinööri-
toimisto Sarajärvi Oy) 

Tietoliikennepalveluja tuottava 
yritys 

20–49* Ei tiedossa*

Itecon Solutions Oy Tietoliikennepalveluja tuottava 
yritys, Sisällön ja lisäarvo-
palvelujen tuottaja, Internet-
palveja ja -tuotteita tuottava yritys, 
Tietoliikennekonsultointi ja asian-
tuntijapalvelut 

Ei tiedossa* Ei tiedossa*

Bitboys Oy Tietoliikennevälineiden ja  
-komponenttien valmistus 

10–19* 2.000–9.999*

RaumaConnect Oy Ltd Verkon rakennus ja ylläpito 0–4* Ei tiedossa*
Suomen Voimatekniikka Oy Verkon rakennus ja ylläpito Ei tiedossa* Ei tiedossa*
YIT-Primatel Oy (sivutoimipaikka) Verkon rakennus ja ylläpito Ei tiedossa* 20.000–*
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TRENDIT JA VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 
Yleiset, tietoliikenteeseen liittyvät trendit 
 

1. Tietoliikennepalvelujen kehittyminen on ollut odotettua hitaampaa. Verkon 
kapasiteetti on edelleen ”vajaakäytössä”, kun verkkoa hyväksikäyttäviä 
palveluja puuttuu.  

2. Alan keskeinen liiketoimintalaki on, että edellisen teknologiasukupolven 
tuotoilla maksetaan seuraavan sukupolven investoinnit. Tämä periaate on 
alalla uudistuneen lainsäädännön myötä tulevaisuudessa uhattuna. 

3. Yritysten keskittymiskehitys jatkuu edelleen. 
4. Tietoliikenneyritykset palaavat takaisin ydinliiketoimintaansa. 
5. Teknologian kaikkivoipaisuuteen uskomisesta on siirrytty ja siirrytään liike-

toimintalähtöiseen ajatteluun. Uudenlaisten ansaintalogiikoiden merkitys 
korostuu edelleen. 

6. Verkon käytön hinnoitteluun tulee uusia malleja. 
7. Verkon komponenttien hintakehitys on edelleen laskeva. 
8. Tietoturvapalvelujen tarve on voimakkaasti kasvava. 
9. SMS-/MMS-palvelujen käyttö lisääntyy. 
10. Kahdenvälinen kommunikaatio lisääntyy sisältäen uusia teknisiä lisäarvoja 

kuten kuva. 
11. Puhe siirtyy IP- ja mobiiliverkkoihin, mikä muuttaa alan tulonmuodostus-

rakenteita. 
12. Mobiliteetti korostuu kaikessa kommunikoinnissa/tiedonsiirrossa. 
13. Tiedonsiirron merkityksen kasvu on edelleen keskeistä, kun palvelujen 

hintataso laskee, paremmat välineet valtaavat päätelaitemarkkinat ja 
etäisyyden merkitys vähenee. 

14. Runkoverkkojen tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa edelleen ja hinta alenee. 
15. Investointipääomat kehittämiseen tulevat jatkossa pääasiassa alan sisältä. 

(Aikaisemmin oli ulkoisia tekijöitä osana alan hypea.) 
16. Laajakaistaliittymät yleistyvät. Yhteydet tulevat lähes ”joka paikkaan”. 
17. Käyttöön tulee vaihtoehtoisia laajakaistaratkaisuja (kuten UMTS, digi-tv, 

kiinteä yhteys ja kaapelimodeemi). 
18. Autoon liitettävät kommunikaatiovälineet lyövät itsensä läpi lähivuosina. 
19. IP-maailman myötä ihmisten käyttäytymistavat muuttuvat (24 tuntia 

aktiivista aikaa). 
20. WLAN-pienalueratkaisut lyövät itsensä läpi (kampukset, satamat, 

teollisuusalueet ja pienet taajamat). Tulee myös muita vastaavia, 
kustannustehokkaita ratkaisuja. 

21. Mobiilin 2,5 G:n tarjonta ja käyttö lisääntyvät tarjonnan myötä nopeasti. 
22. Alan kehitystä jarruttaa investointipääomien siirtyminen Euroopan huuto-

kauppojen myötä toimialan ulkopuolelle. Vastaavan investointivolyymin 
aktivoiminen vie useita vuosia (Euroopan luvat olivat 116 miljardia euroa). 

23. Langattomat ratkaisut luovat lisäkysyntää moderneille lankaverkoille. 
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ROADMAP 
 

 1980-luku 1990-luku 2000-luku 2010-luku 
Pääteknologiat • Digitaalitekniikka 

• Valokaapeliteknologia + siirto-
kapasiteetti 

• Tietoliikennesatelliitit 
 

• Mobiiliteknologia digitalisoitui 
• IP-tekniikka 
• Suuret siirtokapasiteetit 

• Liikenteen priorisointi 
(laatuluokitus) 

• Aallonpituusmultiplexaus  
(= kuituikkunat) 

• Digi-tv 
• ALL-IP integroituneet ratkaisut 
 

• All optical -ratkaisut 
• 3. ja 4. sukupolven mobiili-

ratkaisut  
• Laajakaista-tv  

Käyttösovellukset 
Asiakaskäyttö 

• Faksi 
• Data (modeemiratkaisut) 

• Mobiili viestintä (puhe) 
• Datapainotteisuus 
• Sähköposti 
• Viestinnän räjähtäminen 

(sähköposti), massajakelu  

• Paikannus 
• Tietoturva 
• Roskapostisuodatus 
• Digi-tv (kuva ja ääni) 
• VoIP (Voice-over-Internet) 
• Kone- ja laitesovellukset, älyn 

lisääminen: eläkeläis- ja muu 
käyttäjäryhmäkohtainen 
viestintä 

• Tiedostettu ja tiedostamaton 
tiedonsiirto 

• Terveys ja hyvinvointi — 
teknologinen seuranta 

• Langattomat ratkaisut 
 

Ansaintalogiikka 
(tulon muodostus) 

• Puheviestinnän tuotot: kauko-
puhelut 

• Mobiliteetti 
• NMT-tuotto 

• Tekstiviestituotot 
• GSM-tuotot 
• Dataliikennetuotot 

• IP-data 
• Virtuaaliverkkotuotot 
• Mobiilipuhetuotot 
• Yksilöiden tietoliikennetuotot 
• Kuukausimaksupohjainen IP-

hinta 
• Yritysviestinnässä helpot 

kokonaisratkaisut, asiakas-
hallinta mukana 

• Osuus BKT:sta kasvaa 3,5 % — 
mobiilipainotteinen 

 

• Bittivolyymiin perustuva 
laskutus 

• Lisäarvopalvelut 
• Palvelun laatu 

- access-kapasiteetti 
- siirron laatu 

• Käyttäjäryhmäkohtaisia 
palveluja (esim. vanhukset, 
maksukykyiset) 

• Tietoturvapalvelut 
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SWOT-ANALYYSI 
 
Toimialan nykyistä ja lähiajan tilannetta on kuvattu SWOT-analyysillä, jota työstetään 
seuraavalla sivulla edelleen toimenpiteiksi: 
 
Vahvuudet Heikkoudet 
• Stabiili, vahva asiakaspohja antaa toiminnalle vakautta ja pitkä-

jänteisyyttä. 
• Alueella on laadukas tietoliikenneinfrastruktuuri. 
• Keskeisillä toimijoilla (= operaattorit) on vakaa taloudellinen 

asema. 
• Kansallinen kilpailu on luonut kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut 

sekä toimintamallit. 
• Toimialan teknologinen kehitys on jatkuvaa ja se luo kilpailu-

kykyä. 
• Tutkimus- ja kehitysverkko: kehitystyö tehdään teollisuuden ja 

oppilaitosten kehitysorganisaatioiden yhteistyönä. 
• Alueella on määrällisesti ja laadullisesti riittävä koulutus 

(osaajatarjonta). 
• Alan toimijoiden lukumäärä satakunnassa on sopiva, fokus 

selkeä ja yhteistyö helppoa. 
• Sovellusosaaminen on lisääntynyt esim. terveydenhuollon 

alueella. 
• Alan viimeisin teknologia on käytössä (ja hallinnassa). 
• Yliopiston ja vastaavien toimijoiden avulla seurataan nopeasti 

kehittyvän teknologian uusia/viimeisimpiä kehitysaskelia. 
• Päätoimijoiden omajalostusaste on korkea. Tehdään paljon itse.
 

• Merkittävissä projekteissa ei ole kyetty 
viemään teknisiä ratkaisuja toimiviksi 
sovelluksiksi. 

• Yrityskoot ovat pieniä — panos-
mahdollisuudet riittämättömiä. 

• Operaattoreiden ajautuminen 
”investointilamaan”, mikä jarruttaa 
kehitystä ja uuden yritystoiminnan 
kehittymistä ja kasvua. 

• Päätoimijat ovat alueellisten/ 
paikallisten tarpeiden tyydyttäjiä. 

• Sääntely ja lainsäädäntö kehittyvät 
suuntaan, joka jarruttaa alan kehitystä. 

• Asiakkaiden huomio kiinnittyy 
pelkästään palvelujen hintaan 
hinta/laatusuhteen sijasta. 

Mahdollisuudet Uhat 
• Osaava resurssitarjonta luo mahdollisuuksia yritystoiminnan 

laajentamiseen, uusien yritysten saamiseen alueelle ja uusien 
teknologioiden kaupallistamiseen. 

• Aikaansaadaan merkittäviä kansallisia projekteja ”ministeriö-
lähtöisin” voimavaroin (esim. terveydenhuolto). 

• Oikeilla valinnoilla ja fokusoinneilla voidaan kasvaa alan keski-
määräistä kasvua nopeammin esim. seuraavilla alueilla: laaja-
kaista, IP ja langattomat ratkaisut. 

• Toimialan rakenne alueella mahdollistaa uusien teknologioiden 
pohjalta uusia spin-offeja, uusia liikeideoita ja uutta yritys-
toimintaa. 

• Uudet kulutustottumukset sekä kommunikaation helppouden ja 
nopeuden hyödyntäminen eri asiakassegmenteissä luovat 
mahdollisuuksia esim. vanhuksille ja nuorille. 

• Alueellisen tutkimuksen ja kehityksen fokus sekä aikaikkuna 
keskittyvät tuote- ja tuotantosovelluksiin eli tunnistettuun 
aikajaksoon. Tämä parantaa onnistumistarkkuutta. 

• Kasvatetaan toimitusvolyymia alihankinnan osalta perustuen 
omaan osaamiseen ja resursseihin (kaikkien toimijoiden 
yhteistyö on tältä osin tarpeellista). 

• Pienet yritykset ja niiden liikeideat ovat hyvin kapeita. Toimivat 
välittömästi globaaleilla markkinoilla, globaalein tuotteistuksin  
(= nopeat kansainvälistyjät). 

• Verkostoitumista lisätään palveluntuottajien kanssa. 
• Tarjotaan laajempia ja laadukkaampia kokonaispalveluja 

asiakkaille paikallisten kumppanuuksien avulla. 
 

• Uudet hinnoittelurakenteet, esim. 
kiinteät hinnoittelut 

• Viranomaisratkaisulla annetaan 
perusinfrastruktuuriverkko muiden 
toimijoiden käyttöön ilman riittävää 
pääomavastiketta. 

• Yliopistokeskuksen rooli on keskeinen, 
mutta rahoituspohja on vielä epävakaa.

• Tärkeä voimavara, yliopistokeskus 
hajautuu monialakouluttajaksi. 

• Alueen väestöpohjan ja ostovoiman 
laskeminen vaikuttaisi negatiivisesti 
päätoimijoihin (operaattoreihin). 

• Valtakunnallisesti ei kyetä ohjaamaan 
investointeja ja kehityspanoksia. 
Alueellinen, aluepoliittinen 
vaikuttaminen on vielä vähäistä. 

• Sääntely ja lainsäädäntö kehittyvät alan 
yritysten kannalta väärään suuntaan. 
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TOIMIALAN KESKEISET STRATEGISET KEHITYSTOIMEN-
PITEET 
 
SWOT-analyysin pohjalta on valittu toimialan strategisen kehittymisen kannalta keskeiset 
strategiset kehitystoimenpiteet dynaamisen SWOTin muotoon seuraavasti: 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 

1. Keskeisillä toimijoilla (= operaattorit) on vakaa taloudellinen 
asema. 

2. Kansallinen kilpailu on luonut kilpailukykyiset tuotteet ja 
palvelut sekä toimintamallit. 

3. Toimialan teknologinen kehitys on jatkuvaa ja se luo 
kilpailukykyä. 

4. Tutkimus- ja kehitysverkko: kehitystyö tehdään teollisuuden 
ja oppilaitosten kehitysorganisaatioiden yhteistyönä. 

5. Sovellusosaaminen on lisääntynyt esim. terveydenhuollon 
alueella. 

1. Yrityskoot ovat pieniä — panosmahdollisuudet 
riittämättömiä. 

2. Operaattorit ajautuvat ”investointilamaan”, mikä 
jarruttaa kehitystä ja uuden yritystoiminnan 
kehittymistä ja kasvua. 

3. Päätoimijat ovat alueellisten/paikallisten tarpeiden 
tyydyttäjiä. 

4. Sääntely ja lainsäädäntö kehittyvät suuntaan, joka 
jarruttaa alan kehitystä. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 

1. Toimialan rakenne alueella mahdollistaa uusien 
teknologioiden pohjalta uusia spin-offeja, liikeideoita ja 
uutta yritystoimintaa. 

2. Alueellisen tutkimuksen ja kehityksen fokus sekä aika-
ikkuna keskittyvät tuote- ja tuotantosovelluksiin eli 
tunnistettuun aikajaksoon. Tämä parantaa onnistumis-
tarkkuutta. 

3. Kasvatetaan toimitusvolyymia alihankinnan osalta 
perustuen omaan osaamiseen ja resursseihin. 

1. Uudet hinnoittelurakenteet, esim. kiinteät hinnoittelut 
2. Yliopistokeskuksen rooli on keskeinen, mutta 

rahoituspohja on vielä epävakaa. 
3. Alueen väestöpohjan ja ostovoiman laskeminen 

vaikuttaisi negatiivisesti päätoimijoihin 
(operaattoreihin). 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
VAHVISTA (vahvuuksia) 
 
1. Vahvista keskeisten toimijoiden (operaattorien) kilpailukykyä ja kansallisen kilpailun 

luomia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita sekä toimintamalleja. 
2. Vahvista Satakunnassa laadukasta tietoliikenneinfrastruktuuria sekä tietoliikenteen 

tutkimus- ja kehitysverkkoa 
• lisäämällä yhteistyötä teollisuuden ja oppilaitosten kehitysorganisaatioiden välillä  
• säilyttämällä alan koulutusvolyymi niin ”korkeana”, että voidaan tyydyttää ICT-alan 

tarpeet ja tarjota kasvumahdollisuuksia sekä vahvistaa ulkopuolisten (pääkaupunki-
seudun) yritysten sijoittumispäätöksiä Satakuntaan 

• panostamalla poikkitieteelliseen ja monipuoliseen koulutukseen, jossa huomioidaan 
tietoliikenteen sekä ohjelmistosisältöpalvelujen osaajatarpeet.  

3. Vahvista lisääntynyttä sovellusosaamista sekä ison osuuden ottamista kasvavista 
markkinoista esim. terveydenhuollon alueella. 

 
 
HYÖDYNNÄ (mahdollisuuksia) 
 
1. Hyödynnä toimialan rakenteen ja uusien teknologioiden mahdollistamat uudet spin-

offit, uudet liikeideat ja uusyritystoiminta.  
2. Hyödynnä alueellisen tutkimuksen ja kehityksen keskittyminen kehittämällä sellaisia 

tuote- ja tuotantosovelluksia, jotka luovat ratkaisuja tunnistetussa aikajaksossa. 
3. Hyödynnä alihankintatoimintaa kasvattamalla sen toimitusvolyymia 

• lisäämällä omaa osaamista ja resursseja 
• lisäämällä kaikkien alan toimijoiden yhteistyötä.
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Vahvuudet Heikkoudet 

VA
H

VI
ST

A
 

1. Keskeisillä toimijoilla (= operaattorit) on vakaa taloudellinen 
asema. 

2. Kansallinen kilpailu on luonut kilpailukykyiset tuotteet ja 
palvelut sekä toimintamallit. 

3. Toimialan teknologinen kehitys on jatkuvaa ja se luo 
kilpailukykyä. 

4. Tutkimus- ja kehitysverkko: kehitystyö tehdään teollisuuden 
ja oppilaitosten kehitysorganisaatioiden yhteistyönä. 

5. Sovellusosaaminen on lisääntynyt esim. terveydenhuollon 
alueella. 

1. Yrityskoot ovat pieniä — panosmahdollisuudet 
riittämättömiä. 

2. Operaattorit ajautuvat ”investointilamaan”, mikä 
jarruttaa kehitystä ja uuden yritystoiminnan 
kehittymistä ja kasvua. 

3. Päätoimijat ovat alueellisten/paikallisten tarpeiden 
tyydyttäjiä. 

4. Sääntely ja lainsäädäntö kehittyvät suuntaan, joka 
jarruttaa alan kehitystä. 

K
EH

ITÄ
 

Mahdollisuudet Uhat 

H
YÖ

D
YN

N
Ä

 

1. Toimialan rakenne alueella mahdollistaa uusien 
teknologioiden pohjalta uusia spin-offeja, liikeideoita ja 
uutta yritystoimintaa. 

2. Alueellisen tutkimuksen ja kehityksen fokus sekä aika-
ikkuna keskittyvät tuote- ja tuotantosovelluksiin eli 
tunnistettuun aikajaksoon. Tämä parantaa onnistumis-
tarkkuutta. 

3. Kasvatetaan toimitusvolyymia alihankinnan osalta 
perustuen omaan osaamiseen ja resursseihin. 

1. Uudet hinnoittelurakenteet, esim. kiinteät hinnoittelut 
2. Yliopistokeskuksen rooli on keskeinen, mutta 

rahoituspohja on vielä epävakaa. 
3. Alueen väestöpohjan ja ostovoiman laskeminen 

vaikuttaisi negatiivisesti päätoimijoihin 
(operaattoreihin). 

VA
R

A
U

D
U

 

 
 
KEHITÄ (heikkouksia) 
 
1. Kehitä yritysten panos- ja investointimahdollisuuksia 

• luomalla Satakuntaan suotuisa kasvupohja ja toimintaedellytykset yrityksille 
• tarjoamalla yrityksille tiloja ja muita erikoisratkaisuja 
• tukemalla erityisesti yli 20 hengen organisaatioita, joissa kasvun jatkaminen on 

haasteellista. 
 

2. Kehitä uuden yritystoiminnan syntymistä, kehittymistä ja kasvua 
• aktivoitumalla markkinointiin ja myyntiin erityisesti tieto- ja ohjelmistoteknisten 

palvelujen saamiseksi Satakuntaan 
• panostamalla lobbaukseen ja tuomalla esimerkiksi pääkaupunkiseudun päättäjiä 

alueelle tutustumaan mahdollisuuksiin ja toimintaedellytyksiin. 
 

3. Kehitä päätoimijoiden alueellista ja paikallista roolia toimialan alueellisina veturi-
yrityksinä. 

 
4. Kehitä toimijoiden yhteistä vaikuttamista sääntelyn ja lainsäädännön laadintaan. 
 
 
VARAUDU (uhkiin) 
 
1. Varaudu uusiin hinnoittelurakenteisiin, erityisesti kiinteään hinnoitteluun esimerkiksi 

tietoliikennepalveluissa. 
 
2. Varaudu yliopistokeskuksen epävakaaseen rahoituspohjaan sekä hajautumiseen 

monialakouluttajaksi. 
 
3. Varaudu alueen väestöpohjan ja ostovoiman laskemiseen. 
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET JA SUOSITUKSET 
 
Toimialan kehittyminen (numeerisesti): 

 
Toimialan arvioidaan voivan kehittyä Satakunnassa seuraavasti: 
 
 Nykytila v. 2010 Muutos 
Yritysten luku-
määrä (kpl) 

29 
(v. 2004) 

n. 35 +19 % 
= +3,0 % p.a. 

Työllisten luku-
määrä (henkeä) 

500 
(v. 2002) 

n. 700 +40 % 
= +4,3 % p.a. 

Liikevaihto  
(1.000 €) 

86.546 
(v. 2002) 

n. 128.000 +48 % 
= +5,0 % p.a. 

 
Perustelut: 
• Yritysten lukumäärä kasvaa ulkoistamiskehityksen ja uusyritystoiminnan 

kautta. 
• Lisäksi Satakuntaan sijoittuu kansallisen tason yrityksiä, johtuen 

alhaisemmasta kustannustasosta. 
• Työllisten lukumäärä kasvaa alueen koulutus- ja tutkimustoiminnan 

ansiosta. 
• Toimitaan kasvavilla markkinoilla. 

 
 
Keskeisimmät toimenpide-ehdotukset: 

 
1. Toimialan rakenteen ja uusien teknologioiden mahdollistamien uusien 

spin-offien, uusien liikeideoiden ja uusyritystoiminnan tukeminen  
2. Päätoimijoiden alueellisen ja paikallisen roolin kehittäminen niin, että ne 

voivat toimia toimialan alueellisina veturiyrityksinä. 
3. Satakunnan tietoliikennealan tutkimus- ja kehitystoiminnan 

kehittäminen lisäämällä yhteistyötä teollisuuden ja oppilaitosten kehitys-
organisaatioiden välillä. 
 

 
 
Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus: 
Kehitetään tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla uusien teknologioiden 
mahdollistamia spin-offeja ja liikeideoita pääyritysten ohjauksessa. Tämä 
vaatii alueella uskaliaita, yrityslähtöisiä ja fokusoituja valintoja ja päätöksiä. 
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17. JULKISTEN PALVELUJEN TUOTTAMISTAPOJEN 

MUUTOS JA HANKINTA OSTOPALVELUINA 
 
Satakunnan palveluvision 2010 tarkastelujakson aikana uskotaan julkisten 
palvelujen tuottamistavoissa ja ostopalvelujen käytössä tapahtuvan merkittä-
viä muutoksia. Näin tulee olemaan myös Satakunnan alueella ja siksi useissa 
tämän palveluvision toimialatarkasteluissa julkisten palvelujen tuottamisen 
siirtyminen yksityisten yritysten, järjestöjen tai muiden vastaavien toteutta-
maksi nähtiin yhtenä mahdollisuutena toimialan kasvulle.   
 
Koska julkisten palvelujen mahdollisella siirtymisellä yksityisten palvelun-
tuottajien tuottamaksi on vaikutusta useiden palvelutoimialojen kehitykseen, 
päätettiin tätä kehitystä tarkastella lyhyesti erikseen tämän työn yhteydessä. 

 
 
Julkisten palvelujen avaaminen kilpailulle 

 
Julkinen sektori (kuntayhteisöt ja valtiohallinto) uudistui 1990-luvulla merkittä-
västi, kun julkisten palvelujen tuotantoa alettiin markkinaehtoistamaan ja 
avaamaan kilpailulle. Tämä tarkoitti toisaalta yrityksille mahdollisuuksia päästä 
tuottamaan julkisen vallan järjestämisvastuuseen määriteltyjä tehtäviä, mutta 
myös julkisten toimijoiden oman palvelutuotannon laajenemista perinteisesti 
yksityisten yritysten hoitamille toimialoille.  
 
Julkisen sektorin palvelutuotannon markkinaehtoistamisessa ja kilpailulle 
avaamisessa valtiohallinto on ollut edelläkävijä. Siirryttäessä uudelle vuosi-
tuhannelle on saman muutoksen painopiste siirtynyt kunnalliseen palvelu-
tuotantoon. Siksi nyt onkin nähtävissä, että tämän vision tarkastelujaksolla 
kunnallisella sektorilla tulee tapahtumaan merkittävä murros palvelu-
tuotantoon liittyen. Jo nyt osa kunnista on siirtynyt palvelutuotannossa 
käyttämään merkittävässä määrin yksityistä sektoria, kun taas osa on vielä 
lähes täysin oman palvelutuotannon varassa.  

 
 
Kuntien palvelujen tuottaminen  

 
Kuntien palvelujen tuottamistavan muutokseen vaikuttavat monet tausta-
tekijät, jotka tulevat joka tapauksessa vaikuttamaan niin, että palvelurakenne 
tulee muuttumaan. Tällaisia palvelurakenteen ja -painotusten muutosta 
tukevia taustatekijöitä ovat muun muassa: 
 
• kuntien ikärakenteen muuttuminen niin, että yli 65-vuotiaiden suhteellinen 

määrä kasvaa ja samalla nuorten määrä pienenee 
• kuntien kiristyvä talous ja valtiohallinnon taholta tulevat lisävaatimukset 

kuntien palveluluiden tuottamiselle 
• kuntien oman työvoiman eläköityminen, joka johtaa kunnallisessa 

päätöksenteossa valintatilanteeseen uuden henkilöstön rekrytoinnin ja 
ostopalvelujen käytön välillä. 
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Näiden taustatekijöiden vaikutuksesta kuntien yhteistyössä ja -toiminnassa on 
jo tapahtunut kehitystä, joka on lisännyt yhteistyötä palvelujen tuotannossa ja 
hankinnassa. Tämä vahvistaa mahdollisuuksia markkinaehtoiseen ja kilpailua 
hyödyntävään toimintaan sekä kuntien omien resurssien vapautumista 
erityisesti varsinaisen kuntalaisille suunnatun palvelutuotannon saatavuuden 
ja laadun turvaamiseen.   

 
Kuntien tarjoamien julkisten palvelujen tuotantotavat vaihtelevat tällä hetkellä 
suuresti. Tämän työn aikana on todettu, että käytettävään tuotantotapaan 
vaikuttavat monet tekijät, joita ovat muun muassa: 
 
• kuntien taloudellinen tilanne 
• kuntien asemoituminen kasvukeskus- tai muuttotappiokunniksi 
• kunnan poliittinen päätöksentekoilmasto 
• kunnan virkamiesten ja oman palvelutuotantohenkilöstön suhtautuminen 

ostopalvelujen käyttöön ja tilaaja-tuottajamallin hyödyntämiseen. 
 

Tulevaisuudessakin samat vaikuttavat tekijät ovat läsnä, kun kuntasektorilla 
on päätettävä käytettävästä palvelujen tuotantotavasta. Ennustetaankin, että 
vielä pitkään yksityinen sektori tulee olemaan yleisesti kunnan itse tuottamien 
palvelujen täydentäjä.  
 
Ainakin Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan yksityisten ostopalvelujen 
suurempi käyttö kunnissa mahdollistaa positiivisen kierteen syntymiseen koko 
alueelle (Svensk Näringsliv 2003). Tutkimuksen tuloksena todettiin muun 
muassa, että kun kunta käyttää enemmän yksityisiä ostopalveluja, 
 
• alueelle syntyy uusia yrityksiä 
• alueellinen talouskasvu kiihtyy 
• työllisyysaste paranee. 

 
Seuraavassa on taulukon muodossa käsitelty kuntien toiminnan eri osa-
alueita ja palvelujen tuottamisen tilannetta nyt ja ennustettavia kehityssuuntia 
palvelusektoreittain.  
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Palvelu Tilanne nyt Kehitys 

Tekninen toimi 
Jätehuolto Kaksi päätoimintamallia:  

joko kunnalla/kuntayhtymillä 
yhtiöitetty jätehuolto tai jätehuolto 
on annettu yksityisten yritysten 
hoidettavaksi. 

Toiminta jatkuu valituilla toiminta-
malleilla, yhtiöitettyihin jätehuolto-
yrityksiin tulee mahdollisesti 
osakkaiksi teollisuus ja kuljetus-
liikkeet.  

Vesihuolto  
(puhdas vesi, jätevesi, 
verkostot) 

Pääasiassa on yhtiöitetty 
kunnallisille vesilaitoksille. 

Pienten vesilaitosten yhteistyö 
lisääntyy, vesilaitoksiin tulee 
mahdollisesti osakkaiksi 
teollisuus. 

Rakennustoimi Viranomaistehtäviä (esim. raken-
nusvalvonta) ei voida ulkoistaa. 
Pääosa muista rakentamisen 
palveluista (mm. suunnittelut, 
toteutukset) hankitaan jo nyt 
ulkopuolisilta palveluntuottajilta. 

Viranomaistehtävissä pienten 
kuntien yhteistyö tulee lisään-
tymään, esim. riittävän ammatti-
taidon varmistamiseksi. 
Palvelujen hankinta jatkuu 
edelleen ja tiivistyy kumppanuus-
toiminnan suuntaan. 

Kiinteistöhallinta 
ja -huolto 

Kunnissa on käytössä hyvin 
erilaisia toteutusmalleja ja kuntien 
oma osaava henkilöstö on 
eläköitymässä. Kiinteistöjen hoito 
ostetaan ulkopuolisena palveluna 
jo useissa kunnissa. 

Kunnissa on suuri kiinteistö-
massa, jonka kiinteistönhallinta ja 
-hoito ovat siirtymässä yksityisten 
yritysten hoitoon.  

Ulkoalueiden 
hoito 

Siirtynyt laajasti yksityisten 
yritysten hoitoon tai ainakin 
kunnissa ollaan ulkoalueiden 
hoitoa kilpailuttamassa. 

Kilpailutus lisääntyy ja kunnat 
etsivät pitkäaikaisia kumppaneita 
ulkoalueiden hoitoa varten. 
Tehokas toiminta vaatii yrittäjiltä 
merkittävät investoinnit. 

Terveydenhuolto 
Perusterveyden-
hoito 

Kunnat ja kuntayhtymät ovat 
ulkoistaneet perusterveyden-
huollon palveluja toistaiseksi 
vähän, kuitenkin esim. keikka-
lääkereiden käyttö on lisääntynyt.  

Perusterveydenhuolto tulee 
pysymään pääasiassa julkis-
painotteisena tulevaisuudessakin. 
Uusia ratkaisuja perusterveyden-
huollon järjestämiseen etsitään 
pilottikokeiluilla.   

Hammashoito Hammashuolto on palveluala, 
jossa on perinteisesti ollut paljon 
yksityisiä palveluntuottajia muihin 
terveydenhuollon aloihin nähden. 
Yksityisten toimijoiden käyttö on 
lisääntynyt KELAn korvausten 
kattaessa yhä suuremman joukon 
väestöstä. 

Hammashuollossa tilanne 
julkisten ja yksityisten tuottajien 
välillä tulee pysymään hyvin 
nykyisenlaisena.  

Erikoissairaan-
hoito  

Erikoissairaanhoidossa yksityisten 
ostopalvelujen käyttö on tyypilli-
sesti vähäistä. Eniten ostetaan 
erilaisia laboratorio- ja tutkimus-
palveluja. Koko maan tasolla 
yksityisen palvelutuotannon osuus 
on n. 23 % koko tuotannosta. 
Satakunnassa vastaava luku on  
n. 18 %. 

Erikoissairaanhoidossa yksityisten 
ostopalvelujen käytön uskotaan 
lisääntyvän perusterveyden-
huoltoa nopeammin. Erikois-
sairaanhoidon osalta ostojen 
lisääntyminen on kuitenkin riippu-
vainen sairaanhoitopiirien ja 
kuntien suunnitelmista ja 
päätöksenteosta.  
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Palvelu Tilanne nyt Kehitys 

Sosiaalipalvelut 
Lasten ja nuorten 
asumispalvelut 

Lasten ja nuorten asumis-
palvelujen tuottajina yksityiset 
palveluntuottajat ovat merkittäviä 
toimijoita. Näiden asumis-
palvelujen tuottajista on myös 
tyypillisesti ollut pulaa eli kysyntää 
palveluille on enemmän kuin 
palvelujen tuottajia. 

Yksityiset palveluntuottajat 
tulevat jatkossakin olemaan 
merkittävässä asemassa näiden 
palvelujen tuottajina. Yksityiset 
palvelutuottajat tulevat verkos-
toitumaan ja liittymään yhteen 
entistä enemmän. 

Päihdehuolto Päihdehuollon alueella vajaa 
puolet toiminnasta on yksityisten 
palveluntuottajien toteuttamaa ja 
loput kunnallista toimintaa. 
Yksityisestä palvelutuotannosta 
pääosan toteuttavat erilaiset 
järjestöt. 

Päihdehuollossa edelleen mer-
kittävinä yksityisten palvelujen 
tuottajina ovat järjestöt, joiden 
merkitys on edelleen kasva-
massa. Lisäksi päihdehuollossa 
saattaa tulevaisuudessa olla 
kysyntää aikaisempaa yksilölli-
semmille päihdehuoltopalveluille. 

Vanhusten ja 
vammaisten 
asumispalvelut 

Kunnilla on tyypillisesti paljon 
laitosmaisia asumispalveluja 
vanhuksille. 

Kuntien laitosmaisten asumis-
palvelujen rinnalle kehittyy 
enemmän kodinomaista ja 
yksilöllistä hoitoa tarjoavaa 
yksityistä palvelua. 

Lasten päivähoito Lasten päivähoidossa yksityinen 
toiminta ei ole vielä merkittävää ja 
lisäksi kolmas sektori tuottaa 
merkittävän osan yksityisestä 
päivähoidosta. 

Yksityisten yritysten ja ammatin-
harjoittajien toteuttama lasten 
päivähoito on lisääntymässä, kun 
kunnat lisäävät valinnanmahdolli-
suuksia palveluseteleiden 
käyttöönotolla. 

Kotipalvelu Pääosa kotipalveluista toteutetaan 
edelleen kuntien omana palve-
luna. Kotipalveluissa yksityisten ja 
usein pienien yritysten toiminta on 
merkittävämpää kuin kolmannen 
sektorin toiminta. 

Yksityisten palvelutuottajien käyttö 
kotipalveluissa tulee 
lisääntymään. Merkittävää tälle 
lisääntymiselle on palvelusetelien 
käyttöönotto kunnissa, mikä lisää 
asiakkaan omaa mahdollisuutta 
valita palveluntuottaja ja palvelu-
taso. 

Työtoiminta ja 
työhön kuntoutus 

Pääosa toiminnasta hoidetaan 
kunnallisena toimintana. 

Osa toiminnasta saattaa siirtyä 
tulevaisuudessa ns. sosiaalisten 
yritysten hoitoon, jolloin kuntien 
oman toiminnan osuus vähenee. 

Opetus- ja sivistystoimi 
Koulut ja 
oppilaitokset 

Lähes pääsääntöisesti kunnat 
tuottavat itse koulutuspalvelut. 

Koulutuspalvelut ovat pääsään-
töisesti kuntien itse tuottamia 
palveluja tulevaisuudessakin. 
Oppilaitosten koko kasvaa ja niitä 
saatetaan yhtiöittää. 
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Palvelu Tilanne nyt Kehitys 

Muun tuotannon tukipalvelut  
Siivoustoimi Kunnissa on vielä paljon omaa 

henkilöstöä ja kunnan oma 
toiminta on tehokasta siivoustyön 
mitoitusperusteista johtuen. Osa 
kunnista käyttää yksityisiä palve-
lun tarjoajia. 

Kunnat eivät helposti lisää omia 
resurssejaan, joten lisätarpeet 
kilpailutetaan tyypillisesti. 
Kilpailutukseen tulee tulevai-
suudessa vaikuttamaan myös 
yritysetiikkaan liittyvät kysymykset 
(halpatyövoiman käyttö, laatutaso 
yms.). 

Ruokahuolto Kunnissa on paljon omaa henki-
löstöä, jonka osuus koko henki-
löstöstä on merkittävää. Osa 
kunnista on ulkoistanut. 

Tulee siirtymään yksityisille 
palveluntarjoajille, mutta siirtymis-
nopeus vaihtelee kunnittain 
merkittävästi. 

Puhelinvaihde-
palvelut 

Hoidetaan tällä hetkellä suurelta 
osin omana työnä. 

Puhelinteknologian kehitys on 
voimakasta, mikä vähentää 
kuntien omien investointien 
järkevyyttä ja lisää ostopalvelujen 
käyttöä puhelinvaihdepalveluissa. 

Hallinto 
Taloushallinto ja 
henkilöstöhallinto  

Pääosa taloushallinnon 
palveluista hoidetaan kunnissa 
itse tuotettuina palveluina. Näillä 
hallinnonaloilla on jo paljon 
seudullisesti toteutettuja malleja, 
joissa kuntien omistama yhtiö 
hoitaa rutiiniluonteiset tehtävät.  

Talous- ja henkilöstöhallinnossa 
kuntien yhteistyö tulee 
lisääntymään ja tarjoamaan 
mahdollisuuksia myös yksityisille 
palvelutarjoajille. Lisäksi 
yksityisten henkilöstöpalvelujen 
käyttö tulee lisääntymään. 

Tietohallinto-
palvelut 

Tietohallintopalvelut hoidetaan 
kunnissa pääasiassa omin 
resurssein. 

Tulevaisuudessa erityisosaamisen 
tarve tulee edelleen korostumaan, 
mikä lisää ostopalvelujen käyttöä. 
Kunnat yhdistävät toimintojaan ja 
näin syntynyt palveluntuottaja 
voidaan yhtiöittää. 
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Muiden julkisten palvelujen tuottaminen  

 
Kuntien julkisten palvelujen lisäksi julkisia palveluja tuotetaan myös valtio-
hallinnossa, puolustusvoimissa, poliisissa yms. Kuten tämän osan alussa 
todettiin, valtiohallinto on ollut edelläkävijä palvelutuotannon markkina-
ehtoistamisessa ja ostopalvelujen käyttämisessä.  
 
Uuden piirteen valtiohallinnon tarvitsemien palvelujen käytölle on tuonut 
pyrkimys hajasijoittaa valtiohallinnon laitoksia maakuntiin. Satakunnan osalta 
tavoitteena on saada maakuntaan valtiohallinnon kehittyviä palvelutoimintoja, 
joiden sijoittuminen alueelle vaikuttaisi joidenkin yksityisten palvelualojen 
kysyntään ja loisi mahdollisuuksia paikallisille toimijoille.  

 
Viime vuosina myös puolustusvoimat on käynnistänyt useita selvityshankkeita 
ja kokeiluja omien huolto- ja tukipalvelujensa (esim. muonitus, palkanmaksu, 
ajoneuvojen kunnossapito, terveydenhuolto) ostamisesta ulkopuolisilta 
palveluntuottajilta. Satakunnassa tämä kehitys on tietysti merkittävää, onhan 
alueella kaksi isoa varuskuntaa Säkylän Huovinrinteellä ja Kankaanpään 
Niinisalossa. Puolustusvoimien ulkoistamiskehitystä leimaa kuitenkin pyrkimys 
löytää kansallisen tason palveluntuottajia tarjoamaan samat palvelut 
puolustusvoimille kaikkialle Suomessa. Tämä kehitys syö tietysti 
mahdollisuuksia paikallisilta pieniltä palveluntuottajilta toimia suoraan 
puolustusvoimien palveluntoimittajana. Kehitystä olisi hyvä ohjata suuntaan, 
jossa paikalliset toimijat verkostoituisivat suurempien kansallisten toimijoiden 
toimittajiksi paikallistasolla. Tällöin isolla toimijalla on taas paremmat 
mahdollisuudet toimia kokonaispalvelun tuottajana puolustusvoimille.  
 



Satakunnan palveluvisio 2010 
 
 
 

Oy Swot Consulting Finland Ltd 197 (199) 23.5.2005 

 
Julkisten palvelujen hankinta  

 
Julkisten palvelujen hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta on pitkä 
prosessi, jonka etenemiseen vaikuttavat monet tekijät sekä ostavan julkisen 
organisaation että yksityisen palveluntuottajan puolella. Seuraavaan 
taulukkoon on kerätty asioita, jotka vaikuttavat prosessiin: 
  
Toiminto Julkinen sektori Yksityiset palveluntuottajat 
Yhteyshenkilöt • Tarvitaan yhteyshenkilö, joka 

on valmis ennakkoluulotto-
masti ja tosiasioihin pohjau-
tuen arvioimaan eri palvelu-
tuotantotapoja ja syntyviä 
kokonaiskustannuksia. 

• Myyjän on tunnettava julkisen 
sektorin palveluntuotantotapa, 
päätöksenteon monimutkaisuus 
ja julkinen kilpailutuslainsää-
däntö, joka poikkeaa yritysten 
välisen kaupan toimintatavoista. 

Kustannustietous • Kehittää omien palvelujen 
kustannuslaskentaa ottamaan 
huomioon välittömien 
kustannusten lisäksi myös 
välillisiä kustannuksia (mm. 
pääomien käyttö, hallinto-
palvelut yms.) todellisen 
kustannusvastaavuuden 
aikaansaamiseksi. 

• Pitää tuntea oman palvelu-
tuotannon kustannusrakenne. 

• Huomiota on kiinnitettävä myös 
fyysisten tuotteiden mukana 
annettavan palvelun 
kustannuksiin.  

Palvelupaketit ja 
tuotteistus 

• Määrittelee itse tuotettavat 
palvelut ja ostopalveluna 
hankittavat kokonaisuudet. 

• Määrittelee ostopalveluna 
hankittavat kokonaisuudet 
tarkasti toimituslaajuuden ja 
laatutason osalta.  

• Kehittää julkisia palveluja varten 
palvelupaketteja ja tuotteistaa 
palveluita.  

• Tarvittaessa verkostoituu toisten 
yritysten kanssa laajempien 
kokonaisuuksien 
toimittamiseksi. 

Kilpailutus • Laatii yksiselitteiset tarjous-
pyynnöt palveluntuottajille. 

• Toteuttaa tasapuolisen 
kilpailutuksen, joka ei anna 
aihetta valitusmenettelyihin. 

• Välttää kilpailuvääristymiä ja 
niiden aiheuttamia toimintoja. 

• Lisää yhteistyötä kilpailu-
tuksessa toisten julkisten 
toimijoiden kanssa. 

• Vastaa tarjouspyyntöihin 
tarkasti.  

• Huomioi julkisen hankintalain 
vaatimukset kilpailutukselle.  

• Huomioi sen, että valitus-
menettely väärin käytettynä vie 
aikaa, kohottaa kustannuksia ja 
voi muodostua jopa osto-
palvelujen hankinnan esteeksi.  

Sopimukset  • Laatii sopimukset. • Panostaa sopimusten sisältöön 
ja sopimustekniikan 
tuntemiseen. 

Laadun-
varmistaminen 

• Vastaa, että tehty palvelu-
sopimus ja suoritetut palvelut 
vastaavat laadullisesti toisiaan. 

• Kohdentaa palvelujen sisällön ja 
laatutason asetettuja vaateita 
vastaaviksi, ei kustannus-
lähtöisesti. 
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Työskentelyyn osallistuneet muut tahot 
 

Toimialaryhmien työskentelyyn osallistuneet henkilöt on mainittu kunkin toimi-
alakohtaisen aineiston alussa.  

 
Projektin aikana haastateltiin lisäksi seuraavat henkilöt:  

 
Henkilö Yritys 
Ahlman Satu Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö / 

SininenSaga 
Helamaa Markku Länsitekniikka Oy 
Helin Jaakko Euran Rakennustarvike Oy 
Ignatius Juhani Best Western 
Juusela Tapio RTK-Palvelu Oy 
Komminaho Alpo Rauman kaupunki, Sosiaalikeskus 
Korpinen Tapani Ramboll Finland Oy 
Kuuri-Riutta Heikki Porin Lääkäritalo 
Laine Markku Puolustusvoimat, Porin prikaati 
Lehti Esa Veikko Lehti Oy 
Lehtonen Markku Porin työvoimatoimisto 
Lehtoranta Heini Satakunnan hyvinvointikeskus / Karhukunnat 
Luodesmeri Juuso Eurajoen Romu Oy 
Manninen Jouko Yyterin Kylpylähotelli 
Myllys Riitta Satakunnan ammattikorkeakoulu, Entrecare-hanke 
Määttä Antti Satakunnan Osuuskauppa 
Niemi Jari-Pekka Prizztech Oy 
Nore Minna Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy, SataSpinnu 
Nurmi Pasi Multiprint Oy 
Oivanen Pekka Rauman Seudun Kehitys Oy 
Oksanen Aarno Euran kunta 
Peltonen Maija Hopeaharjun Palvelukoti 
Ratsula Matti Antinasu & Ratsula Oy 
Ryhänen Veijo Posiva Oy 
Räsänen Riku RMJ 
Sieviläinen Jorma Osuuskauppa Keula 
Sydänheimo Lauri Tampereen teknillinen yliopisto, Rauma 
Taulu Eino Sakipa Oy 
Toivonen Manu MTC Oy 
Valtonen Kari Euran fysikaalinen hoitolaitos Kari Valtonen Ky 
Ylitalo Heimo Lääkärikeskus Minerva Oy 

 
Eri toimialakohtaisia raportteja tai vision raporttiosuutta ovat lisäksi kommen-
toineet ja antaneet kehitysehdotuksia seuraavat valiokunnat ja henkilöt: 
• Kaupan ja palvelujen valiokunta 
• Tietotekniikkavaliokunta 
• Sari Salo, hallintojohtaja, Rauman kaupunki 
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Ohjausryhmä  

 
 
Henkilö Yritys 
Aro-Heinilä Asko Rauman Seudun Kehitys Oy 

Hirvonsalo Jaakko Rauman kauppakamari 

Iisakkala Jari Porin elinkeinokeskus 

Kuikka Pentti Satakuntaliitto 

Merisaari Petri, sihteeri Oy Swot Consulting Finland Ltd 

Rantala Heikki Turun kauppakorkeakoulu  
(Porin yksikkö) 

Ratsula Matti, puheenjohtaja Antinasu & Ratsula Oy 

Saarikoski Juhani Satakunnan kauppakamari 

Sjöholm Harri Oy Swot Consulting Finland Ltd 

Ylitalo Heimo Lääkärikeskus Minerva Oy 
 
 

 


