
  

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 
2020 – ESITTELYMATERIAALI 
 
 
 

Kilpailukykyä 

uusiutumalla yli 

rajojen 



TEOLLISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
VOIMAKKAASSA  MUUTOKSESSA – VISIO TARVITAAN 

• Satakunnan teollisuusvisio 2020 -projektissa päivitettiin v. 2008 

tehty vastaava Satakunnan Teollisuusvisio 2015 sekä uudistettiin 

visio vastaamaan nykyistä ja tulevaa liiketoimintaympäristöä ja 

toimialarakenteita 

• Projektia rahoittivat Satakuntaliitto sekä Rauman ja Satakunnan 

kauppakamarit 

• Projektin ohjauksesta vastasivat Rauman ja Satakunnan 

kauppakamarit, ja prosessia tuki Ramboll Management Consulting  

• Projekti toteutettiin laajassa yhteistyössä eri alojen 

teollisuusjohtajien, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa 

• Esim. sähköinen kysely, ohjausryhmän kokoukset ja johtoryhmän työkokoukset,  
teemakohtaiset työpajat 
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VISIOTYÖSSÄ KOLME PÄÄTAVOITETTA  JA 
PROSESSISSA KOLME  PÄÄVAIHETTA 
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1) Tulevaisuudenkuvan  ennakointi ja ymmärtäminen:  
Toimintaympäristön muutosten ja kehitysnäkymien  tunnistaminen ja kuvaaminen  

2) Satakunnan teollisuuden tilannekuva: Satakunnan teollisuuden 
kokonaiskilpailukykyyn liittyvien edellytysten ja mahdollisuuksien sekä kasvuun 
vaikuttavien tekijöiden määrittäminen  sekä toimialariippumattomasti että teemoittain 

3) Vision laatiminen: Teollisuuden keskeisten päämäärien, tavoitteiden  ja 
kehittämistoimenpiteiden määrittäminen. Visio on lähtökohtaisesti 
toimialariippumaton ja siinä otetaan teemakohtaisia näkymiä 



VISIOTYÖN TARKEMPI VAIHEISTUS 

1. Käynnistys:  Lähtökohtien ja tavoitteiden kirkastaminen, työsuunnitelman 
täsmentäminen. Sähköisen kyselyn kohdejoukon täsmentäminen 

2. Nykytila: Nykytilan tiivis analyysi peilaten aiempiin suunnitelmiin ja kansalliseen 
kehitykseen. Sähköinen kysely nykytilasta ja muutostrendeistä. 

3. Toimintaympäristön muutokset: muutosten tunnistaminen trendinomaisesti, 
skenaarioimalla ja myös ennalta arvaamattomien  tapahtumien tunnistamisella. 
Yhteisen ymmärryksen muodostus 
 
4. Tilannekuva: Satakunnan teollisuuden tilannekuva ja skenaariot: 
kokonaiskilpailukykyyn ja kasvuun liittyvät edellytykset ja mahdollisuudet sekä 
vaikuttavien tekijöiden määrittäminen 
 5. Visio-olettama: Satakunnan teollisuuden keskeisten päämäärien ja tavoitteiden 
määrittäminen perusskenaariossa. Muiden skenaarioiden huomiointi. Vision vaikutusten 
alustava arviointi ja kuvaaminen  

6. Visio, sen brändi ja toteutettavuus: Visio-olettaman tarkennus visioksi 
vaikutuksineen. Brändityö. Toimenpiteiden tunnistaminen Road Map-tasolla. 
Toteutumiseen liittyvien menestystekijöiden ja riskien tunnistus  

7. Satakunnan teollisuusvisio 2020 -raportin julkistus: raportin viimeistely, 
painattaminen ja esittely johtoryhmän ja työryhmien tilaisuudessa 
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VISION TYÖSTÖÄ TEHTIIN KUUDESSA 
TEEMARYHMÄSSÄ 

1) Elintarvike- ja pakkausteollisuus: jalostus, jatkojalostus, 
ruoka- ja juomateollisuus, rehuteollisuus 

2) Teollisuuden teknologiat ja palvelut: ICT, automaatio ja 
mittaus, teolliset asiantuntijapalvelut, suunnittelupalvelut, 
projektinhallintapalvelut, KIBS (Knowledge Intensive Business 
Services), logistiikka, media ja viestintä   

3) Rakennusteollisuus: talotekniikka, rakentaminen, talo- ja 
infrarakentaminen, teräsrakentaminen  

4) Luonnonvaroja hyödyntävä prosessiteollisuus: metsä- ja 
kaivosteollisuus, energiantuotanto, metallinjalostus, kemia 

5) Cleantech-teollisuus: energiatehokkuus, puhtaat 
prosessit,  biotalous  ja uusiutuva energia, vesitalous, jätehuolto 
ja kierrätys, vihreä rakentaminen 

6) Teknologiateollisuus: konepajat, telakat, meriteknologia 
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HAASTEELLINEN LÄHTÖKOHTA:  SUOMEN 
TEOLLISUUS-TUOTANTO VAJONNUT V. 2009 
TASOLLE 
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*) Pl. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi.  

Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 6/2013.  

Lähde: Tilastokeskus  

Muutos: 1-6,2013 / 1-6,2012 

Koko teollisuus: -5 % 

Teknologiateollisuus)*: -10 % 

2005=100 
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SATAKUNNAN TALOUDELLA OLLUT  KANSALLISTA 
TASOA PAREMPI KEHITYSKULKU, MIKÄ JATKUI 
TAMMI-KESÄKUUSSA 2013 
• Vienti veti Satakunnassa oikein hyvin olosuhteisiin nähden (kasvua 3,8 %), vaikka 

metsäteollisuudessa lievää laskua (-2,4 %)  kirjattiinkin. Teknologiateollisuuden vienti 
kohosi pontevasti koneiden ja laitteiden vetämänä. Kasvua kertyi tasaisesti 10,1 %.  

• Koko maassa metsäteollisuuden vienti pysyi yhä kasvu-uralla (2,4 %), mutta 
teknologiateollisuus sakkasi pahasti (-6,1 %). Siten Suomen vienti jäi alkuvuonna jonkin 
verran pakkaselle (-2,4 %). Ongelmat ovat edelleen suurimmat elektroniikka- ja 
sähkötuotteissa, mutta myös muilla metallialoilla on koettu hankaluuksia. 

Lähde: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö ja Tilastokeskus - satamittari.fi 



TELAKKAKRIISI LEIMAA TEOLLISUUDEN 
NYKYTILAA, MUTTA EI ANNA KOKO KUVAA 

• Suhdannetilanne vaihtelee alakohtaisesti suuresti – osalla yrityksistä 
menee hyvin (polarisaatio) 

• Suomessa on 450 meriteollisuusyritystä, jotka työllistävät yhteensä 
17 850 henkilöä. Viime aikojen uutiset ovat  olleet huonoja 

• STX:n Rauman telakan toiminta päättyy nykymuodossaan. Raumalta 
lähtee noin 600 työpaikkaa. 

• Metallialalla toimiva Hollming Works sja Technip Offshore supistavat 
toimintojaan  

• Uusia mahdollisuuksia, esim.: 

• Arktisten alueiden alukset ja offshore-alukset. Venäjän alustarpeet 
vuoteen 2020 mennessä noin 400 alusta 

• Öljyn- ja kaasunporauksen tarvitsemat rakenteet, laitteet ja järjestelmät 

• Ympäristösäännökset: ympäristöystävälliset ratkaisut ja teknologiat 

• Olkiluoto 4 
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SATAKUNNAN NÄKÖKULMASTA ON ENNEN 
KAIKKEA KYSE TYÖSTÄ JA TYÖPAIKOISTA  

• Suomi menettää arviolta 

42 000 valmistavan 

teollisuuden työpaikkaa 

vuoteen 2020 mennessä, 

mikäli ei pysty parantamaan 

kilpailukykyään (Boston 

Consulting Group, 2013) 

• Valmistavan teollisuuden 

työpaikat ovat 

kansantaloudelle tärkeitä. 

Yhden valmistavan 

teollisuuden työpaikan 

ympärille syntyy keskimäärin 

2,2 palvelualan työpaikkaa 

(Suomen Yrittäjät) 

 

 

• Satakunnassa työllisyystilanne on 

heikentynyt 2012 syksystä lähtien. Etenkin 

lomautukset ovat lisääntyneet. Myös 

työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista 

lomautuksista ovat kasvaneet 

(satamittari.fi) 
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Lähde: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö ja 
Tilastokeskus - satamittari.fi 



SÄHKÖINEN KYSELY LAAJALLE YRITYSJOUKOLLE 
KESÄLLÄ 2013 ANTOI HYVÄN KUVAN TILANTEESTA 

• N=141/610 
• Eniten vastaajia 

teknologiateollisuuden alalta (29 
%) 

• n. 70 % vastaajista mikro- ja 
pk-yrityksistä, 30% suurista 

 

• Voimakkaimpina Satakuntaa 
koskevina muutoksina 
koettiin 
• Talouden vahva 

suhdannevaihtelu 

• Voimistuva kv. hintakilpailu 

• Yritysten kiristyvät 
työnantajamaksut ja verot 

• Työvoiman osaamisen ja 
saatavuuden muutokset 

• Perusteollisuuden 
rakennemuutosten jatkuminen 

 

 

 

 

 

• Satakunnan kasvun ja 
kilpailukyvyn kannalta tärkeimpinä 
tekijöinä nähtiin: 

• Saavutettavuuden ja liikenneyhteyksien 
kehittäminen 

• Yritysten kehittymiskyky ja –halu 

• Satakunnan koulutustarjonnan 
varmistaminen 
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SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2020 
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VISIOTA TUKEVAT SATAKUNNAN KILPAILUKYKY- 
JA VETOVOIMATEKIJÄT 

Satakunnan teollisuuden 

kilpailukyvyn tekijöitä  

1. Meri(yhteydet) ja olemassaoleva teollinen 

infra 

2. Vakiintunut osaaminen ja 

työvoima(vankka perinne), lojaali ja 

itseohjautuva henkilöstö 

3. Kansainvälistyminen ja vientitoiminta  

teollisuudessa sisäänrakennettuna 

4. Energiaratkaisujen laaja osaaminen 

5. Maakunnan teollisuus- ja 

kehitysmyönteisyys 

Vetovoimatekijöitä uusien 

teollisuustoimijoiden 

houkutteluun 

1. Olemassa olevat aktiiviset arvoverkot   - 
kuvataan kunkin kiinnostuneen 
teollisuustoimijan näkökulmasta  

2. Yritysmyönteinen ja teollisuudelle 
suotuisa infrastruktuuri ja luvitus  - 
konkretisoidaan kiinnostuneelle toimijalle 
tapauskohtaisesti euroina 

3. Monipuolinen korkeatasoinen 
osaamisympäristö 

4. Kärkihankkeet ja yritysverkostot – 
esimerkkeinä OL 3 ja 4, Porissa 
Kupariteollisuuspuisto ja M20 Industrial 
Park, Raumalla Lakarin teollisuusalue ja 
Seaside Industry Park, Harjavalta 
Industrial Park 

5. Teollisuuslähtöinen T&K&I-toiminta  

6. Perhemyönteinen asuinympäristö 

 



SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIOTA 
TOTEUTTAVAT TEEMAT/PÄÄMÄÄRÄT 

Teollisuusyritysten 
voimakas omaehtoinen 

uusiutuminen 

Satakunnan 
teollisuuden 

roolin 
vahvistaminen 

Suomen 
teollisuus-
politiikassa 

Teollisuuden ja 
Satakunnan 
alueellisten 
toimijoiden 

tuloksellisempi 
vuorovaikutus 

KILPAILUKYKYÄ 
UUSIUTUMALLA 

YLI RAJOJEN 
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SATAKUNNAN TEOLLISUUDEN TAVOITTELEMA 
TULEVAISUUDENKUVA 2020 

 
Satakuntalaiset yritykset ovat kehittäneet 

toimintaansa ulkomaisin ja kotimaisin pääomin. 
Yritykset tuottavat rohkeita uusia sovelluksia ja 
tuotteita, ja uusia yrityksiä on syntynyt. Pienet 

yritykset ovat  kasvaneet  itsenäisesti ja hyödyntävät 
monialaisia yhteistyöhankkeita satakuntalaisten 

veturiyritysten tuella. 
 

Satakuntalainen 
toimintaympäristö on 

edistänyt 
konkreettisesti  

teollisuuden kasvua ja 
kehittämistä. Teollisuus 

tuo jatkuvasti 
Satakuntaan 
hyvinvointia. 

Satakunta on Suomen 
teollisuuden kantava 

palkki ja uudistumisen 
edelläkävijä. 
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PÄÄMÄÄRIÄ TOTEUTTAVAT KÄRKIHANKKEET 



KÄRKIHANKKEET: TEOLLISUUSYRITYSTEN 
VOIMAKAS OMAEHTOINEN UUSIUTUMINEN 

Pk-yritysten liiketoiminnan määrätietoinen kehittäminen kasvu-
uralle 
• Myynnin, markkinoinnin, strategisen johtamisen , uusien 

liiketoimintamallien sekä vientiosaamisen kehittäminen neuvonantaja-
tiimin ja valmennuksen avulla 

• Uusien markkinoiden hyödyntämiseen yhteiset toimintasuunnitelmat 
• Teollisuusvisiota toteuttavien  menestystarinoiden esille tuominen 
Vastuutaho: Yritykset, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt 
Mittari: Pk- ja kasvuyritysten määrän ja liikevaihdon kasvu 

Innovaatioista enemmän bisnestä ja uusia yrityksiä 
• Yritysten toimintaportfolion tarkistaminen spin off-mahdollisuuksien 

tunnistamiseksi 
• Riskirahoituksen, hallitustyöosaamisen ja nuorten kasvuyritysten tuen 

lisääminen 
• Prizztechin yrityshautomotoiminnan aktiivisempi hyödyntäminen 
• Korkeakouluyhteistyön kehittäminen 
Vastuutaho: Yritykset, kaupunkien ja kuntien elinkeinotoiminta, 
kauppakamarit 
Mittari: Innovaatiolähtöisten uusien yritysten ja spin-offien lukumäärä 

Paremmasta asiakastarpeen ymmärryksestä uutta ratkaisuliiketoimintaa 
• Yritysten motivointi palveluliiketoiminnan mallien ja ratkaisujen hakemiseksi 
• Satakunnan teollisuutta laajasti kokoava tapahtuma teeman ympärille “slush”-tyylisesti 
• Markkinoinnin ja myynnin fokus teknologiakeskeisyydestä asiakkaan kokonaisvaltaiseen 

ymmärtämiseen 
• Pilottikokeilu sosiaalisen median hyödyntämisestä teollisuusyrityksissä 
Vastuutaho: Yritykset  
Mittari: Uudentyyppisestä liiketoiminnasta syntyvä liikevaihto 



KÄRKIHANKKEET: TEOLLISUUSYRITYSTEN 
VOIMAKAS OMAEHTOINEN UUSIUTUMINEN 

Yhteistarjoomin maailman markkinoille 
• Vahvistetaan arvoketju-/arvoverkkoajattelua ja muodostetaan 

kokonaisratkaisuja verkostopohjalta 
• Uusia tarjoamia Tekesin rahoittaman ja Teknologiateollisuuden 

aktivoiman Isot Teemat- ohjelman kautta 
• Hyödynnetään EU-hankerahoitusta:  kehitetään yritysverkostoja 

hankemuotoisesti, nimetään  hankekoordinaattori  
Vastuutaho: Yritykset alueellisten ja kansallisten hankkeiden osana, 
kauppakamarit 
Mittari: Tarjoomakokonaisuudet ja niistä syntyvä vientitoiminta 

Houkutellaan huippuosaajat Satakuntaan 
• Kaupunkien rekrytointiportaali: rekrytoijien ja työnhakijoiden 

kohtauttaminen  
• Vahvistetaan Satakunnan teollisuuden brändiä yhteisillä rekrytointi-

ilmoituksilla 
• Tuetaan kansainvälisten huippuosaajien sijoittumista Satakunnan 

yrityksiin perehdytyspaketilla 
Vastuutaho: Kaupungit ja kunnat, yritykset, kauppakamarit 
Mittari: Muuttovoitto  

Toimialakohtaiset kärkihankkeet 
• Satakunnan rakennusteollisuuden tiikerinloikka 
• Satakunnan elintarviketeollisuuden voimakkaampi esiintulo 



KÄRKIHANKKEET: TEOLLISUUDEN JA 
ALUEELLISTEN TOIMIJOIDEN TULOKSELLISEMPI 
VUOROVAIKUTUS 

Vankempaa synergiaa ja tulosta teollisuuspuistoista 
• Jokaiselle teollisuuspuistolle varmistetaan fokus ja markkinointiviesti 
• Uusien toimijoiden houkuttelu erittäin kilpailukykyisellä hinnoittelulla 
• Teollisuuspuistojen yhteistyön tiivistäminen tukemaan puistoissa toimivien  

yritysten oppimista toinen toiseltaan ja parhaiden käytäntöjen siirtoa 
• Teollisuuspuistojen tarjoamia palveluja kehitetään yhdessä,  tavoitteena 

niiden yhteiskäyttö  ja näin saatavat synergiaedut puistojen välillä 
• Case: Seaside Industry Park Rauma 
Vastuutaho: Kaupungit ja kunnat 
Mittari: Teollisuuspuistoihin sijoittuvien uusien yritysten lukumäärä 

Sisäänheittäjä-toimintamalli uudelle teollisuudelle ja investoinneille 
• Markkinoidaan Satakunnan olemassaolevia arvo- ja alihankintaketjuja 
• Luodaan rahallisia kannustimia investoijalle 
• Tehdään tiivistä yhteistyötä Team Finland -verkoston ja Invest-in-Finland:n kanssa 
• Käynnistetaään yhteistyö  VTT:n ja Aalto-yliopiston kanssa ulkomaisen T&K:n houkuttelemiseksi 
• Kehitetään infrastruktuuria tavoitteellisemmin teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi 
Vastuutaho: Kaupungit ja kunnat 
Mittari: Satakuntaan sijoittuvat uudet yritykset ja teolliset investoinnit 

Teollisuuden ja oppilaitosten yhteistyöstä laajempaa osaamisinfraa 
• Käydään kaikilla tasoilla aktiivista ja ennakoivaa vuoropuhelua teollisuuden osaamis- ja tutkimustarpeista 
• Kehitetään yhteistyössä teknologioita ja ratkaisuja, esim. merituulivoima, biotalous, arktinen osaaminen 
• Kehitetään uusia opiskelumuotoja nuorten osaajien houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi Satakuntaan 
• Markkinoidaan teollisuutta kehittyvänä työmahdollisuutena 
Vastuutaho: SAMK, Porin yliopistokeskus (Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen 
yliopisto, Turun yliopisto), Winnova, Sataedu 
Mittari: Uudet koulutusohjelmat ja –yhdistelmät sekä yhteiset T&K&I-hankkeet 



KÄRKIHANKKEET: SATAKUNNAN 
TEOLLISUUDEN ROOLIN VAHVISTAMINEN 
SUOMEN TEOLLISUUSPOLITIIKASSA  
 

Oikea-aikainen ja tuloshakuinen Satakunnan 
teollisuuden ja valtakunnan politiikan vuoropuhelu 
• Teollisuuden kilpailukyvyn edistäminen 
• Paikallisten teollisuushankkeiden esilletuonti 
• Jatkuva lobbaustoiminta sovittujen fokusalueiden (esim. 

viennin edistäminen, infrastruktuuri, logistiikka, yliopisto-
opetus), keinojen ja vastuunjaon mukaisesti 

• Säännölliset tapaamiset, joille on määritelty teemat ja 
tavoitteet 

Vastuutaho: Kauppakamarit 
Mittari: Yhteisten tavoitteiden  toteutuminen, 
menestystarinat  
 



VISION TOTEUTTAMINEN EDELLYTTÄÄ VUOROPUHELUA YLI 
RAJOJEN – VASTAATHAN TEOLLISUUDEN VIESTEIHIN 

•Teollisuus uudistuu voimakkaasti ja sillä on jatkossakin suuri merkitys Suomen 
kansantaloudelle 

•Teollisuuden edellytyksiin ja kilpailukykyyn vaikutetaan merkittävästi poliittisilla 
päätöksillä.  Käytä poliittisen päättäjän tarkistuslistaa: Pienennänkö teollisuuden 
kustannuksia? Lisäänkö liikevaihtoa? Parannanko toimintaedellytyksiä? 

•Erityisesti kansallisten ja  EU-säädösten laadintaprosessissa ja soveltamisessa on 
huomioitava Suomen teollisuuden kilpailukyky sekä vältettävä yliregulaatiota ja 
sen tuomia kustannuksia 

•Viedään aktiivisesti eteenpäin yhteisesti sovittuja paikallisia hankkeita 

VALTAKUNNAN JA EU-TASON POLIITTISET PÄÄTTÄJÄT 

•Teollisuus luo jatkossakin alueellista hyvinvointia. Yksi teollisuustyöpaikka luo 
vähintään toisen työpaikan yksityisiin tai julkisiin palveluihin 
•Puhalletaan yhteen hiileen ja edistetään yhteisiä tavoitteita teollisuuden 
kilpailukyvyn ja Satakunnan vetovoiman kehittämiseksi 

ALUEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄT 

 
•Julkiset toimijat varmistavat teollisuuden uudistumisen ja uudet investoinnit 
Satakuntaan sujuvalla lupakäsittelyllä, kaavoituksella ja päätöksenteolla 

•Luodaan yhdessä Satakunnasta vahva yhtenäinen työssäkäyntialue 
•Käytä virkamiehen tarkistuslistaa: Pienennänkö kustannuksia? Lisäänkö 
liikevaihtoa? Parannanko toimintaedellytyksiä? 

ALUEEN  VIRKAMIEHET 



VISION TOTEUTTAMINEN EDELLYTTÄÄ VUOROPUHELUA 
YLI RAJOJEN – VASTAATHAN TEOLLISUUDEN VIESTEIHIN 

• Rakennemuutos on mahdollisuus teollisuuden uusiutumiselle. 
Teollisuus haluaa aktiivista uusiutumista yli rajojen, ja yritykset 
uskovat siihen. 

• Satakuntalaisia teollisuuden menestystarinoita löytyy paljon; 
viestithän myös onnistumisista 

ALUEEN MEDIAT 

• Teollisuus tunnustaa oppilaitosten tärkeän roolin ja haluaa 
aktivoida käytännön yhteistyötä 

• Ennakoidaan teollisuuden osaamistarpeet lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä 

ALUEEN OPPILAITOKSET 

• Teollisuus kehittyy ja sen käytössä on uusin teknologia sisältäen 
muun muassa robotiikan, teollisen internetin ja uudenlaiset 
lisäpalvelut 

OPISKELIJAT JA NUORET TYÖNHAKIJAT 



VISION TOTEUTTAMINEN EDELLYTTÄÄ VUOROPUHELUA 
YLI RAJOJEN – VASTAATHAN TEOLLISUUDEN 
VIESTEIHIN 

•Satakunnassa on riskejä  madaltava vahva teollinen perinne ja 
infrastruktuuri sekä teollisuuden tarpeita vastaava osaaminen 

•Satakunnan kunnat ja kaupungit ovat valmiita aktiivisesti tukemaan 
uuden liiketoiminnan sijoittumista 

•Satakunnassa on uusiutuva ja innovatiivinen toimintaympäristö - 
Satakuntaan kannattaa sijoittaa toimintoja  

GLOBAALIT YRITYKSET JA PÄÄOMASIJOITTAJAT 

•Satakunnassa on valmiina lisäarvoa tuottava arvoverkko 
•Satakunnassa on koulutettua työvoimaa, hyvä sijainti, valmis 
teollisuusinfra ja -perinne 

•Ruuhka-Suomen ulkopuolella on tilaa yrittää ja asua, ja työvoiman 
saatavuus on parempaa kuin muualla 

SIJOITUSPAIKKAA  HAKEVAT YRITYKSET 



SATAKUNNASSA ON VAHVOJA TEOLLISUUSBRÄNDEJÄ, 
JOTKA OVAT SITOUTUNEET EDISTÄMÄÄN VISIOTA   
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