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Toimiala (miniklusteri) — tietoliikenne

Toimialan kuvaus

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

Nykytilan määrittely

Tilastokeskuksen tilastoissa tietoliikennepalveluja ei ole eriytetty muista tietojenkäsittelypalveluista, joten yrityslistaa on hyvä lukea yhdessä ”Ohjelmisto- ja
järjestelmätoimittajat” -toimialan kanssa.

Tietojenkäsittelypalvelu (code 72)

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

160 178 2 0 0 178 0 0

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

385 henkeä 518 henkeä 33,8 M€ 39,8 M€

Keskeiset yritykset segmentoituina — tietoliikenne

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

Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001
(henkeä)

Liikevaihto v. 2001
(milj. euroa)

Siemens Oy (sivutoimipaikka) Muu Sähkötarviketukkukauppa 1062 (konserni) 241,2 (konserni)

Lännen Puhelin Oy Puhelinyhtiö Tietoliikennepalvelut 135 (Satakunta)
230 (konserni)

24,5 (Satakunta)
40,5 (konserni)

Satakunnan Puhelin Oy Puhelinyhtiö Puhelinliikenne, verkko- ja antenniasennus,
puhelimien vähittäiskauppa, dataliikenne ja
ohjelmansiirtopalvelut

112 19,4

Sonera Oyj Puhelinyhtiö Puhelinliikennepalvelut ei saatavissa ei saatavissa
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Yritys Toimialasegmentti
(ks. toimialakuvaus s. 2)

Tuotteet/palvelut Henkilöstö v. 2001
(henkeä)

Liikevaihto v. 2001
(milj. euroa)

Fonecta Oy Sisällön ja lisäarvopalveluiden
tuottaja

Tietoverkkopalvelut, hakemistoratkaisujen toimittaja 630 (Suomi) 62,5 (konserni)

Eniro Finland Oy Ab /
Eniro DS Oy Ab

Sisällön ja lisäarvopalveluiden
tuottaja

Ilmoitustilan markkinointi 40 - 98 (Satakunta)
650 (Suomi)

27,0 (konserni)

Porin SataCom Oy Tietoliikennepalveluja tuottava yritys Täyden palvelun tietotekniikkayritys 10 - 19 2,8

Itecon Solutions Oy Tietoliikennepalveluja tuottava yritys
Sisällön ja lisäarvopalvelujen
tuottaja
Internet-palveja ja -tuotteita tuottava
yritys
Tietoliikennekonsultointi ja
asiantuntijapalvelut

Järjestelmäintegraatio, tietoliikenneratkaisujen
kokonaisvaltainen toimitus (konsultointi, toimittaja,
asennus), puhelinliikenteen- ja laitteistojen toimitukset

12 1,0

Saraware Oy (ent.
Insinööritoimisto Sarajärvi Oy)

Tietoliikennepalveluja tuottava yritys Reaaliaikaisten tietoliikennejärjestelmien suunnittelu 1 - 4 0,6

Suomen Arts
Management-SAM Oy

Tietoliikennepalveluja tuottava yritys Graafinen suunnittelu, dataliikenne, teleliikennettä
palveleva toiminta, taidehallit ja -näyttelyt

5 - 9 0,2

Suomen Voimatekniikka Oy Verkon rakennus ja ylläpito Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen ym. rakentaminen 314 30,1

YIT-Primatel Oy
(sivutoimipaikka)

Verkon rakennus ja ylläpito Teleliikenne muu, verkko- ja antenniasennus,
dataliikenne

5 - 9 0,8

Bitboys Oy Tietoliikennevälineiden ja
-komponenttien valmistus

Tietoliikenteeseen liittyvien komponenttien valmistus 19 ei tietoa
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Trendit ja vaikuttavat tekijät

1. Tietoliikennepalvelujen kehittyminen on ollut odotettua hitaampaa. Verkon
kapasiteetti on edelleen ”vajaakäytössä”.

2. Alan keskeinen liiketoimintalaki on, että edellisen teknologiasukupolven
tuotoilla maksetaan seuraavan sukupolven investoinnit (breakthrough-aika
on 7 - 12 vuotta). Teknologia- ja palvelukehitys tapahtuu ”perinteisen”
evoluution muodossa.

3. Keskittymiskehitys on edelleen menossa.
4. Tietoliikenneyritykset palaavat ydinbusinekseen.
5. Teknologian kaikkivoipaisuudesta on siirrytty ja siirrytään liiketoiminta-

lähtöiseen ajatteluun. Ansaintalogiikan merkitys korostuu edelleen.
6. Verkon hinnoitteluun tulee uusia malleja.
7. Verkon komponenttien hintakehitys on edelleen laskeva.
8. Tietoturvapalvelujen tarve on voimakkaasti kasvava.
9. SMS-/MMS-palveluiden käyttö lisääntyy.
10.Kahdenvälinen kommunikaatio lisääntyy sisältäen uusia teknisiä lisäarvoja

kuten kuva.
11.Puhe siirtyy IP-verkkoon eli puhe siirtyy mobiileihin ratkaisuihin. Tämä

muuttaa tulonmuodostusrakennetta.
12.Mobiliteetti korostuu kaikessa kommunikoinnissa/tiedonsiirrossa.
13.Tiedonsiirron merkityksen kasvu on edelleen keskeinen trendi.

- Hintataso laskee.
- Paremmat välineet valtaavat päätelaitemarkkinat.
- ”11. syyskuuta” -tapaus vaikuttaa tietoliikenteen käyttöön lisäävästi.
- Etäisyyden merkitys vähenee.

14.Runkoverkkojen tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa edelleen ja hinta alenee.
15. Investointipääomat tulevat jatkossa alan sisältä. (Aikaisemmin oli ulkoisia

tekijöitä osana alan hypea.)
16.Laajakaistaliitännät yleistyvät. Yhteydet tulevat lähes ”joka paikkaan”.
17.Lisäksi tulee vaihtoehtoisia laajakaistaratkaisuja (UMTS, digi-tv, kiinteä

yhteys).
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, 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

huutokauppojen myötä toimialan ulkopuolelle. Vastaavan
investointivolyymin aktivoiminen vie useita vuosia (Euroopan luvat olivat
116 miljardia euroa).

23.Langattomat ratkaisut luovat lisäkysyntää moderneille lankaverkoille.



S A T A K U N N A N V I S I O 2 0 1 0 - P R O J E K T I

Swot Consulting Oy 6 (10) 3.3.2003

Roadmap — tietoliikenne

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

Pääteknologiat

Käyttösovellukset
Asiakaskäyttö

Ansaintalogiikka
(tulon muodostus)

Analogiatekniikka

Sähköposti

Puheviestinnän tuotot:
kaukopuhelut

Datapainotteisuus

Suuret siirtokapasiteetit

IP-tekniikka

Liikenteen priorisointi
(laatuluokitus)

All optical
-ratkaisut

ALL-IP,
integroituneet
ratkaisut

Tietoliikennesatelliitit

Mobiiliteknologia
digitalisoitui

Digitaalitekniikka

Viestinnän räjähtäminen
(sähköposti), massajakelu

Paikallistoiminta,
monopolistisia rakenteita

Mobiili viestintä (puhe)

Data (modeemiratkaisut)

FaksiPuhe

Osuus BKT:sta kasvaa
3,5 % Æ mobiilipainotteinen

GSM-tuotot

Terveys, hyvinvointi -
teknologinen seuranta

Tekstiviestituotot

Tiedostettu ja tiedostamaton
tiedonsiirto

Kone- ja laitesovellukset,
älyn lisääminen: eläkeläis-
ja muu käyttäjäryhmä-
kohtainen viestintä

Mobiliteetti
NMT-tuotto

Valokaapeliteknologia
+ siirtokapasiteetti

Yritysviestinnässä helpot
kokonaisratkaisut,
asiakashallinta mukana

Kuukausimaksupohjainen
IP-hinta

Yksilöiden
tietoliikennetuotot

Mobiilipuhetuotot
Virtuaaliverkkotuotot

Tietoturvapalvelut

IP-data

Käyttäjäryhmäkohtaisia
palveluja (esim. vanhukset,
maksukykyiset)

Palvelun laatu
- access-kapasiteetti
- siirron laatu

Lisäarvopalvelut

Bittivolyymiin perustuva
laskutus

Dataliikennetuotot

Langattomat ratkaisut
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SWOT-analyysi (tietoliikenne)
Työryhmä on määrittänyt toimialan keskeiset vaikuttavat tekijät SWOT-analyysin avulla
alla olevaan koosteeseen. Tästä ne on edelleen työstetty seuraavan sivun dynaamiseen
SWOT:iin.

Vahvuudet Heikkoudet
•Stabiili, vahva asiakaspohja antaa toiminnalle vakautta ja

pitkäjänteisyyttä
•Alueen laadukas tietoliikenneinfrastruktuuri
•Keskeisten toimijoiden (= operaattorit) vakaa taloudellinen asema
•Kansallinen kilpailu on luonut kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut

sekä toimintamallit
•Toimialan jatkuva teknologinen kehitys ja sen suoma kilpailukyky
•Tutkimus- ja kehitysverkko: kehitystyö tehdään yhdessä

teollisuuden ja oppilaitosten kehitysorganisaatioiden yhteistyönä
•Määrällisesti ja laadullisesti riittävä koulutus (osaajatarjonta)
•Toimijoiden

     - lukumäärä on hallittava
     - fokus selkeä ja
     - yhteistyö helppoa

•Sovellusosaaminen on lisääntynyt esim. terveydenhuollon alueella
•Alan viimeisin teknologia on käytössä (ja hallinnassa)

•Toimitaan kasvavilla (± 10 %) markkinoilla; kasvetaan

bruttokansantuotetta nopeammin
•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 —
panosmahdollisuudet riittämättömiä

• Operaattoreiden ajautuminen
”investointilamaan” jarruttaa
kehitystä ja uuden yritystoiminnan
kehittymistä ja kasvua

• Päätoimijat ovat alueellisten/
paikallisten tarpeiden tyydyttäjiä

Mahdollisuudet Uhat
•Osaava resurssitarjonta luo mahdollisuuksia

     - yritystoiminnan laajentamiseen ja uuden saamiseksi alueelle
     - uusien teknologioiden kaupallistamiseen

•Merkittävien kansallisten projektien aikaansaaminen
”ministeriölähtöisin” voimavaroin (esim. terveydenhuolto)

•Oikeilla valinnoilla ja fokusoinneilla voidaan kasvaa alan
keskimääräistä kasvua nopeammin esim. seuraavilla alueilla:
     - laajakaista
     - IP
     - langattomat ratkaisut

•Toimialan rakenne alueella mahdollistaa uusien teknologioiden pohjalta
     - uusia spin-offeja

     - uusia liikeideoita
     - uutta yritystoimintaa

•Uudet kulutustottumukset sekä kommunikaation helppouden ja
nopeuden hyödyntäminen eri asiakassegmenteissä luovat
mahdollisuuksia esim.
     - vanhuksille
     - nuorille

•Alueellisen tutkimuksen ja kehityksen fokus sekä aikaikkuna
keskittyvät
     - tuotesovelluksiin
     - tuotantosovelluksiin

eli tunnistettuun aikajaksoon. Tämä parantaa onnistumistarkkuutta
•Kasvattaa toimitusvolyymia Finnet-ryhmän 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, globaalisin tuotteistuksin
(= nopeat kansainvälistyjät)

• Uudet hinnoittelurakenteet, esim.
kiinteät hinnoittelut

• Viranomaisratkaisulla annetaan
perusinfraverkko muiden
toimijoiden käyttöön ilman riittävää
pääomavastiketta

• Yliopistokeskuksen rooli on
keskeinen, mutta rahoituspohja on
vielä epävakaa

• Tärkeän voimavaran,
yliopistokeskuksen hajautuminen
monialakouluttajaksi

• Alueen väestöpohjan ja ostovoiman
laskeminen vaikuttaisi negatiivisesti
päätoimijoihin (operaattoreihin)

• Valtakunnallisesti ei kyetä
ohjaamaan investointeja ja
kehityspanoksia. Alueellinen,
aluepoliittinen vaikuttaminen on
vielä vähäistä
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Toimialan keskeiset strategiset kehitystoimenpiteet

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

Vahvuudet Heikkoudet
• Stabiili, vahva asiakaspohja antaa

toiminnalle vakautta ja pitkäjänteisyyttä
• Alueen laadukas

tietoliikenneinfrastruktuuri
• Keskeisten toimijoiden (= operaattorit)

vakaa taloudellinen asema
• Kansallinen kilpailu on luonut

kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut sekä
toimintamallit

• Toimialan jatkuva teknologinen kehitys ja
sen suoma kilpailukyky

• Tutkimus- ja kehitysverkko: kehitystyö
tehdään yhdessä teollisuuden ja
oppilaitosten kehitysorganisaatioiden
yhteistyönä

• Määrällisesti ja laadullisesti riittävä
koulutus (osaajatarjonta)

• Toimijoiden
     - lukumäärä on hallittava
     - fokus selkeä ja
     - yhteistyö helppoa

• Sovellusosaaminen on lisääntynyt esim.
terveydenhuollon alueella

• Alan viimeisin teknologia on käytössä
(ja hallinnassa)

• Toimitaan kasvavilla (± 10 %)

markkinoilla; kasvetaan
bruttokansantuotetta nopeammin

• 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 —
panosmahdollisuudet
riittämättömiä

• Operaattoreiden
ajautuminen
”investointilamaan”
jarruttaa kehitystä ja
uuden yritystoiminnan
kehittymistä ja kasvua

• Päätoimijat ovat
alueellisten/paikallisten
tarpeiden tyydyttäjiä

Mahdollisuudet Uhat
• Osaava resurssitarjonta luo

mahdollisuuksia
     - yritystoiminnan laajentamiseen ja
       uuden saamiseksi alueelle
     - uusien teknologioiden kaupallistamiseen

• Merkittävien kansallisten projektien
aikaansaaminen ”ministeriölähtöisin”
voimavaroin (esim. terveydenhuolto)

• Oikeilla valinnoilla ja fokusoinneilla voi-
daan kasvaa alan keskimääräistä kasvua
nopeammin, esim. seuraavilla alueilla
     - laajakaista
     - IP
     - langattomat ratkaisut

• Toimialan rakenne alueella mahdollistaa
uusien teknologioiden pohjalta
     - uusia spin-offeja
     - uusia liikeideoita
     - uutta yritystoimintaa

• Uudet kulutustottumukset sekä kommu-
nikaation helppouden ja nopeuden
hyödyntäminen eri asiakassegmenteissä
luovat mahdollisuuksia esim. vanhuksille
ja nuorille

• Alueellisen tutkimuksen ja kehityksen
fokus sekä aikaikkuna keskittyvät
     - tuotesovelluksiin
     - tuotantosovelluksiin

eli tunnistettuun aikajaksoon. Tämä
parantaa onnistumistarkkuutta

• Kasvattaa toimitusvolyymia Finnet-
ryhmän 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, globaalisin
tuotteistuksin (= nopeat kansainvälistyjät)

• Uudet hinnoittelu-
rakenteet, esim. kiinteät
hinnoittelut

• Viranomaisratkaisulla
annetaan perus-
infraverkko muiden
toimijoiden käyttöön ilman
riittävää
pääomavastiketta

• Yliopistokeskuksen rooli
on keskeinen, mutta
rahoituspohja on vielä
epävakaa

• Tärkeän voimavaran,
yliopistokeskuksen
hajautuminen
monialakouluttajaksi

• Alueen väestöpohjan ja
ostovoiman laskeminen
vaikuttaisi negatiivisesti
päätoimijoihin
(operaattoreihin)

• Valtakunnallisesti ei kyetä
ohjaamaan investointeja
ja kehityspanoksia.
Alueellinen,
aluepoliittinen
vaikuttaminen on vielä
vähäistä

HYÖDYNNÄ
1. Toimialan rakenteen

ja uusien teknolo-
gioiden mahdollista-
mat uudet spin-offit,
uudet liikeideat ja
uusyritystoiminta.
Alan keskimääräistä
nopeampaa kasvua
oikeilla valinnoilla ja
fokusoinneilla

2. Alueellisen tutki-
muksen ja kehi-
tyksen keskitty-
misen avulla
sellaisia tuote- ja
tuotantosovelluksia,
jotka luovat ratkai-
suja tunnistetussa
aikajaksossa

3. Finnet-ryhmän
alihankintaa
hyödyntämällä omaa
osaamista ja
resursseja

KEHITÄ
1. Yritysten panos- ja

investointimahdolli-
suuksia, jotka ovat
yritysten koosta
johtuen varsin
rajalliset

2. Uuden yritys-
toiminnan
syntymistä,
kehittymistä ja
kasvua

3. Päätoimijoiden
alueellista ja
paikallista roolia
toimialan
alueellisina
veturiyrityksinä

VAHVISTA
1. Keskeisten toimi-

joiden (operaatto-
rien) kilpailukykyä
ja kansallisen
kilpailun luomia
kilpailukykyisiä
tuotteita ja
palveluita sekä
toimintamalleja

2. Laadukasta
tietoliikenneinfra-
struktuuria sekä
tutkimus- ja
kehitysverkkoa

3. Lisääntynyttä so-
vellusosaamista
sekä ison
osuuden
ottamista
kasvavista
markkinoista

VARAUDU
1. Uusiin hinnoittelu-

rakenteisiin,
erityisesti
kiinteään hinnoit-
teluun, esim.
tietoliikenne-
palveluissa

2. Yliopisto-
keskuksen
epävakaaseen
rahoituspohjaan
sekä
hajautumiseen
moniala-
kouluttajaksi

3. Alueen
väestöpohjan ja
ostovoiman
laskemiseen
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Satakunnan visio 2010 — tietoliikenne

1. Toimialan kehittyminen:
(Luvut sisältävät myös ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajat -segmentin.
Kasvukehitys perustuu tietoliikenteen näkymiin.)

v. 2002 v. 2010
Yritysten lukumäärä 180 220

Työllisten lukumäärä (v. 2000) 520 900 - 1000

- Yritysten lukumäärä kasvaa ulkoistamiskehityksen ja
uusyritystoiminnan kautta.

- Työllisten lukumäärä kasvaa koulutus- ja tutkimustoiminnan
ansiosta. Kansallisetkin yritykset sijoittavat toimintaansa
Satakuntaan johtuen kokonaiskustannustehokkuudesta,
henkilökustannuksista ja alueellisista tilakustannuksista.

2. Vuoteen 2010 mennessä yritykset kattavat kansalliset markkinat.
Erityisesti myös pääkaupunkiseudun alueelliset palvelut muuttuvat
kansallisiksi (esim. ISP:t). Mikroyritysten lukumäärä on kasvanut.
Yliopistokeskuksen (TTY) toiminta edistää yrittäjyysvalmiuksia. Yritysten
erikoistuminen on lisääntynyt.

3. Kuntatalous (ja valtio) ovat ulkoistaneet edelleen tietotekniikan palveluita
yrityksille. Toimialan omat yritykset ulkoistavat ydintoiminnan ulkopuolisia
toimintojaan.

4. Tiettyjen tuotepalveluiden kyllästyminen (lankaverkko, ATM jne.) merkitsee
yrityksille rakenteellisia muutoksia. Tuotanto keskittyy ja muuntuu
kansalliseksi. Samalla palvelu on paikallista ja lähellä asiakasta.
Pääteleverkkojen ylläpito keskittyy.

5. Päätoimijat kattavat koko maantieteellisen alueen. Kasvukeskusten
merkitys on kasvanut merkittävästi väestön keskittymisen myötä. Finnet-
ryhmän osalta valittujen palvelutuotteiden hoitaminen Satakunnasta käsin
kansallisena palveluna on saanut positiivisen toimintavolyymin. Finnet plus
-tuotteiden avulla tarjotaan palveluita alueen kansainvälisille yrityksille ja
valtakunnallisille monipisteyrityksille.

6. Satakunnassa on osaamispotentiaalia sähköisen liiketoiminnan
käynnistämiseen. Sähköiset hankintamenetelmät esim. kuntataloudessa
ovat lisääntyneet.

7. 3G ja all-IP ovat pääteknologiadrivereitä. Internetin käyttö on yleistynyt
lukuisiin sovelluksiin mm. vanhusten huollossa ja siihen liittyvissä
palveluissa. Laajakaista on useimmissa kodeissa varsinkin
kasvukeskuksissa. Verkkohäirintä ja tietoturvan korostuminen on
merkinnyt ”erikoisverkkopalveluita”. Tämä voi jarruttaa myös internetin
käyttöä ja sen kehitystä.

8. Investointitaso tulee edelleen säilymään ”korkeana” muihin toimialoihin
verrattuna. Rahoitusratkaisut ovat helpottuneet. Uudet palvelukehitys-
työkalut (IP-sidonnaiset) mahdollistavat halvempien uusien
palvelukonseptien (sisältöjen) luomisen ja tarjoamisen.
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9. Alueella jokainen iso investointi, esim. positiivinen ydinvoimapäätös, antaa
merkittävän ruiskeen koko teletoimialalle (verkot, ohjelmistopalvelut).

10.Paikallisten teletoimijoiden on mahdollista kehittää DNA-tyyppisiä
liiketoimintoja, joiden asiakaspohja on Satakunnan ulkopuolelta. Tämä
laajentaa ja kasvattaa alueen toimijoiden liiketoimintaa.

Toimenpide-ehdotukset ja suositukset

1. Perustetaan pääkaupunkiseudulle toimipiste julkisen panoksen avulla.
Toimipistettä tarjotaan kohtuuhinnalla satakuntalaisille yrityksille
— ”Sata-Office”.

2. Valtionhallinto etäsijoittaa pääkaupungilta toimintoja alueille ja näihin
liittyviä tuhansia työpaikkoja. Aktivoidutaan erityisesti tieto- ja ohjelmisto-
teknisten palveluiden saamiseksi Satakuntaan. Vaatii merkittävää
markkinointia, myyntiä ja lobbausta. Lisäksi voidaan perustaa toimipisteitä
asiakasrajapinnan hoitamiseen

- yrityslähtöisesti
- usean yrityksen yhteistoimintana.

Markkinointiin on panostettava ja esim. pääkaupunkiseudun päättäjiä on
tuotava alueelle tutustumaan mahdollisuuksiin ja toimintaedellytyksiin.

3. Yrityksille on luotava Satakuntaan suotuisa kasvupohja ja
toimintaedellytykset, jotta yritysten paikkakunnalletulo helpottuu ja
kiinnostaa. Tilojen ja muiden erikoisratkaisujen tarjoaminen on tarpeellista.
Kasvu yli 20 hengen organisaatiosta ylöspäin on haasteellista. Tähän
kaivataan avustavia toimenpiteitä.

4. Koulutusvolyymi säilytetään ”korkeana”. Sillä vahvistetaan
kasvumahdollisuuksia ja ulkopuolisten (pääkaupunkiseudun) yritysten
sijoituspäätöksiä. Tätä on myös markkinoitava aktiivisesti (esim.
Kauppalehti-kampanja).

5. Koulutuksen merkitys ja asema on niin vahva, että se tyydyttää alueen
ICT-alan tarpeen ja kasvun. On kasvun keskeisin mahdollistaja.

6. Tietoliikenneosaajien koulutustarve on pienempi suhteessa
ohjelmistosisältöpalveluiden osaajatarpeisiin. Tietoliikenne on myös
osattava eli poikkitieteellinen ja monipuolinen koulutus on tarpeen.

7. Baltian merkitys osaajapuolella ja resurssitarjonnassa kasvaa.
Hyödynnetään yhteisponnistuksin.

Toimialan keskeisin toimenpide-ehdotus:

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


