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• Maakuntaohjelman 2018-2021 läpileikkaava teema Digitalisaatio
– ”Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten

prosessien digitalisointia että palveluiden sähköistämistä.
Kokonaisuuteen sisältyy mm. tekoälyn, automaation ja robotiikan
osaamisen hyödyntäminen. Digitalisaatio luo uusia
liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluja.”

– Maakuntaohjelmassa 2014-2017 ei asiasta puhuttu vielä kyseisin
termein, mutta se oli esillä ajatuksena mm. painotuksena
teollisuuden uudistumiseen ja teollisuuden palveluinnovaatioiden ja
–toiminnan lisäämiseen.



Missä kohtaa karttaa olemme?

• Satakunnassa vahva automaatio- ja robotiikkaklusteri
– Mutta hyödynnämmekö itse automaatiota ja robotiikkaa?
– Entä digitalisaatiota?

• Laadittiin 3 kyselyä:
– Digitalisaatiosta alueen Yrittäjäjärjestöjen ja Kauppakamarien

jäsenistölle
– Automaatiosta ja robotiikasta alueen Yrittäjäjärjestöjen ja

Kauppakamarien jäsenistölle
– Automaatiosta ja robotiikasta MTK-Satakunnan jäsenmaatiloille
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Digitalisaatiokysely 2016

• Tulosten mukaan yrityksillä on kiinnostusta asiaan, mutta
myös hyödyntämätöntä potentiaalia.

• Hyödyntämishaasteina mm. yrityksen omat ja
asiakaskunnan osaamiseen liittyvät haasteet. Yrityksen
omat toimet eivät riitä, ellei ympäristö tue sitä.
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Automaatiokysely 2017

• Valmistavan teollisuuden yritysten ja muiden yritysten
välillä ero automaation hyödyntämisessä.
– Valmistavan teollisuuden yritykset kokivat olevansa kilpailijoiden

kanssa samalla tasolla automatisoinnin suhteen. Tulevista
investoinneista löytyi suunnitelmia.

– Muissa yrityksissä ei usein ollut käytössään mitään
automaatiota, eikä sitä koettu edes tarvittavan.
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Automaation / robotiikan käyttöönoton tai
lisäämisen esteet
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Maatalousautomaatiokysely 2018

• Maatiloilla hyvä käsitys siitä, mitä olisi automatisoitavissa
• Maatiloilla on myös kiinnostusta ja halua kehittää

edelleen tilan automaatiota. Mitä isompi tila, sitä
useammin koettiin tilan automaation nykytaso
riittämättömäksi.

• Taloudelliset seikat rajoittavat asioiden toteuttamista.
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Yhteenvetona kyselyistä

• Valmistavan teollisuuden ja maatilojen osalta
digitalisaatio kokonaisuutena vaikuttaisi Satakunnassa
olevan melko hyvällä tasolla ja kehitys etenee koko ajan.

• Muiden yritysten osalta asiat antavat ehkä enemmän
aihetta huoleen, sillä kehitystä ei vaikuta tapahtuneen,
eikä edes kiinnostusta aihepiiriin ole aina nähtävissä.
Jäävätkö esimerkiksi sote-yritykset Satakunnassa
kehityksen jalkoihin?
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Tuloksia tarkemmin

• Kaikkien kolmen kyselyn tuloksia voi tarkastella
lähemmin osoitteessa:

• http://www.satamittari.fi/digitalisaatio

• Tai allekirjoittaneelta etunimi.sukunimi@utu.fi.
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KIITOS MIELENKIINNOSTA!


