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LAITILAN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 
2014-2018                                     

 

1, KAUPUNGIN TEHTÄVÄT ELINKEINOPOLITIIKAN  EDISTÄJÄNÄ  

 

1.1.KUNTASTRATEGIA 

 

LAITILAN KAUPUNGIN VISIO 2016: 

 LAITILAN KAUPUNKI SYKKII ELÄMÄÄ, TAHTOA JA VOIMAA. SE NÄKEE JA TÄHTÄÄ HUOMISEEN. 

       MAINIOMPI LAITILA ON KEHITTYVÄ HAUTOMO YRITYKSILLEEN JA INNOSTAVA KOTIPESÄ  

       ASUKKAILLEEN. LAITILA TARJOAA TYÖTÄ JA PERUSPALVELUT ASUKKAILLEEN JA ON ITSENÄINEN SEKÄ 

       VAHVA PERUSKUNTA TULEVAISUUDESSAKIN 

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT: 

       LAITILA ON VAKAAN TALOUDEN KAUPUNKI                                                                                                     

 LAITILA ON HYVÄT PERUSPALVELUT TURVAAVA KAUPUNKI                                                                      

  LAITILAN PERUSPROSESSIT OVAT KEHITTYVÄT JA TEHOKKAAT                                                                       

  LAITILA ON HYVINVOIVAN HENKILÖSTÖN KAUPUNKI 
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1.2.ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTA-AJATUS  (MISSIO) 
 Laitilan kaupungin tehtävänä elinkeinopolitiikassa on turvata riittävät 

edellytykset menestyksellisen ja kehittyvän yritystoiminnan 
harjoittamiselle, edistää kaupungin asukkaiden työllisyyttä   sekä lisätä 
kaupungin vetovoimaisuutta kehittämällä hyvän elämän palveluja 
tehokkaasti yhteistyössä  yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. 
Kulmakivinä onnistumiselle ovat hyvä infrastruktuuri, työvoiman saanti, 
vuorovaikutus, avoimuus, tasapuolisuus, yrityslähtöinen päätöksenteko 
ja valmius hallittuun riskinottoon.  
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1.3.LAITILAN ELINKEINOPOLIITTINEN  VISIO 2018 
 

 

 LAITILAN ON AKTIIVINEN JA KEHITTYVÄ MONIPUOLISTEN  
ALKUTUOTANTO-, JALOSTUS- JA PALVELUYRITYSTEN KESKITTYMÄ. 

 VERKOSTOMAINEN TOIMINTA JA KEHITTYVÄT 
KOULUTUSMAHDOLLISUUDET SYNNYTTÄVÄT UUTTA YRITYSTOIMINTAA 
JA LUOVAT EDELLYTYKSET HYVINVOINNILLE JA PAIKKAKUNNAN 
KASVULLE. LAITILAN KESKEINEN SIJAINTI, YRITYSTEN KASVU, 
KORKEATASOISET ASUMISPALVELUT  JA HYVINVOINTIPALVELUT 
HOUKUTTELEVAT UUSIA ASUKKAITA PAIKKAKUNNALLE  

 

6 



2. NYKYTILAN KUVAUS 

  Laitilan kaupunki on noin 8500 asukkaan ja 650 yrityksen kehittyvä seutukaupunki. 
Maakuntakeskukseen Turkuun on matkaa 60 km, Helsinkiin 225 km, Tampereelle 
150 km, Raumalle 30 ja Uuteenkaupunkiin 20 km. Lähimmät satamat ovat 
Uudessakaupungissa, Raumalla ja Turussa. Lähin lentokenttä sijaitsee Turussa. 
Laitilan keskustaajamallaon hyvä sijainti kahden valtakunnallisesti merkittävän tien, 
valtatie 8:n ja kantatie 43:n risteysalueella.  Valtatie 8:n kauan odotettu laaja 
perusparannustyö  on alkanut . Jatkossa Turun ja Laitilan välinen ajomatka lyhenee 
ja  helpottaa pendelöintiä ja  edesauttaa erityisesti teollisuuden kehittymistä niin 
Laitilassa kuin koko Länsirannikon alueella. Laitilassa on paikkakunnan kokoon 
nähden paljon jalostusalan työpaikkoja. Teollisuus on monipuolista (lasi, puu, 
muovi, metalli ja elintarvike).Viime syksynä julkistettu tutkimus kertoo, että 
laitilalaisten  PK-yritysten henkilöstön määrä ja yritysten maksamat  tuloverot ovat 
selkeästi keskimääräistä korkeammat vertailtaessa Laitilaa vastaavan  kokoisiin 
kuntiin Varsinais-Suomessa (professori Vesa Routamaa, Vaasan yliopisto).  
Laitilassa on myös monipuoliset ja kasvavat  kaupan palvelut. 

       Laitila on onnistunut elinkeinopolitiikassaan  erityisen tuloksekkaasti  paljon 
työllistävien kärkiyritysten ja kasvuyritysten laajennushankkeitten tukemisessa. 
Myös kaavoitus on ollut onnistunutta.     
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  VÄESTÖKEHITYS 31.12.            IKÄRAKENNE % 

         0-14        15-64        yli 65 

 2001      8779    17,1     65,4          17,5  

 2004  8569      16,7     64,6         18,7        

 2008  8470    17,1     61,2          18,7 

 2011  8408    17,0   61,2   21,8 

 2012           8462    17,1                60,8           22,1                                                                 

 2013  8480 
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                                    TYÖPAIKKAKEHITYS 

                     (tavoite)  

    1990   1993     2004  2010              2011            2015      2018     

Jalostus          1441    1084     1489  1529             1558            1600     1650 

Palvelut            1758   1403     1794  1845              1753            1870     1920 

Alkutuot.               811     729       440             396          390               390       390 

Tuntematon     110       77         61      45                   53                 45          45 

Yhteensä  4120  3293     3784 3815               3754            3905      4005 

      

Työpaikka               (tavoite…..) 

omavaraisuus %         91          92        104   104,6               102,6          105          105  

 

        (tavoite……) 

      2009    2011       2013 2014     2015    2018      
  

Työttömyys   %          8,2          7              6            5            5            5 

   

Uudet yritykset           41          50         50           60    60           60 

(netto)                         (+1 )    (+20)     (+30)         
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Laitilan suurimmat yritykset: 
 Pilkington Lamino Oy 250 työntekijää                                                                                                        

 Flowserve Naval Oy    135 työntekijää                                                       

 Amitec Oy                 120 työntekijää                                                                                                                          

Coreplast Laitila Oy      90 työntekijää                                                                                                                                

Veme Oy                        85 työntekijää                                                                

Finnlamex Oy     70 työntekijää 

Laitilan Wirvjuomat.    55 työntekijää.  

Munax Oy   50 työntekijää 

Laserkeskus Oy              50 työntekijää 

Laitila Coating Oy   50 työntekijää 

 

Lisäksi on useita eri toimialojen yrityksiä,  

jotka työllistävät enemmän kuin 20 henkilöä.             Valtatie 8:n  tuntumassa on yritystontteja  tarjolla  
                    Koveronnummen ,  Samppanummen  ja   

Eniten työllistäviä toimialoja ovat                     Kasitien yrityspuiston alueilla. 

metalliteollisuus ja graafinen teollisuus (tuulilasit).             Yrityspuiston kunnallistekniset työt 

Laitilassa on noin 100 vähintään    valmistuvat vuoden 2014 aikana. 

5 henkilöä työllistävää yritystä.              

          Yritystontteja on vapaana myös Kaukolan  teollisuus- 

Laitilan suurimmat yritykset sijaitsevat                                  alueella ja  Sillantaan alueella kantatie 43:n varrella.  

keskustaajaman tuntumassa. 
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 Laitilan yritysten kehitys  on ollut kohtuullisen hyvää rahoituslaman (2008) 
jälkeisenä aikana. Teollisuuden osalta vuosi 2009 oli selvästi heikompi, kuten 
yleisestikin Suomessa. Vuoden 2009  jälkeen on tilauskanta ollut pääosin kasvavaa 
ja lamaa edeltävä taso on jo useissa yrityksissä ylitetty. Laitilan työttömyys on 
Varsinais-Suomen alhaisimpia ja näkymät ovat yleisesti ottaen hyvät. 
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2.1. LAITILAN PESTEL-ANALYYSI 
 

         Pestel –analyysi on tiedonkeruun menetelmä, jonka avulla selvitetään toimintaympäristön 
muutosvoimia ja haasteita monialaisesti kartoittamalla poliittiset (P), taloudelliset (E), 
sosiaaliset (S), teknologiset (T), ympäristöön (E) js lainsäädäntöön  (L) liittyvät tekijät.  

       Poliittisten ympäristötekijöiden arvioinnissa esille nousi selkeästi vallitseva yleinen 
keskittämisen ja globalisoinnin paine ja vaatimus. Taloudelliset paineet näkyvät ohjeistuksina 
ja määräyksinä mm. kaavoitusasioissa, maaseutupolitiikassa ja yleisesti yhdyskuntarakenteen  
kehittämisessä. Vaikeasti ennustettavissa oleva  Venäjän kehitys nähtiin toimintaympäristön 
kannalta haasteellisena. 

       Taloudellisesti ongelmallista on yrityksille  jo pitkään vallinnut minimaalisen negatiivisen 
kasvun (nollakasvu, lyhyet tilauskannat) mahdollinen pitkittyminen. Kuntien ja valtion heikko 
taloudellinen tilanne vaikuttaa muun muassa aluepoliittisen panostuksen vähenemiseen. 
Uusien markkinoiden löytäminen  ja työvoiman saatavuus tullee olemaan tulevaisuudessa 
nykyistä vaikeampaa. 

        Sosiaalisesti tärkeinä  haasteina ja myös mahdollisuuksina nähtiin monikulttuurisuuden 
lisääntyminen. Kotouttaminen ja kouluttaminen nousevat nykyistä suurempaan rooliin. 
Ominaista tälle ajalle on  verkottuminen ja toisaalta ”Minä itse ajattelun lisääntyminen 
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 Teknologia  luo yhä helpommat mahdollisuudet verkottumiseen ja uudenlaiseen 
innovatiiviseen toimintaan (tietoverkot, infrayhteydet). Etäteknologioiden hallinta tulee  
tärkeämmäksi kilpailukykytekijäksi. Robotiikka, erikoistuminen ja digitalous luovat haasteita  
yrityksille jatkuvassa kilpailutilanteessa. Nettikaupan kasvu tuntuu väistämättömältä. 

 Ympäristöön liittyvät paineet esim. hiilijalanjäljen vähentäminen  ja sen myötä kehittyvät 
uudet ekologiset innovaatiot, tuotteet ja prosessit ovat mahdollisuus yrityksille. Esimerkiksi 
jätteiden hyötykäyttöön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen liittyvät  vaatimukset ja 
toimintatavat luovat mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan niissä kunnissa, joissa tahtotila, 
panostus  ja osaaminen ovat riittäviä. 

 Lainsäädännön osalta ongelmia tuottavat maankäytön suunnitteluun / kaavoitukseen liittyvät 
kuntia eriarvoistavat rajoitukset sekä uusien elinkeinotoimintaan vaikuttavien  määräysten ja 
direktiivien lisääntyminen. Talouden paineista johtuva kuntien tehtävien karsiminen johtaa 
ostopalveluiden lisääntymiseen. Tuottaja/ tilaaja –ajattelu antaa  uusia mahdollisuuksia 
yrityksille ja julkiselle hallinnolle.   
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2.3. LAITILAN ELINKEINOPOLIITTINEN  SWOT –ANALYYSI 

 
  

      VAHVUUDET:                                                                                                                                       

         • sijainti tärkeiden liikenneväylien varrella   

         • hyvät oppilaitokset (peruskoulu, lukio, ammatillinen       

aikuiskoulutus)  

 • vahvat brändiyritykset  ja monipuolinen    

yritysrakenne  

         • kehittynyt erikoisviljely ja maatalouskaupan                 

keskittymä                                                                                            

 • kaupungilla valmius lähteä mukaan   yritysten    

           laajenemishankkeisiin                                                                                  

        • osaavaa/tekevää työvoimaa-hyvä yrityskulttuuri        

         • menestymisen kulttuuri                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                             

  

                                                                                                                         

           

     - 
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         HEIKKOUDET:                                                                                                                                

         • valtion  heikentyvät palvelut   

         • kuntalaisten alhainen koulutustaso   

         • II–asteen perustutkintokoulutus puuttuu                                                                              

• vuokra –asuntotilanne   

         • Kasitien alhainen välityskyky 

         • asiantuntijapalvelut kaukana                                                                                         

 



                    

    MAHDOLLISUUDET: 

                      • yrityspuisto ja muut laadukkaat yritysalueet    

                                                                                                                                                                            

                       • sijoittajien positiivinen suhtautuminen 

                          alueen yrityksiin   

                                                                                              

                       • joustava päätöksenteko mahdollistaa  

                          yritysten sijoittumisen  

                                                                                                   

                       • verkostoituminen synnyttää  uutta toimintaa 

                       • potentiaaliasia kasvuyrityksiä on                                                                                                              

                                                                                                                                 

                      -• hyvä infra (kunn.tekniikasta tietoverkkoihin)                                                                                              

                                                                                                                                                                

                       • Laitila-brändi   

                                                                                                                                                                            

                       • työperäinen maahanmuutto 
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UHAT: 
   
 • ammatillinen koulutustarjonta vähenee  / nykyiset 
WinNovan vahvuudet menetetään  
 
• elinkeinoelämän tukeminen keskittyy suuriin keskuksiin 
julkiset yritystuet vähenevät                                                                                                
                                            
 • laman pitkittyminen  
                                                                                                                             
 • poliittinen sääntely (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki)                                                                       
 
 • ison yrityksen lähtö                                                                                                       
 
                                                                                                                  
                                                                                                                             
 



3.ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMINTAPERIAATTEET 

 

3.1. TOIMINNAN RESURSSIT 

 

 Laitila harjoittaa itsenäistä, aktiivista elinkeinopolitiikkaa, jonka perustana ovat onnistunut maanhankinta 
ja kaavoitus, toimiva tontti- ja toimitilapolitiikka, valmius tapauskohtaisiin suuriinkin panostuksiin paljon 
työllistävissä yrityshankkeissa sekä seutukunnallisena  (Seutu Ypp) yhteistyönä hoidettavat 
yritysneuvontatehtävät (mm. uusyritysneuvonta, yrityshautomo). 

 

 Elinkeinotoimessa työskentelee elinkeinoasiamies, joka  toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisena.  

 

 Elinkeinopoliittisten asioiden valmistelua varten kaupunginhallitus on nimennyt elinkeinotyöryhmän. 

 

 Laitilan kaupunki / elinkeinotoimi ostaa tarvittavat yritysneuvontapalvelut tarpeen mukaan 
talousarviovuosittain. Seudullisiin, maakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin lähdetään 
tapauskohtaisen harkinnan pohjalta. Omia elinkeinoelämän kehittämishankkeita käynnistetään yritysten  
tarpeista lähtien. 
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4. ELINKEINOPOLITIIKAN  STRATEGISET KEHITTÄMISALUEET: 

•  ELINVOIMAMARKKINOINTI YHDESSÄ KÄRKIYRITYSTEN JA  
BRÄNDIYRITYSTEN KANSSA                                                

• KASVUYRITYKSIKSI KANNUSTAMINEN JA KASVUN 
TUKEMINEN                                                                                                                    

• KOULUTUKSEN JA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN 
VOIMISTAMINEN 

• UUDEN TEKNOLOGIAN HANKKEITTEN KÄYNNISTÄMINEN                                                                                 
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4.1.ELINKEINOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMENPITEITÄ VALITUILLA 
STRATEGISILLA KEHITTÄMISALUEILLA 

          Pestel –analyysin ja toiminnallisen  Swot –analyysin antamilla lähtöarvoilla on ideoitu ja työstetty                  
hankeideoita, jotka on  sijoitettu valittujen  neljän  strategisen kehittämisalueen alle. Hankkeita 
toteutetaan kaupungin toimesta sekä yhdessä yritysten ja muiden elinkeinoelämän sidosryhmien kanssa. 

 ELINVOIMAMARKKINOINTI YHDESSÄ KÄRKIYRITYSTEN KANSSA 

  1.Laitila – valtakunnallinen verkostoitumiskeskus (Match Making)  / Jatketaan ja laajennetaan                           
2. Markkinointi yhdessä brändiyritysten kanssa, esim.Laitilasta Suomen Skåne (elintarvikeyritykset)                                                                                                                                          
3. Yrityspuiston toteuttaminen / teknologiatalo yrityspuistoon mm. ”laserhitsaajille”                                                                                                                                                                        
4. Työvoimanhankinta –kampanjat (Pestuumarkkinat)                                                                                                                                        
5.Maahanmuuttajien osaamisen ja kontaktien hyödyntäminen  (uudet yr, työvoima) palaveri/tilaisuus                            
6. Hyville yrityksille jatkajat / kontaktit ja neuvontaa                                                                                                                                                                                      
7. Vetovoimaisuuden kartoitushanke  / kysely, analysointi, toimenpiteet (vrt Hyvinkää)  

 

 KASVUYRITYSTEN HANKKEITTEN TUKEMINEN 

 1.Paikallisten kasvuyritysten ”tukipaketin” rakentaminen 

         2. Kummiyritystoiminta  kasvuhakuisille pienyrityksille                                                                                                                                                                                             
3. Yritysverkostojen tukeminen luoviin ratkaisuihin / tuotteisiin, työpajapäivä                                                                                            
4. Nuorten yrittäjien tukipaketti (yht.työhanke yr.yhdistyksen kanssa)                                                                                                          
5. Winnovan, kaupungin ja yritysten välinen kartoitushanke (mitä koulutusta, uuden teknologian tarve)                        
6. Yhteishankintakoulutusten markkinointi                                                                                                       

         7. Pääomarahastojen houkuttelu (järjestetään tilaisuus) 
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         KOULUTUS JA YRITTÄJYYSKASVATUS 

 1. Koululaisten perehdyttäminen paikallisiin yrityksiin jo alakoulusta ( mm. kummitoiminta)   

         2. Koulutuksen vahvistaminen ja monipuolistaminen Winnovassa           

         3. II –asteen opetusluvan hyödyntäminen Laitilassa (Winnova)      

         4. Yrittäjyyskasvatushanke Laitilan kouluissa 2014                      

         5. Winnovan ja Novidan yhteistyö ja erikoistuminen Vakka-Suomen erityistarpeisiin  

 

 UUDEN TEKNOLOGIAN HANKKEITTEN TUKEMINEN 

 1. Laser-toimintaympäristön markkinointi yhdessä Lasepron ja Laserkeskuksen kanssa      
(Seutukaupunkihanke)  

         2. 3D –tulostushankkeen käynnistäminen (Winnova/LTU)      

         3. Energian kierrätyhankkeiden käynnistäminen (mm.jätteestä raaka-ainetta -hanke)      

         4. Grand design erikoisrakentaminen / premiumasuminen (Loft –asunnot) , työpaja  yrityksille     

         5. Yrityspuiston Hinku-hankkeet / yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa, opinnäytteet ym 
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        5. YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

         Suurin osa kunnissa tehtävistä päätöksistä vaikuttaa tavalla tai toisella yritysten toimintaedellytyksiin. 
Yritysten menestymistä voidaan tukea arvioimalla päätösten yritysvaikutukset jo päätösvalmistelun 
yhteydessä. Laitilassa tavoitteena on, että päätösten vaikutuksia yritysten toimintaympäristöön arvioidaan 
säännönmukaisesti. Arviointi on suunnitelmallista ja jatkuvaa; laajuuden ratkaisee valmisteilla oleva asia. 
Onnistunut yritysvaikutusten arviointi edellyttää koko organisaation sitoutumista. 

         Laitilan kaupungilla on laadittu ohjeistus yritysvaikutuksen arvioinnille.  

 

         6.  SEURANTA JA VIESTINTÄ 

     

 Elinkeinopoliittisen ohjelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan  kvantitatiivisilla eli määrällisillä 
mittareilla (väestökehitys, työllisyys- ja  työpaikkakehitys, työpaikkaomavaraisuuden  taso,  yritysten 
perustamisen volyymi). 

 Lisäksi seurataan vuosittain  strategisille kehittämisalueille määriteltyjen hankkeitten toteutumista ja 
vaikuttavuutta kvalitatiivisilla eli laadullisilla mittareilla  

 Ohjelman osalta järjestetään vuosittain seurantapalaveri. 

 Elinkeinopoliittisen ohjelman valmistuttua tullaan järjestämään  yrityksille ja tiedotusvälineille suunnattu 
elinkeinoseminaari. 
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