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HKScan-konserni suunnittelee uusia rakenteellisia muutoksia

Valmisruokien valmistus
saattaa loppua Säkylästä

! Tuotantotoimintojen voimakkaampi keskittäminen toisi kilpailukykyä
HKScan-konserni suunnittelee valmisruokien valmistuksen siirtämistä Säkylästä
konsernin muihin tuotantolaitoksiin. Säkylän kaavailut
ovat osa suurempaa kokonaisuutta, jolla suomalaisen
tytäryhtiön HKScan Finlandin ja ruotsalaisen tytäryhtiön Scan AB:n rakenteita
suunnitellaan tehostettavan
vuosien 2011–2013 aikana.
Suunnitelmilla tähdätään Suomen osalta vuoden 2011 loppuun mennessä 12,5 miljoonan ja Ruotsin osalta vuosi sitten kerrottuun 30 miljoonan euron
kehittämishyötyihin. Tavoitteena on HKScanin kannattavuuden parantaminen.

Toimitusjohtaja Matti Perkonojan mukaan nyt toteutettavaksi harkittavilla ohjelmilla tähdätään lisäksi asiakkaiden ja kuluttajien edellyttämien tuotevalikoimien, laadun
ja vastuullisen toiminnan varmistamiseen HKScanin koko liiketoimintaketjussa. Ohjelmien avulla vahvistetaan
myös pohjaa tulevalle kasvulle ja kannattavuudelle.

Tuotannon
keskittämistä

Ohjelmassa on alustavasti
suunniteltu tuotantotoimintojen nykyistä voimakkaampaa keskittämistä, jonka tuloksena konsernin mukaan
olisi mahdollista saavuttaa
markkinoilla menestymisen

edellyttämä kustannuskilpailukyky.
Suunnitelman mukaan
sikojen teurastus ja leikkuu
voitaisiin keskittää Forssaan,
nautojen teurastus ja leikkuu
Outokumpuun sekä lihavalmisteiden ja valmisruokien
valmistus konsernin tuotan-

tolaitoksiin. Suunnitelman
toteutuessa sikojen teurastus
siirrettäisiin Mellilästä Forssaan sekä lihavalmisteiden
ja valmisruokien valmistus
Säkylästä konsernin muihin
tuotantolaitoksiin.
Lisäksi HKScan Finland
arvioi jatkossa liiketoimin-

➤ Pohjois-Euroopan
johtavia ruokayhtiöitä
HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen
kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola.
HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina
ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat.
HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000
työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa.

ta-aluekohtaisesti alihankkijoiden tarpeen ja roolin.
”Mahdollisen keskittämisen läpivienti tulisi vaatimaan työn tuottavuuden
merkittäväksi parantamiseksi henkilöstöltä yhteistyötä,
uutta toimintakulttuuria ja
uuteen kilpailuympäristöön
sopeutumista erityisesti yhtiön suurimmilla tuotantolaitoksilla Forssassa, Eurassa
ja Vantaalla. HK Ruokatalon
henkilöstön edustajien kanssa aloitetaan lähitulevaisuudessa suunnitelmaa koskevat
neuvottelut”, toimitusjohtaja
Matti Perkonoja sanoo.
Suunnitellun ohjelman läpivienti merkitsisi noin 250
henkilötyövuoden vähentymistä HKScan Finlandin koko liiketoimintaketjussa alihankkijat ja ulkoistetut toiminnot mukaan lukien vuoden 2011 loppuun mennessä.
Ohjelmaan liittyvät investoinnit sisältyvät HKScan
Finlandin liiketoiminnan
normaaleihin vuosi-investointiohjelmiin ja siitä arvioidaan aiheutuvan noin kolmen miljoonan euron ylimääräiset kustannukset vuosina 2010-2011.

Tulevaisuuden hoivateknologiaa
halutaan hyödyntää Sastamalassa

! Sasky kaavailee tiloihinsa kotilaboratoriota, jossa opiskelijat voivat
harjoitella työskentelyä hoivarobottien ja kodin automatiikan parissa.
Kaupunginvaltuusto puoltaa hanketta.
"Minna Isotalo

Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti maanantaisessa kokouksessaan puoltaa
Sastamalan koulutuskuntayhtymän KOTI-hanketta,
jonka tavoitteena on saada
Saskyn tiloihin tulevaisuuden hoivateknologiaa ja kodin automatiikkaa sisältävä
oppimisympäristö. Hankeanomuksen viimeinen jättö-

päivä on 30. syyskuuta, joten kaupungin päättäjillä ei
ollut liiemmin aikaa jahkailuun.
Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Jari Andersson (kok) on tyytyväinen
valtuuston päätökseen.
”Jos emme olisi lähteneet
hakemaan rahoitusta hankkeelle, niin taatusti joku muu
olisi. Tällaiselle hankkeelle
löytyy ottajia.”

Andersson visioi hankkeen tuovan uusia innovaatioita alueelle, ja yrityselämä- ja korkeakouluyhteistyö
luo puolestaan monenlaisia
mahdollisuuksia. ”Yrityselämän kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn ja luo hyvän pohjan jopa kokonaan
uusille yrityksille.”
Kaupungin ja mahdollisesti muiden Saskyn jäsen-

kuntien osuus hankkeen
kustannuksista on 380 000
euroa.
Kokonaiskustannukset
ovat Saskyn johtaja Antti Lahden mukaan noin 1,9
miljoonaa, ja rahoitusta haetaan EU:n aluekehitysrahastolta.
Lahti kertoo Pirkanmaan
liitossa suhtauduttavan Saskyn kaavailuihin erittäin
myönteisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yksiköiden päälliköt saapuvat Pirkanmaan
liiton vieraiksi marraskuussa, ja Lahden on määrä esitellä KOTI-hanketta ministeriön edustajille.
”Pirkanmaasta halutaan
tehdä innovatiivisen teollisuuden ja yritystalouden
maakunta, jossa panostetaan tulevaisuuden hankkeisiin niin koulutuksen kuin

Kehitysvammaisten laitoshoito tullee
vähenemään Pirkanmaalla lähes puoleen

!Muutos on mahdollista toteuttaa uusia asumispalvelupaikkojen rakentamalla
"Hannu Virtanen
Yhä useampi kehitysvammainen pirkanmaalainen
asuu jatkossa vanhempiensa kodin tai laitoksen sijaan
ympärivuorokautisia asumispalveluja tarjoavissa yksiköissä.
Seuraavan viiden vuoden aikana kehitysvammaisten laitoshoito tullee Pirkanmaalla vähenemään 287:stä
155:een paikkaan.
Muutos on mahdollista
toteuttaa uusia asumispalvelupaikkojen rakentamalla. Hankkeisiin on haetta-
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vissa valtakunnallista rahoitusta.
Pirkanmaalla on laadittu alueellinen suunnitelma
kehitysvammaisten yksilöllisiin asumisratkaisuihin ja
laitoshoidon hallittuun vähentämiseen vuosille 2010–
2015.

Itsemääräämisoikeutta
kunnioitettava

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä pidetyn tiedotus- ja
keskustelutilaisuuden perusteella kuntien ja järjestö-

jen edustajat pitivät Pirkanmaan suunnitelman linjauksia pääosin oikeina. Osallistujat näkivät suunnitelmassa
tärkeänä asiana, että uusissa asumispalveluhankkeissa
noudatetaan valtakunnallisia kehitysvammaisten asumisen laatusuosituksia ja
kunnioitetaan kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta.
Asumisyksiköiden tulee
olla pieniä asumisryhmiä,
jotta vältytään uuslaitoksilta. Kehitysvammaiset ihmiset tulee ottaa mukaan paikallisten asumisratkaisujen

suunnitteluun, tilaisuudessa
korostettiin.

Tukipalvelujen
tarve kasvaa

Avohuollon asumispalvelujen piiriin Pirkanmaalla on
arvioitu tulevan seuraavan
viiden vuoden aikana 464
kehitysvammaista henkilöä.
Alueellisessa suunnitelmassa
esitetään, että vuoteen 2016
mennessä Pirkanmaalla olisi
asuntoja kehitysvammaisille henkilöille yhteensä 996.
Lisäystä nykytilanteeseen on
suunniteltu 418 asuntoa.

Valtakunnallisesti linjattu muutos laitoshoidosta yksilöllisiin asumisratkaisuihin lisää asumista tukevien palveluiden tarvetta
kunnissa. Pirkanmaalla arvioidaan, että kehitysvammaiset asiakkaat tarvitsevat laitoshoidon sijaan yhä
enemmän lyhytaikaista hoitoa, henkilökohtaisen avustajan tukea sekä vammaispalvelulain mukaista palveluasumista.
Myös perhe- ja kotihoidon tarve kasvaa ja päivätoimintaa tarvitaan aiempaa
enemmän. Tilaisuudessa to-
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liike-elämänkin saralla”, Lahti toteaa.

Kotirobotit
ihmisen apuna

KOTI-hanke tukee ammatillisen toisen asteen koulutuksen tulevaisuuden asemaa
maakunnassa.
Antti Lahti korostaa, että oppimisympäristössä on
mahdollista kehittää, testata ja koota hyvinkin monenlaisia teknisiä laitteita älymatoista liikkuviin ja siirreltäviin huonekaluihin.
”Uudesta hoivateknologiasta olisi tulevaisuudessa apua myös esimerkiksi
omaishoitajille, liikuntarajoitteisille ja näkövammaisille.”
Yhä kehittyvä teknologia
on kautta aikain herättänyt
ihmisissä pelkoja. Valtuus-

dettiin, että henkilökohtaisten avustajien saatavuus on
jo nyt haasteellista.
Pirkanmaalla on tällä
hetkellä 486 102 asukasta,
joista kuntien antaman tiedon mukaan kehitysvammaisia on kaikkiaan 2 396
eli 0,49 prosenttia väestöstä.
Kuntien arvion mukaan pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä laskee seuraavan viiden
vuoden aikana alle puoleen
nykyisestä.

Laitoshoito
sijoittuisi
Pitkäniemeen

Pirkanmaalla kehitysvammaisten laitoshoitoa kehitetään resurssikeskukseksi, joka keskittyy vaativan hoidon
ja kuntoutuksen, kuntien
peruspalveluiden tukemisen
sekä erityisosaamisen tarpeisiin. Sitä esitetään myös val-
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ton kokouksessa esiin nousi kauhuskenaario hoivapalveluverkoston toiminnan tehostamisesta korvaamalla
ihmiset koneilla ja roboteilla.
”Milloin pidettiin kännykkää huuhaana, milloin
naurettiin mikroaaltouuneille. Kodeissa oleva teknologia
on pelkääjilläkin jokapäiväisessä käytössä”, Andersson
hymähtää.
Antti Lahti muistuttaa, että Suomessa on vuonna 2020
1,3 miljoonaa iältään yli
65-vuotiasta ja vuonna 2040
noin 950 000 yli 75-vuotiasta henkilöä.
Hoitavista käsistä tulee
olemaan huutava pula.
”Jos teknologian avulla
jää aikaa aitoon toisen ihmisen kohtaamiseen ja välittämiseen, teen kaikkeni, jotta
tällaista teknologiaa syntyy
lisää”, Jari Andersson toteaa.

takunnalliseksi resurssikeskukseksi.
Resurssikeskus toimisi
osana Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä toimialueella 6,
jossa pitkäaikaishoitopaikkoja olisi vuoteen 2020 mennessä korkeintaan sata ja lyhytaikaispaikkoja 50 uudessa, Pitkäniemeen sijoittuvassa vaativan hoidon yksikössä.
Ylisen toiminnan arvioidaan
päättyvän kokonaan viimeistään vuonna 2020.
Suunnitelma lähtee Pirkanmaan kuntiin ja sairaanhoitopiirin päättäviin
toimielimiin käsiteltäväksi. Kunnat vievät muutosta
eteenpäin tekemällä kuntakohtaisia suunnitelmia.
Kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen uudelleenjärjestäminen perustuu viime tammikuussa annettuun
valtioneuvoston periaatepäätökseen.

