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SATAKUNNAN VAHVUUKSIA
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• Satakunnan teollinen rakenne on maan monipuolisimpia: 
Porin sk maan 7., Pohjois-Satakunta 22. ja Rauman sk

29. monipuolisin teollisuuden henkilöstössä Suomen 70 seutukunnan joukossa
(kartassa sinisellä monipuolisimmat ja punaisella yksipuolisin teollinen rakenne, v. 2014)

• Satakunnan avoimuusindeksi (vienti/BKT maan korkeimpia): 53 %

• Satakunnan viennin arvo maakunnista kuudenneksi korkein 

v. 2015; osuus Suomen viennistä 6,2 % (väestöosuus 4,1 %)

• Satakunnan osuus maan teollisuuden työpaikoista korkea: 6,1 %

• Satakunnan kilpailukyky kohentunut vv. 2010-14 selvästi:
Kuuden osatekijän mittaristo, joka kuvaa seutukunnan kykyä tuottaa

BKT:tä (lisätietoa: http://www.satamittari.fi/Kilpailukyky)

Rauman seutukunta sijalta 14 sijalle 5 (70 seutukunnan joukossa)

Porin seutukunta sijalta 22 sijalle 12

Pohjois-Satakunta sijalta 46 sijalle 44 (kokoluokassaan mainio sijoitus!)

• Rauman seutukunnan BKT/capita on Suomen 3. korkein
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Satakunnan resilienssi on vahva!



SATAKUNNAN SEUTUKUNTIEN VAHVUUKSIA

19.5.2017
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Pohjois-Satakunta

Rauman seutukuntaPorin seutukunta

• VAHVA RESILIENSSI (TEOLLISUUDEN MONIPUOLISUUS 
SUOMEN 7. PARAS 70 SEUTUKUNNASTA)

• METALLIEN JALOSTUS, KONE- JA LAITEVALMISTUS 
SEKÄ KEMIANTEOLLISUUS VAHVOJA VIENTIALOJA

• TEOLLISTEN INVESTOINTIEN KASVU RIPEÄÄ

• KORKEAKOULUSEKTORIN HAKIJAMÄÄRÄ KASVUSSA

• YRITYSTEN TUOTEKEHITYS VAHVISTUNUT

• AUTOMAATIO- JA ROBOTIIKKA VAHVASSA NOSTEESSA

• ALUEEN KILPAILUKYKY KOKOON NÄHDEN MAINIO

• KORKEA BKT PER CAPITA SUHTEESSA ALUEEN KOKOON

• TALOUSKASVU NOPEAA

• MONIPUOLINEN TEOLLINEN RAKENNE

• VAHVA METALLITUOTETEOLLISUUS

• SUURIA JULKISIA LAITOKSIA (PUOLUSTUSVOIMAT JA 
KUNTOUTUSKESKUS)

• BKT PER CAPITA SUOMEN 3. KORKEIN,  
KILPAILUKYKY MAAN KÄRKEÄ

• PALJON TEOLLISIA INVESTOINTEJA

• RUNSAASTI MONIPUOLISTA JA TUOTTAVAA VIENTITEOLLISUUTTA 
ETENKIN METSÄ-, KONEPAJA- JA MERITEOLLISUUDESSA 

• VAHVA ELINTARVIKEKETJU

• HYVIN MERKITTÄVÄ ENERGIAN TUOTTAJA

• ALUEEN YRITYSKANNAN UUSIUTUMINEN KIIHTYNYT

Seutukuntien resilienssi,

sijaluvut



SATAKUNNAN ALUETALOUS
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Satakunnan BKT henkeä kohden 

on Suomen 19 maakunnasta

5. korkein
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BKT per capita Suomen 70 

seutukunnassa

Rauman seutukunta on sijalla 3,

Porin seutukunta sijalla 26 ja

Pohjois-Satakunta sijalla 30.

Suomi keskimäärin

0,2 %
-0,8 %

BKT:n reaalinen kasvu 2014

0,7 %
Porin seutukunta

Pohjois-Satakunta

Satakunta

1,1 %
2,6 %

Rauman seutukunta

Investointien arvon kehitys 2014:
Satakunta +21 % 
Porin seutukunta +30 %
Pohjois-Satakunta +12 % 
Rauman seutukunta +9 % 
Koko maa keskimäärin -2 %

Teollisuuden viennin arvon kasvu 
2000-2015 
Satakunta: +42 %
Koko maa keskimäärin: +10 %

Oheinen 
kartogrammi 
kuvaa 
maakuntien 
kokoa 
suhteessa 
BKT per 
capitaan

18.1.2017



Sinisellä mediaania

korkeammat seutukunnat

(sijat 1-35), punaisella

matalammat (sijat 36-70)

Sija KOKO MAA 37 602

1 Mariehamns stad 74 492

2 Helsinki 50 741

3 Rauma 43 943

4 Vaasa 42 624

5 Pohjois-Lappi 39 143

6 Turku 37 908

7 Kokkola 37 476

8 Imatra 37 419

9 Lappeenranta 37 146

10 Tampere 37 021

24 Joensuu 31 816

25 Jyväskylä 31 757

26 Pori 31 621

27 Mikkeli 31 554

28 Sydösterbotten 31 070

29 Porvoo 30 993

30 Pohjois-Satakunta 30 809

31 Lahti 30783

32 Kouvola 30628

33 Varkaus 30478

34 Vakka-Suomi 30 090

38 Ylä-Pirkanmaa 28 860

39 Forssa 28 516

41 Luoteis-Pirkanmaa 27 774

51 Lounais-Pirkanmaa 25 832

55 Loimaa 25 306

60 Suupohja 24 278

62 Etelä-Pirkanmaa 23 916

70 Kyrönmaa 19 063



SUOMEN SEUTUKUNTIEN KILPAILUKYKY vuonna 2014: 
kuuden tekijän mittaristo (seutukuntia 70 kpl). 
Muuttujat ovat 

• työn tuottavuus, 
• työllisyysaste,
• innovatiivisuus, 
• koulutustaso, 
• yritysdynamiikka ja 
• teollisuusvaltaisuus.

Ne kuvaavat alueen kykyä luoda arvonlisäystä eli 
BKT:tä. Satakunta menestyy mainiosti, suluissa 
sijoitus v. 2011:

Rauman seutukunta on sijalla 5 (7),
Porin seutukunta on sijalla 12 (14) ja
Pohjois-Satakunta sijalla 44 (47), mikä on 
kokoluokassaan hyvä sijoitus.



Vihreällä monipuolisimman teollisuuden

rakenteen seutukunnat,

punaisella heikoimmat (v. 2014),

Porin seutukunta sijalla 7, 

Rauman seutukunta sijalla 29 ja

Pohjois-Satakunta sijalla 22.

Satakunnan resilienssi on melko vahva!



TEOLLISUUDEN SUHDANNEKUVA SATAKUNNASSA
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Teollisuus tuotti Satakunnassa 

liikevaihtoa v. 2016 

7,6 miljardia € ja 

vientiä

3,7 miljardia €
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Teollisuus on tuottavaa: arvonlisäys/työtunti 
Satakunnassa, teollisuuden top 5:

Energiatuotanto 89,7 €/työtunti
Paperiteollisuus 82,6 €/työtunti
Kemianteollisuus 72 €/työtunti

Koneiden ja laitteiden valmistus 64,5 €/työtunti
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 

53,8 €/työntunti
Toimialat keskimäärin 37,8 €/työtunti

Teollisuudessa tehtiin Satakunnassa v. 2015

18 500 hlötyövuotta

Automaatio- ja robotiikka

Metsäteollisuus

9,6 %
5,1 %

TEOLLISUUDEN KÄRKIALOJA:

Liikevaihdon kasvu heinä-joulukuu 2016

13,4 %Metallien jalostus
Metsä-

teollisuuden

vienti +4,7 %! 

Teollisuuden viennin arvon kasvu 2000-2015 
Satakunta: 42 %
Koko maa keskimäärin: 10 %

Oheinen kartogrammi 
kuvaa maakuntien 
kokoa teollisuuden 
tuottamaan 
arvonlisäykseen 
henkeä kohden



SATAKUNNAN NOUSUTRENDEJÄ 2010-LUVULLA
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Satakunnassa on runsaasti  
nousevia aloja ja rakenteellisia 
vahvuuksia, joilla on vaikutusta 

alueen talouskasvuun.

46,9 %

Liikevaihdon kasvu* 2010-2016 Toimialat keskimäärin  1 %
Teollisuus keskimäärin -6,9 % 

Automaatio- ja robotiikka-klusteri

Elintarviketeollisuus

16,8 %Majoitus- ja ravitsemistoiminta

16,3 %Liike-elämän palvelut

Matkailu

Tukku- ja vähittäiskauppa

Rakentaminen

12,1 %

9,1 %
8,1 %
7,6 %

*Kyseessä päätoimialat

karkealla jaolla, ei sis. SOTE:a

v. 2010-2015



SATAKUNNAN PÄÄTOIMIALOJEN TOIPUMINEN TAANTUMASTA
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Satakunnassa useat päätoimialat 
ovat kasvaneet nopeasti vuoden 
2009 taantuman pohjan jälkeen. 

Teollisuus on palautunut 
valtakunnan tasoa ripeämmin.

51,7 %

Liikevaihdon kasvu 2009-2016 aloilla*, joiden 

toipuminen ollut nopeinta

Toimialat keskimäärin  12,8 %
Teollisuus keskimäärin 11,3 % 
Teknologiateoll. keskim. 8,3 %

Valmistavan teollisuuden viennin 
kasvu 2009-2016 (1. puolivuosi) 

keskimäärin 9,6 %, 
(koko maa 6,3 %)

Metallien jalostus

Teollisuusvyöhyke (Kaanaa-Kokemäki) 35,7 %

Kemianteollisuus

22,9 %Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Metsäteollisuus

Tukku- ja vähittäiskauppa

Liike-elämän palvelut 18,5 %

15,3 %
10,8 %
10,4 %

*Kyseessä päätoimialat

karkealla jaolla, ei sis. SOTEa, 

automaatiota eikä matkailua aineiston

puuttumisen vuoksi



Seutukuntien kilpailukyky 2014 (Satamittari.fi)

Satakunnan seutukuntien 

kilpailukyky on parantunut 

v. 2014 aikana selvästi:

Porin sk: 15.        12.

Rauman sk: 13.        5.

Pohjois-Satakunta: 53.       44.

Muutos 2013-14

Porin seutukuntaRauman seutukuntaPohjois-Satakunta

Innovatiivisuus 6 0 25

Työllisyysaste 2 -2 -4

Yritysdynamiikka 0 25 10

Työn tuottavuus 4 0 3

Koulutustaso 0 0 1

Teollisuus 1 1 0

http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx


Taloudellinen resilienssi eli muutosjoustavuus

• Satakunnan ja sen seutukuntien taloudellista resilienssiä eli muutosjoustavuutta 
on analysoitu teollisen rakenteen monipuolisuutta  ja eri toimialojen työpaikkojen 
osuutta kuvaavilla indekseillä. Tilastot ovat ajankohdalta 31.12.2014.

• Satakunnan suurimmat toimialat ovat työpaikkamääriltään teollisuus (osuus 20 %), 
sosiaali- ja terveysalat (SOTE) (18 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (10 %). 

• Niiden yhteenlaskettu osuus maakunnan työpaikoista on liki puolet. Teollisuus on 
riskialttein johtuen mm. suhdanneherkkyydestä maailmantaloudelle, mikä 
välittyy viennin kautta aluetalouteen. 

• Teollisuuden osuus valtakunnalliseen keskiarvoon nähden (B-H) on yli 1,5, mikä 
tarkoittaa paitsi sen suurta osuutta, myös mahdollista aluetaloudellista riskiä. Sitä 
kuitenkin pienentää teollisuuden monipuolinen toimialarakenne. 

• Satakunnan teollisuuden rakenne on monimuotoinen. 
– Teknologiateollisuuden osuus (kulkuneuvojen valmistus, elektroniikka ja 

sähkötuotteiden valmistus, metallituotteiden valmistus, metallien jalostus) on korkein, 
49 % teollisuuden työpaikoista, mutta sen rakenne on monipuolinen. 

– Metallien jalostus, metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistus ovat selvät 
tukipilarit, sillä niiden osuus on neljä viidesosaa metallialojen työpaikoista. Etenkin 
koneiden ja laitteiden valmistuksessa on monimuotoista valmistustoimintaa.  
Elintarviketeollisuuden osuus on 14 %, metsäteollisuuden 13 %, ja kemianteollisuuden 9 
% teollisuuden työpaikoista. Em. alojen osuus on yli 85 % maakunnan teollisuuden 
työpaikoista (31.12.2014). 

http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx


Taloudellinen resilienssi

B-H (Balassa-Hoover) kertoo Satakunnan osuuden verrattuna koko maan lukuun

Työpaikat 31.12.2014 KOKO MAA Osuus % SATAKUNTA Osuus % B-H

Toimialat yhteensä 2274076 88165

C Teollisuus 294367 12,9 % 17301 19,6 % 1,52

10 Elintarvikkeiden valmistus 31922 1,4 % 2410 2,7 % 1,95

11 Juomien valmistus 2936 0,1 % 10 0,0 % 0,09

12 Tupakkatuotteiden valmistus 2 0,0 % 0 0,0 % 0,00

13 Tekstiilien valmistus 3070 0,1 % 262 0,3 % 2,20

14 Vaatteiden valmistus 2758 0,1 % 97 0,1 % 0,91

15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1249 0,1 % 65 0,1 % 1,34

16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus17232 0,8 % 591 0,7 % 0,88

17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 17540 0,8 % 1313 1,5 % 1,93

18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 8101 0,4 % 338 0,4 % 1,08

19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 2593 0,1 % 0 0,0 % 0,00

20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 11799 0,5 % 870 1,0 % 1,90

21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 4275 0,2 % 0 0,0 % 0,00

22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 11132 0,5 % 761 0,9 % 1,76

23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 11587 0,5 % 464 0,5 % 1,03

24 Metallien jalostus 12425 0,5 % 1760 2,0 % 3,65

25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 36217 1,6 % 2409 2,7 % 1,72

26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus22934 1,0 % 52 0,1 % 0,06

27 Sähkölaitteiden valmistus 15333 0,7 % 346 0,4 % 0,58

28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 41213 1,8 % 3179 3,6 % 1,99

29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus6198 0,3 % 42 0,0 % 0,17

30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 6267 0,3 % 632 0,7 % 2,60

24-30 Teknologiateollisuus yhteensä 140587 6,2 % 8420 9,6 % 1,54

31 Huonekalujen valmistus 6197 0,3 % 403 0,5 % 1,68

32 Muu valmistus 4504 0,2 % 162 0,2 % 0,93

33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 16883 0,7 % 1135 1,3 % 1,73

http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx


B-H-analyysi seuduittain: toimialat, joissa merkittävimmät erot maan keskiarvoon
(B-H > 1,3), ja jotka ovat samalla merkittäviä työllistäjiä (osuus suunnilleen yli 1 %)

B-H kertoo alueen 

työpaikkojen osuuden 

verrattuna maan keskiarvoon, 

esim. B-H 2,00 tarkoittaa 

kaksinkertaista osuutta

Porin seutukunta Työpaikat ToimipaikatOsuus > n. 1 % B-H > 1,3

24    Metallien jalostus 1738 19 3,3 % 5,98

30    Muiden kulkuneuvojen valmistus 478 10 0,9 % 3,26

20    Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 724 13 1,4 % 2,62

28    Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1572 55 3,0 % 1,63

35    Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 453 44 0,9 % 1,62

87    Sosiaalihuollon laitospalvelut 3255 57 6,1 % 1,58

33    Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 576 112 1,1 % 1,46

C     Teollisuus 9205 787 17,3 % 1,34

Rauman seutukunta Työpaikat ToimipaikatOsuus yli 1 % B-H >1,3

35    Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 917 27 3,4 % 6,42

17    Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1183 10 4,4 % 5,66

10    Elintarvikkeiden valmistus 1330 39 4,9 % 3,49

28    Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1512 39 5,6 % 3,08

33    Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 473 70 1,7 % 2,35

25    Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 989 116 3,6 % 2,29

52    Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 810 40 3,0 % 2,26

22    Kumi- ja muovituotteiden valmistus 298 17 1,1 % 2,25

C     Teollisuus 6717 431 24,8 % 1,91

Pohjois-Satakunta Työpaikat ToimipaikatOsuus yli 1 % B-H >1,3

01    Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut818 730 10,4 % 4,07

10    Elintarvikkeiden valmistus 255 15 3,3 % 2,32

13    Tekstiilien valmistus 95 12 1,2 % 8,97

22    Kumi- ja muovituotteiden valmistus 98 5 1,2 % 2,55

23    Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 68 5 0,9 % 1,70

25    Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 375 49 4,8 % 3,00

27    Sähkölaitteiden valmistus 111 3 1,4 % 2,10

35    Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 92 16 1,2 % 2,23

http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
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Satakunnan talouskehitys

LIIKEVAIHTO

Elintarvike-
teollisuus

5 %

Metsäteollisuus
11%

Kemikaalien 
sekä kumi- ja 
muovituott. 

valm.
5%

Metallien 
jalostus

11%

Metallituotteide
n valmistus pl. 

koneet ja laitteet
3%

Koneiden ja 
laitteiden 
valmistus

8%
Elektroniikka-

ja 
sähkötuotteiden 

valmistus
1%

Rakentaminen
8%

Tukku- ja 
vähittäiskauppa

19%

Majoitus- ja 
ravitsemis-

toiminta
1%

Liike-elämän 
palvelut

7%

Muut
20%

Satakunnan liikevaihdon jakauma v. 2016 (tiedot ovat 
suuntaa-antavia)
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Satakunnan talouskehitys

PALKKASUMMA



http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx


http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2016

LIIKEVAIHTO

• Satakunnan taloudessa vaikuttaisi tapahtuneen käänne, sillä vuoden 2016 heinä–

joulukuussa yritysten liikevaihto kohosi jo keskimäärin. Suurin muutos on tapahtunut 

teollisuudessa, jonka yltä harmaat pilvet alkoivat vähitellen väistyä. Etenkin loka–joulukuu 

sujui varsin myönteisesti teknologiateollisuuden uuden nousun ja kaupan sekä 

rakentamisen kasvun vahvistumisen myötä. Kasvua tukivat metsä- ja kemianteollisuus 

sekä automaatio- ja robotiikka-alojen kiivas kasvu. 

• Talouden palkkasumma kasvoi jo hieman, mutta henkilöstömäärä aleni yhä 

teollisuudessa. Näkymät ovat vähitellen kirkastumassa, sillä etenkin pk-yritysten 

odotukset ovat vahvistuneet selvästi. 



 

Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2016

• Elintarviketeollisuuden liikevaihto 

supistui poikkeuksellisesti paljon, 

mutta palkkasumman kasvu viittaa 

tuotannon nousuun. Taustalla 

vaikuttanee hintojen lasku.

• Metsäteollisuuden liikevaihto 

kasvoi edelleen selvästi.

• Kemianteollisuus pysyi kasvu-

uralla, joskin Huntsmanin palo 

varjostaa näkymiä. 

20
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2016

• Teollisuuden kasvun käynnistyminen on juontunut metallien jalostuksen liikevaihdon 

värimetallien hintojen kohoamiseen nojaavasta roimasta noususta, jota on tukenut metalli-

sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen orastava tuore kasvukausi vuoden 

2016 loka–joulukuussa. 

• Sen sijaan konepaja- ja meriteollisuus odottavat vielä uutta puhtia esim. öljyn hinnan 

kohoamisesta, sillä huolestuttavasti liikevaihdon sukellus jopa syveni. 

• Teknologiateollisuudessa viennissä kirjattiin yhä selvää laskua, mutta aiempaa loivemmin.
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2016

• Satakunnan meriklusteriin kuuluu 50 

meriteollisuuden kone- ja laitevalmistajaa 

sekä telakkaa. Vaikka meriteollisuuden tilanne 

on kohentunut Suomessa yleisesti, ei 

Satakunnan öljyvetoinen valmistus ole 

päässyt vielä nousukiitoon raaka-aineen 

alhaisen hintatason vuoksi. 

• Osa suurista tekijöistä on vaikeuksissa, sillä 

lasku on peräisin yli 20 henkilön ja osin myös 

5–19 henkilön yrityksistä. Vastapainona 

pienten, alle viiden hengen yritysten kasvu oli 

hyvinkin ripeää, mutta ne eivät juuri 

kokonaiskuvaa järisytä. 

• Palkkasumman lasku loiveni, joten 

henkilöstöä ei ole vähennetty enää entiseen 

tahtiin. Tämä voi merkitä tuotannon 

elpymistä, sillä tuoreimpien tilausten 

laskutukset saattavat ajoittua 

tarkasteluajanjakson ulkopuolelle, mutta 

näkyvät jo palkkasumman kehityksessä. 

Rauman telakan, RMC:n verkostomainen 

toimintapa saattaa aiheuttaa osan toiminnasta 

kirjautumisen muille toimialoille sekä 

maakunnan ulkopuolelle. 
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2016

• Satakunnan automaatio- ja 

robotiikkaklusteriin eli Robocoastiin

luetaan yli sata yritystä, joista tarkempaan 

tarkasteluun on valittu 42 yritystä. 

Liikevaihdon kasvu on ollut 2000-luvulla 

selvästi toimialojen sekä etenkin 

teollisuuden kehitystä myönteisempää. 

Palkkasummassa ja siten henkilöstö-

määrässä viime vuoden loppupuolisko 

sujui vahvassa nousukiidossa ja kehitys 

ylitti selvästi yritysten keskitason. 

Liikevaihtoa klusteri tuottaa n. 300 milj. €

ja työllistää n. 1050 henkeä. 



 

25

Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2016

• Rakentamisen suhdannekuva pysyi hyvin 

myönteisenä. Liikevaihto ja henkilöstö 

kasvoivat selvästi. 

• Palveluiden suhdannekuva pysyi viime 

vuoden lopulla varsin myönteisenä 

liikevaihdon ja henkilöstömäärien nousun 

jatkuttua. Kaupan liikevaihdon kasvu 

kiihtyi, mutta majoitus- ja ravitsemis-

toiminnan tahti tasaantui. Sen sijaan liike-

elämän palveluiden vire säilyi hyvin 

vahvana. 
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2016

LIIKEVAIHTO

• Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kohosi vuoden 2016 heinä–joulukuussa 

1,8 % vuoden 2015 vastaavaa aikaa korkeammaksi. Heinä–syyskuussa kasvua kertyi 1,2 

% ja loka–joulukuussa jo 2,4 % teknologiateollisuuden nousun käynnistyttyä ja kaupan 

sekä rakentamisen vauhdin kiihdyttyä. 

• Satakunnassa nousukiitoon pääsi mukaan silti entisen suuruinen osa yrityskannasta, 

sillä suunnilleen 52 % yrityksistä kohotti liikevaihtoaan ja 35 % saavutti kasvua vähintään 

15 %:n verran. Parhaiten menestyivät alle viiden sekä yli 20 työntekijän yritykset. Sen 

sijaan 5–19 henkilön yrityksissä liikevaihto supistui. Korkeintaan viisi vuotta toimineet 

yritykset kasvattivat liikevaihtoaan kolmanneksen. Sen sijaan vanhempien kasvu jäi alle 

prosenttiin. Suurin vaikutus kasvuun on ollut nuorilla pk-yrityksillä sekä vanhoilla 

suuryrityksillä, joiden loppuvuosi sujui yleisesti ottaen mainiosti. 

• Koko maassa keskimäärin talouden suunta näyttää kulkevan vähitellen ylöspäin. 

Liikevaihto kasvoi yhteensä 3,3 % vuoden 2016 heinä–joulukuussa edellisvuoden 

vastaavasta ajasta. Nousu nopeutui hieman vuoden loppua kohden. Teollisuudessa 

liikevaihto kohosi yleisesti elintarviketeollisuutta lukuun ottamatta. Myös rakentamisessa 

sekä palvelualoilla liikevaihto kasvoi kohisten. Ainoastaan kaupan nousu jäi muita 

palveluita vaisummaksi. Palkkasumma kasvoi viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 1,8 

% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Teollisuuden maksama palkkasumma pysyi 

ennallaan, sillä elektroniikka- ja sähköteollisuuden roimaa pudotusta paikkasivat muiden 

alojen nousu. Rakentamisessa ja palveluissa palkkasumma nousi henkilöstömäärien 

täydentymisen seurauksena.
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2016

VIENTI

• Teollisuuden viennin arvo aleni Satakunnassa yhä, mutta aiempaa lievemmin. Metsäteollisuuden 

vienti kohosi vauhdilla, mutta teknologiateollisuudessa kirjattiin yhä selvää laskua. 

• Jonkinlaisena muutoksen enteenä voitaneen pitää Satakunnan ulkomaankauppaa harjoittavien 

yritysten kasvun käynnistymistä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tällöin ne menestyivät jo 

pelkkiin kotimarkkinoihin keskittyviä paremmin. 

• Satakunnan teollisuuden viennin 4,2 miljardin arvosta (v. 2014) teknologiateollisuus muodostaa 

54 % (2,3 mrd. €) ja metsäteollisuus 31 % (1,3 mrd. €). 

• Maamme teollisuuden yhteenlasketun viennin arvo kasvoi alkuvuonna yhä jonkin verran (2,1 %), 

Sekä metsä- (2,1 %) että teknologiateollisuus (0,9 %) vahvistivat otettaan maailmanmarkkinoilla.
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2016

PALKKASUMMA

• Yritysten maksama palkkasumma kasvoi vain hieman viime vuoden loppupuoliskolla. Kasvua 

kertyi yhteensä 0,4 %. Heinä–syyskuussa nousua kirjattiin 1,6 %, mutta loka–joulukuussa se laski 

0,9 %. Palkkasumma aleni edelleen yleisesti teollisuudessa henkilöstövähennysten seurauksena 

ja siinä etenkin telakoilla ja konepajoilla sekä metsä- ja kemiateollisuudessa. Sen sijaan 

elintarviketeollisuudessa palkkojen summa kohosi samoin metallien jalostuksessa sekä 

elektroniikka- ja sähkötuoteteollisuudessa. Rakentamisessa ja palveluissa palkkasumma kasvoi 

kautta linjan. 

• Maassa keskimäärin talouden palkkasumma jatkoi loivaa kasvuaan, jota kertyi 1,8 %:n verran 

alkuvuonna vuodentakaisesta. Palkkasumma pysyi ennallaan teollisuudessa, mutta rakentaminen 

ja palvelut korjasivat osaltaan vajetta. 
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2016

TYÖLLISYYS

• Satakunnan yritysten loppuvuoden henkilöstökehityksessä on nähtävissä käänteen 
merkkejä. Rakentamisessa kasvu on pysynyt nopeana (4,6 %) ja myös palvelualoilla nousu 
(1,1 %) on jatkunut. Sen sijaan teollisuudesta väkeä vähennettiin edelleen kaksi prosenttia, 
joka on kuitenkin hieman aiempaa lievempi. Yritykset vähensivät kaiken kaikkiaan 
keskimäärin puoli prosenttia henkilöstöstään loppuvuonna. Pudotus on aiempaa loivempi. 

• Työttömyys on nyt Satakunnassa aikaisempaa nopeammalla lasku-uralla. Maaliskuun 
lopussa työttömiä työnhakijoita oli 12 900, mikä on yli 1 500 henkeä (-10,6 %) vähemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli 12,8 %. Suhteellisesti eniten on 
alentunut alle 25-vuotiaiden työttömyys, mutta myös yli 50-vuotiaiden työttömien ja 
pitkäaikaistyöttömien määrä on laskussa. Huhtikuussa työttömyys aleni 12 %:iin. 



 

30

Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa

KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN 

HEINÄ−JOULUKUUSSA 2016 (SATAKUNTA ALLEVIIVATTU, JOS PAREMPI):

 Kaikki toimialat yhteensä (Satakunta 1,8 % / Koko maa 3,3 %)

 Koko teollisuus yhteensä (Satakunta -1,4 % / Koko maa 2,6 %)

 Elintarviketeollisuus (Satakunta -4,7 % / Koko maa -1,9 %)

 Metsäteollisuus (Satakunta 5,1 % / Koko maa 4,5 %)

 Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus (Satakunta 2,6 % / Koko maa 1,9 %)

 Teknologiateollisuus yhteensä sis. telakat (Satakunta -2,7 % / Koko maa 2,1 %) 

 Metallien jalostus (Satakunta 13,4 % / Koko maa 2,5 %)

 Metallituotteiden valmistus (Satakunta -1,6 % / Koko maa 4,3 %)

 Koneiden ja laitteiden valmistus (Satakunta -23,2 % / Koko maa 2,4 %)

 Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (Satakunta 3,2 % / Koko maa 0,1 %)

 Telakat/muu kulkuneuvojen valmistus (Satakunta  -23,7 % / Koko maa 3,5 %, 

palkkasumman muutos)
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Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa

KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN 

HEINÄ−JOULUKUUSSA 2016:

 Rakentaminen (Satakunta 6,5 % / Koko maa 8,0 %)

 Tukku- ja vähittäiskauppa (Satakunta 2,7 % / Koko maa 2,1 %)

 Majoitus- ja ravitsemistoiminta (Satakunta 1,3 % / Koko maa 4,4 %)

 Liike-elämän palvelut (Satakunta 5,4 % / Koko maa 5,4 %)

 Luovat alat (kulttuuri- ja käsityöalat) (Satakunta  3,7 % / Koko maa 3,6 %)

 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (Satakunta 6,3 % / Koko maa 5,0 %, palkkasumman 

kasvu)
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SUMMA SUMMARUM, SATAKUNNAN 

SUHDANNEKEHITYS:
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Talouden näkymissä piristymistä

• Maailmantalouden kasvu vakaata, suurta muutosta ei ole näköpiirissä

 Satakunta on hyvin vientivetoinen maakunta, sillä avoimuusindeksi (teollisuuden vienti/BKT) on 53 %, kun 
maan keskiarvo 36 % (v. 2014). Siten maailmantalouden suhdanteet vaikuttavat tavanomaista 
voimakkaammin aluetalouden kehitykseen. Toisaalta Satakunnan teollinen rakenne on maamme 
monipuolisimpia, mikä lieventää suhdannevaihteluita. Satakunnan vahva ja perinteikäs vientiteollisuus on 
osaltaan nostanut maakunnan asukasta kohti lasketun bruttokansantuotteen 19 maakunnan joukossa 
viidenneksi korkeimmaksi. 

 Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) huhtikuun katsauksen mukaan maailmantalous on vähitellen 
elpymässä. Ennusteita on rukattu hieman ylöspäin ja tämän vuoden nousuksi ennakoidaan 3,5 %. Ensi 
vuodelle odotetaan 3,6 %:n verran kasvua. Parhaimmat näkymät sijoittuvat edelleen nouseviin talouksiin. 

 Teollisuusmaiden kokonaistuotanto kasvaa kaksi prosenttia sekä kuluvana että ensi vuonna viime vuoden 
1,7 %:n sijaan. Euroalueen nousu jää 1,6–1,7 %:n tuntumaan, mutta Yhdysvalloissa päästään jo selvästi 
yli parin prosentin. Euroopan suurista talouksista Espanja, Iso-Britannia, Ranska ja Saksa keräävät 
suurimman kasvupotin tämän vuoden aikana, joskin orastavan nousun odotetaan suurelta osin hieman 
hiipuvan ensi vuonna. Kasvun painopiste on edelleen tiukasti kehittyvissä talouksissa, joiden kasvun 
odotetaan vahvistuvan tämän vuoden 4,5 %:sta ensi vuoden 4,8 %:iin. Vuonna 2016 nousua kirjattiin 4,1 
%. Suomen talouskasvuksi IMF ennakoi 1,3 % tänä ja 1,4 % ensi vuonna. Viime vuonna kasvua 
saavutettiin 1,4 %, joten merkittävää muutosta ei ole näköpiirissä. 

• Päätoimialojen luottamus vahvistunut keskimääräistä paremmaksi

 Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) huhtikuun lopun luottamusindikaattorit osoittavat, että maamme 
suhdannetila on vähitellen kohentunut. Huhtikuun lopussa jokaisen päätoimialan, niin teollisuuden, 
rakentamisen, palveluiden kuin kaupankin näkymät ovat osin selvästi tavanomaista suotuisampia. 
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Talouden näkymissä piristymistä

• Pk-yritysten odotukset kohentuneet edelleen Satakunnassa

 Suomen Yrittäjien ja Finnveran kevään pk-yritysbarometri povaa lähiajan suhdannekehityksestä koko 
maan tasolla myönteistä, mutta kasvu jää hitaaksi. Muutokset syksyn 2016 barometriin verrattuna ovat 
vähäiset, mutta positiiviset. Talous on kasvu-uralla ja suhdannenäkymien saldoluku nousi kolmella 
yksiköllä +35:een. 

 Vähäiseen muutokseen vaikuttaa osaltaan vientikysynnän hidas elpyminen, jota kotimarkkinoiden kehitys 
ei kokonaan pysty paikkaamaan. Lisäksi työmarkkinoiden nollalinja ja pikkuhiljaa voimistuva inflaatio 
leikkaavat yksityistä kulutusta. 

 Satakunnassa odotukset ovat kuitenkin vahvistuneet maan keskitasoa paremmiksi ja nousu on ollut 
selvästi muuta maata ripeämpää. Saldo onkin kasvanut +28:sta +36:een, eli 44 % vastaajista ennakoi 
parannusta ja vain 8 % heikennystä valtaosan odottaessa suhdanteiden pysymistä ennallaan (48 %). 
Kohennusta on odotettavissa mm. henkilöstöön, liikevaihtoon, hintoihin, kannattavuuteen, 
vakavaraisuuteen sekä tuotekehityspanostuksiin.   

• Teknologiateollisuuden tilauskannoissa kasvua

 Teknologiateollisuus ry:n mukaan alan yritysten tilaukset kasvoivat tammi-maaliskuussa. Tuoreet tilaukset 

olivat korkeammalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, vaikka vähenivät hieman loka-

joulukuusta. Tilauskanta vahvistui joulukuusta. Saatujen tarjouspyyntöjen määrä jatkoi 

nousuaan. Alan yritykset koko maassa keskimäärin saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa      

euromääräisesti neljä prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa, mutta 13 % enemmän kuin 

vastaavalla ajanjaksolla v. 2016. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kolme prosenttia suurempi kuin 

joulukuun lopussa ja hieman suurempi kuin vuoden 2016 maaliskuussa. Yrityksistä 59 % raportoi 

tilauskantansa kasvaneen joulukuun jälkeen, 31 % vähentyneen ja 10 % pysyneen ennallaan. Viime 

kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan 

keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. 
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Lisätietoa: Satamittari ja tietopalvelut

• Satamittari-verkkosivusto osoitteessa 
http://www.satamittari.fi tarjoaa Satakuntaa kuvaavia 
tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoja. Satamittari 
kuvaa ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän 
kehitystä ja tarjoaa monipuolisesti Satakunnan 
kehitystä koskevaa pitkän ajan analysoitua tietoa.

• Satakunnan talous -katsaus tarjoaa tuoreinta 
mahdollista toimialoittaista suhdannetietoa 
Satakunnasta. Katsaus on ladattavissa: 
http://www.satamittari.fi/Satakunnan_talous_-
katsaus

• Toimitamme pyynnöstä Satakuntaa, sen seutukuntia 
ja kuntia koskevaa (tilasto)tietoa. Satakuntaa 
koskeva tilastotuotanto ja tutkimustoiminta antavat 
erinomaiset lähtökohdat toteuttaa maakuntaa 
koskevia tietopalveluja ja analyysejä. Käytössämme 
ovat monipuoliset tietokannat, joista tarvittava tieto 
löytyy nopeasti.

http://www.satamittari.fi/
http://www.satamittari.fi/Satakunnan_talous_-katsaus

