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SATAKUNNAN VAHVUUKSIA

T
ila

s
to

k
e
s
k
u
s
 ja

 T
u

lli
 2

0
1
7

• 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 3. korkein per capita

v. 2016; osuus Suomen viennistä 5,8 % (väestöosuus 4 %)

• Satakunnan osuus maan teollisuuden työpaikoista korkea: 5,7 %

• Satakunnan kilpailukyky kohentunut vv. 2010-15 selvästi:
Kuuden osatekijän mittaristo, joka kuvaa seutukunnan kykyä tuottaa

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

Rauman seutukunta sijalta 14 sijalle 10 (70 seutukunnan joukossa)

Porin seutukunta sijalta 22 sijalle 13

Pohjois-Satakunta sijalta 46 sijalle 47 (silti kokoluokassaan mainio sijoitus!)

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

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


SATAKUNNAN SEUTUKUNTIEN VAHVUUKSIA
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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

• METALLIEN JALOSTUS VAHVASSA VEDOSSA

• 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 (vihreä parempi, punainen heikompi)
Seutukuntien BKT/capita

Sijaluvut (sininen parempi, punainen heikompi)

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


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 
2015: 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 10 (7),
Porin seutukunta on sijalla 13 (14) ja
Pohjois-Satakunta sijalla 47 (47), mikä on 
kokoluokassaan hyvä sijoitus.

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


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

Satakunnan teollisuus maksoi 
palkkoja maakunnassa v. 2015

824 miljoonaa  €

Elektroniikka- ja sähkö-

tuotteiden valmistus, sis. 

osin mm. automaatiota

Metallituotteiden 

valmistus

19,3 %
12,4 %

TEOLLISUUDEN KÄRKIALOJA TÄLLÄ HETKELLÄ

Liikevaihdon kasvu tammi-kesäkuu 2017

20,8 %Metallien jalostus

Teollisuuden viennin arvon kasvu 2000-2016 
Satakunta: 34 %
Koko maa keskimäärin: 10 %

25.10.2017

Metsäteollisuuden
vienti +5 %! (2016 
vs. 2015)

Teollisuuden
arvonlisäys/asukas
Rauman seutu 2.,
Porin seutu 16., ja
Pohjois-Satakunta 29.
70 seutukunnasta!

Maakunnittain 2. sija 
(19:stä)



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



SATAKUNTA SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA
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– Satakunnan osuus Suomen viennistä on 5,8 % (vrt. väestöosuus 4 %). Aitoa tuottavuutta:

viennin rakenne on erittäin hyödykepainotteinen. 

– Ulkomaankaupan vahvuutta kuvaava avoimuusindeksi (teollisuuden vienti/BKT, v. 2014) on 53 % eli 1,5-
kertainen maan keskiarvoon (36 %) verrattuna. Vienti henkeä kohden on 19 maakunnasta 3. korkein. 

– Satakunnan osuus Suomen teollisuuden työpaikoista on 5,7 %, eli n. 1,5 kertaa väestöosuus. Satakunnan

teollinen rakenne on maan monipuolisimpia.

– Satakunnan osuus Suomen perusmetallien, konepajojen ja kemiallisen metsäteollisuuden tuotannosta 
on n. 10 %; elintarvike- ja kemianteollisuuden osuus on myös selvästi väestöosuutta korkeampi.

– Teollisuuden osuus BKT:stä on 25 %, mikä on huomattavasti maan keskiarvoa korkeampi. Sen ja vahvan 
viennin ansiosta Satakunnan BKT henkeä kohden on Suomen 19 maakunnasta 5. korkein.   

– BKT:n reaalinen kasvu jo v. 2014 vahvaa: Satakunta +0,7 %, koko maa -0,8 % (esim. Turun sk +0,4 %).

– Em. seikkojen ansiosta Satakuntaan sijoittaminen edesauttaa koko Suomen hyvinvointia

• Teollisuudella on merkittävä asema hyvinvoinnin luomisessa pienessä maassa

• Teollisuuden työn tuottavuus on keskimäärin palvelualoja huomattavasti korkeampi

• Satakunnan elinkeinoelämä rahoittaa oman maakunnan ohella koko Suomen hyvinvointia vahvan 
teollisen perustan ja sen kautta syntyvän vientiylijäämän ansiosta. 

Siten investoimalla Satakuntaan koko maa hyötyy!

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


SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA:
SATAKUNNAN POSITIIVINEN RAKENNEMUUTOS

– Yritykset uskovat Satakuntaan: tulevat investoinnit ovat miljardiluokkaa, ja trendi on yhä 
nouseva: jo v. 2014 investoinneissa kasvua                  (Porin sk +30 %, Pohjois-Satakunta +12 %, Rauman sk +9 %),

kun koko maassa vastaavasti laskua 

– Teollisuuden viennin arvon kasvu 2000-16: Satakunta 

koko maa 

– Automaatio- ja robotiikka-alan liikevaihto +47 %, henkilöstö +60 % (2010-16)

– Metallien jalostuksen liikevaihdon kasvu 2009-2016               , 

– Teollisuuden liikevaihto Porissa ja sen lähikunnissa                  , Satakunnassa                , 

koko maa vastaavasti (2009-16)

– Aloittaneiden yritysten määrä                vuoden 2016 aikana (vs. 2015),

koko maa               . Siten yrityskannan uusiutuminen on kiihtynyt!

– Satakunnassa avoimet työpaikat ovat kasvaneet 1-10/2017                      (uudet avoimet 21,9 %)

Koko maa vastaavasti                        (uudet avoimet 4,1 %)

– Satakunnassa työttömyys on hellittänyt v. 2017 lokakuussa nopeimmin koko maassa 

vuodentakaisesta (-27,5 %). Satakunnan työttömyysaste on Manner-Suomen 5. alin.

+21 %
Satakunnassa useat päätoimialat 
ovat kasvaneet nopeasti vuoden 
2009 taantuman pohjan jälkeen. 

Teollisuus on palautunut valtakunnan 
tasoa ripeämmin.

-2 %

+34 %

+10 %

+52 %

+36 %  

+7,4 %

+0,6 %

+28,7 %

+8,5 %

+8 %

+12 %
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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
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Satakunnan talouskehitys tammi−kesäkuu 2017

LIIKEVAIHTO

• Satakunnan talous sai uutta puhtia vuoden 2017 tammi–kesäkuussa. Selvästi tärkein 

teollisuuden haara, teknologiateollisuus, seisoi entistä vankemmalla pohjalla. Satakunta-

laisen teollisuuden kirkastunutta suhdannekuvaa varjosti kuitenkin alkuvuonna Venatorin 

tulipalosta johtunut tuotantokatkos, joka romahdutti kemianteollisuuden liikevaihdon. 

• Elintarviketeollisuuden liikevaihto kääntyi uudelleen kasvuun. Metsäteollisuuden 

liikevaihto ja vienti kasvoivat edelleen. Rakentaminen pysyi alkuvuonna yhä vankalla 

kasvu-uralla. Myös maakunnan palvelusektorin myötätuuli jatkui pääosin. Yritysten 

maksama palkkasumma kohosi edelleen hieman vuoden 2017 tammi–kesäkuussa. 

Pitkästä aikaa myös henkilöstömäärät kohosivat kaikilla päätoimialoilla. Talouden 

näkymät ovat yhä kirkastumassa. 



 

Satakunnan talouskehitys tammi−kesäkuu 2017

• Elintarviketeollisuuden liikevaihto 

kääntyi nousuun, ja palkkasum-

mankin kasvu viittaa tuotannon 

nousuun.

• Metsäteollisuuden liikevaihto 

kasvoi edelleen, mutta kevät jäi 

heikoksi.

• Kemianteollisuuden suhdanne-

kuvaa varjosti alkuvuonna 

Venatorin tulipalosta johtunut 

tuotantokatkos, joka romahdutti 

kemianteollisuuden liikevaihdon.

16
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Satakunnan talouskehitys tammi−kesäkuu 2017

• Selvästi tärkein teollisuuden haara, teknologiateollisuus, seisoi entistä vankemmalla 

pohjalla, sillä metallien jalostuksen mainiota virettä tukivat metalli- sekä elektroniikka-

sähkötuotteiden valmistuksen hurja nousukiito. Jälkimmäisessä toimii mm. automaatio- ja 

robotiikka-alan yrityksiä, joita on tosin muillakin toimialoilla. 

• Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto putosi sen sijaan yhä, mutta käänteen 

merkkejä leijaili ilmassa, koska palkkasumma kääntyi nousuun todennäköisesti merkkinä 

tilauskantojen täydentymisestä. Lisäksi pienten konepajayritysten liikevaihto kohosi tuntu-

vasti. Sama pätee osin meriteollisuuteen, jota kurittaa Technipin tilanteen epävarmuus. 

• Teknologiateollisuudessa viennissä kirjattiin keskimäärin hienoista kasvua pitkästä aikaa.



 

Satakunnan talouskehitys tammi−kesäkuu 2017
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Satakunnan talouskehitys tammi−kesäkuu 2017

• Satakunnan meriteollisuusklusteriin 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. 

• Liikevaihto näyttää yhä alavireiseltä vuoden 

2017 tammi–kesäkuussa, sillä liikevaihdon 

lasku ei ole oiennut. Sen sijaan 

palkkasumman kehitys on huomattavasti 

aiempaa myönteisempää, mikä viittaa 

tilauskantojen elpymiseen. Myös RMC:n

verkostomaisesta toimintatavasta johtuen 

tuotantoa saattaa kirjautua ainakin osin 

muualle kuin ao. yritysryppääseen ja osa 

toiminnasta saattaa kirjautua myös 

maakunnan ulkopuolelle heikentäen osaltaan 

Satakunnan lukuja. 

• Käänteen merkkejä tarjoilee myös pienten, 

alle viiden hengen yritysten yli 10 %:n 

liikevaihdon nousu alkuvuonna. Tämän 

lisäksi yrityskannasta miltei puolet kykeni 

nostamaan liikevaihtoaan ja jopa kolmannes 

yritysryppäästä saavutti nousua yli 15 % 

liikevaihtoonsa. 
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Satakunnan talouskehitys tammi−kesäkuu 2017

• Rakentamisen suhdannekuva pysyi hyvin 

myönteisenä. Liikevaihto, palkkasumma 

ja henkilöstö kasvoivat selvästi. 

• Palveluiden suhdanteet pysyivät viime 

vuoden lopulla melko myönteisinä 

liikevaihdon ja henkilöstömäärien nousun 

jatkuttua, joskin liike-elämän palveluiden 

liikevaihdon kasvu miltei pysähtyi. Sen 

sijaan kauppa, majoitus- ja ravitsemis-

toiminta sekä luovat alat porskuttivat 

edelleen. 
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Satakunnan talouskehitys tammi−kesäkuu 2017

LIIKEVAIHTO

• Tilastokeskuksen uusimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten 

yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 2,3 % vuoden 2017 tammi–kesäkuussa vuoden 2016 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi–maaliskuussa liikevaihto kasvoi jopa 4,4 %, 

mutta nousu hiipui 0,3 %:iin huhti–kesäkuun aikana johtuen osin meri- ja 

kemianteollisuuden sukelluksesta. 

• 52 % maakunnan yrityksistä pääsi alkuvuonna kasvuun kiinni ja 34 % kannasta saavutti 

vähintään 15 %:n nousun. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikki kokoluokat kasvoivat 

varsin tasaisesti, mutta keväällä yli 20 hengen yritysten liikevaihto laski vähän lähinnä 

muutaman suuren teollisuustoimijan vastoinkäymisten myötä. Se vaikutti osaltaan alueen 

liikevaihdon nousun huomattavaan tasaantumiseen. Alle viisi vuotta toimineiden yritysten 

liikevaihto kasvoi alkuvuonna runsaat 40 %, mikä on aiempaa enemmän. Tämä 

tasapainotti joiden vanhojen suuryritysten liikevaihdon pudotusta.  

• Maassa keskimäärin talouden kehitys on vahvasti nousujohteista, sillä teollisuuden 

liikevaihto ja vienti kasvoivat selvästi alkuvuoden aikana. Pitkästä aikaa jokaisen 

teknologiateollisuuden alatoimialan liikevaihto kasvoi ja nousu oli varsin rivakkaa. Siten 

myös elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen pitkä alamäki näyttäisi vaihtuneen 

vankaksi nousuksi. Kemianteollisuus kukoisti myös. Metsäteollisuus pysyi kasvupolulla 

ja myös elintarviketeollisuuden liikevaihto alkoi kohota. Rakentaminen pysyi edelleen 

vauhdissa samoin kuin palvelualat kautta linjan. Kaikkien yritysten yhteenlaskettu 

liikevaihto kasvoi 6,8 % kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tammi–maaliskuussa 

kasvua kirjattiin 8,7 % ja huhti–kesäkuussa 5,1 %. 
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Satakunnan talouskehitys tammi−kesäkuu 2017

VIENTI

• Satakunnan teollisuuden viennin arvo laski yhä lähinnä kemianteollisuuden vaikeuksien vuoksi. 

Metsäteollisuudessa kasvu jatkui. Teknologiateollisuudessakin kirjattiin pitkästä aikaa nousua. 

• Satakunnan teollisuuden viennin neljän miljardin arvosta (v. 2015) teknologiateollisuus 

muodostaa 51 % (2 mrd. €) ja metsäteollisuus 35 % (1,4 mrd. €). 

• Maamme teollisuuden yhteenlasketun viennin arvo kasvoi alkuvuonna nopeasti (11,5 %), Sekä 

metsä- (4,6 %) että etenkin teknologiateollisuus (14,5 %) vahvistivat otettaan 

maailmanmarkkinoilla.
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Satakunnan talouskehitys tammi−kesäkuu 2017

PALKKASUMMA

• Yritysten maksama palkkasumma kohosi edelleen varsin niukasti Satakunnassa vuoden 2017 

tammi–kesäkuussa. Kasvua kertyi yhteensä 1,2 % edellisvuoden vastaavasta ajasta. 

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sitä kertyi 1,6 % ja toisella 0,8 %. Palkkasumman nousua on 

hillinnyt meriteollisuuden alamäki. Myös metsä- ja kemianteollisuudessa maksettujen palkkojen 

summan aleneminen on osaltaan jarruttanut kehitystä. Toisaalta valtaosassa muuta teollisuutta 

palkkasumma kohosi osin roimastikin. Rakentamisen nousukiidon seurauksena henkilöstön 

täydentyminen on näkynyt palkkasumman ripeänä nousuna. Myös palvelualoilla palkkasumma 

kasvoi kohtuullisesti, mutta tasaisesti. 

• Koko maassa palkkasumma kipusi alkuvuonna melko tasaisesti pari prosenttia edellisvuoden 

vastaavaa aikaa korkeammaksi. Nousua kirjattiin yleisesti teollisuudessa elektroniikka-ala pois 

lukien, palveluissa sekä erityisesti rakentamisessa. 
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Satakunnan talouskehitys tammi−kesäkuu 2017

TYÖLLISYYS

• Satakunnan yritysten loppuvuoden henkilöstökehityksessä on nähtävissä käänteen 
merkkejä. Rakentamisessa kasvu on pysynyt nopeana (4,6 %). Myös palvelualoilla nousu 
(0,9 %) on jatkunut. Teollisuudessakin kasvu käynnistyi (1,7 %). Yritykset lisäsivät 
henkilöstöään keskimäärin 0,8 % vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. 

• Satakunnan TE-toimistossa oli lokakuun lopussa 10 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 4020 
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli lokakuussa 10,5 %. 
Satakunnassa työttömyyden suhteellinen alenema vuoden takaiseen verrattuna (-27,5 %) 
oli suurinta koko maassa. 

• Työttömyyden reipasta laskua viime vuoden lokakuusta selittää kokoaikaisesti 
lomautettujen määrän väheneminen peräti 1 850 henkilöllä. Lisäksi muita työttömiä 
työnhakijoita oli 2 170 vähemmän kuin vuosi sitten lokakuussa. TE-toimistossa oli 
lokakuussa yhteensä 3 110 avointa työpaikkaa, joista 1 400 oli lokakuun aikana avautuneita 
uusia työpaikkoja.
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Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa

KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN 

TAMMI−KESÄKUUSSA 2017 (SATAKUNTA ALLEVIIVATTU, JOS PAREMPI):

 Kaikki toimialat yhteensä (Satakunta 2,3 % / Koko maa 6,8 %)

 Koko teollisuus yhteensä (Satakunta 0,2 % / Koko maa 8,8 %)

 Elintarviketeollisuus (Satakunta 2,1 % / Koko maa 1,1 %)

 Metsäteollisuus (Satakunta 2,3 % / Koko maa 4,8 %)

 Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus (Satakunta -15,2 % / Koko maa 10,9 %)

 Teknologiateollisuus yhteensä sis. telakat (Satakunta 5,2 % / Koko maa 12,1 %) 

 Metallien jalostus (Satakunta 20,8 % / Koko maa 26,0 %)

 Metallituotteiden valmistus (Satakunta 12,4 % / Koko maa 8,7 %)

 Koneiden ja laitteiden valmistus (Satakunta -19,1 % / Koko maa 7,3 %)

 Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (Satakunta 19,3 % / Koko maa 12,3 %)

 Telakat/muu kulkuneuvojen valmistus (Satakunta  -21,9 % / Koko maa 6,1 %, 

palkkasumman muutos)



 

26

Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa

KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN 

TAMMI−KESÄKUUSSA 2017 :

 Rakentaminen (Satakunta 11,2 % / Koko maa 9,9 %)

 Tukku- ja vähittäiskauppa (Satakunta 3,6 % / Koko maa 4,4 %)

 Majoitus- ja ravitsemistoiminta (Satakunta 5,2 % / Koko maa 6,2 %)

 Liike-elämän palvelut (Satakunta 0,4 % / Koko maa 6,9 %)

 Luovat alat (kulttuuri- ja käsityöalat) (Satakunta  3,1 % / Koko maa 4,1 %)

 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (Satakunta 3,5 % / Koko maa 2,7 %, palkkasumman 

kasvu)



 

SUMMA SUMMARUM, SATAKUNNAN 

SUHDANNEKEHITYS:
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Talouden näkymissä pääosin kasvua

• Maailmantalous loivalla kasvu-uralla

 Maailmantalouden piristyminen jatkuu, mikä on myönteinen uutinen etenkin Satakunnan vientivetoiselle, 
hyvin avoimelle taloudelle. Satakunnan viennin suhde BKT:hen on n. 53 %, kun maan keskiarvo jää 36 
%:iin. 

 Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) odottaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,6 % ja ensi 
vuonna 3,7 %. Nousu jää silti monissa maissa varsin vaisuksi ja inflaatio-odotukset ovat tavoitteiden 
alapuolella useissa kehittyneissä valtioissa. 

 Teollisuusmaiden kokonaistuotannon arvo kasvaa tänä vuonna yhteensä 2,2 %, mikä ylittää viime vuoden 
1,7 %:n nousun selvästi. Ensi vuonna kasvu tasaantuu kuitenkin parin prosentin tuntumaan. 

 Euroalueen nousu pysyy kahden prosentin kieppeillä vuosina 2017–18, mutta Yhdysvalloissa tuotanto 
kohoaa edelleen sitä hieman nopeammin. 

 Suomen talous kasvaa huomattavasti euroalueen keskiarvoa nopeammin, sillä kuluvana vuonna 
kokonaistuotanto nousee 2,8 % ja ensi vuonnakin 2,3 %. Vuoden 2018 aikana Suomen ja Ruotsin välinen 
ero talouskasvussa tasoittuu IMF:n ennusteen mukaan. 

• Päätoimialojen luottamus selvästi keskimääräistä vahvempaa

 EK:n marraskuiset luottamusindikaattorit osoittavat maamme päätoimialojen suhdannetilan piirtyvän 
selvästi tavanomaista vankempana. Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen luottamus on 
kohonnut selvästi pitkän ajan keskiarvoa vahvemmaksi. 
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Talouden näkymissä pääosin kasvua

• Pk-yritysten odotukset laskeneet Satakunnassa − näkymät silti varsin suotuisat

 Suomen Yrittäjien ja Finnveran syksyn pk-yritysbarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten 
odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat valoisat, mutta kasvu jää odotettua hitaammaksi. Muutokset 
kevään 2017 barometriin verrattuna ovat vähäiset, mutta myönteiset. Talouden vahvasta kasvu-urasta 
huolimatta odotusten saldoluku nousi vain kolme yksikköä +38:een. 

 Maamme pk-yrityksistä 47 % arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana ja yhdeksän 
prosenttia ennakoi niiden heikkenevän. Niukahkoon nousuun myötävaikuttaa se, että viennin 
vahvistumisesta huolimatta talouskasvu on pääasiassa yksityisen kulutuksen ja investointien varassa. 

 Satakunnassa pk-yritysten näkymät ovat heikentyneet, sillä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku tippui 
+29:ään jääden siten kevättä seitsemän prosenttiyksikköä heikommaksi. Suhdanteiden arvioi pysyvän 
ennallaan alueella hieman useampi kuin keväällä, eli 54 % alueen pk-yrityksistä. Paranemista ennakoi 
vastaavasti 38 % ja heikennystä 9 %. Kohennusta odotetaan mm. liikevaihtoon, investointeihin, 
kannattavuuteen, vakavaraisuuteen, tilausten määriin sekä kapasiteetin käyttöasteeseen. Sen sijaan 
viennin ja tuonnin arvo pudonnee. 

• Teknologiateollisuuden tilauskannoissa heittelyä

 Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun mukaan alan kehitys Suomessa keskimäärin kohentui 
huomattavasti viime keväänä, mutta syksy taittoi suotuisan suunnan konepajojen sekä metalli- ja 
elektroniikkatuotteiden valmistuksen tilauskantakehityksen taantumisen myötä. 

 Alan yritykset saivat maassa keskimäärin uusia tilauksia heinä–syyskuussa euromääräisesti 22 % 
vähemmän kuin huhti–kesäkuussa, mutta 14 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016. 
Tilauskannan arvo lasi syyskuun lopussa prosentin kesäkuun lopusta, mutta kohosi 15 % korkeammaksi 
vuotta aiemmasta. Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan silti lähiaikoinakin.
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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

