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SATAKUNNAN VAHVUUKSIA
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• Satakunnan teollinen rakenne on maan monipuolisimpia: 
• Porin sk maan 8., Pohjois-Satakunta 22. ja Rauman sk

27. monipuolisin teollisuuden henkilöstössä Suomen 70 seutukunnan joukossa
(kartassa vihreällä monipuolisimmat ja punaisella yksipuolisin teollinen rakenne, v. 2015)

• Satakunnan avoimuusindeksi (vienti/BKT) maan korkeimpia: 49 %

• Satakunnan viennin arvo per capita maakunnista 3. korkein
v. 2016; osuus Suomen viennistä 5,8 % (väestöosuus 4 %)

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

• Satakunnan kilpailukyky kohentunut vv. 2010-16 selvästi:
Kuuden osatekijän mittaristo, joka kuvaa seutukunnan kykyä tuottaa
BKT:tä (lisätietoa: http://www.satamittari.fi/Kilpailukyky)

Rauman seutukunta sijalta 14 sijalle 9 (70 seutukunnan joukossa)
Porin seutukunta sijalta 22 sijalle 14
Pohjois-Satakunta sijalla 50 (v. 2016, kokoluokassaan mainio sijoitus!)

• Rauman seutukunnan BKT/capita on Suomen 3. korkein v. 2015

Satakunnan resilienssi on vahva!

11.4.2018



SATAKUNNAN VAHVUUKSIA: VIENTI
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Satakunnan avoimuusindeksi

(teollisuuden vienti/BKT maan 

korkeimpia): 49 %, koko maa 34 %

Satakunnan viennin arvo maakunnista 

neljänneksi korkein v. 2014;

Osuus Suomen viennistä 6,9 % 

(väestöosuus 4 %), 

v. 2015 hieman heikompi johtuen 

meriteollisuuden vaikeuksista; osuus 6,2 

%, sija kuudes.

v. 2016 sija seitsemän, osuus silti 5,8 %.

Teollisuuden vienti/capita 3. korkein! 

(ks. oheinen kartogrammi)

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 8. 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 KOVASSA NOSTEESSA

• ALUEEN KILPAILUKYKY KOKOON NÄHDEN MAINIO

• KORKEA BKT PER CAPITA SUHTEESSA ALUEEN KOKOON

• TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN ARVONLISÄYS NOUSUSSA

• 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

• LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN ARVONLISÄYS KASVUSSA

Seutukuntien BKT/capita

Sijaluvut (sininen parempi, punainen heikompi)

Seutukuntien resilienssi,

Sijaluvut (vihreä 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)

Satakunnan BKT henkeä 

kohden on 19 maakunnasta 

5. korkein (36 143 €) v. 2015

BKT per capita Suomen 70 

seutukunnassa

Rauman seutukunta on sijalla 3,

Porin seutukunta sijalla 26 ja

Pohjois-Satakunta sijalla 31.

SATAKUNNAN VAHVUUKSIA: BKT

Sinisellä mediaania

korkeammat seutukunnat

(sijat 1-35), punaisella

matalammat (sijat 36-70)

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


1 Mariehamns stad 76342,8

2 Helsinki 52021

3 Rauma 44200,8

4 Vaasa 42105,7

5 Pohjois-Lappi 40587,8

6 Porvoo 39869

7 Tunturi-Lappi 39533,5

8 Kokkola 38923,5

9 Kemi-Tornio 38597,8

10 Jakobstadsregionen 37876,7

11 Turku 37780

12 Loviisa 37470,7

13 Lappeenranta 37028,7

14 Tampere 36961,3

15 Äänekoski 35746,1

16 Imatra 35446,4

17 Kotka-Hamina 35443,2

18 Kuopio 35136,2

19 Rovaniemi 33665,8

20 Hämeenlinna 33470

21 Oulu 33339,7

22 Kouvola 33333,8

23 Jyväskylä 33066,8

24 Seinäjoki 32916,4

25 Jämsä 32798,9

26 Pori 32783,7

27 Vakka-Suomi 32218,6

28 Mikkeli 31587,5

29 Joensuu 31230,5

30 Sydösterbotten 31226

31 Pohjois-Satakunta 31171,7

32 Lahti 30953,8

33 Raahe 29973,9

34 Forssa 29654,6

35 Åboland-Turunmaa 29150,7

36 Ylä-Pirkanmaa 28948,9

37 Varkaus 28919,3

38 Ålands landsbygd 28530,1

39 Riihimäki 28415,9

40 Kajaani 28228,8

41 Ylä-Savo 27336

42 Ylivieska 27243,4

43 Pieksämäki 27068,8

44 Savonlinna 27042

45 Koillismaa 26770,4

46 Lounais-Pirkanmaa 26739,4

47 Nivala-Haapajärvi 26434,1

48 Raasepori 26384,4

49 Koillis-Savo 26218,6

50 Suupohja 25810,6

51 Luoteis-Pirkanmaa 25767,2

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


SUOMEN SEUTUKUNTIEN KILPAILUKYKY vuonna 
2016: 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. 2010:

Rauman seutukunta on sijalla 9 (14),
Porin seutukunta on sijalla 14 (22) ja
Pohjois-Satakunta sijalla 47 (46), 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 (TOL C) seutukunnat,

punaisella heikoimmat (v. 2015),

Porin seutukunta sijalla 8, 

Rauman seutukunta sijalla 27 ja

Pohjois-Satakunta sijalla 22.

Satakunnan resilienssi on melko vahva!

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


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

alueen talouskasvuun.

30,2 %

Liikevaihdon kasvu* 2010-2017

Toimialat keskimäärin 3,1 %
Teollisuus keskimäärin -6,1 % Automaatio- ja robotiikka-klusteri

Elintarviketeollisuus

25,2 %

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

22,2 %

Liike-elämän palvelut

Metallituotteiden valmistus

Tukku- ja vähittäiskauppa

Rakentaminen

21,8 %
19,3 %
11,1 %
11,0 %

*Kyseessä päätoimialat
karkealla jaolla, ei sis. SOTE-aloja
eikä matkailua, jotka pääsisivät 
todennäköisesti listalle. 
Niiden tiedot ilmestyvät syksyllä 2018.

23.4.2018

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

60,2 %



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.

70,5 %

Liikevaihdon kasvu 2009-2017 aloilla*, joiden 
toipuminen ollut nopeinta

Toimialat keskimäärin  15,2 %
Teollisuus keskimäärin 12,2 % 
Teknologiateoll. keskim. 17,8 %

Teknologiateollisuuden viennin kasvu 
2000-2017 keskimäärin 57,6 %, 

(koko maa 13,9 %)

Metallien jalostus

28,2 %

Metallituotteiden valmistus

27,5 %

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Elintarviketeollisuus

Tukku- ja vähittäiskauppa

Liike-elämän palvelut

27,4 %
27,3 %
23,4 %
17,3 %

*Kyseessä päätoimialat
karkealla jaolla, ei sis. SOTEa, 
automaatiota eikä matkailua aineiston
puuttumisen vuoksi

23.4.2018

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus



TEOLLISUUDEN SUHDANNEKUVA SATAKUNNASSA

Teollisuus tuotti Satakunnassa 
liikevaihtoa v. 2017 

7,4 miljardia € ja vientiä

3,8 miljardia €

Teollisuus on tuottavaa: arvonlisäys/työtunti 
Satakunnassa, teollisuuden top 5 v. 2015:

Energiatuotanto 115 €/työtunti
Paperiteollisuus 101 €/työtunti
Kemianteollisuus 86 €/työtunti

Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 
70 €/työtunti

Koneiden ja laitteiden valmistus 65 €/työtunti
Toimialat keskimäärin 41 €/työtunti

Teollisuudessa tehtiin Satakunnassa v. 2017

18 800 hlötyövuotta

Satakunnan teollisuus maksoi 
palkkoja maakunnassa v. 2017

836 miljoonaa  €

Sähkö- ja elektroniikka-

teollisuus

Metallituotteiden 

valmistus 21,0 %
13,9 %

TEOLLISUUDEN KÄRKIALOJA TÄLLÄ HETKELLÄ

Liikevaihdon kasvu heinä-joulukuu 2017

36,2 %

Elintarviketeollisuus

Teknologiateollisuuden viennin arvon kasvu 
2000-2017 
Satakunta: 58 %
Koko maa keskimäärin: 14 %

23.4.2018

Teknologiateollisuuden
vienti +4 %! (2017 vs. 16)

Teollisuuden (TOL 10-39)
arvonlisäys/asukas
Rauman seutu 4.,
Porin seutu 16., ja
Pohjois-Satakunta 32.
70 seutukunnasta!

Maakunnittain 2. sija 
(19:stä) v. 2015



AUTOMAATIO- JA ROBOTIIKKA-ALA (ROBOCOAST) SATAKUNNASSA

Liikevaihdon kasvu 2010-2017
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Automaatio- ja robotiikka-alan 
ydinyritykset tuottivat liikevaihtoa v. 2017 

264 milj. €

Satakunnassa toimii n. 52 puhtaasti
automaatio- ja robotiikka-alaan keskittyvää  yritystä           

Automaatio- ja robotiikka-alan 
kasvu on ollut merkittävää ja 
sillä on potentiaalia alueen 

talouskasvuun.

Toimialat keskimäärin   3,1 %
Teollisuus keskimäärin -6,1 % 60,2 %

Automaatio- ja robotiikka-alan ydin-
yrityksissä tehtiin Satakunnassa v. 2017

1142 henkilötyövuotta

Automaatio- ja robotiikka-alan ydinyritykset 
maksoivat palkkoja Satakunnassa v. 2017

56 milj. €

Henkilöstön kasvu 2010-2017

Palkkasumman kasvu 2010-2017

57,2 % Toimialat keskimäärin   0,4 %
Teollisuus keskimäärin -9,1 % 

61,4 % Toimialat keskimäärin   9,6 %
Teollisuus keskimäärin  0,0 % 

18.4.2018

HUOM! Luvut ovat 
minimiarvioita. Koko 
yli sadan organisaation 
klusterin liikevaihto ja 
työllistävyys ovat 
korkeampia. Klusteri 
sisältää myös  
tekoälyyn keskittyvät 
yritykset.



SATAKUNTA SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA
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– Satakunnan osuus Suomen viennistä on 5,8 % (vrt. väestöosuus 4 %, 2016). 

Aitoa tuottavuutta: viennin rakenne on erittäin hyödykepainotteinen. 

– Ulkomaankaupan vahvuutta kuvaava avoimuusindeksi (teollisuuden vienti/BKT, 2015) on 49 % eli lähes 
1,5-kertainen maan keskiarvoon (34 %) verrattuna. Vienti henkeä kohden on 19 maakunnasta 3. korkein. 

– Satakunnan osuus Suomen teollisuuden työpaikoista on 5,7 %, eli vajaat 1,5 kertaa väestöosuus (2015). 
Satakunnan teollinen rakenne on maan monipuolisimpia.

– Satakunnan osuus Suomen perusmetallien, konepajojen ja kemiallisen metsäteollisuuden tuotoksesta 
on lähes 10 %; elintarvike- ja energiateollisuuden osuus on myös selvästi väestöosuutta suurempi (2015).

– Teollisuuden osuus BKT:stä on 26 %, mikä on selvästi maan keskiarvoa (17 %) korkeampi. Sen ja vahvan 
viennin ansiosta Satakunnan BKT henkeä kohden on Suomen 19 maakunnasta 5. korkein (2015).   

– BKT:n kasvu jo v. 2014 vahvaa: Satakunta +0,7 %, koko maa -0,8 %. V. 2015 kasvu on jatkunut edelleen.

– 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
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Satakunnan talouskehitys

LIIKEVAIHTO
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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 heinä−joulukuu 2017

LIIKEVAIHTO

• Satakunnassa talouden elpyminen jatkui toden teolla vuoden 2017 jälkimmäisellä 

puoliskolla. Teollisuus pääsi suurelta osin kasvuun kiinni ja suotuisaa suhdannekuvaa 

himmensi vain Venatorin tulipalon aiheuttama tuotantokatkos, joka painoi myös 

maakunnan vientilukuja alaspäin. Erityisen myönteisenä piirteenä erottuu koneiden ja 

laitteiden valmistuksen sekä meriteollisuuden kasvun käynnistyminen vahvana. 

• Elintarviketeollisuuden liikevaihdon nousu voimistui huomattavasti. Myös metsäteollisuus 

jatkoi edelleen loivalla kasvu-uralla. Rakentamisen ja palveluiden veto jatkui loppuvuonna 

varsin vahvana, mutta kaupan ja luovien alojen nousu tyrehtyi. Talouden palkkasumma 

kohosi loppuvuonna edelleen hieman ja päätoimialojen henkilöstömäärän nousu jatkui. 

Lähiajan näkymät ovat maakunnalle yhä varsin suotuisat 



 

Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

• Elintarviketeollisuuden liikevaihto 

kohosi hyvin ripeästi.

• Metsäteollisuuden liikevaihto 

kasvoi edelleen, mutta 

teollisuuden keskitasoa 

hitaammin.

• Kemianteollisuuden suhdanne-

kuvaa varjosti alkuvuonna 

Venatorin tulipalosta johtunut 

tuotantokatkos, joka romahdutti 

kemianteollisuuden liikevaihdon.

18

HUOM! Eri perusvuosi, viivat kulkevat eri kohdissa
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

• Teknologiateollisuuden loppuvuosi sujui mainiosti. Koneiden ja laitteiden valmistuksen 

sekä meriteollisuuden uusi nousu näyttäisi alkaneen vankkana. Kuitenkin 

teknologiateollisuudessa kiivain kasvu osui metalli- sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden 

valmistukseen. Jälkimmäisessä todennäköisesti osansa on automaatio- ja 

robotiikkaklusterilla, josta osa sijoittuu ao. toimi-alalle. Muuten automaatiossa liikevaihto 

laski poikkeuksellisesti, mikä saattaa selittyä suurten toimijoiden tilausten laskutusten 

ajankohdilla. Metallien jalostus menestyi yhä mainiosti. 

• Teknologiateollisuudessa viennin arvo kasvoi nopeasti ja maan keskimääräinen nousu 

ylittyi.

HUOM! Eri perusvuosi, viivat kulkevat eri kohdissa



 

Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

20

HUOM! Eri perusvuosi, viivat kulkevat eri kohdissa

HUOM! Eri perusvuosi, viivat kulkevat eri kohdissa

HUOM! Eri perusvuosi, viivat kulkevat eri kohdissa

HUOM! Eri perusvuosi, viivat kulkevat eri kohdissa



 

Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

• Satakunnan automaatio- ja 

robotiikkaklusteriin eli Robocoastiin

luetaan kaiken kaikkiaan yli sata yritystä ja 

organisaatiota, joista tarkempaan 

tarkasteluun on valittu 52 yritystä, joiden 

toiminta liittyy alaan mahd. paljon. 

• Liikevaihdon kasvu on ollut 2010-luvulla 

huomattavasti toimialojen sekä etenkin 

teollisuuden kehitystä myönteisempää. 

• Vuoden 2017 heinä–joulukuu sujui 

keskimäärin kuitenkin varsin roiman 

laskun puitteissa, sillä syyskesällä 

liikevaihto sukelsi syvälle. Loppuvuonna 

kehitys tasoittui. Taustalla saattaa piillä 

suurten tilausten laskutusten ajoitus 

vuoden 2016 vastaavaan aikaan, sillä 

Cimcorpin ja myös Raumasterin painoarvo 

on varsin merkittävä koko klusterissa. 

21
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

• Satakunnan meriklusteriin kuuluu 50 

meriteollisuuden kone- ja laitevalmistajaa 

sekä telakkaa. Satakunnan meriteollisuuden 

pitkä alamäki näyttäisi vihdoin olevan 

historiaa, sillä liikevaihto kääntyi vuoden 2017 

kesällä selvään kasvuun. 

• Kaikenkokoiset yritykset nostivat 

liikevaihtoaan, mutta erityisen mainiosti 

loppuvuosi 2017 sujui 5–19 henkilön 

yrityksillä, joiden liikevaihto kohosi yli 

kolmanneksen. Pitkästä aikaa myös alan 

suuret toimijat pääsivät kasvuun kiinni.

• Kenties enää Technipin edelleen vaisu 

tilauskantojen kehitys hillitsee suurempien 

kasvulukujen syntymistä. 

• Palkkasumma putosi edelleen viime vuoden 

lopulla liikevaihdon käännekohdasta 

huolimatta. Siten liiketoiminnan 

myönteisempi kehitys ei aivan ehtinyt 

heijastua henkilöstömääriin. Ainakin 

Technipin vaimea tilanne vaikuttanee asiaan. 
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

• Satakunnan rakennustyömailla tahti on 

ollut edelleen kiivas, sillä alan liikevaihto 

kohosi yhä rivakasti. Myös henkilöstöä 

täydennettiin loppuvuodesta. 

• Satakunnan palvelusektorin veto jatkui 

loppuvuonna varsin vahvana, sillä kaupan 

ja luovien alojen liikevaihdon kasvun 

tyrehtymistä paikkasi liike-elämän 

palveluiden voimakas noste. Myös 

majoitus- ja ravitsemistoiminnan 

liikevaihto nousi, joskin aiemmasta 

tasaantuneena. 

HUOM! Eri perusvuosi, viivat kulkevat eri kohdissa

HUOM! Eri perusvuosi, viivat kulkevat eri kohdissa
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

LIIKEVAIHTO

• Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetilastojen mukaan Satakunnan yritysten 

yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2017 heinä–joulukuussa 3,3 % vuoden 2016 

vastaavaa aikaa korkeammaksi. Satakunnan yrityskannasta 51 % pääsi kasvuun kiinni 

viime vuoden heinä–syyskuussa ja 35 % saavutti liikevaihdon nousua vähintään 15 %:n 

verran. Loka–joulukuussa osuudet kipusivat jo vastaavasti 57:ään ja 41 %:iin 

• Kaikenkokoiset yritykset pääsivät kasvuun kiinni, mutta suurin vaikutus maakunnan 

talouskehitykseen on syntynyt yli 20 hengen yrityksissä. Taustalla piilee vahvasti 

maakunnan merkittävien teollisuuden toimijoiden kohentunut suhdanne-kuva. Kasvu on 

kuitenkin rajoittunut pk-yrityksiin, sillä vanhojen suuryritysten keskimääräinen liikevaihto 

pysyi yhä tiukasti laskussa. Alle viisi vuotta toimineet yritykset kasvoivat noin 30 %, mikä 

jäi vähän alle tavanomaisen tason. Myös kotimarkkinayritysten loppuvuosi sujui 

ulkomaankauppaa harjoittavia myönteisemmin, vaikka vienti monilla aloilla nousikin.  

• Koko maassa talous pysyi vahvassa iskussa, sillä liikevaihto kasvoi heinä–joulukuussa 

2017 5,6 % vuodentakaiseen vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvu ylitti Satakunnan, mutta 

ilman Venatorin onnettomuutta maakunnan nousu olisi ollut vähintään samaa luokkaa. 

Jokaisen teollisuuden alatoimialan liikevaihto kasvoi, mutta etenkin elintarvikkeiden 

valmistuksessa sekä pääosassa teknologiateollisuutta kehitys jäi Satakuntaa 

vaimeammaksi. Sen sijaan metsä- ja kemianteollisuus pärjäsi paremmin. Rakentaminen 

ylsi liki Satakunnan kasvuluokkaan ja palveluissa kaupan sekä luovien alojen liikevaihdon 

kohoaminen jatkui Satakunnasta poiketen. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassakin kasvu 

ohitti Satakunnan, mutta jäi liike-elämän palveluissa alle. 
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

VIENTI

• Teollisuuden viennin arvo pääsi pitkästä aikaa kuiville Satakunnassa teknologiateollisuuden 

vahvan nousun (6,9 %) ansiosta. Nousua tuki myös metsäteollisuuden kasvu (2,4 %) . Viennin 

nousu olisi ollut vahvempaa ilman Venatorista aiheutunutta kemianteollisuuden romahdusta. 

Toisaalta Satakunnassa metallialat menestyivät aavistuksen paremmin kuin valtakunnallisesti. 

• Satakunnan teollisuuden viennin 3,8 mrd €:n arvosta 49 % syntyy teknologiateollisuudesta ja 40 

% metsäteollisuudesta (v. 2017). Muille aloille jää yhteensä kymmenisen prosenttia. 

• Valtakunnallisesti vienti kohosi Satakuntaa nopeammin loppuvuonna lähinnä metsä- ja 

kemianteollisuuden kiivaamman nousun vuoksi ( koko teollisuus 7,7 %). Sekä teknologia- (6,4 

%) että etenkin metsäteollisuus (12,1 %) menestyivät.  



 

26

Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

PALKKASUMMA

• Satakunnan talouden palkkasumma (ml. julkinen sektori) kasvoi edelleen varsin niukasti. Nousua 

kirjattiin vuoden 2017 heinä–joulukuussa 0,9 % vuoden 2016 vastaavaan aikaan verrattuna. 

• Palkkasumma laski syyskesällä prosentin, muta kohosi loppuvuodesta 2,9 %. Yhteenlasketut 

palkat kohosivat teollisuudessa yleisesti metsä-, kemian- ja meriteollisuutta lukuun ottamatta. 

Rakentamisessa ja palvelualoilla nousu jäi osin aiempaa vaatimattomammaksi.

• Valtakunnallisesti palkkasumma kohosi loppuvuonna vastaavasti 2,2 %. Teollisuudessa se kasvoi 

metsä- ja elektroniikkateollisuus pois lukien. Rakentamisessa ja palvelusektorilla nousu oli osin 

varsin vahvaa. 

HUOM! Eri perusvuosi, viivat kulkevat eri kohdissa
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

TYÖLLISYYS

• Satakunnan päätoimialoilla henkilöstön kasvu jatkui vuoden 2017 heinä–joulukuussa. 
Teollisuudessa se nousi pari prosenttia, rakentamisessa hieman alle ja palveluissa hieman 
yli. Automaatio- ja robotiikka-alalla työpaikkojen määrä kohosi vajaat seitsemän prosenttia. 
Kaiken kaikkiaan maakunnassa henkilöstömäärä kasvoi 1,3 % viime vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla v. 2016 vastaavaan aikaan verrattuna. Luku sisältää myös julkisen sektorin. 

• Maaliskuun lopussa 2018 Satakunnassa oli 10 050 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 860 
henkeä eli 22,1 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyys on alentunut vuoden 
takaiseen verrattuna Satakunnassa suhteellisesti eniten kaikista ELY-keskusalueista. 
Satakunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuussa 10,0 %, mikä 
oli sama kuin koko maassa keskimäärin. Ainakaan vielä työttömyyden rakenne ei ole 
hidastanut työttömyyden alenemistahtia. Vaikeasti työllistyviin laskettavien yli vuoden 
yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut jopa koko 
työttömyyttä suhteellisesti enemmän. Työttömyys on myös alentunut melko tasaisesti 
kaikissa ikäryhmissä. 
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Satakunnan talouskehitys heinä−joulukuu 2017

TYÖLLISYYS

• Työttömien työnhakijoiden määrä on Satakunnassa vuoden aikana alentunut melkein 
kaikissa ammattiryhmissä, eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmässä. 
Myös erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden työttömyys on alentunut keskimääräistä 
nopeammin. Maaliskuussa oli huomattavasti vuoden takaista vähemmän työttöminä 
esimerkiksi hitsaajia ja kaasuleikkaajia, kirvesmiehiä, eri alojen insinöörejä sekä 
sairaanhoitajia.

• Yhtenä selkeänä syynä työttömyyden alenemiseen on ollut työvoiman kysynnän kasvu. 
Viime vuonna työ- ja elinkeinotoimiston työnvälityksessä uusien avoimien työpaikkojen 
määrä Satakunnassa kasvoi yli 20 % edellisestä vuodesta. Nyt tammi–maaliskuun aikana 
on Satakunnassa avautunut kuukausittain keskimäärin 2 660 uutta avointa työpaikkaa, 
mikä on 730 eli yli 38 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Esimerkiksi 
palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmissä 
työpaikkamäärät ovat alkuvuonna yli kaksinkertaistuneet vuoden takaiseen verrattuna.

• Työvoiman kysynnän kasvun kääntöpuolena on ollut työnantajien kokemien 
rekrytointiongelmien yleistyminen. Viime vuonna 44 % työvoimaa hakeneista toimipaikoista 
Satakunnassa oli kokenut vaikeuksia työpaikkojen täyttämisessä. Luku oli eri alueista 
korkein. Maaliskuussa julkaistun ammattibarometrin mukaan lähikuukausina eniten 
vaikeuksia työvoiman saatavuudessa Satakunnassa ennakoidaan olevan teollisuuden, 
rakentamisen sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateissa.
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Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa

KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN 

HEINÄ−JOULUKUUSSA 2017 (SATAKUNTA ALLEVIIVATTU, JOS PAREMPI):

 Kaikki toimialat yhteensä (Satakunta 3,3 % / Koko maa 5,6 %)

 Koko teollisuus yhteensä (Satakunta 2,0 % / Koko maa 5,6 %)

 Elintarviketeollisuus (Satakunta 13,9 % / Koko maa 2,0 %)

 Metsäteollisuus (Satakunta 1,9 % / Koko maa 6,2 %)

 Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus (Satakunta -18,7 % / Koko maa 6,1 %)

 Teknologiateollisuus yhteensä sis. telakat (Satakunta 7,3 % / Koko maa 6,1 %) 

 Metallien jalostus (Satakunta 5,8 % / Koko maa 14,7 %)

 Metallituotteiden valmistus (Satakunta 21,0 % / Koko maa 10,4 %)

 Koneiden ja laitteiden valmistus (Satakunta 8,7 % / Koko maa 1,9 %)

 Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (Satakunta 36,2 % / Koko maa 3,5 %)

 Telakat/muu kulkuneuvojen valmistus (Satakunta  -33,9 % / Koko maa 3,0 %, 

palkkasumman muutos)
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Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa

KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN 

HEINÄ−JOULUKUUSSA 2017 :

 Rakentaminen (Satakunta 7,8 % / Koko maa 7,2 %)

 Tukku- ja vähittäiskauppa (Satakunta 0,0 % / Koko maa 4,9 %)

 Majoitus- ja ravitsemistoiminta (Satakunta 3,4 % / Koko maa 6,7 %)

 Liike-elämän palvelut (Satakunta 8,8 % / Koko maa 5,8 %)

 Luovat alat (kulttuuri- ja käsityöalat) (Satakunta  0,1 % / Koko maa 4,0 %)

 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (Satakunta 2,0 % / Koko maa 2,1 %, palkkasumman 

kasvu)



 

SUMMA SUMMARUM, SATAKUNNAN 

SUHDANNEKEHITYS:
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Talouden näkymät suurelta osin myönteiset

• Maailmantalous yhä kasvussa

 Maailmantalous on edelleen varsin hyvässä vireessä, joten Suomen ja Satakunnan kaltaiselle avoimelle 
taloudelle riittää edelleen nostetta. Satakunnan viennin suhde BKT:hen on 49 %, kun maan keskiarvo jää 
34 %:iin (v. 2015). Ero on yhä tuntuva, vaikka Satakunnan viennissä on ollut vuosina 2015–16 haasteita 
mm. meriteollisuuden kysynnän laannuttua. Nyt tilanne on selvästi kohentumassa. 

 Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) odottaa maailmantalouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 3,9 %. 
Ennuste on hieman aiempaa myönteisempi. Teollisuusmaiden kokonaistuotannon arvo kohonnee tänä 
vuonna yhteensä 2,5 %, mutta hiipunee ensi vuonna 2,2 %:iin. Euroalueen nousuksi ennakoidaan 
kuluvana vuonna 2,4 %, mutta ensi vuonna kasvua kertynee enää parisen prosenttia. Yhdysvaltojen talous 
kasvaa parin lähivuoden aikana vajaan kolmen prosentin vauhdilla. 

 Globaali kasvu tukeutuu edelleen kehittyviin maihin, sillä niiden talous kasvaa suurin piirtein viisi prosenttia 
tänä ja ensi vuonna. Suomen talous kasvaa likimain euroalueen tahtiin, sillä kuluvana vuonna 
kokonaistuotanto nousee 2,6 %, mutta tasaantunee ensi vuonna kahteen prosenttiin. Suomen ja Ruotsin 
välinen ero talouskasvussa on enää lähes mitätön. 

• Päätoimialojen luottamus huomattavasti keskimääräistä vankempaa

 Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) huhtikuiset luottamusindikaattorit osoittavat maamme päätoimialojen 
suhdannekuvan hahmottuvan selvästi tavanomaista vahvempana. Teollisuuden, rakentamisen, palveluiden 
sekä kaupan suhdanteet ovat kaikilta osin selvästi tavanomaista myönteisemmät. Kevään 2018 tilanne on 
ollut keskimäärin parempi kuin kertaakaan finanssikriisin jälkeen.
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Talouden näkymät suurelta osin myönteiset

• Pk-yritysten odotukset vahvistuneet Satakunnassa − valtakunnallisesti pientä laskua

 Suomen Yrittäjien ja Finnveran kevään 2018 pk-yritysbarometrin mukaan maamme pienten ja keskisuurten 
yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat hieman vaisummat kuin viime syksynä. Pk-
yritysten suhdanneodotuksissa huippu näyttäisi olevan ohitettu. Pk-yrityksistä 43 % ennakoi suhdanteiden 
paranevan seuraavan vuoden aikana ja kahdeksan prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Niistä 
muodostuva saldoluku, +35, on kolme yksikköä aiempaa heikompi. Toimialoista suurin muutos tapahtui 
rakentamisessa. Myös teollisuudessa ja palveluissa saldo aleni.

 Satakunnassa pk-yritysten näkymät ovat kuitenkin kohentuneet, ja maan keskitaso on ylitetty, sillä 
suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku nousi +37:ään syksyn +29:stä. Parannusta odotetaan mm. 
liikevaihtoon, investointeihin, hintoihin, kannattavuuteen, vakavaraisuuteen, tilausten määriin sekä 
innovaatiotoimintaan. Sen sijaan viennin ja tuonnin arvo pudonnee edelleen. 

• Teknologiateollisuuden tilauskannat pääosin vahvistuneet valtakunnallisesti

 Teknologiateollisuus ry:n huhtikuun lopun suhdannekatsauksen mukaan tilauskantatiedustelussa mukana 
olevat yritykset Suomessa keskimäärin saivat uusia tilauksia vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 
euromääräisesti 20 % niukemmin kuin edeltävällä neljänneksellä, mutta 17 % runsaammin kuin vastaavalla 
ajanjaksolla vuonna 2017. 

 Yrityksistä 54 prosenttia raportoi uusien tilaustensa lisääntyneen loka–joulukuun jälkeen, 38 % 
vähentyneen ja kahdeksan prosenttia pysyneen ennallaan. Tilausten arvossa merkittävää kasvua on 
syntynyt etenkin laivatilausten ansiosta. Tilauskannan arvo oli maaliskuun 2018 lopussa prosentin 
korkeampi kuin joulukuun lopussa ja 24 % suurempi kuin vuoden 2017 maaliskuussa. Yrityksistä 59 % 
kertoo tilauskantansa vähentyneen syyskuun jälkeen, 31 % kasvaneen ja 10 % pysyneen ennallaan. 

 Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan 
olevan keväällä ja kesällä 2018 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Yritysten henkilöstö 
kasvoi maassa keskimäärin viime vuonna runsaat kaksi prosenttia verrattuna edellisvuoteen.
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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

