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SATAKUNNAN VAHVUUKSIA
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24.9.2018

• Satakunnan teollinen rakenne on maan monipuolisimpia: 
• Porin sk maan 9., Pohjois-Satakunta 24. ja Rauman sk

26. monipuolisin teollisuuden henkilöstössä Suomen 70 seutukunnan joukossa
(kartassa vihreällä monipuolisimmat ja punaisella yksipuolisimmat teolliset rakenteet, v. 2016)

• Satakunnan avoimuusindeksi (koko teollisuuden vienti/BKT) 
maan korkeimpia: 50 % (koko maa 34 %, v. 2016)

• Satakunnan viennin arvo per capita maakunnista 5. korkein
v. 2017; osuus Suomen viennistä 5,2 % (väestöosuus 4 %)

• Satakunnan osuus maan teollisuuden työpaikoista korkea: 5,6 % 
(2016), sen bruttoarvosta 5,9 % (2016) ja toimipaikoista 5,9 % (2018)

• 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 6. korkein v. 2016



SATAKUNNAN VAHVUUKSIA: VIENTI
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Satakunnan avoimuusindeksi

(teollisuuden vienti/BKT maan 

korkeimpia): 50 %, koko maa 34 % (2016)

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. 2016-17 sija seitsemän, osuus silti 5,2 

% (2017). Teollisuuden vienti/capita 5. 

korkein! (ks. oheinen kartogrammi). V. 

2017 kehitystä heikensi Venatorin tulipalo. 

Satakunnan satamien osuus Suomen 

viennistä on 10,6 % ja tuonnista 7,7 % 

(yht. 9,2 %), kun väestöosuus on 4 % (v. 

2016). Esim. viennissä osuus on 2,6-

kertainen väestöosuuteen nähden. 

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


SATAKUNNAN SEUTUKUNTIEN VAHVUUKSIA
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Pohjois-Satakunta

Rauman seutukuntaPorin seutukunta

• VAHVA RESILIENSSI (TEOLLISUUDEN MONIPUOLISUUS 
SUOMEN 9. PARAS 70 SEUTUKUNNASTA)

• METALLIEN JALOSTUS SEKÄ KONE- JA LAITEVALMISTUS 
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)



Sinisellä mediaania

korkeammat seutukunnat

(sijat 1-35), punaisella

matalammat (sijat 36-70)

Satakunnan BKT henkeä 

kohden on 19 maakunnasta 

8. korkein (35 148 €) v. 2016,
Sijaluku putosi edellisvuodesta kolmella 

lähinnä metallien jalostuksen sekä 

meriteollisuuden laskun vuoksi. Mikäli 

huomioidaan vain teollisuuden arvonlisäys 

per capita, on sijaluku kuitenkin 3!

BKT per capita Suomen 70 

seutukunnassa

Rauman seutukunta on sijalla 6,

Porin seutukunta sijalla 30 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/index.aspx
http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx


Sija KOKO MAA 39326,5

1 Mariehamns stad 74105,7

2 Helsinki 52904,2

3 Tunturi-Lappi 43638,9

4 Porvoo 43202,2

5 Vaasa 42081,2

6 Rauma 41744,4

7 Pohjois-Lappi 41199,8

8 Turku 39744,4

9 Kemi-Tornio 39528,1

10 Tampere 38614,0

11 Kokkola 38077,0

12 Lappeenranta 37248,0

13 Jakobstadsregionen 36957,4

14 Äänekoski 36733,0

15 Oulu 36542,4

16 Kuopio 35886,4

17 Jämsä 35386,8

18 Imatra 35026,9

19 Kotka-Hamina 34840,0

20 Hämeenlinna 34575,0

21 Rovaniemi 34505,9

22 Sydösterbotten 34249,0

23 Kouvola 34051,4

24 Jyväskylä 34039,6

25 Loviisa 33941,9

26 Vakka-Suomi 32957,8

27 Seinäjoki 32766,1

28 Mikkeli 32731,3

29 Joensuu 32437,8

30 Pori 32255,5

31 Pohjois-Satakunta 32073,1

32 Lahti 32008,2

33 Kajaani 30571,0

34 Forssa 30332,4

35 Raahe 30294,2

36 Åboland-Turunmaa 30125,5

37 Ylä-Pirkanmaa 29300,0

38 Luoteis-Pirkanmaa 29224,7

39 Ylä-Savo 29220,2

40 Ålands landsbygd 29061,6

41 Raasepori 28831,0

42 Varkaus 28714,7

43 Riihimäki 28690,1

44 Pieksämäki 28553,9

45 Ylivieska 28533,3

46 Savonlinna 28276,0

47 Koillismaa 27850,3

48 Keuruu 27443,3

49 Haapavesi-Siikalatva 27274,1

50 Suupohja 27228,8

51 Loimaa 27035,3

52 Kuusiokunnat 26419,0

53 Salo 26330,8

54 Lounais-Pirkanmaa 26247,4

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


JALOSTUKSEN (TEOLLISUUS, ENERGIA JA 
RAKENTAMINEN) ARVONLISÄYS PER CAPITA vuonna 
2017 (ennakkotieto) on Satakunnassa 3. korkein 
19 maakunnasta (eli tavallaan BKT per capita
jalostuksen osalta). Tämä kuvaa Satakunnan 
vahvaa kykyä tuottaa korkean jalostusarvon 
tuotteita myös vientiin.

Sija Jalostuksen arvonlisäys per capita, €, 2017e

1 Etelä-Karjalan maakunta 13172,91

2 Pohjanmaan maakunta 13068,61

3 Satakunnan maakunta 12324,98

4 Lapin maakunta 11371,87

5 Keski-Pohjanmaan maakunta 11010,47

6 Varsinais-Suomen maakunta 10830,96

7 Uudenmaan maakunta 10317,74

KOKO MAA 9878,599

8 Kymenlaakson maakunta 9802,235

9 Pirkanmaan maakunta 9673,665

10 Päijät-Hämeen maakunta 9642,793

11 Pohjois-Pohjanmaan maakunta 9251,049

12 Kanta-Hämeen maakunta 8703,103

13 Keski-Suomen maakunta 8582,369

14 Etelä-Pohjanmaan maakunta 8491,96

15 Pohjois-Savon maakunta 7787,458

16 Pohjois-Karjalan maakunta 7297,559

17 AHVENANMAA - ÅLAND 7012,784

18 Etelä-Savon maakunta 6422,137

19 Kainuun maakunta 5927,609

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


Kansantalous, työn tuottavuus

8

Talouden kasvu on keskeisin hyvinvoinnin kohenemisen lähde. Tuottavuus ei ole kaikki 

kaikessa, mutta pitkällä tähtäimellä kansantalouden kyky kohentaa elintasoa ja elämän 

laatua riippuu lähinnä vain työn tuottavuudesta, sillä työntekijöiden keskimääräinen työ-

tuntimäärä ei voi olla miten suuri hyvänsä (Krugman, 1994)

Kokonaistuottavuudella 
tarkoitetaan sitä osaa 
arvonlisäyksen kasvusta, 
jota ei voida selittää 
tuotantopanosten (työ, 
pääoma) kasvulla.

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


Aluetalous, työn tuottavuus 
toimialoittain Satakunnassa

9

Työn tuottavuus (arvonlisäys (€) työtuntia kohden Satakunnassa v. 2016)

0 Toimialat yhteensä 40,3

01 Maatalous ja metsästys 10,7

02_03 Metsätalous ja kalatalous 71,2

05_09 Kaivostoiminta ja louhinta 49,3

10_12 Elintarviketeollisuus ym. 39,0

13_15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 26,3

16 Puuteollisuus 37,5

17_18 Paperiteollisuus ja painaminen 87,2

19_22 Kemianteollisuus 90,7

23 Rakennusaineteollisuus 42,6

24_25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 56,7

26_27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 39,8

28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 48,3

29_30 Kulkuneuvojen valmistus 38,3

31_33 Huonekalujen valmistus: Muu teollinen valmistus: Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja ase 37,6

35_39 Energiahuolto: Vesi- ja jätehuolto 102,2

41_43 Rakentaminen 27,8

45_47 Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 29,3

49_53 Kuljetus ja varastointi 32,2

55_56 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 19,8

58_63 Kustannustoiminta: Audiovisuaalinen toiminta: Televiestintä: Tietojenkäsittelypalvelu 53,3

64_66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 55,4

681+68209+683 Muu kiinteistötoiminta 91,6

68201_68202 Asuntojen vuokraus ja hallinta 2731,1

69_75 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 34,4

77_82 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 27,5

84 Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus 25,4

85 Koulutus 40,9

86_88 Terveys- ja sosiaalipalvelut 31,5

90_96 Taiteet, viihde ja virkistys: Muu palvelutoiminta 28,7

97_98 Kotitalouspalvelut 13,6

Laskennallinen, ei reaalinen

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


Vihreällä monipuolisimman teollisuuden

Rakenteen (TOL C) seutukunnat,

punaisella heikoimmat (v. 2016),

Porin seutukunta sijalla 9, 

Rauman seutukunta sijalla 26 ja

Pohjois-Satakunta sijalla 24.

Maakunnittain Satakunta on sijalla 5 

19 maakunnan joukossa.

Satakunnan resilienssi on melko vahva!

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


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

alueen talouskasvuun.

Liikevaihdon kasvu yli 10 % 2010-2018*

Toimialat keskimäärin 8,5 %
Teollisuus keskimäärin 0,0 % Automaatio- ja robotiikka-klusteri

Elintarviketeollisuus

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Liike-elämän palvelut

Tukku- ja vähittäiskauppa

Metallituotteiden valmistus

Rakentaminen

19,0 %
14,5 %
13,3 %

*Kyseessä päätoimialat
karkealla jaolla, ei sis. SOTEa
eikä matkailua

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

31,8 %

21,1 %
22,4 %
23,7 %

97,2 %

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


TEOLLISUUDEN SUHDANNEKUVA SATAKUNNASSA
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Valmistava teollisuus tuotti 
Satakunnassa liikevaihtoa v. 2018 

6,8 miljardia € ja vientiä

4,3 miljardia €
Teollisuudessa tehtiin Satakunnassa v. 2018

17 000 hlötyövuotta

Automaatio- ja robotiikka

Metallien jalostus

11,9 %
10,8 %

TEOLLISUUDEN KÄRKIALOJA TÄLLÄ HETKELLÄ

Liikevaihdon kasvu heinä-joulukuu 2018

34,3 %
Metsäteollisuus

Metsäteolli-
suuden vienti 
+11,7 % ja
teknologia-
teollisuuden
+8,6 %!
(7-12/2018 
vs. 7-12/2017) 

Teknologiateollisuuden viennin arvon kasvu 
2000-2018 (koko teollisuus suluissa)
Satakunta: 70 % (41 %)
Koko maa keskimäärin: 22 % (30 %)

17.4.2019

Oheinen kartogrammi kuvaa 
maakuntien kokoa suhteessa 
teollisuuden tuottamaan 
arvonlisäykseen henkeä kohden. 
Satakunta on sijalla 3 (v. 2016)!

Satakunnassa on myös toiseksi 
eniten teollisuuden toimi-
paikkoja väkilukuun nähden
(7,1 per 1000 as., koko maa 4,9)!

Teollisuus on tuottavaa: arvonlisäys/työtunti 
Satakunnassa, teollisuuden top 5 v. 2016:

Energiatuotanto 102 €/työtunti
Kemianteollisuus 91 €/työtunti

Kemiall. metsäteollisuus 87 €/työtunti
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 

56 €/työtunti
Koneiden ja laitteiden valmistus 48 €/työtunti

Toimialat keskimäärin 40 €/työtunti



TEOLLISUUDEN SUHDANNEKUVA SATAKUNNASSA

Teollisuus tuotti Satakunnassa 
liikevaihtoa v. 2018 

6,8 miljardia € ja vientiä

4,3 miljardia €

Teollisuus on tuottavaa: arvonlisäys/työtunti 
Satakunnassa, teollisuuden top 5 v. 2016:

Energiatuotanto 102 €/työtunti
Kemianteollisuus 91 €/työtunti

Kemiall. metsäteollisuus 87 €/työtunti
Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 

56 €/työtunti
Koneiden ja laitteiden valmistus 48 €/työtunti

Toimialat keskimäärin 40 €/työtunti

Teollisuudessa tehtiin Satakunnassa v. 2018

17 000 hlötyövuotta

Satakunnan teollisuus maksoi 
palkkoja maakunnassa v. 2017

836 miljoonaa  €

Metsäteollisuus

Automaatio- ja robotiikka-

klusteri (Robocoast)

11,9 %
10,8 %

TEOLLISUUDEN KÄRKIALOJA TÄLLÄ HETKELLÄ

Liikevaihdon kasvu tammi-kesäkuu 2018

34,3 %

Metallien jalostus

Teknologiateollisuuden viennin arvon kasvu 
2000-2018 
Satakunta: 70 %
Koko maa keskimäärin: 22 %

17.4.2019

Teollisuuden (TOL 10-39)
arvonlisäys/asukas
Rauman seutu 7.,
Porin seutu 20., ja
Pohjois-Satakunta 36.
70 seutukunnasta!

Maakunnittain 3. sija 
(19:stä) v. 2016

Teknologiateollisuuden
vienti +8,6 % (7-12/2018 vs. 7-12/17)



TEKNOLOGIATEOLLISUUS SATAKUNNASSA

Teknologiateollisuus on tuottavaa, 
arvonlisäys/työtunti Satakunnassa v. 2016:

Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 
57 €/työtunti

Koneiden ja laitteiden valmistus 48 €/työtunti 
(selvästi alle normaalin tason)

Toimialat keskimäärin 40 €/työtunti

421 milj. €; 55 %

17.4.2019

Teollisuuden arvonlisäys, yht. 1,6 mrd. €, 2016

Teknologiateollisuus 47 % (762 milj. €) 
osuus koko maasta 4,9 %, kun väestö-osuus 4 % 

32 milj. €; 4 %

Metallien jalostus ja metallituott. valm.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

Koneiden ja laitteiden valmistus

Kulkuneuvojen valmistus

32 milj. €; 4 %

276 milj. €; 36 % 

Teknologiateollisuus tuotti 
Satakunnassa liikevaihtoa v. 2018 

3,6 miljardia € ja 

vientiä

2,0 miljardia € 
(osuus 47 % teollisuuden viennistä)

Teknologiateollisuus tarjosi Satakunnassa 

8278 työpaikkaa v. 2017
(osuus 49 % teollisuudesta ja 9 % kaikista työpaikoista, 
koko maa vastaavasti 48 % ja 6 %)
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AUTOMAATIO- JA ROBOTIIKKA-ALA (ROBOCOAST) SATAKUNNASSA

Liikevaihdon kasvu 2010-2018
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Automaatio- ja robotiikka-alan 
ydinyritykset tuottivat liikevaihtoa v. 2018 

437 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  8,5 %
Teollisuus keskimäärin 0,0 % 97,2 %

Automaatio- ja robotiikka-alan ydin-
yrityksissä tehtiin Satakunnassa v. 2018

1259 henkilötyövuotta

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

56 milj. €

Henkilöstön kasvu 2010-2018

Palkkasumman kasvu 2010-2017

69,8 % Toimialat keskimäärin   2,3 %
Teollisuus keskimäärin -7,5 % 

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

17.4.2019

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

Robocoast 7-12/18 vs. 
7-12/17:

Liikevaihto +34,3 %
Henkilöstömäärä +6,7 %



SATAKUNTA SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA
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– Satakunnan osuus Suomen viennistä on 5,2 % (vrt. väestöosuus 4 %, 2017). 

Aitoa tuottavuutta: viennin rakenne on erittäin hyödykepainotteinen. V. 2017 lukua 

heikentää tosin Venatorin tulipalo. 

– Ulkomaankaupan vahvuutta kuvaava avoimuusindeksi (teollisuuden vienti/BKT, 2015) on 49 %, n. 1,5-
kertainen maan keskiarvoon (34 %) verrattuna. Teollisuuden vienti henkeä kohden on 19 maakunnasta 
5. korkein (2017). Teollisuuden arvonlisäys henkeä kohden on maakunnista 3. korkein (2016).

– Satakunnan osuus Suomen teollisuuden työpaikoista on 5,6 %, eli vajaat 1,5 kertaa väestöosuus (2016). 
Satakunnan teollinen rakenne on maan monipuolisimpia. 

– Satakunnan osuus Suomen perusmetallien, konepajojen ja kemiallisen metsäteollisuuden tuotoksesta 
on 9 %. Elintarvike- ja energiateollisuuden osuus on myös selvästi väestöosuutta suurempi (2016). 
Teollisuuden osuus BKT:stä on 24 %, mikä on selvästi maan keskiarvoa (17 %) korkeampi (2016). 

– Satakunnan satamien osuus Suomen viennistä on 10,6 % ja tuonnista 7,7 % (yht. 9,2 %), kun 
väestöosuus on 4 % (2016). Esim. viennissä osuus on 2,6-kertainen väestöosuuteen nähden. 

– 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/index.aspx
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYS (LÄHDE: TILASTOKESKUS, ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU)

LIIKEVAIHTO

Elintarvike-
teollisuus

4,3 %

Metsäteollisuus
10,2 %

Kemikaalien sekä 
kumi- ja 

muovituott. valm.
4,0 %

Metallien jalostus
12,2 %

Metallituotteiden 
valmistus pl. 

koneet ja laitteet
3,6 %

Koneiden ja 
laitteiden 
valmistus

6,3 %
Elektroniikka- ja 
sähkötuotteiden 

valmistus
0,7 %

Rakentaminen
8,0 %

Tukku- ja 
vähittäiskauppa

18,5 %

Majoitus- ja 
ravitsemis-

toiminta
1,4 %

Liike-elämän 
palvelut

7,8 %

Muut
23,0 %

Satakunnan liikevaihdon jakauma v. 2018 (tiedot ovat suuntaa-
antavia)

Satakunnan liikevaihto (milj. €) toimialoittain v. 2018 (ennakkotieto)

 Elintarviketeollisuus 643

 Metsäteollisuus (puu- ja paperiteollisuus) 1 535

 Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus 609

 Metallien jalostus 1 832

 Metallituotteiden valmistus 544

 Koneiden ja laitteiden valmistus 947

 Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 108

 Teknologiateollisuus (TOL 24-30) 3 592

 Automaatio- ja robotiikkaklusteri (52 alan ydinyritystä) 437

 Meriklusteri 613

 Pori-Huittinen-teollisuusvyöhyke (alueen teollisuus ja insinööripalvelut) 3 239

 M20-teollisuuspuisto 117

 Teollisuus (TOL C) 6 837

 Rakentaminen 1 201

 Tukku- ja vähittäiskauppa 2 786

 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 213

 Liike-elämän palvelut (TOL JLMN) 1 174

 Luovat alat 630

 Kaikki toimialat yhteensä 15 055
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Satakunnan talouskehitys
PALKKASUMMA



• Satakunnan talouden nousu jatkui vahvana vuoden 2018 heinä-joulukuussa. Erityisesti teollisuuden liikevaihto ja vienti kohosivat
reippaasti metsäteollisuuden, metallien jalostuksen sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen vetämänä. Kahdessa jälkimmäisessä 
liikevaihdon ja ainakin osin viennin nousu tosin hyytyi viimeisellä vuosineljänneksellä. Kovin kasvaja oli loppuvuodesta jälleen
maakunnan automaatio- ja robotiikkaklusteri, Robocoast. Myös meriteollisuus näyttäisi päässeen jaloilleen, joskin sen kehitys on 
yhä varsin ailahtelevaa.  

• Sen sijaan elintarviketeollisuuden kehitys takelteli edelleen, mutta liikevaihto kasvoi jo loka-joulukuussa. Kemianteollisuuskin
alkoi nousta tuhkasta, sillä mm. Venatorin tuotannon käynnistyminen nosti alan takaisin ainakin tilapäiselle kasvu-uralle. 
Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kääntyi laskuun ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liikevaihto sukelsi selvästi 
huolimatta automaation vahvasta noususta. Tässä näkyy jo talouden käänteen merkkejä ilmassa. 

• Rakentamisen kehitys oli loppuvuonna 2018 varsin vaihtelevaa, mutta alan terävin suhdannekärki lienee taittunut. Palveluissa 
kauppa sekä liike-elämän palvelut porskuttivat edelleen, mutta majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto alkoi laskea. Myös 
luovien alojen kehitys jäi varsin vaisuksi.  
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYSHEINÄ−JOULUKUU 2018: 
LIIKEVAIHDON JA VIENNIN YLEISKATSAUS



• Muutaman toimialan heikentyneestä tilanteesta huolimatta sekä teollisuuden että kaikkien yritysten keskimääräinen liikevaihdon 
nousu ylitti Satakunnassa hienoisesti maan keskitason. Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan 
yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2018 heinä–joulukuussa 6,2 % vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna. 
Heinä–syyskuussa liikevaihto kohosi 8,4 %, mutta nousu tasaantui loka–joulukuussa 4,2 %:iin lähinnä metallien jalostuksen ja 
etenkin konepajojen hiipumisen vuoksi. 

• Maakunnan yrityksistä 53 % pääsi loppuvuonna liikevaihdon kasvuun kiinni ja noin 35 % saavutti sitä vähintään 15 %:n verran. 
Kiivain kasvu kirjattiin suurissa, yli 20 työntekijän yrityksissä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi kymmenyksen. Myös
pienempien kokoluokkien yritysten liikevaihto kohosi, joskin selvästi maltillisemmin. 

• Koko maassa keskimäärin talous porskutti yhä edelleen ja yritysten liikevaihto kasvoi tasaisesti heinä–joulukuun aikana 5,5 % 
vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa korkeammaksi. Teollisuus oli kautta linjan elintarvike- ja metallituoteteollisuutta lukuun 
ottamatta vahvassa vedossa. Näiden kehitys jäi varsin vaisuksi. Rakennustoiminta jatkui vauhdikkaana, joskin alan kovin nousu
alkaa ilmeisesti olla takanapäin, sillä kasvu pysähtynee tänä vuonna. Palvelualojen kehitys oli edelleen hyvin myönteistä. 
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYSHEINÄ−JOULUKUU 2018: 
LIIKEVAIHTO

Vertailu III-IV nelj. 2018 vs. III-IV nelj. 2017 Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö

%-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Satakunta Koko maa Satakunta Koko maa Satakunta Koko maa Satakunta

A-X Kaikki toimialat III neljännes 2018 vs. III neljännes 2017 8,4 % 5,5 % 3,8 % 4,3 % 2,0 %

 IV neljännes 2018 vs. IV neljännes 2017 4,2 % 5,5 % 2,9 % 4,6 % 2,4 %

2. puolivuosi; III ja IV nelj. 2018 vs. 2017 6,2 % 5,5 % 3,3 % 4,4 % 2,2 %

C Teollisuus III neljännes 2018 vs. III neljännes 2017 14,3 % 7,4 % 3,5 % 13,1 % 9,6 % 0,6 %

 IV neljännes 2018 vs. IV neljännes 2017 4,7 % 6,2 % 3,6 % 6,4 % 7,3 % 0,5 %

2. puolivuosi; III ja IV nelj. 2018 vs. 2017 9,2 % 6,8 % 3,5 % 9,5 % 8,3 % 0,5 %



• Vuoden 2018 huhti-syyskuussa jokaisen Satakunnan 
seutukunnan liikevaihdon nousu ylitti maan keskiarvon. 

• Seutukunnittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2018 
tammi-syyskuussa nopeimmin Pohjois-Satakunnassa, jossa 
yritysten keskimääräinen liikevaihdon nousu ylitti selvästi 
Satakunnan ja koko maan keskitason. Vertailuajankohta on 
vuoden 2017 vastaava ajanjakso.

• Rauman seutukunnassa kasvu nopeutui selvästi syksyä kohden.

• Porin seutukunnassa vuoden 2018 tammi-syyskuun kehitys oli 
tasaisinta. 
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYS TAMMI−SYYSKUU 2018: 
LIIKEVAIHTO SEUTUKUNNITTAIN

Vertailu 2018 vs. 2017 Rauman seutukunta Porin seutukunta Pohjois-Satakunnan seutukunta Satakunnan maakunta Koko maa

%-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna A-X Kaikki toimialat A-X Kaikki toimialat A-X Kaikki toimialat A-X Kaikki toimialat A-X Kaikki toimialat

2018  Tammi-maaliskuu 2,4 % 3,9 % 13,8 % 4,0 % 5,0 %

 Huhti-kesäkuu 6,0 % 7,8 % 6,3 % 7,0 % 5,7 %

 Heinä-syyskuu 9,9 % 6,1 % 9,2 % 7,8 % 5,8 %

Tammi-kesäkuu 4,2 % 5,9 % 9,9 % 5,5 % 5,4 %
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYSHEINÄ−JOULUKUU 2018: 
VIENTI

• Satakunnassa viennin arvo kohosi edelleen hyvin voimakkaasti sekä metsä- että teknologiateollisuudessa ja kasvu ylitti maan 
keskiarvon. Koko teollisuuden viennin arvon nousu olisi ollut ilman Venatorin tulipaloa todennäköisesti vieläkin ripeämpää. 

Vertailu III-IV nelj. 2018 vs. III-IV nelj. 2017 Vienti

%-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Satakunta Koko maa

C Teollisuus III neljännes 2018 vs. III neljännes 2017 13,1 % 9,6 %

 IV neljännes 2018 vs. IV neljännes 2017 6,4 % 7,3 %

2. puolivuosi; III ja IV nelj. 2018 vs. 2017 9,5 % 8,3 %

16-17, 310 Metsäteollisuus III neljännes 2018 vs. III neljännes 2017 11,4 % 5,8 %

 IV neljännes 2018 vs. IV neljännes 2017 12,0 % 6,3 %

2. puolivuosi; III ja IV nelj. 2018 vs. 2017 11,7 % 6,1 %

24-30 Teknologiateollisuus III neljännes 2018 vs. III neljännes 2017 17,0 % 8,5 %

 IV neljännes 2018 vs. IV neljännes 2017 1,7 % 7,0 %

2. puolivuosi; III ja IV nelj. 2018 vs. 2017 8,6 % 7,7 %
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYSHEINÄ−JOULUKUU 2018: 
PALKKASUMMA

• Satakunnassa talouden palkkasumma (ml. julkinen sektori) kasvoi edelleen varsin vakaasti. Nousua kertyi yhteensä 3,3 % vuoden
2018 heinä-joulukuussa edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Palkkasumma on kohonnut todennäköisesti kautta linjan 
maakunnan päätoimialoilla ehkä rakentamista lukuun ottamatta, sillä henkilöstömäärien kasvu on jatkunut. 

• Koko maassa keskimäärin palkkasumman nousu pysyi vahvana talouden noususuhdanteessa. Palkkasumma kohosi teollisuuden 
joka haaralla, rakentamisessa sekä palvelualoilla. 

Vertailu III-IV nelj. 2018 vs. III-IV nelj. 2017 Palkkasumma

%-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Satakunta Koko maa

A-X Kaikki toimialat III neljännes 2018 vs. III neljännes 2017 3,8 % 4,3 %

 IV neljännes 2018 vs. IV neljännes 2017 2,9 % 4,6 %

2. puolivuosi; III ja IV nelj. 2018 vs. 2017 3,3 % 4,4 %
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYSHEINÄ−JOULUKUU 2018: TYÖLLISYYS

• Satakunnassa henkilöstömäärien nousu jatkui 
päätoimialoilla rakentamista lukuun ottamatta. 
Nopeinta nousu oli edelleen automaatiossa ja 
robotiikassa.

• Satakunnan työ- ja elinkeinotoimistossa oli 
maaliskuun lopussa 9 280 työtöntä työnhakijaa, 
mikä on 770 henkeä eli 7,7 % vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Työttömien osuus 
työvoimasta oli maaliskuussa 9,4 %. 
Työttömyyden aleneminen on selvästi 
hidastunut aiemmasta ja nuorten, alle 25-
vuotiaiden työttömien määrä ei ole alentunut 
enää ollenkaan vuoden takaiseen verrattuna. 
Työttömien miesten määrä on laskenut naisia 
vähemmän, sillä varsinkin rakennusalan ja 
joidenkin teollisuusalojen usein miesvaltaisissa 
ammateissa työttömyys on vähentynyt 
huomattavasti aiempaa hitaammin. Työvoiman 
kysyntä on tosin Satakunnassa vähentynyt 
miltei kaikilla ammattialoilla, kun vertaa TE-
toimistoon ilmoitettujen uusien avoimien 
työpaikkojen määrää tänä vuonna 
ensimmäisellä vuosi-neljänneksellä viime 
vuoden vastaavaan ajankohtaan. (Lähde: TEM 
Työnvälitystilasto, Hannu Ahvenjärvi, 
työmarkkina-asiantuntija, Satakunnan ELY-
keskus)

Vertailu III-IV nelj. 2018 vs. III-IV nelj. 2017 Henkilöstö

%-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Satakunta

A-X Kaikki toimialat 2. puolivuosi 2018 vs. 2017 2,2 %

C Teollisuus 2. puolivuosi 2018 vs. 2017 0,5 %

Automaatio- ja robotiikka-ala (Robocoast) 2. puolivuosi 2018 vs. 2017 6,7 %

F Rakentaminen 2. puolivuosi 2018 vs. 2017 -1,4 %

Palvelualat yhteensä (GIJLMNQ) 2. puolivuosi 2018 vs. 2017 3,0 %
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYS TAMMI−SYYSKUU 2018: 
HENKILÖSTÖMÄÄRIEN KEHITYS SEUTUKUNNITTAIN

• Satakunnan seutukunnissa henkilöstömäärien nousu on jatkunut vuoden 2018 tammi-syyskuussa. Ainoastaan Pohjois-
Satakunnassa tammi-maaliskuu 2018 jäi heikoksi. Luvut sisältävät myös julkisen sektorin. Porin seudulla nousu on ollut nopeinta.
Kuitenkin vuoden 2015 jälkeen vahvinta kehitys on ollut seutukunnista Raumalla.  

Vertailu 2018 vs. 2017 Rauman seutukunta Porin seutukunta Pohjois-Satakunnan seutukunta Satakunnan maakunta Koko maa

%-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna A-X Kaikki toimialat A-X Kaikki toimialat A-X Kaikki toimialat A-X Kaikki toimialat A-X Kaikki toimialat

2018  Tammi-maaliskuu 1,4 % 4,1 % -0,9 % 2,8 % 3,4 %

 Huhti-kesäkuu 2,8 % 4,0 % 0,5 % 3,3 % 3,9 %

 Heinä-syyskuu 1,7 % 3,3 % 1,9 % 2,6 % 3,9 %

Tammi-kesäkuu 2,1 % 4,1 % -0,2 % 3,1 % 3,7 %
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYSHEINÄ−JOULUKUU 2018: 
RAKENTAMINEN

• Satakunnan rakennusalan liikevaihto aleni vuoden 2018 keväästä syksyyn. Sen sijaan vuoden 2018 loka-joulukuussa liikevaihto kasvoi uudelleen. 
Heikon syyskesän vuoksi koko loppuvuoden kehitys jäi pakkaselle. Henkilöstömääräkin kääntyi laskuun. Suhdannekäänne on käsillä.

• Maassa keskimäärin rakennusalan liikevaihto kasvoi kohisten ja palkkasumman vankasta noususta päätellen myös henkilöstöä on edelleen lisätty 
vuoden 2018 jälkimmäisen puoliskon aikana. Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan rakentamisen kokonaismäärä ei tänä vuonna enää kasva. Ensi  
vuonna sen ennakoidaan kääntyvän laskuun. Rakennusalan työllisyyden kasvu pysähtyy tänä vuonna.

• Rakennusteollisuus RT ry:n kevään 2019 suhdannekatsauksen mukaan Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on viimeisen puolen vuoden 
aikana koettu melko hyvänä suunnittelijoiden ja rakennuttajien keskuudessa. Urakoitsijat kokivat suhdannetilanteen hyväksi. Suunnittelijat 
odottavat rakennustöiden kasvavan. Sen sijaan rakennuttajat odottavat rakennustöiden vähenevän. Urakoitsijat odottavat rakennustöiden säilyvän 
ennallaan. Kaikki toimijat odottavat asuntotuotannon vähenevän. Rakennuttajat ja urakoitsijat odottavat korjausrakentamisen kasvavan. 

Vertailu III-IV nelj. 2018 vs. III-IV nelj. 2017 Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö

%-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Satakunta Koko maa Satakunta Koko maa Satakunta Koko maa Satakunta

F Rakentaminen III neljännes 2018 vs. III neljännes 2017 -5,6 % 6,6 % 6,0 % -2,7 %

 IV neljännes 2018 vs. IV neljännes 2017 3,6 % 11,6 % 6,0 % -0,1 %

2. puolivuosi; III ja IV nelj. 2018 vs. 2017 -0,7 % 9,2 % 6,0 % -1,4 %



SATAKUNNAN TALOUSKEHITYS: RAKENTAMINEN

Rakennusalan työllisyys on kasvanut Satakunnassa viime 
vuosien aikana voimakkaasti. Vuonna 2018 se ylsi koko 
vuosituhannen korkeimmalle tasolle: ala työllisti seudulla 
lähes 11 000 henkilöä. Edellisvuodesta määrä kasvoi noin 
tuhannella. Tiedot käyvät ilmi Satakunnan maakunnan 
talonrakentamisen suhdannekatsauksesta 
(Rakennusteollisuus RT  ry). 
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYSHEINÄ−JOULUKUU 2018: 
PALVELUT (KAUPPA, MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA, LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT JA YKSIT. SOTE)

• Maakunnan palvelualojen kehitys näyttäytyi varsin yhä varsin mainiolta vuoden 2018 heinä-joulukuussa. Kaupan liikevaihdon 
nousu jatkui samoin kuin liike-elämän palveluiden, joskin jälkimmäisessä selvästi jo aiemmasta tasaantuneena. Sen sijaan luovien
alojen nousu jäi varsin vaatimattomaksi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu pysähtyi kokonaan. 

• Otsikossa mainittujen alojen yhteenlasketun henkilöstömäärän nousu jatkui Satakunnassa ja kasvua kertyi varsin tasaisesti kolme 
prosenttia vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.   

• Maassa keskimäärin jokaisen tarkastelussa olevan palvelualan liikevaihto kasvoi luovien alojen nousun pysähtymistä lukuun 
ottamatta. 

• EK:n mukaan maamme palveluyritysten luottamusindikaattori koheni huhtikuussa +13:een maaliskuun +11:sta, ja lukema on hyvin 
lähellä pitkän ajan keskiarvoa (+14). 

Vertailu III-IV nelj. 2018 vs. III-IV nelj. 2017 Henkilöstö

%-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Satakunta

Palvelualat yhteensä (GIJLMNQ) III neljännes 2018 vs. III neljännes 2017 3,3 %

 IV neljännes 2018 vs. IV neljännes 2017 2,7 %

2. puolivuosi; III ja IV nelj. 2018 vs. 2017 3,0 %
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KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN 

HEINÄ−JOULUKUUSSA 2018 (SATAKUNTA ALLEVIIVATTU, JOS PAREMPI):

▪ Kaikki toimialat yhteensä (Satakunta 6,2 % / Koko maa 5,5 %)

▪ Teollisuus yhteensä (Satakunta 9,2 % / Koko maa 6,8 %)

▪ Elintarviketeollisuus (Satakunta 0,2 % / Koko maa 1,5 %)

▪ Metsäteollisuus (Satakunta 11,9 % / Koko maa 7,4 %)

▪ Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus (Satakunta 1,8 % / Koko maa 7,0 %)

▪ Teknologiateollisuus yhteensä sis. telakat (Satakunta 10,8 % / Koko maa 5,6 %) 
 Metallien jalostus (Satakunta 10,8 % / Koko maa 7,7 %)
 Metallituotteiden valmistus (Satakunta -1,2 % / Koko maa 1,2 %)
 Koneiden ja laitteiden valmistus (Satakunta 8,9 % / Koko maa 6,9 %)
 Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (Satakunta -10,2 % / Koko maa 5,9 %)

SATAKUNNAN TALOUSKEHITYSHEINÄ−JOULUKUU 2018
KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN 

Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa
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SATAKUNNAN TALOUSKEHITYSHEINÄ−JOULUKUU 2018: 
KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN 

KEHITYS SATAKUNTA VS. KOKO MAA KESKIMÄÄRIN 

HEINÄ−JOULUKUUSSA 2018:

▪ Rakentaminen (Satakunta -0,7 % / Koko maa 9,2 %)

▪ Tukku- ja vähittäiskauppa (Satakunta 3,7 % / Koko maa 2,8 %)

▪ Majoitus- ja ravitsemistoiminta (Satakunta -0,1 % / Koko maa 3,9 %)

▪ Liike-elämän palvelut (Satakunta 2,9 % / Koko maa 5,4 %)

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

Liikevaihdon toimialoittainen kehitys Satakunnassa



SUMMA SUMMARUM, SATAKUNNAN SUHDANNEKEHITYS:
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PLUSSAT

+ Teollisuuden liikevaihto ja vienti yhä nopeassa nousussa

+ Metsäteollisuuden kehitys vankkaa

+ Metallien jalostus ja konepajat vauhdissa

+ Maakunnan telakoiden tilauskannat täydentyneet

+ Automaatio- ja robotiikka-alan nousukiito jatkunut

+ Työllisyys kohentunut ja henkilöstömäärät pääosin kasvussa

MIINUKSET

- Elintarviketeollisuuden loppuvuosi edelleen harmaa

- Kemianteollisuuden näkymät maakunnassa heikot Venatorin alasajon myötä

- M20-kehitys yhä vaisua, joskin POC:n telakka nousussa

- Rakentamisen suhdannehuippu ohitettu, henkilöstömäärä laskussa

- Pk-yritysten näkymät heikentyneet selvästi, joskin ovat yhä pääosin myönteisiä
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TALOUDEN NÄKYMÄT TASAANTUMASSA
• Maailmantalouden kasvu vakiintumassa

 Maailmantalouden kasvu on vakiintumassa ja nopeimman nousun vaihe alkaa olla ohi. Vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla 
maailmantalous jäähtyi jo selvästi. Tällöin mm. talousveturin, Kiinan, nousu hyytyi ja euroalue menetti otettaan kasvusta. Tämä 
merkitsee Suomen ja Satakunnan kaltaisille avoimille talouksille tasaantuvia vientinäkymiä. Toisaalta mitään valtaisaa 
romahdustakaan tuskin on edelleenkään näköpiirissä. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennakoi huhtikuisessa 
katsauksessaan maailman kokonaistuotannon arvon kasvavan tänä vuonna 3,3 %. Viime vuonna talous kasvoi 3,6 %:n verran ja 
myös ensi vuodelle ennustetaan samaa 3,3 %:n lukemaa. Vuodelle 2020 laitos odottaa 3,6 %:n nousua, ja vuodelle 2024 3,7 %:n, 
joten näkymät ovat tällä perusteella kuitenkin varsin vakaat.

 Teollisuusmaissa talous kohentuu vuonna 2019 1,8 %:n verran, ja vuonna 2020 kasvu hiipuu 1,7 %:iin. Viime vuonna BKT kohosi 
vielä 2,2 %. Yhdysvaltoihin osuu ripein kasvu, joka yltää tänä vuonna 2,3 %:iin tasaantuen ensi vuonna 1,9 %:iin. Euroalueen 
nousu jää selvästi vaisummaksi, sillä tänä vuonna sen kansantalous kohentuu vain 1,3 %:n verran, mikä alittaa vuoden 2018 1,8
%:n kasvun. Tosin vuonna 2020 talous kasvaa 1,5 %, mutta vuosi 2024 tuo mukanaan vain 1,4 %:n kasvun. Jälleen kerran kovin 
kasvu kohdentuu kehittyviin talouksiin, joiden kokonaistuotanto kasvaa vuonna 2019 4,4 % ja ensi vuonna jo 4,8 %. Pitkän ajan
näkymät lupaavat nousun jatkuvan, sillä vuodelle 2024 ennakoidaan käytännössä samaa kasvuvauhtia. Suomen kokonaistuotanto 
nousee tänä vuonna IMF:n mukaan 1,9 %. Ensi vuonna nousu hidastuu 1,7 %:iin ja vuodelle 2024 odotetaan enää 1,3 %:n kasvua. 

• Päätoimialojen suhdannetila yhä varsin hyvä, joskin teollisuuden ja rakentamisen näkymät heikentyneet hieman

 Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) huhtikuiset luottamusindikaattorit osoittavat maan taloustilanteen pysyneen varsin suotuisana.
Tosin teollisuuden luottamusindikaattori heikkeni hienoisesti edelliseen kuukauteen nähden, -1:een maaliskuun +1:stä. Pitkän 
ajan keskiarvo on +1. Myös rakentamisen indikaattorin saldoluku aleni huhtikuussa +4:ään maaliskuun +7:stä. Yritykset arvioivat 
tilanteensa kuitenkin edelleen tavanomaista (-6) paremmaksi. Palveluyritysten luottamusindikaattori koheni huhtikuussa +13:een 
maaliskuun +11:sta, mikä on hyvin lähellä pitkän ajan keskiarvoa (+14). Vähittäiskaupan luottamus vahvistui  huhtikuussa +4:ään 
maaliskuun +2:sta. Huhtikuun lukema on myös jonkin verran pitkäaikaista keskiarvoa (-1) parempi.

 EK:n toukokuun suhdannebarometrin mukaan Lounais-Suomen suhdannetilanne oli huhtikuussa 2019 hieman tavanomaista 
parempi ja tuotannon ennakoidaan kasvavan kesällä edelleen. Siten suhdanteet säilynevät lähikuukausina likimain ennallaan. 
Riittämätön kysyntä oli yleisin tuotantokapeikko ja myös ammattityövoimasta on pulaa. 
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• Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat selvästi viime syksyä kehnommat

 Suomen Yrittäjien ja Finnveran kevään 2019 pk-yritysbarometri enteilee edelleen vaimentuvia näkymiä koko maassa. Yleisiä 
suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on tippunut +14:ään, kun se viime syksynä oli vielä +27. Muutos pk-yritysten suhdanneodotuksissa 
on verrattain suuri. Kansantalouden kasvun hiipuessa suhdanneodotusten saldoluku lähes puolittui. Laskua edelliseen barometriin on 13 
yksikköä. Pk-yritysten suhdannenäkymät vaimenivat vuoden 2014 tasolle. Näkymien muutokseen vaikuttaa ennen kaikkea viennin 
oletettu hiipuminen. Lisäksi rakennusinvestointien määrän oletetaan vähenevän. Kasvu tukeutuukin entistä enemmän yksityiseen 
kulutukseen. Henkilöstömäärän näkymät (+12) ovat vähän heikommat kuin syksyllä 2018 (+14). 

 Myös Satakunnassa suhdannetilanne nähdään myös syksyä 2018 selvästi heikompana saldoluvun pudottua +14:ään, kun vastaava luku
oli syksyllä vielä +22.  Suhdannenäkymät henkilökunnassa ovat heikentyneet saldoluvun laskettua +7:ään syksyn +18:sta. Satakunnassa 
30 % pk-yrityksistä näkee suhdannetilanteen yhä kohenevan, 54 % pysyvän ennallaan ja 16 % heikkenevän. Kasvuodotuksia on mm. 
liikevaihdossa, hinnoissa, kannattavuudessa, vakavaraisuudessa, t&k-toiminnassa ja tilausten määrässä. Vientiin odotetaan laskua. 

• Teknologiateollisuuden tilauskannat vahvistuneet

 Teknologiateollisuus ry:n mukaan maailmantalouden kasvun hidastumisesta huolimatta Suomessa keskimäärin alan yritysten saamien 
uusien tilausten arvo on pysynyt hyvällä tasolla loka-maaliskuussa. Tilauskanta on vahvistunut edelleen. Poikkeuksellista on kuitenkin 
telakoiden suuri osuus tilauskannan kokonaisarvosta. 

 Vuoden 2014 alun jälkeen toteutuneesta tilauskannan vahvistumisesta noin 60 % koostuu laivatilauksista. Telakoiden tilauskannassa 
olevista laivoista viimeisin toimitetaan asiakkaalle näillä näkymin vuonna 2024. Henkilöstö kasvoi viime vuonna vajaat neljä prosenttia, 
mikä näkyy myös palkkasumman nousuna.
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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

