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Liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa  (2010=100)
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Palkkasumman kehitys Satakunnassa ja koko maassa (2010=100)

Maailmantalouden piristyminen jatkuu, mi-
kä on myönteinen uutinen etenkin Satakun-
nan vientivetoiselle, hyvin avoimelle talou-
delle. Satakunnan viennin suhde BKT:hen 
on 53 %, kun maan keskiarvo jää 36 %:iin. 
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) odot-
taa maailmantalouden kasvavan tänä vuon-
na 3,6 % ja ensi vuonna 3,7 %. Nousu jää sil-
ti monissa maissa varsin vaisuksi ja inflaa-
tio-odotukset ovat tavoitteiden alapuolel-
la useissa kehittyneissä valtioissa. Teolli-
suusmaiden kokonaistuotannon arvo kas-
vaa tänä vuonna yhteensä 2,2 %, mikä ylit-
tää viime vuoden 1,7 %:n nousun selvästi. 

Ensi vuonna kasvu tasaantuu kuitenkin pa-
rin prosentin tuntumaan. Euroalueen nou-
su pysyy kahden prosentin kieppeillä vuosi-
na 2017–18, mutta Yhdysvalloissa tuotanto 
kohoaa edelleen sitä hieman nopeammin. 
Suomen talous kasvaa huomattavasti euro-
alueen keskiarvoa rivakammin, sillä kuluva-
na vuonna kokonaistuotanto nousee 2,8 % 
ja ensi vuonnakin 2,3 %. Vuoden 2018 aika-
na Suomen ja Ruotsin välinen ero talouskas-
vussa tasoittuu IMF:n ennusteen mukaan.    

Suomen Yrittäjien ja Finnveran syksyn pk-yri-
tysbarometrin mukaan pienten ja keskisuur-
ten yritysten odotukset lähiajan suhdanne-
kehityksestä ovat valoisat, mutta kasvu jää 

odotettua hitaammaksi. Muutokset kevään 
2017 barometriin verrattuna ovat vähäiset, 
mutta myönteiset. Talouden vahvasta kas-
vu-urasta huolimatta odotusten saldoluku 
nousi vain kolme yksikköä +38:een. Maam-
me pk-yrityksistä 47 % arvioi suhdanteiden 
paranevan seuraavan vuoden aikana ja yh-
deksän prosenttia ennakoi niiden heikkene-
vän. Niukahkoon nousuun myötävaikuttaa 
se, että viennin vahvistumisesta huolimat-
ta talouskasvu on pääasiassa yksityisen ku-
lutuksen ja investointien varassa. 

Satakunnassa pk-yritysten näkymät ovat 
heikenneet, sillä suhdannenäkymiä kuvaa-
va saldoluku tippui +29:ään jääden siten ke-

Lähiajan näkymät

Satakunnan talous sai uutta puhtia vuoden 2017 tammi–kesäkuussa. Selvästi tärkein teollisuuden haara, teknologiateollisuus, 

seisoi entistä vankemmalla pohjalla, sillä metallien jalostuksen mainiota virettä tukivat metalli- sekä elektroniikka- ja 

sähkötuotteiden valmistuksen hurja nousukiito. Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto putosi sen sijaan edelleen, 

mutta käänteen merkkejä leijaili siinäkin ilmassa. Satakuntalaisen teollisuuden kirkastunutta suhdannekuvaa varjosti 

kuitenkin alkuvuonna Venatorin tulipalosta johtunut tuotantokatkos, mikä romahdutti kemianteollisuuden liikevaihdon. 

Elintarviketeollisuuden liikevaihto kääntyi uudelleen nousuun. Metsäteollisuuden liikevaihto ja vienti kasvoivat yhä. 

Rakentaminen pysyi alkuvuonna yhä vankalla kasvu-uralla. Myös maakunnan palvelusektorin myötätuuli jatkui, joskin liike-

elämän palveluiden liikevaihdon nousu miltei pysähtyi. Yritysten maksama palkkasumma kohosi edelleen hieman vuoden 

2017 tammi–kesäkuussa. Pitkästä aikaa myös henkilöstömäärät kohosivat kaikilla päätoimialoilla. Talouden näkymät ovat 

yhä kirkastumassa.
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Katsauksessa liikevaihdon, palkkasumman 
ja viennin kehitystä on kuvattu Tilastokes-
kuksen asiakaskohtaisen suhdannepalve-
lun tuottamilla indeksisarjoilla. Indeksisarjat 
kuvaavat tarkasteltavan muuttujan (esim. lii-
kevaihto) kehitystä suhteessa perusvuoteen 
2010. Indeksisarjojen tulkinnassa olennaista 
on, minkä kahden ajankohdan välistä kehi-
tystä arvioidaan. Esimerkiksi mitä alemmal-
ta (perusvuotta alemmalta) tasolta indeksi-
sarja lähtee vuonna 2005, sitä nopeampaa 
kasvu on ollut vuosien 2005–2010 välisenä 
aikana. Trendikuvioiden tarkastelussa on li-
säksi huomioitava, että niiden loppuosa saat-
taa tarkistua (revisoitua) tulevien kuukausi-
tietojen päivittämisen jälkeen. Muut katsa-
uksessa esitetyt tilastotiedot perustuvat Ti-
lastokeskuksen ja Satakunnan ELY-keskuk-
sen tuottamiin tilastoihin. Katsauksessa on 
hyödynnetty myös eri toimialajärjestöjen ja 
ennustelaitosten asiantuntemusta.

>>

+ Elintarviketeollisuuden liikevaihto jälleen 
 kasvussa

+	Metalli- sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden 
 valmistus toipunut nopeasti

+ Koneiden ja laitteiden valmistuksessa orastavia 
käänteen merkkejä 

+ Rakentamisen voimakas myötätuuli jatkunut

+ Kaupassa edelleen kasvua

+ Henkilöstömäärät nousussa kaikilla päätoimialoil-
la, pitkästä aikaa myös teollisuudessa

– Kemianteollisuuden liikevaihto notkahtanut 
 Venatorin palon vuoksi

– Meriteollisuuden ja konepajojen liikevaihto 
 yhä laskussa

– Liike-elämän palveluiden veto hiipunut

–	 Teollisuuden vienti yhä alamäessä muutaman 
suuren toimijan vaikeuksien vuoksi

SATAKUNNAN SUHDANNEKEHITYS:

PLUSSAT

MIINUKSET

Vuoden 2017 tammi–
kesäkuun talouskehitys
Satakunnan talous sai lisävirtaa vuo-
den 2017 tammi–kesäkuussa. Selvästi 
tärkein teollisuuden haara, teknologia-
teollisuus, seisoi entistä vankemmalla 
pohjalla, sillä metallien jalostuksen mai-
niota virettä tukivat metalli- sekä elekt-
roniikka- ja sähkötuotteiden valmistuk-
sen hurja nousukiito. Koneiden ja laittei-
den valmistuksen liikevaihto putosi sen 
sijaan edelleen, mutta käänteen merk-
kejä leijaili siinäkin ilmassa, koska palk-
kasumma kääntyi nousuun todennäköi-
sesti merkkinä tilauskantojen täydenty-
misestä. Lisäksi pienten konepajayritys-
ten liikevaihto kohosi tuntuvasti. Sama 
pätee osin meriteollisuuteen, jota ku-
rittaa Technipin tilanteen epävarmuus. 
Verkostomaisesti ja osin ylimaakunnal-
lisesti toimivan raumalaisen RMC:n te-
lakan tilannekuva ei välttämättä täysin 
kirjaudu Satakuntaan. 

vättä seitsemän yksikköä heikommaksi. 
Suhdanteiden arvioi pysyvän ennallaan 
alueella hieman useampi vastaaja kuin 
keväällä, eli 54 % alueen pk-yrityksistä. 
Elpymistä ennakoi vastaavasti 38 % ja 
heikennystä 9 %. Kohennusta odotetaan 
mm. liikevaihtoon, investointeihin, kan-
nattavuuteen, vakavaraisuuteen, tilaus-
ten määriin sekä kapasiteetin käyttöas-
teeseen. Sen sijaan viennin ja tuonnin 
arvo pudonnee.    

EK:n lokakuiset luottamusindikaatto-
rit osoittavat maamme päätoimialojen 
suhdannetilan piirtyvän selvästi tavan-
omaista vankempana. Etenkin raken-
tamisen ja palvelujen luottamus on ko-
honnut selvästi pitkän ajan keskiarvoa 
vahvemmaksi. Myös teollisuuden veto 
on keskimääräistä kovempi. Vähittäis-
kaupankin tilanne on edelleen varsin 
hyvä, joskin sen näkymät heikkenivät 
lokakuussa edelliskuuhun verrattuna. 
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>> Satakuntalaisen teollisuuden kirkastunutta 
suhdannekuvaa varjosti alkuvuonna Vena-
torin tulipalosta johtunut tuotantokatkos, 
mikä romahdutti kemianteollisuuden liike-
vaihdon. Muuten kemikaalien sekä kumi- ja 
muovituotteiden valmistajien näkymät py-
syivät vähintään kohtuullisina. Elintarvike-
teollisuuden liikevaihto kääntyi uudelleen 
kasvuun ja palkkasumman noususta päätel-
len myös tuotantomäärät ovat kohonneet. 
Metsäteollisuuden liikevaihto ja vienti kas-
voivat yhä, mutta palkkasumma aleni poik-
keuksellisen paljon. Tämä viittaa henkilös-
tövähennyksiin. 

Kaiken kaikkiaan Satakunnan teollisuuden 
vienti pysyi alkuvuonna 2017 yhä laskusuun-
nassa lähinnä kemianteollisuuden Venatorin 
tulipalosta johtuvan alamäen vuoksi, mitä ei 
muun teollisuuden nousukaan riittänyt paik-
kaamaan. Myönteistä on kuitenkin teknolo-
giateollisuuden viennin hienoinen kasvu pit-
kän tauon jälkeen.

Sen sijaan teollisuuden yhteenlaskettu liike-
vaihto kasvoi tammi–maaliskuussa, mutta 
huhti–kesäkuussa se tippui lähinnä muuta-
man vanhan suuryrityksen laskun vuoksi. Sii-
näkin piilee Venatorin sekä joidenkin merkit-
tävien metallialan yritysten tilanne taustalla. 

Rakentaminen pysyi alkuvuonna yhä van-
kalla kasvu-uralla ja sen liikevaihdon nousu 
heijastui vahvasti myös henkilöstömääriin. 
Myös maakunnan palvelusektorin myötä-
tuuli jatkui, joskin liike-elämän palveluiden 
liikevaihdon nousu miltei pysähtyi. Sen si-
jaan kauppa, majoitus- ja ravitsemistoimin-
ta sekä luovat alat porskuttivat edelleen.

Tilastokeskuksen uusimpien suhdanne-
tietojen mukaan Satakunnan yritysten yh-
teenlaskettu liikevaihto kasvoi 2,3 % vuo-
den 2017 tammi–kesäkuussa vuoden 2016 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tam-
mi–maaliskuussa liikevaihto kasvoi jopa 4,4 
%, mutta nousu hiipui 0,3 %:iin huhti–kesä-
kuun aikana johtuen osin meri- ja kemian-
teollisuuden sukelluksesta. 52 % maakun-
nan yrityksistä pääsi alkuvuonna kasvuun 
kiinni ja 34 % kannasta saavutti vähintään 
15 %:n nousun. Ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä kaikki kokoluokat kasvoivat varsin 
tasaisesti, mutta keväällä yli 20 hengen yri-
tysten liikevaihto laski vähän lähinnä muu-
taman suuren teollisuustoimijan vastoin-
käymisten myötä. Se vaikutti osaltaan alu-
een liikevaihdon nousun huomattavaan ta-
saantumiseen. Alle viisi vuotta toimineiden 
yritysten liikevaihto kasvoi alkuvuonna run-
saat 40 %, mikä on aiempaa enemmän. Tä-

mä tasapainotti joiden vanhojen suuryritys-
ten liikevaihdon pudotusta.  

Maassa keskimäärin talouden kehitys on 
vahvasti nousujohteista, sillä teollisuuden 
liikevaihto ja vienti kasvoivat selvästi alku-
vuoden aikana. Pitkästä aikaa jokaisen tek-
nologiateollisuuden alatoimialan liikevaih-
to kasvoi ja nousu oli varsin rivakkaa. Si-
ten myös elektroniikka- ja sähkötuotteiden 
valmistuksen pitkä alamäki näyttäisi vaihtu-
neen vankaksi nousuksi. Kemianteollisuus 
kukoisti myös. Metsäteollisuus pysyi kasvu-
polulla ja myös elintarviketeollisuuden lii-
kevaihto alkoi kohota. Rakentaminen py-
syi edelleen vauhdissa samoin kuin palve-
lualat kautta linjan. Kaikkien yritysten yh-
teenlaskettu liikevaihto kasvoi 6,8 % kulu-
van vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tam-
mi–maaliskuussa kasvua kirjattiin 8,7 % ja 
huhti–kesäkuussa 5,1 %.

Yritysten maksama palkkasumma koho-
si edelleen varsin niukasti Satakunnassa 
vuoden 2017 tammi–kesäkuussa. Kasvua 
kertyi yhteensä 1,2 % edellisvuoden vas-
taavasta ajasta. Ensimmäisellä vuosinel-
jänneksellä sitä kertyi 1,6 % ja toisella 0,8 
%. Palkkasumman nousua on hillinnyt me-
riteollisuuden alamäki. Myös metsä- ja ke-
mianteollisuudessa maksettujen palkkojen 
summan aleneminen on osaltaan jarrutta-
nut kehitystä. Toisaalta valtaosassa muuta 
teollisuutta palkkasumma kohosi osin roi-
mastikin. Rakentamisen nousukiidon seu-
rauksena henkilöstön täydentyminen on 
näkynyt palkkasumman ripeänä nousuna. 
Myös palvelualoilla palkkasumma kasvoi 
kohtuullisesti, mutta tasaisesti. Koko maas-
sa palkkasumma kipusi alkuvuonna melko 
tasaisesti pari prosenttia edellisvuoden vas-
taavaa aikaa korkeammaksi. Nousua kirjat-
tiin yleisesti teollisuudessa elektroniikka-
ala pois lukien, palveluissa sekä erityises-
ti rakentamisessa. 

Satakunnan palkkasumman jakauma v. 2016

Elintarviketeollisuus 93
Metsäteollisuus (puu- ja paperiteollisuus) 107
Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus 77
Metallien jalostus 94
Metallituotteiden valmistus 89
Koneiden ja laitteiden valmistus 132
Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 17
Muu kulkuneuvojen valmistus (telakat) 18
Teknologiateollisuus (TOL 24-30) 351
Meriklusteri 117
Kokemäenjokilaakson teollisuusvyöhyke 351
M20-teollisuuspuisto 33
Koko teollisuus (TOL BCD) 812
Rakentaminen 225
Tukku- ja vähittäiskauppa 245
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 80
Liike-elämän palvelut (TOL JLMN) 344
Luovat alat 140
Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut 113
Kaikki toimialat yhteensä 2 952 

Satakunnan palkkasumma (milj. €) 
toimialoittain v. 2016 , luvut ovat arvioita

Elintarviketeollisuus
3 %

Metsäteollisuus 
(puu- ja paperiteoll.)

4 %

Kemikaalien sekä kumi- 
ja muovituotteiden valm.

3 % Metallien jalostus
3 %

Metallituotteiden valmistus
3 %

Koneiden ja laitteiden valmistus
4 %

Elektroniikka- ja sähkö-
tuotteiden valmistus

1 %

Rakentaminen
8 %

Muu kulkuneuvojen 
valmistus (telakat)

1 %
Tukku- ja 

vähittäiskauppa
8 %

Majoitus- ja 
ravitsemistoiminta

3 %

Liike-elämän palvelut 
(TOL JLMN)

12 %

Yksityiset terveys- 
ja sosiaalipalvelut

4 %

Muut
(osin julkinen sektori, 

jonka osuus on n. 28 %)
45 %
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Henkilöstömäärä alkoi kasvaa pitkästä ai-
kaa myös Satakunnan teollisuudessa vuo-
den 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Se nos-
ti koko maakunnan yrityshenkilöstön nousu-
uralle. Teollisuuden parissa työskenteli täl-
löin 1,7 % enemmän henkilöstöä kuin vuotta 
aiemmin. Rakentamisen kasvutahti ylsi kii-
vaimmaksi päätoimialoista (4,6 %). Palveluis-
sa nousu jäi sen sijaan varsin vaatimattomak-
si, 0,9 %:iin. Kaiken kaikkiaan Satakunnan 
yritysten henkilöstömäärä kohosi keskimää-
rin 0,8 % vuoden 2017 tammi–kesäkuussa.   

Työttömyys on kuluvan vuoden aikana las-
kenut Satakunnassa nopeammin kuin ko-
ko maassa keskimäärin. Syyskuun lopussa 
työttömien työnhakijoiden määrä oli Sata-
kunnassa 10 700, mikä on yli 2 500 henkeä 
eli 19,2 % vuoden takaista vähemmän. Ko-
ko maassa työttömyys aleni samaan aikaan 
16,4 %. Satakunnassa työttömien osuus työ-
voimasta oli syyskuussa 10,6 %, mikä on 2,3 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta ai-
kaisemmin. Suhteellisesti eniten on alentu-
nut nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys, 

Paavo Okko
Kansantaloustieteen professori emeritus  |  
Turun kauppakorkeakoulu  |  Turun yliopisto

Suomen bruttokansantuote nousi viime vuon-
na 1,9 %. Se on enemmän mitä alkuvuodes-
ta vielä odotettiin. Edellisen Satakunta-kat-
sauksen aikaan korkein kasvuennuste tälle 
vuodelle oli samoin 1,9 %. Se näytti jo sil-
loin liian varovaiselta. Kuluvan vuoden en-
nusteita onkin nostettu. Korkein ennuste 
on nyt 3,6 %, ja elokuun loppuun mennessä 
tuotannon suhdannekuvaajan mukaan kas-
vu on ollut 3,7 %:n vauhdissa. Myös Sata-
kunta on mukana tässä nousussa.

Viime vuoden lopulla maan vienti alkoi toi-
pua, ja alkuvuoden aikana kasvu on ollut 17 
%. Satakunnassa viennin käännettä ei ole 
vielä tapahtunut. Kemianteollisuudessa ta-
pahtunut suuri tulipalo selittänee osan täs-
tä. Mm. metallituotteiden valmistuksessa 
sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 
liikevaihto on kuitenkin kasvanut reippaas-
ti. Vienti- ja teollisuusvetoisena maakunta-
na Satakunta saa kyllä lisäpotkua nyt käyn-
nissä olevasta kasvusta.

Elintarviketeollisuus on kasvanut maakun-
nassa muuta maata hiukan nopeammin. Sa-
moin rakentamisen nousu on jatkunut vah-
vana. Majoitus- ja ravitsemustoiminta sekä 
kauppa ovat kasvaneet koko maassa sekä 
maakunnassa nousukauden tapaan. Sata-
kunnassakin kotitalouksien kulutuskysyn-
tä piti tuotantoa yllä jo taantuman vuosina 
ja työllisyyden parantuessa tulee tekemään 
sitä jatkossakin. Suomessahan yksityinen 
kulutus on nyt paljon korkeammalla kuin 

vuonna 2008, vaikka bkt on edelleen huo-
mattavasti alempana kuin silloin.

Nyt odotetaan, kuinka kauan kasvua kestää. 
Ennustajien pessimismi oli liiallista, mut-
ta näkemys siitä, että nopean kasvun jakso 
jää lyhyeksi, saattaa olla perusteltu. Kasvu 
törmää jo kapasiteettikattoon, koska inves-
toinnit ovat olleet alhaalla pitkään. Vienti-
kin näyttäisi saavuttaneen kasvuhuippunsa 
jo. Esim. telakkateollisuudessa ja autoteol-
lisuudessa vienti tulee kuitenkin pysymään 
vahvana vielä pitkään. Myös kaupan kasvu 
näyttää jatkuneen syksylläkin. Investoinnit 
ovat oikeastaan vasta lähteneet liikkeelle. 
Tulevan palkkaratkaisun soisi olevan hin-
takilpailukykyä tukeva. Jos se taas kiihdyt-
tää reippaasti ansiotason nousua, se tukee 
aluksi kotikonstein kasvua. Satakunnallekin 
olisi kuitenkin parasta päästä takaisin osaa-
mis- ja vientivetoiseen kasvuun. Hinta-kil-
pailukyvyn säilyttäminen ja t&k-panostuk-
set auttaisivat siinä.

mutta myös yli 50-vuotiaiden työttömien 
ja pitkäaikaistyöttömien määrä on selväs-
sä laskussa.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna määräl-
lisesti ja suhteellisesti eniten on Satakun-
nassa vuoden aikana alentunut rakennus-, 
korjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttö-
myys. Myös asiantuntijoiden ja erityisasian-
tuntijoiden ammattiryhmissä työttömyys on 
alentunut keskimääräistä selvästi nopeam-
min. Syyskuussa oli huomattavasti vuoden 
takaista vähemmän työttöminä esimerkiksi 
hitsaajia ja kaasuleikkaajia, koneinsinööre-
jä sekä sairaanhoitajia.

Työ- ja elinkeinotoimistossa on tammi–syys-
kuussa ollut Satakunnassa kuukausittain kes-
kimäärin 3 500 avointa työpaikkaa, mikä on 
lähes 750 enemmän kuin viime vuonna vas-

taavana aikana. Avoimien työpaikkojen mää-
rä on kasvanut melkein kaikilla aloilla, eni-
ten rakennus-, korjaus- ja valmistustyönte-
kijöiden, erityisasiantuntijoiden sekä mui-
den työntekijöiden ammattiryhmissä. Työ-
voiman kysynnän kasvun kääntöpuolena 
on ollut työnantajien kokemien rekrytointi-
ongelmien yleistyminen. Viimeisimmän am-
mattibarometrin mukaan lähikuukausina eni-
ten vaikeuksia työvoiman saatavuudessa Sa-
takunnassa ennakoidaan olevan terveyden-
huollon ja sosiaalialan sekä teollisuuden ja 
rakentamisen ammateissa.

Osaltaan työttömyyden nopeaa alenemista 
Satakunnassa selittää myös lomautusten sel-
keä väheneminen. Syyskuun lopussa koko-
aikaisesti lomautettuna oli noin 530 henki-
löä, mikä on alle puolet siitä mitä lomautet-
tuja oli vuotta aikaisemmin.

Henkilöstömäärien kehitys Satakunnassa, kaikkien toimialojen yritykset yhteensä

-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

I/2001I/2002I/2003I/2004I/2005I/2006I/2007I/2008I/2009I/2010I/2011I/2012I/2013I/2014I/2015I/2016I/2017

sotuu
misouvsennäjle

N
-%

Työttömyyden ripeä aleneminen 
Satakunnassa jatkunut

Teksti: Hannu Ahvenjärvi 

ja Saku Vähäsantanen

Nopeutuvan kasvun vuosi
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Teksti: Saku Vähäsantanen

TEOLLISUUS 

Teollisuuden liikevaihto jatkui loivaa nousu-
aan Satakunnassa vuoden 2017 tammi–kesä-
kuussa. Keväällä liikevaihdon kasvu kuiten-
kin taittui ainakin tilapäisesti johtuen kuiten-
kin suurelta osin Venatorin tammikuisesta 
tulipalosta, joka alensi merkittävästi kemian-
teollisuuden liikevaihtoa. Myös muutaman 
merkittävän metallialan toimijan kehitys ta-
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kelteli. Elintarvike- ja metsäteollisuudessa al-
kuvuosi sujui varsin myönteisesti. Suurim-
man teollisuuden alan, teknologiateollisuu-
den, kasvukausi alkoi metallien jalostuksen 
vahvan vireen sekä metalli-, sähkö- ja elekt-
roniikkatuotteiden valmistuksen uuden nou-
sun tukemana. Ainoastaan konepajat sekä 
meriteollisuus odottavat vielä uutta puhtia, 

joskin niissäkin on käänteen merkkejä nä-
kyvissä mm. palkkasumman sekä pienyri-
tysten liikevaihdon vankan kasvun myötä. 
Teollisuuden viennin arvo sen sijaan tippui 
yhä lähinnä kemianteollisuuden vaikeuksi-
en vuoksi. Metsäteollisuudessa kasvu jat-
kui. Teknologiateollisuudessakin kirjattiin 
pitkästä aikaa nousua. 
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Koko teollisuuden (TOL BCD) henkilöstömäärän kehitys Satakunnassa
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 Tammi–kesäkuu 0,2 % 8,8 % 
  Tammi–maaliskuu 3,4 % 10,7 % 
  Huhti–kesäkuu -3,0 % 6,9 %

 Tammi–kesäkuu 1,5 % 1,5 %
  Tammi–maaliskuu 2,3 % 0,4 %
  Huhti–kesäkuu 0,7 % 2,5 %

 Tammi–kesäkuu -4,0 % 11,5 %
  Tammi–maaliskuu -0,5 % 14,3 %
  Huhti–kesäkuu -7,5 % 8,9 %

 Tammi–kesäkuu 1,7 %
  Tammi–maaliskuu 3,8 %
  Huhti–kesäkuu -0,3 %

Teollisuus	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Vienti

Henkilöstömäärä

Alkuvuonna 2017 hieman yli puolet maa-
kunnan teollisuusyrityksistä kasvoi liikevaih-
dolla tarkasteltuna ja hieman alle 40 % kan-
nasta saavutti yli 15 %:n nousun. Parhaiten 
menestyivät 5–19 henkilöä työllistävät val-
mistajat. Alle viisi vuotta toimineiden teol-
lisuusyritysten liikevaihto kohosi jopa 60 % 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 

Teollisuudessa maksettu palkkasumma kas-
voi Satakunnassa teknologia- ja elintarvike-
teollisuudessa, mutta kutistui metsä- ja ke-
mianteollisuudessa sekä telakoilla. Etenkin 
koneiden ja laitteiden valmistuksen palk-
kasumman kääntyminen nousuun antaa 
vihjeen tilauskantojen täyttymisestä. Teol-
lisuuden henkilöstömäärä kääntyi joka ta-
pauksessa alkuvuonna pitkästä aikaan nou-
suun, joskin keväällä elpyminen lopahti ai-
nakin tilapäisesti. 

Valtakunnallisesti teollisuuden liikevaihto ko-
hosi tuntuvasti ja kasvua kirjattiin joka haa-
ralla. Vientikin kasvoi etenkin teknologiate-
ollisuudessa, mutta vahva veto jatkui myös 
metsäsektorilla. Myös palkkasumma koho-
si maamme teollisuudessa keskimäärin, jos-
kin varsin niukasti. Siten liikevaihdon tun-
tuva nousu ei näyttäisi täysin heijastuneen 
työntekijöiden määriin.  

EK:n teollisuuden koko maata koskevaa suh-
dannetilaa luotaavan luottamusindikaattorin 
lokakuun saldoluku kohosi +12:een syyskuun 
+10:stä. Suhdannearviot ovat siten selväs-
ti pitkän ajan keskiarvoa (+1) myönteisem-
mät. Tuotanto-odotukset pysyivät lokakuussa 
vankkoina ja tuotannon kasvun ennakoidaan 
jatkuvan loppuvuoden ajan. Tilauskirjatkin 
kohosivat tavanomaista täydemmiksi, mut-
ta valmistuotevarastot kasvoivat. Silti Suo-

Koko teollisuuden palkkasumman kehitys Satakunnassa ja koko maassa 
(2010=100)
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men teollisuuden suhdannekuva jää hieman 
EU:n keskitasoa harmaammaksi.
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 Tammi–kesäkuu 5,2 % 12,1 %
  Tammi–maaliskuu 10,1 % 15,6 %
  Huhti–kesäkuu 0,6 % 9,0 %

 Tammi–kesäkuu 0,5 % 14,5 %
  Tammi–maaliskuu 2,3 % 17,2 %
  Huhti–kesäkuu -1,3 % 12,0 %

 Tammi–kesäkuu 4,0 % 0,4 %
  Tammi–maaliskuu 2,9 % -2,4 %
  Huhti–kesäkuu 5,1 % 2,9 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Vienti

Teknologiateollisuus	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

Teknologiateollisuuden (TOL 24–30, ei sis. 
tietotekniikka-alaa) uusi nousu näyttäisi käyn-
nistyneen Satakunnassa vuoden 2017 alussa. 
Käänteen taustalla piilee metallien jalostuk-
sen vahvan vireen jatkuminen kohonneiden 
värimetallien hintojen ansiosta sekä metal-
lituotteiden valmistuksen ja sähkötuoteteol-
lisuuden liikevaihdon ja palkkasumman uu-
den nousun alkaminen väkevänä. 

Ainoastaan koneiden ja laitteiden valmistuk-
sen liikevaihdon lasku jatkui, mutta siinäkin 
pienet ja tuoreet yritykset kasvoivat vauh-
dikkaasti. Taustalla vaikuttaa yhä erityises-
ti meriteollisuuden vaikeudet osin alhaisen 
öljyn hinnan vuoksi. Maakunnan telakoilla 
RMC:n vauhti on jatkunut, mutta Technip 
hakee edelleen uutta puhtia toimintaansa. 
Tämä näkyy telakoiden palkkasumman alati 
jatkuneena pudotuksena, mutta ainakin osa 
RMC:n toiminnasta kirjautuu muille toimi-
aloille ja osin mahdollisesti maakunnan ul-
kopuolelle. Kuitenkin konepajojen palkka-
summan nousun käynnistyminen viittaa ti-
lauskantojen täydentymiseen, mikä ei välttä-
mättä vielä näy liikevaihdossa. Konepajojen 
alamäestä huolimatta metallialojen yhteen-
lasketun viennin arvo kääntyi hienoiseen 
kasvuun alkuvuoden 2017 aikana. 

Tammi–kesäkuussa keskimäärin 57 % Sata-
kunnan teknologiateollisuuden yrityksistä 

kasvatti liikevaihtoaan ja yli 15 %:n nousun 
kirjasi suurin piirtein 44 % yrityskannasta. Kas-
vu on ollut ripeintä alle 20 henkilön yrityksis-
sä, joiden mainio ote paikkasi hieman muu-
tamien suurten yritysten jättämää aukkoa.
Myös ainoastaan kotimarkkinoille suuntau-
tuvat yritykset menestyivät mainiosti ja ne-
kin osin korvasivat viennin takertelua eten-
kin keväällä. 

Koko maassa teknologiateollisuuden myö-
tätuuli voimistui ja jokaisen alatoimialan lii-
kevaihto kohosi selvästi. Siten myös elekt-
roniikka- ja sähkötuoteteollisuus vaikuttaisi 
päässeen uudelleen jaloilleen, joskin palk-
kasumma kutistui yhä henkilöstövähennys-
ten johdosta. Myös metallialojen keskimää-
räinen palkkasumma kohosi merkkinä tuo-
tantomäärien noususta, jota Tilastokeskuk-
sen mukaan kirjattiin tammi–elokuussa 2017 
kuutisen prosenttia vuoden 2016 vastaavaan 
aikaan verrattuna. Myös viennin arvo ko-
hosi tuntuvasti tämän vuoden ensimmäisel-
lä puoliskolla.  

Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedus-
telun mukaan alan kehitys kohentui huomat-
tavasti viime keväänä, mutta syksy taittoi suo-
tuisan suunnan konepajojen sekä metalli- ja 
elektroniikkatuotteiden valmistuksen tilaus-
kantakehityksen taantumisen myötä. Alan yri-
tykset saivat Suomessa keskimäärin uusia ti-

TEKNOLOGIATEOLLISUUS

lauksia heinä–syyskuussa euromääräisesti 22 
% vähemmän kuin huhti–kesäkuussa, mutta 
14 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla 
vuonna 2016. Tilauskannan arvo laski syys-
kuun lopussa prosentin kesäkuun lopusta, 
mutta kohosi 15 % korkeammaksi vuotta ai-
emmasta ajankohdasta. Liikevaihdon kas-
vun arvioidaan jatkuvan silti lähiaikoinakin.

Teknologiateollisuuden palkkasumman kehitys Satakunnassa ja koko maassa 
(2010=100)
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Metallien jalostuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa 
(2010=100)

METALLIEN JALOSTUS 

Metallien jalostuksen alkuvuoden 2017 suh-
dannekuva piirtyi hyvin valoisana, sillä sekä 
liikevaihto että palkkasumma kohosivat sel-
västi sekä Satakunnassa että valtakunnalli-
sesti. Nousun taustalla piilee värimetallien, 
etenkin kuparin sekä sinkin, hintojen voima-
kas kohoaminen. Nikkelissä ja alumiinissa 
kasvu on ollut selvästi maltillisempaa. Sata-
kunnassa yli 70 % alan valmistajista pääsi mu-
kaan liikevaihdon nousuun ja valtaosa niistä 
ylitti 15 %:n kynnyksen. Kaikkien yritysko-
koluokkien liikevaihto kasvoi Satakunnassa 
tammi–kesäkuussa paitsi alle viiden henki-
lön yritykset tammi–maaliskuussa. 

 Tammi–kesäkuu 20,8 % 26,0 %
  Tammi–maaliskuu 26,5 % 27,2 %
  Huhti–kesäkuu 15,0 % 24,9 %

 Tammi–kesäkuu 7,7 % 3,5 %
  Tammi–maaliskuu 4,2 % 2,3 %
  Huhti–kesäkuu 11,0 % 4,7 %

Metallien	jalostus	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Palkkasumma kasvoi selvästi etenkin Sata-
kunnassa, joten henkilöstöä lienee täydennet-
ty. Sen sijaan maassa keskimäärin henkilös-
tö supistui Teknologiateollisuus ry:n mukaan 
vuoden 2017 syyskuun loppuun mennessä 
vajaat pari prosenttia vuoden 2016 tasosta, 
vaikka palkkasumma kohosikin. Samaisen 
tahon mukaan terästuotteiden, värimetalli-
en, valujen ja metallimalmien yhteenlasket-
tu tuotantomäärä kohosi valtakunnallisesti 
tammi–elokuussa neljä prosenttia korkeam-
maksi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2016. 
Kasvua kirjattiin erityisesti metallimalmien 
ja valujen tuotantomäärissä. Terästuottei-
den ja värimetallien tuotanto nousi hieman. 
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Metallien jalostuksen palkkasumman kehitys Satakunnassa ja koko maassa 
(2010=100)

 Tammi–kesäkuu 12,4 % 8,7 %
  Tammi–maaliskuu 14,8 % 13,6 %
  Huhti–kesäkuu 10,3 % 4,7 %

 Tammi–kesäkuu 8,7 % 4,6 %
  Tammi–maaliskuu 4,5 % 3,8 %
  Huhti–kesäkuu 12,7 % 5,3 %

Metallituotteiden	valmistus	
2017	vs.	2016

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Metallituotteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko 
maassa (2010=100)
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Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto 
kääntyi rivakkaan nousuun heti vuoden 2017 
alussa Satakunnassa. Kun myös palkkasum-
ma kohosi tuntuvasti, on alan tuotanto to-
dennäköisesti kasvanut selvästi. Satakun-
nassa nimellinen palkkasumma on jo ylit-
tänyt vuoden 2008 tason, joskin liikevaih-
dossa kirittävää riittää yhä. Myös valtakun-
nallisesti alan avainluvut näyttävät selväs-
ti aiempaa paremmilta, mutta vajaan kym-
menen vuoden takaisiin lukemiin ei nou-

susta huolimatta edelleenkään ylletä. Työ-
päiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokes-
kuksen mukaan kuluvan vuoden tammi–
elokuussa yli kahdeksan prosenttia valta-
kunnallisesti. 

Satakunnassa 57 % alan yrityskannasta pää-
si nousuimuun mukaan, joten niiden liike-
vaihto kasvoi. Kasvuun kyenneistä yrityk-
sistä valtaosa ylsi yli 15 %:n vauhtiin, sil-
lä koko yrityskannasta jopa 45 % saavut-
ti alkuvuonna 2017 vähintään tuon tason. 
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla sekä 
koti- että ulkomaanmarkkinoille suuntau-
tuneet yritykset menestyivät tasaisen hy-
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Metallituotteiden valmistuksen palkkasumman kehitys Satakunnassa ja koko 
maassa (2010=100)

KONE- JA METALLITUOTE-
TEOLLISUUS

vin. Alle viisi vuotta toimineet yritykset ko-
hottivat liikevaihtoaan jopa runsaan kolman-
neksen verran. 
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Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa 
ja koko maassa (2010=100)

ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTUOTTEIDEN VALMISTUS

Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen palkkasumman kehitys Sata-
kunnassa ja koko maassa (2010=100)
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Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko 
maassa (2010=100)
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 Tammi–kesäkuu -19,1 % 7,3 %
  Tammi–maaliskuu -17,6 % 10,6 %
  Huhti–kesäkuu -20,6 % 4,6 %

 Tammi–kesäkuu 1,0 % 2,5 %
  Tammi–maaliskuu 1,6 % 1,9 %
  Huhti–kesäkuu 0,4 % 3,2 %

Koneiden	ja	laitteiden	valmistus	
2017	vs.	2016

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma
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Koneiden ja laitteiden valmistuksen palkkasumman kehitys Satakunnassa ja 
koko maassa (2010=100)

Koneiden ja laitteiden valmistuksessa Sata-
kuntaa kurittaa edelleen muutaman suuren 
toimijan tilauskantojen ainakin osin tilapäi-
nen notkahdus. Näin on etenkin meriteol-
lisuudessa, jossa asiakkaiden uudet, alaan 
liittyvien laitteistojen investoinnit odottavat 
öljyn hinnan vankempaa nousua. Kuitenkin 
käänne saattaa olla käsillä, sillä alalla mak-
settu palkkasumma kääntyi nousuun, mikä 
yleensä on merkki tilauskantojen täyden-
tymisestä. Myös uudet toimijat eli korkein-
taan viisi vuotta toimineet yritykset kyke-
nivät kolminkertaistamaan liikevaihtonsa. 
Alle 20 työntekijän yritykset kohottivat lii-
kevaihtoaan tuntuvasti, sillä kasvua kirjat-
tiin alkuvuonna keskimäärin lähes viiden-
neksen verran. Niiden vähäinen painoar-
vo ei kuitenkaan riittänyt tasapainottamaan 
suuryritysten laskua. Kotimarkkinat vetivät 
hyvin, sillä pelkästään niihin keskittyneet 

yritykset kasvattivat liikevaihtoaan neljän-
neksen verran. 

Maassa keskimäärin liikevaihdon ja palkka-
summan kasvu vahvistui ja työpäiväkorjattu 
tuotanto kasvoi tammi–elokuussa Tilasto-
keskuksen mukaan keskimäärin vajaat kol-
me prosenttia. Tämä on myönteinen merk-
ki, sillä tuottavana vientialana koneiden ja 
laitteiden valmistuksella on merkittävä ase-
ma talouskasvun luomisessa.

Teknologiateollisuus ry:n mukaan kone- 
ja metallituoteteollisuuden yritykset sai-
vat valtakunnallisesti uusia tilauksia hei-
nä–syyskuussa arvoltaan 32 % niukemmin 
kuin huhti–kesäkuussa, mutta 23 % enem-
män kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta 
aiemmin. Tilauskannan arvo säilyi syys-
kuun lopussa kesäkuun lopun tasolla, mut-

ta kohosi 23 % muhkeammaksi kuin vuo-
den 2016 syyskuussa. Syyskuun 2017 lop-
puun mennessä henkilöstöä täydennettiin 
nelisen prosenttia edellisvuoteen verrattu-
na. Viime kuukausien tilauskehityksen pe-
rusteella alan yritysten liikevaihdon arvioi-
daan olevan edelleen kasvussa.

Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuk-
sen pohja on ohitettu ja liikevaihto ampai-
si tämän vuoden tammi–kesäkuussa vah-
vaan nousukiitoon sekä Satakunnassa että 
maassa keskimäärin. Tämä on etenkin val-
takunnan talouden kannalta erittäin myön-
teinen uutinen, sillä tuottavan alan mahalas-

ku Nokian matkapuhelinvalmistuksen alas-
ajon jäljiltä on jättänyt maamme talouteen 
mittavat jäljet. Nyt on siis uuden alun aika. 
Satakunnassa ala on pieni, eikä se ole koh-
dannut vastaavaa kurimusta, sillä tuotanto 
painottuu sähkötuotteisiin. Alan liikevaihto 
on Satakunnassa jo hyvin lähellä vuoden 

2008 tasoa, mutta valtakunnallisesti on vie-
lä pitkä matka kirittävänä. 

Palkkasumma kasvoi Satakunnassa roi-
masti, joten henkilöstä on palkattu lisää. 
Maassa keskimäärin liikevaihdon kasvu ei 
vielä alkuvuonna ehtinyt heijastua palkka-
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 Tammi–kesäkuu 19,3 % 12,3 %
  Tammi–maaliskuu 20,0 % 14,0 %
  Huhti–kesäkuu 18,7 % 10,7 %

 Tammi–kesäkuu 11,0 % -8,7 %
  Tammi–maaliskuu 16,2 % -14,6 %
  Huhti–kesäkuu 6,6 % -3,3 %

Elektroniikka-	ja	sähkötuotteiden	
valmistus	2017	vs.	2016

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

summaan ja siten henkilöstömäärin. Tek-
nologiateollisuus ry:n mukaan henkilös-
tö väheni alkuvuoden aikana edelleen si-
ten, että kesäkuun 2017 lopussa työnteki-
jöitä oli alalla vajaan prosentin vähemmän 
kuin vuonna 2016.  

Ainakin Satakunnassa elpyvä suhdannetila 
näkyy myös liikevaihtoaan kasvattaneiden 
yritysten määrässä. Hieman yli puolet yri-
tyskannasta pääsi imuun mukaan ja yli 15 
%:n liikevaihdon nousun saavutti runsas kol-
masosa yrityskannasta. Etenkin yli 20 hen-
kilön yritysten liikevaihto kasvoi rajusti, yli 
20 %. Niitä toimii maakunnassa kuitenkin 
vain viisi kappaletta, mutta niiden painoar-
vo on valtava. Sen sijaan alle viiden hen-

kilön yritysten liikevaihto kutistui huomat-
tavasti. 5–19 henkilön yritysten hyvä ve-
to hiipui keväällä. Ulkomaankauppaa har-
joittavien yritysten liikevaihto kasvoi 20 % 
alkuvuoden aikana, mikä oli selvästi koti-
markkinoille suuntautuvia parempi tulos.  

Teknologiateollisuus ry:n mukaan maamme 
elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityk-
set saivat uusia tilauksia heinä–syyskuussa 
arvoltaan neljä prosenttia vähemmän kuin 
edeltävällä vuosineljänneksellä, mutta kah-
deksan prosenttia runsaammin kuin vastaa-
vaan aikaan vuonna 2016. Tilauskannan ar-
vo putosi syyskuun lopussa kolme prosent-
tia kesäkuun lopun tasoa matalammaksi, 
mutta kasvoi neljä prosenttia suuremmak-

si kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Vii-
me kuukausien tilauskehityksen perusteel-
la alan yritysten liikevaihdon arvioidaan py-
syttelevän ennallaan tai kasvavan hieman 
lähitulevaisuudessa. 

Satakuntalaisen telakkateollisuuden (TOL 
30) pohjakosketus alkaa olla ohi, vaikka 
palkkasumman pitkäaikainen pudotus näyt-
tää kurjalta. Technipin telakalta ei edelleen-
kään nouse käänteen merkkejä, mutta Rau-
ma Marine Construction (RMC) on vahvas-
sa nosteessa. Satakunnan laivanrakenta-
misen uusi nousu on siis vähitellen käyn-
nissä osana teollisuuden uutta kasvukaut-
ta. RMC:n verkostomaisesta toimintatavas-
ta johtuen tuotantoa kirjautuu ainakin osin 
muille toimialoille kuin kulkuneuvojen val-
mistukseen. Osa toiminnasta saattaa kirjau-
tua myös maakunnan ulkopuolelle johtuen 
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 Tammi–kesäkuu -21,9 % 6,1 %
  Tammi–maaliskuu -15,4 % 6,4 %
  Huhti–kesäkuu -27,2 % 5,8 %

Satakunta Koko maa
Palkkasumma

Telakat	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

yhteistyöstä mm. varsinaissuomalaisten yri-
tysten kanssa. 

Valtakunnallisesti kulkuneuvojen valmistus 
on vahvassa vedossa, sillä ainakin telakka-
teollisuuden tilauskanta on täydentynyt. 
Työpäiväkorjattu tuotanto on kasvanut Ti-
lastokeskuksen mukaan keskimäärin yli 10 
% vuoden 2017 tammi–kesäkuussa edellis-
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 
sisältäen tosin myös autoteollisuuden, jon-
ka kehitystä ei ole mukana taulukon palk-
kasumman kehityksessä johtuen eri toimi-
alaluokasta (TOL 29). Suotuisa tilauskanto-
jen kehitys näkyy valtakunnallisesti palkka-
summan nousuna. Koko maan luvut sisäl-

tävät myös mm. veneiden, junanvaunujen 
ja taisteluajoneuvojen valmistuksen. Tämä 
heikentää vertailukelpoisuutta, sillä Sata-
kunnassa ala koostuu kuitenkin lähes täy-
sin telakoista.

TELAKAT
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Elintarviketeollisuuden liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa (2010=100)

ELINTARVIKETEOLLISUUS 

Satakuntalaisen elintarviketeollisuuden liike-
vaihto alkoi jälleen kasvaa vuoden 2017 alus-
sa. Myös valtakunnallisesti alkuvuosi näyt-
ti jälleen myönteiseltä pitkähkön tauon jäl-
keen, mutta Tilastokeskuksen mukaan tuo-
tannon määrä laski koko maan tasolla silti 
tammi–kesäkuussa hieman vuoden 2016 vas-
taavaan aikaan verrattuna. Kuitenkin palkka-
summa on kasvanut maltillisesti, joten hen-
kilöstömäärissä ei liene tapahtunut merkittä-
viä käänteitä. Myös Satakunnassa maksettu-
jen palkkojen määrä jatkoi alkuvuonna kas-
vuaan, joskin hieman aiempaa vaisummin. 
Maakunnassa alan kehitys on kuitenkin py-
synyt viime vuosina maan keskiarvoa parem-
pana etenkin palkkasummassa, mikä viittaa 

 Tammi–kesäkuu 2,1 % 1,1 %
  Tammi–maaliskuu 2,4 % 0,8 %
  Huhti–kesäkuu 1,9 % 1,4 %

 Tammi–kesäkuu 2,6 % 2,4 %
  Tammi–maaliskuu 4,6 % 1,5 %
  Huhti–kesäkuu 0,7 % 3,2 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Elintarviketeollisuus	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

tuotantomäärien selvästi suotuisampaan ke-
hitykseen. Siten myös alkuvuonna tuotanto 
on saattanut alueella kohota tai vähintään 
pysyä suurin piirtein ennallaan. 

Satakunnassa liikevaihdon kasvattaminen 
onnistui alkuvuonna 2017 hieman alle puo-
lelta alan yrityksistä ja reippaan, yli 15 %:n 
nousun saavutti vajaat 30 % yrityskannasta. 
Alan kehitys on nojautunut vahvasti pariin-
kymmeneen vähintään 20 henkeä työllistä-
vään yritykseen, joiden liikevaihto kohosi lä-
pi koko vuoden ensimmäisen puoliskon. Näi-
den yritysten kasvun käynnistyminen aivan 
vuoden alussa nosti koko alan pinnalle. Sen 
sijaan pienempien yritysten liikevaihto las-
ki, joskin 5–19 henkilön kokoluokassa nousu 
alkoi keväällä. Alle viisi vuotta toimineiden 
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Satakunnan metsäteollisuuden nousukiito 
jatkui aina vuoden 2017 kevääseen saakka, 
jolloin liikevaihto, vienti ja etenkin palkka-
summa notkahtivat varsin selvästi. Palkka-
summa oli laskenut jo aiemminkin, eli henki-
löstömäärä on pudonnut jo pitkään. Maassa 
keskimäärin sekä liikevaihdon, viennin että 
palkkasumman kasvutahti hiipui myös hie-
man huhti–kesäkuussa, mutta pakkaselle ei 
pudottu. Tilastokeskuksen mukaan maamme 
metsäteollisuuden tuotanto pysytteli loivas-

yritysten liikevaihto kohosi selvästi ripeäm-
min kuin niitä vanhempien. Ulkomaankaup-
paa harjoittaa neljännes yrityksistä. Niiden 
alkuvuosi sujui selvästi paremmin kuin pel-
kän kotimarkkinan varassa olevien, sillä jäl-
kimmäisten liikevaihto jopa aleni.

METSÄTEOLLISUUS

sa nousussa tammi–kesäkuussa, ja syyske-
sällä kasvu on edelleen voimistunut. 

Satakunnassa heiluvista suhdanteista huoli-
matta liikevaihdon kasvuun kykeni alkuvuon-
na yli puolet yrityksistä ja yli 15 %:n nousuun 
nappasi kiinni yli 40 % yrityksistä. Osuudet 
eivät juuri pudonneet edes heikolla toisella 
vuosineljänneksellä. Kuitenkin kaikkien ko-
koluokkien liikevaihto laski keväällä, mutta 
tuoreiden, korkeintaan viisi vuotta toiminei-

den yritysten kasvu jatkui hyvin ripeänä sa-
moin kuin pelkkää vientiä harjoittavien yri-
tysten. Tällaisten yritysten osuus on kuiten-
kin sen verran matala, että niiden myöntei-
nen vaikutus ei riittänyt pitämään alaa pin-
nalla keväällä, sillä alan kehitys on vahvas-
ti muutaman suurtoimijan varassa. 

Pellervon taloustutkimus PTT:n lokakuisen 
suhdannekatsauksen mukaan uudet inves-
toinnit vaikuttavat voimakkaasti Suomen 
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 Tammi–kesäkuu 2,3 % 4,8 %
  Tammi–maaliskuu 8,5 % 6,2 %
  Huhti–kesäkuu -3,7 % 3,4 %

 Tammi–kesäkuu 3,0 % 4,6 %
  Tammi–maaliskuu 9,8 % 5,2 %
  Huhti–kesäkuu -3,5 % 4,0 %

 Tammi–kesäkuu -7,8 % 2,0 %
  Tammi–maaliskuu -2,8 % 4,4 %
  Huhti–kesäkuu -11,6 % 0,0 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Vienti

Metsäteollisuus	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

metsäsektorin tuotantoon sekä kuluvana et-
tä seuraavana vuonna. Sellun viennin nousu 
on erityisen voimakasta ensi vuonna, jolloin 
Äänekosken sellutehdas on täydessä käy-
tössä. Lisäksi kartongin vienti kasvaa tänä 
vuonna aiemmin tehtyjen investointien an-
siosta. Metsäteollisuuden tärkeimmän vien-
tituotteen, paperin, kysyntä ja vienti alene-
vat kuitenkin yhä tänä ja ensi vuonna. Sa-
hateollisuuden vienti jatkaa kasvuaan Kiinan 
vahvan kysynnän imussa. Suomessa ja Eu-
roopassa puutuotteiden kysyntää tukee ra-
kentamisen kasvu. 

Kemianteollisuuden suhdannekuvaa var-
jostaa Satakunnassa pahasti Venatorin Po-
rin tehtaan tammikuinen tulipalo. Sen suu-
ren painoarvon vuoksi alan liikevaihto ro-
mahti vuoden 2017 tammi–kesäkuussa. Sil-
ti myös pienempien yritysten liikevaihto su-
pistui alkuvuonna. Sen sijaan palkkasumma 
säästyi kovin merkittävältä supistumiselta, 
sillä onnettomuudesta huolimatta henkilös-
töä ei kuitenkaan ilmeisesti juuri lomautet-
tu tai irtisanottu. 

Valtakunnallisesti kemianteollisuuden liike-
vaihdon nousu kiihtyi huomattavasti ja myös 

 Tammi–kesäkuu -15,2 % 10,9 %
  Tammi–maaliskuu -8,9 % 10,5 %
  Huhti–kesäkuu -21,6 % 11,3 %

 Tammi–kesäkuu -2,4 % 3,2 %
  Tammi–maaliskuu -1,0 % 3,1 %
  Huhti–kesäkuu -3,6 % 3,2 %

Kemikaalien	sekä	kumi-	ja	muovi-
tuotteiden	valmistus	2017	vs.	2016

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma
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palkkasumman kehitys oikeni todennäköises-
ti henkilöstön lisäämisen myötä. Myös tuo-
tannon määrä on ollut selvästi noususuuntai-
nen tämän vuoden tammi–kesäkuussa vuo-
den 2016 alkuun verrattuna Tilastokeskuk-
sen teollisuustuotannon volyymi-indeksin 
mukaan. Satakunnassa Venator pois lukien 
kemianteollisuuden kehitys vaikutti muuten 
varsin myönteiseltä, sillä liikevaihdon kasvua 
kirjattiin yli puolessa alan yrityksistä ja vajaa 
kolmannes saavutti vähintään 15 %:n nousun. 
Kotimaan markkinoille suuntaavissa yrityk-
sissä liikevaihto kohosi ja myös pelkät vien-
tiyritykset saavuttivat kasvua kevään aikana. 

KEMIKAALIEN SEKÄ KUMI- JA 
MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 
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Teksti: Saku Vähäsantanen

Satakunnan meriklusteri, 
Kokemäenjokilaakson 
teollisuusvyöhyke ja Meri-
Porin M20-teollisuuspuisto
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 Tammi–kesäkuu -21,8 %
  Tammi–maaliskuu -18,1 %
  Huhti–kesäkuu -25,4 %

 Tammi–kesäkuu -1,5 %
  Tammi–maaliskuu 4,0 %
  Huhti–kesäkuu -6,3 %

Satakunta
Liikevaihto

Palkkasumma

Meriklusteri	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

MERIKLUSTERI 

Satakunnan meriteollisuuden klusteriin kuu-
luu 50 meriteollisuuden kone- ja laitevalmis-
tajaa sekä telakkaa. Sen kehitys näytti yhä 
alavireiseltä vuoden 2017 tammi–kesäkuus-
sa, sillä liikevaihdon lasku ei ole oiennut. 
Sen sijaan palkkasumman kehitys on huo-
mattavasti aiempaa myönteisempää, mikä 
viittaa tilauskantojen elpymiseen. Myös 
RMC:n verkostomaisesta toimintatavasta 
johtuen tuotantoa saattaa kirjautua aina-
kin osin muualle kuin ao. yritysryppääseen 
ja osa toiminnasta saattaa kirjautua myös 
maakunnan ulkopuolelle heikentäen osal-
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Satakunnan meriklusteri, 
Kokemäenjokilaakson 
teollisuusvyöhyke ja Meri-
Porin M20-teollisuuspuisto

taan Satakunnan lukuja. Käänteen merkke-
jä tarjoilee myös pienten, alle viiden hen-
gen yritysten yli 10 %:n liikevaihdon nousu 
alkuvuonna. Tämän lisäksi yrityskannasta 
miltei puolet kykeni nostamaan liikevaihto-
aan ja jopa kolmannes yritysryppäästä saa-
vutti nousua yli 15 % liikevaihtoonsa. Näyt-
tääkin siltä, että Technipin tilanteen selviä-
misen jälkeen alan nousu olisi vahvemmin 
ovella. Öljyn hinnan vankempi kohoaminen 
vaikuttaisi myös myönteisesti alaan liittyvän 
laitteiston kysyntään.

KOKEMÄENJOKILAAKSON 
TEOLLISUUSVYÖHYKE 

Kokemäenjokilaakson teollisuusvyöhyke 
koostuu vajaasta 800:sta teollisuus- ja insi-
nööripalveluyrityksestä, jotka toimivat Kaa-
naasta Kokemäelle ulottuvalla vyöhykkeel-
lä. Mukana ovat myös Noormarkun alueel-
la toimivat teollisuuden yritykset sekä koko 
Porin keskusta lähiöineen. Alueen yritysten 
liikevaihto kohosi tuntuvasti vuoden 2017 
ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kasvu 
taittui kevään aikana. Suurena syynä lienee 
Venatorin palo. Siihen viittaa myös yli 20 
henkilön yritysten sekä vanhojen suuryri-
tysten keskimääräinen liikevaihdon lasku 
em. ajankohtana. Muuten muissa yritysko-
koluokissa kirjattiin kasvua, jonka taustalla 
vaikuttaa etenkin metallien jalostuksen lii-

 Tammi–kesäkuu 5,1 %
  Tammi–maaliskuu 11,0 %
  Huhti–kesäkuu -0,6 %

 Tammi–kesäkuu 2,6 %
  Tammi–maaliskuu 2,0 %
  Huhti–kesäkuu 3,2 %

Satakunta
Liikevaihto

Palkkasumma

Kokemäenjokilaakson	
teollisuusvyöhyke	2017	vs.	2016

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

kevaihdon roima nousu kysynnän kasvus-
ta johtuvan värimetallien hintojen kohoa-
misen ansiosta. Myös ainakin elintarvike-
teollisuudessa sekä liike-elämän palveluis-
sa alkuvuosi on sujunut vähintään kohtuul-
lisesti. Keväällä myös alle viisi vuotta toimi-
neet yritykset kasvoivat samoin kuin koko 
pk-sektori sekä pelkästään kotimaan mark-
kinoille suuntautuneet. Pk-yritysten vah-
va kasvu tasapainotti suuryritysten taantu-
mista. Myönteisenä piirteenä vyöhykkeen 
teollisuuden maksama palkkasumma pon-
nisti nousuun, mikä viittaa sekä tuotannon 
että mahdollisesti pitkästä aikaa myös hen-
kilöstömäärien nousuun. Venatorin tilanne 
ei ole heijastunut palkkasummaan.
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M20-TEOLLISUUSPUISTO 

M20-teollisuuspuisto koostuu vajaasta 110 
yrityksestä, jotka toimivat Porin Mänty-
luodon, Kirrisannan, Reposaaren, Tahkoluo-
don, Ahlaisten ja Lampin alueella. Siellä toi-
mii yrityksiä aina alkutuotannosta teollisuu-
den kautta monipuolisiin palveluihin, joskin 
meriteollisuudella on vahva rooli Techni-
pin telakan ansiosta. Myös energiantuo-
tannolla on alueella tukeva jalansija. Liike-
vaihdon ja palkkasumman romahdus jatkui 
edelleen vuoden 2017 ensimmäisellä puo-
liskolla. Technipin telakan tilanne on edel-
leen ratkeamatta, joten alueen pienempien 
yritysten nousu ei ole riittänyt kasvun käyn-
nistymiseen. Myönteistä virettä on kuiten-
kin ilmassa, sillä alueen yrityksistä hieman 
alle puolet onnistui kasvattamaan liikevaih-
toaan ja yli 15 %:n nousun kirjasi alkuvuo-
desta joka kolmas yritys. Ne ovat kuitenkin 
pääosin pieniä, joten ne eivät ainakaan tois-
taiseksi ole kyenneet kirkastamaan alueen 
suhdannekuvaa. Hyvänä merkkinä on kui-
tenkin etenkin 5–19 henkilön yritysten roi-
ma kasvu. Alueen tulevaisuuskuvaa vahvis-
taa lisäksi LNG-terminaali sekä tuleva rauta-
tien sähköistys, jotka saattavat houkutella 
uusia investointeja.

 Tammi–kesäkuu -25,0 %
  Tammi–maaliskuu -9,4 %
  Huhti–kesäkuu -36,0 %

 Tammi–kesäkuu -17,6 %
  Tammi–maaliskuu -15,8 %
  Huhti–kesäkuu -19,1 %

Satakunta
Liikevaihto

Palkkasumma

M20-teollisuuspuisto	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

   Kolmen yritysklusterin seuran-
ta toteutetaan yhteistyössä Prizztech 
Oy:n kanssa.

 Tammi–kesäkuu 11,2 % 9,9 %
  Tammi–maaliskuu 11,8 % 16,1 %
  Huhti–kesäkuu 10,8 % 5,4 %

 Tammi–kesäkuu 4,6 %
  Tammi–maaliskuu 8,2 %
  Huhti–kesäkuu 1,3 %

 Tammi–kesäkuu 7,4 % 9,5 %
  Tammi–maaliskuu 9,2 % 11,3 %
  Huhti–kesäkuu 5,8 % 8,1 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Henkilöstömäärä

Rakentaminen	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

RAKENTAMINEN
Teksti: Saku Vähäsantanen
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Rakentamisen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa (2010=100)

Satakunnassa rakentamisen vahva nousu-
suhdanne ei näytä hiipumisen merkkejä, 
vaan sekä liikevaihto, henkilöstömäärä ja 
sen nousun myötä palkkasumma kasvoivat 
nopeasti vuoden 2017 tammi–kesäkuussa. 
Myös maassa keskimäärin rakentamista sii-
vitti voimakas myötätuuli ja ala kuului alku-
vuoden menestyjiin. Ainakin Satakunnas-
sa henkilöstömäärä kohosi selvästi nopeim-
min päätoimialoista. Satakunnassa liikevaih-
toaan kasvatti keskimäärin 53 % rakennus-
alan yrityksistä, joista valtaosa saavutti nou-
sua vähintään 15 %:n verran. Niiden osuus 
koko kannasta kohosikin merkittäväksi, 43 
%:iin. Kaikki yrityskokoluokat pääsivät kas-
vuun kiinni, mutta parhaiten vuoden alku-
puolisko sujui yli 20 henkilön yrityksillä, 
joita toimii maakunnassa vajaat 60 kappa-
letta. Niiden osuus on vain kolmisen pro-
senttia koko parintuhannen yrityksen kan-
nasta, mutta siitä huolimatta niiden paino-
arvo alan suuntaviivojen määrittelyssä on 
huomattava. Alle viisi vuotta toimineiden 
yritysten (joita toimii Satakunnassa n. 350 
kpl) liikevaihto yli 1,5-kertaistui vanhem-
pien nousun jäädessä vajaaseen kymme-
neen prosenttiin. 

EK:n luottamusindikaattoreiden perusteel-
la alan luottamus vahvistui lokakuussa. In-
dikaattorin tuorein saldoluku on +8, kun 
edelliskuun lukema jäi vielä -7:ään. Yritys-
ten suhdanneodotukset ovat siten vahvem-
mat kuin keskimäärin pitkällä aikavälillä (-7). 
Tilauskanta vahvistui lokakuussa, ja henki-
löstöön ennakoidaan myös kasvua.  

Rakennusteollisuus RT ry:n lokakuun lopus-
sa julkaiseman suhdannekatsauksen mu-
kaan maamme rakentamisen kasvu jatkuu 
tänä vuonna suunnilleen neljän prosentin 
vauhtia, joka on kutakuinkin viime vuoden 
tasoa. Asuntotuotannon aloitukset rikko-
vat viimeaikaisia ennätyksiä ja rakentami-
sen määrä on ylittänyt finanssikriisiä edel-
täneen tason. Sen sijaan korjausrakentami-
sen nousu tasaantuu kuluvana vuonna vä-
hän viime vuoteen verrattuna. Infraraken-
tamisessa pysytellään mainiolla kasvu-ural-
la. Ammattimaisen työvoiman saatavuus on 
koettu rakentamisen olennaisimmaksi tuo-
tantoa rajoittavaksi tekijäksi. 

Samaisen tahon mukaan Satakunnan talon-
rakentamisen suhdannetilanne on tasaan-
tunut. Suhdannekuva piirtyy melko tyy-
dyttävänä. Rakennustöiden määrän odo-
tetaan kasvavan maltillisesti kevääseen as-
ti. Talonrakennusurakoitsijat arvioivat toi-
mitilojen rakentamisen pysyvän entisellä-
än mutta asuntorakentamisen hieman su-
pistuvan. Urakkahintojen lasku sekä puu-
te toimihenkilöistä rasittavat eniten raken-
nustuotantoa. 
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Palvelualojen veto pysytteli varsin vahvana vuoden 2017 tammi–kesäkuussa, joskin liike-elämän palveluiden kasvu 

tasaantui selvästi Satakunnassa. Sen sijaan kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä luovien alojen kehitys jatkui 

varsin suotuisana. Palvelualat ovat lisänneet henkilöstöä Satakunnassa tammi–kesäkuussa 2017 0,9 % vuoden 2016 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (ei sis. luovien alojen tietoa). Tämä näkyy myös palkkasumman kasvuna. Koko maassa 

keskimäärin palvelusektorin kehitys näytti hyvin myönteiseltä ja myös liike-elämän palveluiden nousu jatkui vankkana. 

EK:n mukaan maamme palvelualojen yritysten luottamus säilyi vahvana lokakuussa, jolloin indikaattorin saldoluku kohosi 

edelliskuusta pykälän +25:een. Suhdannekuva piirtyi selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa (+13) valoisampana. Yritykset 

arvioivat suhdannetilanteen kohentuneen alkusyksyn aikana. Myyntimäärät ovat olleet viime kuukausina nousussa ja 

myynnin ennakoidaan pysyvän vauhdikkaana loppuvuoden aikana.
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Palveluiden henkilöstömäärän (TOL GIJLMNQ) kehitys Satakunnassa

PALVELUT
Tukku- ja vähittäiskauppa, majoitus- ja 
ravitsemistoiminta, liike-elämän palvelut, 
yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
luovat alat

Teksti: Saku Vähäsantanen
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Tukku- ja vähittäiskaupan kehitys näytti al-
kuvuonna 2017 pysyneen varsin vakaana. 
Liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat sekä 
Satakunnassa että valtakunnallisesti. Sata-
kunnassa palkkasumma kohosi maan kes-
kiarvoa nopeammin, mikä viittaa myöntei-
sempään työllisyyskehitykseen. Satakun-
nassa kaikenkokoisten kaupan alan yritys-
ten liikevaihto kasvoi. 51 % yrityskannasta 
kohotti liikevaihtoaan ja vähintään 15 %:n 

TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA

nousun kirjasi vajaat 30 % yrityksistä maa-
kunnan alueella. Korkeintaan viisi vuotta 
toimineiden yritysten liikevaihto nousi yli 
50 %. EK:n mukaan maamme vähittäiskau-
pan luottamus on varsin vahvaa, vaikka sen 
luottamusindikaattorin arvo laski lokakuus-
sa +8:aan syyskuun +16:sta. Pitkän aikavälin 
keskiarvo on -2. Myynti on jatkanut nousu-
aan, mutta syksyllä jonkin verran tasaantu-
en. Lähikuukausien odotukset ovat suotuisat. 

 Tammi–kesäkuu 3,6 % 4,4 %
  Tammi–maaliskuu 5,3 % 6,6 %
  Huhti–kesäkuu 2,2 % 2,4 %

 Tammi–kesäkuu 2,8 % 1,1 %
  Tammi–maaliskuu 2,4 % 0,9 %
  Huhti–kesäkuu 3,1 % 1,3 %

Tukku-	ja	vähittäiskauppa	
2017	vs.	2016

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma
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Majoitus- ja ravitsemispalveluiden liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja ko-
ko maassa (2010=100)

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan myynti on 
piristynyt alkuvuonna 2017, sillä liikevaihto 
kasvoi tammi–kesäkuussa selvästi aiempaa 
ripeämmin sekä Satakunnassa että maassa 
keskimäärin. Palkkasumman kasvuvauhti ei 
kuitenkaan juuri koventunut, mutta henki-
löstömäärä on saattanut hieman kasvaa mo-
lemmilla alueilla. Satakunnassa liikevaih-
don kasvuun kykeni vuoden 2017 tammi–
kesäkuussa 55 % alan yrityskannasta ja yli 
15 %:n nopeaan nousuun pääsi kiinni lähes 
joka kolmas yritys. Parhaiten menestyivät 
5–19 henkilön yritykset, mutta vähintään 20 

 Tammi–kesäkuu 5,2 % 6,2 %
  Tammi–maaliskuu 6,0 % 7,7 %
  Huhti–kesäkuu 4,6 % 4,9 %

 Tammi–kesäkuu 2,4 % 4,4 %
  Tammi–maaliskuu 1,1 % 4,4 %
  Huhti–kesäkuu 3,6 % 4,4 %

Majoitus-	ja	ravitsemistoiminta	
2017	vs.	2016

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA

hengen yritysten kehitys ei juuri heikom-
maksi jäänyt. Sen sijaan alle viiden työn-
tekijän yritysten liikevaihdon kasvu jäi hy-
vin niukaksi. Korkeintaan viisi vuotta toimi-
neet uudet yritykset kohottivat liikevaihto-
aan 40 %:n verran alkuvuonna, kun vanho-
jen toimijoiden nousu jäi runsaaseen pro-
senttiin. Tuoreita yrityksiä on maakunnas-
sa 150 kpl, mikä on runsas neljännes alan 
yrityskannasta. Osuus on selvästi toimialo-
jen keskiarvoa (joka on n. 17 %) korkeam-
pi, mikä viittaa tavanomaista suurempaan 
yrityskannan uusiutumiseen. 
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ko maassa (2010=100)
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Liike-elämän palvelujen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa 
(2010=100)

30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Satakunta

Koko maa

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden palkkasumman kehitys Satakunnas-
sa ja koko maassa (2010=100)

Liike-elämän palveluiden veto hyytyi Satakun-
nassa kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa, sil-
lä liikevaihto ei juuri enää kohonnut. Kehitys 
on hieman ristiriitaista teollisuuden ja eten-
kin rakentamisen hyvän vedon vuoksi, mi-
kä ainakin periaatteessa voisi nostaa erilais-
ten tuki- ja suunnittelupalvelujen kysyntää. 
Palkkasumma kohosi silti yhä selvästi, joten 
tilauskantaa tuntuisi riittävän. Satakunnassa 
kasvaneiden yritysten osuudet pysyivät liki-
main ennallaan heikentyneestä kehitykses-
tä huolimatta, sillä 53 % kannasta nosti liike-
vaihtoaan ja yli 15 %:n reippaaseen nousuun 
kykeni kolmannes yrityksistä. Tammi–maalis-

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palkkasumman kasvu tasaantui hieman sekä 
Satakunnassa että valtakunnallisesti, mutta 
pysyi kuitenkin sen verran noususuunnas-
sa, että henkilöstömäärät ovat voineet hie-
man kasvaa. Joka tapauksessa pitkän aikavä-
lin kasvu kuuluu toimialojen kärkiryhmään.

 Tammi–kesäkuu 3,5 % 2,7 %
  Tammi–maaliskuu 3,1 % 2,6 %
  Huhti–kesäkuu 3,9 % 2,8 %

Yksityiset	sosiaali-	ja	terveyspalvelut	
2017	vs.	2016

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Palkkasumma

YKSITYISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT

kuun kasvun hiipumista selittää alle 20 hen-
gen yritysten liikevaihdon lasku, jota tasapai-
notti suurempien yritysten nousu. Huhti–ke-
säkuussa kehityskulku kääntyi päälaelleen. 
Alle viisi vuotta toimineiden yritysten liike-
vaihto kohosi 10–20 %, mutta niitä vanhem-
pien sen sijaan putosi prosentin verran, mi-
kä osaltaan selittää koko alan kasvun tyreh-
tymistä. Tuoreiden toimijoiden mainio veto 
riitti kuitenkin pitämään alan pinnalla. Maas-
sa keskimäärin liike-elämän palveluiden kehi-
tys jatkui hyvin myönteisenä nopean talous-
kasvun vanavedessä.
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Liike-elämän palvelujen palkkasumman kehitys Satakunnassa ja koko maassa 
(2010=100)

 Tammi–kesäkuu 0,4 % 6,9 %
  Tammi–maaliskuu 0,2 % 7,7 %
  Huhti–kesäkuu 0,5 % 6,2 %

 Tammi–kesäkuu 3,7 % 5,7 %
  Tammi–maaliskuu 4,3 % 5,7 %
  Huhti–kesäkuu 3,3 % 5,6 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Liike-elämän	palvelut	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna
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Luovien alojen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa (2010=100)
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Luoviin aloihin luetaan tässä yhteydessä 
joukkoviestintä, muotoilu, mainonta, taide, 
kulttuuriperintö, viihde, urheilu ja käsityö-
alat. Luovien alojen liikevaihto jatkoi nou-
suaan vuoden 2017 tammi–kesäkuussa se-
kä Satakunnassa että maassa keskimäärin, 
joskin kasvu tasaantui etenkin Satakunnas-
sa kevään kuluessa. 

Valtakunnallisesti luovien alojen liikevaihto 
alkaa olla nimellisesti jo talouskriisiä edel-
tävällä tasolla. Sen sijaan Satakunnassa al-
kuvuoden toimialojen keskiarvoa ripeäm-
mästä noususta huolimatta luovien alojen 
liikevaihto mataa edelleen varsin kaukana 
vuoden 2008 ja myös vuoden 2011 tasosta. 
Palkkasummassa ero on vähäisempi. Sata-
kunnassa henkilöstön supistuminen näyttäi-
si katkenneen vuoden 2017 alussa palkka-
summan noususta päätellen, mikä on myön-
teisen käännekohdan merkki. 

 Tammi–kesäkuu 3,1 % 4,1 %
  Tammi–maaliskuu 6,1 % 5,0 %
  Huhti–kesäkuu 0,5 % 3,2 %

 Tammi–kesäkuu 3,3 % 3,0 %
  Tammi–maaliskuu 3,7 % 2,8 %
  Huhti–kesäkuu 2,9 % 3,3 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Luovat	alat	2017	vs.	2016
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

Luovien alojen palkkasumman kehitys Satakunnassa ja koko maassa (2010=100)
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  Luovien alojen tarkempi toimialajaotus on nähtävillä osoitteessa 
      http://www.satamittari.fi/sites/satamittari.fi/files/asiakaskuvat/muunnokset/linkki0ID57.htm.

LUOVAT ALAT

Satakunnassa vuoden 2017 
ensimmäisellä puoliskolla 
runsas puolet yrityksistä 
onnistui kohottamaan liike-
vaihtoaan ja reilu kolman-
nes saavutti kasvua vähintään 15 % verran. 
Näyttää siltä, että Satakunnassa yli 20 hen-
kilön yritysten kehitys jäi pienempiä koko-
luokkia heikommaksi, sillä niiden liikevaih-
to laski hieman keväällä. Yli viisi vuotta toi-
mineiden yritysten keskimääräinen liike-
vaihdon kasvu oli alkuvuonna maakunnas-
sa tuoreempia toimijoita ripeämpää, mikä 
on varsin poikkeuksellista.  

Valtakunnallisesti luovien alojen yrityksis-
tä noin puolet kykeni kasvattamaan liike-
vaihtoaan vuoden 2017 tammi–kesäkuussa 
ja suurin piirtein 40 % koko yrityskannas-
ta saavutti sitä vähintään 15 %:n verran. 
Kaikenkokoiset yritykset pääsivät myötä-

tuuleen mukaan ja monista muista aloista 
poiketen myös aivan pienimmillä yrityksil-
lä oli vaikutusta alan kokonaiskehitykseen. 
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Satakunta vähähiilisen 
talouden ja kestävän 

kehityksen jäljillä
Teksti: Samuli Aho ja Teemu Haukioja

Euroopan unioni ponnistelee laajalla rintamalla tukeakseen jäsenmaidensa siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta. 

Satakunnan tulevaisuuskäsikirjan 2035 mukaan maakunnassa tulee tavoitella hyvää elämää kolmen avainteeman 

kautta: kannustava yhteisöllisyys, puhdas elinvoima ja ihmislähtöiset ratkaisut. Näistä puhtaan elinvoiman tavoite 

jakautuu edelleen kolmeen kärkialaan: biotalous ja energia, puhdas ruoka ja juomavesi sekä puhdas luonnonympäristö. 

Ilmastonmuutos ja vähähiilinen talous näkyvät nykyään lähes kaikkialla arjessa erilaisina vaatimuksina rakennetulle 

ympäristölle, energiantuotannolle, liikenteelle, maataloudelle, teollisuudelle jne. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, 

näkyvätkö nämä panostukset vähähiiliseen talouteen myös tuloksina Suomen ja Satakunnan taloutta ja päästöjä 

koskevissa tilastoissa. Koska tutkimuskohde on vaativa ja moniulotteinen, valitsemme vain yhden mahdollisimman 

yksinkertaisen, mutta silti riittävän kuvaavan makrotaloudellisen ”EKC-lähestymistavan” problematiikkaan.
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Vuonna 1971 Nobelilla palkittu talous- ja ti-
lastotieteilijä Simon Kuznets (1901–1985) on 
esittänyt niin sanotun käänteiseen U-käyrän 
hypoteesin, joka kuvaa elintason ja taloudel-
lisen eriarvoisuuden muuttuvaa relaatiota 
maatalousvaltaisen kansantalouden siirty-
essä kohti teollista ja kaupungistuvaa yhteis-
kuntaa. Tällöin talouskasvun alkuvaiheissa 
taloudellinen eriarvoisuus kasvaa, koska vä-
estö muuttaa kaupunkeihin pitäen työn tar-
jonnan korkeana ja samalla yleisen palkka-
tason suhteellisen alhaisena. Toisaalta teol-
lisiin kasvuprosesseihin sijoitetun pääoman 
tuotto kasvaa suhteellisen voimakkaasti nos-
taen ”teollisuuskapitalistien” varallisuutta. 
Hypoteesin mukaan taloudellinen eri-
arvoisuus ei kuitenkaan kasva loput-
tomiin, sillä kun kansantaloudessa 
saavutetaan tietty elintaso, talou-
dellinen eriarvoisuus lähteekin 
laskuun. Tällaiseen rakenteelli-
seen muutokseen vaikuttavat 
kehittyneille teollisuusmail-
le tyypilliset demokratisoi-
tumiseen ja hyvinvointiajat-
teluun liittyvät yhteiskun-
nalliset kehitysprosessit.

Kutznetsin esittämää hypo-
teesia on sovellettu myös 
ympäristötaloustieteessä 
kuvaamaan mahdollista re-
laatiota ympäristöpaineindi-
kaattoreiden ja elintason kas-
vun välillä. Tällöin puhutaan 
ympäristötaloudellisesta Kuz-
nets-käyrästä (EKC, Environmen-
tal Kuznets Curve). EKC-hypoteesin 
mukaan ympäristön kuormituksella ja 
talouskasvun välillä on käänteisen U-käy-
rän muotoinen relaatio. Maiden tai aluei-
den tavoitellessa materiaalista elintasoa te-
ollistumisen avulla ne aiheuttavat ympäris-
tölle mittavaa saastuttavaa kuormitusta. Toi-
saalta puhdas ympäristö voidaan ymmärtää 
korkean elintason ylellisyyshyödykkeenä, 
jolloin henkilöä kohden laskettujen tulojen 
kasvaessa ihmiset vaativat yhä enenevässä 
määrin sekä yrityksiltä että yhteiskunnalta 
panostuksia puhtaaseen luontoon ja ympä-
ristönsuojeluun. EKC-hypoteesin mukaan 
tämän pitäisi näkyä myös todennettavina 
ympäristöindikaattoreina siten, että elinta-
son kasvaessa ympäristökuormitus saavut-

taa jollakin tulotasolla huippunsa ja alkaa 
sen jälkeen laskea. Toisin sanoen talouskas-
vu ei välttämättä aina merkitse suoraviivais-
ta ympäristötuhoa, vaan se voi jopa edistää 
ympäristönsuojelua. 

Maapallon lämpeneminen on yksi tämän päi-
vän suurimpia huolenaiheita. Pariisin ilmas-
tokokouksessa solmittiin joulukuussa 2015 
kattava ja oikeudellisesti sitova ilmastosopi-
mus, joka aktualisoi maailmanlaajuisen pääs-
tövähennysohjelman vuodesta 2020 alkaen. 
Ensimmäistä kertaa lähes kaikki maailman 

>>

maat ilmoittivat olevansa valmiita toimiin 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Verrattu-
na aikaisempaan Kioton pöytäkirjaan sopi-
muksen kattavuus on merkittävä saavutus. 

Kasvihuonepäästöjen kasvu ilmakehässä on 
suurin ihmisen toiminnasta aiheutuva syy il-
maston lämpenemiseen. Kasvihuonekaasuis-
ta merkittävin on hiilidioksidi (CO2), jonka 
osuus kokonaispäästöistä on yli kolme nel-
jännestä (76,7 %). Fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä syntyvien päästöjen osuus kaikista 

kasvihuonepäästöistä on yli puolet (56,6 %). 
Hiilidioksidipäästöjä syntyy myös metsänhä-
vityksestä (17,3 %) ja muista lähteistä (2,8 %). 
Päästöjen määrään vaikuttavat useat tekijät, 
kuten taloudellinen kehitys, väestönkasvu, 
teknologian muutos, resurssien saatavuus, 
institutionaaliset rakenteet, liikenne, kulu-
tusta suosiva elämäntyyli sekä kansainväli-
nen kauppa. Vaikka kasvihuonepäästöt saa-
taisiin kuriin, ”The Basis on Natural Scien-
ce” –paneeli on ennakoinut, että maapallon 
keskilämpötila nousee joka tapauksessa 2-3 
astetta. Sen haitallinen vaikutus globaaliin 
bruttokansantuotteeseen (bkt) on 5-10 pro-
senttia. Kehitysmaille aiheutuva bkt-haitta 

on teollisuusmaita suurempi.

Ympäristötaloudellisen Kuznets-
käyrähypoteesin testauksen avul-

la voidaan saavuttaa hyödyllis-
tä tietoa ympäristöpolitiikan 

onnistumisesta globaalisti, 
maaryhmittäin, kansallises-
ti ja alueellisesti. Tutkimus-
ten mukaan EKC-hypotee-
si on saanut tilastollista 
tukea joidenkin ympäris-
töindikaattoreiden osalta. 
Toisaalta löytyy paljon tut-
kimuksia, joissa hypotee-
si ei saa empiiristä vahvis-

tusta. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vaikka toivottu kahden 

hyvän kehitys on mahdollis-
ta, se ei sitä automaattisesti ole. 

Kuviossa 1 esitetään Suomen osal-
ta asukasta kohti lasketut hiilidiok-

sidipäästöt sekä bruttokansantuote 
asukasta kohden. Suomi on onnistunut 

hyvin sille asetetuissa vähennysvelvoitteis-
sa. Vuoden 2016 kasvihuonekaasujen koko-
naispäästöt Suomessa olivat 58,8 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Kioton pöytä-
kirjan mukaisesti vähennystavoitteita verra-
taan vuoteen 1990. Suomen kokonaispääs-
töt vuonna 2016 olivat 18 prosenttia pienem-
mät kuin vuonna 1990. Hiilidioksidipäästö-
laskennassa ei ole mukana LULUCF-sekto-
ria (maankäyttö, maankäytön muutokset ja 
metsätalous). Hiilinieluvaikutuksen vuoksi 
metsäiselle Suomelle LULUCF-sektorin si-
sällyttäminen hiililaskentaan merkitsisi kir-
jattavien kokonaispäästöjen vieläkin suu-
rempaa vähennystä.
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Kirjoitus antaa yhden näkökulman Sata-
kunnan julkilausuttuun tavoitteeseen ol-
la puhtaasti elinvoimainen. Lähestymis-
tapa havainnollistaa sitä tärkeää, vaikka-
kin kiistanalaista mahdollisuutta, että pit-
källä aikavälillä talouskasvu ei välttämättä 
ole vahingollista ympäristölle ja luonnol-
le. Talouskasvu ja elintason kohoaminen 
toki merkitsevät aina jonkinlaista rasitusta 
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Kuvio 1. Suomen EKC-relaatio hiilidioksidipäästöille ja elintasolle 1990–2014 (Pystyakseli: hiilidioksidiekvivalentti-
tonnia [t CO2-ekv.] asukasta kohden. Vaaka-akseli: Bkt asukasta kohden [euroa], kiintein hinnoin, teollisuuden tuot-
tajahintaindeksi, perusvuosi 2010).

luonnonympäristölle. Toisaalta, mikäli ym-
päristö- ja talouspolitiikka perustuvat tar-
koin harkittuihin strategioihin, on mahdol-
lista kohottaa elintasoa ilman, että aiheute-
taan korvaamatonta vahinkoa ympäristöl-
le. Toisin sanoen talouskasvun ja ympäris-
tön välinen ristiriita on hallittavissa kestä-
vällä tavalla, kunhan kunnioitetaan ekolo-
gisia reunaehtoja.
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Kuvio 2. Satakunnan EKC-relaatio hiilidioksidipäästöille ja elintasolle 1990–2014 (Pystyakseli: hiilidioksidiekvivalent-
titonnia [t CO2-ekv.] asukasta kohden. Vaaka-akseli: Bkt asukasta kohden [euroa], kiintein hinnoin, teollisuuden tuot-
tajahintaindeksi, perusvuosi 2010)

>>

Tämä kirjoitus ei perustu ekonometriseen 
analyysiin, jota ilman ei voida olla täysin 
varmoja EKC-hypoteesin toteutumisesta. 
Kuvioasetelma on kuitenkin sen verran ha-
vainnollinen, että silmämääräisestikin voi-
daan esittää joitakin arvioita Suomen ja Sa-
takunnan kehityksestä. Kuvioihin 1 ja 2 on 
istutettu kolmannen asteen polynomifunk-
tio (katkoviiva) kuvaamaan yleistä materiaa-
lisen elintason ja per kapita CO2-päästöjen 
kehityksen relaatiota. Kyseinen funktiomuo-
to mahdollistaa käännepisteiden ja ääriarvo-
jen tunnistamisen. Näin mitaten näyttäisi sil-
tä, että tarkasteluajanjaksolla materiaalisen 

elintason kasvu Suomessa ei ole aiheuttanut 
merkittäviä hiilidioksidiin liittyviä ympäris-
töpaineita. Tämä indikoi sitä, että Suomes-
sa osataan toimia ekotehokkaasti.

Datan saatavuusongelman vuoksi Satakun-
nan EKC-relaatiotarkasteluun ei ole käytet-
tävissä kuin neljä havaintoa, mikä ei mah-
dollista tilastollisesti merkitsevää päättelyä. 
Kuitenkin silmämääräinen tarkastelu kuvios-
sa 2 antaa aihetta uskoa, että Satakunta olisi 
vahvasti mukana ilmastotalkoissa, eli EKC-
termein ilmaistuna, se sijaitsee käänteisen 
U-käyrän paremmalla puolella.
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Teollisuudelle kilpailukykyä 
verkostomaisilla 
liiketoimintamalleilla ja 
liiketoimintasuhteiden 
hallinnalla
Teksti: Salla Siivonen, Miika Kumpulainen ja Marko Seppänen

 Kuva: Esa Urhonen

Mitä on verkostomaisen liiketoimintamallin kehittäminen? Mitä se edellyttää? Mistä lähteä liikkeelle? Millaisia tuloksia 

voi saavuttaa? Mitä ovat relationaaliset kyvykkyydet ja miten niitä voi kehittää? Näitä kysymyksiä on tutkittu raumalaisen 

laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions Oy:n (RMC) sekä sen strategisten kumppaneiden kanssa ns. TEUVO-

hankkeessa Turun kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikköjen yhteishankkeessa.
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Kuvio 1. Avointen kirjojen -periaatteille rakentuvan liiketoimintamallin osatekijät

Verkostomaisen liiketoimintamallin kehittä-
mistyössä tulee lähteä liikkeelle verkoston 
nykytila-analyysillä. Se tarkoittaa yritysver-
koston nykytilan, kehittämisen painopiste-
alueiden ja tulevaisuuden tavoitteiden selvit-
tämistä. Nykytila-analyysi toteutettiin osallis-
tumalla projektineuvotteluihin noin 10 yri-
tyksen kanssa RMC:n tiloissa keväällä 2016. 
Lisäksi haastateltiin RMC:n henkilöstöä eri 
funktioista. Kumppaniyritysten kanssa suo-
ritettiin tapaamisia heidän kustannuslasken-
nan ja -rakenteen sekä relationaalisten ky-
symysten (esim. luottamus, sitoutuminen, 
kommunikointi) tason kartoittamiseksi. Ny-
kytila-analyysin kautta on pyritty syventä-
mään ymmärrystä verkoston valmiudesta 
ns. avointen kirjojen -periaatteiden (open-
book accounting) soveltamiselle. 

Lisäksi eri sidosryhmien ymmärrystä verkos-
tomaisen liiketoimintamallin kehittämistyös-
tä on lisätty yrityksille järjestettyjen työpa-
jojen sekä seminaarin avulla. Työpajat ovat 
käsitelleet liiketoimintamallin kehittämis-
työn keskeisiä osa-alueita, kuten projektin-
ohjausta, sopimusmalleja sekä liiketoimin-
tamalleja eri näkökulmista. RMC on käyn-
nistänyt verkostotoiminnan koulutus-ohjel-
man, jonka teemoina on hyödynnetty Teu-
vo-hankkeessa esille tulleita asioita ja kehi-
tyskohteita esimerkiksi strategian ja vies-
tinnän kohdalla. 

Hankkeessa on aloitettu kehittämään mit-
tareita ja työkaluja verkoston ohjaamiseen. 
Mittareiden pilotoinnissa liikkeelle on läh-
detty ns. yritysperusteisista mittareista, joi-
den avulla arvoketjun muutos ja verkosto-
vaikutus voidaan tehdä näkyväksi. Nykyti-
lannetta mittareiden kehittämisen kohdal-
la on lähdetty kartoittamaan haastattelujen 
avulla. Tarkoituksena on näin luoda pohja 
mahdollisten uusien mittareiden kehittämi-
selle esimerkiksi mittaamaan verkoston eli 
organisaatioiden välistä arvonmuodostus-
ta osoittamalla verkostomaisesta toiminta-
mallista saatavat hyödyt ja ja hyötyjen arvot 
kumppanuussuhteen molemmille osapuolil-
le. Mittarit kytkeytyvät osaltaan yhteen kehi-
tettävien sopimusteknisten ratkaisujen (esim. 
kumppanuussopimukset) kanssa. 

Hankkeen yhtenä tuloksena on muodostu-
nut näkemys ns. uudentyyppisen verkos-
tomaisen liiketoimintamallin osatekijöistä, 
joiden kohdalla tehty kehitystyö edesaut-
taa kustannustehokkuuteen perustuvan lii-
ketoimintamallin rakentamista. Kuviossa 1 
on yhteenveto näistä osatekijöistä. 

Kuvion tarkoituksena on osoittaa, että avoin-
ten kirjojen periaatteille rakentuva liiketoi-
mintamalli edellyttää, että sitä tukevat asi-
at, kuten riskienhallinta, sopimusmallit ja 
projektinhallinta ovat linjassa keskenään. 

Liiketoimintamallin kehittämistyössä koros-
tuu myös yhteisen päämäärän sekä verkos-
tokulttuurin arvojen (esim. avoimuuden se-
kä läpinäkyvyyden) omaksuminen oman toi-
minnan lähtökohdaksi. Lisäksi organisaatio-
rakenteen on tuettava mm. säännöllistä ja 
avointa vuorovaikutusta. Tällaisilla organi-
saatiorakenteilla tarkoitetaan esim. integroi-
tuja tiimejä, joissa on edustus kaikista ver-
koston keskeisistä organisaatioista. 

Tunnettuja syitä sille, miksi avointen tilikirjo-
jen -käytännössä on epäonnistuttu, voidaan 
tiivistää seuraaviin kuuteen pääkohtaan: 
1. Toimittajat eivät koe hyötyvänsä kustan-

nusdatan jakamisesta ja päätoimittaja ei 
tarjoa win-win-mallia ratkaisuna. 

2. Toimittajat ajattelevat, että kustannusda-
ta tulisi pitää talon sisällä eikä laskentain-
formaatiolle anneta yrityksen ohjaukses-
sa paljon painoarvoa. 

3. Verkoston jäsenet eivät tuota täsmällistä 
kustannusdatatietoa eivätkä halua jakaa 
epätarkkaa informaatiota. 

4. Toimittajat pelkäävät asemansa puolesta 
verkostossa, jos paljastavat kustannustie-
tonsa. 

5. Toimittajilta puuttuu vaadittavat resurs-
sit tai tuki resurssien kehittämiseen pää-
toimittajalta laskentajärjestelmien kehit-
tämiseksi. 

6. Verkoston jäsenet eivät pääse yhteisym-
märrykseen siitä, miten kustannustiedon 
jakaminen tulisi toteuttaa. Kustannustie-
don jakamisen pelisäännöt ja laskenta-
käytännöistä ei siis päästä sopuun.

Epäonnistumisen syiden taustalla korostuu 
paitsi oikeanlaisen kulttuurin kuin ns. win-
win-ratkaisujen sekä luottamuksen merkitys. 
Onnistuakseen avointen tillikirjojen -käytän-
tö siis edellyttää, että sitä tukevat muut peri-
aatteet, kuten riskienhallinta, sopimusmal-
lit kuin mittaritkin ovat linjassa avoimuuden 
kulttuurin ja oikeanlaisten organisaatiora-
kenteiden kanssa.  

TEUVO-hankkeen avulla pyritään luomaan 
lähtökohdat uusien yritysverkostojen muo-
dostumiselle niin Satakunnassa kuin laajem-
minkin kansallisella tasolla. Tavoitteena on 
ollut uudentyyppisen liiketoimintamallin – 
ns. verkostomallin – kehittäminen verkos-
ton toimijoiden välille. Liiketoimintamallin 
kehittämisen lähtökohtana on ollut verkos-
ton kokonaiskustannusten minimoiminen 
eli ns. päällekkäisten riskivarausten mini-
moiminen, mutta samanaikaisesti varmis-
tetaan kullekin toimijalle budjetoidun kat-
teen toteutuminen.  Ns. ”avointen tilikirjo-
jen eli open book accounting” -käytäntö ko-
rostaa vahvaa keskinäistä yhteistyötä ja en-
nen kaikkea korkeaa molemmin puoleisen 
luottamuksen tasoa. Lopullisena tavoitteena 
hankkeessa on ollut projektien kokonaiskus-
tannuksen pieneneminen kustannusraken-
teen läpinäkyvyyttä parantamalla. 

Muita esimerkkejä uudentyyppisistä yhteis-
työmalleista erityisesti ns. projektiluontei-
sessa liiketoiminnassa ovat ns. integrated 
project team eli IPT/allianssimalli. Projek-
timaisissa toimintaympäristöissä viitataan 
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RMC:n projektikoulutustilaisuus. 
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Salla Siivonen (@utu.fi), 
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usein ns. projektiallianssin käsitteeseen, jo-
ka on hankkeen keskeisten toimijoiden yh-
teiseen sopimukseen perustuva toteutus-
muoto, jossa sopimusosapuolet vastaavat 
yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteut-
tamisesta yhteisellä organisaatiolla. Hank-
keen hyödyt ja riskit jaetaan, tavoitteena 
suorituskyvyn jatkuva parantaminen. Esi-
merkkejä Suomessa toteutetuista menes-
tyksekkäistä allianssimallin soveltamisista 
projektiluonteisessa toteuttamisessa ovat 
esimerkiksi Tampereen tunnelihanke julki-
sella sektorilla sekä Naantalin lämpövoima-
la yksityisellä sektorilla.

Verkostossa toimiminen on nykyään yrityk-
sille elinehto. Yrityksen eivät yksin kykene 
valmistamaan tuotteitaan ja tuottamaan pal-
veluitaan asiakasmarkkinoille kilpailukykyi-
sesti. Verkostot muodostuvat yritysten väli-
sistä suhteista ja näitä suhteita voidaan arvi-
oida eri tavoin, esimerkiksi läheisyyden tai 
etäisyyden näkökulmasta tai siten, että yri-
tysten välinen suhde on prosessi, joka al-
kaa jostakin ja mahdollisesti päättyy johon-
kin. Yritysten välisiin suhteisiin liittyy ns. 
relationaalisia tekijöitä, jotka määrittelevät 
osaltaan suhteen laatua. Näitä ovat esimer-
kiksi luottamus, sitoutuminen, keskinäinen 
riippuvuus ja sosiaaliset normit. Tieteellisis-
sä tutkimuksissa on tarkasteltu relationaa-
listen tekijöiden mekanismeja yritysten vä-
lisissä suhteissa, esim. mitkä asiat vaikutta-
vat luottamuksen syntyyn? Miten sitoutumi-
nen näkyy yritysten välisessä suhteessa? Re-
lationaalisilla tekijöillä on yritysten liiketoi-
minnassa suuri merkitys. Esimerkiksi luot-
tamuksen olemassaolo tai puute toista yri-
tystä kohtaan vaikuttaa suuresti siihen, syn-
tyykö pitkäkestoista yritysten välistä suhdet-
ta ja kuinka syvään yhteistyöhön yritys on 
halukas sitoutumaan.  

TEUVO hankkeessa on kehitetty relationaa-
linen mittaristo, joka keskittyy kolmeen yri-
tysten välisessä suhteessa olevaan relatio-
naaliseen ominaisuuteen: luottamukseen, 
sitoutumiseen ja tyytyväisyyteen. 

Mittaristo toimii siten, että vastaaja valitsee 
ensin liiketoimintasuhteen, jota hän halu-
aa arvioida. Tämän jälkeen vastaajalle esi-
tetään väittämiä, joiden paikkansapitävyyt-
tä arvioitavassa liiketoimintasuhteessa hän 
arvioi. Mittariston avulla vastaaja näkee ja 
arvioi niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat luotta-
mukseen, sitoutumiseen ja tyytyväisyyteen. 
Relationaaliset tekijät ovat usein vaikeasti 
määriteltävissä, esim. miten luottamus muo-
dostuu asiakkaan näkökulmasta. Mittaristo 
muuttaa abstraktit käsitteet käytännönlähei-
siksi ja siten mitattaviksi. Vastaaja saa alus-
tavan yhteenvedon vastauksistaan ja tietoa 
niistä asioista, jotka em. relationaalisiin omi-
naisuuksiin vaikuttavat. Mittaristoa on testat-
tu kahdessa satakuntalaisessa yrityksessä ja 
se avautuu käyttäjien saataville 2017 lopulla. 

TEUVO-hankkeelle ollaan hakemassa jatkoai-
kaa 1.1.2018–30.9.2018. Suunnitellulla jatko-
ajalla on tarkoitus saattaa loppuun hankkeen 
aikana toteutettu liiketoimintamallin kehittä-
mistyö sekä edelleen syventää ymmärrystä 
liiketoimintamallia tukevista erilaisista alus-
taratkaisuista esim. infrastruktuurivaihtoeh-
tojen osalta. Lisäksi edellä esitetyn relatio-
naalisen mittariston graafista esitysmuotoa 
kehitetään, jonka avulla tulokset havainnol-
listuvat vastaajalle paremmin.
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aa monipuolisesti Satakunnan taloutta koskevaa tietoa. Satamittarista löytyy 
myös kattavia kunta- ja seutukuntatietoja Excel-taulukoina sekä Satakunnan 
yrityshakemisto Satakanta.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija

Saku Vähäsantanen

Satakuntaliitto

puh. 044 711 4350

etunimi.sukunimi@satakunta.fi

http://www.satamittari.fi


