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nykytila ja lähiajan näkymät
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SUHDANNEKUVA
Teksti: Saku Vähäsantanen

Liikevaihdon kehitys Satakunnassa (2010=100) ja koko maassa (2015=100). HUOM! 
Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri kohdissa asteikkoa, eli eivät ole siten 
vertailukelpoisia.
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Palkkasumman kehitys Satakunnassa (2010=100) ja koko maassa (2015=100). HUOM! 
Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri kohdissa asteikkoa, eli eivät ole si-
ten vertailukelpoisia.

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

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) odot-
taa maailmantalouden kasvavan tänä ja en-
si vuonna 3,9 %. Ennuste on hieman aiem-
paa myönteisempi. Teollisuusmaiden koko-
naistuotannon arvo kohonnee tänä vuonna 
yhteensä 2,5 %, mutta hiipunee ensi vuonna 
2,2 %:iin. Euroalueen nousuksi ennakoidaan 
kuluvana vuonna 2,4 %, mutta ensi vuonna 
kasvua kertynee enää parisen prosenttia. 
Yhdysvaltojen talous kasvaa parin lähivuo-

den aikana vajaan kolmen prosentin vauh-
dilla. Globaali kasvu tukeutuu edelleen ke-
hittyviin maihin, sillä niiden talous kasvaa 
suurin piirtein viisi prosenttia tänä ja ensi 
vuonna. Suomen talous kasvaa likimain eu-
roalueen tahtiin, sillä kuluvana vuonna ko-
konaistuotanto nousee 2,6 %, mutta tasaan-
tunee ensi vuonna kahteen prosenttiin. Suo-
men ja Ruotsin välinen ero talouskasvussa 
on enää lähes mitätön.

Lähiajan näkymät

Satakunnassa talouden elpyminen jatkui toden teolla vuoden 2017 jälkimmäisellä 

puoliskolla. Teollisuus pääsi suurelta osin kasvuun kiinni ja suotuisaa suhdannekuvaa 

himmensi vain Venatorin tulipalon aiheuttama tuotantokatkos, joka painoi myös 

maakunnan vientilukuja alaspäin. Erityisen myönteisenä piirteenä erottuu maakunnan 

koneiden ja laitteiden valmistuksen sekä meriteollisuuden kasvun käynnistyminen 

vahvana. Kuitenkin teknologiateollisuudessa kiivain kasvu osui metalli- sekä elektroniikka- 

ja sähkötuotteiden valmistukseen. Elintarviketeollisuuden liikevaihdon nousu voimistui 

huomattavasti. Myös metsäteollisuus jatkoi edelleen loivalla kasvu-uralla. Teollisuuden 

vienti pysyi lähes ennallaan loppuvuodesta kemianteollisuuden romahduksen vuoksi, 

mutta myönteisenä piirteenä teknologiateollisuuden vienti piristyi selvästi ja lisäksi 

metsäteollisuudessa tasainen nousu jatkui. Rakentamisen liikevaihto kohosi edelleen 

rivakasti. Maakunnan palvelusektorin veto jatkui loppuvuonna varsin vahvana, sillä 

kaupan ja luovien alojen liikevaihdon kasvun tyrehtymistä paikkasi liike-elämän 

palveluiden voimakas noste. Talouden palkkasumma kohosi loppuvuonna edelleen 

hieman ja päätoimialojen henkilöstömäärän nousu jatkui. Lähiajan näkymät ovat 

maakunnalle yhä varsin suotuisat.
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Katsauksessa liikevaihdon, palkkasumman ja 
viennin kehitystä on kuvattu Tilastokeskuksen 
asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamil-
la indeksisarjoilla. Indeksisarjat kuvaavat tar-
kasteltavan muuttujan (esim. liikevaihto) ke-
hitystä suhteessa perusvuoteen 2010. Osas-
sa sarjoja koko maan perusvuosi on 2015, jol-
loin Satakunnan ja maan keskiarvon vertailu 
ei ole täysin luotettavaa. Ne on mainittu kuvi-
oiden yhteydessä. Indeksisarjojen tulkinnas-
sa olennaista on, minkä kahden ajankohdan 
välistä kehitystä arvioidaan. Esimerkiksi mi-
tä alemmalta (perusvuotta alemmalta) tasol-
ta indeksisarja lähtee vuonna 2005, sitä no-
peampaa kasvu on ollut vuosien 2005–2010 
välisenä aikana. Trendikuvioiden tarkastelus-
sa on lisäksi huomioitava, että niiden loppu-
osa saattaa tarkistua (revisoitua) tulevien kuu-
kausitietojen päivittämisen jälkeen. Muut kat-
sauksessa esitetyt tilastotiedot perustuvat Ti-
lastokeskuksen ja Satakunnan ELY-keskuksen 
tuottamiin tilastoihin. Katsauksessa on hyö-
dynnetty myös eri toimialajärjestöjen ja en-
nustelaitosten asiantuntemusta.

+ Elintarviketeollisuudessa voimakasta nostetta

+ Koneiden ja laitteiden valmistuksen nousukiito 
 käynnistynyt

+ Meriteollisuudessa orastavaa nousua

+ Teknologiateollisuuden viennin kasvu voimistunut, 
mikä on erittäin myönteinen merkki Satakunnan 
vientivetoiselle taloudelle

+ Rakentaminen edelleen vauhdissa

+ Liike-elämän palvelut mainiossa vedossa

+ Työpaikat yleisesti kasvussa ja etenkin 
 automaatiossa ja robotiikassa

– Teollisuudessa vanhojen suuryritysten liikevaihto 
edelleen keskimäärin laskussa 

– Kemianteollisuus romahtanut Venatorin seisokin 
vuoksi

– Kaupan liikevaihdon kasvu pysähtynyt

SATAKUNNAN SUHDANNEKEHITYS

PLUSSAT

MIINUKSET

kannattavuuteen, vakavaraisuuteen, 
tilausten määriin sekä innovaatiotoi-
mintaan. Sen sijaan viennin ja tuon-
nin arvo pudonnee edelleen.    

EK:n huhtikuiset luottamusindikaatto-
rit osoittavat maamme päätoimialojen 
suhdannekuvan hahmottuvan selvästi 
tavanomaista vahvempana. Teollisuu-
den, rakentamisen, palveluiden sekä 
kaupan suhdanteet ovat kaikilta osin 
selvästi tavanomaista myönteisem-
mät. Kevään 2018 tilanne on ollut kes-
kimäärin parempi kuin kertaakaan fi-
nanssikriisin jälkeen. 

Vuoden 2017 heinä–
joulukuun talouskehitys 

Satakunnassa talouden elpyminen jat-
kui toden teolla vuoden 2017 jälkim-

Suomen Yrittäjien ja Finnveran kevään 
2018 pk-yritysbarometrin mukaan maam-
me pienten ja keskisuurten yritysten odo-
tukset lähiajan suhdannekehityksestä 
ovat hieman vaisummat kuin viime syk-
synä. Pk-yritysten suhdanneodotuksis-
sa huippu näyttäisi olevan ohitettu. Pk-
yrityksistä 43 % ennakoi suhdanteiden 
paranevan seuraavan vuoden aikana ja 
kahdeksan prosenttia uskoo niiden heik-
kenevän. Niistä muodostuva saldoluku, 
+35, on kolme yksikköä aiempaa heikom-
pi. Toimialoista suurin muutos tapahtui 
rakentamisessa. Myös teollisuudessa ja 
palveluissa saldo aleni.

Satakunnassa pk-yritysten näkymät ovat 
kuitenkin kohentuneet, ja maan keskita-
so on ylitetty, sillä suhdannenäkymiä ku-
vaava saldoluku nousi +37:ään syksyn 
+29:stä. Parannusta odotetaan mm. lii-
kevaihtoon, investointeihin, hintoihin, 

>>



Viennin kehitys Satakunnassa ja koko maassa (2010=100)
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>> mäisellä puoliskolla. Lähes koko teollisuus 
pääsi kasvuun kiinni. Kehitystä varjosti vain 
Venatorin tulipalon aiheuttama tuotantokat-
kos, joka romahdutti kemianteollisuuden lii-
kevaihdon. Tapahtuma painoi myös maakun-
nan vientilukuja alaspäin. Erityisen myöntei-
senä piirteenä erottuu maakunnan koneiden 
ja laitteiden valmistuksen sekä meriteollisuu-
den kasvun käynnistyminen vahvana. Kui-
tenkin teknologiateollisuudessa kiivain kas-
vu osui metalli- sekä elektroniikka- ja sähkö-
tuotteiden valmistukseen. Jälkimmäisessä to-
dennäköisesti osansa on automaatio- ja ro-
botiikkaklusterilla, josta osa sijoittuu ao. toi-
mialalle. Muuten automaatiossa liikevaihto 
laski poikkeuksellisesti, mikä saattaa selit-
tyä suurten toimijoiden tilausten laskutusten 
ajankohdilla. Metallien jalostus menestyi yhä 
mainiosti. Elintarviketeollisuuden liikevaih-
don kasvu voimistui huomattavasti. Myös 
metsäteollisuus jatkoi edelleen nousu-ural-
la, joskin sen kehitys jäi teollisuuden haaro-
jen vaisuimpaan päähän. Venatorin ohella 
toinen teollisuuteen liittyvä huolenaihe liit-
tyy Technipin telakkaan, jonka ohut tilaus-
kanta alensi edelleen telakoiden ja merite-
ollisuuden palkkasummaa. 

Teollisuuden viennin arvo pysyi lähes en-
nallaan loppuvuodesta, mutta myönteisenä 
piirteenä teknologiateollisuuden vienti piris-

tyi selvästi ja lisäksi metsäteollisuudessa ta-
sainen nousu jatkui. Kuitenkin viennin koko-
naiskuvaa kurjensi havaittavasti kemianteol-
lisuuden alamäki.   

Satakunnan rakennustyömailla tahti on ollut 
edelleen kiivas, sillä alan liikevaihto koho-
si yhä rivakasti. Myös henkilöstöä täyden-
nettiin loppuvuodesta. Satakunnan palve-
lusektorin veto jatkui loppuvuonna varsin 
vahvana, sillä kaupan ja luovien alojen liike-
vaihdon kasvun tyrehtymistä paikkasi liike-
elämän palveluiden voimakas noste. Myös 
majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto 
jatkoi kasvu-uralla, joskin vähän aiemmasta 
tasaantuneena. 

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdanneti-
lastojen mukaan Satakunnan yritysten yh-
teenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2017 
heinä–joulukuussa 3,3 % vuoden 2016 vas-
taavaa aikaa korkeammaksi. Nousu oli var-
sin tasaista, sillä heinä–syyskuussa kasvua 
kirjattiin 3,7 % ja loka–joulukuussa 2,9 %. Sa-
takunnan yrityskannasta 51 % pääsi kasvuun 
kiinni viime vuoden heinä–syyskuussa ja 35 
% saavutti liikevaihdon nousua vähintään 15 
%:n verran. Loka–joulukuussa osuudet ki-
pusivat jo vastaavasti 57:ään ja 41 %:iin ylit-
täen selvästi aiemman tason. Kaikenkokoi-
set yritykset pääsivät kasvuun kiinni, mut-

ta suurin vaikutus 
maakunnan talous-
kehitykseen on syn-
tynyt yli 20 hengen 
yrityksissä. Taustalla 
piilee vahvasti maa-
kunnan merkittävi-
en teollisuuden toi-
mijoiden kohentu-
nut suhdannekuva. 
Kasvu on kuitenkin 
rajoittunut pk-yrityk-
siin, sillä vanhojen 

suuryritysten keskimääräinen liikevaihto 
pysyi yhä tiukasti laskussa. Alle viisi vuotta 
toimineet yritykset kasvoivat noin 30 %, mi-
kä jäi vähän alle tavanomaisen tason. Myös 
kotimarkkinayritysten loppuvuosi sujui ul-
komaankauppaa harjoittavia myönteisem-
min, vaikka vienti monilla aloilla nousikin.

Koko maassa keskimäärin talous pysyi vah-
vassa iskussa, sillä liikevaihto kasvoi erittäin 
tasaisesti heinä–joulukuussa 2017 5,6 % vuo-
dentakaiseen vastaavaan aikaan verrattuna. 
Kasvu ylitti Satakunnan, mutta ilman Venato-
rin onnettomuutta nousu olisi ollut maakun-
nassa vähintään samaa luokkaa. Jokaisen teol-
lisuuden alatoimialan liikevaihto kasvoi, mut-
ta etenkin elintarvikkeiden valmistuksessa se-
kä pääosassa teknologiateollisuutta kehitys jäi 
Satakuntaa vaimeammaksi. Sen sijaan metsä- 
ja kemianteollisuus pärjäsi paremmin. Myös 
teollisuuden vienti kohosi reippaasti. Raken-
taminen ylsi liki Satakunnan kasvuluokkaan 
ja palveluissa kaupan sekä luovien alojen lii-
kevaihdon kohoaminen jatkui Satakunnasta 
poiketen. Majoitus- ja ravitsemistoiminnas-
sakin kasvu ohitti Satakunnan, mutta jäi lii-
ke-elämän palveluissa alle.  

Satakunnan talouden palkkasumma (ml. jul-
kinen sektori) kasvoi edelleen varsin niukas-
ti. Nousua kirjattiin vuoden 2017 heinä–jou-
lukuussa 0,9 % vuoden 2016 vastaavaan ai-
kaan verrattuna. Palkkasumma laski syys-
kesällä prosentin, mutta kohosi loppuvuo-
desta 2,9 %. Yhteenlasketut palkat kohosi-
vat teollisuudessa yleisesti metsä-, kemian- 
ja meriteollisuutta lukuun ottamatta. Raken-
tamisessa ja palvelualoilla nousu jäi osin 
aiempaa vaatimattomammaksi. Valtakun-
nallisesti palkkasumma kohosi vastaavas-
ti 2,2 %. Teollisuudessa se kasvoi metsä- ja 
elektroniikkateollisuus pois lukien. Raken-
tamisessa ja palvelusektorilla nousu oli osin 
varsin vahvaa.

Elintarviketeollisuus 736
Metsäteollisuus (puu- ja paperiteollisuus) 1 398
Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus 600
Metallien jalostus 1 679
Metallituotteiden valmistus pl. koneet ja laitteet 536
Koneiden ja laitteiden valmistus 901
Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 110
Teknologiateollisuus (TOL 24-30) 3 246
Automaatio- ja robotiikkaklusteri 264
Meriklusteri 566
Pori–Huittinen-teollisuusvyöhyke 3 298
M20-teollisuuspuisto 138
Koko teollisuus (TOL BCD) 7 385
Rakentaminen 1 182
Tukku- ja vähittäiskauppa 2 828
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 215
Liike-elämän palvelut (TOL JLMN) 1 041
Luovat alat 634
Kaikki toimialat yhteensä 14 328

Satakunnan liikevaihto (milj. €) toimialoittain v. 2017  
(ennakkotieto)

Satakunnan liikevaihdon jakauma v. 2017 (tiedot ovat suuntaa-antavia)

Elintarviketeollisuus
5 %

Metsäteollisuus 
(puu- ja paperiteoll.)

10 %

Kemikaalien sekä kumi- 
ja muovituotteiden valm.

4 %
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12 %

Metallituotteiden valmistus
4 %

Koneiden ja laitteiden valmistus
6 %
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1 %
Rakentaminen
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2 %
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7 %
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Satakunnan päätoimialoilla henkilöstön 
kasvu jatkui vuoden 2017 heinä–joulukuus-
sa. Teollisuudessa se nousi pari prosenttia, 
rakentamisessa hieman alle ja palveluissa 
hieman yli. Automaatio- ja robotiikka-alal-
la työpaikkojen määrä kohosi vajaat seitse-
män prosenttia. Kaiken kaikkiaan maakun-
nassa henkilöstömäärä kasvoi 1,3 % viime 
vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vuoden 
2016 vastaavaan aikaan verrattuna. Luku si-
sältää myös julkisen sektorin. 

Maaliskuun lopussa 2018 Satakunnassa oli 
10 050 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 860 
henkeä eli 22,1 % vähemmän kuin vuotta ai-
kaisemmin. Työttömyys on alentunut vuo-
den takaiseen verrattuna Satakunnassa suh-
teellisesti eniten kaikista ELY-keskusalueis-
ta. Satakunnassa työttömien työnhakijoiden 
osuus työvoimasta oli maaliskuussa 10,0 %, 
mikä oli sama kuin koko maassa keskimää-
rin. Ainakaan vielä työttömyyden rakenne 
ei ole hidastanut työttömyyden alenemistah-
tia. Vaikeasti työllistyviin laskettavien yli vuo-
den yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pit-
käaikaistyöttömien määrä on laskenut jopa 

Paavo Okko
Kansantaloustieteen professori emeritus  |  
Turun kauppakorkeakoulu  |  Turun yliopisto

Maa on nyt hyvän talouskasvun vauhdissa. 
BKT on kasvanut jo yli kaksi vuotta. Viime 
vuoden kasvun ennakkotieto on 2,6 %, mut-
ta on hyvät toiveet, että tarkistetut tiedot kor-
jaavat sitä ylöspäin. Talouden nousukäänteen 
vahvuutta ei osattu ennustaa oikein, toivotta-
vasti nykyiset ennusteet kasvun jatkumises-
ta osuvat kohdalleen. Tälle vuodelle ennus-

tetaan nyt noin 3 %:n kasvua ja ensi vuodel-
le noin 2,5 %:n vauhtia. Satakunnallekin tä-
mä lupaa hyviä näkymiä.

Suomen viennin toipuminen taantuman al-
haiselta tasolta on ollut vahvaa. Viime vuon-
na kaikki päätoimialat tekivät positiivisen li-
sän vientiin. Maakunnassa ei kehitys ole 
luonnollisestikaan ollut näin tasaista eikä 
viennin kasvu kokonaisuudessaan ole yltä-
nyt koko maan vauhtiin. Yksi merkittävä te-
kijä on Venatorin tulipalosta johtuneen tuo-
tantokatkoksen aiheuttama kemianteolli-
suuden romahdus. Tämä selittää myös si-
tä, että yritystoiminnan liikevaihdon kasvu-
kaan ei ole viime vuoden lopulla yltänyt ko-
ko maan tahtiin. 

Satakunnassakin on kuitenkin sekä tuotannon 
että työllisyyden kehityksessä selvät nousu-
kauden merkit. Tuotannonaloista erityises-
ti elintarviketeollisuus, metallituotteiden val-
mistus ja elektroniikka (automaatio) osoitta-
vat tätä. Myös liike-elämän palvelut ovat kas-

vaneet hyvin ja rakentaminenkin on mukana 
koko maan hyvässä vauhdissa. Majoitustoi-
minnassa Satakunnan kasvu oli viime vuon-
na yöpymisten määrän valossa toiseksi no-
peinta (10 %:n kasvu) maassa, nopeampaa 
kuin esimerkiksi Lapissa. Uusimman työlli-
syyskatsauksen mukaan työttömyys alentui 
Satakunnassa maan nopeinta vauhtia. Toivot-
tavasti työvoimatarpeet voidaan hoitaa Varsi-
nais-Suomessa sekä Satakunnassa niin, ettei 
työvoiman saatavuus jarruta kasvua jatkossa.

Suomessa on parannettu maan hintakilpai-
lukykyä, ja kun samalla Eurooppa sekä muu 
maailma yllätti hyvällä kasvulla, pääsi Suomi-
kin mukaan kasvuun ja ulos sitkeästä taantu-
masta. Tämä osoitti, että vanhat säännöt ovat 
sittenkin voimassa. Maailman kasvunäkymiä 
uhkaavat merkit kauppasodasta, toivottavas-
ti meillä muistetaan kustannuskilpailukyvyn 
merkitys. Kaikkiaan voi kuitenkin uskoa, että 
nyt lavealla pohjalla oleva kasvu jatkuu vielä 
ja jatkossa Satakunta pysyy jopa viimevuotis-
ta paremmin vauhdissa mukana.

koko työttömyyttä suhteellisesti enemmän. 
Työttömyys on myös alentunut melko tasai-
sesti kaikissa ikäryhmissä. 

Työttömien työnhakijoiden määrä on Sata-
kunnassa vuoden aikana alentunut melkein 
kaikissa ammattiryhmissä, eniten rakennus-, 
korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmäs-
sä. Myös erityisasiantuntijoiden ja asiantun-
tijoiden työttömyys on alentunut keskimää-
räistä nopeammin. Maaliskuussa oli huo-
mattavasti vuoden takaista vähemmän työt-
töminä esimerkiksi hitsaajia ja kaasuleikkaa-
jia, kirvesmiehiä, eri alojen insinöörejä se-
kä sairaanhoitajia.

Yhtenä selkeänä syynä työttömyyden alene-
miseen on ollut työvoiman kysynnän kasvu. 
Viime vuonna työ- ja elinkeinotoimiston työn-
välityksessä uusien avoimien työpaikkojen 
määrä Satakunnassa kasvoi yli 20 % edelli-
sestä vuodesta. Nyt tammi–maaliskuun ai-

kana on Satakunnassa avautunut kuukau-
sittain keskimäärin 2 660 uutta avointa työ-
paikkaa, mikä on 730 eli yli 38 % enemmän 
kuin viime vuonna vastaavana aikana. Esi-
merkiksi palvelu- ja myyntityöntekijöiden 
sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden am-
mattiryhmissä työpaikkamäärät ovat alku-
vuonna yli kaksinkertaistuneet vuoden ta-
kaiseen verrattuna.

Työvoiman kysynnän kasvun kääntöpuole-
na on ollut työnantajien kokemien rekry-
tointiongelmien yleistyminen. Viime vuon-
na 44 % työvoimaa hakeneista toimipaikois-
ta Satakunnassa oli kokenut vaikeuksia työ-
paikkojen täyttämisessä. Luku oli eri alueis-
ta korkein. Maaliskuussa julkaistun ammat-
tibarometrin mukaan lähikuukausina eniten 
vaikeuksia työvoiman saatavuudessa Sata-
kunnassa ennakoidaan olevan teollisuuden, 
rakentamisen sekä terveydenhuollon ja so-
siaalialan ammateissa.

Henkilöstömäärien kehitys Satakunnassa, kaikkien toimialojen yritykset yhteensä
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Teksti: Saku Vähäsantanen

TEOLLISUUS 
Satakuntalaisen teollisuuden suhdanneku-
va piirtyy selvästi entistä kirkkaampana. 
Myös maassa keskimäärin teollisuuden nä-
kymät ovat aiempaa valoisammat. Ilman Ve-
natorin tulipalon aiheuttamaa kemianteolli-
suuden notkahdusta maakunnan teollisuu-
den kehitys olisi ollut vähintään koko maan 
luokkaa. Teknologiateollisuudessa kaikki sen 
haarat pääsivät liikevaihdon ja todennäköi-
sesti myös viennin kasvuun kiinni Satakun-
nassa. Erityisesti metalli- sekä elektroniik-
ka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liike-
vaihto kasvoi tuntuvasti. Metallien jalos-
tuksenkin nousukiito jatkui. Ilahduttavas-
ti myös pitkään takkuilut koneiden ja lait-
teiden valmistus löysi viimein takaisin kas-
vu-uralle mm. meriteollisuuden kysynnän 
nousun myötä. Myös elintarviketeollisuus 
oli Satakunnassa hyvin vahvassa vireessä ja 
liikevaihdon nousu ylitti selvästi paitsi teol-
lisuuden keskitason myös valtakunnallisen 
kasvun. Metsäteollisuuden loppuvuosi sujui 
Satakunnassa tasaisen niukan kasvun mer-
keissä ja kehitys jäi selvästi alle maan keski-
tason. Maakunnan teollisuusyrityksistä noin 
55 % kasvatti liikevaihtoaan ja jopa 40 % kan-
nasta ylitti 15 %:n kynnyksen. Teollisuuden 
kasvu on syntynyt pk-sektorilla, sillä vanho-
jen suuryritysten liikevaihto laski edelleen 

 Heinä–joulukuu 2,0 % 5,6 % 
  Heinä–syyskuu 3,1 % 5,7 % 
  Loka–joulukuu 1,2 % 5,5 %

 Heinä–joulukuu 1,4 % 1,5 %
  Heinä–syyskuu -1,0 % 0,1 %
  Loka–joulukuu 4,0 % 2,9 %

 Heinä–joulukuu 0,2 % 7,7 %
  Heinä–syyskuu 1,4 % 7,7 %
  Loka–joulukuu -0,7 % 7,7 %

 Heinä–joulukuu 2,0 %
  Heinä–syyskuu 0,5 %
  Loka–joulukuu 3,5 %

Teollisuus 2017 vs. 2016
%-muutos edellisvuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Vienti

Henkilöstömäärä

Metsä- ja teknologiateollisuuden viennin kehitys Satakunnassa sekä met-
säteollisuuden viennin kehitys koko maassa (2010=100)
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Koko teollisuuden (TOL BCD) henkilöstömäärän kehitys Satakunnassa
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keskimäärin. Myös alle viiden työntekijän 
yritysten liikevaihto aleni loppuvuodesta.  

Teollisuuden viennin arvo pääsi pitkästä ai-
kaa kuiville Satakunnassa teknologiateolli-
suuden vahvan nousun ansiosta. Nousua tu-
ki myös metsäteollisuuden kasvu. Valtakun-
nallisesti vienti kohosi vankemmin lähinnä 
metsä- ja kemianteollisuuden kiivaamman 
nousun vuoksi. Toisaalta Satakunnassa me-
tallialat menestyivät aavistuksen paremmin 
kuin valtakunnallisesti. Viennin kasvu olisi ol-
lut maakunnassa vieläkin vahvempaa ilman 
Venatorista aiheutunutta kemianteollisuu-
den romahdusta. Satakunnan teollisuuden 
viennistä 49 % muodostuu teknologiateol-
lisuudesta ja 40 % metsäteollisuudesta (v. 
2017). Muille aloille jää yhteensä kymme-
nisen prosenttia. Metsäteollisuuden osuus 
on kohonnut selvästi aiemmasta ja viimei-
seen kymmenykseen kuuluvan kemiateol-
lisuuden vastaavasti supistunut Venatorin 
tuotantokatkoksen vuoksi. 

Satakunnassa palkkasumma kohosi teolli-
suuden parissa työskentelevillä vain hieman, 
mutta siitä huolimatta henkilöstömäärä kas-
voi yhä hieman selvänä elpymisen merkkinä. 
Maassa keskimäärin kehityssuunnat piirtyi-

vät samaan suuntaan. Maakunnan alueella 
palkkasumma kasvoi lähes kaikilla teollisuu-
den alatoimialoilla metsä-, kemian- ja meri-
teollisuutta sekä telakoita lukuun ottamatta. 
Telakkatoimialaan ei kuitenkaan enää viral-
lisesti sisälly RMC:n Rauman telakka, vaan 
alan kehitys noudattaa pääosin Technipin 
Mäntyluodon telakan tilauskantojen kehitys-
tä. Palkkakehityksestä voi päätellä eri alojen 
työpaikkakehitystä.  
 
EK:n huhtikuisten luottamusindikaattorei-
den mukaan maamme teollisuuden suhdan-
netila vahvistui parilla pisteellä. Sen uusin 
saldoluku on +13, kun maaliskuun lukema 
jäi 11:een. Teollisuusyritysten luottamus on-
kin selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) 
vahvempaa.
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Teknologiateollisuuden (TOL 24–30, ei sis. 
tietotekniikka-alaa) nousukiito vahvistui Sa-
takunnassa vuoden 2017 heinä–joulukuus-
sa. Sen taustalla on kone- ja metallituote-
teollisuuden uuden nousun käynnistymi-
nen vankkana. Kun myös metallien jalos-
tuksen liikevaihdon kasvu jatkui nopeana 
värimetallien hintojen kohoamisen vana-
vedessä, ei maakunnassa oikeastaan ole 
juuri muita vielä ripeämmän kasvun estei-
tä kuin Technipin tilanteen selkiytyminen. 
Elektroniikka- ja sähkötuotteiden liikevaihto 
kasvoi räjähdysmäisesti, sillä osa automaa-

TEKNOLOGIATEOLLISUUS
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tio- ja robotiikkaklusterin menestyjäyrityk-
sistä sijoittuu ao. alalle. Myös teknologia-
teollisuuden viennin kasvu voimistui, mikä 
on erittäin myönteinen merkki maakunnan 
vientivetoiselle taloudelle. 

Henkilöstömääräkin lienee täydentynyt, sil-
lä palkkasumma kohosi edelleen jonkin ver-
ran. Ainoastaan Technipin telakalla se pu-
tosi yhä. 59 % maakunnan teknologiateol-
lisuuden yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan 
viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja 
suunnilleen 47 % eli lähes puolet kasvoi vä-

Teknologiateollisuuden alatoimialojen liikevaihdon kehitys Satakunnassa 
(2010=100)
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Metallien jalostuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa (2010=100) ja koko maassa 
(2015=100). HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri kohdissa asteikkoa, 
eli eivät ole siten vertailukelpoisia.

METALLIEN JALOSTUS 

Satakunta muodostaa maamme metallien ja-
lostuksen tuotannosta merkittävän siivun, jo-
ka on moninkertainen väestöosuuteen näh-
den. Alan kehitys on myös ollut vähintään 
vuodesta 2016 lähtien nousujohteista, mut-
ta metallien hintojen vaihtelu on vaikutta-
nut suuresti liikevaihdon tasoon. Siksi se 
ei välttämättä kuvaa kovin hyvin todellista 
tuotannon määrää. Palkkasumma saattaa-
kin olla parempi tunnusluku reaaliselle ke-
hitykselle ja sen perusteella kasvu on ollut 
maakunnassa jo pitkään tukevalla pohjalla. 
Vuoden 2017 heinä–syyskuussa liikevaihto 
kohosi Satakunnassa edelleen voimakkaasti, 
mutta vuoden lopussa kasvu tasaantui tuntu-
vasti. Taustalla vaikuttaakin alueella tärkeän 
kuparin hintojen nousun ajoittainen pysähty-
minen. Koko maassa keskimäärin liikevaih-
to kohosi roimasti, mutta myös metallien ja 
tuotteiden valikoimakin on monipuolisempi. 

 Heinä–joulukuu 5,8 % 14,7 %
  Heinä–syyskuu 10,6 % 17,9 %
  Loka–joulukuu 1,9 % 11,5 %

 Heinä–joulukuu 4,3 % 0,9 %
  Heinä–syyskuu 3,8 % 0,1 %
  Loka–joulukuu 5,0 % 1,8 %

Metallien jalostus 2017 vs. 2016
%-muutos edellisvuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Sen sijaan palkkasummassa Satakunta ylitti 
selvästi maan keskitason. Satakunnassa lii-
kevaihdon kasvuun kykeni keskimäärin 70 
% alan 20 yrityksen kannasta ja puolet on-
nistui saavuttamaan yli 15 %:n nousun. Kas-
vu on painottunut lähes täysin alan suuryri-
tyksiin, kuten Boliden, Norilsk Nickel jne.. 
Pienten, alle 20 työntekijän yritysten kasvu 
oli kylläkin selvästi suurempia nopeampaa, 
mutta niiden painoarvo on hyvin vähäinen. 

Teknologiateollisuus ry:n suhdannerapor-
tin mukaan terästuotteiden, värimetallien, 
valujen ja metallimalmien yhteenlaskettu 
tuotantomäärä kasvoi maassa keskimäärin 
viime vuonna hieman verrattuna vuoteen 
2016. Nousu on jatkunut myös vuoden 2018 
ensimmäisellä neljänneksellä. Terästuottei-
den tuotanto pysyi edellisvuotisella tasolla. 
Värimetallien, metallimalmien ja erityisesti 
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Metallien jalostuksen palkkasumman kehitys Satakunnassa (2010=100) ja koko maassa 
(2015=100). HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri kohdissa asteikkoa, 
eli eivät ole siten vertailukelpoisia.

valujen tuotanto kohosi. Metallien jalostus-
yritysten henkilöstö väheni Suomessa viime 
vuonna parisen prosenttia edellisvuodesta, 
mikä näkyy myös palkkasumman niukka-
na nousuna. Toisaalta tammi–maaliskuus-
sa 2018 kasvua kertyi jo parisen prosenttia.

 Heinä–joulukuu 7,3 % 6,1 %
  Heinä–syyskuu 10,5 % 5,8 %
  Loka–joulukuu 4,7 % 6,3 %

 Heinä–joulukuu 6,9 % 6,4 %
  Heinä–syyskuu 11,7 % 6,0 %
  Loka–joulukuu 3,0 % 6,8 %

 Heinä–joulukuu 3,0 % 1,9 %
  Heinä–syyskuu 0,0 % -0,4 %
  Loka–joulukuu 6,4 % 4,2 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Vienti

Teknologiateollisuus 2017 vs. 2016
%-muutos edellisvuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna

hintään 15 %:n verran. Kaikenkokoiset yri-
tykset kulkivat kasvupolkua pitkin ja eniten 
nousua kertyi alle viiden hengen yrityksiin 
sekä alle viisi vuotta toimineisiin, sillä pieni 
koko saa aikaan helposti suhteellisen suu-
ren kasvun. Sen sijaan ulkomaankauppaa 
harjoittavien yritysten kehitys jäi edelleen 
alle kotimaahan tuotteita myyvien. Myös 
pk-yritysten liikevaihdon nousu ohitti suur-
yritysten kasvun.  

Koko maassa keskimäärin teknologiateolli-
suuden liikevaihdon kasvu jatkui vakaana 
viime vuoden heinä–joulukuussa. Liikevaih-
to kohosi eniten metallien jalostuksessa raa-
ka-aineiden hintojen kohoamisen ansiosta 
sekä metallituotteiden valmistuksessa. Kui-
tenkin tärkeimpien alojen, kone- ja laite- se-
kä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmis-
tuksen liikevaihdon nousu jäi aiempaa vai-
summaksi. Palkkasumma kasvoi keskimää-
rin hieman, joten henkilöstömäärissä ei lie-
ne suuria mullistuksia tapahtunut. Ainoas-

taan elektroniikka- ja sähkötuotteiden val-
mistuksessa se supistui selvästi, joten alal-
la on henkilöstöä leikattu. 

Teknologiateollisuus ry:n huhtikuun lopun 
suhdannekatsauksen mukaan tilauskanta-
tiedustelussa mukana olevat yritykset Suo-
messa saivat uusia tilauksia vuoden 2018 en-
simmäisellä neljänneksellä euromääräises-
ti 20 % niukemmin kuin edeltävällä neljän-
neksellä, mutta 17 % runsaammin kuin vas-
taavalla ajanjaksolla vuonna 2017. Yrityksis-
tä 54 prosenttia raportoi uusien tilaustensa 
lisääntyneen loka–joulukuun jälkeen, 38 % 
vähentyneen ja kahdeksan prosenttia pysy-
neen ennallaan. Tilausten arvossa merkittä-
vää kasvua on syntynyt etenkin laivatilaus-
ten ansiosta. Sen arvo oli maaliskuun 2018 
lopussa prosentin korkeampi kuin joulukuun 
lopussa ja 24 % suurempi kuin vuoden 2017 
maaliskuussa. Yrityksistä 59 % kertoo tilaus-
kantansa vähentyneen syyskuun jälkeen, 31 
% kasvaneen ja 10 % pysyneen ennallaan. 

Viime kuukausien tilauskehityksen perus-
teella teknologiateollisuuden yritysten lii-
kevaihdon arvioidaan olevan keväällä ja ke-
sällä 2018 suurempi kuin viime vuonna vas-
taavaan aikaan. Yritysten henkilöstö kasvoi 
maassa keskimäärin viime vuonna runsaat 
kaksi prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

>>
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 Heinä–joulukuu 21,0 % 10,4 %
  Heinä–syyskuu 29,5 % 9,5 %
  Loka–joulukuu 13,4 % 11,2 %

 Heinä–joulukuuu 5,9 % 3,2 %
  Heinä–syyskuu 0,8 % 0,8 %
  Loka–joulukuu -4,0 % 5,8 %

Metallituotteiden valmistus 
2017 vs. 2016

%-muutos edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa (2010=100) ja 
koko maassa (2015=100). HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri koh-
dissa asteikkoa, eli eivät ole siten vertailukelpoisia.
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Koneiden ja laitteiden valmistuksen palkkasumman kehitys Satakunnassa (2010=100) 
ja koko maassa (2015=100). HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri 
kohdissa asteikkoa, eli eivät ole siten vertailukelpoisia.

Satakunnassa koneiden ja laitteiden val-
mistus pääsi uudelleen kasvu-uralle viime 
vuoden kesällä pitkän pudotuksen jälkeen. 
Alamäki alkoi öljyn hinnan pudotuksesta, 
joka pienensi alaan liittyvien koneiden ja 
laitteistojen kysyntää vaikuttaen negatiivi-
sesti maakunnan meriteollisuuteen. Lisäksi 
myös useilla muilla merkittävillä toimijoilla 
esiintyi tilapäistä suhdannekuoppaa tilaus-
kannoissa. Nyt meriteollisuus on päässyt 

Metallituotteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa (2010=100) ja koko 
maassa (2015=100). HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri kohdissa 
asteikkoa, eli eivät ole siten vertailukelpoisia.
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Satakuntalaisen metallituoteteollisuuden 
loppuvuosi 2017 sujui erinomaisen suotui-
sissa merkeissä, sillä liikevaihto kohosi voi-
makkaasti. Kasvu ylsi teollisuuden kärkiluok-
kaan elektroniikka- ja sähkötuotteiden val-
mistuksen ohella. Liikevaihto onkin toipu-
nut lähelle v. 2012 tasoa, jonka jälkeen ala 
alkoi taantua. Peräti 60 % metallituotteiden 
valmistajista kykeni kohottamaan liikevaih-
toaan viime vuoden heinä–joulukuussa ja 47 
% saavutti nousua vähintään 15 %:n verran. 

Alle viiden henkilön yritysten liikevaihto 
kasvoi vajaat 40 % ja yli viiden hengen kes-
kimäärin n. 20 %. Eri-ikäisten yritysten vä-
lille ei syntynyt kovin merkittävää eroa lop-

puvuonna monesta muusta toimialasta poi-
keten. Ulkomaankauppaa harjoittavien yri-
tysten liikevaihto kasvoi viidenneksen, mi-
kä oli silti hieman puhtaita kotimarkkinayri-
tyksiä vaimeampi tulos. Vienti on todennä-
köisesti vetänyt hyvin. Palkkasumma nou-
si yhä reippaasti, joten uutta väkeä on pal-
kattu työskentelemään paisuneiden tilaus-
kantojen parissa. 

Maassa keskimäärin metallituotteiden val-
mistuksen liikevaihdon kasvu jatkui tasai-
sen kiivaana. Myös palkkasumma oli hie-
man koholla, joten henkilöstöä on voitu vä-
hän täydentää.
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Metallituotteiden valmistuksen palkkasumman kehitys Satakunnassa (2010=100) 
ja koko maassa (2015=100). HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri 
kohdissa asteikkoa, eli eivät ole siten vertailukelpoisia.

KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS

kasvuun kiinni mm. RMC:n telakan nousun 
ansiosta ja konepajojen ahdinko on muu-
tenkin alkanut helpottaa talouskasvun voi-
mistumisen vanavedessä. 

Maakunnan konepajoista 56 % pääsi liike-
vaihdon kasvuun kiinni vuoden 2017 hei-
nä–joulukuussa ja yli 15 %:n nousun nap-
pasi melkoisen suuri osa valmistajista, eli 
44 %. Kaikissa yrityskokoluokissa kirjattiin 

kasvua, eniten alle 20 ammattilaisen yri-
tyksissä (runsas neljännes lisäystä liike-
vaihtoon). Suuremmilla toimijoilla nousua 
kertyi kuutisen prosenttia, mikä sekin oli 
aiempaa selvästi vahvempi kehityskulku. 
Alan käänne juontuukin juuri merkittävim-
pien toimijoiden kasvun alkamisesta, sillä ne 
sanelevat varsin pitkälle alan suuntaviivat. 
Pienempien yritysten liikevaihto oli jo kas-
vanut aiemmin, mutta niiden painoarvo ei 

>>
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 Heinä–joulukuu 8,7 % 1,9 %
  Heinä–syyskuu 3,9 % 0,2 %
  Loka–joulukuu 12,0 % 3,3 %

 Heinä–joulukuu 5,9 % 3,4 %
  Heinä–syyskuu 2,6 % 2,1 %
  Loka–joulukuu 9,4 % 4,7 %

Koneiden ja laitteiden valmistus 
2017 vs. 2016

%-muutos edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

 Heinä–joulukuu 36,2 % 3,5 %
  Heinä–syyskuu 45,6 % 0,7 %
  Loka–joulukuu 27,7 % 6,1 %

 Heinä–joulukuu 1,6 % -4,7 %
  Heinä–syyskuu -1,3 % -7,8 %
  Loka–joulukuu 4,6 % -1,3 %

Elektroniikka- ja sähkötuotteiden 
valmistus 2017 vs. 2016

%-muutos edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Satakunnan elektroniikka- ja sähkötuottei-
den valmistuksen nousukiito vahvistui huo-
mattavasti vuoden 2017 jälkimmäisellä puo-
liskolla. Liikevaihdon nousua lienee siivittä-
nyt osaltaan automaatio- ja robotiikka-alan 
vankka kasvu, koska osa klusterista kuuluu 
elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuk-
sen toimialaan. Myös kymmenen vuoden ta-
kainen huipputaso on maakunnassa jo sel-
västi ylitetty. 56 % alan yrityskannasta pääsi 
nousuun mukaan ja noin 44 % ylitti 15 %:n 
kynnyksen liikevaihdon kasvussa. Nuorten, 
alle viisi vuotta toimineiden pk-yritysten liike-
vaihto moninkertaistui. Myös niitä vanhem-
milla loppuvuosi sujui mukavasti. Satakun-
nassa ulkomaankauppaa harjoittaa 13 yritys-
tä 34 yrityksen kannasta, ja niiden heinä–jou-
lukuu muodostui jonkin verran kotimarkki-
noilla pitäytyneitä suotuisammaksi. Palkka-
summa kohosi yllättävän niukasti, joten hen-
kilöstömäärä on tuskin kasvanut. 

Koko maassa keskimäärin liikevaihdon aiem-
pi nousukiito tasaantui jonkin verran, mut-
ta kehitys on silti pitkään laskukauteen suh-
teutettuna edelleen varsin myönteistä. Tek-
nologiateollisuus ry:n katsauksen mukaan 
alan yritykset Suomessa keskimäärin sai-
vat tuoreita tilauksia tammi–maaliskuus-
sa euromääräisesti kolme prosenttia niu-
kemmin kuin loka–joulukuussa, mutta 13 
% enemmän kuin vuodentakaisella vastaa-
valla neljänneksellä. Tilauskannan arvo su-
pistui maaliskuun 2018 lopussa neljä pro-
senttia matalammaksi kuin joulukuun lo-
pussa, mutta nousi viisi prosenttia vuotta 
aiempaa muhkeammaksi. Viime kuukausi-
en tilauskehityksen perusteella elektroniik-
ka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaih-
don arvioidaan olevan keväällä ja kesällä 
2018 samalla tasolla kuin viime vuonna vas-
taavaan aikaan. Alan yritysten henkilöstö 
väheni maassamme viime vuonna runsaan 

prosentin verrattuna vuoteen 2016, mikä 
näkyy myös palkkasumman melko suurena 
pudotuksena. Tämän vuoden alussa mää-
rä on kääntynyt nousuun.

riittänyt nostamaan alaa vielä pinnalle. Erit-
täin myönteisenä piirteenä vientiyritysten 
liikevaihto kohosi tuntuvasti loppuvuonna, 
joten alan myönteinen vaikutus sekä Sata-
kunnalle että myös koko maalle tärkeään 
ulkomaankauppaan on jälleen kohonnut. 
Palkkasumman kasvu vahvistui myös, jo-
ten henkilöstä on lisätty merkkinä täyden-
tyneistä tilauskirjoista. 

Maassa keskimäärin koneiden ja laitteiden 
liikevaihdon nousu tasaantui selvästi, mut-
ta palkkasummassa kasvu jatkui jopa hie-
man aiempaa nopeampana. Kehitys on hie-
man huolestuttavaa, sillä ala on tärkeä vien-
nin kannalta ja sijoittuu myös työn tuotta-
vuudessa kärkipäähän. Satakunnan osuus 
maan kone- ja laitevalmistuksesta on väki-
lukuaan vankempi, joten maakunnan val-

takunnan tasoa myönteisempi kehitys lop-
puvuonna lisää edelleen alueen painoar-
voa hyvinvoinnin tuottajana. 

Teknologiateollisuus ry:n suhdannekatsauk-
sen perusteella kone- ja metallituoteteolli-
suuden yritykset saivat maassa keskimäärin 
uusia tilauksia tämän vuoden tammi–maa-
liskuussa euromääräisesti 38 % vähemmän 
kuin loka–joulukuussa, mutta kymmenyk-
sen runsaammin kuin vuonna 2017 vastaa-
valla ajanjaksolla. Tilauskannan arvo nou-
si maaliskuun lopussa prosentin joulukuun 
loppua suuremmaksi ja 33 % korkeammaksi 
kuin vuoden 2017 maaliskuussa. Viime kuu-
kausien tilauskehityksen perusteella maam-
me kone- ja metallituoteteollisuuden yri-
tysten liikevaihdon arvioidaan olleen kas-
vussa vuoden 2018 keväällä ja nousun jat-

kuvan myös kesällä. Henkilöstö kasvoi vii-
me vuonna yli kolme prosenttia verrattu-
na vuoteen 2016 ja kohoaminen on jatku-
nut kuluvan vuoden alussakin.

>>
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ELINTARVIKETEOLLISUUS 

Satakuntalaisen elintarviketeollisuuden lii-
kevaihto kääntyi jo kesällä 2017 voimakkaa-
seen nousuun ja kasvu yltyi entisestään vuo-
denvaihdetta kohden. Alan kehitys edus-
ti teollisuuden kirkkainta kärkeä muuta-
man metallialan ohella. Koko maassa elin-
tarvikkeiden valmistuksen kasvu pysyi yhä 
varsin vaatimattomana. Satakunnassa alan 
vankasta myötätuulesta huolimatta alle puo-
let (47 %) yrityksistä kasvoi heinä–syyskuus-
sa ja loka–joulukuussa kasvuun kykeni vah-
vaan nousuun peilattuna suhteellisen pieni 
osuus, 53 %. Vähintään 15 %:n liikevaihdon 
nousuunkin pääsi kiinni vain runsas neljän-
nes alan reilun 110 yrityksen kannasta. Sa-
takunnan elintarviketeollisuuden ponteva 
kasvu johtuukin vähintään 20 henkeä työl-
listävien suurten yritysten tukevasta kasvu-

 Heinä–joulukuuu 13,9 % 2,0 %
  Heinä–syyskuu 8,4 % 1,2 %
  Loka–joulukuu 19,1 % 2,7 %

 Heinä–joulukuu 2,8 % 1,4 %
  Heinä–syyskuu 2,7 % 1,2 %
  Loka–joulukuu 2,9 % 1,7 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Elintarviketeollisuus 2017 vs. 2016
%-muutos edellisvuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna

polusta. Tämän kokoluokan yrityksiä toimii 
maakunnassa parikymmentä kappaletta. Pie-
nempien yritysten liikevaihto aleni yhä pää-
osin. Vaikka alan vienti onkin pienimuotois-
ta, kasvoi ulkomaankauppaa harjoittavien yri-
tysten liikevaihto 10–20 % siten, että nousu 
yltyi vuoden loppua kohti. Näitä yrityksiä on 
toiminnassa vajaa 30 kappaletta maakunnas-
sa. Elintarviketeollisuuden kasvu on syntynyt 
maakunnassa pääosin alle viisi vuotta toimi-
neista yrityksistä, joten Rauman HK Scanin 
aloitus saattaa olla merkittävä yksittäinen te-
kijä nousun taustalla. Palkkasumma kasvoi 
Satakunnassa varsin niukasti suhteessa lii-
kevaihdon nousukiitoon, mutta henkilöstö-
määrä on silti voinut hieman kohota. Koko 
maassa palkkojen kehitys jäi loppuvuonna 
melko vaisuksi.

Satakunnan telakoilla nousukausi on käyn-
nissä lähinnä RMC:n Rauman telakan myön-
teisen tilauskantakehityksen seurauksena. 
RMC:n verkostomaisesta toimintatavas-
ta johtuen tuotantoa kirjautuu ainakin osin 
muille toimialoille kuin kulkuneuvojen val-
mistukseen. Siten telakoiden (TOL 30) palk-
kasumma kuvaa lähinnä Technipin telakan 
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Telakoiden ja koko teollisuuden palkkasumman kehitys Satakunnassa (2010=100) ja kul-
kuneuvojen valmistuksen kehitys koko maassa (2015=100). HUOM! Eri perusvuodes-
ta johtuen viivat kulkevat eri kohdissa asteikkoa, eli eivät siten ole vertailukelpoisia.

 Heinä–joulukuu -33,9 % 3,0 %
  Heinä–syyskuu -36,9 % 1,0 %
  Loka–joulukuu -30,4 % 5,0 %

Satakunta Koko maa
Palkkasumma

Telakat 2017 vs. 2016
%-muutos edellisvuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna

kehitystä. Osa RMC:n toiminnasta saattaa 
kirjautua myös maakunnan ulkopuolelle joh-
tuen yhteistyöstä mm. varsinaissuomalais-
ten yritysten kanssa. Valtakunnallisesti kul-
kuneuvojen valmistus on vahvassa vedossa, 
sillä ainakin telakkateollisuuden tilauskanta 
on varsin mainiossa iskussa. Työpäiväkor-
jattu tuotanto on kasvanut Tilastokeskuksen 

mukaan tuntuvasti vuoden 2017 heinä–jou-
lukuussa sekä vuoden 2018 tammi–helmi-
kuussa edellisvuoden vastaavaan ajanjak-
soon verrattuna sisältäen tosin myös auto-
teollisuuden, jonka kehitystä ei ole muka-
na taulukon palkkasumman kehityksessä 
johtuen eri toimialaluokasta (TOL 29). Suo-
tuisa tilauskantojen kehitys näkyy valtakun-
nallisesti henkilöstömäärien ja siten 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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METSÄTEOLLISUUS 

Satakunnan metsäteollisuus pääsi vuoden 
2017 heinä–joulukuussa uudelleen jaloil-
leen samaisen vuoden keväällä tapahtu-
neen pudotuksen jälkeen. Liikevaihdon ja 
viennin nousu jäi edelleen varsin niukak-
si ja matkaa on yhä paitsi v. 2008 huippu-
tasoon, myös vuosikymmenen alun luke-
miin. 51 % alan valmistajista onnistui nos-
tamaan liikevaihtoaan loppuvuonna ja jo-
pa 40 % koko yrityskannasta ylsi vähintään 
15 %:n vauhtiin. Suurin vaikutus alan suun-
taviivoihin on edelleen ollut yli 20 hengen 
suuryksiköillä. Niiden liikevaihto kohosi lop-
puvuonna hieman, kuten myös 5–19 henki-
lön yritysten. Sen sijaan alle viiden työnte-
kijän yrityksissä liikevaihto putosi. Sekä ul-
ko- että kotimaankauppaa harjoittavien yri-
tysten liikevaihto pysyi keskimäärin hienoi-
sessa nousussa.    

Maassa keskimäärin metsäteollisuus oli vii-
me vuoden jälkimmäisellä puoliskolla varsin 
mainiossa iskussa ja liikevaihdon sekä eten-
kin viennin nousu ylitti teollisuuden keski-
määräisen tason. Valtakunnallinen liikevaih-

don määrä alkaa viime aikojen nousun an-
siosta lähestyä kymmenen vuoden takais-
ta piikkiä ennen finanssikriisin alkua. Vienti 
on jo palautunut nimellisesti lähtötasolleen. 

Palkkasumma putosi edelleen Satakunnas-
sa, joten henkilöstöä on yhä vähennetty. Ko-
ko maassakin vahva liikevaihdon ja viennin 
nousu-ura ei ole heijastunut työpaikkoihin, 
vaan palkkasumman pysymisestä ennallaan 
voitaneen vetää johtopäätös, että työnteki-
jöitä on mahdollisesti saneerattu. Toisaalta 
tuottavuus lienee kohentunut. 

Pellervon taloustutkimus PTT:n keväisen met-
säsektorin ennusteen mukaan maamme met-
säteollisuuden vienti jatkaa kasvuaan. Uudet 
investoinnit vaikuttavat merkittävästi metsä-
sektorin tuotantoon sekä kuluvana että ensi 
vuonna. Sellun viennissä kasvu on erityisen 
voimakasta tänä vuonna, sillä Äänekosken 
sellutehdas alkaa käydä täydellä kapasitee-
tilla. Myös kartongin vienti kasvaa tänä ja 
ensi vuonna tehtyjen investointien ansios-
ta. Metsäteollisuuden tärkeimmän vienti-

 Heinä–joulukuu 1,9 % 6,2 %
  Heinä–syyskuu 1,2 % 5,9 %
  Loka–joulukuu 2,4 % 6,5 %

 Heinä–joulukuu 2,4 % 12,1 %
  Heinä–syyskuu 1,7 % 11,8 %
  Loka–joulukuu 3,1 % 12,3 %

 Heinä–joulukuu -1,3 % -0,1 %
  Heinä–syyskuu -2,6 % -1,0 %
  Loka–joulukuu 0,2 % 0,8 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Vienti

Metsäteollisuus 2017 vs. 2016
%-muutos edellisvuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna

tuotteen, paperin, vienti supistuu yhä kum-
panakin vuonna, mutta hinnoissa on mah-
dollisuus vähäiseen nousuun. Sahateolli-
suuden vientiä tukevat hyvät näkymät kai-
killa keskeisillä markkina-alueilla. Sahata-
varan vientihintojen odotetaan nousevan 
kohoavan kysynnän ja kiihtyvän inflaation 
seurauksena.
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Kemianteollisuuden suhdannekuvaa varjos-
taa Satakunnassa pahasti Venatorin Porin 
tehtaan tulipalo tammikuussa 2017, ja sitä 
seurasi pitkä seisokki. Pääosin tämän vuok-
si Satakunnan teollisuuden liikevaihdon ja 
viennin kehitys jäi selvästi koko maan var-
joon. Maassa keskimäärin kemianteollisuus 
menestyi mainiosti ja kasvu ylitti hienoisesti 
teollisuuden keskitason. Viime vuoden hei-
nä–joulukuussa maakunnan kemianteollisuu-
den liikevaihdon romahdus jatkui, sillä Ve-
natorin painoarvo on varsin merkittävä ko-
ko alan suuntaviivojen määrittelyssä, vaik-
ka alalla toimiikin n. 80 yritystä. Myös vien-
nin arvo lienee supistunut huomattavasti. 
Tosin tulipalon jälkien korjaustyö on osal-
taan vaikuttanut myönteisesti muihin toi-

 Heinä–joulukuu -18,7 % 6,1 %
  Heinä–syyskuu -19,9 % 4,9 %
  Loka–joulukuu -17,5 % 7,2 %

 Heinä–joulukuu -1,7 % 2,0 %
  Heinä–syyskuu -6,9 % 1,5 %
  Loka–joulukuu 4,2 % 2,6 %

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

%-muutos edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma
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mialoihin alueella. Muun yrityskentän suh-
dannetilanne piirtyi melko valoisana, sillä 
kemianteollisuuden yrityksistä 49 % kasvat-
ti liikevaihtoaan viime vuoden kolmannel-
la neljänneksellä ja viimeisellä osuus kipu-
si jo 63 %:iin. Sen sijaan yli 15 % liikevaih-
toaan kohottaneiden yritysten osuus pysyi 
vajaassa kolmasosassa läpi vuoden loppu-
puoliskon. 5–19 henkilön yritysten liike-
vaihto kasvoi runsaat kuusi prosenttia. Al-
le viiden työntekijän yritysten loppuvuosi 
jäi sen sijaan pääosin laskupuolelle. Vena-
torin jättämä lovi on puraissut myös palkka-
summaan jäljen, sillä sen lasku jatkui, mut-
ta sen verran loivana, että henkilöstömää-
rä on tuskin kovin paljon pudonnut. Vena-
tor ei ilmeisesti juuri lomauttanut väkeään 

KEMIKAALIEN SEKÄ KUMI- JA 
MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 
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viime vuoden puolella. Maassa keskimää-
rin palkkojen summan lievä kasvu jatkui, 
mutta työntekijämäärät lienevät säilyneet 
osapuilleen entisellään.
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Satakunnan automaatio- 
ja robotiikka- sekä 
meriteollisuusklusteri, 
Pori–Huittinen-teollisuus-
vyöhyke ja Meri-Porin 
M20-teollisuuspuisto
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Satakunnan automaatio- 
ja robotiikka- sekä 
meriteollisuusklusteri, 
Pori–Huittinen-teollisuus-
vyöhyke ja Meri-Porin 
M20-teollisuuspuisto

PORI–HUITTINEN-
TEOLLISUUSVYÖHYKE 

Pori–Huittinen-teollisuusvyöhyke koostuu 
suunnilleen 850:stä teollisuus- ja insinööripal-
veluyrityksestä, jotka toimivat Porin Kaanaas-
ta Huittisiin ulottuvalla vyöhykkeellä. Muka-
na ovat myös Noormarkun alueella toimivat 
teollisuuden yritykset sekä koko Porin kes-
kusta lähiöineen. Aiemmissa talouskatsauk-
sissa on käsitelty Tilastokeskuksen virheestä 
johtuen kaikkien ao. alueen yritysten kehi-
tystä. Nyt kaikki aikasarjat on korjattu ja mu-
kaan on lisätty Huittisten teollisuus. 

Teollisuusvyöhykkeen liikevaihto kasvoi hie-
man vuoden 2017 heinä–joulukuussa, mutta 
jäi vähän alle maakunnan teollisuuden keski-
tason ja myös yritysten keskimääräisen ke-
hityksen. Suurin syy on Venatorin tulipalon 
aiheuttama kemianteollisuuden romahdus, 

 Heinä–joulukuu 1,7 %
  Heinä–syyskuu 3,2 %
  Loka–joulukuu 0,4 %

 Heinä–joulukuu 2,4 %
  Heinä–syyskuu 0,1 %
  Loka–joulukuu 5,0 %

Satakunta
Liikevaihto

Palkkasumma

Pori–Huittinen-teollisuusvyöhyke 
2017 vs. 2016

%-muutos edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna

M20-TEOLLISUUSPUISTO 

M20-teollisuuspuisto koostuu vajaasta 200 yri-
tyksestä, jotka toimivat Porin Mäntyluodon, 
Kirrisannan, Reposaaren, Tahkoluodon, Ah-
laisten ja Lampin alueella. Siellä toimii yrityk-
siä aina alkutuotannosta teollisuuden kautta 
monipuolisiin palveluihin, joskin meriteolli-
suudella on vahva rooli Technipin telakan an-
siosta. Myös energiantuotannolla on alueel-
la tukeva jalansija tuulivoiman ja hiilivoima-
lan vuoksi. Koska Technipin telakan tilaus-
kannat eivät ole mainittavasti muuttuneet, on 
liikevaihdon voimakas lasku jatkunut vuoden 
2017 jälkimmäisellä puoliskollakin. Samoin 
henkilöstömäärä on pudonnut, koska myös 

 Heinä–joulukuu -7,6 %
  Heinä–syyskuu -8,8 %
  Loka–joulukuu -6,3 % 

 Heinä–joulukuu -20,7 %
  Heinä–syyskuu -22,8 %
  Loka–joulukuu -18,3 %

Satakunta
Liikevaihto

Palkkasumma

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

ajankohtaan verrattuna

maksettu palkkapotti on huvennut edelleen 
selvästi. Tosin yli puolessa alueen yrityksistä 
palkkasumma kohosi loppuvuonna.  

Alueen yrityskannassa on näkyvissä kuiten-
kin nousun merkkejä, sillä vajaa 60 % yrityk-
sistä kykeni nostamaan liikevaihtoaan lop-
puvuonna ja 41 % ylsi vähintään 15 %:n nou-
suun. 5–19 hengen yritykset saavuttivatkin 
liikevaihdon kasvua jopa 15 %:n verran kes-
kimäärin, mutta alle viiden hengen yrityksis-
sä liikevaihto supistui hieman. Toinen kasvu-
ryhmä on alle viisi vuotta toimineet yrityk-
set. Suurin painoarvo on yhä yli 20 hengen 
yrityksissä (alueella yhteensä kuusi kappalet-
ta), joiden liikevaihto aleni suunnilleen 30 %:n 
verran. Siksi yhteenlaskettu liikevaihdon las-

sillä muuten alueen yritysten vire oli varsin 
mainio. Etenkin metallien jalostuksen pai-
noarvo on suuri, joten sen vahva veto ta-
sapainotti osaltaan kemianteollisuuden ku-
rimusta. 54 % yritysryppäästä kasvatti liike-
vaihtoaan loppuvuonna 2017 ja 39 % pääsi 
kiinni reippaaseen yli 15 %:n nousuun. Al-
le 20 henkilön yrityksissä liikevaihto kohosi 
jopa reippaan kymmenyksen verran, mut-
ta pysyi keskimäärin ennallaan niitä suurem-
missa. Siinä näkyy myös Venatorin katkok-
sen vaikutus. Myönteisenä merkkinä erot-
tuu korkeintaan viisi vuotta toimineiden yri-
tysten liikevaihdon kohoaminen keskimäärin 
65 %:lla, mikä on selvästi maakunnan vastaa-
vien yritysten nousua nopeampaa. Venato-
rin tilanne on heijastunut lisäksi ulkomaan-
kauppaa harjoittaviin yrityksiin, joiden liike-
vaihto nousi keskimäärin vain hitusen lop-
puvuoden aikana. 

MERITEOLLISUUSKLUSTERI

Satakunnan meriklusteriin kuuluu 50 me-
riteollisuuden kone- ja laitevalmistajaa se-
kä telakkaa. Satakunnan meriteollisuuden 
pitkä alamäki näyttäisi vihdoin olevan his-
toriaa, sillä liikevaihto kääntyi vuoden 2017 
kesällä selvään kasvuun. Imuun pääsi mu-
kaan viime vuoden heinä–syyskuussa run-
sas kaksi kolmasosaa valmistajista ja lähes 
joka toinen alan yritys saavutti vähintään 15 
%:n nousun liikevaihtoonsa. Kaikenkokoiset 
yritykset nostivat liikevaihtoaan, mutta eri-
tyisen mainiosti loppuvuosi 2017 sujui 5–19 

 Heinä–joulukuu 7,2 %
  Heinä–syyskuu 8,9 %
  Loka–joulukuu 5,6 %

 Heinä–joulukuu -2,1 %
  Heinä–syyskuu -9,9 %
  Loka–joulukuu 6,4 %

Satakunta
Liikevaihto

Palkkasumma

Meriklusteri 2017 vs. 2016
%-muutos edellisvuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna

henkilön yrityksillä, joiden liikevaihto kohosi 
yli kolmanneksen. Pitkästä aikaa myös alan 
suuret toimijat pääsivät kasvuun kiinni. Ken-
ties enää Technipin edelleen vaisu tilaus-
kantojen kehitys hillitsee suurempien kas-
vulukujen syntymistä. Tuoreiden, alle viisi 
vuotta toimineiden yritysten liikevaihto ale-
ni syyskesällä, mutta 1,5-kertaistui aivan lop-
puvuodesta vuoden 2016 vastaavaan aikaan 
verrattuna. Niitä vanhempien yritysten lii-
kevaihto nousi seitsemisen prosenttia. Sen 
sijaan palkkasumma putosi edelleen viime 
vuoden lopulla liikevaihdon käännekohdas-
ta huolimatta. Siten liiketoiminnan myöntei-

Palkkasumma kasvoi vähän, joten henkilös-
tömäärä lienee alueen teollisuudessa ja in-
sinööripalveluyrityksissä pysynyt ennallaan 
tai kasvanut hieman. Palkkasumman nousu 
ylitti kuitenkin maakunnan keskimääräisen. 
Palkkojen summa kohosi vajaassa 60 %:ssa 
klusterin yrityskannasta.

ku on yhä varsin hurja. Toisaalta 5–19 henki-
lön yritysten menestyminen tasapainotti ke-
hitystä. Vientiyritykset jäivät pääosin pakka-
selle loppuvuonna, mutta kotimarkkinayri-
tykset saavuttivat pientä kasvua.

sempi kehitys ei aivan ehtinyt heijastua hen-
kilöstömääriin. Ainakin Technipin vaimea ti-
lanne vaikuttanee asiaan. 
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   Yritysklusterin seuranta toteutetaan yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa.

AUTOMAATIO- JA 
ROBOTIIKKAKLUSTERI

Satakunnan automaatio- ja robotiikkaklus-
teriin eli Robocoastiin luetaan kaiken kaik-
kiaan yli sata yritystä ja organisaatiota, jois-
ta tarkempaan tarkasteluun on valittu 52 
yritystä. Valittujen yritysten toiminta kes-
kittyy lähes pelkästään automaatioon, ro-
botiikkaan tai tekoälyyn. Robocoast-klus-
teriin kuuluvat yritykset toimittavat robo-
tiikka-, IoT-, keinoäly- ja automaatioalan 
ratkaisuja tai toimivat klusterin yritysten 
tärkeinä alihankkijoina sekä komponentti-
en toimittajina. 

Liikevaihdon kasvu on ollut 2010-luvulla 
huomattavasti toimialojen keskiarvoa sekä 
etenkin teollisuuden kehitystä myönteisem-
pää. Vuosina 2010–2017 alan yritysten lii-
kevaihto on kohonnut 60 %, kun taas teolli-
suudessa liikevaihto on supistunut samaan 
aikaan kuutisen prosenttia ja kaikkien sa-
takuntalaisten yritystenkin keskimääräinen 
nousu on jäänyt kolmeen prosenttiin. Osa 
kasvusta selittyy uusien yritysten syntymi-
sellä kesken tarkastelukauden. 

Vuoden 2017 heinä–joulukuu sujui kes-
kimäärin kuitenkin varsin roiman laskun 
puitteissa, sillä syyskesällä liikevaihto su-
kelsi syvälle. Loppuvuonna kehitys tasoit-
tui. Taustalla saattaa piillä suurten tilaus-
ten laskutusten ajoitus vuoden 2016 vastaa-
vaan aikaan, sillä Cimcorpin ja myös Rau-
masterin painoarvo on varsin merkittävä 
koko klusterissa. Vuonna 2017 liikevaihtoa 
kertyi Robocoastin yrityksissä yhteensä n. 
264 milj. €, mikä jäi hieman vuoden 2016 
tasoa alemmaksi. Yli 20 henkilön yritysten 
vaikutus klusterin liikevaihdon kasvuun on 
ollut ylivoimaisen merkittävä. Suunnilleen 
56 % klusterin yrityksistä kohotti liikevaih-
toaan loppuvuonna ja merkittävä siivu, 46 
%, saavutti vähintään 15 %:n verran kasvua. 

Palkkasummassa ja siten henkilöstömääräs-
sä viime vuoden loppupuolisko sujui yhä 
vahvassa nousukiidossa ja kehitys ylitti roi-
masti yritysten keskitason. Siten liikevaih-
don notkahdus voisi selittyä laskutusaika-
taululla, sillä väkeä on lisätty koko loppu-
vuoden ajankin. Vuoden 2017 heinä–jou-
lukuussa vire on jatkunut hyvin vahvana 
ja henkilöstömäärien lisäys kuuluu toimi-
alojen suurimpiin. Myös pitkällä aikavälil-

lä 2010–2017 henkilöstömäärä on kasvanut 
jopa 57 % ja palkkasummakin 61 %, mikä 
on yritysten ja etenkin maakunnan teolli-
suuden keskitasoa huomattavasti myöntei-
sempi kehityskulku. Teollisuudessa henki-
löstö on supistunut ja palkkasumma polke-
nut ennallaan. Yrityksissä keskimäärinkin 
palkkasumman nousu on jäänyt kymmenyk-
sen tienoille. Kaikkiaan automaatio- ja ro-
botiikkaklusterin ytimen 52 yrityksessä teh-
tiin viime vuonna 1142 henkilötyövuotta ja 
palkkoja maksettiin samalla n. 56 milj. €.

 Heinä–joulukuu -10,6 %
  Heinä–syyskuu -29,2 %
  Loka–joulukuu -0,5 %

 Heinä–joulukuu 6,2 %
  Heinä–syyskuu 6,1 %
  Loka–joulukuu 6,2 %

 Heinä–joulukuu 6,7 %
  Heinä–syyskuu 7,1 %
  Loka–joulukuu 6,2 %

Satakunta
Liikevaihto

Palkkasumma

Satakunnan automaatio- ja 
robotiikkaklusteri 2017 vs. 2016

%-muutos edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna
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robotiikka-ala
Kaikki toimialat yhteensä
Koko teollisuus yhteensä
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Automaatio- ja robotiikkaklusterin sekä teollisuuden ja kaikkien toimialojen liikevaihdon 
kehitys Satakunnassa (2010=100)

Automaatio- ja robotiikkaklusterin sekä teollisuuden ja kaikkien yritysten 
palkkasumman kehitys Satakunnassa (2010=100)

Automaatio- ja robotiikkaklusterin sekä päätoimialojen henkilöstön kehitys Satakunnassa 
(2010=100)
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Rakentamisen liikevaihdon kehitys Satakunnassa (2010=100) ja koko maassa 
(2015=100). HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri kohdissa asteikkoa, 
eli eivät ole siten vertailukelpoisia.

 Heinä–joulukuu 7,8 % 7,2 %
  Heinä–syyskuu 10,5 % 6,9 %
  Loka–joulukuu 5,5 % 7,5 %

 Heinä–joulukuu 1,8 %
  Heinä–syyskuu 1,9 %
  Loka–joulukuu 1,6 %

 Heinä–joulukuu 0,5 % 5,1 %
  Heinä–syyskuu 0,1 % 3,5 %
  Loka–joulukuu 1,0 % 6,8 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Henkilöstömäärä

Rakentaminen 2017 vs. 2016
%-muutos edellisvuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna
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Rakentamisen palkkasumman kehitys Satakunnassa (2010=100) ja koko maassa 
(2015=100). HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri kohdissa 
asteikkoa, eli eivät ole siten vertailukelpoisia.

Rakennusalalla myötätuuli puhalsi edelleen 
vahvasti sekä Satakunnassa että koko maas-
sa vuoden 2017 heinä–joulukuussa. Liikevaih-
to kasvoi kohisten molemmilla alueilla, mut-
ta palkkasumman ja siten henkilöstömäärän 
kasvu tasaantui selvästi Satakunnassa. Maas-
sa keskimäärin palkkapotti kohosi edelleen 
selvästi, joten henkilöstöä on täydennetty. 

Satakunnassa edelleen merkittävä osa yritys-
kannasta pääsi liikevaihdon kasvuun kiinni, 
sillä viime vuoden jälkipuolella 53 % alan yri-
tyskannasta onnistui kohottamaan liikevaih-
toaan ja 43 % saavutti sitä vähintään 15 %:n 
edestä. Toisaalta joukkoon mahtui runsaas-
ti myös yrityksiä, joiden liikevaihto supistui. 
Parhaiten loppuvuosi sujui sekä alle viiden et-
tä yli 20 henkilön yrityksillä. Suurin vaikutus 
alan kehitykseen on ollut kuitenkin suurilla, 
vähintään 20 henkilön yrityksillä, joita toimii 
maakunnassa vajaat 60 kappaletta. Niiden 
osuus on siten varsin pieni runsaan 2100 yri-
tyksen kannasta. Alle viisi vuotta toimineita 
yrityksiä on alueella reilut 400 ja niiden keski-
määräinen kasvu kipusi 30 %:n tienoille. Ulko-
maankauppaa harjoittavien yritysten (71 kpl 
yhteensä) keskimääräinen kehitys ei liiemmin 
poikennut paikallisiin ja kotimaan markkinoi-
hin suuntautuvista yrityksistä.   

Rakennusteollisuus RT ry:n kevään katsauk-
sen mukaan Satakunnan rakentamisen suh-
dannekuva piirtyy hyvänä. Satakunnan ra-
kentamisen suhdannetilanne on talvikautena 
koettu suotuisana niin rakennuttajien, suun-
nittelijoiden kuin rakentajienkin osalta. Näis-
tä kaikki myös odottavat rakennustöiden li-

sääntyvän. Urakoitsi-
jat ennakoivat asun-
totuotannon kuiten-
kin vähenevän.  Hy-
vä suhdannetilanne 
näkyy ennen kaikkea 
työllisyydessä, jossa 
rikotaan tämän vuo-
situhannen ennätyk-
siä. Työllisyyden mai-
nio vire näkyy myös tuotantoa haittaavissa te-
kijöissä. Osaavasta työvoimasta on syntynyt 
merkittävin pullonkaula.

Koko maan tasolla Rakennusteollisuus RT ry 
näkee rakentamisen korkeasuhdanteen kui-
tenkin taittuvan. Rakentamisen kasvu jatkuu 
tänä vuonna vielä parin prosentin vauhtia, 
mutta uudisrakentamisen vahvin veto alkaa 
hiipua. Kuluvana vuonna ensi kertaa sitten 
vuoden 2014 rakentaminen kasvaa Suomen 
taloutta hitaammin. Rakentamisen nousu on 
ollut vahvaa viime vuosien aikana. Asunto-
rakentamisen korkean tason arvioidaan jat-
kuvan ensi vuoteen asti. Viime vuonna asun-
toaloituksia oli peräti 46 000, mikä on 20 000 
enemmän kuin pari vuotta aiemmin. Tänä 
vuonna asuntoaloituksia ennakoidaan läh-
tevän käyntiin 44 000 ja ensi vuonna 40 000. 
Kerrostaloille myönnetyissä rakennusluvissa 
on kuitenkin nähty jo tasaantumista pääkau-
punkiseudulla ja selvää laskua Tampereella. 
Suurimmista kaupungeista asuntorakentami-
nen tulee lupien valossa vetämään vielä Tu-
russa ja Oulussa. Kasvun painopiste on siir-
tynyt selvästi keskisuurten kaupunkien sar-
jaan. Rakentamisen kasvu on tuonut muka-

RAKENTAMINEN
Teksti: Saku Vähäsantanen

naan myös tuotantokapeikkoja. Erityisesti työ-
maan johtohenkilöistä syntyneeseen pullon-
kaulaan ei ole nähtävissä helpotusta. Raken-
nusyritysten keskeisimmäksi kasvun esteek-
si koetaan tällä hetkellä ammattitaitoisen työ-
voiman saatavuus. 

EK:n luottamusindikaattorit kuvaavat myös 
alan vahvan tilanteen. Saldoluku kohosi huhti-
kuussa +9 pisteeseen, kun edelliskuun lukema 
jäi nollaan. Siten indikaattori on huomattavas-
ti pitkän aikavälin keskiarvon (-7) yläpuolella.
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Satakunnan palvelusektorin veto jatkui varsin vahvana viime vuoden heinä–joulukuussa, sillä 

kaupan ja luovien alojen liikevaihdon kasvun tyrehtymistä paikkasi liike-elämän palveluiden 

voimakas noste. Myös majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto jatkoi kasvu-uralla, joskin vähän 

aiemmasta tasaantuneena. Maassa keskimäärin jokaisen tarkasteltavan palvelualan liikevaihto pysyi 

nopeassa nousukierteessä. Palkkasumma kohosi Satakunnan palvelualoilla yleisesti varsin niukasti 

lukuun ottamatta liike-elämän palveluita, jossa sen nousu oli poikkeuksellisen ripeää. Satakunnan 

palvelualojen työpaikkojen määrä kohosi vuoden 2017 heinä–joulukuussa 2,4 % edellisvuoden 

vastaavasta ajasta, mikä oli aiempaa myönteisempi lukema. Koko maan tasolla kauppa pois lukien 

palkkasumma nousi pontevasti merkkinä henkilöstön lisäämisestä. EK:n luottamusindikaattoreiden 

perusteella palvelualojen tila maassa keskimäärin on yhä vahva, vaikka huhtikuun tulos aleni 

+23:een maaliskuun +28 pisteestä. Aikasarjan pitkän ajan keskiarvo on +13.
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Palveluiden henkilöstömäärän (TOL GIJLMNQ) kehitys Satakunnassa

PALVELUT
Teksti: Saku Vähäsantanen

Satakunnassa kaupan kehitys hiipui huomat-
tavasti viime vuoden heinä–joulukuussa ai-
kaisemmasta, sillä liikevaihdon kasvu py-
sähtyi. Sen sijaan maassa keskimäärin kas-
vu jatkui yhä ripeänä. Satakunnassa kau-
pan nousua on voinut verottaa verkkokau-
pan kasvu, mutta myös tiettyjen teollisuu-

TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA

denalojen vaikeudet ovat saattaneet heijas-
tua tukkukauppaan. Nousun lopahtamises-
ta huolimatta kasvuun kyenneiden yritysten 
osuus pysyi maakunnassa ennallaan noin 51 
%:ssa. Suunnilleen 28 % kaupan alan kannas-
ta saavutti vähintään 15 %:n hyppäyksen lii-
kevaihtoonsa, mikä sekin oli aiempaa luok-

kaa. Satakunnassa kaupan lasku onkin syn-
tynyt yli 20 hengen suuryksiköistä, joiden 
yhteenlaskettu liikevaihto tippui syyskesäl-
lä 2017 liki yhdeksän ja aivan loppuvuodes-
ta lähes kuusi prosenttia.  Alle viiden hen-
gen yritysten liikevaihto pysyi miltei ennal-
laan, mutta 5–19 hengen yrityksissä kasvua 

Tukku- ja vähittäiskauppa, majoitus- ja 
ravitsemistoiminta, liike-elämän palvelut, 
yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
luovat alat
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Majoitus- ja ravitsemispalveluiden liikevaihdon kehitys Satakunnassa (2010=100) ja 
koko maassa (2015=100). HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri koh-
dissa asteikkoa, eli eivät ole siten vertailukelpoisia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaih-
don kasvu jatkui melko vahvana Satakun-
nassa myös vuoden 2017 heinä–joulukuus-
sa. Kasvu tosin hieman tasaantui toisin kuin 
valtakunnallisesti, jossa tahti pysyi yhä hy-
vin ripeänä. Myönteisten uutisten taustalla 
piilee ainakin osittain matkailun nousu, sil-
lä Satakunnassa yöpymiset kasvoivat kah-
deksisen prosenttia viime vuoden aikana 
vuoteen 2016 verrattuna. Kasvu ylitti maan 
keskiarvon (5 %). Kasvua kertyi etenkin ul-
komaalaisissa vierailijoissa. 

Vuoden 2017 loppupuoliskolla hieman yli 
puolet alan toimijoista maakunnassa pääsi 
liikevaihdon nousuimuun mukaan ja lähes 

 Heinä–joulukuu 3,4 % 6,7 %
  Heinä–syyskuu 2,4 % 5,5 %
  Loka–joulukuu 4,4 % 7,8 %

 Heinä–joulukuu 0,8 % 5,3 %
  Heinä–syyskuu -1,3 % 4,7 %
  Loka–joulukuu 3,3 % 5,9 %

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
2017 vs. 2016

%-muutos edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA

joka kolmas saavutti kasvua vähintään 15 
%:n verran. Parhaiten loppuvuosi sujui se-
kä alle viiden että yli 20 hengen yrityksil-
lä. Sen sijaan 5–19 työntekijän yritysten lii-
kevaihdon kehitys painui vähän pakkasen 
puolelle. Satakunnassa hieman yli neljän-
nes alan yrityksistä on toiminut korkein-
taan viisi vuotta. Niiden liikevaihto kasvoi 
edelleen voimakkaasti, noin 30 %. Sen si-
jaan vanhempien yritysten kehitys jäi mii-
nukselle. Palkkasumman nousu lopahti lä-
hes kokonaan viime vuoden jälkipuolella 
Satakunnassa, joten henkilöstömäärä on 
saattanut kääntyä laskuun. Koko maassa 
kehityssuunta oli yhä vahvan myönteinen.
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 Heinä–joulukuu 0,0 % 4,9 %
  Heinä–syyskuu -0,2 % 5,4 %
  Loka–joulukuu 0,2 % 4,4 %

 Heinä–joulukuu 1,5 % 1,2 %
  Heinä–syyskuu 2,4 % 0,9 %
  Loka–joulukuu 0,6 % 1,6 %

Tukku- ja vähittäiskauppa 
2017 vs. 2016

%-muutos edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma
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HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kulkevat eri kohdissa asteikkoa, eli eivät 
ole siten vertailukelpoisia.

kertyi muutamia prosentteja, mikä tasapai-
notti suurten toimipisteiden taantumista. 

Korkeintaan viisi vuotta toimineiden yritys-
ten liikevaihto kohosi jopa kymmeniä pro-
sentteja, kun taas niitä vanhempien liike-
vaihto taantui vähän. Vaikka uudehkojen 
yritysten osuus jää maakunnassa alle vii-
desosaan koko kannasta, pystyivät ne lä-
hestulkoon paikkaamaan vanhempien yri-
tysten pudotuksen. Ulkomaankauppaa har-

joittaa noin joka viides kaupan alan yritys, 
mutta niiden liikevaihto laski loppuvuonna 
2017 toisin kuin pelkästään kotimarkkinoil-
la pitäytyneiden. Palkkasumma kasvoi hie-
man sekä Satakunnassa että valtakunnalli-
sesti, joten kaupan alan henkilöstömäärät 
lienevät pysyneet likimain ennallaan. EK:n 
luottamusindikaattorit piirtävät maamme 
kaupan tilanteen vankkana, sillä huhtikuus-
sa mitattu saldoluku +10 ylittää pitkän aika-
välin keskiarvon (-2) selvästi.
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Liike-elämän palvelujen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa 
(2010=100)

Satakunnassa liike-elämän palveluiden ve-
to vahvistui vuoden 2017 heinä–joulukuus-
sa merkittävästi teollisuuden ja rakentami-
sen nousun vanavedessä, sillä alan yritys-
ten monipuolinen kirjo tarjoaa tuki- ja suun-
nittelupalveluita maakunnan vankalle jalos-
tussektorille. Lisäksi suosiotaan nostava työ-
voiman vuokraus näkyy alan kehityksessä. 
Maassa keskimäärin alan loppuvuosi sujui 
edelleen hyvin myönteisissä merkeissä. Ky-
synnän vankistuminen näkyy ainakin Sata-
kunnassa myös menestyneiden yritysten 

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palkkasumman kasvuvauhti tasaantui etenkin 
Satakunnassa, mutta myös muualla maassa 
viime vuoden heinä–joulukuussa. Siitä huo-
limatta alan pitkän ajan nousu on ollut vank-
kaa ja liikevaihdossa ala on tämän vuosikym-
menen kiivaimpia nousijoita.

 Heinä–joulukuu 2,0 % 2,1 %
  Heinä–syyskuu 1,2 % 1,6 %
  Loka–joulukuu 2,9 % 2,7 %

Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut 
2017 vs. 2016

%-muutos edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna

Satakunta Koko maa
Palkkasumma

YKSITYISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT

osuudessa, sillä 54 % alan toimijoista onnis-
tui kohottamaan liikevaihtoaan ja 36 % ylsi 
vähintään 15 %:n roimaan kasvuun. Toisaalta 
osuudet eivät juuri kasvaneet vaisuhkoon al-
kuvuoteen 2017 verrattuna. Vahvin kasvu on 
syntynyt yli viiden työntekijän yrityksissä ja 
etenkin 5–19 hengen yritysten loppuvuotta 
siivitti navakka myötätuuli. Palkkasumma ko-
hosi Satakunnassa varsin paljon, joten myös 
henkilöstöä on täydennetty. Myös valtakun-
nallisesti työntekijöitä on lisätty, sillä kasvua 
kirjattiin edelleen runsain mitoin.
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 Heinä–joulukuu 8,8 % 5,8 %
  Heinä–syyskuu 8,0 % 6,2 %
  Loka–joulukuu 9,6 % 5,5 %

 Heinä–joulukuu 6,8 % 6,7 %
  Heinä–syyskuu 4,4 % 6,4 %
  Loka–joulukuu 9,3 % 7,0 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

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

ajankohtaan verrattuna
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Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden palkkasumman kehitys Satakunnassa 
(2010=100) ja koko maassa (2015=100). HUOM! Eri perusvuodesta johtuen viivat kul-
kevat eri kohdissa asteikkoa, eli eivät ole siten vertailukelpoisia.
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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, tai-
de, kulttuuriperintö, viihde, urheilu ja kä-
sityöalat. Satakunnassa luovien alojen ve-
to uuvahti vuoden 2017 heinä–joulukuus-
sa, sillä syyskesän loiva nousu taittui lie-
väksi laskuksi talven tultua. Sen sijaan val-
takunnallisesti luovien alojen meno jatkui 
entiseen malliin ja liikevaihto kasvoi suh-
teellisen reippaasti. Satakunnassa suurten, 
vähintään 20 henkilöä työllistävien yritys-
ten liikevaihto laski selvästi, eikä pienem-
pien yritysten suotuisampi kehitys vähäi-
semmän painoarvon vuoksi riittänyt pitä-
mään alaa kasvu-uralla. Kaiken kaikkiaan 
hieman yli puolet alan yrityksistä onnistui 
kuitenkin nostamaan liikevaihtoaan ja koko 
kannasta 40 % saavutti kasvua vähintään 15 
%:n verran. Siten merkittävä osa alan yri-

 Heinä–joulukuu 0,1 % 4,0 %
  Heinä–syyskuu 1,2 % 3,3 %
  Loka–joulukuu -1,0 % 4,6 %

 Heinä–joulukuu 1,6 % 2,2 %
  Heinä–syyskuu 1,0 % 1,6 %
  Loka–joulukuu 2,3 % 2,8 %

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

tyksistä pysyi kasvupolulla, vaikka alan ko-
konaiskehitys sakkasikin suurten toimijoi-
den takia. Alle viisi vuotta toimineiden yri-
tysten liikevaihto kasvoi viime vuoden hei-
nä–joulukuussa n. 30 %, mutta vanhempi-
en laski keskimäärin aavistuksen. Tuorei-
ta toimijoita on alueella n. 260 1300 yrityk-
sen kannasta. 

Koko Suomessa keskimäärin luovien alojen 
yrityskannasta 51 % kasvatti liikevaihtoaan 
v. 2017 heinä–joulukuussa ja Satakunnan ta-
paan suurin piirtein 40 % saavutti reippaan, 
yli 15 %:n nousun. Satakunnasta poiketen 
kasvu jakautui melko tasaisesti eri koko-
luokkien välille. Samaten uusien yritysten 
kasvu ylitti selvästi vanhempien lähinnä 
pienen koon vuoksi, mutta myös vanhem-
missa kertyi hieman nousua liikevaihtoon.  

Palkkasumma pysytteli viime vuoden lo-
pulla hienoisesti kasvun puolella sekä Sa-
takunnassa että maassa keskimäärin, joten 
henkilöstömäärät ovat todennäköisesti py-
syneet kutakuinkin ennallaan.
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Automaatio ilmiönä
 
Automaatiosta on tullut kaikkialla teollisuu-
dessa ja yhteiskunnassa läsnä olevaa tekniik-
kaa. Sulautettuun automaatioon on totuttu 
niin hyvin, ettei sitä aina edes huomata. Erit-
täin hyvä esimerkki tästä on auto: kymmenet 
tietokoneet huolehtivat auton toiminnasta ja 
turvallisuudesta. Ajatus siitä, että automaati-
ota voisi hyödyntää vain prosessi- ja kappa-
letavarateollisuudessa, onkin kauan sitten 
vanhentunut. Erityisen suuri merkitys auto-
maatiolla on yleisenä, mahdollistavana tek-
nologiana. Automaatiolla, laajasti ymmärret-
tynä, on enemmän tai vähemmän merkittävä 
rooli lähes kaikessa teollisessa toiminnassa 
sekä kasvavassa määrin myös osana raken-
nuksia, logistiikka, palveluita ja ihmisten ar-
kielämää. Automaatio ja robotiikka eivät it-
sessään olekaan tavoitteita. Ne ovat vain toi-
minnantehostamisvälineitä. Automaatiolla on 
paljon vipuvoimaa liiketoiminnan kehittämi-
sessä ja uuden synnyttämisessä.

Lienee hyvin tyypillistä, että puhuttaessa 
automaatiosta ja robotiikasta tulevat ensim-
mäisenä mieleen erilaiset paikalleen pulta-
tut teollisuuden käsivarsirobotit. Totta on-
kin, että iso osa roboteista palvelee toisia 
koneita tai käsittelee erilaisia työkappaleita. 
Automaation ja robotiikan soveltamiskent-
tä on kuitenkin paljon laajempi. Erilaiset it-
sekseen liikkuvat robotit ovat saaneet viime 
aikoina paljon mediahuomiota. Ratkaisuja 
on olemassa vaikkapa logistiikan helpotta-
miseen kuin opetustehtäviin. Logistiikkaro-
botit voivat auttaa esimerkiksi sairaalaym-
päristössä lääkkeiden, liinavaatteiden, ruo-
ka-annosten tai vaikka jätteiden kuljettami-
sessa. Myös opetuksessa voidaan hyödyn-
tää robotteja. Opetushallitus on sisällyttä-
nyt syksystä 2016 perusopetuksen opetus-

Automaatiosta ja robotiikasta on tullut osa 

arkeamme ja erittäin merkittävä osa yritysten 

liiketoimintaa. Automaatio ja robotiikka eivät 

itsessään ole kuitenkaan tavoitteita. Ne ovat 

vain toiminnantehostamisvälineitä, joita 

voidaan hyödyntää kaikilla liiketoiminta-

aloilla. Satakunnan automaatioastetta 

tarkastelleessa kyselyssä havaittiin, 

että automaation edellytykset ovat 

maakunnassamme olemassa, mutta 

käyttö kangertelee erityisesti muissa 

kuin valmistavan teollisuuden yrityksissä. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen vision 

toteuttaminen vuodelle 2020 vaatisi näissä 

yrityksissä vielä asiaan perehtymistä.

Teksti: Kirsi Kari

AUTOMAATION 
HYÖDYNTÄMINEN

suunnitelmaan ohjelmoinnin perusopetus-
ta. Robottia ohjelmoidessaan lapset oppi-
vat samalla myös matematiikkaa ja fysiik-
kaa. Robotit ovat toki peruskouluissa vielä 
harvinaisia, mutta esimerkiksi 10 helsinki-
läiskoulua on mukana kokeilussa, jossa sel-
vitetään miten pieniä humanoidirobotte-
ja voidaan hyödyntää opetuksessa. Kokei-
lussa mukana oleviin robotteihin on ohjel-
moitu valmiiksi esimerkiksi matematiikka-
pelejä, taukovoimisteluliikkeitä ja kuullun 
ymmärtämisen harjoituksia. Myös Tampe-
reen kaupunki on hankkinut puhuvia robot-
teja auttamaan esikoululaisia ja 1.–2.-luok-
kalaisia matematiikan ja kielten harjoitte-
lussa. Robotit eivät korvaa opettajaa, mut-
ta tuovat mahdollisuuksia saada toistoja ja 
suullista harjoittelua. Robotit osaavat myös 
mukauttaa harjoituksia lapsen taitotasoon. 
Robotteja voidaan hyödyntää myös mones-
sa muussa palvelussa, kuten maataloudes-
sa. Tekniikka&Talous -lehden (29.11.2016) 
mukaan Suomen yleisin palvelurobotti on-
kin lypsyrobotti kun erilaisia kuluttajillekin 
suunnattuja siivous- ja ruohonleikkausro-
botteja ei lasketa mukaan.

Automaation pelätään usein vievän työt ih-
misiltä. Työpaikkojen katoamisesta esimer-
kiksi pankkialalta on varoitellut vasta elä-
köitynyt OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Kar-
hinen. Totta on, että teknologian kehitys 
on jo aiemminkin hävittänyt työpaikkoja, 
mutta ainakin tähän asti on aina uusia työ-
tehtäviä tullut tilalle. Esimerkiksi puhelin-
keskuksissa eivät enää puhelunvälittäjät yh-
distä puheluja, vaan automatisoidut keskuk-
set hoitavat yhdistämisen. Aikana, jolloin 
puhelunvälittäjän tehtävä oli arkea, ei ku-
kaan osannut kuvitella nykyään yleisiä oh-
jelmistonkehitystehtäviä. Työnkuvat myös 
muuttuvat. Hyvä esimerkki on tilitoimistois-

sa tehtävä rutiinityö. Tällaisia tehtäviä kye-
tään automatisoimaan. Tämä ei kuitenkaan 
välttämättä tarkoita kirjanpitäjien irtisano-
mista, vaan heidän työnkuvansa muuttuu. 
Jatkossa heillä on entistä enemmän aikaa 
tarkastella ennakoivasti asiakkaan talout-
ta, olla suorassa palvelukontaktissa asiak-
kaan kanssa ja tarjota enemmän konsul-
toivaa palvelua. Asiakkaan saama palve-
lu paranee. Monet robotit toimivat yhteis-
työssä ihmisen kanssa, ne vaativat ihmisen 
läsnäoloa. Automaatio voi myös lisätä työ-
paikkoja. Näin on käynyt esimerkiksi Val-
met Automotivella Uudessakaupungissa. 
Yritys on satsannut paljon automaatioon ja 
kehittänyt robotteihin pohjautuvaa liiketoi-
mintamalliaan. Yritys katsoo robottien ta-
kaavan työpaikkojen säilymisen. Automaa-
tioasteen nosto voikin siten olla yksi mark-
kinoilla selviämisen edellytyksistä. Robotti 
myös jaksaa työskennellä 24/7 väsymättä 
ja tarkkuuden herpaantumatta.

Robotteja ja automaatiota voidaan hyödyn-
tää myös sosiaali- ja terveydenhuollon ken-
tällä. Käyttökohteita voi löytää lähes loput-
tomasti, merkittävin este saattavat olla omat 
asenteemme. Etäseurantajärjestelmät voivat 
vähentää tarpeettomia potilaskäyntejä ter-
veydenhuollossa. Potilas voi suorittaa eri-
laisia mittauksia itse kotona tulosten tallen-
tuessa automaattisesti terveydenhuollon jär-
jestelmiin. Järjestelmä ilmoittaa terveyden-
huollon henkilöstölle, mikäli asetut raja-ar-
vot ylittyvät, jolloin hoitohenkilökunta tie-
tää kutsua potilaan tapaamaan terveyden-
huollon henkilökuntaa. Vanhustenhuollos-
sa olemme nähneet uutisia hellyttävästä, si-
litettävästä hyljerobotista ja esimerkiksi Var-
sinais-Suomessa, Laitilan terveyskodissa ole-
vasta kävelytysrobotista. Kävelytysrobotti toi-
mii yhteistyössä fysioterapeutin kanssa. Ro-
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Kuvio 1. Valmistavan teollisuuden yritysten käytössä olevat teknologiat

Kuvio 2. Muiden kuin valmistavan teollisuuden yritysten käytössä oleva teknologia

botti mahdollistaa tarvittavan liikkeen tois-
tamisen lukemattomia kertoja edistäen sa-
malla toipumista. Robotit ovat myös pitä-
neet esimerkiksi jumppatuokioita palvelu-
kodeissa. Samalla hoitohenkilökunnan ai-
kaa säästyy vaativampiin potilastehtäviin. 
Automaatiojärjestelmien ja robottien han-
kintakustannukset voivat olla melko korkei-
ta, mutta toisaalta erityisesti sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kentän osalta voidaan kysyä 
millainen kustannus syntyy laitteen hankki-
matta jättämisestä. Mikäli esimerkiksi käve-
lytysrobotti auttaa vuodepotilaan takaisin 
jaloilleen, säästyy yhteiskunnan resursse-
ja, turhien potilaskäyntien sijasta voidaan 
keskittyä hoitoa vaativiin potilaisiin tai en-
naltaehkäisevään työhön. Esimerkkejä voi 
löytää loputtomasti. Myös inhimillinen nä-
kökulma voi olla erittäin merkittävä. Aihe-
piiriä on paljon tutkittu esimerkiksi moni-
tieteellisessä Suomen Akatemian rahoitta-
massa Robotit ja hyvinvointipalveluiden tu-
levaisuus -hankkeessa.

Satakunta automaation 
hyödyntäjänä

Suomessa on herätty asiaan myös valtion 
tasolla. Valtioneuvosto on tehnyt 2.6.2016 
periaatepäätökset datan hyödyntämisestä 
sekä robotiikasta ja älykkäästä automaati-
osta. Periaatepäätöksen tavoitevisiona vuo-
teen 2020 on älykkään robotiikan ja auto-
maation käytön huomattava lisääntyminen 
kaikilla toimialoilla, eteenkin teollisuudes-
sa, tieto- ja palvelutyössä sekä pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä. Visiona vuoteen 
2025 on älykästä robotiikkaa ja automaati-
ota valmistava, kehittävä ja laajasti hyödyn-
tävä Suomi, jossa monia suuria yhteiskun-
nallisia haasteita on ratkaistu nykyistä laa-
dukkaammin ja kustannustehokkaammin.

Automaatioala edustaa Suomessa ja erityi-
sesti Satakunnassa merkittävää liiketoimin-
ta-alaa. Vaikka automaatioalan osaamisel-
la on suuri vaikutus muidenkin toimialojen 
yritysten menestykseen ja kilpailukyvyn ke-
hittymiseen, ei Satakunnassa oleva vahva 
automaatiokeskittymä tarkoita kuitenkaan 
suoraan sitä, että olisimme maakunnassa 
itse hyviä hyödyntämään automaatiota tai 
robotiikkaa. Jotta tietäisimme, miten maa-
kuntamme alueella toimivat yritykset vas-
taavat käynnissä olevaan muutostarpeeseen, 
kartoitettiin Satakunnan automaatioastet-
ta syys-lokakuussa 2017 tehdyllä kyselyllä. 
Kysely lähetettiin Satakunnan Yrittäjien se-
kä Porin ja Rauman Kauppakamarien jäse-
nistölle. Vastausaika oli 11.9. – 15.10.2017. 
Kysely tehtiin osana Satakuntaliiton rahoit-
tamaa EAKR-hanketta Teollisuuden uudis-
tumis- ja kilpailukyky - Uudet liiketoiminta-
mallit verkostossa (TEUVO).

Kyselyn tulokset antavat melko kahtiajakoi-
sen tilannekuvan. Vedenjakajana vaikuttai-
si toimivan jako valmistavan teollisuuden 
yrityksiin ja muihin yrityksiin. Kaikilla kyse-
lyyn vastanneilla valmistavan teollisuuden 
yrityksillä on käytössään jotakin automaatio-
ta tai robotiikkaa, ne myös kokivat olevansa 
kilpailijoidensa kanssa samalla tasolla asian 
suhteen. Ymmärrys siitä, mitä kaikkea olisi 
omassa yrityksessä mahdollista hoitaa au-
tomaattisesti, oli korkealla tasolla. Kiinnos-
tus automatisoinnin lisäämiseen oli suurta 
ja tyypillisesti kiinnostus oli myös konkreti-
soitunut automaation lisäyssuunnitelmiksi. 
Lisäystä kuitenkin rajoittavat puutteet omas-

sa osaamisessa sekä sopivan toimittajan tai 
palveluntarjoajan puute. Kolmantena rajoit-
tavana tekijänä olivat kustannukset. Merkit-
tävin hyöty automaatiosta / robotiikasta ko-
ettiin saatavan toistettavuutena. Valmista-
van teollisuuden yritykset ilmoittivat omaa-
vansa kuvion 1 mukaista automaatiota. Ku-
viossa 1 palkki Ei mitään valmistavan teol-
lisuuden vaihtoehdoista viittaa valmistaval-
le teollisuudelle lisävaihtoehtoina tarjottui-
hin teollisuuden automaatio- ja robotiikka-
ratkaisuihin.

Kyselyyn vastanneiden muiden kuin valmis-
tavan teollisuuden yrityksillä sen sijaan au-
tomaatioaste oli paljon alhaisempi, yli kol-
manneksella ei ollut automaatiota tai robo-
tiikkaa käytössään ollenkaan (kuvio 2). Yri-
tykset kuitenkin useimmiten kokivat tietä-
vänsä missä kaikessa automaatiota tai robo-
tiikkaa voisi yrityksessä hyödyntää. Yrityk-
sistä puolet koki olevansa kilpailijoidensa 
kanssa samalla tasolla asian suhteen. Vaik-
ka kiinnostusta automaation lisähyödyntä-
miseen olikin, vain pienellä osalla näistä 
yrityksistä oli suunnitelmia automaation tai 
robotiikan käyttöönotosta tai sen lisäämi-
sestä. Automaatiota tai robotiikkaa ei koet-
tu tarvittavan.

Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että Sa-
takunnassakin on valtioneuvoston periaa-
tepäätöksen vuoden 2020 osalta vielä työ-
sarkaa erityisesti ei-valmistavan teollisuu-
den osalla. Satakuntaa koskevan kyselyn 
tuloksia voidaan kuitenkin pitää vähäisen 
vastaajamäärän takia vain suuntaa antavina.

Satakuntaa koskevan automaatiokyselyn tarkemmat tulokset 
ovat luettavissa Satamittari-palvelusta, osoitteesta 

http://www.satamittari.fi/automaatiokyselyn-tulokset-2017.
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Älykäs erikoistuminen on ollut Euroopan unionin aluekehittämisen keskiössä jo usean vuoden ajan. 

Aluekehittämisen ja tutkimuksen näkökulmasta käsitteen sisältö on kuitenkin vielä ”usvaverhon” 

takana. Yhtäältä se merkitsee, että kukin alue löytää oman suhteellisen etunsa ja erikoistuu sen 

mukaisesti. Toisaalta se merkitsee, että alueen elinkeinorakenteen tulisi olla riittävän monipuolinen. 

Käytännön aluekehittämisessä Euroopan alueiden tulisi hyödyntää vahvuuksiaan uudistamalla yrittäjyys- 

ja yhteistyöprosessejaan. Aluekohtaiseen älykkään erikoistumisen strategiaan (S3) kuuluu kolmois- 

tai neloiskierremalliajattelun omaksuminen. Useissa älykkään erikoistumisen strategiahankkeissa on 

painotettu kvalitatiivisia indikaattoreita. Toisaalta kiinnostus erilaisten numeeristen indikaattoreiden 

kehittämiseen on pikkuhiljaa kasvanut. Tilastolliset tarkastelut mahdollistavat alueiden välisen vertailun ja 

tuottavat lisäarvoa strategiseen päätöksentekoon. Ohessa tarkastellaan Suomen ja erityisesti Satakunnan 

seutukuntien teollisuuden älykkään erikoistumisen keskeisiä piirteitä taloustieteeseen perustuvien 

tilastollisten indikaattoreiden avulla.

Älykkään erikoistumisen mittaaminen on 
osoittautunut haasteelliseksi. Eurooppalai-
sessa aluekehityskeskustelussa indikaatto-
reista puhutaan paljon, mutta yhtenäistä 
näkemystä yleispätevistä ja käyttökelpoisis-
ta indikaattoreista ei toistaiseksi ole synty-
nyt. Euroopan komission älykkään erikois-
tumisen käsikirja kylläkin on systematisoi-
nut yleisen indikaattorijärjestelmän ja kuvan-
nut indikaattoreilta toivottavia ominaisuuk-
sia. Eurooppalaisessa älykkään erikoistumi-
sen strategiassa korostetaan bottom-up –lä-
hestymistapaa, joka käytännössä tarkoittaa 
jokaiselle alueelle räätälöityä kvalitatiivista 
mikro-perusteista indikaattoristoa. On jo-
pa kehitetty jonkinlaista vastakkainasette-
lua mikro- ja makro-indikaattoreiden välil-
le vähätellen tilastollisten makromuuttujien 
merkitystä alueellisen kehityksen ymmärtä-
misessä. Näemme että tällainen vastakkain-
asettelu on hyödytöntä, ellei jopa suoras-
taan vahingollista kestävien kasvustrategi-
oiden hahmottelun kannalta. Lähestymista-
vat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan täy-
dentäviä. Tarvitaan ”sekä-että”-ajattelua ko-
konaisvaltaisen ja laadukkaan strategiatyös-
kentelyn pohjaksi. 

Jotta eurooppalaisten alueiden laatimat älyk-
kään erikoistumisen strategiat olisivat onnis-
tuneita, tarvitaan paljon informaatiota siitä, 
mitkä ovat alueiden todelliset vahvuudet. Tä-
hän vaaditaan tilannekuvaa siitä, millainen 
alueen elinkeinorakenne on nyt, sekä millai-
sia liiketoimintamahdollisuuksia alueen omat 
erikoispiirteet potentiaalisesti mahdollistavat 
jatkossa. Alueellisessa strategiatyöskentelys-
sä on pystyttävä tunnistamaan alueen asema 

suhteessa muihin alueisiin. Alueellisten kil-
pailustrategioiden laatimisen näkökulmas-
ta tämä on oleellisen tärkeää. Kokonaisuut-
ta koskeva tilannekuva täydentyy aluetalo-
utta koskevalla taustatiedolla. Tämä tuottaa 
perustan tiedolla johtamiselle, mikä tukee 
myös rohkeita avauksia kokeiluihin ja yrittä-
jyysilmapiirin alueelliseen vahvistamiseen. 

Alueiden S3-työskentelyn kannalta on mie-
lenkiintoista tietää, millaisten mittareiden 
avulla tarkasteltavaa aluetta voitaisiin ase-
moida suhteessa muuhun maahan. Satakun-
ta on Suomen mittakaavassa teollisuusvaltai-
nen. Viennin osuus suhteessa arvonlisäyk-
seen on merkittävästi maan keskiarvoa kor-
keampi. Siksi tässä kirjoituksessa tarkastel-
laan teolliseen toimintaan liittyen kolmea 
alueellisen älykkään erikoistumisen kannal-
ta olennaista asiaa:
 
1. muutosjoustavuus (taloudellinen 
 resilienssi, kimmoisuus, HHI), 
2. erikoistuminen (paljastettu 
 suhteellinen etu, RRSI) ja 
3. teollisuuden työllistävyys 
 (agglomeraatioetumitta, LIMI). 

HHI:n (Herfindahl-Hirschman index) tarkoi-
tuksena on tunnistaa ennakoivasti, millai-
nen on alueen kyky selviytyä taloudellisista 
shokeista, kuten finanssikriisistä tai suurten 
tehtaiden lopettamispäätöksistä tai onnet-
tomuuksista. Indeksin laskennassa otetaan 
huomioon, kuinka monipuolisesti yksittäisen 
seutukunnan teollisuuden toimialat työllistä-
vät väestöä suhteessa koko teollisen sekto-
rin työlliseen työvoimaan alueella. Mitä pie-

nemmän arvon HHI saa sitä monipuolisempi 
teollinen rakenne alueella on. Monipuolinen 
toimialarakenne kuvastaa seutukunnan talou-
dellista resilienssiä: ”kaikki munat” eivät ole 
niin sanotusti ”samassa korissa”. Resiliens-
silaskenta mahdollistaa paremman riskien-
hallinnan aluepolitiikassa ja aluetaloudessa. 
Alueen taloudellista resilienssiä koskeva tie-
to on hyödyllistä sekä julkisen sektorin että 
yksityisen sektorin päätöksentekijöille, joi-
den tulisi tiedostaa globaalin talouden epä-
vakaus alueellisia strategioita laadittaessa. 

RRSI:n (Region’s Relative Specialisation In-
dex) tarkoituksena on tunnistaa, onko alue 
onnistunut erikoistumaan riittävissä määrin 
pärjätäkseen globaalisti kilpailuilla mark-
kinoilla. Taloustieteen terminologiassa pu-
hutaan tällöin paljastetusta suhteellisesta 
edusta. RRSI mittaa alueen teollisuuden ra-
kenteen suhteellista poikkeamaa koko maan 
teolliseen rakenteeseen nähden. Mitä suu-
remman arvon indeksi saa sitä erikoistu-
neempaa alueen teollinen tuotanto on suh-
teessa koko kansantalouteen. Teollisen toi-
minnan osalta tämä tarkoittaa korkeaa tuot-
tavuutta ja taloudellista menestymistä hyvi-
nä aikoina, mutta kääntöpuolena on älyk-
kään erikoistumisen terminologian mukai-
sesti mahdollisesti heikompi taloudellinen 
resilienssi taantuman tai muun taloudelli-
sen takaiskun sattuessa. 

Kolmantena ulottuvuutena katsotaan vielä, 
millainen työllistävyysmerkitys kahden edel-
lisen mittarin paljastamilla ominaisuuksilla 
alueelle on. LIMI (Labour Intensity of Ma-
nufacturing Index) mittaa alueen teollisen 

Teksti: Teemu Haukioja, Ari Karppinen ja Jari Kaivo-oja

ÄLYKÄS SEUTUKUNTA 
– VOIDAANKO TUNNISTAA?
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työvoiman osuutta alueen koko työlliseen 
työvoimaan. Empiirinen aineisto perustuu 
Tilastokeskuksen tuottamaan teollisuustoi-
mialojen (TOL2-luokitus) työllisyystilastoi-
hin seutukunnittain (LAU1, Euroopan tilas-
totoimiston Eurostatin Suomen seutukun-
nista käyttämä tilastollinen jako). Aineisto 
koskee vuotta 2015.

Oheiseen taulukkoon on koottu Suomen 
seutukuntien (70) ”parhaimmat” monipuoli-
suus- (HHI) ja erikoistumisindeksiarvot (RR-
SI) omaavat seutukunnat (TOP10). Molempia 
indeksejä verrataan LIMI-indeksiin. Näin voi-
daan arvioida älykkään erikoistumisen omi-
naisuuksien aluetaloudellista painoarvoa ky-
seisille seutukunnille. 

Taulukko 1. ”Traffic Light”-analyysi: Top 10 
HHI (monipuolisuus) ja RRSI (erikoistumi-
nen) suhteessa LIMI-indeksilukuihin (työl-
listävyys) seutukuntien osalta vuonna 2015. 

HHI-indeksisarake indikoi, että Kuopion ja 
Turun seutukuntien teollisuuden rakenteet 
ovat monipuolisimpia ja Pietarsaaren seu-
tukunta on 10. monipuolisin Suomen seu-
tukuntien joukossa vuonna 2015. Viereinen 
LIMI-indeksi osoittaa, että Kuopion seudul-
le kuitenkin teollisuuden merkitys on suh-
teellisen vähäinen eli sen teollisen raken-
teen monipuolisuudella ei ole suhteellises-
ti ottaen merkittävää roolia alueen älykkään 
erikoistumisen näkökulmasta. Punainen väri 
indikoi, että teollisuusvaltaisuus on Suomen 
seutukuntien alakvartiilissa. Vastaavasti kel-
tainen implikoi, että teollisuusvaltaisuus on 
seutukunnassa mediaania pienempi, mutta 

alakvartiilia suurempi. Analyysin perusteel-
la voidaan esittää, että Lounais-Pirkanmaa ja 
Pietarsaaren seutu ovat globaalisti kilpaile-
van sektorin monipuolisuuden suhteen älyk-
käästi erikoistuneet. Myös Porin seutukun-
nan indikaattoritarkastelu tukee ajatusta, et-
tä alueen teollisuus on erikoistunut älykkään 
erikoistumisen idean mukaisesti; teollisuus-
rakenne on resilientti ja työllistävä. 

Taulukon RRSI-indeksi-sarake kertoo ne kym-
menen seutukuntaa, joiden teollisuussekto-
rin poikkeama koko maan teollisuuden elin-
keinorakenteesta on paljastunut suurimmak-
si. Porvoon seutukunnan tasolla ero on suu-
rin. Suuri RRSI:n arvo voidaan tulkita seutu-
kuntien paljastuneiksi suhteellisiksi erikois-
tumiseduiksi. RRSI-indeksi mittaa suhteel-
lista elinkeinorakenteen erilaisuutta ja HHI 
kunkin seutukunnan oman elinkeinoraken-
teen monipuolisuutta. Oikeanpuoleinen LI-
MI-indeksi tulkitaan värien osalta kuten edel-
lä. Porvoon, Raahen, Vakka-Suomen ja Jäm-
sän seutujen kilpailullisen sektorin elinkeino-
rakenteet poikkeavat maan elinkeinoraken-
teesta suhteellisen paljon ja samalla niiden 
teollisuusvaltaisuus on suhteellisesti merkit-
tävää. Tämä voidaan tulkita myös niin, että 
näiden alueiden erikoistumiseen liittyy riski, 
joka saattaa realisoitua voimakkaan ulkoisen 
shokin tapauksessa.

Taulukon 1. mukaisen analyysin perusteella 
voidaan esittää (laskelmat saatavilla tekijöil-
tä), että Rauman seutukunta sijoittuu moni-
puolisuuden (HHI) suhteen sijalle 27. (Porin 
seutukunta 8. ja Pohjois-Satakunta 22.) LIMI-
indeksi on Rauman seutukunnalle 24,5 % eli 

selvästi yläkvartiilin yläpuolella (9. teollisuus-
valtaisin), Pohjois-Satakunnalle 17,8 % (yli 
mediaanin) ja Porin seutukunnalle 16,7 % (yli 
mediaanin). Vastaavasti suhteellista erikois-
tumista ilmentävä RRSI indikoi, että Rauman 
seutukunnassa teollisen rakenteen poikkea-
ma koko maan teollisesta rakenteesta on 5. 
pienin, Porin seutukunnassa 14. ja Pohjois-
Satakunnassa 52.. Kuten jo edellä todettiin, 
Porin seutukunta on monipuolisuuden ja teol-
lisuuden merkityksen suhteen älykkäästi eri-
koistunut. Rauman seudulla älykäs erikoistu-
minen ilmenee sellaisena aluetaloudellises-
ti merkittävänä teollisuutena, joka poikkeaa 
vain vähän koko Suomen teollisesta raken-
teesta. Luultavammin Rauma hyötyy koko 
maan harjoittamasta talous- ja teollisuuspo-
litiikasta vakaan kasvun olosuhteissa.

Älykkään erikoistumisen indikaattoreiden 
rakentaminen koko EU:n mittakaavassa on 
käynnissä, mutta vasta alkuvaiheessa. Lisä-
tutkimuksen tarve on ilmeinen. Alueellisen 
älykkään erikoistumisen kannalta erityises-
ti työllisyyden tai kilpailukyvyn indikaatto-
reiden jatkokehittely olisi hyödyllistä. Tällä 
hetkellä Rauman ja Porin seutukunta pärjää-
vät hyvin kilpailukykyvertailuissa (ks. http://
www.satamittari.fi/Kilpailukyky), joskin kil-
pailukyvyn yhteyttä älykkääseen erikoistumi-
seen ei ole vielä riittävästi tutkittu. 
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SUOMEN JA SATAKUNNAN 
VESIHUOLTO JA SEN 
TURVALLISUUS

Vesihuollon järjestäminen 
Suomessa

Suomessa vesihuollon järjestämiseen ryhdyt-
tiin kaupungistumisen myötä 1800-luvun lo-
pulla, syitä tähän olivat tulipalojen sammutuk-
sen helpottaminen, juomaveden saannin ja 
yleisen terveyden parantaminen. Helsinkiin 
rakennettiin 1870-luvulla ensimmäisenä Suo-
men kaupunkina vesijohto- ja viemäriverkos-
to. Kaupunki sai lisäksi Suomen ensimmäi-
sen vesilaitoksensa vuonna 1876. Näillä uu-
distuksilla oli oleellinen merkitys kaupungin 
tartuntatautien kukistamisessa sekä imeväis-
kuolleisuuden vähentämisessä. Maaseudulla 
vesihuollon järjestäminen on lähtenyt pääasi-
assa karjatalouden tarpeista ja vesijohto tuli-
kin ensiksi navettaan, vasta sen jälkeen vie-
märöitiin maaseudun asunnot ja lopuksi vesi-
johto tuli myös maaseudun asuntoihin. Muo-
viputkien tuleminen markkinoille 1950-luvul-
la mahdollisti vesijohtoverkkojen laajan ra-
kentamisen. 1970- ja 1980-luvuilla jäteveden-
puhdistus otti aimo harppauksia ravinteiden 
poiston yleistyessä jätevedestä. (Katko 1996) 
Nykyään Suomen vesihuolto on maailman 
mittapuulla huippuluokkaa. UNESCO arvi-
oikin vuonna 2003 Suomen veden laadun 
olevan maailman paras, arviointiperusteina 

olivat vesivarat ja laatu sekä jätevesien puh-
distaminen ja lainsäädäntö. (Unesco 2003)

Vesihuolto on nykyään järjestetty siten, että 
kunta vastaa vesihuoltolain mukaan alueel-
laan vesihuollon yleisestä järjestämisestä ja 
suunnittelusta, varsinaisista vesihuoltopal-
veluista taas huolehtii vesihuoltolaitos kun-
nan hyväksymällä toiminta-alueella. Kiinteis-
tönhaltija tai omistaja vastaa osaltaan kiin-
teistön vesihuollosta ja -laitteistoista ylei-
sen vesihuoltoverkon liittämiskohtaan as-
ti. Vesihuoltolaitoksen alueella olevat kiin-
teistöt ovat pääsääntöisesti velvoitettu liit-
tymään vesilaitoksen vesijohtoverkkoon ja 
viemäriin. (Vesihuoltolaki 2001/119). Vuon-
na 2007 noin 90 prosenttia Suomen väestös-
tä kuului talousvesihuollon piiriin ja noin 80 
prosenttia vastaavasti jätevesihuollon piiriin 
(Silfverberg 2007) Haja-asutusalueilla jäteve-
sihuolto on järjestetty poikkeavasti kiinteis-
töjen omilla ratkaisuilla.

Vesihuoltolaitos voi toimintamuodoltaan ol-
la kunnallinen liikelaitos, kunnan kirjanpidol-
lisesti eriytetty yksikkö, kuntayhtymä, vesi-
osuuskunta ja -yhtymä, osakeyhtiö sekä tuk-
kuyhtiö ja usean kunnan muodostama alueel-
linen vesihuoltolaitos. Kunnilla on suuntauk-

sena ollut muuttaa vesihuoltolaitokset kun-
nan virastoina toimivista laitoksista liikelai-
toksiksi ja osayhtiöiksi, toisaalta maaseudul-
la asiakkaiden omistamat vesiosuuskunnat 
ovat yleisiä. Vuonna 2007 Suomessa toimi 
1 500 vesihuoltolaitosta, näistä 400 oli kunti-
en omistamia ja loput asiakkaiden omistamia 
osuuskuntia. Samaan aikaan viemärilaitoksia 
oli 650 kappaletta, joista suurin osa oli kunti-
en omistamia.  (Silfverberg 2007)

Vesihuollon haasteet
 
Toimivan vesihuollon haasteina on vesihuol-
lon turvaaminen kaikissa olosuhteissa, myös 
kriisiolosuhteissa. Erityisiksi ongelmakohdik-
si voivat muodostua putkistojen jatkuvasta 
kunnostustarpeesta johtuva investointien ra-
hoittamisen järjestämisen vaikeus erityisesti 
pienillä vesihuoltolaitosilla. Keskeisten inves-
tointien laiminlyönneistä seuraa taas putkis-
tojen rappeutumisesta, jolla on suora yhteys 
juomavesien laatuongelmiin ja veden jakelun 
keskeytyksiin. Pienillä vesihuoltolaitoksilla voi 
samasta resurssien riittävyyden ongelmasta 
johtuen olla vaikeaa saada riittävästi osaavaa 
ja pitkäaikaista työvoimaa käyttöönsä. Kes-
keisenä ongelmana näihin edellä mainittui-

Teksti: Samuli Aho

Vesihuollon toimivuus on elinehto modernin yhteiskunnan toiminnal-
le. YK:n mukaan maailman vedestä 97,5 % on suolaista ja 2,5 % on 
makeaa vettä. Makean veden määrästä suurin osa on kiinteää jääpei-
tettä tai jäätikköä. Koko maailman vesivarannoista käytettäväksi jää 
vain vajaa yksi prosentti.

Vettä tarvitaan maanviljelyyn (70 %), teollisuuteen (20 %) ja ihmisten 
kulutukseen (10 %).  Vedestä on tullut maailmalla nykyään niukkuus-
hyödyke ja YK on arvioinut, että maailmassa veden kulutus on kuu-
sinkertaistunut viime vuosisadan aikana, mikä ylittää kaksinkertaisesti 
samana ajanjaksona tapahtuneen väestönkasvun. Vuonna 2015 reilut 
2,1 miljardia ihmistä kärsii turvallisen veden puutteesta ja noin 750 mil-
joonaa ihmistä joutuu elämään ilman riittävää määrää puhdasta vet-
tä. Lisäksi 90 % maailman väestöstä elää valtioissa, jotka jakavat ve-
sivarastonsa naapurimaiden kesken. Kaiken kaikkiaan avainasemas-
sa globaalistikin on tehokas ja turvallinen vesihuolto.

Vesihuoltoon lasketaan kuuluvaksi veden ottaminen pohja- ja pinta-
vedestä, vedenkäsittely sekä veden johtaminen verkoston kautta ku-
luttajille. Vedenkäsittelyssä vedessä olevat haitalliset bakteerit tuho-

taan yleensä kloorauskäsittelyllä. Makeanveden lähteestä pohja-
vesi on juomavedeksi eli talousvedeksi parhaiten sopivaa, kun taas 
pintavesiin kuuluvia joki- ja järvivesiä joutuu käsittelemään enem-
män saadakseen niistä talousvedeksi kelpaavia. Vesihuoltoon las-
ketaan kuuluvaksi lisäksi viemäröinti eli jätevesien poisjohtaminen 
ja niiden käsittely. Hulevesiä eli sade- ja sulamisvesiä ja perustus-
ten kuivatusvesiä ei lasketa vesihuoltoon kuuluviksi.

Hyvät vesivarat, riittävä jakeluverkosto ja tehokas juomaveden 
käsittely sekä jätevesien poisjohtaminen ja puhdistaminen ta-
kaavat yhdessä terveyttämme vähentämällä infektioiden ja kul-
kutautien kuten esimerkiksi koleran yleisyyttä. Ne tuovat myös 
elintasoomme vakautta tyydyttäen ihmisten perustarpeita eli ve-
den saantia sekä vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia jäte-
vesien puhdistuksen avulla. Hyvä vesihuolto parantaa myös pa-
lokunnan mahdollisuuksia sammuttaa tehokkaammin tulipaloja, 
kun sammutusveden saanti on turvattu. Teollisuus hyötyy osal-
taan energiasaannin ja tuotannon tehostumisen muodossa hy-
västä vesihuollosta. Toimivan vesihuollon järjestämisellä onkin 
moniulotteisia kansantaloudellisia säästöjä tuovia vaikutuksia.
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hin vesihuollon ongelmiin on siis vesihuolto-
laitosten pienestä koosta johtuva resurssien 
rajallisuus. Keskeistä on siis tarkastella missä 
kunnossa vesilaitosyritysten juomaveden ja 
jäteveden käsittelyn laitokset ovat henkilös-
tön ja muiden resurssien osalta. 

Suomen ja Satakunnan 
vesihuollon tilanne tilastojen 
valossa
Koko maan ja Satakunnan vesihuollon yri-
tysten tilaa vuosina 2012–2016 on tarkastel-
tu viiden muuttujan avulla: 
1. toimipaikkojen lukumäärä, 
2. niiden henkilöstö
3. liikevaihto, 
4. liikevaihto/toimipaikka sekä 
5. henkilöstö/toimipaikka.

Alla tarkastellaan näistä kahta viimemainittua. 
Liikevaihto muutettiin kiinteähintaiseksi teolli-
suuden tuottajahintaindeksin 2010=100 avulla 
oletuksella, että tuottajahintakehitys on ollut 
koko maassa ja Satakunnassa sama). Aineis-
tona on käytetty Tilastokeskuksen tilastoja.

Satakunnassa oli 28 kappaletta veden ot-
toon, puhdistukseen ja jakeluun keskittyvää 
yrityksen toimipistettä ja 12 kappaletta vie-
märi- ja jätevesihuollon yrityksen toimipis-
tettä vuonna 2016. 

Henkilöstöä näissä oli vastaavasti 69 ja 20 
henkilöä töissä ja niiden liikevaihdot olivat 
34 ja 5 miljoonaa euroa. Viimeisen seitse-
män vuoden aikana veden oton, puhdistuk-
sen ja jakelun yritysten toimipaikkojen mää-
rä on pysynyt suunnilleen samana (kasvua 
3,7 %), mutta niiden henkilöstö on vähenty-
nyt 41,5 prosenttia. Niiden liikevaihto on toi-
saalta kasvanut 23,5 prosenttia. Kyseisenä ai-
kana taas viemäri- ja jätevesihuollon yritys-
ten toimipisteiden määrä on kaksinkertaistu-
nut, henkilöstö viisinkertaistunut ja liikevaih-
to kasvanut 775 prosenttia.

Liikevaihdolla mitattuna Satakunnan veden 
oton, puhdistuksen ja jakelun osalta tilanne 
on siis parantunut, toimipaikkojen määrällä 
mitattuna pysynyt lähes samana ja henkilös-
tön osalta heikentynyt ajanjaksona 2010–2016. 
Viemäri- ja jätevesihuollon osalta tilanne on 
vastaavasti parantunut toimipaikkojen mää-
rällä, henkilöstöllä ja liikevaihdolla mitattuna.

Koko maassa oli 773 kappaletta veden oton, 
puhdistuksen ja jakelun ja 260 kappaletta vie-
märi- ja jätevesihuollon yrityksen toimipistettä 
vuonna 2016. Henkilökuntaa näissä toimipis-
teissä oli 2 255 ja 864 henkilöä ja liikevaihtoa 
niillä oli 796 miljoonaa euroa ja 321 miljoonaa 
euroa. Veden oton, puhdistuksen ja jakelun 
toimipisteiden määrä kasvoi 13,7 prosenttia, 

henkilöstö 5,4 prosenttia ja liikevaihto 38,8 
prosenttia vuoteen 2016 mennessä vuoden 
2010 tasosta. Viemäri- ja jätevesihuollon yri-
tysten toimipaikkojen määrä kasvoi samaan 
aikaan 61,5 prosenttia ja niiden henkilöstö 
20,8 prosenttia ja liikevaihto 29,4 prosenttia. 

Seuraavaksi tarkastellaan miltä liikevaihdon 
ja henkilön kehitys näyttää keskimäärin vesi-
huollon yritysten toimipaikkatasolla Suomes-
sa ja Satakunnassa vuosina 2012–2016.  Ku-
vioissa 1 ja 2 kuvataan liikevaihdon ja henki-
löstön kehityksen määrää per toimipaikka. 

Satakunnan veden oton, puhdistuksen ja ja-
kelun yritysten toimipaikkojen liikevaihto ku-
takin toimipaikkaa kohti oli alhaisempi kuin 
koko maan vastaava vuonna 2012, mutta ti-
lanne muuttui Satakunnalle edullisemmak-
si vuosina 2013–2016 (kts. kuvio 1). Viemä-
ri- ja jätevesihuollon yritysten liikevaihto toi-
mipaikkaa kohti oli alhaisempi Satakunnas-
sa kuin koko maassa ajanjaksolla 2012–2016.

Satakunnan veden oton, puhdistuksen ja ja-
kelun yritysten toimipaikkojen henkilöstö toi-

mipaikkaa kohti oli ajanjaksolla 2012–2016 
koko maan tilanne korkeampi vuotta 2016 
lukuun ottamatta (kts. kuvio 2). Viemäri- ja 
jätevesihuollon yritysten osalta Satakunnas-
sa oli heikompi tilanne toimipaikkojen hen-
kilöstön osalta kuin koko maassa ajanjaksol-
la 2012–2016.
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Kuvio 1. Satakunnan ja koko maan vesihuollon liikevaihto (tuhatta euroa) kiintein 
hinnoin toimipaikkaa kohden 2012-2016.

Kuvio 2. Satakunnan ja koko maan vesihuollon työllisyys (työpaikat) toimipaikkaa 
kohden 2012-2016.

Lähde: Tilastokeskus ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.
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Talouskatsauksessa tarkastellaan Satakunnan talouden kehitystä sekä koko-
naisuutena että tarkemmin eri toimialoilla. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuo-
dessa, kesä- ja joulukuussa. Tämä numero on talouskatsauksen 31. numero, 
ensimmäinen ilmestyi kesäkuussa 2003. Katsauksen perusaineistoa ovat Ti-
lastokeskuksen tuottamat liiketoiminnan kuukausikuvaajat. Muista aluetilas-
toista poiketen kuvaajien viive on vain muutamia kuukausia, joten ne mah-
dollistavat talouden käänteiden seurannan myös aluetasolla. Toimialoittaisis-
sa näkymissä on hyödynnetty toimialajärjestöjen asiantuntemusta ja yleisissä 
talousnäkymissä eri ennustelaitosten julkaisuja. Katsauksen viimeisimmät tie-
dot ovat joulukuulta 2017, ennusteiden ja näkymien osalta toukokuulta 2018.
 
Satakunnan talous -katsauksen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Sata-
kuntaliiton kautta. Talouskatsauksen tiedontuotannosta vastaavat pääosin 
Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö sekä Satakuntaliitto. Lisää katsauk-
seen ja laajemmin Satakunnan kehitykseen liittyvää materiaalia löytyy inter-
net-sivuilta www.satamittari.fi. Palautetta katsauksen ja internet-sivuston ke-
hittämiseksi satakuntalaisia entistä paremmin palvelevaksi tietolähteeksi ote-
taan mielellään vastaan.

Satamittari-verkkosivusto osoitteessa http://www.satamittari.fi tarjoaa Sata-
kuntaa käsittelevää tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa. Satamittari kuvaa ajan-
kohtaisesti alueen elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn kehitystä sekä tarjoaa moni-
puolisesti Satakunnan taloutta koskevaa tietoa. Satamittarista löytyy myös kat-
tavia kunta- ja seutukuntatietoja Excel-taulukoina sekä Satakunnan yrityshake-
misto Satakanta.
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