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Satakunnan teknologiateollisuus alamäessä – rakentamisessa ja osin palveluissa jo nousua 
 
Satakunnan vuoden 2015 heinä–joulukuun talouskehitystä varjosti teknologiateollisuuden kehityk-
sen poikkeuksellisen raju sakkaaminen, ja sen jokaisen alatoimialan liikevaihto laski selvästi. Teolli-
suuden vienti putosi selvästi teknologiateollisuuden vaikeuksien myötä, mutta laskua paikkasi hie-
man metsäteollisuuden viennin kasvu. Metsäteollisuuden liikevaihtokin kohosi selvästi. Kemianteol-
lisuuden ahdinko helpotti vihdoin ja elintarviketeollisuuskin pysyi kasvu-uralla. Rakentamisen 
suhdannetilanne kohentui viime vuoden lopulla. Palvelualojen tilanne näyttäytyi edelleen tavan-
omaista harmaampana kaupan laskun vuoksi. Maakunnan yrityksissä henkilöstömäärä laski yleisesti 
rakentaminen pois lukien. Tämän seurauksena talouden palkkasumma tippui hieman. Lähiajan nä-
kymissä on lievää toiveikkuutta, sillä alueen pk-yrityksistä kasvua odottaa suurempi osa kuin laskua 
ja maakunnan yrityskannasta yli puolet pääsi kasvuun kiinni jo viime vuoden puolella.  
 
Satakunnan vuoden 2015 heinä–joulukuun talouskehitystä varjosti teknologiateollisuuden kehityksen poik-
keuksellisen raju sakkaaminen. Sen suuren painarvon myötä koko teollisuuden kehitys jäi selvästi pakkasel-
le. Teknologiateollisuuden liikevaihto joutui syöksykierteeseen, joka on suurelta osin peräisin päätoimialoista, 
koneiden ja laitteiden valmistuksesta sekä metallien jalostuksesta. Molempien alojen liikevaihto supistui tun-
tuvasti, mutta metallien jalostuksessa pudotus on peräisin lähinnä värimetallien hintojen laskusta, eikä tuo-
tantomäärä ole juuri muuttunut. Maakunnan teollisuuden yhden tärkeimmän tukipilarin, koneiden ja laitteiden 
valmistuksen voimakasta laskua selittää alueen suuryritysten tilauskantojen vaje maailmanlaajuisen sekä 
kotimaisen kysynnän hiivuttua etenkin meriteollisuudessa. Teknologiateollisuuden pienempien haarojen, me-
tallituotteiden sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto laski selvästi. Teollisuuden vien-
ti putosi myös poikkeuksellisen paljon teknologiateollisuuden vaikeuksien myötä, mutta laskua paikkasi hie-
man metsäteollisuuden viennin kasvu. Metsäteollisuuden liikevaihto kohosikin selvästi etenkin sellun käytyä 
kaupaksi myös maailmalle. Kemianteollisuuden ahdinko helpotti vihdoin ja liikevaihdon orastava nousu 
käynnistyi. Elintarviketeollisuuskin pysyi loppuvuonna 2015 kasvu-uralla, mutta nousu jäi varsin niukaksi.  
 
Rakentamisen suhdannetilanne valkeni Satakunnassa viime vuoden lopulla, ja sekä liikevaihto että henkilös-
tömäärä kääntyivät selvään nousuun pitkän laskun jälkeen. Kasvu saattaa kuitenkin jäädä tilapäiseksi. Pal-
velualoilla vuoden 2015 heinä–joulukuu näyttäytyi edelleen tavanomaista harmaampana. Pääsyynä on suu-
rimman toimialan, kaupan, sitkeästi jatkunut liikevaihdon lasku. Sen sijaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
sekä etenkin liike-elämän palveluiden loppuvuosi sujui myönteisesti liikevaihdon kasvun ansiosta. Palveluis-
sa vähennettiin henkilöstöä ainakin kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.  
 
Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto aleni Tilastokeskuksen uusimpien suhdannetietojen mukaan 
4,1 % vuoden 2015 heinä–joulukuussa vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vaikka kehitys jäi 
selvästi aikaisempaa heikommaksi teknologiateollisuuden kurimuksen myötä, kykeni entistä useampi yritys 
kohottamaan liikevaihtoaan. Tämä on kenties pysyvän käänteen merkki. Satakunnan yrityskannasta 51 % 
kasvoi viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ja 36 % saavutti yli 15 %:n nousun. Maakunnan liikevaihdon 
supistuminen onkin peräisin lähinnä yli 20 henkilön teknologiateollisuudessa toimivista yrityksistä. Kaikkiaan 
yli 20 henkilön yritysten liikevaihto supistui viime vuoden loppupuoliskolla runsaat seitsemän prosenttia. Alle 
viiden henkilön yritysten liikevaihto laski vajaan prosentin. Sen sijaan 5–20 työntekijän yritysten liikevaihto 
kasvoi jo vajaat kaksi prosenttia, mikä paikkasi hieman suurten yritysten jättämää aukkoa.   
 
Satakunnan yritysten maksama yhteenlaskettu palkkasumma putosi vuoden 2015 heinä–joulukuussa pro-
sentin edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Se on seuraa seurausta henkilöstömäärien vähenemi-
sestä lähes kaikilla päätoimialoilla rakentamista lukuun ottamatta. Palkkasumma aleni teollisuudessa elintar-
viketeollisuus ja metallien jalostus pois lukien. Pudotus oli voimakasta kemianteollisuudessa sekä telakoilla, 
joiden toiminnan huomattava supistuminen osuu vertailuajankohtaan, vuoden 2014 loppupuolelle. Muilla 
aloilla liike-elämän palveluissa ja etenkin rakentamisessa palkkasumma kohosi, kaupassa taas laski hieman.  
 
Maassa keskimäärin suhdannetilanne pysyi edelleen hyvin vaisuna vuoden 2015 heinä–joulukuussa. Liike-
vaihto laski tällöin 0,8 % vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna. Teollisuuden liikevaihto pysyi Satakun-
nasta poiketen ennallaan, sillä teknologiateollisuuden laskua paikkasi metsä- ja kemianteollisuuden nousu. 
Rakentamisen suhdannekuvan kirkastuttua liikevaihdon nousu pysyi vakaana ja palveluissa kauppaa lukuun 
ottamatta liikevaihto kasvoi. Palkkasumma kohosi koko maassa 0,8 % viime vuoden lopulla. Kasvu juontuu 
kulkuneuvojen valmistuksesta, rakentamisesta ja palveluista. Teollisuudessa kirjattiin silti yleisesti laskua.  



 

Toimialoittainen kehitys Satakunnassa heinä–joulukuussa 2015 (vertailu vuoden 2014 vastaava aika) 
 
 Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto laski (-8,4 %), kuten viennin arvo (-11,6 %). Palkkasumma 

aleni edelleen (-2,9 %) henkilöstömäärän vähenemisen jatkuttua (-5,3 %). 

 Teknologiateollisuuden (eli metalliteollisuus yhteensä) yhteenlaskettu liikevaihto sukelsi (-17,6 %). Vien-
nin arvostakin katosi merkittävä siivu (-22,4 %). Palkkasumma putosi lähinnä telakoiden vaikeuksien 
vuoksi (-2,3 %).  

 Liikevaihto romahti koneiden ja laitteiden valmistuksessa (-19,9 %). Alan palkkasummakin laski (-2,2 %).  

 Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto tippui (-5,2 %), kuten palkkasumma (-0,8 %).  

 Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto taittui jyrkkään alamäkeen (-11,1 %). Palkka-
summakin supistui yhä (-2,6 %).  

 Metallien jalostuksen liikevaihto aleni voimakkaasti (-17 %). Palkkasumma nousi silti (1,3 %).  

 Maakunnan meriteollisuus menestyi hyvin heikosti liikevaihdon laskun (-25,4 %) myötä. Palkkasumma 

supistui kuitenkin vain hieman (-1,4 %).  

 Metsäteollisuuden liikevaihdon (4,8 %) ja viennin (4,6 %) kasvu voimistui, mutta palkkasumma laski silti 

vähän (-0,3 %). 

 Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto alkoi kasvaa (1,4 %). Maksetut palkat 

putosivat silti hyvin huomattavasti (-10,1 %). 

 Elintarviketeollisuuden liikevaihdon nousu jatkui hitaana (0,6 %). Palkkasumma nousi vain vähän (0,2 %).  

 Rakentamisen liikevaihto kasvoi selvästi (10,5 %), kuten palkkasumma (9,5 %) ja henkilöstö (2,5 %). 

 Kaupan liikevaihto laski yhä hieman (-1,5 %). Palkkasummakin kääntyi laskuun (-0,6 %) 

 Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto nousi (1,8 %), mutta palkkasumma pysyi ennallaan (0,0 %). 

 Liike-elämän palvelujen liikevaihto kohosi nopeasti (4,9 %). Palkkasummakin kasvoi (2,7 %).  

 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen palkkasumman nousu tasaantui 0,6 %:iin. 

 Kaikkien neljän edellä mainitun palvelualan yhteenlaskettu henkilöstömäärä supistui yhä (-2,2 %). 

 Luovien alojen liikevaihto alkoi jälleen laskea (-3,9 %). Palkkasummakin kutistui (-2,3 %). 

 Kaikkien toimialojen yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä väheni (-2,2 %). 

 
Uusimmassa Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitys-
tä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneai-
neistoon.  
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