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Satakunnan taloudessa orastavaa nousua – enää konepajat ja meriteollisuus laskussa 
 
Satakunnan taloudessa vaikuttaisi tapahtuneen käänne, sillä vuoden 2016 heinä–joulukuussa yritys-
ten liikevaihto kohosi jo keskimäärin. Suurin muutos on tapahtunut teollisuudessa, jonka yltä har-
maat pilvet alkoivat vähitellen väistyä. Etenkin loka–joulukuu sujui varsin myönteisesti teknologiate-
ollisuuden uuden nousun ja kaupan sekä rakentamisen kasvun voimistumisen myötä. Talouden 
palkkasumma kasvoi jo hieman, mutta henkilöstömäärä aleni yhä teollisuudessa. Näkymät ovat vähi-
tellen kirkastumassa, sillä etenkin pk-yritysten odotukset ovat vahvistuneet selvästi.  
 
Vuoden 2016 heinä–joulukuussa yritysten liikevaihto kohosi jo keskimäärin. Etenkin loka–joulukuu sujui var-
sin myönteisesti teknologiateollisuuden uuden nousun ja kaupan sekä rakentamisen kasvun vahvistumisen 
myötä. Suurin muutos on tapahtunut teollisuudessa, jonka yltä alkavat harmaat pilvet vähitellen väistyä. Te-
ollisuuden kasvun käynnistyminen on juontunut metallien jalostuksen liikevaihdon värimetallien hintojen ko-
hoamiseen nojaavasta roimasta noususta, jota on tukenut metalli- sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden 
valmistuksen orastava tuore kasvukausi vuoden 2016 loka–joulukuussa. Automaatioalakin on kasvanut hui-
masti. Sen sijaan konepaja- ja meriteollisuus odottavat vielä uutta puhtia esim. öljyn hinnan kohoamisesta, 
sillä huolestuttavasti liikevaihdon sukellus jopa syveni. Elintarviketeollisuuden loppuvuosi sujui poikkeukselli-
sen heikosti liikevaihdon selvän pudotuksen vuoksi, josta tosin ainakin osa selittynee hintojen laskulla. Alan 
palkkasumman nousu tosin viitannee tuotannon kasvuun. Sen sijaan metsä- ja kemianteollisuus porskuttivat 
liikevaihdon kasvulla, mutta kemianteollisuuden näkymiä varjostaa Huntsmanin tuotantokatkos.  
 
Teollisuuden viennin arvo aleni Satakunnassa yhä, mutta aiempaa lievemmin. Metsäteollisuuden vienti ko-
hosi vauhdilla, mutta teknologiateollisuudessa kirjattiin yhä selvää laskua. Jonkinlaisena muutoksen enteenä 
voitaneen pitää ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten kasvun käynnistymistä vuoden viimeisellä neljän-
neksellä. Tällöin ne menestyivät jo pelkkiin kotimarkkinoihin keskittyviä paremmin.  
 
Rakennusalalla puhalsi loppuvuonna 2016 edelleen myötätuuli. Alan piristyminen on heijastunut liikevaihdon 
ohella myös henkilöstömääriin ja siten palkkasummaan. Kasvun ennakoidaan yhä kiihtyvän asunto-, toimiti-
la- ja korjausrakentamisessa. Palveluiden suhdannekuva pysyi viime vuoden lopulla varsin myönteisenä lii-
kevaihdon ja henkilöstömäärien nousun jatkuttua. Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi, mutta majoitus- ja ravit-
semistoiminnan tahti tasaantui. Sen sijaan liike-elämän palveluiden vire säilyi hyvin vahvana.  
 
Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kohosi vuoden 2016 heinä–joulukuussa 1,8 % vuoden 2015 
vastaavaa aikaa korkeammaksi. Heinä–syyskuussa kasvua kertyi 1,2 % ja loka–joulukuussa jo 2,4 % tekno-
logiateollisuuden nousun käynnistyttyä ja kaupan sekä rakentamisen vauhdin kiihdyttyä. Satakunnassa nou-
sukiitoon pääsi mukaan silti entisen suuruinen osa yrityskannasta, sillä suunnilleen 52 % yrityksistä kohotti 
liikevaihtoaan ja 35 % saavutti kasvua vähintään 15 %:n verran. Parhaiten menestyivät alle viiden sekä yli 20 
työntekijän yritykset. Sen sijaan 5–19 henkilön yrityksissä liikevaihto supistui. Korkeintaan viisi vuotta toimi-
neet yritykset kasvattivat liikevaihtoaan kolmanneksen. Sen sijaan vanhempien kasvu jäi alle prosenttiin. 
Suurin vaikutus kasvuun on ollut nuorilla pk-yrityksillä sekä vanhoilla suuryrityksillä, joiden loppuvuosi sujui 
yleisesti ottaen mainiosti.   
 
Yritysten maksama palkkasumma kasvoi Satakunnassa hieman viime vuoden loppupuoliskolla. Kasvua ker-
tyi yhteensä 0,4 %. Heinä–syyskuussa nousua kirjattiin 1,6 %, mutta loka–joulukuussa palkkapotti laski 0,9 
%. Palkkasumma aleni edelleen yleisesti teollisuudessa henkilöstövähennysten seurauksena ja siinä etenkin 
telakoilla ja konepajoilla sekä metsä- ja kemiateollisuudessa. Sen sijaan elintarviketeollisuudessa palkkojen 
summa kohosi samoin metallien jalostuksessa sekä elektroniikka- ja sähkötuoteteollisuudessa. Rakentami-
sessa ja palveluissa palkkasumma kasvoi kautta linjan.  
 
Koko maassa keskimäärin talouden suunta näyttää kulkevan vähitellen ylöspäin. Liikevaihto kasvoi yhteensä 
3,3 % vuoden 2016 heinä–joulukuussa edellisvuoden vastaavasta ajasta. Nousu nopeutui hieman vuoden 
loppua kohden. Teollisuudessa liikevaihto kohosi yleisesti elintarviketeollisuutta lukuun ottamatta. Myös ra-
kentamisessa sekä palvelualoilla liikevaihto kasvoi kohisten. Ainoastaan kaupan nousu jäi muita palveluita 
vaisummaksi. Palkkasumma kasvoi viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 1,8 % edellisvuoden vastaavasta 
ajasta. Teollisuuden maksama palkkasumma pysyi ennallaan, sillä elektroniikka- ja sähköteollisuuden roi-
maa pudotusta paikkasi muiden alojen nousu. Rakentamisessa ja palveluissa palkkasumma nousi henkilös-
tömäärien täydentymisen seurauksena. 



 

Toimialoittainen kehitys Satakunnassa heinä–joulukuussa 2016 (vertailu vuoden 2015 vastaava aika) 
 
 Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto kääntyi nousuun (1,4 %). Viennin arvo laski silti (-6,3 %). 

Palkkasumma aleni (-1,3 %) henkilöstömäärän vähenemisen jatkuttua (-2,0 %). 

 Teknologiateollisuuden (eli koko metalliteollisuus) yhteenlasketun liikevaihdon lasku loiveni (-2,7 %). 

Viennin arvosta suli silti merkittävä siivu (-11,6 %). Palkkasumma putosi aiempaa lievemmin (-2,7 %).  

 Liikevaihto sukelsi yhä koneiden ja laitteiden valmistuksessa (-23,2 %). Palkkasummakin laski (-6,7 %).  

 Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto putosi lievästi (-1,6 %), kuten palkkasumma (-2,8 %).  

 Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto kohosi (3,2 %), kuten palkkasumma (5,2 %).  

 Metallien jalostuksen liikevaihto kohosi ripeästi (13,4 %). Palkkasumma nousi selvästi (8,7 %).  

 Meriteollisuuden liikevaihdosta katosi selvä siivu (-25,5 %). Palkkasummakin supistui edelleen (-4,4 %).  

 Automaatio- ja robotiikka-alan liikevaihto nousi ripeästi (9,6 %), kuten palkkasumma (6,8 %) ja henkilöstö 
(7,8 %).  

 Metsäteollisuuden liikevaihdon (5,1 %) ja viennin (4,7 %) kasvu pysyi ripeänä, mutta palkkasumma laski 

silti voimakkaasti (-5,7 %). 

 Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen kasvu jatkui (2,6 %). Palkat laskivat (-5,1 %). 

 Elintarviketeollisuuden liikevaihto laski (-4,7 %). Palkkasumma nousi silti edelleen vankasti (5,0 %).  

 Rakentamisen liikevaihto kasvoi nopeasti (6,5 %), kuten palkkasumma (5,4 %) ja henkilöstö (4,6 %). 

 Kaupan liikevaihto kasvoi (2,7 %). Palkkasummakin nousi hieman (1,3 %). 

 Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu tasaantui (1,3 %). Palkkasumma nousi vähän (0,7 %). 

 Liike-elämän palvelujen liikevaihto kohosi ripeästi (5,4 %), kuin palkkasumma (5,6 %).  

 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen palkkasumman nousu nopeutui 6,3 %:iin. 

 Kaikkien neljän edellä mainitun palvelualan yhteenlaskettu henkilöstömäärä kohosi (1,1 %). 

 Luovien alojen liikevaihto kasvoi (3,7 %), mutta palkkasumma kutistui silti yhä hieman (-0,5 %). 

 Kaikkien toimialojen yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä väheni, mutta aiempaa loivemmin (-0,5 %). 

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