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SUHDANNEKUVA
Teksti: Saku Vähäsantanen

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

Satakunta vientivetoisena talousalueena on 
tavanomaista riippuvaisempi kansainvälisen 
talouden liikkeistä. Kansainvälisen valuutta-
rahaston (IMF) lokakuisen katsauksen mu-
kaan maailmantalous kasvaa 3,1 % kuluvana 
vuonna, mutta nousu nopeutuu hieman, 3,4 
%:iin, ensi vuoden aikana. Ennustetta on ru-
kattu aavistuksen alaspäin kevääseen verrat-
tuna. Teollisuusmaiden tämän vuoden 1,6 %:n 
kasvuodotus kohentuu ensi vuonna hitusen 
eli 1,8 %:iin. Yhdysvaltojen talous kasvaa 1,6 

% tänä ja 2,2 % ensi vuonna. Euroalueen kas-
vu hidastuu vuoden 2016 1,7 %:sta vuoden 
2017 1,5 %:iin. Kehittyvissä maissa nousu on 
ripeää: tänä vuonna 4,2 % ja ensi vuonna 4,6 
% IMF:n ennusteen mukaan. Kasvun pääpai-
no on Kauko-Idässä. Suomen talouden nou-
sutahti on vaisua, sillä tänä vuonna ylletään 
vain 0,9 %:iin ja ensi vuonnakin ainoastaan 
1,1 %:iin. Näin matalat kasvuluvut Suomes-
sa ja Euroopassa eivät lupaa ripeää käännettä 
vientivetoiselle Satakunnan taloudelle. Kehi-
tys nojaa siten tavallista enemmän kotimark-
kinoiden varaan.  

Suomen Yrittäjien ja Finnveran syksyn pk-
yritysbarometrin mukaan maamme pk-yri-
tysten odotukset lähiajan suhdannekehityk-
sestä ovat huomattavasti aiempaa valoisam-
mat. Muutokset kevään 2016 barometriin ver-
rattuna ovat selvät. Talouskasvu on käynnis-
tynyt, ja sen ennakoidaan jatkuvan maltilli-
sena, mutta vakaana. Muutokseen vaikuttaa 
kotimarkkinoiden suotuisa kehitys, joka kom-
pensoi vientikysynnän heikkoutta. Pk-yrityk-
sistä jo 43 % arvioi suhdanteiden paranevan 
ja vain 11 % heikkenevän seuraavan vuoden 
kuluessa. Saldoksi muodostuu 32, jossa on 

Lähiajan näkymät

Satakunnan vientivetoinen talous odottaa edelleen nostetta maailmantalouden 

piristymisestä. Maamme saamat suuret laivatilaukset luovat osaltaan uskoa 

tulevaan ja alihankintaketjujen sekä muiden välillisten vaikutusten kautta osan 

siivusta saanee myös Satakunta, jossa maakunnan omakin telakkateollisuus on 

Rauman johdolla vihdoin vähitellen elpymässä. Tällä hetkellä suurimpia kipukohtia 

maakunnan aluetaloudessa on alamäki koneiden ja laitteiden valmistuksessa, johon 

kuuluu suurelta osin myös tilauskantaansa menettänyt offshore-teollisuus. Myös 

muualla teknologiateollisuudessa liikevaihto on alkuvuonna edelleen supistunut 

selvästi, joskin värimetallien alentunut hinta saa kehityksen näyttämään vielä 

todellista kurjemmalta. Sen sijaan muun teollisuuden suhdannekuva piirtyy 

valoisampana. Metsäteollisuuden liikevaihto ja vienti kohosivat. Kemianteollisuus 

jatkoi alkuvuonna vankasti kasvu-uralla, mutta elintarviketeollisuuden liikevaihto 

supistui poikkeuksellisesti aivan alkuvuodesta. Maakunnan teollisuuden vienti 

pysyi silti tiukasti laskusuunnassa metallialojen suuren painoarvon vuoksi. 

Rakennusalalla alkuvuosi sujui hyvin suotuisissa merkeissä. Palvelualojen kasvu 

näyttää voimistuneen. Kauppakin pääsi kuiville pitkään jatkuneen liikevaihdon 

laskun pysähdyttyä ainakin tilapäisesti. Talouden palkkasumma pysyi ennallaan, 

mutta yritysten henkilöstö supistui hieman teollisuuden vähennysten vuoksi. 

Talouden näkymät ovat vähitellen kirkastumassa etenkin maakunnan pk-yrityksissä.
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Katsauksessa liikevaihdon, palkkasumman 
ja viennin kehitystä on kuvattu Tilastokes-
kuksen asiakaskohtaisen suhdannepalve-
lun tuottamilla indeksisarjoilla. Indeksi-
sarjat kuvaavat tarkasteltavan muuttujan 
(esim. liikevaihto) kehitystä suhteessa pe-
rusvuoteen 2010. Indeksisarjojen tulkinnas-
sa olennaista on, minkä kahden ajankoh-
dan välistä kehitystä arvioidaan. Esimer-
kiksi mitä alemmalta (perusvuotta alem-
malta) tasolta indeksisarja lähtee vuonna 
2005, sitä nopeampaa kasvu on ollut vuosi-
en 2005–2010 välisenä aikana. Trendikuvi-
oiden tarkastelussa on lisäksi huomioitava, 
että niiden loppuosa saattaa tarkistua (re-
visoitua) tulevien kuukausitietojen päivittä-
misen jälkeen. Muut katsauksessa esitetyt 
tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
ja Satakunnan ELY-keskuksen tuottamiin 
tilastoihin. Katsauksessa on hyödynnetty 
myös eri toimialajärjestöjen ja ennustelai-
tosten asiantuntemusta.

>>

+ Korkeintaan viisi vuotta toimineet yritykset 
 voimakkaassa kasvussa

+	Metsäteollisuuden liikevaihto ja vienti nosteessa

+ Kemianteollisuus jälleen kasvu-uralla 

+ Rakentaminen vauhdissa

+ Kaupassa orastavaa nousua

+ Majoitus- ja ravitsemistoiminta mainiossa 
 vireessä

+ Liike-elämän palvelut vedossa

– Maakunnan yritysten liikevaihto ja henkilöstö 
yhä keskimäärin pudotuksessa

– Teollisuuden vienti sakannut edelleen

– Koneiden ja laitteiden valmistus luisussa

–	 Meriteollisuus ja telakat osin heikossa hapessa

– Metallituotteiden sekä elektroniikka- ja sähkö-
tuotteiden valmistus yhä laskussa

SATAKUNNAN SUHDANNEKEHITYS:

PLUSSAT

MIINUKSET

non ennustetaan kasvavan loivasti.

Vuoden 2016 tammi–
kesäkuun talouskehitys
Satakunnan vuoden 2016 tammi–ke-
säkuun talouskehitystä varjosti tekno-
logiateollisuuden vaikeudet, joka piti 
koko teollisuuden pinnan alla. Sekä 
koneiden ja laitteiden valmistuksen 
että metallien jalostuksen liikevaihto 
sukelsi voimakkaasti. Jälkimmäisessä 
lasku on peräisin lähinnä värimetalli-
en laskevasta hintatasosta, joten val-
mistusmäärien pudotus on koskenut 
konepajateollisuutta. Siihen kuuluvan 
meriteollisuuden tuotannosta on hä-
vinnyt maakunnassa merkittävä siivu 
mm. öljyn hinnan alhaisuuden vuok-
si. Myös muunlaisen tuotannon ky-
syntä on osin hiipunut. Koska kone- 
ja laitevalmistuksen liikevaihto ja ar-

parannusta kahdeksan yksikköä kevääseen 
verrattuna. Satakunnassa yleiset suhdanne-
näkymät ovat hieman maan keskitasoa hei-
kommat, mutta selvästi myönteisemmät kuin 
keväällä. Saldo kohosikin +4:stä +28:aan. Vas-
taajista 40 % ennakoi nousua ja 11 % laskua. 
Myös mm. henkilöstöön, liikevaihtoon, kan-
nattavuuteen ja vakavaraisuuteen odotetaan 
maakunnassa kasvua. Investoinnit ovat sen si-
jaan jäissä, sillä niihin ei ole nousua luvassa. 

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) lokakuun 
luottamusindikaattoreiden mukaan maamme 
yritysten suhdannekuva piirtyy jo selvästi ai-
empaa myönteisempänä etenkin rakentami-
sessa sekä palvelualoilla. Molemmissa luot-
tamus on kohonnut jo yli keskimääräisen. 
Pitkään alamäkeä luisuneen kaupankin luot-
tamus on vahvistunut lokakuuhun mennes-
sä takaisin pitkän ajan keskiarvon tasoonsa. 
Teollisuuden suhdannetilanne on edelleen 
vähän tavanomaista heikompi, mutta tuotan-
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>> vonlisäys ovat korkeita ja ala on myös huo-
mattava työllistäjä, on sillä merkittävä vaiku-
tus maakunnan suhdannetilaan. Metallituot-
teiden sekä elektroniikka- ja sähkötuotteiden 
valmistuksen tuotanto on pudonnut myös lii-
kevaihdon laskusta päätellen, mutta lasku on 
jäänyt konepajoja loivemmaksi. Lisäksi maa-
kunnan telakoista Technip potee pulaa uusis-
ta tilauksista. Kaikkien metallialojen yhteen-
lasketun viennin arvon muutos painui alku-
vuonna pahasti pakkaselle. 

Sen sijaan muun teollisuuden suhdannenä-
kymät piirtyvät kirkkaampina, sillä metsäte-
ollisuuden liikevaihto ja vienti kohosivat al-
kuvuonna, mikä paikkasi hieman teknologia-
teollisuuden romahdusta. Maakunnan teolli-
suuden vienti pysyi silti tiukasti laskusuunnas-
sa metallialojen suuren painoarvon vuoksi. 
Ne kun vastaavat hieman runsaasta puolesta 
teollisuuden viennin arvosta. Vaikka alueen 
vienti supistui, pärjäsivät ulkomaankauppaa 
harjoittavat yritykset silti kotimarkkinayrityk-
siä hieman paremmin alkuvuonna. Kemiante-
ollisuus pysyi ensimmäisellä vuosipuoliskol-
la vankasti kasvu-uralla, mutta elintarvikete-
ollisuuden liikevaihto supistui poikkeukselli-
sen paljon aivan alkuvuodesta. 

Maakunnan rakennusalalla alkuvuosi sujui 
hyvin valoisissa merkeissä, sillä liikevaihto 
kohosi ripeästi. Alueella on käynnissä uusia 

investointeja, joiden lisäksi myös korjausra-
kentaminen on kannatellut alaa. Tämä on joh-
tanut myös henkilöstömäärien selvään nou-
suun. Palvelualojen kasvu näyttää voimistu-
neen, sillä majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
sekä erityisesti liike-elämän palveluiden liike-
vaihto kasvoi nopeasti. Myös kauppa pääsi 
kuiville pitkään jatkuneen liikevaihdon las-
kun pysähdyttyä ainakin tilapäisesti. Palvelu-
alojen myönteinen vire heijastui myös henki-
löstömääriin, sillä pitkästä aikaa palveluiden 
työllisyys koheni.   

Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaih-
to aleni 1,2 % vuoden 2016 tammi–kesäkuus-
sa vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna Tilastokeskuksen tuoreimpien tieto-
jen mukaan. Vuosineljännesten välille ei juu-
ri eroa muodostunut. Maakunnan yrityksis-
tä keskimäärin 51 % kasvatti liikevaihtoaan 
alkuvuonna yli 15 %:n nousun saavutti suun-
nilleen 35 % alueen yrityksistä. Taantuvaan 
liikevaihtoon nähden korkeat kasvuosuudet 
kertovat Satakunnan yritysten ja toimialojen 
välisistä merkittävistä eroista. Suurten teol-
lisuuslaitosten alakuloa paikkasivat pienet 
ja tuoreet yritykset. Korkeintaan viisi vuotta 
toimineet yritykset kasvattivat liikevaihtoaan 
keskimäärin yli 40 %. Alle 20 työntekijän yri-
tysten liikevaihto kasvoi hieman koko ensim-
mäisen vuosipuoliskon ajan. Sen sijaan suu-
rempien, vähintään 20 hengen yritysten, jot-

ka toimivat lähinnä teknologiateollisuudessa, 
suuri painoarvo piti koko aluetalouden edel-
leen kurimuksessa. Toisaalta metallien jalos-
tuksen merkittävä asema luo suhdannekehi-
tykseen todelliseen tuotannon muutokseen 
nähden liian synkän kuvan, sillä värimetal-
lien laskeva hinta painoi liikevaihtoa alas il-
man merkittäviä muutoksia tuotantomäärissä. 

Satakunnan yritysten maksama palkkasum-
ma pysyi vuoden 2016 tammi–kesäkuussa 
käytännössä ennallaan vuodentakaiseen 
vastaavaan aikaan verrattuna (vähennystä 
tarkalleen 0,1 %). Lasku kuitenkin pysähtyi, 
mikä on osaltaan seurausta henkilöstömää-
rien kasvusta sekä rakentamisessa että pal-
veluissa. Palkkasumma kohosi em. alojen li-
säksi myös maakunnan elintarviketeollisuu-
dessa, kemianteollisuudessa sekä metallien 
jalostuksessa. Muilla teollisuuden haaroilla 
palkkasumma aleni, joten koko teollisuudes-
sa keskimäärin kirjattiin edelleen laskua, jo-
ka on lähtöisin henkilöstön vähenemisestä. 

Maassa keskimäärin suhdannekehityksen 
suuntaviivat kulkivat alkuvuonna suunnilleen 
samaan suuntaan kuin Satakunnassa. Kaikki-
en toimialojen yritysten yhteenlaskettu liike-
vaihto kasvoi kuitenkin kuluvan vuoden tam-
mi–kesäkuussa 1,5 % edellisvuoden ensim-
mäiseen puoliskoon verrattuna. Teollisuu-
den liikevaihto tippui yleisesti, mutta metal-
lien jalostuksen Satakuntaa pienempi paino-
arvo teki laskusta hieman loivemman. Huo-
lestuttavinta on koneiden ja laitteiden sekä 
elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuk-
sen sitkeä pudotus. Rakentaminen ja palve-
lut pysyivät suhteellisen mainiossa vireessä. 
Kaupan laskukin taittui hienoiseksi nousuk-
si. Talouden palkkasumma jatkoi loivaa kas-
vuaan, jota kertyi 1,1 %:n verran alkuvuonna 
vuodentakaisesta. Palkkasumma aleni yleises-
ti teollisuudessa, mutta rakentaminen ja pal-
velut korjasivat osaltaan vajetta.

Satakunnan palkkasumman jakauma v. 2015

Elintarviketeollisuus 89
Metsäteollisuus (puu- ja paperiteollisuus) 114
Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistus 87
Metallien jalostus 86
Metallituotteiden valmistus 91
Koneiden ja laitteiden valmistus 144
Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 16
Muu kulkuneuvojen valmistus (telakat) 26
Teknologiateollisuus (TOL 24-30) 366
Meriklusteri 124
Kokemäenjokilaakson teollisuusvyöhyke 372
M20-teollisuuspuisto 41
Koko teollisuus (TOL BCD) 825
Rakentaminen 207
Tukku- ja vähittäiskauppa 242
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 81
Liike-elämän palvelut (TOL JLMN) 319
Luovat alat 139
Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut 108
Kaikki toimialat yhteensä 2 903  

Satakunnan palkkasumma (milj. €) 
toimialoittain v. 2015, luvut ovat arvioita

Elintarviketeollisuus
3 %

Metsäteollisuus 
(puu- ja paperiteoll.)

4 %

Kemikaalien sekä kumi- 
ja muovituotteiden valm.

3 % Metallien jalostus
3 %

Metallituotteiden valmistus
3 %

Koneiden ja laitteiden valmistus
5 %

Elektroniikka- ja sähkö-
tuotteiden valmistus

1 %

Rakentaminen
7 %

Muu kulkuneuvojen 
valmistus (telakat)

1 %
Tukku- ja 

vähittäiskauppa
8 %

Majoitus- ja 
ravitsemistoiminta

3 %

Liike-elämän palvelut 
(TOL JLMN)

11 %

Yksityiset terveys- 
ja sosiaalipalvelut

4 %

Muut
(osin julkinen sektori, 

jonka osuus on n. 28 %)
44 %



5 SATAKUNNAN TALOUS 28 • joulukuu 2016

Satakunnan yritysten alkuvuoden henkilö-
kehityksessä on jo myönteistä virettä. Ra-
kentamisen nousu on johtanut alan hen-
kilöstön entistä nopeampaan täydentymi-
seen (kasvua 6,3 %) ja myös palvelualoilla 
hienoinen nousu (0,5 %) on käynnistynyt. 
Sen sijaan teollisuudesta väkeä vähennet-
tiin edelleen, mutta hieman aiempaa lievem-
min. Teollisuuden parissa työskenteli maa-
kunnassa vuoden 2016 ensimmäisellä puo-
liskolla 3,3 % vähemmän henkilöitä kuin sa-
maan aikaan vuotta aiemmin. Yritykset vä-
hensivät keskimäärin prosentin henkilös-
töstään tuolloin.  

Työttömien määrä Satakunnassa on huhti-
kuusta alkaen laskenut viimevuotista alem-
malle tasolle. Syyskuun lopussa työttömiä 
työnhakijoita oli 13 200, mikä on reilut 400 
henkeä vähemmän kuin vuotta aikaisem-
min. Työttömien osuus työvoimasta oli 12,9 
%. Työttömien miesten ja yli 50-vuotiaiden 
työttömien määrä kääntyi laskuun jo heti al-
kuvuodesta. Sen sijaan naisten ja nuorten, 
alle 25-vuotiaiden, työttömyys laski vasta ke-
sällä vuoden takaista alemmaksi. Pitkäaikais-
työttömyys seuraa tyypillisesti jäljessä yleis-

Paavo Okko
Kansantaloustieteen professori emeritus  |  
Turun kauppakorkeakoulu  |  Turun yliopisto

Suomen bruttokansantuote nousi viime 
vuonna vain 0,2 %. Tälle vuodelle ennuste-
taan noin prosentin kasvua. Uusimmat tie-
dotkaan eivät ole muuttaneet kuvaa selke-
ästi paremmaksi. Toisen vuosineljänneksen 
luvut näyttivät mieluummin huonompaan 
suuntaan. Viennin ja teollisuuden vetoavun 
puuttuessa kotimainen kysyntä ei riitä vauh-

dittamaan nousua, vaikka rakentaminen ja 
investoinnit näyttävätkin tietä parempaan. 

Yleiskuva on samanlainen Satakunnassakin. 
Vienti ei vedä, ja teollisuus on kokonaisuu-
dessaan kehittynyt vaatimattomasti. Esimer-
kiksi elektroniikka- ja sähkötuotteiden val-
mistuksessa menee kuitenkin koko maata 
paremmin. Supistuneesta telakkatuotan-
nosta on saatu lupaavia uutisia, jotka johta-
vat myöhemmin tuotannon nousuun. Sata-
kunnan elintarviketeollisuus on kasvanut ko-
ko maata selvästi vahvemmin. Myös raken-
tamisen kasvu on ollut viime aikoina muuta 
maata nopeampaa, mutta liikevaihdon taso 
on vieläkin melko alhaalla.

Kilpailukykysopimus parantaa maan hinta-
kilpailukykyä, ja maailmantalouden kasvu 
näyttää jatkuvan, vaikka vauhti ei olekaan 
entinen. Nämä tekijät tukevat sitä, että hi-
das kasvu voi jatkua Suomessa. Brexit ja Sak-
san sekä Italian pankkien tilanne ovat esi-

merkkejä riskeistä, jota voivat häiritä vaisu-
akin kasvua. Rakentaminen sekä tuotannol-
liset investoinnit ja yritysten odotukset viit-
taavat siihen, että kasvu tulee jatkumaan. Il-
man viennin piristymistä se on parhaassa-
kin tapauksessa hidasta.

Monelle on varmaan yllätys, että yksityi-
nen kulutus on nyt selvästi korkeammalla 
kuin vuonna 2008, vaikka tuotanto on vie-
läkin alempana kuin silloin. Yksityisen kulu-
tuksen osuus bkt:stä oli viime vuonna 55,8 
% eli poikkeuksellisen korkealla tasolla. Tä-
mä näkyy Satakunnassakin niin, että kaup-
pa ja monet muutkin palvelutuotannon alat 
ovat voineet kasvaa.

Talouskehitys pitää meitä siis edelleen jänni-
tyksessä. Uutiset ovat onneksi kertoneet Tu-
run ja Rauman telakan lisäksi muullekin vien-
tituotannolle tulleista tilauksista. Niitä kaiva-
taan lisää Satakunnassakin. Nyt tarvitaan yri-
tysten ja koko talouden uudistumiskykyä.

tä työttömyyskehitystä. Kuitenkin myös pit-
käaikaistyöttömyyden kasvu on taittunut ja 
syyskuussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttö-
mänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä 
laski jo niukasti vuoden takaista alemmaksi.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien 
määrä on alentunut eniten rakennus-, kor-
jaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja 
kuljetustyöntekijöiden sekä maanviljelijöi-
den ja metsätyöntekijöiden ryhmissä. Muu-
tamissa ammattiryhmissä, kuten palvelu- ja 
myyntityössä sekä asiantuntijatyössä, työttö-
myys on vielä kasvanut vuoden takaisesta.

Kuluvan vuoden aikana tammi–syyskuus-
sa työ- ja elinkeinotoimistossa on ollut kuu-
kausittain keskimäärin noin 2 800 avointa 
työpaikkaa, mikä on vajaat 200 enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Selvästi eniten avoi-
mien työpaikkojen määrä on kasvanut eri-

tyisasiantuntijoiden ammattiryhmässä. Ky-
syntää on ollut aiempaa enemmän esimer-
kiksi konetekniikan, sähkötekniikan ja muis-
ta tekniikan erityisasiantuntijoista. Määrälli-
sesti eniten työpaikkoja on ollut palvelu- ja 
myyntityössä, vaikkakin alan avoimet työpai-
kat ovat hieman vähentyneet viime vuodes-
ta. Työvoiman saatavuusongelmat eivät ole 
vielä lisääntyneet. Eniten vaikeuksia työvoi-
man saatavuudessa on terveydenhuollon ja 
sosiaalialan lisäksi rakennusalan ammateissa.

Työttömyyden alenemista Satakunnassa hi-
dastaa lomautusten suuri määrä niin teolli-
suudessa kuin julkisella sektorilla kunnissa. 
Tammi–syyskuun aikana työttömien yhteis-
määrään laskettavia kokoaikaisesti lomautet-
tuja on ollut keskimäärin reilut 1 300 hen-
keä, mikä on vajaat 200 enemmän kuin vii-
me vuonna vastaavana aikana. Syyskuun lo-
pussa lomautettuja oli noin 1 100.

Henkilöstömäärien kehitys Satakunnassa, kaikkien toimialojen yritykset yhteensä
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Työttömyys kääntynyt laskuun

Teksti: Hannu Ahvenjärvi 

ja Saku Vähäsantanen

Elpyminen vaatii viennin 
ja teollisuuden uudistuvaa 
nousua
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Teksti: Saku Vähäsantanen

TEOLLISUUS 

Teollisuuden suhdannekuva näyttäytyy edel-
leen varsin harmaana Satakunnassa ja maas-
sa keskimäärin. Sekä liikevaihto että erityi-
sesti vienti laskivat vuoden 2016 tammi–
kesäkuussa molemmilla alueilla. Alakoh-
tainen vaihtelu on pysynyt suurena. Liike-
vaihto kasvoi Satakunnan metsä- ja kemi-
anteollisuudessa. Ainakin ensin mainitussa 
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myös viennin arvo kohosi selvästi. Sen si-
jaan maakunnan pitkän ajan kestomenesty-
jän, elintarviketeollisuuden, liikevaihto las-
ki selvästi tammi–maaliskuussa, mikä pai-
noi alan ensimmäisen vuosipuoliskon liike-
vaihdon laskuun. Teknologiateollisuuden lii-
kevaihto aleni selvästi, sillä metallien jalos-
tuksen sekä koneiden ja laitteiden valmis-

tuksen liikevaihto supistui huomattavasti. 
Metallien jalostuksen pudotus on peräisin 
lähinnä värimetallien hintojen laskusta, jo-
hon tuotanto ei juuri reagoi. Sen sijaan ko-
nepajojen kehitys on huolestuttavaa ja suu-
ren osan laskusta selittää meriteollisuuden 
kehnohko suhdannekuva etenkin öljyyn liit-
tyvän laitteiston kysynnässä. 
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 Tammi–kesäkuu -4,2 % -0,9 % 
  Tammi–maaliskuu -3,7 % -2,5 % 
  Huhti–kesäkuu -4,6 % 0,6 %

 Tammi–kesäkuu -2,4 % -1,9 %
  Tammi–maaliskuu -2,1 % -1,7 %
  Huhti–kesäkuu -2,6 % -2,0 %

 Tammi–kesäkuu -7,0 % -2,6 %
  Tammi–maaliskuu -4,5 % -5,3 %
  Huhti–kesäkuu -9,2 % 0,1 %

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

Teollisuus	2016	vs.	2015
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Vienti

Henkilöstömäärä

Koko teollisuuden (TOL BCD) henkilöstömäärän kehitys Satakunnassa
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Sen sijaan myönteistä on pienten, alle vii-
den henkilön teollisuusyritysten kasvun vi-
riäminen. Niitä toimii maakunnassa runsaat 
tuhatkunta. Niiden painoarvo jää silti suur-
ten laitosten varjoon, sillä maakunnan kaik-
kiaan 170:n vähintään 20 hengen teollisuus-
yritysten liikevaihto tippui yhä tuntuvasti. 
Ne pitivät koko teollisuuden laskukiertees-
sä. Siihen ei auttanut edes 5–19 työntekijän 
yritysten hienoinen nousu. Kuitenkin keski-
määrin puolet maakunnan teollisuuden val-
mistajista kasvatti liikevaihtoaan ja alan yri-
tyskannasta suurin piirtein kolmasosa syn-
nytti nousua vähintään 15 %:n verran. Si-
ten ala- ja yrityskohtainen tilanne vaihtelee 
yhä melkoisesti. 

Satakunnan teollisuuden henkilöstö supis-
tui edelleen vuoden 2016 alkupuoliskolla, 
mutta jo hieman aiempaa lievemmin. Si-
ten myös palkkasumma aleni. Suurin lasku 
on peräisin telakoilta, mutta myös muualla 
teknologiateollisuudessa metallien jalostus 
pois lukien palkkojen summa putosi. Metsä-
teollisuudessa palkkasumma pysyi likimain 

ennallaan liikevaihdon kasvusta huolimatta. 
Elintarvike- ja kemianteollisuudessa palkka-
summa kohosi. 

Valtakunnallisesti teollisuuden liikevaihto 
laski alkuvuonna vain vähän. Suurin osa sii-
tä on peräisin teknologiateollisuudesta, jos-
sa etenkin merkittävät korkean työn tuotta-
vuuden alat koneiden ja laitteiden sekä elekt-
roniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kärsi-
vät edelleen vaisusta suhdannekehitykses-
tä. Tilannetta paikkaa osaltaan laivatilausten 
täydentyminen. Elintarvike- ja kemianteolli-
suuden liikevaihto laski aavistuksen. Metsä-
teollisuus pysyi nousu-uralla ja sen vientikin 
kasvoi jonkin verran. Teollisuuden maksa-
ma yhteenlaskettu palkkasumma laski edel-
leen hyvin yleisesti, ja ainoastaan kulkuneu-
vojen valmistuksessa näyttäisi ainakin laiva-
tilaukset kohottaneen tarvetta lisähenkilös-
tölle. EK:n mukaan teollisuudessa on kään-
teen merkkejä ilmassa, sillä sen luottamus 
on kääntynyt vuoden lopulla nousuun alku-
vuoteen verrattuna. Lokakuun indikaattori 
sai arvon -4. Pitkän ajan keskiarvo, +1, hää-

möttää siten entistä lähempänä. Teollisuus-
yritykset arvioivat tuotantonsa kasvavan loi-
vasti. Tilauskanta on kohentunut, mutta on 
edelleen alle tavanomaisen.  
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 Tammi–kesäkuu -14,5 % -3,4 %
  Tammi–maaliskuu -13,6 % -4,9 %
  Huhti–kesäkuu -15,4 %  -2,2 %

 Tammi–kesäkuu -17,7 % -6,4 %
  Tammi–maaliskuu -13,6 % -8,1 %
  Huhti–kesäkuu -21,4 % -4,9 %

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

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Vienti

Teknologiateollisuus	2016vs.	2015
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

Satakunnan teknologiateollisuuden (TOL 24–
30, ei sis. tietotekniikka-alaa) liikevaihto su-
pistui edelleen merkittävästi vuoden 2016 
tammi–kesäkuussa. Jokaisen päätoimialan 
liikevaihto laski. Erityisen suuresti sukelsi 
metallien jalostus sekä koneiden ja laittei-
den valmistus, joiden liikevaihdosta kato-
si liki viidennes. Metallien jalostuksen tuo-
tanto ei kuitenkaan liene juuri muuttunut, 
vaan pudotus juontaa juurensa värimetalli-
en alenevasta hintakehityksestä. Koska me-
tallien jalostuksen osuus koko teknologiate-
ollisuuden liikevaihdosta on noin 45 %, jää 
alan liikevaihdosta juontuva suhdannekuva 
liiankin synkäksi todellisiin tuotannon muu-
toksiin nähden. Sen sijaan koneiden ja lait-
teiden valmistuksen liikevaihdon pudotus 
on peräisin tuotannon vähenemisestä mm. 
meriteollisuuden vaikeuksien vuoksi. Kos-
ka konepajateollisuus on myös suuri työllis-
täjä, hyvin tuottava sekä muodostaa merkit-
tävän osan teollisuuden arvonlisäyksestä ja 
viennistä, on alan kurimus tällä hetkellä yk-
si maakunnan talouskehityksen pahimmis-
ta kipukohdista. 

Myös metallituotteiden sekä elektroniikka- 
ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto 
aleni selvästi, mutta alat ovat selvästi pie-
nempiä kuin metallien jalostus ja koneval-
mistus. Metallialojen viennin arvokin ale-
ni edelleen selvästi, mikä on osin peräisin 

metallien hintojen laskusta, joten vientimää-
rät eivät mahdollisesti ole pudonneet aivan 
yhtä voimakkaasti. Joka tapauksessa kehi-
tys on huolestuttavaa, mutta tämän hetken 
suhdannekuva pohjautuu kuitenkin muuta-
mien alojen kysynnän todennäköisesti tila-
päiseen notkahdukseen, joten isoa rakenne-
muutosta tuskin on odotettavissa. Mikäli öl-
jyn hinta vielä nousee, alkanee myös meri-
teollisuuden toipuminen. 

Satakunnassa yritys- ja alakohtainen hajonta 
on yhä suurta, sillä tammi–maaliskuussa 43 
% metallialojen yrityksistä kasvatti liikevaih-
toaan heikosta kokonaiskehityksestä huoli-
matta ja yli 15 %:n kasvuun kykeni reilu siivu 
eli 31 % kannasta. Huhti–kesäkuussa osuu-
det kohosivat entisestään, vastaavasti 52:een 
ja 37 %:iin. Selitys löytyy alle viiden henki-
lön yritysten nopeasta kasvusta ja suuresta 
lukumäärästä. Kuitenkin yli viiden työnteki-
jän yritysten liikevaihto laski edelleen roi-
masti, joten niiden valtaisa painoarvo pidät-
teli kasvua. Käytännössä metallialojen kaik-
ki 74 vähintään 20 henkilöä työllistävää yri-
tystä ovat sen verran suuria toimijoita, että 
pienempien yritysten vaikutus kehitykseen 
jää hyvin ohueksi. Näiden liikevaihto pysyi 
tiukasti laskussa. 

Huomattavaa on kuitenkin alan uusien toimi-
joiden suotuisa kehitys, sillä alle viisi vuotta 

TEKNOLOGIATEOLLISUUS

pyörineet yritykset kirjasivat muhkean, run-
saan 60 %:n kasvun ensimmäisellä vuosinel-
jänneksellä ja toisellakin vielä runsaat 20 %. 
Palkkasumma laski yleisesti maakunnan me-
talliyrityksissä, joten henkilöstöä on vähen-
netty. Kasvua kirjattiin ainoastaan metallien 
jalostuksessa. Suurin pudotus on peräisin te-
lakoiden syväsukelluksesta. 

Maassa keskimäärin teknologiateollisuuden 
suhdannekuva piirtyy edelleen synkkänä, sil-
lä jokaisen päätoimialan liikevaihto aleni al-
kuvuonna metallituotteiden valmistusta lu-
kuun ottamatta. Tärkeät korkean tuottavuu-
den alat, kuten koneiden ja laitteiden sekä 
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METALLIEN JALOSTUS 

Metallien jalostuksen liikevaihdon sukelluk-
sessa näkyy selvästi etenkin värimetallien 
alentunut hintataso, joka tosin ei välttämättä 
tuotantomääriin ainakaan kovin paljon vaiku-
ta. Satakunnassa alan liikevaihdosta suli mil-
tei viidennes lähinnä kuparin ja nikkelin hin-
tojen putoamisen myötä. Niiden hinta on ol-
lut merkittävästi alempi vuoden 2016 tammi–
kesäkuussa vuoden 2015 vastaavaan aikaan 
verrattuna. Myös maassa keskimäärin liike-
vaihto valahti alaspäin, mutta Teknologiate-
ollisuus ry:n mukaan terästuotteiden, väri-
metallien, valujen ja metallimalmien yhteen-
laskettu tuotannon määrä kohosi maassam-
me tammi–elokuussa kahdeksan prosenttia 
suuremmaksi kuin vuotta aiemmin. Näistä 
ainoastaan valujen tuotantomäärät pysyivät 
suunnilleen ennallaan, muissa kirjattiin kas-

 Tammi–kesäkuu -19,4 % -12,9 %
  Tammi–maaliskuu -16,0 % -12,5 %
  Huhti–kesäkuu -22,5 % -13,3 %

 Tammi–kesäkuu 5,5 % -3,1 %
  Tammi–maaliskuu 6,5 % -0,8 %
  Huhti–kesäkuu 4,5 % -5,1 %

Metallien	jalostus	2016	vs.	2015
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

vua. Etenkin kesällä värimetallien tuotanto 
on kohonnut. Voitaneen myös olettaa, että 
Satakunnassa tuotanto ei olisi ainakaan ol-
lut laskusuunnassa, etenkin kun palkkasum-
ma on kohonnut selvästi. Sen kasvuun vai-
kuttanee tosin myös merkittävän toimijan si-
säiset järjestelyt. Valtakunnallisesti henkilös-
töä vähennettiin vajaat kaksi prosenttia Tek-
nologiateollisuus ry:n mukaan vuoden 2016 
ensimmäisen puoliskon aikana. Tämä näkyy 
myös palkkasumman putoamisena. 

Satakunnassa metallien jalostuksen toimi-
alaan kuuluu vajaat parikymmentä yritystä, 
joista 11 työllistää vähintään 20 henkilöä. 
Niiden kehitys määrää käytännössä täysin 
alan suuntaviivat. Koska niiden liikevaih-
to supistui selvästi, näkyy se vahvasti ko-
ko alalla. Tosin myös alle 20 hengen yritys-
ten liikevaihdosta suli merkittävä siivu. Sik-
si tammi–maaliskuussa liikevaihtoaan kas-
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vatti vain 21 % metallien jalostajista, ja huh-
ti–kesäkuussakin 28 %. Näiden kaikkien kas-
vu jäi korkeintaan 15 %:iin. Huomionarvois-
ta on myös vientiyritysten selvästi kotimark-
kinoille suuntaavia parempi menestys. Kan-
sainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten lii-
kevaihdosta katosi alkuvuonna keskimäärin 
kymmenisen prosenttia, kun taas pelkästään 
Suomeen suuntaavat menettivät yli viiden-
neksen liikevaihdostaan. 

elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 
pysyivät tiukasti alamäessä ja myös teknolo-
giateollisuuden vienti supistui selvästi. Tämä 
on Suomen talouskehityksen yksi vakavim-
mista ongelmista, joita tosin uudet laivatila-
ukset osin lieventävät.

Palkkasumma kääntyi kuluvan vuoden en-
simmäisellä puoliskolla laskuun, sillä Tek-

nologiateollisuus ry:n suhdannekatsauksen 
mukaan alan henkilöstö supistui tällöin pro-
sentin verran. Samaisen raportin mukaan 
alan yritykset saivat maassa keskimäärin uu-
sia tilauksia huhti–kesäkuussa 24 % niukem-
min kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta ai-
emmin ja kolme prosenttia vähemmän kuin 
edeltävällä neljänneksellä. Heinä–syyskuus-
sa tuoreiden tilausten taso aleni kuusi pro-

senttia edellisvuoden lukemista, mutta ko-
hosi hieman edellisestä neljänneksestä. Ti-
lauskannan arvo supistui syyskuun lopussa 
hieman vuotta aiemmasta, mutta pysyi ke-
säkuun 2016 lopun tasolla. Viime kuukausi-
en tilauskehityksen perusteella teknologia-
teollisuuden yritysten liikevaihdon arvioi-
daan pysyvän talvella samana kuin samaan 
aikaan vuotta aiemmin.
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 Tammi–kesäkuu -2,9 % 1,4 %
  Tammi–maaliskuu -1,9 % -1,6 %
  Huhti–kesäkuu -3,7 % 4,1 %

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

Metallituotteiden	valmistus	
2016	vs.	2015

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko 
maassa (2010=100)
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Koneiden ja laitteiden valmistus sakkasi 
pahasti vuoden 2016 tammi–kesäkuussa 
Satakunnassa. Tällöin liikevaihto romahti 
poikkeuksellisen paljon, yli 15 %. Taustal-
la vaikuttaa meriteollisuuden alakulo, sil-
lä öljyn uusien investointeihin käynnisty-
miseen nähden riittämätön hintataso pi-
tää alan laitteiston valmistuksen kysynnän 
vaimeana. Lisäksi suhdannetilanne on ni-
pistänyt muunkin tyyppisen tuotannon ky-
syntää, mikä on osunut juuri Satakuntaan. 
Toisaalta maakunnan konepajojen valmis-
tus on vaihtelevaa sekä monipuolista, jo-
ten tilanne voisi yksipuolisemmalla tuotan-

Metallituotteiden valmistuksen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko 
maassa (2010=100)
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Metallituotteiden valmistuksen alavireinen 
kehitys jatkui Satakunnassa edelleen vuo-
den 2016 tammi–kesäkuussa. Liikevaihto 
laski jonkin verran, mutta hieman aiempaa 
lievemmin. Alkuvuonna 2016 alaa painoi 
alaspäin 5–19 työntekijän ja keväällä myös 
yli 20 henkilön yritysten alamäki, sillä alle 
viiden hengen yritysten liikevaihto kasvoi 
kuutisen prosenttia ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla. Koska valtaosa yrityskannasta 
on mikroyrityksiä, kohosivat kasvaneiden 
yritysten osuudet kokonaiskehitykseen näh-
den varsin korkeiksi. Ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla 44 % yrityskannasta pääsi nou-

suun kiinni ja jopa kolmannes kasvoi vä-
hintään 15 %. Toisella puoliskolla osuudet 
ampaisivat vastaavasti 53:een ja 38 %:iin. 
Kuten teollisuudessa on yleistä, suuret yri-
tykset määräävät kehityskulun, joten mik-
royritysten pirteys ei kyennyt nostamaan 
alaa pinnalle. Valtakunnallisesti liikevaih-
don niukka nousu jatkui ja se oli metalli-
alojen ainoa nousija. Palkkasumma supis-
tui Satakunnassa poikkeuksellisen paljon, 
joten vaisu kysyntä on vaatinut veronsa 
myös työntekijäpuolelta. Koko maassakin 
palkkasumma aleni hieman, joten henki-
löstöä on leikattu.
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KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS

torakenteella olla kehnompikin. Ja kyse ei 
todennäköisesti ole suuremmasta raken-
nemuutoksesta, vaan lähinnä suhdanne-
kuopasta, joka parantunee aikanaan. Ko-
neiden ja laitteiden valmistukseen mah-
tuu maakunnassa edelleen myös menesty-
jiä, sillä tammi–maaliskuussa liikevaihtoaan 
kasvatti 35 % valmistajista ja yli 15 % kas-
voi 23 % yrityskannasta. Huhti–kesäkuus-
sa osuudet kohosivat vastaavasti jo 42:een 
ja 29 %:iin. Kaikkien yrityskokoluokkien lii-
kevaihto aleni aivan alkuvuodesta, mutta 
keväällä 5–19 hengen yritysten liikevaihto 
kasvoi jo liki viidenneksen. Näyttäisi myös 

siltä, että vientiin suuntaavien yritysten lii-
kevaihto aleni vähemmän kuin kotimarkki-
noilla pitäytyvien. Joka tapauksessa yritys-
kentän hajonta on huomattavaa. Valtakun-
nallisesti koneiden ja laitteiden valmistuk-
sen alkuvuosi näytti myös varsin murheel-
liselta, mikä on yksi selitys maamme talou-
den yleiseen alakuloon. Ala kun on korke-
alla työn tuottavuudellaan ollut talouskas-
vun moottoreita. Palkkasumma tippui sekä 
valtakunnallisesti että etenkin Satakunnas-
sa, joten vaisu suhdannetilanne on vähen-
tänyt myös työvoiman tarvetta.   
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 Tammi–kesäkuu -15,8 % -4,7 %
  Tammi–maaliskuu -16,3 % -7,0 %
  Huhti–kesäkuu -15,4 % -2,8 %

 Tammi–kesäkuu -7,7 % -1,7 %
  Tammi–maaliskuu -6,8 % -0,6 %
  Huhti–kesäkuu -8,6 % -2,8 %

Koneiden	ja	laitteiden	valmistus	
2016	vs.	2015

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Teknologiateollisuus ry:n mukaan Suomen 
kone- ja metallituoteteollisuuden saamat 
tuoreet tilaukset jäivät huhti–kesäkuussa 
2016 selvästi alemmaksi kuin vuotta aiem-
min. Laskua kertyi 40 % vuoden takaisesta 
ja viisi prosenttia vuoden 2016 ensimmäi-
sestä neljänneksestä. Kehitystä selittää vii-
me vuoden vertailujaksolle osunut suuri lai-
vatilaus (laivat eivät ole mukana oheisissa 
lukulaatikoissa, vaan telakat-osiossa). Hei-
nä–syyskuussa uudet tilaukset alenivat 23 % 
vuodentakaisesta ja hieman edellisneljän-
neksestä. Tilauskannan arvo kohosi kesä-

kuun loppuun mennessä hieman viimevuo-
tista korkeammaksi, mutta supistui jonkin 
verran maaliskuun loppuun verrattuna. Kan-
ta laski kuitenkin syyskuun loppuun men-
nessä kuusi prosenttia vuoden 2015 samai-
sesta ajankohdasta, ja pari prosenttia kesä-
kuun loppuun verrattuna. Viime kuukausi-
en tilauskehityksen perusteella kone- ja me-
tallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon 
arvioidaan pysyttelevän talvella suunnil-
leen samalla tasolla tai laskevan vähän vii-
me vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

 Tammi–kesäkuu -6,5 % -4,6 %
  Tammi–maaliskuu -15,1 % -6,7 %
  Huhti–kesäkuu 1,7 % -2,6 %

 Tammi–kesäkuu -0,3 % -7,5 %
  Tammi–maaliskuu -5,4 % -10,6 %
  Huhti–kesäkuu 4,3 % -4,6 %

Elektroniikka-	ja	sähkötuotteiden	
valmistus	2016	vs.	2015

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmis-
tuksen valtaisa pudotus ei näytä edelleen-
kään kovin selviä käänteen merkkejä maas-
sa keskimäärin. Liikevaihto on valtakunnal-
lisesti enää suunnilleen puolet siitä mitä se 
oli ennen vuoden 2008 romahdusta, mikä 
on Suomen tahmean talouskehityksen yk-
si pääsyyllisistä.

Myöskään Satakunnassa, joka ei ole juuri 
kärsinyt matkapuhelinten valmistuksen ku-
rimuksesta, ala ei ole oikein päässyt nou-
sukiitoon. Liikevaihdon nopea pudotus jat-
kui maaliskuun 2016 loppuun saakka, mutta 
keväällä alalla leijailivat jo hienoiset kään-
teen merkit. Tällöin alle 20 hengen yritys-
ten liikevaihto kohosi jo useita kymmeniä 
prosentteja ja ainoastaan suurempien yri-
tysten liikevaihto laski, joskin enää hyvin 
loivasti. 5–19 työntekijän yritysten liike-
vaihto oli kasvanut jo tammi–maaliskuus-
sa runsaan viidenneksen. Koska suuria toi-
mijoita on alalla Satakunnassa vähän, riit-
ti pienien yritysten nousu nostamaan alan 
pinnalle toisella vuosineljänneksellä. Muis-

ta teknologiateollisuuden aloista poiketen 
kotimarkkinoille suuntaavat yritykset kas-
vattivat liikevaihtoaan roimasti, lähestul-
koon puolitoistakertaiseksi. Sen sijaan ul-
komaankaupan yritykset kärvistelivät va-
jaan kymmenyksen laskun merkeissä alku-
vuonna. Kaikkiaan alan valmistajista huo-
mattavan suuri osa pystyi nostamaan liike-
vaihtoaan, vaikka alan kokonaiskehitys vai-
kuttaa kurjalta. Ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä 55 % yrityskannasta kasvoi ja yli 
15 %:n kasvuun pääsi kiinni 29 % valmista-
jista. Toisella osuudet kohenivat vastaavas-
ti jo 72:een ja 53 %:iin.  

Palkkasumma laski Satakunnassa enää tam-
mi–maaliskuussa, mutta kohosi jo muuten-
kin myönteisellä huhti–kesäkuun ajanjak-
solla sen verran pontevasti, että henkilös-
töä on mahdollisesti lisätty. Valtakunnal-
lisesti summa aleni huomattavasti henki-
löstövähennysten myötä. Teknologiateol-
lisuus ry:n mukaan laskua kirjattiin työn-
tekijöiden määrässä kahdeksan prosenttia 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toisaalta 

hienoisia käänteen merkkejä lupailee sa-
maisen tahon tilauskantatiedustelu, jonka 
mukaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden 
yritykset maassa keskimäärin vastaanotti-
vat uusia tilauksia heinä–syyskuussa euro-
määräisesti 20 % runsaammin kuin vastaa-
valla ajanjaksolla vuonna 2015 ja viisi pro-
senttia enemmän kuin edeltävällä vuosinel-
jänneksellä Tilauskannan arvo kohosi syys-
kuun loppuun mennessä viidenneksen kor-
keammaksi kuin vastaavaan aikaan edellis-
vuonna ja neljä prosenttia suuremmaksi ke-
säkuun loppuun verrattuna. 
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ELINTARVIKETEOLLISUUS 

Elintarviketeollisuuden kasvu hyytyi Sata-
kunnassa vuoden 2016 ensimmäisellä nel-
jänneksellä, mutta keväällä kasvun aika koit-
ti uudelleen. Maassa keskimäärin liikevaihto 
laski yhä hieman tammi–maaliskuussa, mut-
ta huhti–kesäkuussa liikevaihto alkoi pitkäs-
tä aikaa jo kohota. Venäjää ovat paikanneet 
uudet markkina-alueet ja tuotteet. Satakun-
nassa vuodenvaihteen jälkeinen lasku selit-
tyy sekä alle viiden että etenkin yli 20 hen-
kilön yritysten liikevaihdon selvällä notkah-
duksella. Jälkimmäisissä laskua kertyi liki 10 
%. Sen sijaan 5–19 henkilön elintarvikeval-
mistajien kasvu kipusi lähes 30 %:iin. Myös 
ulkomaankauppaa harjoittavilla yrityksillä 
tammi–maaliskuu sujui kehnosti runsaan 
7 %:n laskun myötä. Se selittää koko teolli-

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

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

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Elintarviketeollisuus	2016	vs.	2015
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

suudenhaaran laskusta osaltaan merkittävän 
osan. Osansa lienee myös hintojen laskulla. 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaiken 
kaikkiaan silti 49 % alan yrityksistä kasvoi 
ja 27 % saavutti vähintään 15 %:n nousun lii-
kevaihtoonsa. Huhti–kesäkuussa ulkomaan-
kauppaa harjoittavien yritysten kasvu ylsi jo 
kolmen prosentin luokkaan, joten myös yli 
20 henkilön yritysten kasvukin alkoi samal-
la. Ne kun harjoittavat usein vientiä, jonka 
vaikutus kehitykseen ei tosin elintarvikete-
ollisuudessa ole kovin merkittävä. Ainoas-
taan alle viiden hengen yritysten liikevaih-
to laski keväällä hieman, joten kokonaisuu-
dessaan elintarviketeollisuus pääsi uudelleen 
kasvupolulle. Tällöin jo 54 % yrityskannasta 
kasvoi, mutta yli 15 %:n kasvuun pääsi kiin-

Satakuntalaisen telakkateollisuuden pohja-
kosketus alkaa olla ohi. Tosin Technip ei ole 
edelleenkään saanut merkittäviä tilauksia, 
mutta sen sijaan Rauma Marine Construc-
tion on jo nousukiidossa tuoreiden tilaus-
ten myötä. Siten maakunnan laivanraken-
tamisen uusi nousu on vähitellen käynnis-
sä. Telakka rakentaa parhaillaan mm. kellu-
vaa virkistyskeskusta Dubaihin. Sen lisäksi 
sillä on ensimmäinen laivakauppa tehtynä. 
Tanskaan menevän autolautan rakentami-
nen alkaa keväällä 2017. Valtakunnallisesti 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

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

Telakat Satakunnassa
Teollisuus yhteensä Satakunnassa
Kulkuneuvojen valmistus koko maassa

Telakoiden ja koko teollisuuden palkkasumman kehitys Satakunnassa (2010=100)

 Tammi–kesäkuu -37,3 % 4,5 %
  Tammi–maaliskuu -38,3 % 6,4 %
  Huhti–kesäkuu -36,4 % 2,9 %

Satakunta Koko maa
Palkkasumma

Telakat	2016	vs.	2015
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

kulkuneuvojen valmistus on vauhdissa, sil-
lä telakkateollisuus on saanut merkittäviä ti-
lauksia ja työpäiväkorjattu tuotanto on kas-
vanut Tilastokeskuksen mukaan kymmenyk-
sen alkuvuonna 2016 edellisvuoteen verrat-
tuna sisältäen myös autoteollisuuden, jonka 
kehitystä ei tosin ole mukana taulukon palk-
kasumman kehityksessä johtuen eri toimi-
alaluokasta. Suotuisa tilauskantojen kehitys 
näkyy pakkasumman ripeänä nousuna. Ko-
ko maan luvut sisältävät myös mm. venei-
den, junanvaunujen ja taisteluajoneuvojen 

valmistuksen. Tämä heikentää vertailukel-
poisuutta, sillä Satakunnassa ala koostuu 
kuitenkin lähes täysin telakoista.

TELAKAT

ni vain 19 % alan yrityksistä. Palkkasumma 
kohosi pontevasti Satakunnassa huolimat-
ta liikevaihdon pudotuksesta, mutta maas-
sa keskimäärin lasku jatkui edelleen merk-
kinä henkilöstövähennyksistä.
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Metsäteollisuuden viime vuonna alkanut 
nousu jatkui edelleen vahvana vuoden 2016 
ensimmäisellä puoliskolla etenkin Satakun-
nassa. Liikevaihto kasvoi tasaisen nopeasti 
koko tammi–kesäkuun ajan. Etenkin vien-
tiä harjoittavat yritykset menestyivät mai-
niosti, mikä näkyy selvästi viennin kovissa 
kasvuluvuissa. Satakunta ylitti maan keski-
tason selvästi viennin arvon nousussa. Kas-
vun vetureina ovat toimineet yli 20 henkilön 
yritykset, joiden painoarvo on maakunnas-
sa toimivien suurten tuotantolaitosten vuok-
si huomattava. Pienempien ja erityisesti alle 
viiden henkilön yritysten kehitys jäi selvästi 
vaisummaksi. Kaikkiaan alkuvuonna suurin 
piirtein puolet metsäteollisuuden valmista-
jista kohotti liikevaihtoaan ja vajaa kolman-
nes saavutti vähintään 15 %:n nousun. Siten 
yritys- ja alakohtainen vaihtelu on ollut edel-
leen suurta. Ainakin sellu- ja kartonki käyvät 
kaupaksi myös kansainvälisille markkinoil-
le, mutta kaikkien yritysten tilanne ei ole ai-
van yhtä valoisa. 

Vaikka alan liikevaihto näyttäisi kulkevan 
Satakunnassa vahvassa myötätuulessa, on 

palkkasumman kehitys pysynyt edelleen ala-
vireisenä, joten henkilöstömäärä on toden-
näköisesti supistunut. Toisaalta yhdistetty-
nä nousevaan liikevaihtoon laskeva palkka-
summa voi merkitä myös tuottavuuden kas-
vua – siis enemmän tuotantoa pienemmil-
lä panoksilla.

Tilastokeskuksen mukaan metsäteollisuuden 
tuotanto on pudonnut valtakunnallisesti hie-
man tammi–kesäkuun aikana vuodentakai-
sesta, joten palkkasumman lasku on linjassa 
kehityksen kanssa. Liikevaihdon kasvun taus-
talla piilee siten ainakin osin hintakehitys. 

Pellervon Taloustutkimus PTT:n lokakuisen 
katsauksen mukaan metsäteollisuuden inves-
tointien myötä sellun ja kartongin vientimää-
rät kasvavat sekä tänä että ensi vuonna sel-
västi, mutta vientihinnat alenevat. Paperin 
tuotannon väheneminen jatkuu. Sahatava-
ran viennin myönteisiä odotuksia ylläpitää 
vahva kysyntä Kiinassa. Menekkiä vahvistaa 
lisäksi rakentamisen elpyminen kotimaassa 
ja Euroopassa. Puutuotteiden hintakehitys 
on maltillista kireän kilpailutilanteen johdos-

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

 Tammi–kesäkuu 5,2 % 2,7 %
  Tammi–maaliskuu 5,8 % 2,0 %
  Huhti–kesäkuu 4,7 % 3,3 %

 Tammi–kesäkuu -0,2 % -0,7 %
  Tammi–maaliskuu -0,7 % -0,2 %
  Huhti–kesäkuu 0,1 % -1,0 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Vienti

Metsäteollisuus	2016	vs.	2015
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

METSÄTEOLLISUUS

ta. Metsäteollisuuden viennin arvo tippuu 
kuluvana vuonna vähän, mutta investointi-
en tukemana löytää uudestaan kasvu-uralle 
ensi vuodesta lähtien. Kotimaiseen raaka-ai-
neeseen nojaava lisääntyvä puun käyttö ko-
hottaa puukauppojen ja hakkuiden määrät 
ennätykseen. Puun hinnat pysyvät vakaina. 
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Kemianteollisuuden suhdannekuva on kir-
kastumaan päin ainakin Satakunnassa. Lii-
kevaihdon kasvu nopeutui vuoden 2016 en-
simmäisellä puoliskolla. Johtotähtiä ovat ol-
leet alle 20 henkilön yritykset, joiden liike-
vaihto kohosi alkuvuonna keskimäärin jopa 
lähes viidenneksen. Silti alan kehityksessä 
suurin painoarvo on edelleen vähintään 20 
henkilön yrityksissä, joiden liikevaihto laski 
vielä talvella, mutta keväinen viennin vahvis-
tuminen siivitti nekin uudelleen kasvu-ural-
le. Noin puolet kemianteollisuuden yritys-
kannasta kasvoi alkuvuonna ja runsas nel-
jännes saavutti vähintään 15 %:n kasvun. Sil-
ti näyttäisi siltä, että yrityskentän suhdanne-
kuva vaihtelee yhä selvästi aloittain ja lisäk-

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

 Tammi–kesäkuu 0,4 % 0,5 %
  Tammi–maaliskuu 3,8 % 1,0 %
  Huhti–kesäkuu -2,3 % 0,2 %

Kemikaalien	sekä	kumi-	ja	muovi-
tuotteiden	valmistus	2016	vs.	2015

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma
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si yrityskohtaisesti. Alan toimijoiden maksa-
ma palkkasumma pysyi likimain ennallaan 
maakunnassa.

Vaikka valtakunnallisesti kemianteollisuu-
den liikevaihto aleni hieman vuoden 2016 
alkupuoliskolla, on sen tuotanto ollut kas-
vussa edellisvuoteen verrattuna Tilastokes-
kuksen tuotannon työpäiväkorjatun volyy-
mi-indeksin mukaan. Samaa osoittaa palk-
kasumman loiva nousu. Siten esimerkiksi 
öljyn hintakehitys piilee osin laskevan lii-
kevaihdon takana.

EK:n suhdannebarometrin mukaan maam-
me kemianteollisuuden tuotantomäärien 

KEMIKAALIEN SEKÄ KUMI- JA 
MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 
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odotetaan pysyvän lähes ennallaan syksyn 
2016 aikana. Alan suhdannetilannetta kuva-
taan tavanomaista paremmaksi, ja suhdan-
neodotukset ovat lievässä nousussa. 
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 Tammi–kesäkuu -13,5 %
  Tammi–maaliskuu -12,6 %
  Huhti–kesäkuu -14,4 %

 Tammi–kesäkuu -7,5 %
  Tammi–maaliskuu -9,6 %
  Huhti–kesäkuu -5,5 %

Satakunta
Liikevaihto

Palkkasumma

Meriklusteri	2016	vs.	2015
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

Teksti: Saku Vähäsantanen

MERIKLUSTERI 

Satakunnan meriklusteriin kuuluu 50 meri-
teollisuuden kone- ja laitevalmistajaa sekä 
telakkaa. Meriklusterin vuonna 2015 alka-
nut alamäki jatkui vuoden 2016 tammi–ke-
säkuussa. Sekä maakunnan telakat – ainakin 
Technipin Mäntyluodon telakka – että muu 
meriteollinen valmistus kaipaisi piristysruis-
ketta uusien tilauksien muodossa. Rauman 
telakalla tilauskanta on kuitenkin täydenty-
nyt, joten maakunnan telakoiden pohjakos-
ketus alkaa olla ohi.

Meriteollisuuden liikevaihto laski yhä selväs-
ti, joskin vähän lievemmin kuin viime vuo-
den lopulla. Toisaalta vuoden 2016 alun ver-
tailuajankohdassa, vuoden 2015 vastaavas-
sa ajankohdassa, ei ole enää Rauman STX:n 
telakan alasajon vaikutusta mukana, joten 
mereen liittyvä konepajateollisuus on siten 
todennäköinen kärsijä. Ainakin öljyn riittä-
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Yritysklustereiden ja koko teollisuuden palkkasumman kehitys Satakunnassa  
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mätön hintataso pitää alaan liittyvän laitteis-
ton kysyntää edelleen poikkeuksellisen ma-
talana. Heikkona enteenä kasvaneiden yri-
tysten osuus kutistui alkuvuonna selvästi ai-
emmasta ja nousu onnistui vain alle neljän-
nekseltä yritysryppäästä vajaan viidennek-
sen kasvattaessa liikevaihtoaan yli 15 %. Roi-
maa kasvua syntyi kuitenkin 5–19 henkilöä 
työllistävissä sekä erityisesti alle viisi vuot-
ta toimineissa yrityksissä, joten uudet, pie-
nemmät toimijat ovat kyenneet luovimaan 
menestyksekkäästi haastavissa olosuhteissa. 

Palkkasumma vajosi edelleen telakoiden ve-
tämänä alaspäin, mutta muussa valmistuk-
sessa kehitys ei tämä huomioiden liene ol-
lut henkilöstössä aivan yhtä synkkää kuin 
liikevaihdossa. Prizztech Oy:n julkaiseman, 
offshore-alan näkymiä luotaavan selvityk-
sen mukaan alan liikevaihdon pohjakoske-

tus olisi vähitellen ohi. Samassa yhteydes-
sä todetaan offshore-toimialan muuttuvan 
öljyteollisuusvetoisesta kohti älykkäämpää 
ja modernimpaa merellä tapahtuvaa uusiu-
tuvan energian tuotantoa, asumista ja muita 
palveluita. Tämä nähdään raportissa eduk-
si Suomelle, sillä maallamme on merkittäviä 
vahvuuksia meriteknologiassa.

Satakunnan meriklusteri, 
Kokemäenjokilaakson 
teollisuusvyöhyke ja Meri-
Porin M20-teollisuuspuisto
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KOKEMÄENJOKILAAKSON 
TEOLLISUUSVYÖHYKE 

Kokemäenjokilaakson teollisuusvyöhyke 
koostuu vajaasta 700:sta teollisuus- ja insi-
nööripalveluyrityksestä, jotka toimivat Kaa-
naasta Kokemäelle ulottuvalla vyöhykkeel-
lä. Mukana ovat myös Noormarkun alueel-
la toimivat teollisuuden yritykset sekä ko-
ko Porin keskusta lähiöineen. Alueen teol-
lisuusyritysten liikevaihto supistui edelleen 
selvästi lähinnä metallien jalostuksen liike-
vaihdon voimakkaan laskun myötä. Se on 
kuitenkin peräisin värimetallien hintojen las-
kusta, joten tuotantomäärät eivät ole supis-
tuneet läheskään samaa vauhtia, jos ollen-
kaan. Myös koneiden ja laitteiden valmistuk-
sen alkuvuosi on sujunut kehnosti. Sen tak-
kuilu on selvästi huolestuttavampaa, koska 
pudotus on peräisin tuotannon supistumi-
sesta. Sen sijaan alueen kemian-, metsä- ja 
osin elintarviketeollisuuden liikevaihto on 
todennäköisesti kasvanut hieman. Eritys-
huomiona kansainvälistä kauppaa harjoit-
tavat yritykset menestyivät selvästi parem-
min kuin pelkästään kotimarkkinoille suun-
taavat ja niiden liikevaihto väheni vain hie-
man. Keskimäärin 45 % vyöhykkeen teol-
lisuusyrityksistä kasvatti liikevaihtoaan al-

 Tammi–kesäkuu -10,0 %
  Tammi–maaliskuu -9,2 %
  Huhti–kesäkuu -10,7 %

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

Satakunta
Liikevaihto

Palkkasumma

Kokemäenjokilaakson	
teollisuusvyöhyke	2016	vs.	2015

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

M20-TEOLLISUUSPUISTO 

M20-teollisuuspuisto koostuu vajaasta 120 
yrityksestä, jotka toimivat Porin Mänty-
luodon, Kirrisannan, Reposaaren, Tahkoluo-
don, Ahlaisten ja Lampin alueella. Siellä toi-
mii yrityksiä aina alkutuotannosta teollisuu-
den kautta monipuolisiin palveluihin, joskin 
meriteollisuudella on vahva rooli Technipin 
telakan ansiosta. Myös energiantuotannol-
la on alueella tukeva jalansija. Alueen yri-
tyskenttää hallitsee vahvasti Technipin te-
lakka, jonka alakulo näkyy koko alueen ke-
hityksen kuvaajissa vahvasti. Alueen yritys-
ten liikevaihto supistui edelleen selvästi, jos-
kin aiempaa jo selvästi loivemmin. Synkäs-
tä kokonaiskuvasta huolimatta alueella on 
valopilkkuja: yli 20 henkilön yritysten, joita 
toimii siellä viisi kappaletta, liikevaihto kas-
voi keväällä jopa 12 %. Myös yrityskannasta 
huomattava siivu onnistui kohottamaan liike-
vaihtoaan: 52 % tammi–maaliskuussa ja 46 % 

 Tammi–kesäkuu -6,3 %
  Tammi–maaliskuu -17,8 %
  Huhti–kesäkuu 3,6 %

 Tammi–kesäkuu -29,1 %
  Tammi–maaliskuu -30,1 %
  Huhti–kesäkuu -28,2 %

Satakunta
Liikevaihto

Palkkasumma

M20-teollisuuspuisto	2016	vs.	2015
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

   Kolmen yritysklusterin seuranta toteutetaan yhteistyössä Prizztech Oy:n kanssa.

huhti–kesäkuussa. Vastaavasti vähintään 15 
% kasvaneiden osuudet olivat 41 % ja 26 %. 
Tämän lisäksi alle viisi vuotta toimineiden 
yritysten liikevaihto kasvoi alkuvuonna run-
saan kolmanneksen verran.   Palkkasumma 
upposi sen sijaan hyvin voimakkaasti, sekin 
telakan lomautusten seurauksena. 

kuvuonna 2016 ja suunnilleen 30 % saavut-
ti yli 15 %:n nousun. Hajonta on siten ollut 
suurta kentällä. Se näkyy myös kokoluok-
kien välillä: alle 20 henkilön yritykset kas-
voivat hieman, mutta painoarvoltaan suu-
ret, lähinnä teknologiateollisuuden yrityk-
set metallien jalostuksessa sekä konepa-
joilla menettivät runsaan kymmenyksen 
liikevaihdostaan. Palkkasumma aleni alu-
een teollisuudessa tuntuvasti, mikä viittaa 
osaltaan paitsi tuotannon, myös henkilös-
tömäärien pudotukseen. 

Rakennusalan liikevaihto kasvoi edelleen 
kohisten vuoden 2016 tammi–kesäkuussa 
sekä Satakunnassa että maassa keskimää-
rin. Alaa on kannatellut ainakin korjausra-
kentaminen, joka on pitänyt toimintaa pin-
nalla myös vaikeina aikoina. Maakunnas-
sa on lisäksi käynnissä useita uusinvestoin-
teja. Vaikka liikevaihto kasvoi tämän vuo-
den ensimmäisellä puoliskolla Satakun-
nassa hyvinkin rivakasti, pystyi kasvuun 
silti vain hieman yli puolet alan yrityksis-
tä. Tosin niistä valtaosa saavutti vähintään 
15 %:n nousun, sillä näiden siivu oli melko 
leveä, noin 44 % yrityskannasta. Rakenta-
misen yrityskenttä vaikuttaa siten hajanai-
selta, eli mahdollisesti rakentamisen tyyp-
pi sanelee tällä hetkellä menestymisen.  

Vaikka alalla toimii maakunnassa parisen 
tuhatta yritystä, on suurten, yli 20 hen-
keä työllistävien yritysten painoarvo sil-
ti huomattavin. Niitä toimii maakunnassa 
58 kappaletta, joten niiden osuus jää hy-
vin pieneksi, kolmiseen prosenttiin koko-
naisuudesta. Koska niiden kasvu ylsi jon-
kin verran kovempaan luokkaan kuin pie-
nempien yritysten, puhalsi alalla voima-
kas myötätuuli. Alle viisi vuotta toiminei-
ta rakennusalan yrityksiä toimii maakun-
nassa nelisensataa kappaletta. Niiden lii-
kevaihto yli puolitoistakertaistui alkuvuo-
den aikana. Menestyjiin kuuluivat myös ul-
komaankauppaa harjoittavat yritykset, joi-
den liikevaihto kasvoi jonkin verran kes-
kimääräistä ripeämmin. Kansainvälises-
ti suuntautuneita yrityksiä toimii maakun-
nassa kuitenkin vain vähän, kuutisenkym-
mentä kappaletta. 

Satakunnassa rakentamisen henkilöstö-
määrä kasvoi selvästi alkuvuonna, mikä 
näkyy myös palkkasumman poikkeuksel-
lisen voimakkaana nousuna. Palkkasum-
man ja todennäköisesti myös henkilöstö-
määrän nousu ylsi päätoimialojen ehdot-
tomaan parhaimmistoon.  

Maassa keskimäärin rakentamisen liike-
vaihto kasvoi selvästi kuluvan vuoden 
tammi–kesäkuussa. Myös palkkasumma 
kasvoi hieman aiempaa nopeammin, jo-
ten suotuisa kehitys on heijastunut myös 
työllisyyteen. Nopea nousu on luonut ra-
kennuksille lähes kymmenentuhatta uut-
ta työpaikkaa vuodessa Rakennusteolli-
suus RT:n ry:n lokakuisen suhdannekat-
sauksen mukaan. Suurin tuotantoa rajoit-
tava tekijä on ammattitaitoisen työvoiman 
saatavuus etenkin tietyissä toimihenkilöta-
son tehtävissä. Samaisesta selvityksestä 
käy myös ilmi, että rakentaminen kasvaa 
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 Tammi–kesäkuu 11,6 % 9,1 %
  Tammi–maaliskuu 15,1 % 5,7 %
  Huhti–kesäkuu 9,1 % 11,8 %

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

 Tammi–kesäkuu 12,2 % 5,3 %
  Tammi–maaliskuu 13,4 % 4,0 %
  Huhti–kesäkuu 11,3 % 6,4 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Henkilöstömäärä

Rakentaminen	2016	vs.	2015
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna
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tänä vuonna 6–7 prosenttia. Ensi vuonna 
nousu hidastunee ennusteen mukaan 1,5 
prosenttiin. Rakentamisen kasvun taustal-
la on ennen kaikkea suhdannekäänteisiin 
voimakkaasti reagoiva uudisrakentaminen, 
jonka tason odotetaan kasvavan kuluvana 
vuonna 14 % pääosin asuntorakentamisen 
ja julkisen palvelurakentamisen avittami-
na. Talonrakentamisen aloitukset ovat silti 
yhä kymmenyksen verran alle kymmenen 
viime vuoden keskiarvon. Nousua on kui-
tenkin likimain kaikissa rakennustyypeis-
sä. Esimerkiksi toimitilarakentamisen aloi-
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tukset kohosivat viidenneksen. Terveyden-
huollon rakennuksissa ja opetusrakennuk-
sissa aloitusmäärät ovat pysyneet vakaan 
nousujohteisina jo pitkään. 

EK:n luottamusindikaattorit kertovat myös 
myönteisiä uutisia. Tosin lokakuussa alan 
luottamus heikkeni vähän, mutta se on edel-
leen melko hyvä. Tilauskanta on lähellä ta-
vanomaista eikä henkilöstöön ennusteta juu-
ri muutoksia. Indikaattorin saldoluku tippui 
lokakuussa -2:een syyskuun -1:sta. Pitkän 
ajan keskiarvo on kuitenkin -8.
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Teksti: Saku Vähäsantanen

Luovien alojen liikevaihdon kehitys Satakunnassa ja koko maassa (2010=100)
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Luovat alat -osiossa tarkastellaan joukkovies-
tinnän, muotoilun, mainonnan, taiteen, kult-
tuuriperinnön, viihteen, urheilun ja käsityö-
alojen yritysten kehitystä sekä Satakunnas-
sa että koko maassa. Luovien alojen kurimus 
näyttäisi hellittävän etenkin Satakunnassa, 
jossa liikevaihdon kasvu käynnistyi vuoden 
2016 ensimmäisellä puoliskolla. Takana on 
useiden vuosien kivikkoinen tie. Yrityskan-
nasta melko iso osa pääsi nousuimuun mu-
kaan, sillä tammi–maaliskuussa 48 % luovi-
en alojen yrityksistä nosti liikevaihtoaan ja 
35 % ylitti 15 %:n kynnyksen. Huhti–kesä-
kuussa osuudet ponkaisivat jo 52:een ja 37 
%:iin vastaavasti. Kaikissa yrityskokoluokis-
sa kirjattiin kasvua, paitsi yli 20 hengen yri-
tysten osalta tammi–maaliskuussa. Niiden 
kasvun käynnistyminen selittää osaltaan ke-
väistä alan piristymistä. Tuoreet, alle viisi 
vuotta toimineet yritykset nappasivat kiinni 
useiden kymmenien prosenttien nousuun, 
mikä osaltaan siivitti kehitystä samoin kuin 
ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten 
lievä nousu. Alle viisi vuotta toimineita yri-
tyksiä toimii maakunnassa noin 220 kappa-
letta ja ulkomaankauppaa harjoittavia noin 
110 kappaletta runsaan 1100 yrityksen kan-
nasta.  Luovilla aloilla maksettu palkkasum-

 Tammi–kesäkuu 2,8 % 2,3 %
  Tammi–maaliskuu 2,1 % 0,8 %
  Huhti–kesäkuu 3,4 % 3,7 %

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

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Luovat	alat	2016	vs.	2015
%-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

ma laski Satakunnassa edelleen vähän, jo-
ten liikevaihdon nousun viriäminen ei aina-
kaan toistaiseksi ole heijastunut henkilöstö-
määriin. Toisaalta pudotuksen loivenemista 
on havaittavissa. Alle viiden henkilön yritys-
ten palkkojen summa kohosi hieman, mut-
ta suuremmissa kirjattiin laskua. 

Koko maassa keskimäärin luovien alojen lii-
kevaihdon kasvu nopeutui hieman etenkin 
toisella vuosineljänneksellä. Kasvuun kykeni 
merkittävä osa luovien alojen yrityskannas-
ta; 48 % tammi–maaliskuussa ja 52 % huhti–
kesäkuussa. Vastaavasti yli 15 % kasvoi 37 ja 
40 % yrityksistä. Alkuvuonna kaikki yritysko-
koluokat kasvoivat yleisesti pois lukien aivan 
pienimmät, alle viiden hengen yritykset en-
simmäisellä vuosineljänneksellä. Ulkomaan-
kauppaan suuntautuvia yrityksiä toimii maas-
samme luovilla aloilla runsaat parituhatta 
kappaletta (koko yrityskanta n. 32 000, jo-
ten osuus on runsaat kuusi prosenttia). Nii-
den liikevaihto kasvoi keväällä jo selvästi 

alkuvuoden tahmeuden jälkeen. Myös kor-
keintaan viisi vuotta toimineet luovien alo-
jen yritykset (lkm reilu 8000 kpl) menestyi-
vät mukavasti vuoden alkupuoliskolla, sillä 
tällöin niiden liikevaihto miltei puolitoista-
kertaistui. Palkkasumma pysyi luovilla aloil-
la keskimäärin ennallaan vuoden 2016 tam-
mi–kesäkuussa, joten henkilöstömäärä on 
voinut hieman vähentyä. Palkkasumma pu-
tosi vähän yli 20 henkilön yrityksissä, mutta 
muuten kirjattiin hienoista nousua. 

Kuva: Marko Mikkola
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Palvelualojen alkuvuosi näyttäytyi aiempaa valoisampana Satakunnassa. Heikosta taloustilanteesta huolimatta liike-elämän 

palveluiden sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kohosi vauhdilla. Myös kaupan liikevaihto kääntyi nousuun 

keväällä, mutta sen pysyvyydestä ei ole vielä takeita. Palkkasumma kasvoi palveluissa yleisesti ja henkilöstömääriin kirjattiin 

0,5 %:n nousu vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla vuodentakaiseen vastaavaan aikaan verrattuna. Myös maassa 

keskimäärin kehityskulku näyttää hyvin samankaltaiselta. EK:n luottamusindikaattorien mukaan maamme palvelualojen 

näkymät ovat vahvistuneet pitkin alkuvuotta ja ne ovat likimain keskimääräisellä tasollaan, joten myynnin kasvun odotetaan 

pysyvän kohtalaisena. Vähittäiskaupan tilanne on kuitenkin yhä monia muita palvelualoja kehnompi, joskin jo selvästi 

aiempaa parempi.
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PALVELUT

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

Teksti: Saku Vähäsantanen

Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon las-
ku pysähtyi vuoden 2016 huhti–kesäkuussa 
sekä Satakunnassa että valtakunnallisesti. 
Kasvua kertyi jo sen verran, että koko en-
simmäisen vuosipuoliskon kehitys nousi 
pinnalle, vaikka monien tuotteiden laske-
va hintaa painaa osaltaan liikevaihtoa alas-
päin. Kehityskulku on linjassa koko alku-
vuoden vahvistuneiden näkymien kanssa, 
sillä EK:n maamme kaupan tilannetta luo-
taava luottamusindikaattori on kohonnut 
lokakuulle asti lähes yhtäjaksoisesti. Sil-
loin luottamus saavutti keskimääräisen ta-
son. Myynnin ennustetaan pysyvän ennal-
laan, joten pitkäaikainen ahdinko näyttäi-

TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA

si helpottaneen. Satakunnassa puolet kau-
pan alan yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan 
kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
ja keskimäärin 28 % yrityskannasta saavut-
ti vähintään 15 %:n nousun. Vielä tammi–
maaliskuussa jokaisen kokoluokan yritysten 

liikevaihto supistui. Yli 20 hengen yrityksis-
sä laskua kirjattiin eniten, noin kymmenen 
prosenttia. Se piti koko alan selvästi pakka-
sella. Huhti–kesäkuussa kasvu virisi alalla 
yleisesti koosta riippumatta. Nopeinta nou-
su oli yli 20 työntekijän yrityksissä, joiden 

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

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa vallitsi 
vahva vire vuoden 2016 tammi–kesäkuus-
sa sekä Satakunnassa että maassa keski-
määrin. Tämä siitäkin huolimatta, että os-
tovoiman nousu on ollut hyvin niukkaa ei-
kä yleinen taloustilannekaan ole ollut par-
haimmasta päästä. Sen sijaan matkailu saat-
taa olla nousukiidossa, mikä osaltaan voi 
selittää valoisaa suhdannekuvaa. Satakun-
nassa hieman yli puolet yrityskannasta pää-
si nousuimuun mukaan. Yli 15 %:n verran 
kasvua kertyi runsaassa kolmasosassa yri-
tyskannasta. Majoitus- ja ravitsemistoimin-
taan kuuluu noin 560 yritystä Satakunnassa. 
Yli 20 hengen yrityksiä näistä on vain mur-
to-osa, 12 kappaletta. Niiden painoarvo on 

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

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

Majoitus-	ja	ravitsemistoiminta	
2016	vs.	2015

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA

kuitenkin määräänsä huomattavasti korke-
ampi, joten niiden kuuden prosentin kas-
vu alkuvuonna siivitti koko alaa myötätuu-
leen. 5–19 hengen yritysten liikevaihto ke-
hittyi jo selvästi vaisummin kasvun yltäessä 
prosentin luokkaan. Alle viiden hengen yri-
tysten orastava nousu lopahti heti vuoden-
vaihteen jälkeen, ja niiden liikevaihto puto-
si kolmisen prosenttia tämän vuoden alku-
puoliskolla. Alalla maksettu palkkasumma 
pysyi alkuvuonna Satakunnassa ennallaan 
liikevaihdon kasvusta huolimatta, joten hen-
kilöstöä on voitu vähentää. Tuottavuus on 
sen sijaan saattanut kohentua. Koko maas-
sa kasvua kertyi sen verran, että työllisyys 
on saattanut hieman kohentuakin.
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Majoitus- ja ravitsemispalveluiden palkkasumman kehitys Satakunnassa ja ko-
ko maassa (2010=100)

 Tammi–kesäkuu 0,1 % 0,7 %
  Tammi–maaliskuu -3,2 % -0,9 %
  Huhti–kesäkuu 3,1 % 2,1 %

 Tammi–kesäkuu 1,0 % 1,4 %
  Tammi–maaliskuu 1,0 % 1,0 %
  Huhti–kesäkuu 1,0 % 1,7 %

Tukku-	ja	vähittäiskauppa	
2016	vs.	2015

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma
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kasvu ylsi liki viiteen prosenttiin. Se nosti 
koko kaupan jälleen kasvu-uralle. Koko al-
kuvuoden ajan korkeintaan viisi vuotta toi-
mineiden yritysten kasvu kohosi lähes 30 
%:iin, joten tuoreilla toimijoilla on selväs-
ti uutta virtaa. Ulkomaankauppaa harjoit-
tavien kaupan alan yritysten kasvu virisi 
uudelleen keväällä. Niitä toimii maakun-

nassa runsaat 50 kappaletta. Kaupan palk-
kasumma kasvoi vähän sekä Satakunnassa 
että maassa keskimäärin, mutta on epävar-
maa, onko nousu riittänyt pitämään henki-
löstömäärän ennallaan.  

>>
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Liike-elämän palveluiden nousukiito jatkui 
vahvana, vaikka teollisuuden alamäki saattaa-
kin edelleen jarruttaa kysyntää tuki- ja suun-
nittelupalveluille. Liikevaihto kasvoi ripeäs-
ti etenkin Satakunnassa, jossa nopea nousu 
osaltaan kuroo umpeen viime vuosina syn-
tynyttä eroa koko maahan. Satakunnassa vii-
me vuosien kehitykseen on vaikuttanut Olki-
luodon työvoimaan vähittäinen hiljeneminen, 
mikä näkyy ainakin vuokratyövoiman käytös-
sä. Toisaalta vuokratyövoiman käytön ylei-
nen lisääntyminen nostaa osaltaan pitkällä 
aikavälillä liike-elämän palveluiden kehitys-
tä. Yritys- ja toimialakohtainen hajonta on 

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palkkasumman kasvu nopeutui hieman se-
kä Satakunnassa että maassa keskimäärin 
vuoden 2016 tammi–kesäkuussa. Nousu jat-
kui tasaisena koko alkuvuoden ajan. Kasvu 
on edelleen valtakunnallisesti jonkin verran 
Satakuntaa nopeampaa johtuen osaksi siitä, 

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

Yksityiset	sosiaali-	ja	terveyspalvelut	
2016	vs.	2015

%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	
ajankohtaan	verrattuna

Satakunta Koko maa
Palkkasumma

YKSITYISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT

yhä suurta, mikä näkyy myös siinä, että 54 % 
alan yrityksistä kohotti liikevaihtoaan ja 35 % 
ylitti 15 %:n kasvun. Lukemat ovat kuitenkin 
suhteellisen matalia mainioon suhdanneke-
hitykseen nähden. Parhaiten menestyivät yli 
20 henkilön yritykset, joiden liikevaihto kas-
voi kymmenisen prosenttia, eli hieman pie-
nempiä kokoluokkia enemmän. Menestyjiin 
lukeutuvat myös korkeintaan viisi vuotta toi-
mineet yritykset, joiden liikevaihtoon syntyi 
peräti kahden kolmasosan lisäys alkuvuonna. 
Palkkasumma kohosi vauhdikkaasti liikevaih-
don vanavedessä etenkin Satakunnassa, jo-
ten henkilöstöä on palkattu lisää.
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 Tammi–kesäkuu 8,9 % 4,5 %
  Tammi–maaliskuu 10,3 % 3,5 %
  Huhti–kesäkuu 7,6 % 5,4 %

 Tammi–kesäkuu 7,6 % 3,7 %
  Tammi–maaliskuu 7,0 % 3,9 %
  Huhti–kesäkuu 8,1 % 3,6 %

Satakunta Koko maa
Liikevaihto

Palkkasumma

Liike-elämän	palvelut	2016	vs.	2015
%-muutos	edellisvuoden	vastaavaan	

ajankohtaan	verrattuna

että Satakunnassa ikärakenteen vanhene-
minen ja väestöllisen huoltosuhteen heik-
keneminen on tapahtunut etuajassa maan 
keskiarvoon nähden. Siten suurin tarve on 
osaltaan tyydyttynyt, mutta yksityinen sek-
tori toki saa asiakkaita muualtakin kuin van-
husväestöstä. 
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Älykkäällä erikoistumisella tarkoitetaan alueen merkittävien 

kilpailuetujen ja vahvuuksien tunnistamista ja niiden priorisointia 

sekä alueellisten innovaatiojärjestelmien kehittämistä. Älykkään 

erikoistumisen kehityksessä keskeistä on pyrkiä lisäämään ja 

kehittämään alueen innovaatiopotentiaalia, verkottuneisuutta, 

vientipotentiaalia sekä yrittäjyyttä. Satakunnan älykäs erikoistuminen 

pohjautuu tunnistettuihin erityisosaamista sisältäviin vahvuusalueisiin, 

kuten elintarvikeketju, biotalous, energiatehokkuus ja uusiutuva 

energia, meriteollisuus, valmistava teollisuus sekä ICT-alat.

ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN 
SATAKUNNASSA

– käsite ja käytäntö
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Älykkään erikoistumisen 
käsitteestä

Älykkään erikoistumisen käsitteen kehitti 
Knowledge for Growth -tutkijaryhmä Domi-
nique Forayn johdolla vuonna 2009. Tutkija-
ryhmän ensisijaisena tavoitteena oli löytää 
keinoja, jolla kuroa kiinni Pohjois-Amerikan 
ja Euroopan maiden välinen tuottavuuskui-
lu. Tutkijaryhmä halusi myös selvittää, mik-
si EU-alueen kilpailukyky oli USA:ta heikom-
pi kasvavista T&K -panostuksista huolimatta. 
Tätä tehokkuuseroa selitettiin niin sanotulla 
Silicon Valley -efektillä. Termillä tarkoitettiin 
sitä, että yhdysvaltalaiset ICT-alan yritykset 
menestyivät eurooppalaisia paremmin. Li-
säksi USA:ssa ICT-alan tuottama lisäarvo li-
säsi kasvua myös muilla aloilla jopa enem-
män kuin varsinaisella ICT-alalla. Samaan ai-
kaan EU-maissa ilmeni vaikeuksia hyödyn-
tää ICT-alan lisäarvoa ja osaamista muilla 
aloilla. Vaikka EU-maat menestyivät hyvin 
kilpailussa USA:n kanssa teknologisen ke-
hityksen saralla, EU-maissa kohdattiin insti-
tutionaalisia, sosiaalisia, maantieteellisiä ja 
hallinnollisia haasteita.

Raportissaan Foray tutkimusryhmineen to-
tesi EU-maiden T&K-investointien kärsivän 
fragmentaatiosta, heikosta koordinoinnista 
ja kriittisen massan puuttumisesta. Tutkijat 
havaitsivat EU-jäsenmaiden alueilla olevan 
myös taipumusta investoida tiettyihin tren-
dikkäisiin teknologioihin tai osaamisaluei-
siin, kuten nano- tai bioteknologiaan. Eri alu-
eet kilpailivat näissä keskenään riippumatta 
siitä, oliko niillä vahvuuksia kyseisillä aloil-
la vai ei. Tutkijaryhmä päätyikin suosittele-
maan rakenteellisia toimenpiteitä, jotka pe-
rustuvat alueen omien vahvuuksien tunnista-
miseen ja niihin kohdistuviin panostuksiin.

Forayn tutkimusryhmän mukaan älykkääs-
sä erikoistumisessa keskeinen rooli on ruo-
honjuuritasolta lähtevällä yrittäjämäisellä 
etsimisellä, jossa alueen toimijat osallistu-
vat monipuolisesti alueen vahvuuksien ja 
tulevaisuuden potentiaalisten osaamisalu-
eiden tunnistamiseen. Älykkään erikoistu-
misen strategioiden tärkeä piirre on siten 
aluelähtöisyys, eli ne perustuvat paikallisiin 
vahvuuksiin: paikalliseen osaamiseen ja re-
sursseihin sekä tunnettuihin markkinoihin ja 
ympäristötekijöihin. Paikallinen tieto ja sosi-
aalinen pääoma ovat täten älykkään erikois-
tumisen prosessissa keskeisellä sijalla. Em-
piiristen havaintojen mukaan alueet kasva-
vat paremmin ja ovat resilientimpiä (sopeu-
tumiskykyisempiä) erilaisille ulkoisille sho-
keille, mikäli alueen kasvu ja uusien yritysten 
syntyminen linkittyvät alueen perinteisesti 
vahvoihin toimi- ja osaamisaloihin. Proses-
sissa tunnistettavat vahvuudet ovat yleensä 
toimintoja, osaamisia tai teknologioita, jot-
ka ylittävät toimialarajat, ja näin ollen niil-
lä on potentiaalia luoda kasvua ja innovaa-
tiomahdollisuuksia useilla eri toimialoilla. 
Alueen menestymisen taustalla on tiettyyn 
osaamisalueeseen liittyvä laaja-alainen eri-
koistuminen, related variety.

Foray tutkimusryhmineen puhui niin sa-
notuista perusteknologioista, joihin korke-
an teknologian alueet tyypillisesti investoi-
vat, kun taas niitä ympäröivät alueet voivat 
hyötyä näistä teknologioista keskittymällä 
edellä mainittujen teknologioiden sovelta-
miseen. Älykkään erikoistumisen kehityk-
sessä on siis olennaista investoida teknolo-
gioiden kehittämiseen, mutta myös niiden 
laajamittaiseen hyödyntämiseen niillä aloilla 
ja alueilla, joissa teknologiat eivät ole keski-
össä. Mahdollistavia avainteknologioita, key 
enabling technologies, ovat muun muassa 
mikro- ja nanoelektroniikka, nanoteknolo-
gia, teollinen bioteknologia, edistyneet ma-
teriaalit, fotoniikka ja edistyneet valmistus-
tekniikat. Näillä teknologioilla on sovellus-
mahdollisuuksia monilla teollisuudenaloil-
la, ja niiden uskotaan olevan innovaatioi-
den perustana myös tulevaisuudessa. Näi-
den lisäksi älykkään erikoistumisen tarkas-

telussa tulee ottaa huomioon myös muita ke-
hityksen trendejä, joilla on potentiaalia lisä-
tä alueen innovatiivisuutta ja tietoperustei-
suutta. Tällaisia ovat muun muassa digitali-
saatio, teollisuuden uudistuminen sekä ke-
hittyvät arvoketjut.

Innovointi keskiössä

Älykkään erikoistumisen ”älykkyys” syntyy 
paitsi siitä, että toimijat tuntevat alueen vah-
vuudet ja päätökset perustuvat näyttöön, evi-
dence-based strategy, myös erityisesti siitä, 
että tavoitteena on innovatiivisuus, teknolo-
ginen kehitys sekä osaamisintensiivisyys. 
Innovatiivisuuden voidaan nähdä syntyvän 
kahdesta eri resurssilähteestä, joita ovat toi-
saalta yritysten itsensä kyky innovoida sekä 
toisaalta alueellinen innovaatiojärjestelmä 
ja infrastruktuuri, jotka edistävät yritysten 
innovaatiotoimintaa ja innovaatioiden hyö-
dyntämistä. Näiden kahden resurssin yh-
teistyöstä muodostuu alueellisen innovatii-
visuuden kolmas elementti. Euroopan uni-
onin älykkään erikoistumisen politiikkojen 
yhteydessä puhutaan usein ns. kolmoiskier-
teestä, triple helix -mallista, jossa yliopistoil-
la ja korkeakouluilla on yritysten ja julkisen 
sektorin toimijoiden ohella merkittävä roo-
li alueen innovatiivisuuden edistämisessä. 
Triple helix -mallin tavoitteena on, että hal-
linnon, yritysten ja korkeakoulujen roolit 
tietoyhteiskunnassa ”hybridisoituvat”, eli 
niiden tehtävät ja roolit kuten myös niiden 
väliset rajat hälvenevät. Hybridisoitumista 
tapahtuu erityisesti tiedon soveltamisessa, 
siirtämisessä ja hyödyntämisessä. Tavoittee-
na on näiden kolmen toimijan tiivis verkottu-
minen ja yhteistyö uuden tiedon luomiseksi 
ja hyödyntämiseksi sekä edelleen innovaati-
oiden edistämiseksi. Korkeakoulujen asema 
on triple helix -mallissa hyvin keskeinen, eri-
tyisesti uuden tiedon luomisessa sekä uusi-
en yhteyksien synnyttämisessä eri toimijoi-
den välille. Olennaista on myös se, siirtyy-
kö uusi tieto korkeakoulujen ulkopuolelle, 
eli syntyykö korkeakouluissa tuotetun tiedon 
ympärille uutta liiketoimintaa, siirtyykö tie-
to olemassa oleviin yrityksiin, tai saadaanko 
tieto kaupallistettua esimerkiksi lisensoinnin 
tai patentoinnin avulla. Älykkäässä erikois-
tumisessa alueen toimintojen ja toimialojen 
välille pitäisi syntyä tiedonvaihdannan ver-
kostoja. Erityisen tärkeää olisi, että osaami-
sintensiiviset sektorit ja yritykset verkottu-
vat perinteisten toimialojen kanssa, jolloin 
innovatiiviset ideat, toiminnot ja toimintata-
vat leviävät paremmin.
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Älykkään erikoistumisen prosessissa tär-
keässä roolissa on yrittäjämäinen etsimi-
nen, jossa alueen ruohonjuuritason toimi-
jat pyrkivät itse aktiivisesti tunnistamaan ja 
edistämään nimenomaan alueen keskeisiä 
vahvuuksia. Keskeinen toimija on yrityssek-
tori, mutta myös muut alueen toimijat voi-
vat olla mukana yrittäjämäisen etsimisen 
prosessissa. Myös tietynlainen luovan tu-
hon logiikka liittyy sekä yrittäjämäisen et-
simisen prosessiin että alueen innovatiivi-
suuteen. Tällä viitataan kehitykseen, jossa 
kilpailukyvyttömimmät yritykset putoavat 
pois ja uusia yrityksiä syntyy. Vaikka tällä 
on negatiivisiakin vaikutuksia joihinkin yri-
tyksiin ja kotitalouksiin, se on kuitenkin alu-
een koko elinkeinoelämän uudistumisen ja 
innovatiivisuuden näkökulmasta positiivis-
ta, sillä yritysten korkean uusiutumisasteen 
on todettu parantavan alueen tuottavuutta. 
Sitä pidetään merkkinä kyvystä uudistua ja 
sopeutua toimintaympäristön muutoksiin.

Älykäs erikoistuminen 
käytännössä lounaisessa 
Suomessa

Älykkään erikoistumisen politiikka eroaa 
aiemmasta Euroopan unionin innovaatio-
politiikasta siten, että se koskettaa kaikkia 
alueita niiden teknologiseen kehitysastee-
seen katsomatta. Sen tavoitteena on korke-
an teknologian alueiden tukemisen sijaan 
kannustaa kaikkia alueita maaseuduilta kau-
punkeihin etsimään ja tunnistamaan omaa 
innovaatiopotentiaaliaan ja vahvuuksiaan. 
Alueellinen kilpailukyky ja innovatiivisuus 
perustuvat pitkällä tähtäimellä näihin vah-
vuuksiin. Älykkään erikoistumisen yleiset 
tavoitteet ovat innovatiivisuus, yrittäjämäi-

nen etsiminen ja vientivaltaisuus. Tavoittee-
na on aluetalouden vahvistaminen alueelli-
sen innovaatiojärjestelmän avulla.

EU viitoittaa Eurooppa 2020 -strategiassaan 
kasvustrategian tulevalle vuosikymmenelle. 
Muuttuvassa maailmassa EU haluaa tukea 
talouskasvua, joka on entistä älykkäämpää, 
kestävämpää ja osallistavampaa. Strategi-
assa keskitytään viiteen tavoitteeseen, jot-
ka koskevat työllisyyttä, tutkimusta, koulu-
tusta, köyhyyden vähentämistä sekä ilmas-
to- ja energiakysymyksiä. Näiden tavoittei-
den saavuttamiseksi EU edellyttää, että jo-
kainen alue laatii aluekehitysnäkökulmaa 
painottavan tutkimuksen ja innovaatiotoi-
minnan älykkään erikoistumisen strategian 
RIS3, Research and Innovation Strategies 
for Smart Specialisation. Älykästä erikois-
tumista korostetaan myös EU:n Horisontti 
2020 -tutkimusohjelmassa. Suunnitelman 
mukaisesti jokainen EU-jäsenvaltio on hy-
väksynyt omat kansalliset tavoitteensa kul-
takin alalta. Strategiaa tuetaan myös konk-
reettisilla toimilla Euroopan Unionin ja jä-
senvaltioiden tahoilta. EU-alueen kansalli-
set ja alueelliset viranomaiset laativat älyk-
kään erikoistumisen strategioita yrittäjyyt-
tä edistävässä prosessissa, jotta voidaan li-
sätä EU:n, kansallisen tason ja alueellisen 
tason politiikan yhteisvaikutusta.

Suomessa nykyisen hallituksen ohjelma ei 
suoraan tunne älykästä erikoistumista, mut-
ta ohjelma sisältää joitakin vastaavia ele-
menttejä, kuten korkeakoulujen ja elinkei-
noelämän yhteistyön vahvistamisen inno-
vaatioiden kaupallistamiseksi. Linjauksia 
ei kuitenkaan liitetä alueellisten innovaa-
tiojärjestelmien vahvistamiseksi. Ohjelma 
korostaa yritysten ja yrittäjyyden vahvis-
tamista, muttei näe kollektiivisen yrittämi-

sen mahdollisuuksia aluetasolla. Alueiden 
kehittäminen tapahtuu Suomessa eri viran-
omaisten ja muiden toimijoiden laajana yh-
teistyönä sekä keskushallinnossa että alu-
eilla. Ministeriöiden välisessä työnjaossa 
alueiden kehittämisen tehtävä on määrät-
ty työ- ja elinkeinoministeriölle. Valtioneu-
vosto vahvistaa hallituskaudeksi valtakun-
nalliset alueiden kehittämisen painopisteet 
ja tämä aluekehittämispäätös ohjaa eri hal-
linnonalojen ja maakuntien liittojen aluei-
den kehittämistä. Maakuntien liitot toimi-
vat aluekehittämisviranomaisina maakun-
nissa ja maakuntaohjelmat linjaavat kunkin 
alueen kehittämistä maakunnittain. Valtion 
aluehallintoviranomaiset edistävät maakun-
taohjelman toteuttamista. Kukin maakunta 
esittelee maakuntansa kehittämisen pääta-
voitteet maakuntasuunnitelmassaan. Maa-
kuntaohjelma sovittaa yhteen maakunnalli-
set, kansalliset ja EU:n aluepolitiikan tavoit-
teet ja on samalla osa maakunnan suunnit-
telujärjestelmää. Maakuntaohjelmassa kes-
kitytään neljän vuoden aikana toteutettaviin 
kehittämiskokonaisuuksiin, joihin voidaan 
liittää myös rahoitus- ja muut resurssit. Sa-
takunnassa maakunnallisena toimijana on 
Satakuntaliitto. Suomessa on parhaillaan 
käynnissä maakuntauudistus, jonka on tar-
koitus astua voimaan 1.1.2019. Tällöin toi-
mintansa aloittavat maakunnat ovat uusi it-
sehallinnollinen taso kuntien ja valtion välis-
sä. Nämä itsehallinnolliset maakunnat muo-
dostetaan nykyisen maakuntajaon pohjal-
ta, joten yksi tulevista maakunnista on Sa-
takunta. Vaikka maantieteellinen alue itses-
sään ei muutu, muuttuvat tehtäväjaot sen 
sisällä. Muun muassa aiemmin ELY-keskuk-
sille kuuluneet alueellisen kehittämisen ja 
elinkeinojen edistämisen tehtävät siirtyvät 
muutoksessa uusiin maakuntaorganisaatioi-
hin. Satakunnassa maakuntauudistusta val-
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mistelee kuusi työryhmää: Aluekehitys ja 
strateginen suunnittelu, Elinkeino- ja työl-
lisyyspalvelut / kasvupalvelut, Maaseutu-
palvelut, Alueiden käyttö, luonnonvarat ja 
liikenne, Turvallisuus ja varautuminen se-
kä Talous- ja henkilöstöhallinto, ICT, tilat 
ja sopimukset. Näiden lisäksi toimii vielä 
muutosviestintätiimi.

Satakunnassa älykäs erikoistuminen poh-
jautuu Satakunnan maakuntaohjelmaan 
2014–2017, jonka lähtökohtana on alueelli-
nen osaaminen. Kattoteemoina maakunta-
ohjelmassa on kolme toimintalinjaa, jotka 
ovat kannustava yhteisöllisyys, puhdas elin-
voima ja ihmislähtöiset ratkaisut. Nämä jae-
taan maakuntaohjelmassa seitsemään pai-
nopistealueeseen: houkutteleva yrittäjyys, 
satakuntalainen yhteiskuntatakuu, uusiutu-
va teollisuus, vahva elintarvikeketju, veto-
voimainen Satakunta, arjen palvelut ja tur-
vallisuus sekä hyvät yhteydet. Älykkään eri-
koistumisen piiriin on maakuntaohjelmassa 
tunnistettu satakuntalaista erityisosaamis-
ta sisältävät kokonaisuudet, joihin kuuluvat 
elintarvikeketju, vesien puhtaus ja turvalli-
suus, biotalous, energiatehokkuus, merite-
ollisuus, valmistava teollisuus, ICT sekä ih-
miskeskeiset palvelut ja palvelurakenteet.

Satakunnan yrityssektori on hyvin vienti-
vetoinen ja lisäksi maakunta on elinkeino-
rakenteeltaan monipuolinen, mikä auttaa 
maakuntaa sopeutumaan toimintaympä-
ristön muutoksiin ja menestymään muu-
toksista huolimatta. Toimialoittain tarkas-
teltuna Satakunnassa suurimpia työllistä-
jiä ovat teollisuus (20 %), sosiaali- ja terve-
ysala (18 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa 
(10 %). Teollisuudessa erityisesti teknolo-
giateollisuuden osuus on korkea. Satakun-
ta on Suomen teollistuneimpia alueita ja-

lostusarvolla laskettuna. Teollisuuden uu-
distumiskyky ja arvoketjujen kehitys ovat 
keskeisiä tavoitteita Satakunnan älykkään 
erikoistumisen näkökulmasta. Satakunnan 
teollisuuden toimialarakenteen monipuoli-
suus on tärkeää myös alueen sopeutumis-
kyvyn, resilienssin, näkökulmasta.

Satakunnan korkeakouluilla on tärkeä roo-
li alueen älykkään erikoistumisen ja inno-
vatiivisuuden näkökulmasta. Ne tuottavat 
koulutettua työvoimaa, osallistuvat alueen 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan 
sekä tuottavat uutta tietoa alueelle. Valta-
osa korkeakoulutetuista työllistyy maakun-
taan. Sen sijaan julkinen tutkimusrahoitus 
kohdistuu heikosti Satakuntaan, joten tutki-
mus- ja kehittämisinvestoinnit rahoitetaan 
pääosin yksityisen yritysrahoituksen avulla.

Älykkään erikoistumisen strategian hyödyn-
täminen ja maakuntien omien vahvuuksien 
tunnistaminen vaikuttaa eroavan Suomen 
maakunnissa niin ajallisesti kuin toiminta-
tapojen suhteen. Naapurimaakunnistam-
me Etelä-Pohjanmaa on identifioinut omiksi 
älykkään erikoistumisen alueikseen: kestä-
vät ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet 
ratkaisut, älykkäät ja energiatehokkaat rat-
kaisut sekä uudistuvan palvelu- ja elämys-
tuotannon. Pirkanmaalla älykkään erikois-
tumisen painopistealueet ovat valmistavan 
teollisuuden uudistaminen, älykäs kaupun-
ki sekä bio- ja terveysalat. Pohjanmaalla äly-
kästä erikoistumista on lähestytty innovaa-
tioiden näkökulmasta. Pohjanmaalla luotiin 
aluekehittämisen malli, jota voidaan hyödyn-
tää älykkään erikoistumisen suunnittelussa. 
Alueen keskeisimmäksi tukijalaksi on tun-
nistettu energiateknologia, mutta samalla 
myös todetaan, että sen elinkeinoelämä on 
aina ollut monipuolista. Pohjanmaan älyk-

kään erikoistumisen järjestelmässä kasvua 
ja innovatiivisuutta tuetaan suuntaamalla 
kehittämistoimenpiteitä pk-yritysten mah-
dollistaviin avainteknologioihin sekä näitä 
tukeviin keskeisiin tutkimusaloihin, joiden 
tunnistamiseksi rakennettu alueellinen in-
novaatiojärjestelmä auttaa elinkeinoelämää, 
tutkimusorganisaatioita ja julkista sektoria 
käymään vuoropuhelua systemaattisesti ja 
hyötymään keskinäisestä oppimisprosessis-
ta (triple helix -malli). Varsinais-Suomessa 
puolestaan on tammikuussa 2016 perustet-
tu älykkään erikoistumisen strategiaa pohti-
va työryhmä. Työryhmän tehtävänä on ke-
hittää toimenpide-ehdotuksia alueen älyk-
kään kehittämisen ohjaamiseksi ja kiihdyt-
tämiseksi. Varsinais-Suomen maakunta-
ohjelman kärkinä ovat 2014–2017 vastuul-
lisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus se-
kä resurssiviisaus.

Jotta älykäs erikoistuminen ei jää vain tren-
dikkääksi juhlapuheeksi, on aihepiiriin liit-
tyvää edistystä kyettävä myös mittaamaan. 
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja 
Tampereen teknillisen yliopiston EAKR-
rahoitteisessa Teollisuuden uudistuminen 
ja kilpailukyky – Uudet liiketoimintamal-
lit verkostossa -hankkeessa yhtenä tavoit-
teena on kehittää Satakunnan alueen älyk-
kään erikoistumisen indikaattoristoa alue- 
ja yritystasolla vastaamaan tietoperustei-
sen alue-ennakoinnin ja -kehittämisen tie-
totarpeita. Mittaristo tulee osaksi olemas-
sa olevaa sähköistä Satamittari-palvelua. 
Satamittari löytyy jo nyt nykymuodossaan 
osoitteesta www.satamittari.fi. Uusi, hank-
keessa kehitettävä mittaristo pohjautuu tun-
nistettuihin Satakunnan älykkään erikoistu-
misen painopistealueisiin. Mittariston avul-
la kyetään seuraamaan kunkin painopiste-
alueen kehitystä.
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Talouskatsauksessa tarkastellaan Satakunnan talouden kehitystä sekä kokonai-
suutena että tarkemmin eri toimialoilla. Katsaus ilmestyy kaksi kertaa vuodes-
sa, kesä- ja joulukuussa. Tämä numero on talouskatsauksen 28. numero, ensim-
mäinen ilmestyi kesäkuussa 2003. Katsauksen perusaineistoa ovat Tilastokes-
kuksen tuottamat liiketoiminnan kuukausikuvaajat. Muista aluetilastoista poike-
ten kuvaajien viive on vain muutamia kuukausia, joten ne mahdollistavat talou-
den käänteiden seurannan myös aluetasolla. Toimialoittaisissa näkymissä on 
hyödynnetty toimialajärjestöjen asiantuntemusta ja yleisissä talousnäkymissä 
eri ennustelaitosten julkaisuja. Katsauksen viimeisimmät tiedot ovat kesäkuul-
ta 2016, ennusteiden ja näkymien osalta marraskuulta 2016. 

Satakunnan talous -katsauksen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Satakun-
taliiton kautta. Yhteistyökumppaneita ovat myös mm. Länsi-Suomen Osuuspank-
ki, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy, Porin yliopistokeskus, Prizztech 
Oy, Satafood Kehittämisyhdistys ry, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakun-
nan ELY-keskus, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät ry.

Lisää katsaukseen ja laajemmin Satakunnan kehitykseen liittyvää materiaalia löy-
tyy Internet-sivuilla www.satamittari.fi. Palautetta katsauksen ja Internet-sivus-
ton kehittämiseksi satakuntalaisia entistä paremmin palvelevaksi tietolähteek-
si otetaan mielellään vastaan.

Satamittari-verkkosivusto osoitteessa http://www.satamittari.fi tarjoaa Sa-
takuntaa käsittelevää tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoa. Satamittari kuvaa 
ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn kehitystä sekä tarjo-
aa monipuolisesti Satakunnan taloutta koskevaa tietoa. Satamittarista löytyy 
myös kattavia kunta- ja seutukuntatietoja Excel-taulukoina sekä Satakunnan 
yrityshakemisto Satakanta.

Lisätietoja:

Aluekehitysasiantuntija

Saku Vähäsantanen

Satakuntaliitto

puh. 044 711 4350

etunimi.sukunimi@satakunta.fi

http://www.satamittari.fi

Kuva: Tiina Leino


