


SATAKUNNANSATAKUNNAN VAHVUUKSIA
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• Satakunnan teollinen rakenne on maan monipuolisimpia: 
Porin sk maan 7., Pohjois-Satakunta 22. ja Rauman sk
29. monipuolisin teollisuuden henkilöstössä Suomen 70 seutukunnan joukossa
(kartassa sinisellä monipuolisimmat ja punaisella yksipuolisin teollinen rakenne, v. 2014)

• Satakunnan avoimuusindeksi (vienti/BKT) maan korkeimpia: 53 %

• Satakunnan viennin arvo maakunnista 3. korkein per capita
v. 2016; osuus Suomen viennistä 5,8 % (väestöosuus 4 %)

• Satakunnan osuus maan teollisuuden työpaikoista korkea: 6,1 %

• Satakunnan kilpailukyky kohentunut vv. 2010-15 selvästi:
Kuuden osatekijän mittaristo, joka kuvaa seutukunnan kykyä tuottaa

BKT:tä (lisätietoa: http://www.satamittari.fi/Kilpailukyky)
Rauman seutukunta sijalta 14 sijalle 10 (70 seutukunnan joukossa)

Porin seutukunta sijalta 22 sijalle 13
Pohjois-Satakunta sijalta 46 sijalle 47 (silti kokoluokassaan mainio sijoitus!)

• Rauman seutukunnan BKT/capita on Suomen 3. korkein
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Satakunnan resilienssi on vahva!



SATAKUNNANSATAKUNNAN VAHVUUKSIA: VAHVUUKSIA: VIENTI
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Satakunnan avoimuusindeksi
(teollisuuden vienti/BKT maan korkeimpia): 
53 %

Satakunnan viennin arvo maakunnista 
neljänneksi korkein v. 2014;
Osuus Suomen viennistä 6,9 % (väestöosuus 
4 %), 

v. 2015 hieman heikompi johtuen 
meriteollisuuden vaikeuksista; osuus 6,2 %, 
sija kuudes.

v. 2016 sija seitsemän, osuus silti 5,8 %.
Teollisuuden vienti/capita 3. korkein! 
(ks. oheinen kartogrammi)



SATAKUNTA SUOMEN SATAKUNTA SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA

– Satakunnan osuus Suomen viennistä on 6,2 % (vrt. väestöosuus 4,1 %, 2015).  Aitoa 

tuottavuutta: viennin rakenne on erittäin hyödykepainotteinen. 

– Satakunnan osuus Suomen teollisuuden työpaikoista on 6,1 %, eli n. 1,5 kertaa väestöosuus. Satakunnan

teollinen rakenne on maan monipuolisimpia.

– Satakunnan osuus Suomen teknologia- ja kemiallisen metsäteollisuuden tuotannosta on n. 10 %;
elintarvike- ja kemianteollisuuden osuus on myös selvästi väestöosuutta korkeampi.

– Teollisuuden osuus BKT:stä on 25 %, mikä on huomattavasti maan keskiarvoa korkeampi. Sen ja vahvan 
viennin ansiosta Satakunnan BKT henkeä kohden on Suomen 19 maakunnasta 5. korkein.   

– BKT:n reaalinen kasvu jo v. 2014 vahvaa: Satakunta +0,7 %, koko maa -0,8 % (esim. Turun sk +0,4 %).

– Ulkomaankaupan vahvuutta kuvaava avoimuusindeksi (teollisuuden vienti/BKT, v. 2014) on 53 % eli 1,5-
kertainen maan keskiarvoon (36 %) verrattuna. Vienti henkeä kohden on maan suurimpia. 

– Em. seikkojen ansiosta Satakuntaan sijoittaminen edesauttaa koko Suomen hyvinvointia

• Teollisuudella on merkittävä asema hyvinvoinnin luomisessa pienessä maassa

• Teollisuuden työn tuottavuus on keskimäärin palvelualoja huomattavasti korkeampi

• Satakunnan elinkeinoelämä rahoittaa oman maakunnan ohella koko Suomen hyvinvointia vahvan 
teollisen perustan ja sen kautta syntyvän vientiylijäämän ansiosta. teollisen perustan ja sen kautta syntyvän vientiylijäämän ansiosta. 

Siten investoimalla Satakuntaan koko maa hyötyy!
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SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA:SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA:
SATAKUNNAN POSITIIVINEN 
SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA:SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA:
SATAKUNNAN POSITIIVINEN SATAKUNNAN POSITIIVINEN RAKENNEMUUTOS

– Yritykset uskovat Satakuntaan: tulevat investoinnit ovat miljardiluokkaa, ja trendi on yhä 
nouseva: jo v. 2014 investoinneissa kasvua                  (Porin sk +30 %, Pohjois-Satakunta +12 %, Rauman sk +9 %),

kun koko maassa vastaavasti laskua 

– Teollisuuden viennin arvon kasvu 2000-16: Satakunta 

koko maa 

– Automaatio- ja robotiikka-alan liikevaihto +47 %, henkilöstö +60 % (2010-16)

– Metallien jalostuksen liikevaihdon kasvu 2009-2016               , 

– Teollisuuden liikevaihto Porissa ja sen lähikunnissa                  , Satakunnassa                , 

koko maa vastaavasti (2009-16)

– Aloittaneiden yritysten määrä                vuoden 2016 aikana (vs. 2015),

koko maa               . Siten yrityskannan uusiutuminen on kiihtynyt!

– Satakunnassa avoimet työpaikat ovat kasvaneet 1-6/2017                      (uudet avoimet 12,9 %)

Koko maa vastaavasti                      (uudet avoimet 2,1 %)

– Satakunnassa työttömyys ja lomautukset ovat hellittäneet v. 2017 alkupuolisolla maan                         

keskiarvoa nopeammin. Lisäksi ero Satakunnan hyväksi on kasvanut kesällä. 

Yritykset uskovat Satakuntaan: tulevat investoinnit ovat miljardiluokkaa, ja trendi on yhä 
nouseva: jo v. 2014 investoinneissa kasvua                  +21 %

alan liikevaihto +47 %, henkilöstö +60 % (2010 16)

Satakunnassa useat päätoimialat 
ovat kasvaneet nopeasti vuoden 
2009 taantuman pohjan jälkeen. 

Teollisuus on palautunut valtakunnan 
tasoa ripeämmin.

-2 %
16: Satakunta +34 %

+10 %

Koko maa vastaavasti                      

koko maa               . Siten yrityskannan uusiutuminen on kiihtynyt!

6/2017                      

alan liikevaihto +47 %, henkilöstö +60 % (2010

2016               , 

lähikunnissa                  , Satakunnassa                , 

Aloittaneiden yritysten määrä                vuoden 2016 aikana (vs. 2015),

+52 %
+36 %  

koko maa               . Siten yrityskannan uusiutuminen on kiihtynyt!

+7,4 %
+0,6 %

+14,8 %
+3,1 %

lähikunnissa                  , Satakunnassa                , 

+8 %
+12 %
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Väestö

• Satakunnan väki väheni v. 2016 aikana poikkeuksellisen paljon, 1217 henkeä. Vuosituhannen 
vaihteen tienoilla kehitys oli vielä synkempää. Kuitenkaan ennakkotiedot yli 1400 hengen 
vähennyksestä eivät toteutuneet. Ennakkotiedoissa joulukuu perustui menneiden vuosien 
trendiin. 

• Satakunnan kunnista ainoastaan Eurajoki kasvatti väkilukuaan v. 2016. Siellä väkiluku kohosi 
jopa 131 henkeä. Mukaan on laskettu myös Luvian kehitys. 

• Sen sijaan Porin ja Rauman väestökato yltyi, joskin vähennys jäi pienemmäksi kuin 
ennakkotiedot uumoilivat: Porissa väki väheni 304 henkeä ja Raumalla 195. Kehitys jäi silti 
heikommaksi kuin muutoin yleisesti tällä vuosikymmenellä.

• Alle prosentin väestökadolla selvisivät v. 2016 Pomarkku, Ulvila, Pori, Merikarvia, Rauma, 
Huittinen ja Harjavalta. 

• Satakunnan tappio oli absoluuttisesti toiseksi suurin Etelä-Savon jälkeen. Suhteellisesti 
Satakuntaa heikommiksi jäivät myös Kainuu ja Kymenlaakso. Samaa luokkaa Satakunnan 
kanssa olivat Kanta-Häme ja Etelä-Karjala. 
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Väestö
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Väestö

8



Koulutus
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Taulukko 2. Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä v. 2015 

% Satakunta 
 

 Koko maa 

Keski-aste 43   41 

Alin korkea-aste 10,1       9,7 

Alempi kk-aste   9,2  10,5 

Ylempi kk-aste   5,1    8,8 

Tutkija-aste    0,3       0,9 

Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevat  32   29 

 



Työpaikkarakenne
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Taloudellinen resilienssi eli muutosjoustavuus

• Satakunnan ja sen seutukuntien taloudellista resilienssiä eli muutosjoustavuutta 
on analysoitu teollisen rakenteen monipuolisuutta  ja eri toimialojen työpaikkojen 
osuutta kuvaavilla indekseillä. Tilastot ovat ajankohdalta 31.12.2014.

• Satakunnan suurimmat toimialat ovat työpaikkamääriltään teollisuus (osuus 20 %), 
sosiaali- ja terveysalat (SOTE) (18 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (10 %). 

• Niiden yhteenlaskettu osuus maakunnan työpaikoista on liki puolet. Teollisuus on 
riskialttein johtuen mm. suhdanneherkkyydestä maailmantaloudelle, mikä 
välittyy viennin kautta aluetalouteen. 

• Teollisuuden osuus valtakunnalliseen keskiarvoon nähden (B-H) on yli 1,5, mikä 
tarkoittaa paitsi sen suurta osuutta, myös mahdollista aluetaloudellista riskiä. Sitä 
kuitenkin pienentää teollisuuden monipuolinen toimialarakenne. 

• Satakunnan teollisuuden rakenne on monimuotoinen. 
– Teknologiateollisuuden osuus (kulkuneuvojen valmistus, elektroniikka ja 

sähkötuotteiden valmistus, metallituotteiden valmistus, metallien jalostus) on korkein, 
49 % teollisuuden työpaikoista, mutta sen rakenne on monipuolinen. 

– Metallien jalostus, metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistus ovat selvät 
tukipilarit, sillä niiden osuus on neljä viidesosaa metallialojen työpaikoista. Etenkin 
koneiden ja laitteiden valmistuksessa on monimuotoista valmistustoimintaa.  
Elintarviketeollisuuden osuus on 14 %, metsäteollisuuden 13 %, ja kemianteollisuuden 9 
% teollisuuden työpaikoista. Em. alojen osuus on yli 85 % maakunnan teollisuuden 
työpaikoista (31.12.2014). 



Sija KOKO MAA 37 602

1 Mariehamns stad 74 492

2 Helsinki 50 741

3 Rauma 43 943

4 Vaasa 42 624

5 Pohjois-Lappi 39 143

6 Turku 37 908

7 Kokkola 37 476

8 Imatra 37 419

9 Lappeenranta 37 146

10 Tampere 37 021

24 Joensuu 31 816

25 Jyväskylä 31 757

26 Pori 31 621

27 Mikkeli 31 554

28 Sydösterbotten 31 070

29 Porvoo 30 993

30 Pohjois-Satakunta 30 809

31 Lahti 30783

32 Kouvola 30628

33 Varkaus 30478

34 Vakka-Suomi 30 090

38 Ylä-Pirkanmaa 28 860

39 Forssa 28 516

41 Luoteis-Pirkanmaa 27 774

51 Lounais-Pirkanmaa 25 832

55 Loimaa 25 306

60 Suupohja 24 278

62 Etelä-Pirkanmaa 23 916

70 Kyrönmaa 19 063



SATAKUNNANSATAKUNNAN NOUSUTRENDEJÄ 2010NOUSUTRENDEJÄ 2010-NOUSUTRENDEJÄ 2010-LUVULLA
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Satakunnassa on runsaasti  
nousevia aloja ja rakenteellisia 
vahvuuksia, joilla on vaikutusta 

alueen talouskasvuun.

46,9 46,9 %

Liikevaihdon kasvu* 2010Liikevaihdon kasvu* 2010-Liikevaihdon kasvu* 2010-2016 Toimialat keskimäärin  1 %
Teollisuus keskimäärin -6,9 % 

Automaatio- ja robotiikka-klusteri

Elintarviketeollisuus

46,9 46,9 
16,8 

%46,9 46,9 %
16,8 %Majoitus- ja ravitsemistoiminta 16,8 16,8 
16,3 

%%16,8 16,8 16,8 16,8 %
16,3 %Liike-elämän palvelut

Matkailu

Tukku- ja vähittäiskauppa

Rakentaminen

16,3 16,3 16,3 16,3 
12,1 
16,3 16,3 %%
12,1 %12,1 12,1 

9
12,1 12,1 12,1 12,1 

99,1 
%12,1 12,1 %%12,1 12,1 

,1 ,1 ,1 ,1 %9,1 ,1 ,1 ,1 
8,1 

%,1 ,1 ,1 ,1 %%
8,1 8,1 8,1 %8,1 8,1 
7,6 

%8,1 8,1 %
7,6 7,6 7,6 %

*Kyseessä päätoimialat
karkealla jaolla, ei sis. SOTE:a,
joka pääsisi kärkisijoille

v. 2010-2015



SATAKUNNANSATAKUNNAN SEUTUKUNTIEN VAHVUUKSIA
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Pohjois-Satakunta

Rauman seutukuntaPorin seutukunta

• VAHVA RESILIENSSI (TEOLLISUUDEN MONIPUOLISUUS 
SUOMEN 7. PARAS 70 SEUTUKUNNASTA)

• METALLIEN JALOSTUS, KONE- JA LAITEVALMISTUS 
SEKÄ KEMIANTEOLLISUUS VAHVOJA VIENTIALOJA

• TEOLLISTEN INVESTOINTIEN KASVU RIPEÄÄ

• KORKEAKOULUSEKTORIN HAKIJAMÄÄRÄ KASVUSSA

• YRITYSTEN TUOTEKEHITYS VAHVISTUNUT

• AUTOMAATIO- JA ROBOTIIKKA VAHVASSA NOSTEESSA

• ALUEEN KILPAILUKYKY KOKOON NÄHDEN MAINIO

• KORKEA BKT PER CAPITA SUHTEESSA ALUEEN KOKOON

• TALOUSKASVU NOPEAA

• MONIPUOLINEN TEOLLINEN RAKENNE

• VAHVA METALLITUOTETEOLLISUUS

• SUURIA JULKISIA LAITOKSIA (PUOLUSTUSVOIMAT JA 
KUNTOUTUSKESKUS)

• BKT PER CAPITA SUOMEN 3. KORKEIN,  
KILPAILUKYKY MAAN KÄRKEÄ

• PALJON TEOLLISIA INVESTOINTEJA

• RUNSAASTI MONIPUOLISTA JA TUOTTAVAA 
VIENTITEOLLISUUTTA   ETENKIN METSÄ-, KONEPAJA- JA    
MERITEOLLISUUDESSA 

• VAHVA ELINTARVIKEKETJU

• HYVIN MERKITTÄVÄ ENERGIAN TUOTTAJA

• ALUEEN YRITYSKANNAN UUSIUTUMINEN KIIHTYNYT
Seutukuntien resilienssi,
Sijaluvut (vihreä parempi, punainen heikompi)

Seutukuntien BKT/capita
Sijaluvut (sininen parempi, punainen heikompi)



Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021

• Yrittäjyys

• Työllisyys ja 
sosiaalinen osallisuus

TL 1 KANNUSTAVAA
YHTEISÖLLISYYTTÄ

toimintalinja tavoittelee 
mahdollisimman monelle 

satakuntalaiselle maakunnan 
kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavaa, 
mielekästä tekemistä yhteisössämme, 

yrittäjinä, opiskelijoina tai työntekijöinä. 
Tavoitteena on saada kaikki 

työvoimapotentiaali käyttöön.

• Uudistuva teollisuus

• Energia

• Biotalous

• Kiertotalous

• Sininen kasvu

TL 2 PUHDASTA 
ELINVOIMAA

toimintalinjalla tavoitellaan 
elinkeinoelämän menestystä 

vahvistamalla maakunnan tukijalkoja ja 
kasvua mahdollistavia aloja; uudistuvaa 

teollisuutta, energia-alaa ja 
elintarvikeketjua, bio- ja kiertotaloutta 

sekä sinistä kasvua.

• Vetovoima

• Hyvinvointi

• Turvallisuus

• Saavutettavuus

TL 3 IHMISLÄHTÖISIÄ 
RATKAISUJA

toimintalinja tavoittelee ratkaisuja 
satakuntalaisten palvelujen 
turvaamiseksi, hyvinvoinnin 

edistämiseksi, turvallisuuden tunteen 
kasvattamiseksi sekä maakunnan 
vetovoiman ja saavutettavuuden 

parantamiseksi. 
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Toimintalinjat Kehittämisteemat Läpileikkaavat sisällöt
ja vaikuttavuustavoitteet
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• Satamittari-verkkosivusto osoitteessa 
http://www.satamittari.fi tarjoaa Satakuntaa kuvaavia 
tilasto-, tutkimus- ja ennakointitietoja. Satamittari kuvaa 
ajankohtaisesti alueen elinkeinoelämän kehitystä ja 
tarjoaa monipuolisesti Satakunnan kehitystä koskevaa 
pitkän ajan analysoitua tietoa.

• Satakunnan talous -katsaus tarjoaa tuoreinta mahdollista 
toimialoittaista suhdannetietoa Satakunnasta. Katsaus on 
ladattavissa: 
http://www.satamittari.fi/Satakunnan_talous_-katsaus

• Toimitamme pyynnöstä Satakuntaa, sen seutukuntia ja 
kuntia koskevaa (tilasto)tietoa. Satakuntaa koskeva 
tilastotuotanto ja tutkimustoiminta antavat erinomaiset 
lähtökohdat toteuttaa maakuntaa koskevia tietopalveluja 
ja analyysejä. Käytössämme ovat monipuoliset 
tietokannat, joista tarvittava tieto löytyy nopeasti.

Lisätietoa: Satamittari ja tietopalvelut



Kiitos!




