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Taustaa
Alueelliset kehitysnäkymät 1/2019 on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittä-

jien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien1 nykytilasta ja lähi-

ajan näkymistä. Katsauksen arviot on tuotettu kuluvan vuoden maaliskuussa. 

Katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin 

alue-ennakointia. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat  

aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset.  

Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit.  

Alueellisten katsausten laatimisessa on monilla alueilla tärkeässä roolissa alueilla 

toteutetut keskustelupaneelit, joissa osallistujat muodostavat yhteisen näkemyksen 

alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne 

sekä osaavan työvoiman saatavuus. Näkemykset tiivistetään jokaisen seutukunnan ja 

maakunnan kohdalla plus-miinus-arvioihin. Arvioitavat ajankohdat ovat: 

 − nykyhetki suhteessa vuoden takaiseen

 − tilanne puolen vuoden kuluttua verrattuna nykyhetkeen

 − tilanne vuoden kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Kehitysarviot kuvaavat alueen muutoksen suuntaa, ei arvioitavan asiakokonaisuu-

den tasoa alueella. Kehitysarviot eivät myöskään mahdollista alueiden välistä ver-

tailua, vaan aluetta arvioidaan aina suhteessa alueen nykytilaan tai menneeseen 

kehitykseen.

Katsauksessa nimeltä mainittujen yritysten tiedot perustuvat pääosin mediaseurantaan. 

1  Vuoden 2014 alusta alkaen seutukunnat lakkautettiin virallisena aluejakona, mutta tilastollisena alue-
luokituksena seutukuntaa käytetään vielä toistaiseksi. 
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Yhteenveto
Vaikka talouden kasvuhuippu näyttäisi olevan takana, ovat alueiden odotukset 

talouden ja työllisyyden kehitysnäkymistä edelleen varsin positiiviset. 

Suurimmat haasteet liittyvät osaavan työvoiman saatavuuteen, joka osaltaan jopa 

rajoittaa kasvua. Yhä useammalla alueella korostetaan väestön vähenemisen ja 

ikääntymisen uhkaavan alueiden elinvoimaisuutta jo lähitulevaisuudessa. 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

Alueilla arvioidaan, että elinkeinoelämän ja yritystoiminnan osalta tilanne on tällä 

hetkellä 65 seutukunnassa2 parempi kuin vuosi sitten. Vain Koillis-Savossa ja Itä- 

Lapissa tilanne on pysynyt ennallaan vuoden takaiseen nähden. Lähimmän puolen 

vuoden aikavälillä odotetaan parannusta nykyiseen nähden 49 seutukunnassa, 

eikä missään uskota heikkenevään kehitykseen. Vuoden päähän ulottuvat arviot 

ovat lähes yhtä positiiviset. Nykytilanteeseen verrattuna kehityksen odotetaan para-

nevan 43 seutukunnassa. Erityisen positiivisena tulevaisuus nähdään Kemi-Tornion 

ja Itä-Lapin seutukunnissa. Vain Nivala-Haapajärven ja Mikkelin seuduilla odotetaan 

heikkenevää kehitystä. 

Metsätaloudessa positiivinen vire on jatkunut, mikä osaltaan vaikuttaa useiden 

alueiden positiivisiin odotuksiin. Puun kysyntä on jatkunut vahvana. Tosin paperi-

teollisuudessa on myös tehostamissuunnitelmia, joista esimerkkinä Stora-Enson 

Oulun tehtaalla käynnistyneet, 400 työntekijää, koskevat yt-neuvottelut. 

2  Manner-Suomessa on 67 seutukuntaa.
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Äänekosken biotuotetehtaan myötä alueen merkitys työpaikkakeskittymänä 

on vahvistunut ja menossa olevat liikenneinfrahankkeet vahvistavat aluetta 

edelleen. Tosin väestökehitys on alueella edelleen heikkoa. Äänekosken 

toiminnassa olevan laitoksen lisäksi metsäteollisuudessa on vireillä miljardiluokan 

investointisuunnitelmia, joilla on toteutuessaan merkittäviä aluetaloudellisia 

vaikutuksia. 

Kaivostoiminnalla on erityisen positiiviset vaikutukset Kainuun ja Lapin talouteen ja 

työllisyyteen. Kaivostoiminnan kehittymisen kannalta haasteena on yhteensovitta-

minen matkailun kanssa, joka on myös vahva kasvuala Pohjois-Suomessa. 

Turun seudulla jatkuvan kasvun taustalla on ennen muuta telakkateollisuuden hyvä 

tilanne ja vahvat pidemmän aikavälin näkymät. Tämä on heijastunut mm. alueen 

väestökehitykseen, rakentamiseen ja asuntokauppaan. Erityisesti Turussa on käyn-

nissä ja suunnitteilla lukuisia isoja investointihankkeita, joilla on omat positiiviset 

kerrannaisvaikutuksensa. 

Rakentamisen korkeasuhdanne on taittumassa erityisesti asuinrakentamisessa, 

mutta useimmilla alueilla alan tuotannon arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla. 

Asunto rakentaminen korostuu erityisesti kasvukeskuksissa ja korjausrakentaminen 

työllistää yhä enemmän. Suuria hankkeita on käynnissä mm. pääkaupunkiseudulla 

ja Tampereella. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen kehitysnäkymät

Työttömyyden ripeä aleneminen on jatkunut kaikilla alueilla ja työttömien koko-

naismäärän odotetaan edelleen laskevan, vaikkakin laskuvauhti hidastuu. Myös  

pitkäaikaistyöttömyyden odotetaan laskevan ja yhä harvempi työttömyysjakso  

pitkittyy yli vuoden mittaiseksi. 

Seuraavan puolen vuoden kuluessa työttömyystilanteen arvioidaan edelleen  

helpottuvan kaikissa seutukunnissa. Ensi vuoden kevättä koskevissa arvioissa 

myönteiseen työttömyyskehitykseen uskotaan 60 seutukunnassa ja seitsemässä 

seutu kunnassa ennakoidaan pysyttävän nykytasolla. Työttömyyden kasvua ei ole 

näkyvissä missään päin maata tarkastelujaksolla.
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Osaavan työvoiman saatavuus

Talouskasvun myötä avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti eri 

puolilla maata. Kysynnän lisäys on ollut niin ripeää, että monilla työnantajilla on  

vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa. Rekrytointiongelmia koetaan 

useilla toimialoilla ja eri ammattiryhmissä. Työvoiman saatavuusongelmia kärjistää 

työ ikäisen väestön väheneminen. 

Työvoiman saatavuusongelmia pyritään ratkomaan mm. lisäämällä muunto-

koulutus paikkoja, kehittämällä koulutusta yhä yrityslähtöisemmäksi, yritysten 

tarpeisiin räätälöidyillä rekrytointikoulutuksilla, laajentamalla rekrytointeja maan 

rajojen ulko puolelle ja erilaisilla imago- ja rekrytointikampanjoilla. Myös isoilla 

raide liikennehankkeilla tavoitellaan työvoiman liikkuvuuden edistämistä suhteessa 

pääkaupunki seutuun. 

Lounais-Suomen mallin mukaista valtion ja alueellisten toimijoiden välistä silta-

sopimusmallia on laajennettu työvoimapulasta kärsiville alueille: Kainuuseen, 

Pohjois- Savoon ja Pirkanmaalle. Siltasopimuksiin sisältyvillä toimenpiteillä paranne-

taan saavutettavuutta, kehitetään koulutusta ja innovaatiotoimintaa sekä tehoste-

taan työperäistä maahanmuuttoa. 
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 Parempi        (49)
 Nykytasolla  (18)

Kartta kuvaa seutukunnan kehitystä, eikä 
kartan avulla voi tehdä vertailuja alueiden 
välillä.

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2019
© Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus 2019
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Työttömyys
odotukset 6 kk
 Parempi        (60)
 Nykytasolla   ( 7)

Kartta kuvaa seutukunnan kehitystä, eikä 
kartan avulla voi tehdä vertailuja alueiden 
välillä.

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2019
© Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus 2019
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Osaava työvoima
odotukset 6 kk
 Parempi                   (2)
 Nykytasolla          (33) 
 Heikompi             (31)
 Paljon heikompi  (1)

Kartta kuvaa seutukunnan kehitystä, eikä 
kartan avulla voi tehdä vertailuja alueiden 
välillä.

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2019
© Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus 2019
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Uusimaa
Uudellamaalla asui vuoden 2018 lopussa 1 673 519 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö kasvoi 17 895 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömiä 

työnhakijoita oli 72 349 ja työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 8,5 %. 

 Uusimaa
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus 0 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Uusimaa on pääkaupunkiseutuna sekä yrityselämän ja valtionhallinnon keskitty-

mänä aluetaloudellisesti erinomaisessa asemassa. Uudenmaan elinkeinoelämä 

on monipuolista ja alueen keskimääräinen koulutustaso on korkea. Uudenmaan 

vahvuuksia eurooppalaisessa mittakaavassa ovat Euroopan komission alueellisen 

kilpailukyvyn indeksin mukaan väestön hyvinvointi, korkeakoulutettujen määrä 

ja korkeakoulutuksen taso, teknologian ja nopeiden datayhteyksien saatavuus ja 

nopea käyttöönotto sekä alueen elinkeinorakenteen, koulutuksen ja työvoiman 

innovaatio taso. Kansallisesti Uudenmaan vahvuuksia ovat elinkeinorakenteen 

monipuolisuus ja osaamisintensiivisten palveluiden verrattain suuri osuus. Uuden-

maan brutto kansantuote per asukas on noin kolmanneksen koko maan lukemaa 

korkeampi.

Viime vuoden merkittävin muutos Uudellamaalla oli työllisyyden merkittävä kasvu. 

Työllisten määrä lisääntyi vuonna 2018 selvästi edellistä vuotta nopeammalla 
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vauhdilla, ja onkin hyvin tyypillistä, että talouden suhdannemuutokset realisoituvat 

työllisyysvaikutuksina hieman viiveellä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mu-

kaan vuonna 2018 Uudellamaalla oli 22 000 työllistä enemmän kuin vuonna 2017, 

mikä tarkoittaa 2,8 prosentin kasvua. Yhtä suuri prosentuaalinen kasvu työllisten 

määrässä on nähty viimeksi vuonna 2000, joten työmarkkinoiden kehitys on ollut 

poikkeuksellisen hyvää. Kuluvan vuoden tilannetta ajatellen ei liene realistista odot-

taa vastaavanlaista kasvua, varsinkin kun työllisten määrän lisääntyminen hidastui 

hieman loppuvuotta kohti. 

Työpaikkojen lisäksi myös yritysten liikevaihto kasvoi selvästi, joskin hieman edel-

listä vuotta hitaammin. Kaikkien toimialojen kausi- ja satunnaisesta vaihtelusta  

puhdistettua trendisarjaa tarkasteltaessa liikevaihto oli Tilastokeskuksen tietojen 

mukaan kasvanut vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä 7,2 % edellis-

vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna ja 14,4 % vuoteen 2016 verrattuna. Vaikka 

aivan yhtä suurta kasvua ei lähitulevaisuudessa ole odotettavissa, vaikuttaa Uuden-

maan lähitulevaisuuden talouskehitys kaikin puolin lupaavalta.

Uudenmaan lähitulevaisuuden näkymät ovat myönteiset, ja suurimmat kasvua 

mahdollisesti hidastavat syyt löytyvät ulkopuolisista tekijöistä, kuten euroalueen ja 

maailmantalouden hidastumisesta. Alueen sisäisistä tekijöistä merkittävin ongelma 

on edelleen osaavan työvoiman saatavuus, mikä on työnantajille edelleen erittäin 

hankalaa lähes kaikilla toimialoilla. Tilanne ei kuitenkaan ole merkittävästi enää hei-

kentynyt kasvukeskuksissa kuluneen vuoden aikana, jos ei myöskään helpottunut. 

Sen sijaan kehyskunnissa, erityisesti Länsi-Uudellamaalla, osaavan työ voiman saa-

tavuus on vaikeutunut vielä entisestään. Haasteista huolimatta näkö piirissä ei ole 

syytä, miksi talouden ja työllisyyden kasvu Uudellamaalla ei jatkuisi myös kuluvan 

vuoden aikana.

Työpaikkojen toimialarakenne on Uudellamaalla alueellisesti eriytynyt. Pääkaupun-

kiseutu on monien suurkaupunkien tapaan vahvasti erikoistunut etenkin informaa-

tio- ja viestintäalaan, hallinnon tukipalveluihin sekä vähittäis- ja tukkukauppaan. 

Itäinen ja läntien Uusimaa ovat sen sijaan vahvoja teollisuusalueita. Itä-Uusimaa on 

öljynjalostuksen myötä Suomen kemianteollisuuden keskittymä. Läntisen Uuden-

maan vahvuuksia ovat kemianteollisuus, logistiikka ja lisääntyvissä määrin myös 

matkailu. Kuuma-seudulla merkittäviä toimialoja ovat kone- ja metalliteollisuus, 

logistiikka ja tukkukauppa sekä rakentaminen. Maa- ja metsätalous on keskittynyt 

Itäiselle ja läntiselle Uudellemaalle, joskin elinkeinon aluetaloudellinen merkitys on 
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näilläkin alueilla laskussa. Mikro- ja pienyritysten merkitys elinkeinoelämässä ja työl-

listäjinä korostuu erityisesti kehyskunnissa.

Uudellamaalla on paljon potentiaalia yritysten sijoittumisen kannalta, sillä yritykset 

arvostavat sijoittumisessaan liikenneyhteyksiä, markkinoiden läheisyyttä ja kasvu-

keskuksia. Uudellamaalla pystytään jo suurelta osin vastaamaan näihin vaatimuk-

siin. Alueella on lukuisia yrityskeskittymiä, joissa synergiaedut ovat kansainvälisellä-

kin mitta-asteikolla korkealla tasolla. Uudenmaan merkittävimmät toimialat tulevat 

tulevaisuudessakin todennäköisesti olemaan liike-elämän palvelut, matkailu- ja 

ravintola-ala, rakentaminen sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. Teollisuu-

den merkitys tulee olemaan jatkossakin huomattava erityisesti kehyskunnissa, kun 

muun muassa kemianteollisuus kasvattaa merkitystään Itäisellä Uudellamaalla.

Yksi Uudenmaan keskeisistä vahvuuksista on väestön suuri määrä ja väestönkasvu. 

Helsingin seutu on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kaupunkiseuduista, ja jo 

nyt joka kolmas suomalainen onkin uusmaalainen. On varsin todennäköistä, että 

jatkossakin maan sisäinen muuttoliike, ulkomaiset suorat rekrytoinnit sekä maahan-

muutto kohdentuvat voimakkaasti juuri Uudellemaalle. Väestönkasvun suurimpana 

edellytyksenä on jatkuva suuri tulomuutto, mikä on samalla myös merkittävä edel-

lytys talouden kasvun jatkumiselle. Väestönlisäyksestä merkittävä osa on ulkomaa-

laista, joten maahanmuuttajien työllisyysasteen merkittävä nostaminen nykyisestä 

tulee olemaan jatkossa tärkeä tekijä työllisyyden ja talouden kehityksessä.

Muuttoliike kuitenkin kohtelee Uudenmaan alueita hyvin eri tavoin. Uudenmaan 

väestönkasvu on keskittynyt pitkälti Helsingin seutukuntaan, ja seutukunnan sisällä 

erityisesti pääkaupunkiseudulle. Noin 70 prosenttia maakunnan väestöstä asuu jo 

nyt pääkaupunkiseudulla, ja väestöennusteen mukaisen väkiluvun kasvun olete-

taan suuntautuvan jatkossakin lähes yksinomaan Helsingin seutukunnan alueelle. 

Alueen potentiaalista työvoimaa lisää myös pääkaupunkiseudulle suuntautuvan 

pendelöinnin kasvu. Helsingin seudun ulkopuolelta – aina Turusta, Tampereelta ja 

Jyväskylästä saakka – sukkuloivien henkilöiden määrä on kasvanut kiihtyvästi. 

Kansallisesti vertailtuna Uudenmaan liikenneyhteydet ovat korkealla tasolla, jos-

kin on huomioitava myös alueelliset erot Uudenmaan sisällä. Keskeisellä sijainnilla 

oleva Helsinki-Vantaan lentoasema palvelee aluetta kattavasti ja alueen satamista 

on keskimäärin hyvät yhteydet valtakunnalliseen tie- ja raideverkkoon. Erityisesti 

pääkaupunkiseudun sisällä raideliikenteen kehittäminen on voimakasta. Käynnissä 
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olevista tai vuoden sisällä alkavista hankkeista merkittävimmät ovat Länsimetron 

jatke ja Raide-Jokeri. Toisaalta, ympäryskuntien joukkoliikenneyhteydet ovat lähiai-

koina heikentyneet erityisesti ympäryskuntien sisäisten ja keskinäisten joukkoliiken-

neyhteyksien osalta. Kehityksellä on ollut negatiivisia vaikutuksia alueiden yleiseen 

elinvoimaisuuteen ja muun muassa työvoiman saatavuuteen.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Viime vuoden aikana yritysten liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla noin viiden 

prosentin vuosivauhtia, tarkasteltaessa kausi- ja satunnaisesta vaihtelusta puhdis-

tettu trendisarjaa. Myös yritysbarometrien perusteella yritysten suhdannetilanne on 

kehittynyt edelleen parempaan suuntaan, joskin hieman aiempaa maltillisemmin. 

Yritysten arviot tulevista suhdannenäkymistään ovat edelleen selvästi positiiviset, 

mutta myös suhdanneodotukset ovat hieman aiempaa varovaisempia. 

Kevään 2018 Pk-yritysbarometrissa Uudenmaan yritysten arviot suhdannetilan-

teesta sekä suhdannenäkemyksistä ovat edelleen koko maan keskiarvoa korkeam-

malla tasolla. Yritysten tilanne on vastausten perusteella parantunut kaikilla Uu-

denmaan alueilla, joskin eniten Kuuma-kunnissa ja Länsi-Uudellamaalla ja vähiten 

Itä-Uudellamaalla. Viime syksynä kyselyssä tapahtui käänne, jossa yhä harvempi 

vastaaja arvioi tilanteen kehittyneen myönteisesti. Kehitys on jatkunut yhä voimak-

kaammin tänä vuonna. 

Pk-yritysbarometrin mukaan yritykset arvioivat suhdannenäkymiensä parantuvan 

seuraavan vuoden aikana edelleen lähes kaikilla toimialoilla. Kaikki toimialat huo-

mioiden 32 % Uudenmaan pk-yrityksistä ennakoi suhdannenäkymien parantuvan 

seuraavan vuoden aikana, 55 % arvioi tilanteen pysyvän ennallaan ja vain 13 % us-

koi suhdannenäkymän heikentyvän. Arviot tulevasta ovat heikentyneet edellisestä 

mittauksesta, mutta vain hieman. Syksyn kyselyn tapaan kuljetus- ja varastoala on 

ainoa toimiala Uudellamaalla, missä yritysten suhdannenäkymät ovat negatiiviset. 

Samalla kuljetus- ja varastoala on toimialoista ainoa, jossa suhdannenäkymät ovat 

parantuneet viime syksystä. Nousua ei vain ole tapahtunut riittävästi nostamaan nä-

kymiä kokonaan plussan puolelle. Kaikilla muilla toimialoilla odotukset ovat laske-

neet viime keväästä, mutta ovat silti edelleen positiiviset.

EK:n suhdannebarometrin mukaan Uudenmaan yritysten tilanne on kehittynyt 

edelleen myönteisesti, sillä neljäsosa yrityksistä arvioi suhdannetilanteensa olevan 
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nyt tavanomaista parempi. Vain 7 % yrityksistä arvioi tilanteen olevan tavanomaista 

huonompi. Yritysten suhdannenäkymissä on sen sijaan tapahtunut selvä muutos 

huonompaan. Teollisuuden ja rakentamisen sekä palvelualan yrityksien suhdanne-

näkymät ovat laskeneet miinuspuoleiseksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016. 

Näkymien heikentyminen on huomattavampaa teollisuuden ja rakentamisen yri-

tyksissä, joiden suhdannenäkymien saldoluku on peräti -14, joka on alhaisin lukema 

sitten vuoden 2013 taantuman. Palvelualojen näkymät ovat vähemmän huonot, 

sillä palvelualan yritysten saldoluku oli -2. 

Uudenmaan yritysneuvojien mukaan yritysneuvonnassa asioivien keskuudessa on ta-

pahtunut myönteistä kehitystä. Uusien yritysten määrä ja uusyrityskeskusten asiakas-

määrät ovat yleisesti kasvussa. Helsingissä viime vuosi oli ennätysvuosi uusien yritys-

ten suhteen ja alkuvuonna kasvu näyttäisi vielä kiihtyvän edellisvuodesta. Yrittäjyys 

kiinnostaa yleisesti enemmän ja enemmän ja aloittavien yrittäjien joukossa on aiem-

paa enemmän nuoria ja akateemisesti koulutettuja. Myös kevytyrittäjyys kiinnostaa 

yhä useampia ja neljän kuukauden työttömyysetuudella yrittäjän aloittaminen on 

laajentanut tuetun yrittämisen mahdollisuuksia. Uuden lainsäädännön soveltumista 

muuhun työttömyysturvan lainsäädäntöön tulisi kuitenkin tarkentaa ja selkeyttää. 

On hyvin luultavaa, että yrittäjyys kiinnostaa myös kuluvana vuonna, varsinkin kun 

noususuhdanne ei ole totutusta poiketen vähentänyt uusien yrittäjien määrää vain 

pikemminkin vain parantanut aloittavien yrittäjien onnistumismahdollisuuksia.

Rakentamisessa tuotantomäärät ovat olleet viime vuosien aikana poikkeuksellisen 

suuria. Lähitulevaisuudessa alan oman ennusteen mukaan tuotanto laskee talon-

rakennuksessa erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa on toki muutenkin suurem-

mat volyymit ja siksi enemmän laskuvaraa. Laskusta ennustetaan kuitenkin loivaa, 

ja vaikka rakennuslupien kuutiomäärät ovat jo laskeneet, pysyy tuotannon taso 

todennäköisesti keskimääräistä korkeammalla tasolla jatkossakin. Muualla Uudel-

lamaalla asuinrakentamiseen vaikuttavat muun muassa lähivuosina Uudellamaalla 

järjestettävät kolmet asuntomessut: Tuusula 2020, Lohja 2021 ja Loviisa 2023. 

Pääkaupunkiseudulla rakenteilla olevista suurhankkeista Pasilan Tripla-keskus ja 

lentoaseman laajennus valmistuvat osittain kuluvan vuoden aikana, mutta raken-

nettavaa jää myös tuleville vuosille. Lisäksi Olympiastadionin remontti lähestyy 

valmistumista. Monissa suurhankkeissa, kuten Länsimetrossa, Raide-Jokerissa ja 

Meilahden sairaala-alueella rakentamista tapahtuu kuitenkin vielä 2020-luvulle asti, 

ja tuotantomäärät pysyvät korkealla tasolla myös maa- ja vesirakentamisen ja muun 
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rakentamisen puolella. Muun Uudenmaan puolelta huolestuttavaa on ollut muun 

muassa Keski-Uudenmaan kaupungeissa tapahtuneet viivästykset keskusta-aluei-

den kehittämisessä. 

Palvelualoilla kasvu on ollut tasaista jo vuosien ajan. Uudellemaalle merkittävissä 

liike-elämän palveluissa sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa voimakas kasvu on 

jatkunut tasaisesti. Myös tieto- ja viestintäpalveluissa sekä majoitus- ja ravitsemus-

palveluissa on tapahtunut huomattavaa myönteistä kehitystä. Henkilöstöpalveluala 

on ollut voimakkaassa kasvussa osittain työvoiman saatavuusongelmien myötä. 

Tietojenkäsittelypalveluissa ohjelmistopuolen nousu on jatkunut vahvana peliteolli-

suuden vetämänä. Kaikilla luetelluilla toimialoilla on yhä suurempi merkitys Uuden-

maan elinkeinorakenteessa, ja vaikka kasvuodotukset ovat hieman maltillistuneet, 

on lisäkasvua odotettavissa myös kuluvana vuonna. Suurimmat huolet liittyvät 

maailman ja Euroopan talouskasvun jatkumiseen ja niihin liittyviin vaikutuksiin.  

Uusien suurten kauppakeskusten pärjääminen on merkityksellistä myös palvelu-

alalle, sillä merkittävä osa tilasta on palveluyritysten käytössä. 

Logistiikka-alalla tavaraliikenteen määrä kääntyi laskuun viime syksystä alkaen, ja 

lasku on tilastojen valossa vain kiihtynyt tämän vuoden alussa. Kuljetus- ja varas-

tointiala erottuukin Pk-yritysbarometrissa ainoana toimialana, jossa yritykset en-

nakoivat suhdannenäkymänsä heikentyvän. Maaliikenteessä Keski-Uudellamaalla 

oleva logistiikkakeskittymä on laajentunut ja sen laajentuminen on alueelle erittäin 

suuri mahdollisuus keskipitkällä aikavälillä. 

Matkailualalla muun muassa hotellikapasiteetti asetti aiemmin tiukempia ra-

joja matkailun kasvulle pääkaupunkiseudulla. Kapasiteetti on kuitenkin kasvanut 

voimakkaasti viime vuosien aikana ja lisäkasvua on odotettavissa myös jatkossa. 

Samanaikaisesti hotellien täyttöasteet ovat pysyneet verrattain korkealla tasolla. 

Matkailun kasvu on jatkunut kuluvana vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen 

mukaan. Uudellamaalla oli vuoden 2018 aikana 6,5 miljoonaa yöpymistä majoitus-

liikkeissä, mikä on 1,5 % viime vuotta enemmän. Hieman yllättävästi aasialaisten 

yöpymisten määrä laski edellisvuodesta samalla kun yhdysvaltalaisten, saksalaisten 

ja venäläisten yöpymiset lisääntyivät. Lentoaseman laajennuksen myötä on syytä 

odottaa matkailun jatkavan jo pidempään jatkunutta kasvuaan tänäkin vuonna. 

Teollisuudessa liikevaihto kasvoi kiihtyen viime vuoden loppua kohden, mikä antaa 

hyvät lähtökohdat kuluvalle vuodelle. Alan toimijoiden mukaan tuotantomäärissä 
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ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävää kasvua viime vuoden alun jälkeen.  

Merkittävimmät avoimet kysymykset myös teollisuuden suhteen liittyvät maailman-

talouden epävarmuuksiin. Yritysindikaattorit eivät ole laskeneet Suomessa lähes-

kään samassa vauhdissa muun Euroalueen kanssa, ja nähtäväksi jää onnistuvatko 

uusmaalaiset yritykset voittamaan itselleen suurempia markkinaosuuksia kokonais-

markkinan pienentyessä. 

Kaupan alalla on käynnissä suuria muutoksia myös Uudellamaalla, jotka johtuvat 

pääsääntöisesti verkkokaupan jatkuvasti lisääntyvästä suosiosta, merkittävästä 

kauppakeskusrakentamisesta ja suurten tavaratalojen vähenevästä myynnistä.  

Kokonaisuudessaan alalla viime vuoden kesällä alkaneen kasvun hidastumisen  

ennakoidaan jatkuvan myös kuluvana vuonna, mutta kehitys pysynee kokonai-

suudessaan myönteisenä matkailun ja työllisyyden kasvaessa. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Uudellamaalla oli tämän vuoden 

toisella vuosineljänneksellä yhteensä 819 000 työllistä 15–64-vuotiasta henkilöä, 

mikä on 0,9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Työllisten määrän lisään-

tyminen heikkeni vuoden loppua kohden. Uudenmaan 15–64-vuotiaiden työllisyys-

aste vuonna 2018 oli 74,3 %, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. 

Työmarkkinoiden toimivuuden ja työnantajien osaamistarpeiden täyttämisen näkö-

kulmasta erittäin merkittävää on myös työvoimaosuuden selkeä parantuminen. Yhä 

useampi uusmaalainen on työmarkkinoiden käytettävissä olemalla joko töissä tai 

etsimällä aktiivisesti työpaikkaa.

Työantajat olisivat tilastojen valossa valmiita rekrytoimaan yhä useampia työnte-

kijöitä Uudellamaalla, sillä työvoiman kysyntä on kasvanut tasaisesti. Työvoiman 

kysynnän nousua ilmentää Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettujen uusien avoi-

mien työpaikkojen lukumäärän merkittävä kasvu, sillä paikkojen määrä kasvoi viime 

vuonna 20 %. Kasvu on myös jatkunut tämän vuoden puolella. Avoimien paikkojen 

lukumäärä oli kasvanut jo edellisinä kolmena vuonna, ja tällä hetkellä avoimia paik-

koja on selvästi enemmän kuin vuonna 2008 ennen taantumaa. Koko maan uusista 

avoimista työpaikoista noin kolmannes sijoittuu Uudellemaalle.

Taloudellisen kasvun myötä työvoiman kysynnän voi olettaa jatkuvan myös tänä 

vuonna. Kevään 2019 Pk-yritysbarometrissä 26 % yrityksistä arvioi yrityksen 
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henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua suurempi kuin nykyisin, 67 % ar-

vioi määrän olevan yhtä suuri ja vain noin 7 % arvioi määrän olevan pienempi kuin 

nykyisin. Lisärekrytointia ennakoivien yritysten määrä on pysynyt ennallaan viime 

syksyn barometrista.

Uudellamaalla rekrytoivista toimipaikoista edelleen yli 40 % ilmoittaa kärsivänsä on-

gelmista rekrytoinnin kanssa. Osuus on pysynyt samalla tasolla aina syksystä 2017 

asti, vaikka työvoiman kysyntä on samaan aikaan lisääntynyt selvästi ja työttömien 

määrä vastaavasti vähentynyt. Myöskään Helsingin seudun kauppakamarin kyselyn 

perusteella rekrytointiongelmat eivät ole enää yleistyneet, mutta ovat edelleen erit-

täin korkealla tasolla.

Työvoiman saatavuus vaikuttaa polarisoituneen viime vuoden aikana, sillä työvoi-

man saatavuus on alueen toimijoiden mukaan heikentynyt eniten alueilla, jotka si-

jaitsevat kauimpana pääkaupunkiseudusta. Pääkaupunkiseudulla rekrytointiongel-

mat eivät ole yleistyneet, joskaan eivät myöskään helpottaneet. Monet Uudenmaan 

työnantajat ovat kuitenkin turvautuneet enenevissä määrin alihankinta- ja toimitta-

javerkostojen käyttöön, ja kehityksen voi olettaa vahvistuvan jatkossa. Tilanne on-

kin lisännyt erityisesti henkilöstöpalveluyritysten kysyntää, jota kautta työnantajat 

ovat pyrkineet ratkaisemaan työvoimatarpeitaan.

Ammattibarometrin mukaan Uudenmaan työvoimapula on pysynyt käytännössä 

yhtä laajana kuin viime vuonnakin. Suurin osa työvoimapulasta kärsivistä amma-

teista on sosiaali- ja terveydenhoitoalan, rakennusalan ja palvelualojen ammatteja, 

joissa työntekijöistä on pulaa laajasti kaikilta koulutus- ja ammattitasoilta. Ammat-

tinimikkeistä erityisen paljon pulaa arvioidaan olevan mm. lastentarhaopettajista, 

puheterapeuteista, kotiapulaisista ja -siivoojista, puhelin- ja asiakaspalvelukeskus-

ten myyjistä sekä toimisto- ja laitossiivoojista. Kehyskunnissa pulaa on lisäksi teolli-

suuden ja varastoalan työntekijöistä. 

Toimialoista alueen suurin työllistäjä on ylivoimaisesti palveluala, joka työllis-

tää 65 % alueen työllisistä. Tukku- ja vähittäiskauppa on toiseksi suurin työllistäjä 

13 prosentin osuudella. Teollisuus työllistää 10 % ja rakentaminen 7 % Uudenmaan 

työllisistä. Julkishallinnossa työskentelee 5 % ja maa-, metsä- ja kalataloudessa 

sekä kaivostoiminnassa 0,8 % alueen työllisistä. Uudellamaalla trendinä on ollut jo 

pidempään työpaikkojen ja työntekijöiden vähittäinen siirtyminen teollisuudesta 

ja kaupan alalta varsinkin palvelualoille, mutta myös rakentamiseen. Ei ole syytä 
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olettaa trendin muuttuvan lähitulevaisuudessa, vaikka teollisuus onkin lisännyt 

rekrytointejaan viime vuosina.

Koulutus tulee jatkossakin olemaan keskeisin väline työnantajien osaamistarpei-

siin vastaamisessa, sillä väestönkasvusta johtuen alueella tulee jatkossakin olemana 

runsaita ikäluokkia, joita voidaan kouluttaa myös uudenlaisiin ammatteihin. Huo-

miota tulee kuitenkin tarkentaa valmistuneiden työllistymiseen ja alalla pysymi-

seen. Tilastokeskuksen vuoden 2016 tietojen mukaan Uudellamaalla ammatillisen 

tutkinnon suorittaneista 11 prosenttia oli työttömänä vuoden kuluttua valmistumi-

sestaan. Vaikka luku on laskenut pahimman taantuman ajoista, on osuus edelleen 

yli kaksinkertainen vuoteen 2007 verrattuna.

Uudellamaalla on myös edelleen 150 000 ihmistä ilman toisen asteen koulutusta, 

ja työnantajien osaamisedellytysten noustessa heidän on yhä vaikeampaa löytää 

työtä ilman aikuis- ja jatkokoulutusta. Lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä tuetun 

työllistymisen tarve on ilmeinen. Aikuiskoulutuksen yksi kompastuskivi on sen 

huono tunnettuus. Järjestelmät mahdollistavat jo nyt hyvin joustavan ja lyhytkes-

toisen koulutuksen teettämisen, mutta usein varsinkaan pienet yritykset eivät tiedä, 

mitä kaikkea on jo mahdollista tehdä. Tarvitaankin yhä enemmän vuoropuhelua  

yritysten, oppilaitosten ja julkisen puolen toimijoiden kesken.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut voimakkaasti aina vuoden 2017 

alusta lähtien, joskin laskun vauhti on hidastunut selvästi. Uudellamaalla on tällä 

hetkellä alle 70 000 työtöntä työnhakijaa ensi kertaa sitten vuoden 2013. Kuluvan 

vuoden osalta on oletettavaa, että työttömyyden lasku jatkuu mutta edelleen hi-

dastuen. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan työttö-

mien työnhakijoiden määrä oli laskenut helmikuun lopussa vuoden takaisesta  

6 500 henkilöllä, eli 8,4 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 

oli Uudella maalla 8,4 prosenttia, mikä on Suomen neljänneksi alhaisinta. 

Huolestuttavaa Uudenmaan näkökulmasta on, että vaikka työvoiman kysyntä jatkaa 

voimakasta kasvuaan, ei työttömyys ole vähentynyt samassa määrin. Työttömyyden 

laskuvauhti Uudellamaalla on ollut jo pidempään selvästi maan keskiarvoa alem-

malla tasolla ja esimerkiksi helmikuussa laskuvauhti oli Manner-Suomen hitainta. 

Toinen huolestuttava piirre on työttömyysjaksojen pitkittyminen. Yhä useamman 
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työttömän työttömyysjaksot pitkittyvät yli kolmen tai yli kuuden kuukauden mittai-

siksi. Positiivista on kuitenkin edelleen se, että työttömyysjaksojen pitkittyminen yli 

vuoden mittaiseksi on edelleen yhä harvinaisempaa.

Pitkäaikaistyöttömyys onkin laskenut kokonaistyöttömyyttä selvästi nopeammin 

aina maaliskuusta 2017 alkaen. Helmikuun lopussa Uudenmaan kaikista työttömistä 

29 prosenttia oli pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien suhteellinen osuus oli 

korkeimmillaan 2016 syyskuussa, jolloin 43 % työttömistä oli pitkäaikaistyöttömiä. 

Tulevan kehityksen kannalta positiivista pitkäaikaistyöttömyyden trendeissä on se, 

että yhä harvempi työtön päätyy pitkäaikaistyöttömäksi. 

Alle 30-vuotiaiden työttömyys määrä on laskenut tasaisesti, ja helmikuun lopussa 

alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. 

Työvoiman kysyntä on selvästi vetänyt nuoria pois työttömyydestä, sillä nuorten 

osallistuminen palveluihin on ollut laskussa jo pidemmän aikaa. Ainoastaan oma-

ehtoisen opiskelun suosio näyttää lisääntyneen nuorten keskuudessa. Tulevaisuutta 

ajatellen olisi tärkeää, että palveluita markkinoitaisiin entistä tiiviimmin nuorille, 

joiden mahdollisuudet työllistyä suoraan avoimille työmarkkinoille ovat keskimää-

räistä heikommat.

Ulkomaalaisten ja vieraskielisten asema Uudenmaan työmarkkinoilla on jo nyt mer-

kittävä. Heidän tilanteeseensa tuleekin jatkossa kiinnittää entistä enemmän huo-

miota, varsinkin kun ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömyys laskee selvästi 

kokonaistyöttömyyttä hitaammin. Helmikuun lopussa ulkomaalaisia työttömiä oli 

vain 3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Talouden kasvu ja avoimien työpaikko-

jen lisääntymisen olisi kuvitellut edistävän ulkomaalaisten työttömien asemaa näh-

tyä enemmän, sillä perinteisissä sisääntuloammateissa on ollut runsaasti avoimia 

työpaikkoja.

Työttömyyden lasku on hidastunut tasaisesti jo pidemmän aikaa. On oletettavaa, 

että vaikka työttömyys kuluvanakin vuonna tulee vähenemään, tulee laskuvauhti 

olemaan nykyistä hiljaisempaa. Tulevan työttömyyden laskun kannalta merkittävä 

piirre on työttömyyden väheneminen erityisesti niiden osalta, joilla työmarkkinati-

lanteen arvioidaan olevan kaikkein paras. Samalla pidempiä ja järeämpiä palveluita 

tarvitsevien ja vaikeammin työllistyvien osuus työttömistä on kasvanut selvästi. 

Jatkossa työttömien työllistyminen edellyttääkin todennäköisesti yhä enemmän pa-

nostuksia ja tukitoimenpiteitä. 
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Helsingin seutukunta

Espoo, Helsinki, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava,  

Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio, Tuusula,  

Lohja, Karkkila, Vihti, Sipoo

Helsingin seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 1 555 457 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö kasvoi 18 531 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 67 468. 

 

 Helsingin seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus 0 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Helsingin seutukunta on Suomen väkirikkain seutukunta, sekä Uudenmaan ja 

Suomen suurin yrityskeskittymä. Seutukunnassa sijaitsee neljännes koko maan 

yritystoimipaikoista ja kolmannes yksityisen sektorin työpaikoista. Vuonna 2017 

Uuden maan väestöstä 93 prosenttia asui Helsingin seutukunnassa, ja yksistään 

pääkaupunkiseudulla 69 prosenttia. Uudenmaan kaikista työpaikoista 94 prosenttia 

sijaitsee Helsingin seutukunnassa ja pääkaupunkiseudulla 78 prosenttia. Helsingin 

seutukunnan suuren koon ja taloudellisen toiminnan merkittävyyden takia monet 

edellisessä, koko Uudenmaan aluetta koskevassa osiossa esille nostetuista asioista 

koskettavat erityisesti Helsingin seutukuntaa. Pääkaupunkiseudun lisäksi merkittä-

vää taloudellista toimintaa on runsaasti myös seutukunnan muilla alueilla. Erityisesti 

seutukunnan teollinen toiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Helsingin seutukunnan kehitys on ollut viime vuosien aikana erittäin hyvää. Alueen 

sisällä on kuitenkin havaittavissa myös eroja, jota kautta myös vahvuudet ja tule-

vaisuuden haasteet ovat alueella osittain eroavia. Väestönkasvu on yksi alueen 

kuntia erottavia tekijöitä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella yhden prosentin keski-

määräiseen väestönkasvuun viimeisen kolmen vuoden aikana ovat päässeet vain 

Järvenpää ja Sipoo. Alueen muissa kunnissa väestömäärä on pysynyt samana tai 

noussut vain hieman, ja Karkkilassa, Lohjalla ja Siuntiossa väestö on vähentynyt. 
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Kaupungistumistrendi on pääkaupunkiseudulle selvä vahvuus, mutta alueen pie-

nemmille kunnille vaikea haaste. 

Aluetta kokoavia vahvuuksia ovat sijainti ja hyvät liikenneyhteydet viennin kannalta 

tärkeisiin kohteisiin kuten lentokentälle ja Uudenmaan satamiin. Väestön koulu-

tustaso on hyvä, sillä 30 prosenttia aikuisikäisestä väestöstä on suorittanut korkea-

koulututkinnon. Ei olekaan ihme, että Helsingin seutukunta kerää valtaosan Suo-

meen tehdyistä suorista investoinneista. Uhkana alueen tulevalle kehitykselle on 

jo pidempään ollut asumisen kalleus, mikä on vaikeuttanut seutukuntaan muutta-

mista ja työvoiman saantia. Viime vuosina on valmistunut huomattava määrä uusia 

asuntoja, mutta ongelmaa ei ole missään nimessä vielä ratkaistu. Haasteena esi-

merkiksi Helsingissä on asuntorakentamisen nykyisen tason ylläpitäminen, kun nyt 

rakenteilla olevat alueet (mm. Jätkäsaari, Kalasataman ympäristö, Pasila) on saatu 

valmiiksi, varsinkin kun uusi yleiskaava todettiin osittain lainvastaiseksi.

Helsingin seutukunnassa palvelualojen merkitys on suurempi kuin muualla Uudel-

lamaalla. Helsingin alueella korostuvat eritysesti rahoitus- ja vakuutusala, tietotek-

niikka-ala, informaatio- ja viestintäala sekä liike-elämän palvelut. Monet palveluista 

ovat pitkälti yrityspalveluita, ja siten keskittyneet pitkälti pääkaupunkiseudulle suu-

rimpien yritysten pääkonttorien luokse. 

Rakentaminen Uudellamaalla on keskittynyt erityisesti pääkaupunkiseudulle, ja 

myös viime aikojen kasvu on kohdistunut voimakkaasti sinne. Kehyskunnissa tapah-

tunut kehitys on kaksijakoista, kun esimerkiksi Järvenpään keskustan kehittäminen 

on viivästynyt, mutta samalla Tuusulassa 2020 ja Lohjalla 2021 järjestettävät asunto-

messut vaikuttavat positiivisesti. 

Erityisesti Keski-Uudellamaalla mahdollisuutena on tilaa vievän kuljetusalan ja 

teollisuuden siirtyminen hiljalleen pois pääkaupunkiseudulta. Alueella toimii jo nyt 

vahva varastoalan keskittymä, joka voi jatkossa kasvaa entisestään. Uhkana on kui-

tenkin, että yritysten uudelleensijoittuminen suuntautuu vielä kauemmaksi pääkau-

punkiseudusta. 

Uudellamaalla tapahtuvista matkailijoiden yöpymisistä kaksi kolmasosaa sijoittuu 

Helsinkiin. Muualla seutukunnassa Hyvinkään Sveitsin kehittäminen lisää matkailu-

tarjontaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lohjan seudulla matkailutarjon-

nan lisääminen on vahvasti yhteydessä muun Länsi-Uudenmaan kehitykseen. 
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Pääkaupunkiseutu työssäkäyntialueena eroaa muista Uudenmaan alueista, sillä se 

on ainoa alue, jossa käydään enemmän töissä kuin alueella on työllisiä. Helsingin 

seutukunnan työpaikoista noin puolet on Helsingissä, jonka myötä kehyskunnista 

sekä muualta pääkaupunkiseudulta pendelöidään paljon Helsinkiin. Seutukunnan 

työllisten jakaantuminen toimialoittain on muuta Uusimaata tasaisempaa, ja pai-

nottuu myös osaamisintensiivisiin palveluihin. Vuonna 2016 eniten työllisiä työs-

kenteli terveys- ja sosiaalipalveluissa (14 %) sekä tukku- ja vähittäiskaupassa (13 %). 

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta sekä ammatillinen, tieteellisen ja teknisen toiminta 

ovat seuraavaksi suurimmat toimialat noin8 prosentin osuudella, mikä kuvaa hyvin 

alueen palveluvaltaisuutta. Teollisuuden, informaation ja viestinnän, koulutuksen, 

kuljetuksen ja varastoinnin, rakentamisen sekä julkisen hallinnon toimialoilla työs-

kentelevien osuudet ovat 5–7 prosentin välillä. 

Ammattibarometrissa pääkaupunkiseutu ja muu Helsingin seutu arvioidaan erillisinä 

alueina. Kevään 2018 barometrissa pääkaupunkiseudulla työnhakijoista arvioitiin 

olevan pulaa yhteensä 59 ammattinimikkeestä, ja muulla Helsingin seudulla yhteensä 

28 ammatin hakijoista. Molemmilla alueilla työnhakijapulasta kärsivissä ammateissa 

korostuvat sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan sekä palvelualan, erityisesti ravitse-

musalan tehtävät, joissa pulaa arvioidaan olevan useissa eri tehtävissä. Muun Helsin-

gin seudun arvioissa näkyvät lisäksi alueen teollisuus- ja logistiikka-alan merkitys, sillä 

varastotyöntekijöistä ja metallialan työntekijöistä ilmoitetaan olevan pulaa.

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut Helsingin seutukunnassa loppuvuo-

desta 2016 alkaen. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston helmikuun tieto-

jen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut vuodentakaisesta 6 000 

henkilöllä, eli 8,3 prosentilla. Työttömyys on laskenut hieman enemmän kehyskun-

nissa (-9,5 %) kuin pääkaupunkiseudulla (-8,0 %). Helsingin seutukunnassa työttö-

mien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kuluvan vuoden helmikuussa laskenut 

0,8 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta.

Uudenmaan työttömistä 93 prosenttia asuu Helsingin seutukunnan alueella, josta 

syystä Helsingin seutukunnan työttömyyden kehitys vastaa hyvin pitkälti edelli-

sessä, koko Uudenmaan aluetta koskevassa osiossa läpikäytyä työttömyyden ke-

hitystä ja rakennetta. Työttömyyden voi olettaa jatkavan laskuaan myös vuonna 

2018. Ei ole myöskään syytä olettaa, että pidempään jatkunut kehitys kehyskuntien 

pääkaupunkiseutua paremmasta työttömyyden kehityksestä muuttuisi seuraavan 

vuoden aikana.
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Raaseporin seutukunta

Hanko, Inkoo, Raasepori

Raaseporin seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 41 434 henkilöä. 

Vuoden aikana vähennystä oli 415 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 646.  

Raaseporin seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus -- - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Raaseporin seutukunnan merkittävimmät toimialat ovat teollisuus, satamatoiminta 

sekä palvelu- ja matkailuelinkeino. Seutukunnan vahvuuksia onkin vakaa toimin-

taympäristö, jonka päälle voi rakentaa myös uuttaa taloudellista toimintaa. Seu-

tukunnan sijainti on yksi sen vahvuuksista. Sekä Hangon satama että Suomen ja 

Saksan välisen merikaapelin liittymä Hangossa mahdollistavat uutta ja uudenlaista 

elinkeinoa alueella. Mahdollisuudet tulevalle kehitykselle ovat siten olemassa, rat-

kaisevaa on jatkossa potentiaalin realisointi.

Hangon satama on Suomen eteläisin satama, jonka nopeammat ja tiheämmät yh-

teydet Keski- ja Länsi-Eurooppaan ovat merkityksellisiä erityisesti logistiikkaketjujen 

kustannuksia karsittaessa. Sataman tavaramäärät ovatkin kasvaneet jo pidemmän 

aikaa. Sataman vaikutus ylittyy seutukunnan rajojen ulkopuolelle ja on suuri etu 

myös Lohjan seudulla. Koverharin satama-alueen kehittäminen luo mahdollisuuksia 

uudelle yritystoiminnalle, mikä onnistuessaan vahvistaisi alueen elinkeinotoimintaa 

ja logistiikkaklusteria. Suunnitelmana on muokata Koverharista erittäin merkittävä 

satama irtolastien kuljetukseen, mikä toteutuessaan lisäisi tavaraliikenteen määrää 

huomattavasti. Sataman kannalta suurimmat haasteet liittyvät liikenneyhteyksiin, 

sillä sähköistämätön raideyhteys Hyvinkäälle jarruttaa kasvua. Rahtimäärien kasvat-

taminen tullee jo nopeassa ajassa törmäämään raideyhteyden kapasiteettirajoituk-

siin ilman radan sähköistämistä. 
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Keskeinen haaste lähitulevaisuudessa liittyy työvoiman saatavuuteen. Alueen toimi-

joiden mukaan rekrytointiongelmat ovat viimeisen vuoden aikana yhä yleistyneet 

ja syventyneet koko läntisellä Uudellamaalla. Ongelmia on nyt sellaisillakin työn-

antajilla, jotka vielä vuosi sitten saivat rekrytoitua tarvittavat työntekijät. Yleisenä 

trendinä työntekijät ovat enemmän kiinnostuneita uusista aloista kuin alueen pe-

rinteisistä matkailuun ja metalliteollisuuteen liittyvistä tehtävistä, eivätkä paikalliset 

yritykset ole aina pystyneet vastaamaan palkkavaatimuksiin. Työnantajat kilpailevat 

pitkälti jo töissä olevista työntekijöistä, mikä väistämättä nostaa työnantajien kus-

tannuksia. 

Pidemmällä aikavälillä alueen keskeinen haaste liittyy väestöpohjan muuttumiseen 

ja ikärakenteen vanhenemiseen. Nuoret siirtyvät Raaseporin seutukunnasta ja laa-

jemmin koko Länsi-Uudeltamaalta kaupunkeihin, eikä paluumuuttajia esimerkiksi 

opiskelujen päätyttyä tai perheen perustamisen jälkeen ole ollut riittävästi. Tämä 

kaikki vaikuttaa alueen yleiseen elinvoimaisuuteen sekä pahentaa entisestään työ-

voiman saatavuusongelmia.

Länsi-Uudenmaan yritysten tilanne on laajasti edellistä vuotta paremmalla tasolla. 

Tästä kertovat muun muassa PK-yritysbarometrin vastaukset, joissa selvästi Suomen 

ja Uudenmaan keskiarvoa suurempi osuus vastaajista kokee yrityksensä tilanteen 

olevan parempi nyt kuin vuotta aiemmin. Monilla yrityksillä onkin positiivinen on-

gelma, sillä he eivät voi ottaa vastaan kaikkia uusia tilauksia tilauskantojen ollessa jo 

täynnä. Tulevan kasvun osalta palataankin työvoiman saatavuustekijöihin – tulevan 

kasvun suuruus liittyy myös sopivien työntekijöiden löytämiseen.

Hangon satamaan ja alueen kemianteollisuuteen liittyviä investointeja on viime 

vuosina tehty jo paljon. Erityinen investointeja ja laajentamista rajoittava tekijä Han-

gossa on kuitenkin kattava pohjavesialue, mikä käytännössä estää kehittämistä. 

Muualla teollisuudessa investoinnit ovat keskittyneet pitkälti laitteisiin ja koneisiin, 

eikä lisäyksiä työntekijämäärissä ole nähty samalla tasolla. Korkean teknologian yri-

tysten investoinnit vaikuttavat olevan kasvussa, suurilta osin hyvän vientikehityksen 

johdosta. Muussa teollisuudessa, erityisesti perinteisemmän teknologiateollisuuden 

osalta, investointeja ei ole vielä tässäkään taloustilanteessa pistetty merkittävässä 

määrin täytäntöön. 

Matkailu on perinteisesti merkittävä toimiala Raaseporin alueella, mutta jossa 

kehitystä haittaavat toimijakentän pirstaleisuus ja pienet yksiköt erityisesti 
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majoituspaikoissa. Länsi-Uudenmaan suurin kasvu kohdistuukin Lohjalle, missä ka-

pasiteetti on selvästi suurempaa. Aloittavissa yrityksissä alueella näkyy selvästi hy-

vinvointiyritysten lisääntyminen. Länsi-Uudellamaalla valtaosa yrityksistä on hyvin 

pieniä, mutta niiden tilanne on keskimäärin parantunut selvästi ja alueen yritykset 

ovat aiempaa elinvoimaisempia.

Kevään Ammattibarometrissa Raaseporin seutukunnassa arvioitiin olevan pulaa 

yhteensä 23 ammattinimikkeestä, joista lähes puolet olivat sosiaali- ja terveysalan 

ammatteja. Alueen kaupungeilla onkin erittäin suuria ongelmia saada avoimia työ-

paikkojaan täytettyä. Muut pula-ammatit jakautuivat muun muassa palvelualojen, 

rakentamisen ja teollisuuden toimialoille. 

Osaamistarpeista puhuttaessa nousee koulutus ja sen puute esiin merkittävänä tee-

mana alueen toimijoiden kesken. Väestön koulutustaso on yleisestikin Uudenmaan 

keskiarvoa matalampana, eikä Länsi-Uudellamaalla ole jatkokoulutusmahdolli-

suuksia erityisesti teknisellä alalla. Teollisuudessa osaavia työntekijöitä ei ole löy-

dettävissä erityisesti vaativimpiin tehtäviin. Suurta pulaa alueella on insinööreistä, 

tarkemmasta koulutusalasta riippumatta. Paljon osaavaa työvoimaa on siirtynyt 

Varsinais-Suomeen suurten rekrytointien myötä. Ravintola-alalla on suuria ongel-

mia alan kiinnostavuuden kanssa myös Länsi-Uudellamaalla, ja kouluttajien on ollut 

hyvin vaikea saada riittävästi opiskelijoita koulutuksiin.

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt Raaseporin seutukunnassa hie-

man koko Uudenmaan keskiarvoa nopeampaa vauhtia. Työ- ja elinkeinoministeriön 

työnvälitystilaston helmikuun tietojen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä 

Raaseporin seutukunnassa on laskenut 225 henkilöllä (-12,5 %) vuoden takaisesta. 

Työttömien työnhakijoiden osuus on laskenut vuoden takaisesta yhden prosentti-

yksikön. Työttömyyden suhteen Raaseporin seutukunnassa on tapahtunut positii-

vista kehitystä monilla osa-alueilla. Nuorten työttömyys on laskenut 21 prosenttia 

vuoden takaisesta eli selvästi kokonaistyöttömyyttä enemmän. Pitkäaikaistyöttö-

miä oli myöskin 19 % edellistä vuotta vähemmän. Sen sijaan jo aiemmin mainittu 

työttömyyden kestojen pitkittyminen pätee myös Raaseporin seutukunnassa. Yhä 

useamman työttömän työttömyysjakso pitkittyy yli kolmen ja yli kuuden kuukau-

den mittaiseksi.

Osaavan työvoiman saatavuus on seutukunnassa erittäin tärkeässä roolissa 

työttömyyden vähenemisen kannalta. Toisaalta, alueen työnantajien mukaan 
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rekrytointiongelmat ovat olleet erittäin yleisiä jo nyt, mutta siitä huolimatta työttö-

myyden lasku on ollut ripeää. Voidaankin olettaa, että työttömyys jatkaa laskuaan 

Raaseporin seutukunnassa, joskin hieman aiempaa kehitystä maltillisempana. 

Porvoon ja Loviisan seutukunnat

Porvoon seutukunta: Askola, Myrskylä, Pukkila, Porvoo, Sipoo

Porvoon seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 59 069 henkilöä. Vuoden aikana 

kasvua oli 11 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työ-

voimasta oli 8,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 2 415. 

Loviisan seutukunta: Lapinjärvi, Loviisa

Loviisan seutukunnassa oli vuoden 2018 lopussa 17 559 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 232 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 820. 

 Porvoon ja Loviisan seutukunnat
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 0

Työttömyyden määrä ja rakenne + + +

Työvoiman saatavuus 0 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Itäinen Uudenmaan elinkeinorakenne nojaa vahvasti teollisuuteen Kilpilahden 

kemian teollisuusklusterin ja Loviisan energiasektorin myötä. Alueella on selvä ja 

yhä syvenevä jakolinja kasvun suhteen, joka liittyy keskeisesti etäisyyteen Helsin-

gistä. Lähimpänä Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua olevat alueet, Porvoo etune-

nässä, ovat kauempana olevia alueita huomattavasti paremmassa asemassa.  

Porvoo on Itä-Uudenmaan ainoa kunta, jonka väestö on kasvanut viime vuosina 

tasaisesti, vaikka myös Porvoossa väestönkasvu on jäänyt tavoitteista. Väestön-

kasvu yhdessä alueen hyvinvoivan elinkeinoelämän kanssa mahdollistaa menesty-

misen myös tulevaisuudessa.
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Elinkeinorakenteen palveluvaltaistuminen näkyy yhä selvemmin myös itäisellä Uu-

dellamaalla. Alueella perustettavat uudet yritykset ovat lähes järjestäen palvelualo-

jen yrityksiä. Matkailu on ollut Porvoon seudulla merkittävä toimiala jo pitkään, ja 

sen merkitys on vain kasvanut viime vuosina. Koko Helsingin seudun matkailun li-

sääntyessä suuntautuu yhä enemmän matkailijoita myös Porvooseen, joten kasvun 

voi odottaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. Matkailun välilliset vaikutukset muulle 

elinkeinotoiminnalle ovat erittäin merkittäviä ja monipuolistavat elinkeinoraken-

netta positiivisesti. Matkailun kokonaisvaltaista kasvua rajoittaa matkailun suun-

tautuminen päivämatkoihin Helsingin läheisyyden ja hotellikapasiteetin puutteen 

vuoksi. Tärkeää olisi uusien palvelutuotteiden kehittäminen ja saaminen matkailijoi-

den tietoisuuteen.

Vuosi 2018 oli hyvä vuosi myös Itä-Uudenmaan elinkeinoelämälle, vaikka esimer-

kiksi PK-yritysbarometrin mukaan yritysten tilanne ei parantunut aivan samalla laa-

juudella kuin muualla Uudellamaalla. Jo tapahtuneita kasvulukuja tarkasteltaessa 

on edelleen kiinnitettävä huomiota siihen, ettei taantumasta johtunut aallonpohja 

ollut Porvoon alueella niin merkittävä kuin muualla Suomessa. PK-yritysbaromet-

rin mukaan yritykset odottavat Itä-Uudenmaan kasvun olevan kuluvana vuonna 

hieman muuta Uusimaata hitaampaa. Neljännes vastaajista kokee suhdannenäky-

miensä olevan vuoden kuluttua nykyistä parempia, kun muilla alueilla positiivisesti 

tulevaan kehitykseen suhtautuvien osuus on vähintään kolmannes.

Kilpilahden teollisuuskeskittymässä sijaitsee Suomen suurin kemianteollisuusklus-

teri. Kemianteollisuuden vastatessa yli 80 prosentista Porvoon seutukunnan liike-

vaihdosta, ovat klusterin ylläpito sekä kehittäminen elinehtoja koko seudun elin-

voimalle. Kilpilahden alueella tehdään vuosittain erittäin suuria, mutta usein 

pienelle huomiolle jääviä investointeja, euromäärän vaihdellessa kymmenistä 

miljoonista satoihin miljooniin vuositasolla. Keskittymää on jo pidemmän aikaa 

suunniteltu laajennettavan, ja vaikka suunnittelu onkin edennyt, liittyvät suurimmat 

esteet edelleen kaavoitukseen ja maanomistukseen. Kiinnostusta alueelle sijoittu-

miseen on kuitenkin runsaasti myös kansainvälisiltäkin toimijoilta. Olennainen osa 

Kilpi lahden aluetta on Sköldvikin satama. Tonnimääräisesti Suomen suurin satama 

palvelee pääasiassa Kilpilahden teollisuusyrityksiä. Suunnitellut laajennukset ja  

kehitystyöt vaikuttavat myös sataman toimintaan pidemmällä aikavälillä.

Itä-Uudellamaalla perustettiin viime vuonna aiempaa enemmän uusia yrityksiä,  

mikä on näkynyt myös yritysneuvonnassa kasvavina asiakasmäärinä. Alueella 
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toimivat teollisuus- ja muut yritykset ovat olleet aktiivisempia käyttämään alihan-

kintaa sekä ostamaan korkeaa osaamista ja asiantuntemusta vaativia palveluita 

yrityksen ulkopuolelta. Tämä on lisännyt kysyntää esimerkiksi palvelualoilla. Positii-

visena merkkinä tulevan kannalta on aktiivisesti kasvua hakevien yritysten määrän 

lisääntyminen. Yrityksillä on myös uusyrityskeskusten toimien tukemina aiempaa 

enemmän yhteistyötä Keski- ja Länsi-Uudellamaalla sijaitsevien yritysten kanssa, 

mikä on parantanut verkostoja ja voi jatkossa luoda uutta kasvua. Alueen elinkeino-

rakennetta leimaa keskikokoisten toimijoiden vähyys – suuryritysten jälkeen seu-

raava taso on usein 1–4 henkilön pienyritykset.

Kaupan ja lähipalveluiden merkitys Porvoon seudulle on merkittävä, ei vähiten nii-

den luoman kaupunkimaisuuden vuoksi. Alueen kasvun kannalta on merkityksel-

listä, onko Porvoossa todellinen kaupunkikeskus, jossa on kauppoja ja palveluita. 

Jos keskusta näivettyy ja tarvittavat palvelut ja tavarat ovat saatavilla vain pääkau-

punkiseudulta, laskee kiinnostus aluetta kohtaan myös potentiaalisten muuttajien 

mielessä.

Itäisen Uudenmaan elinkeinoelämän teollisuuspainotteisuus näkyy myös työllisten 

osuuksia tarkasteltaessa. Vuonna 2016 Itä-Uudenmaan kaikista työllisistä 19 pro-

senttia työskenteli teollisuudessa. Seuraavaksi merkittävimmät työllistäjät ovat  

terveys- ja sosiaalipalvelut (15 % työllisistä), tukku- ja vähittäiskauppa (10 %) ja  

rakentaminen (9 %). 

Osaavan työvoiman saatavuus on myös Itä-Uudellamaalla ratkaiseva ja monilta osin 

ratkaisematon kysymys. Alueen työnantajien kokemat rekrytointiongelmat ovat 

olleet jo jonkin aikaa erittäin yleisiä, ja alueen toimijoiden mukaan käytännössä 

kaikki kasvavat työnantajat kärsivät rekrytointiongelmista. Tilanne ei ole muuttunut 

viimeisen vuoden aikana paremmaksi, joskaan ei myöskään merkittävästi huonom-

paan suuntaan. Toisaalta työvoiman kysyntä ei näytä lisääntyneen merkittävästi 

alueella, sillä TE-toimistoon ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä on 

noussut vain hieman.

Kevään 2019 ammattibarometrissa arvioitiin Itä-Uudellamaalla olevan yhteensä  

21 ammattinimikettä, joissa on pulaa hakijoista. Suurin osa pula-ammateista ovat 

joko sosiaali- ja terveyspalveluihin tai muihin palveluihin kuuluvia. Lisäksi pulaa ha-

kijoista on muun muassa rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla. Erityisiä ongel-

ma-aloja ovat muun Uudenmaan tavoin ravintola-ala sekä kiinteistö- ja siivousala. 



37

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Alojen heikkoa kiinnostavuutta osoittaa se, ettei alkaviin työvoimakoulutuksiin ole 

saatu tarpeeksi hakijoita, huolimatta siitä, että tuleva työnantaja olisi jo valmiina ja 

tiedossa koulutuksen alkaessa. Ongelmat ovat siten yhteneviä muun maakunnan 

kanssa. 

Porvoon seudun kannalta tulevaisuuden haasteena on, että yhä useampi alueella 

työtä tekevä asuu muualla kuin Itä-Uudellamaalla. Tämä voi jatkossa luoda enem-

män haastetta työvoiman vaihtuvuuden suhteen. Toisaalta yhtenä alueen vahvuu-

tena esimerkiksi työpaikkojen sijoittumisen suhteen voidaan nähdä alueen kaksi-

kielisyyden, joka tarjoaa potentiaalisille työnantajille tärkeää kieliosaamista esimer-

kiksi puhelinkeskusten perustamisessa. 

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut itäisellä Uudellamaalla pidemmän 

aikaa Uudenmaan keskiarvoa hitaammin. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitys-

tilaston helmikuun tietojen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä Porvoon ja 

Loviisan seutukunnissa on laskenut vuoden takaisesta 229 henkilöllä, eli 6,9 pro-

sentilla. Työttömyys on jakautunut Itä-Uudellamaalla, sillä Porvoon seutukunnassa 

työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuussa Uudenmaan alhaisin 

(8,0 %) ja Loviisan seutukunnassa Uudenmaan korkein (9,6 %). Molemmissa seutu-

kunnissa osuus on laskenut vuodentakaisesta noin puoli prosenttiyksikköä. 

Itä-Uudellamaalla ei ole tapahtunut muualla Uudellamaalla näkyvissä olevaa työt-

tömyysjaksojen pitkittymistä. Muuten kehitys on samankaltaista muun Uudenmaan 

kanssa, sekä nuorten työttömien että pitkäaikaistyöttömien määrä laskee kokonais-

työttömyyttä nopeammin. 

Työttömyys tulee laskemaan myös Itä-Uudellamaalla jatkossakin, mutta todennä-

köisesti laskuvauhti on jatkossakin koko Uudenmaan keskiarvoa hieman hitaampaa. 

Varsinkin kesäkaudella matkailuala rekrytoi Porvoossa. Erityisesti Loviisassa työttö-

myyden laskuvauhtia todennäköisesti hidastaa työttömien koulutusrakenne  

– Loviisan seudulla olevista työttömistä keskiarvoa suuremmalla osuudella vain  

perusasteen koulutus, mikä vaikeuttaa työllistymistä. 
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Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomessa asui vuoden 2018 lopussa 478 983 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö kasvoi 1 306 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,5 % ja työttömiä työnhakijoita 21 546. 

 Varsinais-Suomi
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta ++ + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus -- - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Varsinais-Suomen vahvuudet ovat elinkeinorakenteen monipuolisuus; lääkkeiden 

valmistuksen, meri-, auto- ja teknologiateollisuuden, ohjelmistoalan sekä kaupan ja 

palveluiden keskittymät. Alueen rooli on merkittävä maatila- ja puutarhataloudessa, 

mikä on lähiruoan suosion myötä edelleen aktivoinut toimintaa ja luonut pohjaa 

myös luomutuotannon etenemiselle. Myös logististen palveluiden saatavuus ja mo-

nipuolisuus on alueella hyvällä tasolla. Ammatillisen ja korkeakoulutasoisen koulu-

tuksen tarjonta on varsin monipuolinen ja se on eri seuduilla turvaamassa osaavan 

työvoiman saatavuutta. Tätä samaa voi merkitä parhaimmillaan myös tasaisen voi-

makkaasti Turun ja Salon seuduilla kasvanut maahanmuuttajaväestö. Pk-yrityssek-

tori on monilla aloilla hyvin elinvoimainen. Positiivisen rakennemuutoksen myötä 

yritysten tarve rekrytoida tekniikan alan osaajia on kuitenkin paljastanut merkit-

täviä puutteita alueen koulutustarjonnassa. Kolmen viime vuoden aikana alueen 

muuttovoittoisuus on selvästi vahvistunut myös Vakka-Suomessa eikä muutto voitto 

ole enää kokonaan Turun seudun varassa.
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Haasteena on teollisten toimialojen positiivisen rakennemuutoksen hallinta. Auto-

tehtaan, meriteollisuuden ja osin valmistavan teknologiateollisuuden sekä ohjel-

mistoalan tilanne on muutaman viime vuoden aikana kohentunut merkittävästi  

– nyt on huolehdittava alojen kehittymisedellytyksistä ja niitä tukevasta alueel-

lisesta toimintaympäristöstä. Alueen toimijat ovat jo paljon tehneet tässä tarkoi-

tuksessa ja monenlaista on tekeillä. Töihin tänne kampanjan lisäksi ovat eri kunnat 

(mm. Turku ja Uusikaupunki) panostamassa (nyt ja jatkossa) alueen vetovoiman 

kohentamiseen – sekä osaajien että yritysten näkökulmasta. Rakennusala kuuluu 

myös edellä mainittujen alojen joukkoon, sillä keskittyvän väestö- ja talouskehi-

tyksen oloissa tarvitaan tulevallakin vuosikymmenellä alueella uudis- ja korjausra-

kentamista – lisäksi alan yrityksillä on monesti myös liittymä laivanrakennukseen. 

Matkailun näkökulmasta Varsinais-Suomessa on tarjolla monipuolista luonnon- ja 

kulttuuriympäristöä sekä erilaisia tapahtumia – Turunmaan saariston erityisyydestä 

puhumattakaan. Edellä mainittu luo edellytyksiä MDIn tuoreen arvion toteutumi-

selle: Varsinais-Suomi ja Turun seutu sen keskuksena ovat Suomen harvoja pitkän 

aikavälin kasvualueita.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Vuonna 2017 havaittiin viimein koko maan talouden kääntyneen yhä jatkuvaan 

kasvuun. Kasvu perustui aluksi kotimarkkinoiden ja erityisesti rakentamisen nou-

suun. Rakentamisessa positiivinen vire on jatkunut ja rinnalle on noussut teollisuus. 

Talouden kasvu on laaja-alaista ja vientikin on ollut kasvussa pari vuotta – Suomi on 

päässyt kansainvälisen talouden kasvun imuun. Merkkejä kasvuhuipun saavuttami-

sesta on nähty, mutta yleinen näkemys on, että kasvu on hitaampana jatkumassa. 

Talouden ennustettavuus ei ole silti parantunut vaan kasvun jatkolle on lukuisia  

uhkia – niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin.

EK:n suhdannebarometri (tammikuu) viestii positiivisen vireen lieventymisestä  

lähitulevaisuudessa. Suhdannetilanteen arvioidaan teollisuudessa olevan hyvä, 

mutta hieman heikompi kuin aiemmin. Lounais-Suomessa tilanne ja odotukset ovat  

lievästi koko maata paremmat: tuotanto on kasvussa ja tilaukset hyvällä tasolla  

– henkilöstömääränkin kasvu jatkuu. Rakentamisessa suhdannetilanne on normaa-

lia parempi ja työllisyys on kasvussa Turun seudulla. Yksityisillä palvelualoilla suh-

dannetilanne on alueella lähes normaali ja koko maan kaltainen. Suhdannenäkymät 

ovat vähintään normaalit tai niitä paremmat. Myyntimäärät ovat kasvaneet ja suun-

tauksen arvioidaan jatkuvan kevätkaudella. Työllisyyden kasvu on vastaajayritysten 
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joukossa kuitenkin tasaantunut. Yritys- ja asiantuntijapalveluissa kasvu on vahvaa 

puhumattakaan tietojenkäsittelypalveluista. Logistiikka-alan odotukset ovat tasaan-

tumassa – kuljetusten määrä ja myynti ovat toki yhä kasvussa. Helmikuun luottamu-

sindikaattorit kertovat edelleen suhdanneodotusten olevan hyvällä tasolla kaikilla 

päätoimialoilla. Teollisuudessa luottamusindikaattori oli hieman pitkänajan keski-

arvoa heikommalla tasolla, mutta odotukset olivat tuotannon osalta yhä koholla. 

Teollisuutta koskevia positiivisia uutisia on Varsinais-Suomessa noussut julkisuuteen 

jatkuvasti jo useamman vuoden ajan. Nyttemmin myös muiden kuin julkisuutta 

saaneiden teollisuusyritysten tilanne on kohentunut alueella normaalia paremmiksi. 

Alueen teknologiateollisuudessa suhdannetilanne on kohentunut selvästi viime 

vuosina. Suhdannearviot olivat vuoden alkaessa aiempaa varovaisemmat ja näky-

mät edelleen myönteiset. Teknologiateollisuuden kasvu Varsinais-Suomessa on nyt 

koko maan keskimääräisellä tasolla ja se tulee ohittamaan muun maan kasvun. Pal-

velualojenkin suhdannetilanne on alueella kohentunut ja se on nyt normaalia suo-

tuisampi. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2018 lopulla, mutta näkymä on kevätkau-

delle tasaantumassa. Kuljetusalan näkymät ovat tasaantumassa, vaikkakin kuljetus-

ten määrä on kasvanut muuta maata vahvemmin. Monien asiantuntijapalveluiden 

liiketoiminta kasvaa vakaasti alueelliselta, mutta myös laajemmalta kasvupohjalta.

PK-yritysbarometrin tulokset kertovat positiivisen tilanteen jatkumisesta alueella jo 

pitkään ja odotusten edelleen myönteisinä pysymisestä Varsinais-Suomessa. Kasvun 

huippu näyttää tällä erää olevan takana. Varsinaissuomalaisten yrittäjien odotuk-

set ovat olleet maan keskitasoa positiivisemmat. Ja asetelma on toistunut kolmena 

vuonna barometrista toiseen. Tuoreimman pk-barometrin mukaan yrityksissä suh-

dannenäkymät ovat alueella edelleen myönteisemmät kuin useimmilla alueilla Suo-

messa. Pk-yritykset odottavat liikevaihdon kasvavan kuten monessa tapauksessa 

henkilöstömääränkin odotetaan kehittyvän. Pk-yritykset ovat edelleen varovaisia 

hakemaan ulkoista rahoitusta, mutta kun investoidaan, se tehdään tuotantokapasi-

teettiin. Maakuntaennusteen tulokset ovat samansuuntaiset ja sen mukaan vuoden 

2019 näkymät ovat lähes kaikilla toimialoilla myönteiset. PK-yrityksissä teollisuuden, 

tietotekniikan ja rakentamisen aloilla edelleen arvioidaan muita useammin näky-

mien kohentuvan aiemmasta. Investointiaikeet ovatkin vallalla tietotekniikka-alalla, 

kun muilla aloilla noin viidennes yrityksistä on lisäämässä investointeja.

Pitkästä aikaa voidaan Varsinais-Suomen osalta todeta, että kokonaistuotan-

non arvolla mitattuna ollaan edellisen huipun tasolla. Tosin teollisuudessa ollaan 
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tuotannossa selvästi jäljessä huippuvuosista. Kasvu on myös teollisuudessa vah-

vistunut, joskin teknologiateollisuuden sisällä toimialat kehittyvät erisuuntaisesti. 

Teknologiateollisuudessa kapasiteetti on käytännössä täydessä käytössä ja tämä 

on muodostumassa monessa tapauksessa kasvua rajoittavaksi tekijäksi – ilman 

merkittäviä investointeja. Tilanne vaihtelee edelleen voimakkaasti yritysten välillä. 

Lisäksi seutukuntien erilaiset tuotanto- ja yritysrakenteet vaikuttavat alueellisiin 

tulevaisuuden näkymiin. Tällä kertaa meriteollisuuden ja kaivoskoneiden valmistuk-

sen vahvaa kehitysnäkymää Turun seudulla säestää autoteollisuuden myönteiset 

odotukset Vakka-Suomessa sekä kone- ja metallituoteteollisuuden positiivinen vire 

Loimaan ja Salon seuduilla. 

Ohjelmistoala on noussut alueella merkittäväksi tekijäksi ja vahvistanut jalansijaa 

viime vuosina erityisesti Turun seudulla. Turun lääketeollisuudessa jatkuu positii-

vinen kehitys, Orion on säilyttänyt asemansa ja Bayer kasvattaa tuotantoaan. Alan 

viennin arvo on nykyisin runsaan miljardin euron luokkaa. Hiljattain saatiin alan 

kehityksen kannalta lupaava tieto: selvityshenkilö esittää Turkua lääkekehityskes-

kuksen sijaintipaikaksi. Kemian alalla merkittävä toimija on Smart Chemistry Park  

-kasvuyritysten kiihdyttämö, jossa toimii 14 yritystä ja sen verkostossa toimii 30 alan 

yritystä. Elintarviketeollisuudessa liikevaihto on hitaassa kasvussa siitä huolimatta, 

että Venäjän vastapakotteet osaltaan vaikuttavat Varsinais-Suomeen esim. kala-

jalosteiden, juomien, rehujen ja erilaisten säilykkeiden viennin osalta.

Rakentaminen on yhä vahvassa vedossa Varsinais-Suomessa. Tuotannon huippu 

on saavutettu, mutta hiipumista on mahdollisesti odotettavissa vuoden kuluttua. 

Rakentamisen volyymi kasvoi huomattavasti vuosina 2016–17 ja kasvu jatkui vielä 

viime vuonna. Talonrakennuksessa rakennuslupien ja aloitusten määrissä huippu 

on kuitenkin saavutettu tällä erää. Asuntorakentaminen on hiponut kymmenen 

vuoden takaisia lukuja, kun puhutaan asuntojen määrästä. Nyt rakennetaan pieniä 

kerrostaloasuntoja ja lähinnä Turkuun. Keskustarakentamisen buumi alkoi joitakin 

vuosia sitten ja rakennuttajat panostavat edelleen keskustan kerrostalojen raken-

tamiseen. Omakotitaloja ei kuitenkaan haluta rakentaa eikä ostaa, vaikka lainanko-

rot ovat alhaalla. Rivitalotuotanto on puolestaan melko korkealla tasolla. Liike- ja 

toimitilarakentamisessa on tapahtunut lievää elpymistä Varsinais-Suomessa. Lisäksi 

teollisuus- ja varastotilojen rakentaminen osoittaa viimein kasvun merkkejä. Raken-

nuslupien määrän viimeaikainen lasku indikoi aloitusten laskua keväälle 2019. Eli 

jos tuotanto alkaa vähetä, niin siitä nähdään merkkejä keväällä tai kesällä 2020. Kor-

jausrakentaminen on tasaisessa kasvussa mm. vanhasta rakennuskannasta johtuen.
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Palveluissa yrityspalveluiden kasvu jatkuu esimerkiksi suunnittelutoimistojen ja 

rekrytointialan tehtävissä. Kaupan haasteellisesta tilanteesta huolimatta yksityisen 

kysynnän kasvun myötä ala on kasvussa Turun seudulla – Salon ja Loimaan seu-

duilla puolestaan tilanne ja näkymät ovat tasoittuneet. Yleisen tilanteen tasaantu-

minen alueella on heijastunut kuljetusalalla, jossa suhdanneodotukset ovat heiken-

tyneet. Matkailuvuosi 2018 oli Varsinais-Suomessa lievä pettymys, mutta tulevaan 

kesään suuntaudutaan myönteisin odotuksin. 

Teollisuuden ja palveluiden ohella Varsinais-Suomi jatkaa elintarvikeketjun osalta 

merkittävänä ja monipuolisen maatalouden alueena; tukijalkoina vilja, kananmuna, 

sika, puutarhatalous, mutta myös nautakarjatalous. Tämä tarjoaa hyvän pohjan 

jalostustoiminnalle ja tuotteiden suorakaupalle. Varsinais-Suomessa investoinnit 

maatalouteen ovat olleet kohtuullisen hyvällä tasolla moneen muuhun Suomen 

alueeseen verraten. Maaseudun kehittämisohjelman maatalouteen osoittamia ra-

kennetukia haetaan mm. viljaketjun investointeihin, kasvihuone- ja kotieläintuotan-

toon sekä tilojen energiahankkeisiin; esim. aurinkopaneeleja ilmestyy maatilojen 

katoille enenevässä määrin. 

Poikkeuksellisesta kuivuudesta aiheutuneet vahingot olivat Varsinais-Suomessa 

maan pahimmat vuonna 2018. Satotaso putosi 30-50 %, joillain tiloilla enemmän-

kin. Vuoden 2018 aikana tapahtui käänne maatalouden tuottajahintakehityksessä 

osittain alentuneen tarjonnan johdosta. Hintojen nousu on kohdistunut viljojen 

hintoihin, mutta samalla myös rehujen hintaan mikä osaltaan lisää kotieläintilo-

jen kustannuksia. Alkutuotantoa vaivaa edelleen tuottoja nopeammin kohoavat 

tuotantokustannukset. Tämä johtaa muutosvauhdin kiihtymiseen kohti yhä suu-

rempia yksiköitä. Rakennemuutos ilmenee myös siten, että Varsinais-Suomessa 

voimakkaimmin investoivista tiloista lähes joka toinen tila toimii yhtiömuotoisena. 

Yhtiömuotinen maatalousyrittäminen on lisääntynyt viime aikoina vauhdilla Var-

sinais-Suomessa. Maatalousyrittäjän riskien painopiste on siirtynyt lähellä olevista 

konkreettisista riskeistä yhä enemmän poliittisiin ja markkinoihin liittyviin riskeihin. 

Erilaiset taloudelliset pakotteet, EU:n maatalouspolitiikan muutokset ja kotimaassa 

korostunut hintakilpailu kaupan alalla saattavat tuotantoaan suunnittelevan tuot-

tajan vaikeaan asemaan. Mm. pankkien kiristyneet vaatimukset saattavat johtaa  

investointihankkeiden vähintäänkin viivästymiseen.

Suomalaisten kotieläintuotteiden vientiponnistelut alkavat vähitellen tuottaa tu-

losta. Vientiä on aloitettu mm. Kiinaan ja Japaniin. Suomalainen sianlihantuotanto 
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on ollut jo pitkään taloudellisissa vaikeuksissa. Taloustilanteen vuoksi tiloille on syn-

tynyt ja syntyy koko ajan korjausvelkaa, jota pitäisi pystyä kuromaan umpeen. Varsi-

nais-Suomessa tuotetaan n. viidennes koko maan siipikarjanlihasta, joten edelleen 

vahvana jatkuvan kysynnän kasvun pitäisi luvata hyvää myös alueen tuotannolle. 

Kananmunien kulutus on kasvanut ja samalla kuluttajien valintakriteerit johtavat 

tuotantotapojen muutokseen. Virikehäkkituotannosta siirrytään entistä enemmän 

vapaan kanan tuotantoon. Varsinais-Suomessa tuotetaan yli kaksi kolmasosaa maan 

kananmunista. Monia mielenkiintoisia kananmunajalosteita on saatu markkinoille. 

Suomalaisen tuotannon salmonella- ja antibioottivapautta pitäisi pystyä paremmin 

hyödyntämään markkinoinnissa ulkomaille.

Maanteiden kunnossapito on edellytys kuljetusten toimivuudelle. Peruskunnossa-

pito säilytetään nykyisellä tasolla. Pääteiden liikennöintiolosuhteet säilyvät edelleen 

hyvinä, joka hyödyttää etenkin elinkeinoelämän kuljetuksia. Valtatien 8 parantami-

nen välillä Turku-Pori on parantanut osuuden liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 

Positiiviseen rakennemuutokseen kytkeytyy monia toimenpiteitä tieverkon (ml. rau-

tatie) kohdalla. Mm. Turun kehätietä koskien on menossa laaja mittaista suunnitte-

lua ja rakentamista. Lisäksi Tunnin juna (Turku-Helsinki) on suunnitteluvaiheessa ja 

Uudenkaupungin radan sähköistys toteutusvaiheessa. Tieverkon rapautuminen on 

jatkunut jo yli kymmenen vuotta perusväylänpidon rahoituksen niukkuudesta joh-

tuen, tämä näkyy erityisesti vähäliikenteisten teiden ja siltojen kunnon heikkenemi-

sinä. Uudelleen päällystämismäärät ovat vuonna 2019 alempana kuin vuosikymme-

niin. Tiestön ja siltojen heikkeneminen hankaloittaakin elinkeinoelämän kuljetus ten 

sujuvuutta ja toimintavarmuutta. Perusväylänpidon lisärahoituksella vuosina  

2017–2019 pystytään alueella parantamaan palvelutasoa kolmella keski suurella  

tiehankkeella; valtatie 9 parantamisella, valtatie 8 Nousiainen-Kurjenmäki ohitus-

kaistojen ja valtatie 8/23 Söörmarkun eritasoliittymän rakentamisilla.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysynnän osalta on viimeisen kymmenen vuoden aikana Varsinais- 

Suomessa menty äärimmäisyydestä toiseen ja takaisin. Taantuma näyttäytyi  

Varsinais-Suomessa poikkeuksellisen voimakkaana mm. uusien avointen työ-

paikkojen määrän vähenemisenä, jota kesti yhtäjaksoisesti 21 kuukautta. Vuoden 

2009 pohjalukemista siirryttiin vaihtelujen kautta vuoden 2014 aikana kysynnän 

elpymiskauteen. Työvoiman kysyntä on kasvanut teollisuudessa – puhutaan pää-

osin erilaisista metalliteollisuuden tehtävistä, mitä sittemmin on säestänyt mm. 
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prosessiteollisuus ja elintarviketeollisuus. Vuoden 2017 aikana kysyntä alkoi vah-

vistua myös palvelualan tehtävissä. Työvoiman kokonaiskysyntä ylitti 60 000 uu-

den avoimen työpaikan rajan vuonna 2018 ja samalla ylitettiin vuoden 2008 aiempi 

huippuluku toisena vuonna peräkkäin. Kehitys juontaa selvästi Vakka-Suomesta, 

jossa kysyntä on vahvistunut vuodesta 2013 alkaen. Sittemmin kysyntää on teolli-

suudessa erityisesti ylläpitänyt autotehtaan ohella meriteollisuus ja näissä tehdään 

rekrytointeja edelleen myös kuluvana vuonna. Kysynnän määrä Varsinais-Suomessa 

perustuu paitsi uusien työpaikkojen syntyyn myös henkilöstön eläköitymisestä joh-

tuviin rekrytointeihin. 

Palvelusektorilla kysyntä elpyi vuoden 2015 aikana ja suuntaus on jatkunut. Sosiaali- 

ja terveysalalla kysyntä heikkeni vuosina 2014 ja 2015, mutta sittemmin kysyntä on 

kääntynyt kasvuun. Kaupan alalla ja myyntehtävissä on kysyntä palautunut nor-

maalimmalle tasolle. Hotelli- ja ravintola-alalla sekä siivouksessa on kysyntä kohon-

nut lähelle aiempia huippulukuja. Työvoiman kysyntä on nyt ja lähivuosina keskei-

nen haaste Varsinais-Suomessa. Uudet työpaikat ovat vahvasti sijoittumassa Turun 

seudulle ja Vakka-Suomeen. Tästä jyrkästä poikkeamasta pitkän ajan kehityksestä 

on alettu käyttää positiivinen rakennemuutos -termiä. Tilanteen merkittävyys on 

ymmärretty laajasti ja sen seurauksena on ryhdytty kunta- ja maakuntarajat ylittä-

vään yhteistyöhön. Alueelle perustettiin Positiivisen rakennemuutoksen työryhmä, 

joka on ratkonut erilaisia kasvun esteitä. Merkittävimmät haasteet liittyvät työvoi-

man saamiseen, osaamisen ja koulutuksen vahvistamiseen, liikennejärjestelyihin 

ja pendelöintiin sekä asumiseen. Työryhmän toiminnalla on konkreettisia tuloksia: 

julkinen työmatkaliikenne toimii työvoiman saatavuuden helpottamiseksi Uuteen-

kaupunkiin sekä Turun että Porin suunnasta. Selvitysmies Esko Ahon raportin suo-

situsten myötä on alueelle saatu jonkin verran tukea edellä mainittujen haasteiden 

ratkaisuun ns. Siltasopimuksen kautta. Tähän liittyvä työvoiman saatavuutta tukeva 

Töihin Tänne -vetovoimakampanja on käynnissä. Maakuntatason toimijoiden lisäksi 

kunnat ovat myös kytkeytymässä kampanjaan. Silta-sopimuksen suositus insinööri-

pulan ratkaisemiseksi tekniikan alan korkeakoulujen (FITEC-) yhteistyönä on lähte-

nyt liikkeelle. Lisäksi alueen kaupunkien, oppilaitosten ja yritysten aloitteellisuuden 

ansiosta OKM osoitti muuntokoulutuspaikkoja alueen ammattikorkeakouluille ja  

Turun yliopistolle osaajapulan helpottamiseksi. 

Autotehtaan, Sandvikin ja meriteollisuuden kohdalla kysyntä painottuu metallialan 

ja rakentamisen ammatilliseen osaamiseen. Mainituissa tapauksissa tarvitaan myös 

korkeakoulutasoista osaamista, mutta erityisesti sitä haetaan Rolls-Roycen ja Vincit 
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Groupin -tyyppisissä tapauksissa. Alueella on nyt ja jatkossa kova imu monien alo-

jen diplomi-insinööreille, insinööreille, sovelluskehittäjille, mutta myös metallialan 

lisäksi moniin ammatillista osaamista edellyttäviin tehtäviin teollisuudessa ja pal-

veluissa. Teknologiateollisuuden taantuman aikaisen alamäen johdosta on alueella 

runsaasti alalta työttömäksi jääneitä. Silti työvoiman kysyntäpiikit ovat tuoneet mu-

kaan rekrytointiongelmia. Alalle syntyvät uudet työmahdollisuudet eivät aina edel-

lytä sellaista osaamista mitä alalta työttömäksi jääneillä on tarjota. Myöskään alan 

nuoriksi osaajiksi valmistavat koulutuspaikat eivät täyty toivotulla tavalla. 

Ammattibarometrin 2019/1 tulokset myötäilevät suurelta osin edellä mainittua. Am-

matillisista osaajista, suunnittelun osaajista ja työnjohtajista on pulaa asunto- ja infra-

rakentamisen sekä monissa teollisuuden tehtävissä – erityisesti metallialalla. Ohjel-

mistoalan nousuun liittyy se että sovellussuunnittelijoiden ja -ohjelmoijien kohdalla 

ei sopivia osaajia löydy helpolla. Perinteisempienkin ammattien kohdalla on haasteita 

rekrytoinnissa, kuten esimerkiksi autonkuljettaja, palkanlaskija, erityis- tai lastentar-

han opettaja, tarjoilija ja siivooja. Barometrin mukaan sosiaali- ja terveysalalla vallitsee 

koko maakunnassa lähes rakenteellinen pula osaajista useimmissa ammattiryhmissä.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Vuosi 2008 oli kaikkien aikojen paras Varsinais-Suomessa työllisyyden ja tuotannon 

määränkin suhteen. Työllisten määrä huiteli parhaimmillaan 230 000 henkilössä ja 

TE-toimistossa oli 14 000 työtöntä asiakasta. Sen jälkeen työllisyyskehitys muodos-

tui W-malliseksi: tilanne vaikeutui parin vuoden ajan; työllisyys kohentui seuraavan 

parin vuoden ajan kunnes työllisyystilanne alkoi uudelleen heiketä kesällä 2012. 

Työllisyys heikkeni merkittävästi vuoden 2012 jälkeen ja viimein vuonna 2016 siir-

ryttiin vahvasti W-mallin jälkimmäiseen nousun kauteen, joka jatkuu yhä. 

Työllisten määrässä ja tuotannossa on Varsinais-Suomessa käytännössä saavutettu 

vuosien 2007-2008 huippuluvut. Tuotannolla mitattuna on päästy jo lähelle aiem-

pia huippuja ja työpaikoissa ne on saavutettu maakunnan mitassa. Työpaikkoja oli 

alueella pahimmillaan 11 %:n (23 000) vähemmän kuin huippuvuosina, kun koko 

maassa vastaava menetys on tästä alle puolet (5%). Työllisyys on ollut kasvussa Turun 

seudulla jo kolmen vuoden ajan ja näin on tapahtunut myös Vakka-Suomessa. Mer-

kittävä osa kasvusta on tapahtunut teollisuudessa, johon myös menetykset aiem-

min vahvasti kohdistuivat. Tämän johdosta maakunnan mitassa työllisten määrä 

kasvoi 22 000 (+10%) vuosina 2016–18. Kuntataloudessakin on tilanne asteen 
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helpompi Vakka-Suomessa, Loimaalla ja Turunmaalla suhteellisen hyvän työllisyys-

tilanteen ansiosta. Maan seutukuntien joukossa nämä sijoittuvat kuuden parhaan 

joukkoon työttömyysprosentilla mitattuna. Myönteinen yleinen kehitys sekä hyvät 

uutiset Vakka-Suomesta ja Turun seudulta ovat vetäneet työttömyys luvut laskuun 

kaikissa alueen seutukunnissa.

Työttömiä Varsinais-Suomessa on kuitenkin enemmän kuin parhaimpina aikoina. 

Koko maassa alitetaan nykykehityksellä 2008 työttömyys luvut kuluvana vuonna  

– Varsinais-Suomessa näin on käymässä vajaan vuoden viiveellä. Varsinais-Suo-

messa työttömyyden kohdalla päähaasteet kytkeytyvät neljään ryhmään. Nuorten 

työttömyys kasvoi huolestuttaviin mittoihin, joista se on kääntynyt merkittävään 

laskuun kaikissa seutukunnissa. Pitkäaikaistyöttömyys ja sen myötä rakennetyöttö-

myys ovat supistuneet vuosituhannen huippuluvuista ripeätä tahtia – 44% kah-

dessa vuodessa. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, etteivät alkaneet työttömyydet 

enää veny pitkäaikaisiksi työmarkkinoiden imun johdosta. Erityisesti Turun ja Salon 

seutuja koskee maahanmuuttajien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden verrat-

tain laaja työttömyys. Haaste on edelleen merkittävä vaikka näissäkin ryhmissä työt-

tömyys vähenee hyvää vauhtia. Näissä ryhmissä löytyy osaamista ja potentiaalia. 

Turun seutukunta

Turku, Raisio, Lieto, Paimio, Nousiainen, Mynämäki, Sauvo, Masku,  

Naantali, Kaarina, Rusko

Turun seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 330 542 henkilöä.  

Vuoden aikana kasvua oli 2 470 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 15 661. 

Turun seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta ++ + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus -- - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Turun seudun vahvuudet ovat elinkeinorakenteen monipuolisuus (meriteollisuus, 

muu teknologiateollisuus, ohjelmistotuotanto, lääkkeiden ja diagnostisten tuottei-

den sekä elintarvikkeiden valmistus), kaupan ja palveluiden keskittymät sekä kou-

lutetun työvoiman hyvä saatavuus. Monipuolinen kulttuuri- ja luonnonympäristö 

luo pohjaa matkailuun kytkeytyvien palveluiden kehittämiselle. Alueella on myös 

hyvin saatavilla monipuolisia logistisia palveluita. Ammatillisen ja korkeakoulu-

tasoisen koulutuksen tarjonta on alueellinen vetovoimatekijä, joka on turvaamassa 

monipuolisesti osaavan työvoiman saatavuutta. Positiivinen rakennemuutos on 

kuitenkin paljastanut puutteita tekniikan alan koulutustarjonnassa. Alueen vetovoi-

maisuutta voi parhaimmillaan lisätä myös tasaisen voimakkaasti kasvanut maahan-

muuttajaväestö. 

Haasteena on teollisten toimialojen rakennemuutoksen hallinta ja senkin myötä 

korkea työttömyysaste ja korkeakoulutettujen työttömyys. Meriteollisuuden vahvis-

tuminen ja sen näkymät vuosiksi eteenpäin ovat tehneet näkyväksi haasteen mää-

rällisesti riittävän osaamisen turvaamisesta ja erityisesti diplomi- insinööritasoisen 

koulutuksen lisäämisestä alueelle. Teollisuuden tarve edellyttää myös AMK-insinöö-

rien koulutuspaikkojen merkittävää lisäystä, samoin on huolehdittava 2. asteen 

ammatillisen koulutuksen riittävästä volyymistä. Positiivista on, että seudun toimijat 

ovat kehittäneet palveluja yrityksille, niin että Turku ja lähikunnat ovat pärjänneet 

hyvin yritysten arvioissa yhteistyön toimivuudessa. Turussa panostetaan vetovoi-

maisuuden lisäämiseen niin yritysten kuin osaajien näkökulmasta. Yksi haaste on 

myös kauppakeskusten voittokulkuun liittyvä palveluvarustuksen heikentyminen/

yksipuolistuminen Turun keskustassa – ja lähiöissä. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Turun seudun teollisuuden liikevaihto on edelleen vajaat 90 % siitä, mitä se kor-

keimmillaan oli vuonna 2008. Pitkään jatkunut heikko suhdannetilanne vaikutti 

merkittävästi myös Turun seutuun. Teknologiateollisuuden yleisten haasteiden 

lisäksi meriteollisuus oli vuosia epävarmuuden ja rakennemuutoksen kourissa, jo-

hon tilanteeseen omistajamuutos vuonna 2014 toi vakautta ja jatkuvasti vahvis-

tuvaa positiivista tulevaisuusnäkymää. Turun seudulla meriteollisuuden näkymät 

ovat parantuneet, kun Meyer Turun telakan tilanne on vahvistunut ja tilauskirjaa 

on jatkuvasti täydennetty uusilla projekteilla: mm. kaksi suurikokoista risteilijää 
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risteilyvarustamo Carnivalille ja kaksi kooltaan suunnilleen vastaavaa Icon-tyypin 

risteilijää Royal Caribbean Cruises -varustamolle. Viimeksi on julkistettu TUI-varus-

tamon Mein Schiff 7:n tilaus, joka valmistuu vuonna 2023. Tilausten ansiosta ka-

pasiteetti kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä ja tilauskirja on täynnä aina 

vuoteen 2024 saakka. Näkymät vahvistuivat pitkälle aikavälille, mikä mahdollistaa 

investointien ja rekrytointien suunnittelun sekä kilpailukyvyn pitkäjänteisen kehit-

tämisen. Turun telakalla on käynnissä 200 miljoonan euron investointiohjelma. Sen 

näkyvin osa – 120 metriä korkea – nosturi (Konecranes) otettiin kesällä 2018 käyt-

töön. Luvassa on muun muassa uusi levyleikkauslinjasto, uusi paneelilinjasto sekä 

merkittäviä IT-investointeja. Tuotannon kapasiteetin kasvattamiseksi panostetaan 

erityisesti lohkovalmistuksen kehittämiseen: mahdollistetaan yhä suurempien ja 

valmiimpien lohkojen asennus laivoihin. Telakka verkostoineen tulee työllistämään 

Varsinais-Suomessa noin 10 000 htv:ta vuosittain – ensimmäinen porras kapasi-

teetin ja työvoiman kasvussa on menossa, josta kasvua riittää ainakin parin vuo-

den ajan. Turun kaupungilla on tavoitteena aikaansaada Blue Industry Park -teolli-

suuspuisto telakan välittömään yhteyteen. Sen myötä alan toimijoilla olisi entistä 

paremmat mahdollisuuden kasvaa ja menestyä yhdessä. Teollisuuspuiston raken-

nustöiden valmistelu on loppusuoralla telakan läheisyydessä. Blue Industry Park on 

muuttumassa suunnitelmista todeksi.

Telakan tilanteen vakautuminen on heijastunut myönteisesti ilmapiiriin ja toimin-

taan Turun seudulla. Meriteollisuuden yritykset ovat mm. saaneet tilauksia mm. 

Saksasta. Turun telakka tulee myös hyödyntämään kotimaisen suunnittelutoimiston 

osaamista uusien tuotantotapojen ja investointien määrittelyssä sekä investointien 

hankinnassa. Rolls-Royce sijoitti Turkuun uuden etäohjattujen ja autonomisten alus-

ten tutkimus- ja kehityskeskuksen. Tutkimus ja kehitys -keskus aloitti toimintansa 

vuoden 2017 aikana ja Rolls-Roycen päätös tulee vahvistamaan Turun ja Suomen 

asemaa meriteollisuuden kentässä ja sen tulevaisuuden tekemisessä. Kesällä 2018 

tapahtuneesta omistajan vaihtumisesta huolimatta ovat yksikön toiminta ja rekry-

toinnit jatkuneet Turussa. 

Työvoiman kysyntä on nyt ja lähivuosina keskeinen haaste Varsinais-Suomessa.  

Uudet työpaikat ovat vahvasti sijoittumassa Turun seudulle ja Vakka-Suomeen. Tästä 

jyrkästä käänteestä pitkän ajan kehityksestä on alettu käyttää positiivinen rakenne-

muutos -termiä. Tilanteen merkittävyys on ymmärretty laajasti ja sen seurauksena 

on ryhdytty kunta- ja maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Alueelle on perus-

tettu Positiivisen rakennemuutoksen työryhmä, joka ratkoo erilaisia kasvun esteitä. 
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Turun kaupunki tekee yhteistyössä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa par-

haansa, jotta meriteollisuuden palvelukseen saadaan jatkossakin uusia osaajia sekä 

tuotantoon että suunnitteluun. Lounaisessa Suomessa operoiva pilottihanke Turku 

Future Technologies pyrkii vahvistamaan yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä ja 

yrityksissä tehtävää soveltavaa tutkimusta, joka osaltaan luo edellytyksiä teknolo-

gia-alan kotimaiselle menestykselle. Tähän tavoitteeseen liittyy edellä mainittu Blue 

Industry Park. Telakkailmiö on ilmeisesti heijastunut laajasti seudun yrityskenttään 

ja asukkaisiinkin. Sekä tuoreimmassa maakuntaennusteessa että pk-barometrissa 

alueen yritysten näkymät ja odotukset ovat pysyneet myönteisinä, vaikka yleisesti 

suhdannekuva on himmentynyt. Tuotantoa ja henkilöstöä koskevat kasvuodotukset 

ovat nousseet maakunnan kärkeen. Toisaalta on aiheellista muistuttaa, että tuotan-

tokapasiteetti on teknologiateollisuudessa jo täydessä käytössä ja se on muodos-

tumassa kasvun esteeksi – ilman merkittäviä investointeja. Tuotantokapasiteetti on 

vähentynyt vuoden 2008 huipusta alkaen.

Turun seudun muu teollisuus käsittää lääkkeiden, kemian, elintarvikkeiden, sähkö-

teknisten laitteiden, kaivosteollisuuden koneiden ja laitteiden valmistuksen yms. 

Kaivosteollisuuden koneita valmistava Sandvik on ilmoittanut kaksinkertaistavan 

tuotantonsa Turun tehtaalla. Lisäksi Sandvik perustaa oman kehityskeskuksen, 

koska Turussa on parhaat edellytykset rakentaa toimiva ekosysteemi raskaiden säh-

kökäyttöisten kulkuneuvojen kehittämiseen. Turussa aiemmin kehitettyjen lastaus-

koneiden ja kaivoskuormureiden kysyntä on vilkasta. Tehtaan laajentamista myös 

harkitaan, mutta ratkaisuun vaikuttaa mm. se miten kasvaviin toimintoihin tarvit-

tavan työvoiman rekrytointi onnistuu – tässä on onnistuttu hyvin tähän mennessä. 

Kemian alan (henkilöstö 3 300) tilanne ja näkymät ovat keskimääräistä paremmalla 

tolalla. Lääketeollisuus (henkilöstö 1 500) on tehnyt merkittäviä investointeja Tu-

russa automaattisiin tuotantolinjoihin. Erityisesti Bayer on viime vuosina kasvatta-

nut tuotantoaan ja rekrytoinut lisää työntekijöitä. Bayer on lisännyt Turun tehtaan 

tuotantoa ehkäisyimplanttien kansainvälisen kysynnän kasvaessa, investoinnit ovat 

tältä osin huomattavia. Tämän ns. Mirena-tuoteperheen myynti on kasvanut ripeästi 

– 2016 vienti ylitti miljardin euron rajan ja kasvu jatkuu. Myös Orion on laajenta-

nut tuotantokapasiteettiaan uusiin tuotteisiin kohdistuvan kysynnän vuoksi. Orion 

on tehnyt merkittävän uuden avauksen, kun se hiljattain aloitti biologisten lääk-

keiden kehittämisen uudessa Turun yksikössä. Alalla tapahtuu muutenkin: Turun 

yliopisto ja Orion Oyj ryhtyvät kouluttamaan yhteistyössä lääketutkimuksen tohto-

reita. Lisäksi Orion ja Bayer ovat jättäneet myyntilupahakemukset yhdessä kehittä-

mälleen eturauhassyöpälääkkeelle Euroopan, USAn ja Japanin lääkeviranomaisille. 
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Lääkkeiden ja diagnostiikan osuus kemian alan henkilöstöstä on Varsinais-Suo-

messa yli 60 %. Henkilöstömäärä on kasvanut ja toiminta on kannattavaa menesty-

neiden vientituotteiden ansiosta. Merkittävänä tekijänä tässä yhteydessä on aihetta 

mainita Perkin Elmer Wallacilla, jonka tuotteiden tulevaisuuden näkymiä pidetään 

hyvin lupaavina.

Ohjelmisto-, sovellus- ja peliala on Turun seudulla lupaavassa nousussa. Pk-yritysval-

taisena alana se ei ole ollut suurissa otsikoissa. Kuitenkin alalle on syntynyt vakaasti 

työtilaisuuksia ja näkymät ovat lupaavat. Osaamisesta alueella kertoo esimerkiksi 

se, että kotimaiset it-alan yritykset kuten Vincit, Nebula ja Reaktor ovat laajentaneet 

toimintaansa Turkuun. Alan eräänlainen osaamiskeskus näyttää olevan vahvistu-

massa alueelle.

Rakentamisessa pitkä hiljaiselo loppui voimakkaan kasvun vuonna 2016 ja kasvu 

tasoittui vuosina 2017–2018, Vuonna 2015 koetun pohjakosketuksen jälkeen ker-

rostalorakentamisessa ylitettiin kymmenen vuoden takainen huipputaso asunto-

jen määrällä mitaten – tosin pienasuntovaltaisuuden johdosta. Rakennustoiminta 

keskittyy vahvasti Turkuun ja mahdollisuuksien mukaan keskustan alueelle. Asun-

tokauppa on pysynyt verrattain vireänä. Korjausrakentaminen on myös pysynyt 

vireänä ollen lähes puolet koko rakentamisen volyymistä. Julkinen rakentaminen 

on pysynyt hyvällä tasolla. Suuria hankkeita on suunnittelussa ja osin toteutuksessa. 

Mm. Toriparkin rakentaminen on käynnissä, Forum-korttelin uudistus ja ratapihalle 

rakennettava massiivinen elämyskeskushanke ovat valmistelussa. Telakan naapu-

riin suunnitellaan kolmessa vaiheessa toteutettavaa Blue Industry Parkia – työt ovat 

alkaneet, ja telakan pohjois- ja eteläportin yhdistävä BIP-alueen läpäisevä tieyhteys 

on valmistunut. Pitemmän ajan kehityskohde on Kupittaa-Itäharju -alueelle suunni-

teltava laaja Campus-alue kokeilu- ja kasvuympäristöksi korkean osaamisen yrityk-

sille. Viimeksi mainitun tiedepuiston toteutus saa vauhtia, kun ruotsalainen Hemsö 

tulee Teknologiakiinteistöt oy:n suuromistajaksi. Sen 50 miljoonan euron pääoma-

panos toimii vipurahana 150–200 miljoonan euron investointeihin. Lisäksi Turun 

kaupunki ja Euroopan investointipankki ovat tehneet 150 miljoonan euron rahoi-

tussopimuksen vuosille 2017–2022. Investoinnit kohdistuvat sekä korjaus- että uu-

disrakentamiseen. Investointikohteita ovat muun muassa Turun kaupungin päivä-

kodit, koulut, kaupungin infrainvestoinnit, kulttuurikohteet, liikenne ja sosiaalinen 

asuntotuotanto.
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Infrarakentaminen on ollut nosteessa tieverkon korjausvelan lyhennyshankkeiden 

ja talonrakennuksen nousun myötä. Valtatien 8 Turku – Pori parantaminen saatiin 

valmiiksi. Hankkeen urakkahinnat alittivat kustannusarviot, mikä mahdollisti mm. 

moottoritien rakentamisen jatkamisen Maskusta Nousiaisiin. Perusväylänpidon 

lisärahoituksella tällä seudulla on käynnissä kaksi keskisuurta tiehankkeet; valta-

tiellä 9 Loimaan eritasoliittymän uusiminen ja valtatiellä 8 Nousiainen-Kurjenmäki 

ohituskaistojen rakentaminen. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä (MAL) tukeviin 

hankkeisiin kohdistetaan Turun seudulle vuosien 2017-2020 aikana valtion rahoi-

tusta 5 miljoonaa euroa ja saman verran kuntien rahoitusta. Lisäksi Turun kehätien 

ensimmäiselle vaiheelle Kausela-Kirismäki osuuden parantamishanke on alkanut 

vuoden 2019 alussa. Turun kehätien parantamisen seuraavan vaiheen suunnittelu 

on käynnissä Raision keskustan kohdan tiesuunnittelun osalta, Naantali – Raisio 

yleissuunnitelma ja YVA on laadittu. Saaristotiellä sijaitsevien Kirjalansalmen ja Hes-

sundinsalmen siltojen tiesuunnitelmien laadinta käynnistyy vuoden 2019 alkupuo-

lella. Edellä mainittujen hankkeiden suunnitelmavalmiudella on merkittävä vaikutus 

niiden saamiseksi myöhemmin toteutusohjelmiin. Siltasopimuksella saadaan vuo-

sien 2019-2020 aikana parannettua myös infraa valtion kohdennettua mm. Turun 

telakan tieyhteyksien toimivuutta parantavien Pernon ja Ihalan eritasoliittymien 

parantamiseen erillisrahoitusta. Keskeistä on varmistaa Turun telakan voimakkaasti 

kasvavan tavaralogistiikan ja henkilöliikenteen toimivuus kehätien rakennustöiden 

aikana telakan lähialueella.

Kaupan alan työllisyys on lievässä kasvussa ostovoiman kasvun myötä – ja kau-

pan rakennemuutoksesta huolimatta. Kauppojen aukioloaikojen muutokset ovat 

heikentäneet osin pienten kauppojen kilpailuasemaa. Lähikauppaketjujen omis-

tuspohjan muutos on jonkin verran vähentänyt alan toimipaikkoja. Alan työllisyys 

kuitenkin kasvoi jonkin verran vuosina 2017–18. Samaan aikaan kauppakeskukset 

laajentavat Turun seudulla myyntialaa ja tavoittelevat suurempaa osaa kokonais-

myynnistä. Asiakasvirrat ovat vähentyneet Turun keskustassa monien rakennus-

hankkeiden ja niistä johtuvien liikennejärjestelyjen vuoksi. Kaupan ala työllistää 

Turun seudulla yli 15 000 henkeä.

Palvelualojen liikevaihto on kehittynyt Varsinais-Suomessa kohtuullisen hyvin ja se 

on yli 25 % korkeampi kuin vuonna 2010. Kasvu on vuosina 2015–2018 ollut yllät-

tävänkin tasaista suhdannetilanteen huomioon ottaen. Palvelualojen sisällä par-

hain tilanne on tietojenkäsittelypalveluissa, teknisissä suunnittelupalveluissa, kiin-

teistö- ja ravitsemispalveluissa. Näkymät kohenivat logistiikka- ja mainospalveluissa 
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talouden elpyessä, mutta suhdannekäänne on lisännyt epävarmuutta. Yleisesti yksi-

tyisten palvelualojen näkymät ovat kuitenkin yhä myönteiset. 

Turun seudun logistiikkapalvelut käsittävät meri-/maa-/ilmakuljetusten lisäksi va-

rasto- ja huolintapalveluja sataman, lentokentän ja ohikulkutien alueilla. Matkus-

tajamäärä jatkoi Turun lentoasemalla tasaista kasvuaan. Sen kannalta toiminnan 

on tärkeätä, että Wizzair on päättänyt aloittaa sieltä lähikuukausina suorat lennot 

Kaunasiin, Krakovaan ja Lontooseen. Turun sataman kautta kulkeva tavaraliikenne 

(erityisesti vienti) kasvoi viime vuonna, kuten Suomen koko ulkomaankauppa teki. 

Matkustajaliikenne pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Suomi-Ruotsi -reitit pitivät 

pintansa erityisesti lapsiperheiden ja nuorten keskuudessa. Suhdannetilanteen epä-

varmuus on heijastunut vuosien 2018/19 vaihteessa koottuun SKAL:in kuljetusbaro-

metriin, joka ennakoi alalle heikompia näkymiä. Näin vaikka Lounais-Suomen posi-

tiivisen vireen vahvuudesta kielii se, että raskaat kuljetukset ovat alueella kasvaneet 

ja kasvavat ripeämmin kuin muualla Suomessa.

Matkailun vuosi 2018 ei ollut Turun seudulla yhtä vahva kuin edellinen. Yöpymiset 

jopa hieman vähenivät, mutta tähän arvioidaan vaikuttaneen majoituskapasiteetin 

tilapäinen väheneminen. Turun seutu tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia mat-

kailulle ja alue onkin suosittu päivämatkailukohde. Varsinkin kesäaikaan perhe-, 

kaupunki- ja kulttuurimatkaajalle on tarjolla mielenkiintoisia kohteita ja tapahtumia 

laidasta laitaan. Naantalin Muumimaailma on säilyttänyt asemansa kovassa kilpai-

lussa ja mm. Ruisrock- ja Turun Keskiaikaiset markkinat ovat jo perinteitä. Koko ajan 

kuitenkin viriää ja on kasvussa uusia tapahtumia. Vetovoimatekijä on myös Turun 

ravintolatarjonta, joka on vahvistunut viime vuosina merkittävästi sekä monipuoli-

suudella että laadulla mitaten. Ravitsemispalvelut on matkailun nopeimmin ja laa-

dukkaasti kasvava osa Turun seudulla – viime vuonna avattiin parikymmentä uutta 

ravintolaa. Matkailun työllistävä vaikutus (ALMA-laskentamalli) oli vuonna 2015  

Turun seudulla yli 4 700 henkeä ja matkailutulo 850 milj. euroa, mikä on noin 85 % 

Varsinais-Suomen matkailutulosta. Matkailuvirtoja tuovat alueelle mm. risteilyt, 

konferenssit, tapahtumamatkailu sekä vapaa-ajan loma-asuntomatkailu. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysyntä on kulkenut Turun seudulla huipulta pohjamutiin kautta ja 

takaisin vuosina 2008-2018. Syksyn 2008 jälkeisenä vuonna avointen paikkojen 

määrä leikkautui kolmanneksella ja muutenkin muutos seurasi läheisesti koko 
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Varsinais-Suomen trendejä. Voimakkaasti aiemmin kasvaneet metalliteollisuus ja 

rakentaminen muuttuivat aloiksi, joilla työvoiman kysynnän hiipuminen oli voi-

makkainta. Kysynnän vaimeneminen jatkui kuljetuksissa sekä rakentamisessa. 

Seuraavaksi kysyntä hiljentyi palveluissa ja erityisesti kaupan alalla sekä sosiaali- ja 

terveys palveluissa. 

Teollisuuden tehtävissä kysyntä on vilkastunut vuodesta 2014 alkaen. Taustalla on 

uusien tilausten ja eläköitymisen johdosta syntynyt rekrytointitarve. Työllisten määrä 

onkin kasvanut Turun seudulla alan yrityksissä neljän vuoden ajan. Samoihin aikoihin 

teollisuuden kanssa alkoivat näkymät kohentua rakentamisessa. Avointen työpaikko-

jen määrä on kasvanut siitä lähtien ja alan työttömyys vastaavasti vähentynyt. Teol-

lisuudessa on työvoiman kysyntä kuitenkin tasaantumassa kuluvana vuonna, Poik-

keuksen muodostaa kysynnän vahva kasvu meriteollisuudessa, mikä Turun seudulla 

johtuu pääosin telakan tuotantokapasiteetin kasvattamisesta. vuodelle, Rakentami-

sessa on tuotantohuippu ilmeisesti saavutettu., mutta merkittävää volyymin laskua  

ei kuitenkaan ole kuluvana vuonna näkyvissä – myöskään työvoiman kysynnässä.  

Työvoiman saatavuus on noussut monissa tehtävissä kasvua rajoittavaksi tekijäksi. 

Turun seudulla on ollut vuosina 2017-18 tarjolla uusia avoimia työpaikkoja poik-

keuksellisen runsaasti. Lähes kaikilla aloilla työvoiman kysyntä oli kasvussa. Kulje-

tusalalla, majoitus- ja ravitsemisalalla, henkilökohtaisissa palveluissa ja siivouksessa 

kysyntä lähti viimein kasvuun. Näin teollisuuden ja rakentamisen kasvu alkoi heijas-

tua laaja-alaisesti palveluiden kysyntään. Ja sama suuntaus jatkuu, mistä esimerk-

kinä ilmoitus Nordean palveluyksikön avaamisesta Kupittaalla – rekrytointitarve on 

yli sata työntekijää.

Metallialan työttömyys on vähentynyt jo usean vuoden ajan, mutta silti alan työt-

tömyys on verrattain laajaa. Avautuvissa tehtävissä tarvitaan usein toisenlaista 

osaamista kuin alalta työttömäksi jääneillä on tarjota. Siksi työvoimakoulutuksella 

on saatu helpotettua rekrytointihaasteita joissakin tapauksissa. Näissä tilanteissa 

yhteistyö yrityksen kanssa on hyvin tärkeätä. Työttömien määrän vähentyessä tapaa 

koulutustarve ryhmässä kasvaa, mikä tarkoittaa yleensä myös kasvua tarvittavan 

koulutuksen kestoon.

Suuri haaste lähivuosina tulee olemaan meriteollisuuden ja niiden alihankkijoiden 

työvoiman saatavuuden turvaamisessa. Nykyinen oppilaitoksista valmistuneiden 

määrä ei välttämättä vastaa edes alan yrityksistä eläköityvien määrää. Työvoiman 
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tarve kasvaa niin ammatilliselle, ammattikorkeakoulusta kuin yliopistosta hankitulle 

osaamiselle. Ammatillisen osaamisen kohdalla aloituspaikkojen lisäksi haaste 

on teollisen alan koulutuksen heikko vetovoima nuorten keskuudessa, kun taas 

diplomi-insinöörien koulutus on alueella määrällisestikin riittämätöntä Turun 

seudun ja lounaisrannikon nykyisiin ja kasvaviin tarpeisiin. Näin aloitteellisuus 

alueella tarjottavan koulutuksen rakenteelliselle lisäämiselle ja monipuolistamiselle 

ovat tuotannollisen toiminnan kannalta perusteltua – ja välttämätöntä. Akuuttiin 

haasteeseen on OKM vastannut mm. myöntämällä muuntokoulutuspaikkoja sekä 

rahoittamalla Suomen teknillisten yliopistojen uuden yhteistyörakenteen FiTE-

CHin käynnistämistä Turun alueella. Sen toiminnan vaikuttavuutta on toistaiseksi 

vaikeata arvioida. Samalla pitää muistaa, että jo viime vuonna 2018 Meyer Turku 

palkkasi toimihenkilöitä runsaasti enemmän kuin tuotannon työntekijöitä, mikä 

kertoo kasvavasta insinöörien ja samalla diplomi-insinöörien tarpeesta. Tämä tarve 

ja siten työn muutoskin näkyy Meyerin lisäksi laajasti meriteollisuuden ympäristön 

yrityksissä Turun ja Rauman seudulla kuin myös muussa teollisuudessa. Ns. Silta-

sopimuksessa suositeltiin tekniikan alan korkeakoulujen yhteistyön vahvistamista 

positiivisen rakennemuutoksen myötä syntyvien osaamistarpeiden tyydyttämiseksi. 

Josko työvoiman saatavuus alkaa jo olla selkeä kasvun este, olisiko vaihtoehtona 

hyödyntää jo olemassa olevien pien- ja keskisuurten yritysten osaamista alihankin-

tana. Saattaisi mahdollistaa kasvun suuremmille ja luoda uutta kasvua pienemmille. 

Työvoiman kysynnän elpyminen laaja-alaiseksi heijastuu haasteina työvoiman saan-

nissa. Ammattibarometrin 2019/1 mukaan rakenteellista työvoimapulaa esiintyy hy-

vin yleisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen ammateissa. Rakentamisen nousu näkyy 

puolestaan talonrakennusalan monissa ammateissa ammattilaisten ja työnjohdon 

rekrytointiongelmina. Infrarakentamisessakin rekrytointiajat venyvät ammattiosaa-

jien ryhmissä. Lisäksi osaavasta työvoimasta on pulaa mm. sähkö-, lvi- ja rakenne-

suunnittelussa, koska alueella ei ole ko. alojen koulutusta riittävästi tarjolla. Haaste 

on laajentunut kiinteistöalan tehtäviin. Metallialan osaajista on pulaa kaikilla koulu-

tustasoilla. Erityishaasteena on alan insinöörien ja työnjohtajien saatavuus. Ohjel-

misto- ja sovellusalan nousu näkyy työvoimapulana, kun työnhakijoilla on usein 

liian kapea-alainen osaaminen tarjolla oleviin tehtäviin. ICT-alan keskusjärjestön 

Tivian mukaan Suomessa tarvittaisiin heti 7 000 uutta ohjelmistoammattilaista ja 

tulevina vuosina tarve kasvaa jopa 3800 henkilöllä vuodessa. Varsinais-Suomessa 

arvioidaan viime kesänä tehdyn kyselyn mukaan olevan paraikaa kysyntää jopa 

1500-2000 IT-alan osaajalle. Koulutustarjonta ei nykyisellään sisällöllisesti vastaa 

tätä tarvetta, varsinkaan, kun Turkuun on viime vuosina tullut kymmeniä uusia 
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ICT-yrityksiä. Ja on syytä huomioida, että it-alan työntekijöitä palkkaavat varsinais-

ten ict-yritysten lisäksi monet teollisuuden ja kaupan alan yritykset sekä julkisyhtei-

söt. Suomen kielen taito on alalla tulossa aiempaa tärkeämmäksi, koska asiakaspal-

velutehtävät ovat yleistymässä alan monissa tehtävissä. Pulaa esiintyy myös ammat-

titaitoisista autonkuljettajista, tarjoilijoista ja keittiöpuolen osaajista, siivoojista sekä 

palkanlaskijoista ja kirjanpidon asiantuntijoista unohtamatta erityis- ja lastentar-

hanopettajia, joiden puute voi muodostaa esteen päiväkotien kasvulle.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työllisyystilanne on työttömyyden kehityksen valossa jäänyt Turun seudulla Varsi-

nais-Suomen keskimääräistä heikommaksi. Taantuman alettua tapahtui voimakas 

käänne Turun seudulla vasta kesällä 2009, mutta vastaavasti huonompi kausi muo-

dostui pitemmäksi kuin muualla Varsinais-Suomessa ja koko maassa. Tästä pitkästä, 

viisi vuotta kestäneestä, taantumasta on seurauksena Turun seudulla yhä korkea 

työttömyysaste, joka on nykyisellään 9,0 %, mikä on 2,2 prosenttiyksikköä suurempi 

kuin vuonna 2008. Näin työttömyysaste Turun seudulla on painunut koko maan 

tason alapuolelle. On kuitenkin hyvä huomata, että Turun seudulla on työllisiä nyt 

noin 150 000 eli enemmän kuin vuonna 2008.

Työttömyyden ensimmäinen kasvujakso 2008 jälkeen kesti Turun seudulla vuoden 

2010 lopulle eli pitempään kuin muissa maakunnallisissa keskuksissa. Työttömyys 

aleni pari vuotta, mutta kääntyi keväällä 2012 kasvuun, joka taittui viimein syyskau-

della 2016 laskuun. Työttömyyden aleneminen on laaja-alaistunut kohentuneen 

työvoiman kysynnän myötä. Teollisuuden ja rakentamisen nousun myötä kääntyi 

ensin laskuun työttömyys miesten keskuudessa sekä pian nuorten ja maahanmuut-

tajienkin kohdalla. Nuorten ja maahanmuuttajien tilanne ennakoi yleensä työllisyy-

den yleisempää kehitystä – niin myös tällä kertaa. Työttömyys aleni vuoden 2018 

aikana hyvää vauhtia, mutta hieman edellisvuotta hitaammin. Tosin vuonna 2017 

laskuun lähtenyt pitkäaikaistyöttömyys aleni edelleen kiihtyvää vauhtia. 

Alkanut vuosi tulee olemaan myönteinen työllisyyden suhteen Turun seudulla. 

Alueella on työllisten määrä ollut jo neljättä vuotta kasvussa, kuten teollisuuden-

kin työllisyys. Työllisten määrä on ylittänyt vuonna 2008 saavutetun tähänastisen 

huipun. Kokonaistyöttömyys on seurannut nuorten työttömyyden kehityslinjaa ja 

vähenee koko lailla samaa tahtia. Pitkäaikaistyöttömyyskin on selvässä laskussa – 

osittain pitkäaikaistyöttömien paremman työllistymisen, mutta ennen kaikkea sen 
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vuoksi että alkavat työttömyydet eivät enää pitkity. Nykyisen positiivisen suhdan-

teen jatkuessa nämä myönteiset trendit saavat jatkoa, koska mm. Turun telakalla 

joka tapauksessa tuotantokapasiteetin kasvu jatkuu voimakkaana.

Salon seutukunta

Somero, Salo

Salon seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 61 166 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 737 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien  

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 3 130. 

 Salon seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus -- - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Seudun toimiva ja monipuolinen toimintaympäristö sekä sijainti Helsinki-Turku 

-käytävällä muodostavat vahvan perustan yritysten ja ihmisten toiminnalle. Työ-

voiman hyvä saatavuus sekä hyvät mahdollisuudet yrityksen ja työnhakijan tarpeita 

vastaavan täsmäkoulutuksen järjestämiseen voi puolestaan olla vetovoimatekijä  

– muun koulutustarjonnan ohella. Erityisesti Microsoftilta työttömäksi jääneet 

asiantuntijat herättivät kiinnostusta monissa suunnissa. Nämä tekijät ovatkin  

tuoneet alueelle uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Salon kaupungin taloudellinen tilanne oli aikanaan vahvuus, mutta elinkeino-

rakenteen ja talouden muutosten johdosta siitä tuli haaste. Tämä haaste on tiedos-

tettu ja kaupungin talous on saatu tasapainotettua. Merkittävimpänä haasteena on 

houkutella ja kehittää uutta korvaavaa yritystoimintaa Nokian/Microsoftin ja siihen 

kytköksissä olleen hiipuvan liiketoiminnan tilalle. Lisäksi vapautuneen työvoiman 
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uudelleen sijoittuminen yrityksiin muodostaa haasteen. Parin viime vuoden aikana 

seutu on muuttunut muuttotappioalueeksi ja tämä asetelma uhkaa jatkua, ellei 

uutta yritystoimintaa saada riittävästi seudulle.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Salon seudun teollisuuden volyymi on laskenut rajusti viime vuosina Nokia-kluste-

rin vaiheittain hajotessa. Teollisuuden liikevaihto on noin neljännes ja henkilöstö-

määrä noin 40 % vuoden 2008 huipputasosta. Seudulla muu yrityspohja ei ole ollut 

riittävän laajapohjainen tilanteen korjaamiseksi. Äkillisen rakennemuutoksen ja ko-

rotetun yritystuen alueena rakennettiin uutta yrityskulttuuria monin tavoin, mutta 

lyhyellä tähtäimellä nopeaa kasvua ei odoteta. Äkillisen rakennemuutoksen alueen 

status päättyi, muttei ilman jälkiä. Salon seudulla syntyy nyt suhteellisesti enem-

män uusia yrityksiä kuin muualla maakunnassa ja kehittämisaktiivisuus on muuta 

maakuntaa korkeammalla tasolla. Salo näyttää myös ohittaneen aallonpohjan, sillä 

yrityssektorilla liikevaihto kääntyi kasvuun seudulla vuoden 2017 aikana.

Salossa on käyty läpi sinnikkyyttä koetteleva jatkotarina vastoinkäymisestä toiseen. 

Juuri kun kenttä on saatu uuteen järjestykseen, tulee uusi kylmä puhuri ja sotkee 

kuviot. Microsoft oy:n Salon yksikön lakkauttamisen jälkeenkin on tullut joitakin 

vastoinkäymisiä – kuten Sanminan ja Hella Lightning Finland oy:n toimintojen alas-

ajo. Onneksi Microsoftin palveluksessa olleet ovat työllistyneet varsin hyvin. Osa 

on löytänyt paikkansa salolaisissa yrityksissä ja osa mm. Meyerin Turun telakalla ja 

Uudenkaupungin autotehtaalla. Positiivista on myös ex-microsoftilaisten aloitteelli-

suus ja heidän toimestaan on syntynyt lukuisia start up -yrityksiä.

Viime vuosina pk-yrityskanta on Salossa vahvistunut ja monipuolistunut. Ja tämä 

kehitys jatkuu: vuoden 2017 lopulla käännettiin Nokia/Microsoft-tarinassa uusi sivu, 

kun Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi tehdasalueen ostamisen ja teollisen interne-

tin osaamiskeskuksen perustamisen sen alueelle. Kiinteistön omistajuus siirtyi Salo 

IoT Park -kiinteistöyhtiölle, jossa Salon kaupunki on yksi kuudesta omistaja. Salo IoT 

Campuksen alueelle kootaan teollisen internetin osaajia: yritysten, tutkijoiden ja op-

pilaitosten ekosysteemi – nyt on koossa mm. 70 alan yritystä, jotka työllistävät va-

jaat 700 osaajaa. Esimerkiksi Cencorp Automation Oy laajensi Salossa toimintaansa 

siirtymällä osaamiskeskuksen tiloihin. Nordcloud avasi Salossa toimipisteensä ni-

menomaan näissä tiloissa. Viimeisimpiä yritysmuuttaja Campukselle on akkutekno-

logian osaaja Powerfinn oy. Turun Ammattikorkeakoulun Salon toimintojen siirto 
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Salo IoT Campuksen tiloihin on lähentänyt konkreettisesti yrityksiä ja korkeakoulun 

tutkimusta. 

Helmikuun lopussa julkistettiin tieto Valmet Automotive oyn ja Salo IoT Campuk-

sen keskusteluista, jonka mukaisesti autotehdas on aloittamassa akkutuotannon 

ex-matkapuhelintehtaan tiloissa. Tuotanto käynnistyy kuluvana vuonna ja toimi-

henkilöiden rekrytoinnit lähiaikoina. Rekrytointitarve on kokonaisuudessaan  

300 henkilön luokkaa. 

Perinteisen metalli- ja konepajateollisuuden tilanne on seudulla hyvä ja se on ollut 

osaltaan kääntämässä työllisyystilannettakin parempaan suuntaan. Mm. Antti-Teol-

lisuus on nosteessa ja Wipro oy on rekrytoimassa kymmeniä osaajia. Teijon tela-

kalla on (Western Shipyard Oy) töitä ainakin neljäksi vuodeksi, kun se voitti tarjous-

kilpailun sopimuksen neljän Hamina-luokan ohjusveneen peruskorjaamisesta.  

Hiljattain alkoivat Salossa ekovoimalan rakennustyöt, jotka kestävät kevääseen 

2021. Kyseessä on huomattava investointi, sillä sekalaista yhdyskuntajätettä hyö-

dyntävän laitoksen rakentamiskustannukset ovat noin 112 miljoonaa euroa.

Potentiaalisia kasvualoja Salon seudulla ovat myös ohjelmistotuotanto sekä uudet 

energiaratkaisut (akkuteknologia, aurinkoenergia, energiatehokkuus). Salon seu-

dulla on runsaasti pieniä kasvuyrityksiä (mm. led-teknologia), joiden näkymät ovat 

hyvät, mutta yrityskoosta johtuen työllisyysvaikutukset jäävät lyhyellä aikavälillä 

pieniksi. Kasvuyritykset ovat pääosin sähkötekniikka- ja elektroniikka-alalta ja pie-

neltä osin myös konepaja- ja rakennustuoteteollisuudessa. Kaupan alalla on näky-

nyt ostovoiman heikkeneminen alueella ja alan rakennemuutos tulee jatkossa nä-

kymään Salon seudulla keskimääräistä voimakkaampana. Rakentaminen yleisesti ja 

asuntotuotanto on hyvin hiljaista. Alan yrityksillä kuitenkin riittää töitä lähiseuduilla. 

Matkailualan näkymiä on kohentanut erityisesti Teijon retkeilyalueen nimeäminen 

kansallispuistoksi ja sen myötävaikutuksesta alueen matkailuyritykset tavoittelevat 

kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Kansallispuiston kylkeen on perustettu uusia 

matkailualan yrityksiä ja alueella on tehty merkittäviä investointeja (mm. Mathil-

dedalin satama). Ponnistuksista huolimatta ei työpaikkoja kuitenkaan ole syntynyt 

Saloon toivottua tahtia. Arviolta alueelta pendelöi pääkaupunkiseudun ja Turun 

suuntaan noin 6 000 osaajaa.

Näissä oloissa on yrittäjien tulevaisuuden odotukset ovat kohentuneet ja ne ovat 

lähes yhtä myönteiset kuin muualla Varsinais-Suomessa. Maakuntaennusteen 
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mukaan tosin liikevaihdon ja kannattavuuden osalta näkymät koetaan kaikilla seu-

duilla astetta aiempaa heikommiksi. Rekrytointeja ollaan Salossa tekemässä samaan 

tahtiin kuin vuotta aiemmin. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Rakennemuutos elektroniikkateollisuudessa haukkasi merkittävän osan työvoiman 

kysynnästä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kysyntä teollisuuden osalta tip-

pui n 80% tasosta ennen vuotta 2009. Työvoiman kysynnän valossa Salon seudun 

matkapuhelintuotannon ulkopuolinen yrityskenttä on kohtalaisesti toipunut syksyn 

2008 jälkeisestä taantumasta. Viime vuosiin saakka kysyntä palvelualan tehtäviin 

pysyi varsin hyvällä tasolla. 

Teollisuudessa kääntyi työvoiman kysyntä kasvuun vuoden 2015 lopulla. Kasvu on 

ollut tasaista siitä lähtien. Akkutehtaan toiminnan alkaminen heijastuu kokoonpa-

notyön osaajien merkittävänä kasvuna. Kuljetusalalla käänne parempaan seurasi 

tätä noin vuoden viiveellä. Tämä liittyy perinteisen metalliteollisuuden tilanteen ko-

hentumiseen yhdessä nousevan pk-sektorin kanssa. Ostovoiman väheneminen seu-

dulla kuitenkin vääjäämättä heijastui yksityisiin ja julkisiin palveluihin. Vuoden 2016 

aikana kysyntä kääntyi sosiaali- ja terveyspalveluissa lievään kasvuun. Kaupan alalla 

alamäki jatkui, mutta muissa yksityisissä palveluissa on lievää positiivista virettä. 

Kysynnän supistuminen kaupassa on kuitenkin ollut niin merkittävä, ettei muiden 

palveluiden myötäinen ole riittänyt ylläpitämään työvoiman kysyntää palvelualoilla 

aiemmalla tasolla. Vuosina 2017 ja 2018 työvoiman kysyntä oli vahvaa so-te-alalla 

sekä majoitus-ravitsemisalalla. Myös siivoustehtäviin ja muihin palveluihin on työti-

laisuuksia avautunut lähivuosia paremmin. Kasvu näyttää olevan jatkumassa Salon 

seudulla sekä teollisuuden että palveluitten tehtävissä vuonna 2019.

Kohentuneen – tosin tasaantumassa olevan – suhdannetilanteen ja investointien li-

säksi työvoiman kysyntää lisäävät mm. eläköitymiseen liittyvät korvaavat rekrytoin-

nit. Ammattibarometrin 2019/1 mukaan kuluvana vuonna on pulaa mm. palkan-

laskennan ja metalliteollisuuden ammattilaisista sekä rakennusalan työn johtajista, 

ammattilaisista ja asiantuntijoista. Virkistyneen talouden tärkeä osa, kuljetukset, 

potee puolestaan pulaa autonkuljettajista. Lisäksi seudulla esiintyy laajasti raken-

teellista työvoimapulaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävissä. Opetusalallakin 

on rekrytointiongelmia: erityis- ja lastentarhanopettajia tarvitaan. Pitkästä aikaa 

näyttää myös tekniikan asiantuntijoista esiintyvän pulatilanteita: mm. erilaisten 
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sovelluskehittäjien ja -ohjelmoijien sekä sähkö- ja automaatioinsinöörien kohdalla. 

Kulutuskysynnän elpymisen johdosta majoitus- ja ravitsemisalalla tarvitaan keittiö- 

ja tarjoiluosaajia enemmän kuin on tarjolla.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Syksyn 2008 käänteen vaikutusta korosti Salon seudulla käynnissä ollut rakenne-

muutos: työttömyyden kasvu Salossa oli selvästi voimakkaampaa kuin muualla  

Varsinais-Suomessa. Tämä trendi vahvistui vuonna 2012 matkapuhelinten tuotan-

non alasajon myötä kun työttömien määrä kasvoi vuodessa 40 %. Yleisesti työttö-

myyden kehitys seudulla on seurannut tätä muuta maakuntaa selvästi heikompaa 

kehityslinjaa – työvoiman kysynnän tapaan. Vihdoin vuoden 2016 syyskaudella 

työttömyyden kasvu kääntyi ajoittain alenemiseksi ja vuoden 2017 alussa työttö-

mien määrä kääntyi Salon seudulla jyrkkenevään ja yhä jatkuvaan laskuun eri  

ryhmissä (ml. nuoret, yli 50-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät)

Salon seudulla työttömyysaste on edelleen maakunnan korkein eli 10,4 %, joka 

on 3,9 % -yksikköä korkeampi kuin vuonna 2008. Näin työttömyysaste on samalla 

tasolla kuin mm. Oulun ja Jyväskylän seuduilla. Salon tilanteen erityispiirteenä on 

mainittava, että matkapuhelintuotannosta irtisanomiset ovat painottuneet suorit-

tavan tason työntekijöihin toisin kuin muualla Suomessa. Tähän toki toi muutoksen 

Microsoftin päätös lopettaa Salon yksikön toiminta. Tähänastiset kokemukset viit-

taavat siihen, että suunnitteluhenkilökunta on Salon tapauksessa työllistynyt yhtä 

hyvin kuin muuallakin. 

Työllisyystilanteen kehitys on ollut viime vuodet Salossa haasteellisempaa kuin 

yleensä maakunnassa. Työttömyyden rakenne ei kuitenkaan vaikeutunut enää 

vuosina 2017-2018, kun pitkäaikaistyöttömyys väheni samaa tahtia kuin työttö-

myys yleensä. Työttömyyden supistumisvauhti on ollut eri ryhmissä maakunnan 

kärkipään luokkaa. Näillä näkymin työttömien kokonaismäärä ja nuorten työt-

tömyys jatkavat supistumista kuluvan vuoden aikana. Näillä edellytyksillä pitkä-

aikaistyöttömyyskin vähenee, kun imu työmarkkinoilla jatkuu kuluvana vuonna. 
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Pitkäaikaistyöttömien määrä on Salon seudulla tähän mennessä puolittunut kol-

messa vuodessa. Tämä on poikkeuksellista vauhtia! 

Loimaan seutukunta

Oripää, Aura, Koski Tl, Marttila, Loimaa, Pöytyä

Loimaan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 34 084 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 208 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 211. 

Loimaan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Vahvuutena on pk-valtainen, vahvasti omiin tuotteisiin ja tuotekehitykseen tukeu-

tuva yrityskanta. Loimaan seudun kärkitoimialat ovat kone- ja metalliteollisuus, 

mekaaninen puutuoteteollisuus, rakennusmateriaaliteollisuus sekä elintarviketeol-

lisuus. Metalliteollisuusyritysten tuotteita ovat mm. Wille-kiinteistöhuollon traktorit, 

Lännen maanrakennuskaivurit, Dino henkilönostimet, Multiva perävaunut ja äkeet, 

Pema hitsauksen automaatiotekniikka ja Vallox ilmanvaihtotekniikka. Seudulle on 

ominaista myös viljanviljely sekä perinteisen maatalouden rinnalle kehittynyt lähi-

ruokatuotantoon ja maaseutumatkailuun erikoistunut yritysryväs. Myös kaupan 

alan merkitys on kasvanut. Päivittäistavarakaupan, maatalouskonekaupan, autokau-

pan ja maatalouskoneiden huoltoliikkeiden merkitys on alueen taloudelle  

huomionarvoinen.

Edellisen nojalla suhdanteet ja rakennemuutokset koettelevat seutua keski-

määräistä vähemmän.
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Loimaan seutu on yritysilmapiirin suhteen selvitysten mukaan aivan kansallista kär-

kiluokkaa. Loimaan seudun teollisuuden liikevaihto ylitti vuoden 2008 huipun jo 

vuonna 2011, ja kasvu on jatkunut sen jälkeen tasaisesti. Tasaisen elpymisen taustalla 

on hyvä omiin tuotteisiin nojaava yrityspohja. Alueen tärkeimmillä toimialoilla, kuten 

kone- ja laiteteollisuudessa sekä puutuote- ja sahateollisuudessa tilanne on pysynyt 

hyvällä tasolla. Rakennustuoteteollisuus on sekin myötätuulessa valtakunnallisen 

rakentamisen korkeasuhdanteen myötä. Itse rakentamisessa on Loimaalla kuitenkin 

hiljaista. Palveluissa on myönteistä virettä. Pienten yritysten tarpeisiin on kunta tar-

jonnut kehitystoimia mm. Kasvun portaat -ohjelmalla ja yrityskummien kautta.

Turun seudun noste on heijastunut myönteisesti myös Loimaan seudulle erityisesti 

teollisuus- ja rakennusyrityksiin. Pk-sektorin yleisestä myötätuulesta huolimatta 

on alueella koettu hiljattain kaksi takaiskua. Nauticat Yachts lopetti toiminta viime 

vuonna ja sen myötä 40 henkilöä jäi vaille töitä. Rakennustarvikkeisiin erikoistu-

neelle Domukselle on kuitenkin toiminnan jatkaja löytynyt, kun Fenestra Finland 

osti sen ja tuotanto käynnistetään noin kuukauden kuluessa. 

Myös maatalouden tukipolitiikan vaikutus on Loimaan seudun tilanteeseen merkit-

tävä. Näinä vuosina menossa oleva tukien pienentyminen supistaa alueen taloutta 

ja tilanne on haasteellinen sikatalouden alan tiloilla. Näistä yrittäjistä monet ovat 

hakemassa toiminnalle uutta suuntaa. Kananmunantuotantoa on ja pakkaaminen 

sekä munanjalostus ovat kahden yrityksen toimesta hyvässä mallissa. Hoiva-alalla 

tilanne on pysynyt muuten normaalina, mutta aluesairaalan toiminnan tulevaisuus 

askarruttaa alan toimijoita. Meneillään oleva palveluiden yksityistäminen on muut-

tamassa alaa. Kaupan ala on aiempina vuosina laajentunut Loimaan alueella, mutta 

maatalouden investointien vähäisyys ja rakentamisen hiljaisuus seudulla on heijas-

tunut alan kysyntään. Kaupan alalla yleisesti tilannetta voi luonnehtia normaaliksi, 

mikä tarkoittaa myös pienten erikoiskauppojen haasteellista asemaa. Pientä valo-

pilkkua edustaa se, että Motonet-ketju avaa myymälän tulevana kesänä Loimaalle. 

Myymälä on ketjun ensimmäinen pienemmille talousalueille suunnattu tavaratalo. 

Viime vuosina Loimaan seudun yrityksissä on tilanne nähty yleensä parempana 

kuin maassa yleisesti. Tällä kertaa maakuntaennusteen tulosten mukaan seudun 

yritykset ovat kuitenkin jonkin verran varovaisempia kuin lähiseutujen yrityk-

set ja sama pätee laajemmassakin vertailussa. Suhdanne- ja investointinäkymät 
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arvioidaan pk-yrityskentässä Loimaan seudulla hieman vaimeampina kuin lähi-

seuduilla – kuitenkin työllistämisnäkymät arvioidaan muita otollisemmiksi. Kunta-

taloutta on seudulla saatu reivattua paremmalle tolalle niin, että julkisia hankkeita 

voidaan toteuttaa.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Avointen työpaikkojen määrän vakaa kasvu katkesi Loimaan seudullakin vuonna 

2008. Suhdannekäänteen alkushokin jälkeen työvoiman kysyntä hiipui niin että 

avointen paikkojen määrä supistui seudulla vähiten Varsinais-Suomessa vuoden 

2009 aikana. Taantuman jälkeen kasvu oli voimakasta ennestään vahvoilla hoito-

aloilla, mutta myös teollisuudessa ja kaupan alalla kysyntä ylitti vuoden 2008 tason 

jo vuonna 2011. Vuonna 2016 kysyntä alkoi selvästi vahvistua ja uusia avoimia työ-

paikkoja olikin tarjolla vuosina 2017–18 enemmän kuin koskaan aiemmin (yli 2 000 

vuodessa). 

Teollisuudessa kysyntä on kohentunut, ja sittemmin se on alkanut lievästi vetää 

yksityistä palvelualaa mukaan. Työvoiman kysynnän nousua palveluissa tasoittivat 

jonkin verran kuntien talouden säästötarpeet, jotka heijastuivat työvoiman kysyn-

tään erilaisissa julkisissa palveluissa. Vuoden 2016 aikana kysyntä nousi uudelle ta-

solle, kun palveluissa syntyi työtilaisuuksia aiempia vuosia runsaammin. Kysyntä on 

kohentunut teollisuuden rinnalla mm. kaupan ja kuljetusaloilla ja so-te-alallakin on 

kysyntä elpymisen. Teollisuudessa on kysyntää alojen ammattilaisille koneinsinöö-

reille, automaatioinsinööreille ja suunnittelijoille sekä työnjohtajille ja levy-hitsaus-

työn osaajille sekä koneistajille myös jatkossa. Rakentamisessa kysyntä ja suhdanne 

on pysynyt matalalla tasolla. Maakuntaennusteen positiivisesta työllisyysnäkymästä 

huolimatta ei tiedossa ole suurempia rekrytointeja, mutta myötätuulessa oleva  

Pemamek hakee uusia osaajia rekrykoulutuksen avulla.

Ammattibarometrin 2019/1 mukaan pulaa on tällä hetkellä metallialan ammatti-

laisista, tekniikan alan asiantuntijoista ja erityisopettajista. Lähes rakenteellinen 

on Loimaallakin pula sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista ja työntekijöistä. Työ-

voiman ylitarjontaa kysyntään nähden esiintyy mm. sihteerin, siivous- ja myynti-

tehtävissä. 
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Loimaan seudulla globaali talouskriisi heijastui välittömästi työllisyystilanteeseen. 

Toisaalta työttömyyden kasvu päättyi seudulla vuoden 2010 alussa, ensimmäisenä 

Varsinais-Suomessa. Eri vaiheiden jälkeen työttömyys saavutti huippunsa vuoden 

2015 aikana ja 2016 ensin nuorten työttömyys ja pian työttömyys kokonaisuutena 

kääntyi laskuun. Laskuvauhti kiihtyi vuoteen 2018 ja samalla työttömyyden supis-

tuminen laajeni yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien ryhmiin. Maahanmuutta-

jien työttömyys ei ole kuitenkaan vähentynyt aivan näitä vastaavasti. Työttömyyden 

alenemisvauhti on hidastunut osittain sen johdosta, että työttömien määrä eräissä 

ryhmissä on lähellä vuoden 2008 tasoa: nuorten työttömien määrä on alentunut 

kolmessa vuodessa 46% ja pitkäaikaistyöttömien määrä vastaavasti 51%.

Työttömyysasteella mitattuna seutu on 12. paras seutu Manner-Suomessa. Nykyi-

nen työttömyysaste (7,8 %) on tosin 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 

2008. 

Loimaan seudun kehitystä on luonnehtinut vakaus jo pitkään. Eikä nopeita kään-

teitä näytä olevan näkyvillä. Nykynäkymin myönteinen työllisyyskehitys jatkuu 

Loimaan seudulla myös kuluvana vuonna. Työttömien määrän aleneminen jatkuu 

aiempaa verkkaisempaa tahtia. Nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys jatka-

vat alenemisuralla. Tilanne voi edelleen kohentua lähiseutujen työvoiman kysynnän 

myötä. Tällainen kehitys voi myös auttaa haasteellisilla palvelualoilla yrityksiä selviy-

tymään ja kasvamaan.
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Vakka-Suomen seutukunta

Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi

Vakka-Suomen seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 31 261 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 71 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 911. 

Vakka-Suomen seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus - 0 +
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Vakka-Suomen vahvuutena on elinkeinorakenteen monipuolisuus ja seudun yritys-

myönteinen ilmapiiri sekä kehittämisaktiivisuus. Uusina osaamisaloina ovat nosta-

massa päätään mm. elintarvike- ja energia-alat perinteisen autonvalmistuksen ja 

muun metalliteollisuuden rinnalle. Autotehtaan voimakas kasvu on yksipuolistanut 

tuotantorakennetta. Alueen haasteena on vientiriippuvuus ja osaavan työvoiman 

saatavuus uusien teollisten investointien tarpeisiin. Uusien investointien työvoima-

tarpeet riippuvat myös suoraan kysyntätekijöiden muutoksista. 

Seutu on muuttunut muuttovoittoalueeksi positiivisen rakennemuutoksen myötä 

ja haasteeksi on noussut asuntojen saatavuus uusille asukkaille. Tässä tilanteessa 

on tärkeätä tukea pendelöintiä alueelle. Tuotannon voimakas kasvu autotehtaalla 

on luonut painetta Uudenkaupungin sataman logistiikalle – vientisatamana se on 

volyymissä ohittanut Turun sataman. Haasteeksi on viime aikoina noussut työvoi-

man saanti kasvavien pk-yritysten tarpeisiin. Jatkossa on joka tapauksessa tärkeätä 

mahdollistaa autoklusterin vahvistuminen ja samalla pitää huoli elinkeinorakenteen 

monipuolisuudesta. 
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Vakka-Suomi on ollut poikkeuksellinen alue Suomessa syksyn 2008 talouskriisin jäl-

keisenä aikana. Kun muualla teollisuuden liikevaihto ja henkilöstön määrä oli syök-

syssä, siellä teollisuuden liikevaihto ylitti vuoden 2008 huipputason jo vuonna 2011 

ja henkilöstömäärä saavutti ko. tason vuoden 2014 aikana. On totuttu sanomaan, 

että alueella ei ole varsinaisia rakennemuutosaloja, ja kehitys on siten vakaampaa 

ja näkymät positiivisemmat. Viimeksi kuluneiden parin vuoden aikana tapahtuma-

ketju on sellainen, että vakaus on muuttunut positiiviseksi rakennemuutokseksi, 

jota vauhdittaa autotehdas Uudessakaupungissa. Toki alueella on muitakin vireitä 

tuotannollisia yrityksiä – pk-sektorilla.

Vuonna 2018 Uudenkaupungin autotehtaalla valmistui 110 000 autoa, mikä on uusi 

tuotantoennätys. Tämä johtuu osaksi uuden henkilöautomallin (Mercedes Benzin 

uusi A-sarja) tuotannon käynnistymisestä syksyllä. Tähän liittyneet mittavat inves-

toinnit ja rekrytoinnit toteutettiin menestyksellisesti tiukasta aikataulusta huoli-

matta. Näin Valmet Automotiven tehdas on yksi maailman edistyneimmin robotiik-

kaa hyödyntävistä autotehtaista. Yhtiöön on viime vuosina kertynyt resursseja ja 

osaamista akkuteknologiasta ja sähköautomarkkinoista. Lisäksi autotehdas on vah-

vistanut suunnitteluvoimaa yhtiön sähkö- ja hybridiautojen kehittämisessä. Edellä 

mainittu vahvistaa Uudenkaupungin autotehtaan asemaa merkittävänä autojen 

sopimusvalmistajana. Tällä hetkellä tehdas työllistää noin 4 500 henkilöä. Rekrytoin-

titarve ei nouse kuluvana vuonna aiempien vuosien tasolle. Tehtaalle rekrytoidaan 

erityisesti uusia toimihenkilöitä ja tuotannon esimiehiä, mutta toki myös työnte-

kijöitä. Kaikkiaan näitä korvaavia rekrytointeja tehdään noin 750 vuoden 2019 ai-

kana. Alueellista autoklusteria vahvistaa Salossa entisissä kännykkätehtaan tiloissa 

aloittava akkutehdas, joka käynnistyy Valmet Automotiven toimesta vielä kuluvan 

vuoden aikana.

Muun teollisuuden tilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä elintarviketeollisuudessa 

erityisesti Laitilassa, metalliteollisuudessa ja lasiteollisuudessa. Investointeja ollaan 

seudulla (mm. Virvoketehdas ja Laitilan leipä) tekemässä aktiivisesti tuotantolaittei-

siin ja myös rakennuksiin. Positiivisia työllisyysvaikutuksia on jatkossa odotettavissa 

sekä teollisuudessa että teollisuutta tukevissa palveluissa. Alueen metalliteollisuu-

den pk-yrityksissäkin positiivinen vire jatkuu, kun mm. Vahterus oy hakee lisää osaa-

jia toimintoihinsa. Seuraavan vuoden aikana Vakka-Suomeen on yhä syntymässä 

lisää työpaikkoja ja elinkeinoelämän näkymät ovat hyvin positiiviset. 
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Autotehtaan toiminnan laajentuminen lisää viiveellä palveluiden kysyntää, mutta 

siitä on nähtävissä lupaavia merkkejä. Kaupan alalla Uudenkaupungin keskustas-

sakin on pientä viriämistä, mutta perinteisten kivijalkamyymälöiden haasteet eivät 

ole hävinneet ja liiketiloja on yhä tyhjillään huomattava määrä. Kaupan liiketiloja ei 

keskusta-alueella ole merkittävästi vapaana, mutta toimistotilaa kyllä vielä löytyy. 

Kaupunki on vahvasti panostamassa keskustan ilmeen uudistamiseen ja vetovoi-

man kohentamiseen. Kiinteistöalalla on eletty vilkasta aikaa. Kaupungissa on pulaa 

pienistä vuokra-asunnoista, mikä on osittain pullonkaula alueen kasvavan työpaik-

kamäärän kannalta. Nyt asuntorakentaminen on vilkkaana käynnissä ja tulossa  

on myös huomattava uuden sivistyspalvelukeskuksen rakennusinvestointi (50M€).  

Uudessakaupungissa, Laitilassa ja muissakin lähikunnissa on panostettu asunto-

rakentamiseen ja kunnan palvelutarjonnan riittävyyden varmistamiseen. 

Alueellisella maakuntarajat ylittävällä yhteistyöllä haetaan ratkaisuja työvoiman 

saatavuutta helpottavia ratkaisuja. Asuntotilanteen haastetta helpottamaan on pa-

rannettu työmatkoja varten bussiyhteyksiä Uuteenkaupunkiin sekä Turun että Porin 

suunnasta. Päivittäin näitä yhteyksiä käyttää noin 1 500 henkilöä. Varsinais-Suomen 

ELY-keskuksen, Valmet Automotiven ja Turun kaupungin yhteistyönä toteutettu 

Uusikaupunki-Turku -työmatkapilotti jatkuu ainakin 2019 kesään saakka. Yhteys on 

suosittu ja matkustajia on ollut yli tavoitteiden.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysynnän vaihtelu on ollut vuoden 2008 jälkeen Vakka-Suomessa teolli-

suusvetoista ja verrattain voimakasta. Työvoiman kysyntä kääntyi 2009 kuopan jäl-

keen seudulla kasvuun, joka jatkui vuoden 2015 syksyyn. Kysynnän kasvukautta lie-

vensi vuosina 2012–2013 hiljaisempi vaihe muussa teollisuudessa kuin metallialalla. 

Teollisuuden hyvä vire on vaiheittain laajentunut teollisuudesta useimmille aloille 

palveluihin – kuten kuljetusalaan, joka kiinteästi kytkeytyy siihen. 

Mittavimpana yksittäisenä tekijänä autotehtaan rekrytoinnit käynnistyivät syyskau-

della 2016 ja ovat jatkuneet vaiheittain. Hakijoita on riittänyt hyvin ympäri maata 

eli viime vuonna noin 15 000 henkilöä. Tähän on tarvittu Opteamin ja te-toimisto-

jen yhteistyössä kymmeniä rekrytointitilaisuuksia, markkinointia (ml. nettisivusto) ja 

tiedottamista kymmenin tuhansin yhteydenotoin ja viestein. Työvoiman tarvetta on 

toki laajemminkin alueen teollisuudessa.
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Kuluttajapalveluissa, kuten kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla, vaikutus on 

tullut viiveellä ja maltillisemmin näkyviin. Työllisyystilanteen kohentuminen alueella 

ja myönteisten näkymien vahvistuminen on viimeisen parin vuoden aikana näkynyt 

palveluissa ja hoitoalalla työvoiman kysynnän aktivoitumisena. Vaikka autotehtaalla 

ei ole odotettavissa massarekrytointeja pysyy työvoiman kysyntä kuluvana vuonna 

vahvana teollisuudessa ja se heijastuu muillekin aloille.

Työvoiman kysynnän useamman vuotta jatkuneen verrattain suuren kasvun joh-

dosta erityisesti Uudessakaupungissa on ongelmia rekrytointitilanteissa. Aiempi 

tilanne, jossa työvoiman saatavuudessa oli ajoittain haastetta, on muuttunut sellai-

seksi, että joillakin aloilla ja ammateissa on lähes jatkuva pulatilanne. Tilannetta vai-

keuttaa se että suhteellisen suuri tarve kohdistuu jatkuvasti saman tyyppiseen osaa-

miseen. Alueen oma työvoimapooli on rajallinen ja lisäksi asuntotilanne toimii kyn-

nyksenä alueelle muutolle. Uudenkaupungin asuntokanta sinänsä on hyvä, mutta 

pulaa on ollut pienistä vuokra-asunnoista. Tilanne on helpottumassa, kun viime 

vuonna valmistui 92 uutta vuokra-asuntoa ja tämän vuoden aikana valmistuu kaksi 

uutta vuokrakerrostaloa ja yksi omistuspohjainen kerrostalokohde. Lisäksi kaksi 

uutta vuokralle tulevaa kerrostalokohdetta ja kaksi rivitalokohdetta käynnistyy tä-

män vuoden aikana. Omistusasuntokohteita käynnistyy tämän vuoden aikana neljä. 

Lisäksi on jonkin verran havaittavissa siirtymistä vuokra-asunnoista omistusasun-

toihin, mikä osaltaan ankkuroi asukkaista kaupunkiin ja vapauttaa vuokra-asuntoja 

markkinoille.

Autotehtaan laajentuminen ja investoinnit lisäävät rakentamista, mikä näkyy raken-

nusalan ammattilaisten ja työnjohdon tarpeina. Pk-sektorin kasvavilla metallialan 

yrityksillä on nykytilanteessa merkittäviä haasteita sopivien osaajien löytämisessä. 

Myös logistiikka-alalla tarvitaan uusia osaajia erilaisiin tehtäviin. Hotelli- ja ravinto-

alalla kesäsesonkia tulevat vahvistamaan uudet autonrakentajat. Jo perinteisesti 

hoitoalalla ja hoivapalveluissa esiintyy rakenteellista työvoimapulaa. Alueen tilan-

netta kuvaa hyvin se että tuoreessa ammattibarometrissa ei ole ammattiryhmää, 

jossa työvoimapotentiaali olisi suurempi kuin sen kysyntä.
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työllisyyskehitys on viime vuosina ollut Vakka-Suomessa tasaisempaa kuin yleensä 

Varsinais-Suomessa. Työttömyyden muutos seurasi maakunnan yleistä linjaa vuo-

teen 2013, josta lähtien Vakka-Suomessa työttömyys on seurannut omaa – pääosin 

alenevaa – kehitysuraa. Valitettavasti pitkäaikaistyöttömyys kuitenkin kasvoi vuo-

desta 2011 maakunnan yleisen linjan mukaisesti vuoden 2016 lopulle.

Syksyn 2013 aikana alkoi työttömyydessä näkyä alueella toteutuneiden investoin-

tien vaikutus, sillä työttömyys kääntyi laskuun. Siitä lähtien – ensisijaisesti autoteh-

taan rekrytointien myötä – on trendinä ollut kiihtyvä työttömyyden väheneminen, 

joka on ilmennyt myös nuorten ja yli 50-vuotiaiden työttömyyden alenemisena. 

Ylipäätään työttömyys on supistunut seudulla laaja-alaisesti niin että käytännössä 

työttömien määrä vähenee kaikissa ryhmissä.

Työttömyysasteella mitattuna Vakka-Suomi on kolmanneksi paras seutu Man-

ner-Suomessa. Tällä erää seutu on 5,6 % työttömyysasteellaan selvästi alle koko 

maan tason ja samalla työttömyysaste on pienempi kuin seudulla oli vuonna 2008. 

Työttömyysaste on nyt seudulla maakunnan pienin, mitä ei ole tapahtunut vuosi-

kymmeniin. Uudessakaupungissa työttömyysaste on 5,7 %, mikä on prosenttiyk-

sikön pienempi kuin vuonna 2008. Haasteita toki riittää, mutta ne ovat kuitenkin 

erityyppisiä kuin monilla muilla alueilla, kun kaupungissa tarvitaan työvoimaa edel-

leen ja työttömiä on muutama sata.

Vakka-Suomessa työllisyyden kehitysnäkymät ovat hyvin myönteiset vuodelle 2019. 

Työvoiman kysyntä on niin voimakasta, että pitkäaikaistyöttömyyden kasvu taittui 

ensimmäisenä Varsinais-Suomessa – lisäksi yli 50-vuotiaiden työttömyys vähenee. 

Voimakkaimmin työttömyys on vähentynyt nuorten keskuudessa, mutta alenemis-

vauhti on hidastumassa. Vuosia kestänyt myönteinen kehitys yritystoiminnassa on 

alkanut näkyä myös kuntien taloudellisen tilanteen kohentumisena. Tämä puoles-

taan luo edellytyksiä julkisille työllisyyttä tukeville investoinneille. Eli näillä näky-

min työttömyys edelleen vähenee alueella vuonna 2019 – tosin aiempaa hitaampaa 

tahtia.
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Turunmaan seutukunta

Kemiönsaari, Parainen

Turunmaan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 21 930 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 148 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 633. 

 Turunmaan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 +
Työttömyyden määrä ja rakenne + 0 0
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueen vahvuutena on monipuolinen elinkeinorakenne, pienyritysvaltainen jous-

tava yrityskulttuuri, kaksikielisyys sekä monipuolinen matkailupalvelutarjonta. Saa-

ristolla voisi olla vetovoimaa nykyistäkin enemmän matkailun merkeissä. Esimerk-

kinä mainittakoon Paraisten sijoittuminen Suomen parhaaksi kunnaksi kesämökkei-

lyn kannalta. 

Haasteena matkailualalla on yrittäjien ikääntyminen ja yrityksen toiminnan jatku-

vuus. Jo suurelta osin voitettuna haasteena Kemiönsaaren puolella on FNsteelin  

konkurssin aikanaan tuoma ”tyhjiö” työmarkkinoilla ja paikallistaloudessa sekä  

työttömäksi jääneiden uudelleen sijoittuminen. Tätä on vielä jatkamassa Abloy oy:n 

päätös lopettaa tuotanto Björkbodassa. Mahdollisuus, mutta myös lisähaaste on 

työvoiman kysynnän kausiluonteisuus, matkailusesonki. Logististen yhteyksien  

kehittäminen koetaan myös merkittävänä haasteena. Yhteydet Paraisilta Turkuun 

ovat hyvät, mutta saaristoon useiden lauttayhteyksien takana. Tilanne toki koheni, 

kun Parainen-Nauvo -yhteyden hoitoon tuli uusi ympäristöystävällinen ja selvästi 

suurempi hybridilautta.
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Teollisuuden rakennemuutos on koetellut myös Turunmaata viime vuosina. Teol-

lisuuden liikevaihto on vain runsaat 50 % ja henkilöstömäärä 75 % vuoden 2008 

huipputasosta. Yksittäisenä menetyksenä suurimpia oli FNsteelin konkurssi, jonka 

seurauksena Kemiönsaaren teollisuuden liikevaihto puolittui. Merkittävä osa kon-

kurssista työttömäksi jääneistä on kuitenkin löytänyt uuden työpaikan omaehtoi-

sesti tai työllistämistoimien /-projektin avulla. Uusin takaisku koettiin 2018, kun 

Abloy ilmoitti sulkevansa Björkbodan tehtaan ja siirtävänsä toiminnot Joensuuhun. 

Tämä merkitsi 42 henkilön töitten päättymistä vaiheittain menneenä vuonna.  

Paraisilla toimiva rakennustuoteteollisuus on sekin sopeuttanut toimintaansa.  

Palveluissa ja rakentamisessa on hyvä vire Turun imunkin ansiosta. Rakentamisen 

kasvunäkymät riippuvat myös loma-asuntorakentamisen tilanteesta, joka on ollut 

normaalia aktiivisemmalla tasolla. Nordkalk oy on tehnyt pienehköjä muutoksia  

toimintaansa. Kalkkilouhokseen tehtiin pienehkö laajennus, joka mahdollistaa  

louhinnan optimoinnin ja sopivien kiviainesten saannin pitkällä tähtäyksellä

Maakuntaennusteen mukaan yrityksillä myönteiset odotukset vuodelle 2019.  

Liikevaihdon osoitetaan kasvavan ilman että henkilöstöä lisätään. Paraisilla tuotan-

nollinen toiminta on Turun imussa hyvässä vireessä, mutta Kemiönsaarella on aika 

hiljaista. Molempien kuntien alueella matkailupalveluilla on suuri merkitys kasva-

vana ja suhdanteita tasaavana elinkeinona. Matkailun ja siihen liittyvien oheispal-

veluiden näkymät ovat vakaat, vaikka alan kasvu onkin jonkin verran hidastunut. 

Alan hyvää nostetta parantaa kuntien yhteistyö Salon kanssa. Parainen panostaa 

keskusta-alueen kehittämiseen asumisen ja palvelutarjonnan näkökulmasta. Maa-

kuntaennusteen mukaan olivat Turunmaalla pk-yritysten odotukset positiivisimmat 

vuodelle 2019. Merellisen matkailun ja saariston arvioidaan olevan myötätuulessa. 

Tästä kertoo mm. Örön linnakesaaren odotukset ylittänyt suosio, joka toivottavasti 

jatkuu kun palveluita hoitamaan löytyy uusi matkailuyrittäjä. Mahdollinen veto-

naula on Seilin saaren palvelujen monipuolistaminen ja ”avaaminen” matkailijoille. 

Kolmas saaristomatkailua koskeva merkittävä uutinen on Gullkronan saaren siirty-

minen uudelle omistajalle, mikä voi mahdollistaa lähivuosina vierassataman uudel-

leen avautumisen veneilijöille tässä ”Saaristomeren helmessä”.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Avointen työpaikkojen määrä kasvoi Turunmaalla lähes keskeytyksettä vuoteen 

2008. Taantuman alkuvaiheessa työvoiman kysyntä supistui rajusti. Erinäisten vai-

heiden jälkeen syksystä 2014 alkaen työvoiman kysyntä elpyi sekä teollisuudessa 

että palveluissa yksityisellä ja julkisella sektorilla. Vaikka positiivinen rakennemuu-

tos ei ole varsinaisesti heijastunut saaristoon on työvoiman kysyntä ollut selvässä 

kasvussa syksystä 2016 alkaen. Kasvu on ollut palveluvetoista, mutta metalli- ja 

muu teollisuuskin ovat päässeet siitä osallisiksi.

Sosiaali -ja terveysalalla työn kysyntä palasi normaalille tasolle vuosina 2014–2016 

ja sen jälkeen kasvu on ollut tasaisen vahvaa. Suurena alana se on hallinnut kehi-

tystä, mutta muissakin palvelutehtävissä on kysyntä kasvanut. Näin on käynyt eri-

tyisesti matkailuun kytkeytyvissä majoitus- ja ravitsemustehtävissä ja kaupan alalla. 

Työvoiman kysyntänäkymät riippuvat yleisestä rakennustoiminnan vilkkaudesta, 

yleisestä suhdannekehityksestä ja kotimaan matkailun virroista. Näillä näkymin 

Turun maalla kysyntä pysynee vuoden hyvällä tasolla. Matkailusesongin käynnis-

tyessä Turunmaalla on pulaa ravintola-alan ja yleisemmin matkailualan kausityön-

tekijöistä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista koetaan alueella lähes kroonista 

pulaa.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Turunmaalla on jo pitkään ollut maakunnan parhain työllisyystilanne työttömyys-

asteella mitattuna. Vuodesta 2017 alkaen tähän tuli muutos, kun Vakka-Suomi on 

autotehtaan vetoavulla kirinyt hieman parempiin lukuihin. Perinteisesti työttömyys-

aste ei ole seudun sisällä suuresti vaihdellut kuntien kesken. Vuosi 2012 merkitsi 

katkosta tähän piirteeseen, sillä Kemiönsaaren työttömyysaste lähes kaksinkertais-

tui suurimman työnantajan konkurssin työllisyysvaikutusten realisoiduttua. Työttö-

myysaste nousikin vuonna 2012 Kemiönsaarella 3,8 %-yksiköllä eli toiseksi rajuinta 

vauhtia Suomessa heti Salon jälkeen. Työttömyyden kasvu taittui vuoden 2015 ai-

kana ja tämä suuntaus on vahvistunut. Turunmaalla työttömyysaste (6,2 %) on tällä 

erää maan seutukunnista neljänneksi pienin – vuoden 2018 Kemiönsaaren takais-

kusta huolimatta. 

Vuoden 2015 kesästä alkaen ensin nuorten työttömien ja sitten työttömien ko-

konaismäärä kääntyi yhä jatkuvaan laskuun. Ensimmäisten alueiden joukossa 
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Turunmaalla alkoi pitkäaikaistyöttömienkin määrä vähetä. Työttömien määrä on  

vähentynyt tasaisesti mm. eri ikä- ja ammattiryhmissä. Alenemisvauhti on jatkunut 

ripeänä niin, että nuorten työttömien määrä on vähentynyt 48% kolmessa  

vuodessa. 

Mikäli suhdannetilanne ei nykyisestä merkittävästi heikkene jatkuu työllisyyskehitys 

vireeltään positiivisena vuoden 2019 ajan. Työllisyystilanne kohentui alkuun Turun-

maalla erityisesti miesten osalta – kuten on yleensä Varsinais-Suomessa tapahtunut. 

Naistenkin työttömyys kääntyi laskuun alkuun Paraisilla ja sittemmin Kemiönsaa-

rella. Näillä näkymin työttömyys vähenee Turunmaalla kuluvana vuonna, joskin  

alenemistahti hidastuu. 
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Satakunta
Satakunnassa asui vuoden 2018 lopussa 218 647 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 1 751 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 10 181. 

 Satakunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Satakunta on teollisuuden palveluksessa olevalla henkilöstöllä mitaten Suomen 

teollisuusvaltaisimpia maakuntia. Satakunnan teollisuus on erikoistunutta ja vienti-

vetoista. Satakunnan vahvoja aloja ovat teknologiateollisuus, elintarvike- ja pak-

kausteollisuus, metsä- ja kemianteollisuus, metallinjalostus ja energiantuotanto, 

rakentaminen, cleantech sekä teollisuuden teknologiat ja palvelut. Erityisesti Porin 

ja Ulvilan seuduille keskittynyt automaatio-, robotiikka- ja ohjelmointialojen klusteri 

kasvaa voimakkaasti Satakunnassa. Muita kehittyviä aloja ovat mm. liike-elämän 

palvelut, hyvinvointiala sekä elämys-, kulttuuri- ja tapahtumapalvelut ja matkailu.

Teollisuuden viennin arvo asukasta kohti oli vuonna 2017 viidenneksi suurin kai-

kista maakunnista. Merkittävä osa maakunnan suuryrityksistä on ulkomaisessa 

omistuksessa. Ulkomainen omistus on etenkin teollisuussektorilla lisääntynyt 

viime aikoina ja uusiakin investointeja on vireillä. Tätä voidaan pitää positiivisena 
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merkkinä Satakunnan yritysten ja toimintaympäristön kansainvälisestä kilpailuky-

vystä ja kiinnostavuudesta. 

Teknologiateollisuuden kasvun myötä virinnyt positiivinen rakennemuutos luo 

kasvumahdollisuuksia myös kaupalle ja muille palveluelinkeinoille. Työvoiman ky-

syntä on kasvanut merkittävästi viime aikoina ja työnantajien kokemat rekrytoin-

tiongelmat ovat lisääntyneet. Yksi lähiajan haasteista kuitenkin on kemian teolli-

suuden merkittävän toimijan, Venatorin pigmenttitehtaan alasajo, jolla on suuret 

alue taloudelliset vaikutukset etenkin Porin seudulla, mutta osin koko Satakunnassa. 

Myös Kankaanpää Works Oy:n konkurssilla on merkittävät vaikutukset etenkin poh-

joiseen Satakuntaan.

Seutukuntien kilpailukykyä ja resilienssiä on selvitetty Turun kauppakorkeakoulun 

Porin yksikössä tehdyssä tutkimuksessa (Karppinen & Vähäsantanen, 2015). Tilastoja 

on päivitetty myös tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Seutukuntien kilpailuky-

kyä mitataan kuuden tekijän muodostaman mittariston avulla. Muuttujat ovat työn 

tuottavuus, työllisyysaste, innovatiivisuus, koulutustaso, yritysdynamiikka ja teolli-

suusvaltaisuus. Viimeisimmässä seutukuntien kilpailukyvyn mittauksessa (v. 2016) 

Rauman seutu sijoittuu sijalle 9 maamme 70 seutukunnan joukossa. Porin seutu on 

sijalla 14 ja Pohjois-Satakunta sijalla 50. Vuoden 2016 aikana Porin seutukunnan ja 

Pohjois-Satakunnan kilpailukyky on hieman heikentynyt ja Rauman seudun pa-

rantunut. Teollisuuden henkilöstörakenteen monipuolisuutta mitaten Porin seutu 

sijoittuu sijalle 9. Pohjois-Satakunta on 24:s ja Rauman seutu 26:s (v. 2016). Maa-

kunnan seutujen muutosjoustavuus ja kilpailukyky ovat koko maahan verrattuna 

varsin hyvää tasoa.

Raumalla laivanrakennus on hyvässä kasvussa. Offshore-alalla etsitään uudistu-

mista, sillä alan tuotteiden kysyntä on ollut pitkään alhaisella tasolla. Meriklusteriin 

sisältyy uusia mahdollisuuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kiristyvät turval-

lisuus-, ympäristö- ja laatuvaatimukset sekä uudet verkostomaiset toimintatavat  

yhdessä yhä haastavampien toiminta-alueiden kanssa luovat meriteollisuudelle 

uutta kasvupotentiaalia. 

Satakunnassa sijaitsevia kansallisesti merkittäviä teollisuuspuistoja ovat metallien 

jalostuskeskittymät Kupariteollisuuspuisto Porissa ja Suurteollisuuspuisto Harja-

vallassa, Mäntyluodon ja Tahkoluodon alue Porissa, Rauman uusin teollisuus-

alue Lakari sekä telakka-alueella sijaitseva raskaan konepaja- ja meriteollisuuden 
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keskittymä Rauma Seaside Industry Park, Kirkkokallion agroekologinen teollisuus-

puisto Honkajoella sekä Etelä-Satakunnan elintarvikeyritysalueet. Koko maakun-

nan ainutlaatuisen teollisen infrastruktuurin uusiutumisen edistäminen, esimer-

kiksi alueella laajassa yhteistyössä valmistellun Teollisuuspilotti-hankkeen pohjalta, 

on ensi arvoisen tärkeää sekä Satakunnan että laajemmin koko Suomen teollisuu-

den kilpailu kyvyn palauttamiseksi. Teollisuuspilotissa mukana olevilla yrityksillä on 

halukkuutta TKI-volyymin kasvattamiseen sekä uudenlaisiin yhteistyömalleihin, ja 

tämä potentiaali olisi kyettävä hyödyntämään.

Satakunnan väkiluvun kehitys on jo pitkään ollut laskeva. Vuonna 2018 väkiluku 

aleni ennakkotietojen mukaan 1 751 hengellä. Väestötappio oli yli 400 henkeä suu-

rempi kuin vuonna 2017. Väkiluvun alenemista selittää kaksi tekijää. Ensimmäinen 

on luonnollisen väestömuutoksen negatiivisuus. Viime vuonna kuolleisuus ylitti 

syntyvyyden Satakunnassa jo reilusti yli tuhannella hengellä. Toinen on muutto-

tappio kuntien välisessä muuttoliikkeessä, joka viime vuonna oli myös pitkästi yli 

tuhat henkeä. Vain maahanmuutto on hieman hillinnyt väestön vähenemistä. Viime 

vuonna Satakunnan nettomaahanmuutto oli ennakkotietojen mukaan 540 henki-

löä, mutta sekin pieneni edellisestä vuodesta noin 200 hengellä.

Nuorten ja työikäisten määrä on vähentynyt ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvanut 

Satakunnassa jo pitkään. Lisäksi alueen työllinen työvoima on ikärakenteeltaan 

vanhempaa kuin koko maassa keskimäärin. Laskennallisesti työelämästä poistuu 

vuositasolla vajaat 1 000 henkilöä enemmän kuin työelämään tulee. Suuri poistuma 

aiheuttaa haasteita osaavan työvoiman saatavuudelle etenkin nyt, kun työvoiman 

kysyntä on lisääntynyt merkittävästi. Maakunnan haasteena on alueen työmahdolli-

suuksien ja tunnettuuden parantaminen, jotta maan sisäinen muuttovirta saataisiin 

käännetyksi Satakunnalle positiiviseksi. 

Työperäisen maahanmuuton edistäminen on yksi mahdollisuus väestökehityksen 

parantamiseksi. Maahanmuutolla on positiivisia vaikutuksia työvoiman saatavuu-

den paranemisen lisäksi myös alueen palvelurakenteeseen ja yritystoimintaan 

sekä väestön ikärakenteeseen. Yksi maahanmuuton haasteista on pakolaisten 

kotouttaminen. Viime vuonna kuntiin osoitettiin Satakunnassa 93 pakolaista, kun 

edellisenä vuonna osoituksia oli 125. Satakunnan neljässä vastaanottokeskuk-

sessa (Pori, Rauma, Kankaanpää, Kokemäki) on tällä hetkellä majoitettuna yh-

teensä noin 450 turvapaikanhakijaa. Kokemäen vastaanottokeskus lakkautetaan 

31.3.2019 mennessä ja Kankaanpään vastaanottokeskus 30.6.2019 mennessä. 
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Pakolaisten jäämistä Satakuntaan ja työelämään osallistamista voidaan tukea 

mm. koulutuksiin aktivoinnilla.

Tutkintotavoitteisen koulutuksen rinnalla tarvitaan lisä- ja täydennyskoulutusta, 

jolla voidaan nopeasti reagoida alueella tapahtuviin elinkeinoelämän muutoksiin 

sekä turvata työvoiman saantiin myös niillä aloilla, jotka eivät ole nuorten kiinnos-

tuksen kohteena. Satakuntaan on saatu positiivisen rakennemuutoksen ja valtion 

kanssa solmitun siltasopimuksen vaikutuksesta merkittävät koulutuspanostukset 

kohdistuen erityisesti Satakunnassa voimakkaasti kasvavaan automaatioklusteriin. 

Automaatio- ja robotiikka-alan insinööritutkintoon johtava koulutus on parhaillaan 

käynnissä työvoimakoulutuksena Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Ammatti-

korkeakoulu sai lisäksi viime vuonna OKM:ltä rahoituksen automaatioalan insinöö-

rien muuntokoulutukseen noin 60 henkilölle sekä kuluvan vuoden alkupuolella 

kahteen uuteen kaksivuotiseen muuntokoulutukseen. Toisessa hankkeessa koulu-

tetaan koodareita ja toinen on rakennustekniikan koulutus, molemmat noin  

20 henkilölle. Tampereen teknillinen yliopisto puolestaan sai viime vuonna  

rahoituksen automaation ja robotiikan DI-muuntokoulutuksen toteuttamiseen  

30 henkilölle. Koulutus käynnistyi viime vuoden aikana.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on neuvotellut yhteistyön syventämisestä Tam-

pereen korkeakoulujen kanssa. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillinen yli-

opisto yhdistyivät kuluvan vuoden alussa Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyli-

opistoksi, joka harjoittaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana myös 

ammattikorkeakoulutoimintaa. Uudella monitieteisellä yliopistolla on laaja poten-

tiaali osallistua alueen koulutusratkaisuihin ja kehittämiseen. Satakunnan ammat-

tikorkeakoulu (SAMK) on profiloitunut teollisuuskorkeakouluksi, ja automaatio ja 

robotiikka on yksi sen vahvuusaloista. Viimeaikaiset merkittävät panostukset auto-

maatio- ja robotiikka-alan koulutukseen sekä SAMKissa että Porin yliopistokeskuk-

sessa toimivassa Tampereen teknillisessä yliopistossa vahvistavat Satakunnan mah-

dollisuuksia kehittää yhdessä alan yritysklusterin kanssa huipputason toimintaym-

päristö ja kansainvälisesti kilpailukykyinen kehitysalusta automaatio-, robotiikka- ja 

ohjelmointialan yrityksille ja tki-toiminnalle. SAMKin uusi moderni Porin kampus ja 

Satakunnan korkeakoulujen vahvuudet luovat hyvät edellytykset kehittää koulu-

tusta Tampereen viitoittamaan suuntaan.

Myös koulutuspolkujen rakentamiseen toiselta asteelta korkea-asteelle ja yhteis-

ten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen eri asteen oppilaitosten yhteistyötä 
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syventämällä on Satakunnassa erinomaiset mahdollisuudet, mikä puolestaan pa-

rantaa alueen koulutusmahdollisuuksia ja vetovoimaa. Maakunnassa on syytä pa-

nostaa erityisesti omien nuorten kiinnittämiseen alueen yrityksiin kesätöiden, työs-

säoppimispaikkojen ja työharjoitteluiden kautta. Tämä tulisi toteuttaa sekä maa-

kunnassa opiskeleville että maakunnan ulkopuolella esim. yliopistoissa opiskele-

ville. Maakunnan ulkopuolelle töihin menetetyn nuoren paikkaaminen maakuntaan 

muuttavalla on monin verroin haasteellisempaa kuin maakunnan omien nuorten 

kiinnittäminen jo opiskeluvaiheessa.

Satakunnan kaltaiselle vientimaakunnalle hyvien liikenneyhteyksien turvaami-

nen on yksi alueen kilpailukyvyn avainkysymyksistä. Erityisesti henkilöliikenteen 

kannalta matkustusajat pääkaupunkiseudulle ovat julkisilla liikennevälineillä liian 

pitkiä. Hyvillä liikenneyhteyksillä on suuri merkitys yritysten ja väestön sijaintia oh-

jaavana tekijänä, joten henkilöliikennettä koskien nopeiden ratayhteyksien kehit-

täminen pääkaupunkiin on Satakunnalle keskeinen liikenteellinen haaste. Myös 

lentoliikenneyhteydet ovat vientiteollisuusmaakunnalle elintärkeät. Säännöllinen 

reittiliikenne Porista Helsinkiin kuitenkin puuttuu tällä hetkellä. Toimenpiteet reitti-

liikenteen uudelleen käynnistämiseksi ovat meneillään.

Valtatie 8:n yhteysväli Turku-Rauma-Pori toteutuksen noin 100 miljoonaa euroa 

maksanut perusparannus valmistui vuoden 2018 aikana. Valtatie 8 ei kuitenkaan 

parannustoimista huolimatta ole liikenteen läpäisykyvyn kannalta riittävällä tasolla, 

ja lisärahoitusta tarvitaan. Pitkällä aikavälillä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 

ja ihmisten liikkuvuutta parantaisi merkittävästi Pori-Rauma -välin rakentaminen 

nelikaistaiseksi. VT 8:n parantamiseen myös kuuluvan Söörmarkun eritasoliittymän 

rakentaminen Porin pohjoispuolella on alkanut ja se valmistuu ensi syksynä. Myös 

Eurajoen liittymän suunnittelu on aloitettu. Seututeiden ja seutujen saavutettavuu-

den ylläpitäminen ja parantaminen ovat myös yksi alueen elinkeinoelämän kan-

nalta tärkeistä tavoitteista. VT 8:n perusparannuksen ja VT 2:n kehittämissuunnitel-

mien sekä raideliikenteen kehittämisen ohella maakunnassa on priorisoitu Porin ja 

Rauman satamien kehittäminen. Porin satamaradan sähköistäminen on rakenteilla.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Satakunta on edelleen positiivisessa rakennemuutoksessa. Positiivinen rakenne-

muutos näkyy työvoiman tarpeen ja alueen yritysten tilauskantojen kasvuna. Maa-

kunnan oman yritystoiminnan ohella Varsinais-Suomen vahva talouskasvu, mm. 
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Meyerin telakan ja Valmet Automotiven hyvä tilauskanta, tuo alihankintaketjujen 

sekä muiden välillisten vaikutusten kautta työtä myös Satakuntaan. Satakunnasta 

käy päivittäin yli neljäsataa henkilöä töissä Uudenkaupungin autotehtaalla. Myös 

maakunnan oma telakkateollisuus on elpynyt Rauma Marine Constructions Oy:n 

saamien tilausten ansiosta. Porin Mäntyluodon telakalle on puolestaan saatu uudet 

omistajat ja toiminta jatkuu nimellä Pori Offshore Constructions.

Talouden ja työllisyyden positiivista kehitystä varjostaa kuitenkin ainakin tilapäisesti 

Venatorin ilmoittama tehtaan alasajo. Venatorin Porin pigmenttitehdas on määrä 

sulkea vuoden 2021 loppuun mennessä. Tehtaalla työskentelee noin 450 ihmistä, 

ja alasajolla on myös suuret välilliset vaikutukset. Vaikutukset kohdistuvat etenkin 

palveluja tehtaalle tuottaviin yrityksiin monilla eri aloilla, mutta myös laajemmin 

koko aluetalouteen. Iskua lieventää se, että alasajo tapahtuu useamman vuoden 

periodilla. Myös Satakunnan yleisesti hyvät työllisyys- ja talousnäkymät vaimenta-

vat tehtaan alasajosta johtuvia seurauksia. ELY-keskus, TE-toimisto ja Satakuntaliitto 

tekevät tiivistä yhteistyötä Porin kaupungin, alueen muiden toimijoiden sekä työ- ja 

elinkeinoministeriön kanssa toteuttaakseen nopeasti toimenpiteitä, joilla tilannetta 

ja ihmisten työllistymistä voidaan helpottaa. Osa Venatorilta irtisanotuista on jo 

työllistynyt tai hakeutunut koulutuksiin.

Satakunnan talouden nousu jatkui vuoden 2018 tammi–kesäkuussa. Teollisuuden 

kehitys oli hyvää ja sen tärkein haara, teknologiateollisuus, kasvatti selvästi sekä lii-

kevaihtoaan että vientiään. Myös kaikki teknologiateollisuuden alatoimialat menes-

tyivät pääosin erinomaisesti. Pitkäjänteiset investoinnit metalliteollisuuteen tuovat 

tulosta. Metsäteollisuuden nousu ylsi lähes samaan luokkaan, mutta elintarvikete-

ollisuuden liikevaihto laski johtuen todennäköisesti HKScanin uuden tuotantolai-

toksen käyntiinlähdön vaikeuksista. Maakunnan kemianteollisuutta on heikentänyt 

Venatorin tulipalo ja sittemmin alasajo. Kemianteollisuuden liikevaihdon lasku kui-

tenkin pysähtyi alkuvuonna 2018, sillä todennäköisesti Venatorin tuotannon pieni-

muotoinen käynnistyminen nosti keväällä selvästi liikevaihdon kasvua. Kemianteol-

lisuuden tilanne on vakava huolenaihe, sillä sen tuottavuus (arvonlisäys työtuntia 

kohden) on Satakunnassa yli kaksinkertainen toimialojen keskiarvoon verrattuna. 

Maakunnan kovin kasvaja oli alkuvuonna 2018 jälleen automaatio- ja robotiik-

kaklusteri. Meriteollisuudenkin kasvu käynnistyi keväällä. 

Rakennusalan huippusuhdanne alkaa olla vähitellen ohi, sillä sen liikevaihto kään-

tyi vuoden 2018 toisella neljänneksellä laskuun. Henkilöstömäärä kasvoi silti yhä 
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hieman. Palvelusektorin nousu jatkui edelleen maakunnassa hyvin vahvana, sillä 

liike-elämän palveluiden kasvu yltyi positiivisen rakennemuutoksen ansiosta ja tär-

keän toimialan, kaupan, nousu pääsi jälleen käyntiin. Majoitus- ja ravitsemistoimin-

nan sekä luovien alojen kehitys oli myös suotuisaa.  

Venatorin tilanteesta huolimatta sekä teollisuuden että kaikkien yritysten keskimää-

räinen liikevaihdon nousu ylitti Satakunnassa hienoisesti maan keskitason. Sata-

kunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2018 tammi–kesäkuussa 

5,8 % vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna. Satakunnan teollisuusyritysten 

yhteenlaskettu vienti kasvoi jopa liikevaihtoa hieman reippaammin, mutta jäi kemi-

anteollisuuden ja osin meriteollisuuden vaikeuksien vuoksi alle valtakunnallisen ke-

hityksen. Talouden palkkasumma kohosi ripeästi vuoden 2018 tammi–kesäkuussa 

ja henkilöstömäärä kasvoi kaikilla päätoimialoilla. 

EK:n tammikuun suhdannebarometrin mukaan Lounais-Suomen suhdannetilanne 

teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa on pysynyt tavanomaista parempana. 

Lähikuukausina Lounais-Suomen koko elinkeinoelämän yleisten suhdanteiden ar-

vioidaan pysyvän ennallaan. Alueen yritysten suhdannenäkymät ovat koko maan 

keskiarvoa myönteisemmät. Kevään 2019 Pk-yritysbarometrin mukaan satakunta-

laisten yritysten suhdannenäkymät ovat pysyneet positiivisina, vaikkakin odotukset 

ovat heikentyneet syksystä. Alueen yrityksistä 30 % uskoo yleisten suhdannenäky-

mien seuraavan vuoden aikana paranevan, 54 % pysyvän ennallaan ja 16 % heikke-

nevän. Saldoluku +14 on sama kuin koko maassa keskimäärin. Odotukset kehityk-

sestä eri osa-alueilla seuraavan vuoden aikana ovat myös pääasiassa heikentyneet 

aiemmasta. Saldoluvut liikevaihdon (+20) ja kannattavuuden (+7) osalta ovat edel-

leen positiiviset, mutta investointien arvon kehityksen saldoluku on nyt 0. Työllistä-

misodotukset ovat myös heikentyneet ja henkilökunnan määrän muutosodotusten 

saldoluku on enää +7, kun vielä syksyllä se oli +18.

Maatalouden kannattavuus- ja tulokehitys on ollut viime vuodet keskimäärin erit-

täin heikkoa. Kasvukausien voimakkaasti vaihtelevat sääolot ja Satakuntaa erityi-

sesti viime vuonna vaivannut kuivuus on tuonut merkittäviä haasteita varsinkin 

nautakarjatiloille. Tuotantopanosten hinnat ovat nousseet pitkään tuottajahintoja 

nopeammin, mikä on lisännyt merkittävästi kustannuksia ja heikentänyt kannatta-

vuutta. Heikosta kannattavuudesta huolimatta maataloustuotannon volyymit ovat 

säilyneet lähes ennallaan sianlihan tuotantoa lukuun ottamatta. Siipikarjan lihan 

kasvava kotimainen kysyntä sekä jalostavien yritysten kilpailutilanne on luonut 
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tiloille kuitenkin mahdollisuuksia myös tuotannon kasvattamiseen. HK Scan on 

saanut uuden Rauman tuotantolaitoksen valmiiksi ja laitoksen tuotannon kehitty-

minen lisää myös osaltaan mahdollisuuksia tuotannon kasvattamiseen. Maidontuo-

tannon osalta merkittävää on Osuuskunta Satamaidon uusien toimitilojen valmistu-

minen Ulvilaan, joka mahdollistaa tuotannon kasvattamisen ja lisää raaka-ainetar-

vetta. Tilamäärän vähentyessä tilojen keskikoko kasvaa edelleen ja osa viljelijöistä 

vastaa kiristyneeseen taloudelliseen tilanteeseen laajentamalla tuotantoa. Myös 

kiinnostus luomutuotantoon on selvästi kasvanut. Erityisesti avomaan vihanneksia 

jalostavan teollisuuden panostukset luomun jatkojalostukseen tuovat uusia mah-

dollisuuksia myös satakuntalaiseen alkutuotantoon.

Toimialoittain tarkasteltuna Satakunnassa on kasvuodotuksia mm. laivanrakennuk-

sessa ja teknologiateollisuudessa, etenkin robotiikka- ja automaatioalalla. Myös 

metsäteollisuudessa ja metallien jalostuksessa odotetaan kasvua. Elintarviketeolli-

suuden kehitys Satakunnassa on tasaista. Myös Porin Tahkoluodon satamassa toi-

mintansa aloittanut Suomen ensimmäinen nesteytetyn kaasun (LNG) tuontitermi-

naali ja maakunnan hiljattain valmistunut kaasutaloussuunnitelma luovat edellytyk-

siä uudelle liiketoiminnalle ja vahvistavat Satakunnan entuudestaan vahvaa asemaa 

energiamaakuntana. Myös Olkiluoto 3 -ydinvoimalan käyttöönotto on näköpiirissä. 

Näillä näkymin säännölliseen tuotantoon päästään alkuvuonna 2020.

Kaupan rakennemuutos ja keskittyminen jatkuvat. Isot kauppakeskusinvestoinnit ja 

alan yleinen rakennemuutos ml. verkkokauppa vaikuttavat asiakasvirtoihin. Tyhjiä 

liiketiloja on niin kaupungeissa kuin kuntakeskuksissakin ja erikoiskauppojen tilanne 

etenkin pienemmillä paikkakunnilla on haasteellinen. Aukioloaikojen vapauttaminen 

on hyödyttänyt lähinnä isoja kaupan yksiköitä ja niiden asiakasvirrat ovat kasvaneet, 

kun pienillä kaupoilla tilanne on ollut päinvastainen. Aukioloaikojen vapauttami-

sen ei juurikaan arvioida lisänneen työllisyyttä. Elintarvikekaupan kiristynyt tilanne 

ja ruuan hintakampanjointi on pakottanut kaupat tehostamaan toimintojaan, jonka 

myötä uhkana on alan työpaikkojen väheneminen. Toisaalta isot kaupan investoinnit, 

kuten Porin Puuvillan kauppakeskus ja Poriin hiljattain sijoittuneet Gigantti ja XXL, 

ovat aikaansaaneet uutta asiakasvirtaa, joka saattaa heijastua positiivisena myös kes-

kustan kehittymiseen. Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksen ja matkakes-

kuksen sijoittuminen lähelle Porin ydinkeskustaa luovat nekin uusia mahdollisuuksia 

keskustan kauppojen kehittymiselle. Puuvillan kauppakeskuksen laajennus on myös 

suunnitteilla. Myös Raumalla on vireillä suuret kaupan investoinnit Vanhan Rauman 

kupeeseen luoden vetovoimaa koko kaupunkikeskustaan.
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Maakunnassa investoidaan merkittävästi, mikä osaltaan vahvistaa uskoa elinkeino-

elämän näkymien paranemiseen. Satakunnan meneillään olevat ja tulevat inves-

toinnit ovat yhteenlaskettuna miljardiluokkaa. Investointeja on kuvattu tarkemmin 

seutukuntien osioissa jäljempänä.

Vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä Satakunnassa perustettiin 

900 yritystä, mikä on yli sata enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aikai-

semmin. Starttirahalla tai työttömyysetuudella yritystoiminnan aloitti viime vuonna 

300 henkilöä. Päätoimisen yritystoiminnan ohella myös sivutoiminen yrittäjyys ja 

eri muodoissa tapahtuva ”kevyt/laskutus-yrittäminen” on merkittävää. Lopettaneita 

yrityksiä oli viime vuoden kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä 323. Lopet-

taneista yrityksistä ei ole saatavilla vertailutietoa edellisen vuoden alkupuoliskoon. 

Konkurssiin haettuja yrityksiä oli viime vuonna vajaat sata eli parikymmentä enem-

män edellisenä vuonna. Myös yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä vireille 

pannuissa konkursseissa oli suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysyntä Satakunnassa on kasvanut ja työttömyys on alentunut nopeasti. 

Työvoiman saatavuudessa on joillakin aloilla ja ammateissa ongelmia. Lisäksi maa-

kunnan ikärakenteesta johtuen työvoimasta poistuu eläkkeelle lähivuosina suuri 

määrä työvoimaa. Eläkepoistumasta johtuen uutta työvoimaa tarvitaan myös niillä 

aloilla, joilla työllisten kokonaismäärä ei kasva. Tilastokeskuksen väestöennustee-

seen pohjautuen poistuma on lähivuosina noin 3 000 henkilöä vuodessa. Vastaa-

vasti työelämään tulevien määrä on vain reilut 2 000 henkilöä.

Koko viime vuonna oli Satakunnassa TE-toimistoon ilmoitettuja uusia avoimia työ-

paikkoja yli 15 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Syksyllä työpaikkamäärän kasvu 

kuitenkin taittui ja toisella vuosipuoliskolla uusia työpaikkoja avautui hieman vä-

hemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Työvoiman kysyntä on kas-

vanut määrällisesti eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä, mi-

hin sijoittui liki neljännes kaikista viime vuonna avautuneista työpaikoista. Palvelu- 

ja myyntityössä uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi myös toisella vuosipuo-

liskolla. Myyjien kysyntä jo väheni, mutta lähihoitajien ja muiden terveydenhuollon 

ja sosiaalialan työntekijöiden paikkoja avautui enemmän kuin edellisenä syksynä. 

Myös prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä avoimia työpaikkoja oli 

syksylläkin selvästi edellistä vuotta enemmän. Vielä keväällä avoimien työpaikkojen 
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määrä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä kasvoi, 

mutta syksyn aikana etenkin rakennusalan ammateissa kysyntä jo hieman hiipui.

Työvoiman kysynnän kasvun kääntöpuolena on ollut rekrytointiongelmien yleisty-

minen. Viime vuonna 37 % työvoimaa hakeneista toimipaikoista Satakunnassa oli 

kokenut vaikeuksia työpaikkojen täyttämisessä. TE-toimiston maaliskuun ammat-

tibarometrin mukaan seuraavan puolen vuoden aikana yleisimmin pulaa työnha-

kijoista arvioidaan olevan terveydenhuollon ja sosiaalialan sekä teollisuuden ja 

rakentamisen ammateissa. Työvoiman saatavuusongelmat painottuvat näiden alo-

jen erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtäviin, kuten yleislääkärit ja erikoislääkärit, 

sähkö- ja automaatioinsinöörit sekä rakennusinsinöörit. Muuten hakijoista on pulaa 

esimerkiksi myyntiedustajien ja siivoojien töihin.

Irtisanomisten määrä kasvoi viime vuonna selvästi. Irtisanottuja oli noin 850 henki-

lön verran, mikä on 380 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Irtisanomisista 

yli puolet kohdistui suoraan teollisuuden alan yrityksissä palveluksessa olleisiin. Li-

säksi huomattava osa irtisanotuista työskenteli työvoiman vuokrausfirmojen palve-

luksessa ja myös näistä arviolta monet teollisuustöissä.

Lähiajan työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden tarkastelussa Satakunnassa on 

tarvetta teknologiateollisuudessa automaatiotekniikan, robotiikan ja kunnossapi-

don osaajista, tietotekniikka-alalla ohjelmistosuunnittelijoista, rakennusteollisuu-

dessa korjausrakentamisen osaajista, elintarviketeollisuudessa elintarviketekno-

logian osaajista sekä palveluissa ravintola-alan ja sosiaali- ja terveysalan osaajista. 

Digitalisaatio on lisäksi tuonut tullessaan uusia osaamistarpeita mm. hyvinvointitek-

nologian ja pelillisyyden alueilla. 

Satakunnassa käynnistyi vuoden 2018 keväällä pilottihanke Robocoast-rekry, joka 

pyrkii yksityisen palveluntuottajan ja TE-toimiston yhteistyönä löytämään 200 kor-

keakoulutettua osaajaa satakuntalaisyrityksiin vuosina 2018–2019. Alkuvaiheen tu-

lokset ovat rohkaisevia, sillä jo 50–60 henkilöä on saatu rekrytoitua. Suunnitteilla on 

myös laajempi pilottihanke, Rekrytoiva Satakunta, jossa tavoitteena on yhteishan-

kintakoulutuksen RekryKoulutuksen volyymin lisääminen sekä rekrytoinnit laajasti 

teollisuuteen ja palvelualoille, myös ns. matalamman kynnyksen työpaikkoihin. Pi-

lottiin haetaan julkisen työnvälityksen rinnalle yksityinen palveluntuottaja, ja tavoit-

teena on toiminnan käynnistyminen toukokuun aikana.
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Monilla aloilla, joilla Satakunnassa on pulaa työntekijöistä, ei ole saatavilla työvoimaa 

muualtakaan Suomesta tai koko EU/ETA-alueelta. Satakunnan alueellista työlupalin-

jausta ulkomaalaisen työvoiman käytölle muutettiin viime vuonna siten, että aiem-

paa useamman ammatin kohdalla työntekijän oleskelulupaa voidaan puoltaa ilman 

erillistä saatavuusarviointia. Osaavan työvoiman saatavuuden kannalta ongelmana 

on myös koulutuksiin hakeutuvien työ- ja elinkeinoelämän tarpeista poikkeava kiin-

nostus eri aloja kohtaan. Esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan vetovoimaisuuden 

parantamisessa on edelleen tekemistä. Teknologiateollisuudella onkin yläkouluille ja 

lukioille suunnattu MyTech-ohjelma alan tunnettuuden parantamiseksi.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömyyden ripeä aleneminen Satakunnassa jatkui vuonna 2018 ja työttömiä 

työnhakijoita oli keskimäärin 2 280 henkeä (-19,1 %) edellisvuotta vähemmän.  

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Satakunnassa viime vuonna 9,7 % 

eli työttömyys laski koko maan keskimääräiselle tasolle. Työttömyys aleni viime 

vuonna Satakunnassa niin rakennusalalla, teollisuudessa kuin palvelualoilla. Koko 

vuoden aikana työttömien määrä väheni eniten rakennus-, korjaus- ja valmistus-

työntekijöiden ammattiryhmässä, mutta toisella vuosipuoliskolla alenema oli suurin 

palvelu- ja myyntityön ammateissa. Työttömyys laski viime vuonna melko tasaisesti 

myös kaikissa ikäryhmissä.

Pitkäaikaistyöttömyys on alentunut selvästi muuta työttömyyttä nopeammin. Yli 

vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 

viime vuoden aikana lähes kolmanneksella. Virta pitkittyvään työttömyyteen on 

supistunut, sillä aikaisempaa harvempi alkaneista työttömyysjaksoista ylitti 6 tai 12 

kuukauden keston. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on ollut aktiivimallin käyttöönotto, 

joka on vähentänyt pitkäaikaistyöttömien määrää katkaisemalla pitkittynyttä työt-

tömyyttä muun muassa palvelujen käyttöä aktivoimalla. Muiden rakennetyöttömiin 

laskettavien vaikeasti työllistyvien määrä on kuitenkin alentunut pitkäaikaistyöttö-

myyttä hitaammin. 

Työttömyyden laskuvauhti on viime kuukausina hidastunut ja näyttää siltä, että 

tänä vuonna työttömyys alenee selvästi vähemmän kuin parina edellisenä vuonna. 

Lomautusten määrä teollisuudessa ja rakentamisessa on ollut jo syksystä alkaen 

hieman vuotta aikaisempaa korkeammalla tasolla. Toisaalta monilla aloilla työvoi-

man kysyntä on edelleen jatkunut varsin vilkkaana. Nuorten, alle 25-vuotiaiden 
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työttömyys ei ole viime aikoina enää alentunut ja muissakin ikäryhmissä työttö-

myyden aleneminen on hidastunut. Myös pitkäaikaistyöttömyyden nopein lasku 

on taittumassa. Monien pitkäaikaistyöttömien työllistymistä vaikeuttaa korkea ikä, 

työrajoitteisuus ja koulutuksen puute.

Porin seutukunta

Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Ulvila

Porin seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 132 465 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 941 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,4 % ja työttömiä työnhakijoita oli 6 870. 

 Porin seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueella on maailman huippua edustavaa osaamista mm. automaatiossa ja robotii-

kassa, tekoälyssä sekä metallien jalostuksessa. Porin seudun toimialarakenteen mo-

nipuolisuus muodostaa hyvän suojakilven äkillisiä rakennemuutoksia ja suhdanne-

vaihteluita vastaan. Joidenkin toimialojen kohdalla toiminnan voimakas syklisyys ja 

projektimainen toimintatapa saattavat aiheuttaa äkillisiäkin muutoksia, jotka edel-

lyttävät nopeaa reagointia. Porin satamassa on Pohjanlahden ja Selkämeren syvin 

meriväylä ja satamainfrastruktuuri, joka mahdollistaa kaikkien Itämerelle pääsevien 

laivojen pääsyn satamaan. Myös Suomen ensimmäinen nesteytetyn kaasun (LNG) 

tuontiterminaali luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistaa koko Satakun-

nan entuudestaan vahvaa asemaa energiamaakuntana. Pori on myös vahvistanut 

asemiaan kaupan ja palveluiden keskittymänä. Alue tarjoaa toimivan alustan vienti-

teollisuuden uusiutumiselle, uusille palveluinnovaatioille ja liiketoimintamalleille.
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Porin Tahkoluodon ja Huittisten välille sijoittuva teollisuuskäytävä on monipuoli-

suudessaan ainutlaatuinen teollisuuden toimintaympäristö Suomessa. Siihen kuu-

luvat mm. Mäntyluodon ja Tahkoluodon alue ja Kupariteollisuuspuisto Porissa sekä 

Suurteollisuuspuisto Harjavallassa. Ulkomaalaisomisteinen teollisuus investoi tällä 

hetkellä erittäin merkittävästi Satakuntaan vahvistaen tulevaisuuden näkymiä.

Alueen yhtenä suurena vahvuutena on erityisesti Ulvilaan ja Porin seudulle keskit-

tynyt automaatio-, robotiikka- ja ohjelmointialojen klusteri. Automaatiota ja robo-

tiikkaa tuotannossaan hyödyntävät yritykset mukaan lukien klusterissa on yli sata 

yritystä. Klusterin ytimeen kuuluvien noin 50 yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto 

on kasvanut yli 60 % ja henkilöstö lähes 60 % viimeksi kuluneen seitsemän vuoden 

aikana (2010–2017). Klusteri työllistää välittömästi noin 1150 henkilötyövuoden 

verran ja välilliset vaikutukset ovat vielä suuremmat.

Robocoast on satakuntalaisten robotiikka- ja automaatioalan yritysten sekä Sata-

kunnan oppilaitosten ja korkeakoulujen muodostama osaamiskeskittymä, jonka 

kehittämisessä Ulvilan ja Porin kaupungeilla on merkittävä rooli. Pori haluaa pro-

filoitua Suomen ykköseksi tekoälyn hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Kaupunki 

lanseerasi hiljattain Tekoälykäs Pori -ohjelman. Ohjelman ensimmäisenä toimen-

piteenä luodaan kaksi kokeilualustaa, joista toinen auttaa yrityksiä hyödyntämään 

tekoälyä liiketoiminnassaan ja toinen alusta on tarkoitettu julkisille palveluille te-

koälyn hyödyntämiseen. Kiinassa on aloitettu teollisuuden kehitysohjelma ”Made 

in China 2025”. Ulvila ja ohjelman pilottikaupunki Ningbo ovat allekirjoittaneet 

sopimuksen, jonka puitteissa Robocoast toimii kumppanina ohjelman toimenpitei-

den toteutuksessa. Kiinalaiset ovat kiinnostuneita hankkimaan robotiikkaosaamista 

Suomesta ja Ningbo on myös mukana rahoittamassa Ulvilaan perustettua kehitys-

yritystä. Julkisuudessa on esitetty myös visioita siitä, että Poriin voitaisiin ammatti-

korkeakoulun yhteyteen perustaa kokonainen tekoäly- ja robotiikkakampus, jossa 

myös tuhannet aasialaiset opiskelijat voisivat kouluttautua. Pori on myös mukana 

Euroopan komission rahoittamassa Digital Cities Challenge -hankkeessa, jonka  

tavoitteena on kehittää kaupunkien digitaalistrategioita ja -palveluita sekä edes-

auttaa digitalisaation vauhdittamaa muutosta alueella.

Porin seutu on Suomen 8. suurin väestökeskittymä. Ennakkotietojen mukaan Porin 

seudun väkiluku aleni 941 hengellä vuonna 2018. Väestötappio hieman pieneni 

edellisestä vuodesta. Porin seudun haasteena on sekä negatiivinen luonnollinen 

väestönlisäys että tappiollinen kuntien välinen muuttoliike. Maahanmuuton osalta 
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Porin seutu on sen sijaan ollut muuttovoittoinen. Porissa kokonaisnettomuutto oli 

kuitenkin viime vuonna positiivinen, sillä maahanmuutto oli maastamuuttoa suu-

rempaa ja kuntien välisessä muuttoliikkeessäkin muuttotappio jäi pieneksi. Synty-

vyyttä korkeampi kuolleisuus kuitenkin alensi väkilukua.  

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Porin seudun elinkeinoelämän lähiajan näkymät ovat kokonaisuutena myönteiset. 

Yritysten tulokset ovat viime vuosina kehittyneet hyvin. Nopeutunut teknologinen 

murros on tuonut uusia mahdollisuuksia alueen vahvalle automaatioklusterille. Tek-

nologiateollisuuden investoinnit näkyvät positiivisesti erityisesti suunnittelualalla. 

Näkymiä kuitenkin varjostaa Venatorin alasajo. Syksyllä käydyt yt-neuvottelut joh-

tivat 253 henkilön irtisanomisiin ja uudet yt-neuvottelut on määrä aloittaa kevään 

aikana. Tehdas on tarkoitus sulkea kokonaan vuonna 2021.

BASF ilmoitti lokakuussa päättäneensä sijoittaa akkumateriaaleja valmistavan  

tehtaan Harjavaltaan. Tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2020 loppupuolella.  

Boliden julkisti jo aiemmin investoivansa Harjavaltaan ja Poriin yhteensä 45 miljoo-

naa euroa Harjavallan sulaton ja Porin kuparinjalostuksen laajentamiseen.

Öljyn hintatason alhaisuus on vaikuttanut koko satakuntalaiseen offshore-kluste-

riin. Offshore-markkinoilla on tällä hetkellä erittäin kova kilpailutilanne ja uusien 

projektien hankkiminen työlästä. Öljyn alhaisella hinnalla on myös vaikutusta 

öljyn korvaaviin investointeihin ja näille markkinoille tuotteita tekeviin yrityksiin. 

Pori Offshore Constructions on kuitenkin saanut tilauksia mm. erityisrakenteisista 

paineastioista ja on kutsunut lomautettuja takaisin töihin.

Seudun elintarviketeollisuus on vakaalla pohjalla ja alan yritysten tilanne vaikuttaa 

myönteiseltä lähitulevaisuudessakin. Elintarviketeollisuus on tärkeä työllistäjä eri-

tyisesti kaakkoisessa osassa seutukuntaa. Porin kesän tapahtumat, kuten Pori Jazz, 

SuomiAreena ja Porisphere, vahvistavat vuosittain palvelusektorin kysyntää.

Aloittaneita yrityksiä oli Porin seudulla vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä neljän-

neksellä 528, mikä on parikymmentä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Startti-

rahalla tai työttömyysetuudella yritystoiminnan aloitti viime vuonna 181 henkilöä. 

Konkurssiin haettuja yrityksiä oli 59 eli muutama enemmän kuin vuotta aiemmin.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

TE-toimistoon ilmoitettuja uusia avoimia työpaikkoja oli Porin seudulla viime vuo-

den loppupuoliskolla hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimet paikat 

lisääntyivät vielä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä sekä teollisuu-

dessa prosessityöntekijöiden ja teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden tehtävissä. 

Lisäksi avoimia työpaikkoja oli enemmän myös joissain asiantuntija-ammateissa. 

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden paikkoja oli suurin piirtein saman 

verran kuin edellisenä syksynä, mutta teollisuuden ja rakentamisen erityisasiantun-

tijatehtäviin paikkoja oli aiempaa vähemmän.

Ammattibarometrin mukaan seuraavan puolen vuoden aikana Porin seudulla pulaa 

työnhakijoista on terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä teollisuudessa ja raken-

tamisessa. Pulaa arvioidaan olevan etenkin näiden alojen erityisasiantuntijoista ja 

asiantuntijoista, kuten yleislääkäreistä, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä, hammas-

lääkäreistä, psykologeista, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, farmaseuteista, raken-

nusinsinööreistä, rakennusalan työnjohtajista sekä sähkö- ja automaatioinsinöö-

reistä. Myös myyntiedustajien paikkoja on paljon avoinna, eikä niihin ole tarpeeksi 

hakijoita. Työntekijätason tehtäviin työvoimaa ennakoidaan olevan helpommin 

saatavilla. Pulaa on kuitenkin puhelinmyyjistä, vartijoista, taksinkuljettajista ja sii-

voojista. Myös kokkien ja tarjoilijoiden rekrytointitarve on kesää kohti kasvamassa. 

Työvoiman ylitarjonnasta kärsivien ammattien määrä on pysynyt aikaisemmalla 

tasolla. Paljon ylitarjontaa on ainoastaan yleissihteereistä sekä it-alalla käytön tuki-

henkilöistä.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Porin seudulla työttömyys aleni viime vuonna suhteellisesti eniten Satakunnan seu-

tukunnista (-20,1 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä laski selvästi muuta työttömyyttä 

enemmän eli lähes kolmanneksella edellisestä vuodesta. Muu rakennetyöttömyys 

aleni pitkäaikaistyöttömyyttä vähemmän.

Työttömyyden aleneminen on hidastumassa. Kaikkien työttömien työnhakijoiden 

määrä on vielä laskusuunnassa, mutta esimerkiksi alle 25-vuotiaita työttömiä on al-

kuvuonna ollut suurin piirtein saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Myös Venato-

rin alasajo hidastaa jatkossa työttömyyden alenemista Porissa ja Porin seudulla.
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Rauman seutukunta

Eura, Eurajoki, Rauma, Säkylä

Rauman seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 67 395 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 559 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 2 447. 

 Rauman seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + + 
Työvoiman saatavuus - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Rauman seutukunnan BKT per capita on Suomen 6. korkein 70 seutukunnasta. Ta-

louden kasvu on ollut viime vuosina ripeää mm. teknologiateollisuudessa ja ener-

giatuotannossa. Seudun vahvoja toimialoja ovat metsä- ja kemian teollisuus, bio-

talous, koneiden ja laitteiden valmistus, laivanrakennus, energian tuotanto, logis-

tiikka sekä elintarvikkeiden jalostus. Yksi seudun vahvuuksista on myös monipuoli-

nen yritysrakenne, sillä menestyvien suuryritysten lisäksi seudulla on erittäin vireä 

pk-yrityskanta. Rauman seutukunta sijoittui tänä vuonna toiseksi alueiden vetovoi-

maisuutta yritystoiminnan kannalta mittaavassa EK:n Kuntaranking-tutkimuksessa. 

Vertailussa oli mukana 25 seutukuntaa. Rauman kaupunki puolestaan sijoittui yk-

kössijalle seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa.

Rauman telakka-alueelle on rakentunut meri- ja raskaan konepajateollisuuden yri-

tyspuisto Seaside Industry Park Rauma, jonka menestys perustuu verkostomaiseen 

toimintaan ja yhteistyöhön, jossa yritykset muodostavat toisiaan tukevan palvelu-

kokonaisuuden. Sataman iso laajennustyö valmistui runsas vuosi sitten. Tuolloin sy-

vennettiin kulkuväylä 12 metriin ja laajennettiin konttiterminaalia. Konttiterminaa-

lin laajennus jatkuu edelleen.
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Aluetalouden kannalta on merkittävää, että Olkiluodon 3. ydinvoimalaitoksen ra-

kennustekniset työt ovat pääosin valmiit ja laitoksella valmistaudutaan sen käyt-

töönottoon vuoden 2020 alussa.

Kaupan osalta tilanne vaihtelee toimialoittain. Erikoiskauppa on ahtaalla ja uusia 

avauksia tarvittaisiin korvaamaan perinteistä liiketoimintaa. Rauman kauppakeskus-

hanke kuitenkin etenee. Uuden kauppakeskuksen kaava on hyväksytty ja rakenta-

missuunnittelu on käynnissä. Kauppakeskus avautunee vuoden 2021 keväällä.

Rauman seudun luonnollinen väestönkehitys on 2000-luvulla ollut pääsääntöisesti 

lievästi negatiivista. Kokonaisuutena seudun väkimäärä on laskenut jo pitkään. 

Rauman seudulla väestön ikärakenne on kuitenkin Satakunnan seuduista edullisin. 

Vuonna 2018 seudun väestötappio oli ennakkotietojen mukaan 559 henkeä. Kehi-

tys heikkeni selvästi edellisvuodesta, jolloin väkiluku väheni vain 70 hengellä.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Rauman seudun aluetalous on kehittynyt kokonaisuutena hyvin ja näkymät ovat 

suotuisat. Seudun elintarviketeollisuus, metalliteollisuus, logistiikkatoimiala ja ym-

päristöteknologian yritykset ovat menestyneet hyvin. Öljyn hinnan alhainen taso 

ja talouspakotteet ovat vaikeuttaneet mm. seudun potkuri- ja laivalaitteita valmis-

tavien yritysten toimintaa. Alan yritykset uusiutuvat ja etsivät uutta liiketoimintaa. 

Esimerkiksi Rolls-Royce Marine on panostanut Turussa sijaitsevaan autonomisten 

laivojen t&k-yksikköön. Satakunnassa Eurajoella sijaitsee autonomisen meriliiken-

teen testausalue. Rolls-Royce Marine siirtyy keväästä 2019 lähtien norjalaisen  

Kongsbergin omistukseen.

Rauma Marine Constructions ja puolustusvoimat solmivat vuonna 2017 suunnitte-

lusopimuksen Laivue 2020 –hankkeeseen kuuluvan neljän uuden monitoimikorve-

tin suunnittelusta. Koko puolustusvoimien alukset korvaavan hankkeen kokonais-

kustannuksiksi on arvioitu asejärjestelmineen 1,2 miljardia euroa. Rakentamissopi-

musneuvottelut ovat edelleen meneillään ja ensimmäiset alukset on tarkoitus ottaa 

käyttöön vuonna 2021. RMC on myös alkuvuoden aikana solminut rakentamissopi-

muksen matkustaja-autolautan rakentamisesta Vaasa-Uumaja –reitille. Jo aiemmin 

syksyllä tehtiin aiesopimus matkustaja-autolautan rakentamisesta Tallinnan ja Hel-

singin väliseen reittiliikenteeseen.
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Hydraulisia nostureita ja materiaalinkäsittelykoneita valmistava Mantsinen Group 

Ltd Oy laajentaa tuotantoaan ja on perustanut Rauman satamaan uuden kokoon-

panolaitoksen. Lisäksi elintarvikkeita jalostava Apetit Oyj investoi noin 10 miljoo-

nan eurolla uuteen tuotantolinjaan Säkylän tuotantolaitokselle. Säkylässä on myös 

rakenteilla VSS Biopower Oy:n biojalostamo, jonka on määrä valmistua vuoden lop-

puun mennessä. Investoinnin arvo on 10 miljoonaa euroa. Lisäksi Säkylään on suun-

nitteilla Kieku Oy:n suurkanala, jonka olisi suuruudeltaan noin 10 miljoonan euron 

investointi.

Rauman seudulla kasvualoja ovat meriteollisuuden erikoisosaamista edellyttävät 

toimialat, ympäristöteknologinen teollisuus, kemianteollisuus sekä elintarviketeol-

lisuus. Seaside Industry Parkin alueelle rakennetaan lisätuotantotiloja Rauman Me-

riteollisuuskiinteistöt Oy:n toimesta. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. 

Merkittävä investointihanke jatkuu edelleen Olkiluodossa, kun Posivan satojen mil-

joonien arvoinen loppusijoitushanke valmistuu vuoteen 2025 mennessä.

Rauman kauppakeskushanke ja liikenneaseman rakentamisen kokonaisinvestointi 

on noin 100 miljoonan euron suuruinen. Lisäksi Osuuskauppa Keula on investoi-

nut kauppaverkostoonsa ja on ilmoittanut edelleen investoivansa Rauman Prisman 

laajennukseen noin 10 miljoonaa euroa. Kaupan investointeja on suunnitteilla myös 

muualle. Rauman keskusta-alueelle on kaavoitettu lisäksi Karin kampus -niminen 

hanke, jossa noin 50–60 miljoonan euron edestä rakennetaan uimahalli, Hj. Norta-

mon peruskoulu, kansalaisopisto sekä siihen sisältyvät kuvataide- ja käsityökoulut, 

musiikkiopisto, liikuntahalli ja nuorison kokoontumistila.

Rauman seudulla on meneillään tai suunnitteilla yhteensä noin 850 miljoonan eu-

ron investoinnit, minkä lisäksi RMC:n tilauskanta on noin miljardi euroa. Näiden 

työllisyysvaikutus on yhteensä tuhansia henkilötyövuosia.

Rauman seudulla aloittaneita yrityksiä oli vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä nel-

jänneksellä 279, mikä on 55 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Starttirahalla tai työt-

tömyysetuudella yritystoiminnan aloittaneita oli viime vuonna 75. Konkurssiin haet-

tuja yrityksiä oli 21. Konkurssien määrä pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Myös Rauman seudulla työvoiman kysyntä hiipui syksyllä. Viime vuoden loppu-

puolella TE-toimistoon ilmoitettuja uusia avoimia työpaikkoja oli vuotta aikaisem-

paa enemmän vielä palvelu- ja myyntityössä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöi-

den ammattiryhmässä. Muualla teollisuudessa ja rakentamisessa työntekijöiden 

kysyntä jo heikkeni aiemmasta. Myös esimerkiksi sähköteknologian erityisasian-

tuntijatehtäviin paikkoja oli aiempaa vähemmän.

Ammattibarometrin mukaan Rauman seudulla rekrytointitarpeen arvioidaan kas-

vavan monissa teollisuuden, rakentamisen sekä palvelu- ja myyntityön ammateissa. 

Rauman seudullakin pulaa arvioidaan lähikuukausina olevan rakentamisen, teolli-

suuden sekä terveydenhuollon ja sosiaalialan erityisasiantuntijoista ja asiantunti-

joista. Muista seutukunnista poiketen kysyntä on kasvussa myös rakennusalan ja 

teollisuuden työntekijätason tehtävissä ja pulaa ennakoidaan tulevan esimerkiksi 

kirvesmiehistä, hitsaajista ja kaasuleikkaajista, ohutlevysepistä ja elintarviketeolli-

suuden prosessityöntekijöistä. Myös Rauman seudulla kokeista ja tarjoilijoista enna-

koidaan tulevan pulaa kesää kohti mentäessä. Työvoiman kysyntäarvioissa näkyy se, 

että RMC:n hyvä tilauskanta lisää kysyntää alihankkijayrityksissä. Työvoiman kysyn-

tää tulee myös alueen ulkopuolelta, merkittävimpinä Uudenkaupungin autoteh-

taan ja Turun meriklusterin rekrytointitarpeet. Työvoiman ylitarjontaa arvioidaan 

olevan vain yleissihteereiden, myyjien ja paperiteollisuuden prosessityöntekijöiden 

ammateissa.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Rauman seudulla työttömyys aleni viime vuonna 17,7 prosentilla eli hieman vä-

hemmän kuin koko Satakunnassa keskimäärin. Alle 25-vuotiaiden työttömyys aleni 

hieman hitaammin kuin koko työttömyys ja sama suunta on jatkunut myös alku-

vuonna. Pitkäaikaistyöttömyys väheni viime vuonna suhteellisesti koko työttö-

myyttä enemmän myös Rauman seudulla. Työttömyyden aleneminen hidastunee 

Rauman seudullakin kuluvan vuoden aikana, mutta todennäköisesti työllisyyskehi-

tys on jonkin verran muuta Satakuntaa myönteisempää hyvänä jatkuvan työvoiman 

kysynnän ansiosta.
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Pohjois-Satakunta

Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen

Pohjois-Satakunnan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 18 787 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 251 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,4 % ja työttömiä työnhakijoita oli 864. 

 Pohjois-Satakunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 0
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Pohjois-Satakunnan seutukunnan toimialarakenteessa alueen vahvoja toimialoja 

ovat metallituotteiden valmistus pitäen sisällään metallialan alihankintavalmistuk-

sen sekä kone- ja laitevalmistus, elintarviketeollisuus ja rakennustuoteteollisuus. 

Näiden lisäksi seutukunnalla merkittäviä toimialoja ovat mm. muovituotteiden 

valmistus ja useiden tuulivoimapuistoinvestointien myötä vahvistunut ja moni-

puolistunut energiantuotanto. Matkailun merkitys toimialana on pieni, mutta siinä 

voidaan nähdä alueelle mielenkiintoista kasvupotentiaalia, Jämin matkailualue sen 

kärkenä.

Pohjois-Satakunnan teollisuuden rakenteen etu on sen monipuolisuus; 70 seutu-

kunnan välisessä vertailussa se sijoittuu sijalle 24. Lisäksi seutu menestyy elinkeino-

rakennetta tarkastelevissa selvityksissä kokoluokkansa seutukuntien joukossa myös 

kokonaistuotannon osalta hyvin; seudun BKT per capita on sijalla 31. Alkutuotanto 

on Pohjois-Satakunnassa suhteellisesti edelleen muuta maakuntaa ja koko maata 

keskimääräistä suuremmassa roolissa. Julkisen sektorin puolella tärkeä alueen virey-

den ja elinvoiman tuoja ja ylläpitäjä on Porin prikaatin Niinisalon toimipiste.

Pohjois-Satakunnan liikenteellinen saavutettavuus on maakunnan muita seu-

tukuntia heikompi, mistä syystä tulee jatkuvasti kiinnittää erityistä huomiota 
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elinkeinoelämän ja väestön kannalta tärkeiden valta- ja kantateiden kunnossapi-

toon ja parantamiseen sekä liikenneyhteyksien tarjontaan niin henkilö- kuin tavara-

liikenteen osalta. Tietoliikenneyhteyksien osalta seutukunnalla tarjoutuu hyvät 

edellytykset elää ja yrittää. Alueella on kattava valokuituverkko, joka tarjoaa nopeat 

ja vakaat tietoliikenneyhteydet. Seutukunta sijoittuukin nopeiden yhteyksien saata-

vuuden osalta alueena maamme kärkijoukkoon.

Pohjois-Satakunnan luonnollinen väestönlisäys on ollut koko 2000-luvun negatii-

vista johtuen seudun väestön ikärakenteesta. Myös muuttoliike on useimpina vuo-

sina ollut negatiivista. Väestön määrä Pohjois-Satakunnassa on ollut selvästi vähe-

nevä koko 2000-luvulla. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 Pohjois-Satakunnan 

väkiluku väheni 251 hengellä.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Elinkeinoelämän tilanne Pohjois-Satakunnassa näyttää pääosin positiiviselta kah-

den kolmen kuluneen vuoden suotuisan talouskehityksen jäljiltä. Keskeisistä alueen 

teollisista yrityksistä saatujen tietojen perusteella tilauskannat ovat hyvällä tasolla ja 

kilpailukyky hyvä. Toiminnan ylläpitämisen ja etenkin kasvun haasteeksi on kuiten-

kin enenevässä määrin muodostunut osaavan työvoiman saatavuus. Seutukunnalla 

ei ole näköpiirissä merkittäviä suuren kokoluokan investointeja, sen sijaan yrityk-

sissä toteutetaan tavanomaisia korvausinvestointeja sekä pienimuotoisia toimitilo-

jen laajennuksia ja saneerauksia. Uusien toimitilojen rakentaminen on pysynyt vä-

häisenä pienempien kohteiden toteutuksina muutaman aiemman vuoden tapaan.

Pohjois-Satakunnan seutukunnan kolmen keskeisen teollisuustoimialan (metalli-

rakenteiden valmistus/kone- ja laitevalmistus, rakennustuoteteollisuus ja elintarvi-

keteollisuus) tilanne ja näkymät vaikuttavat varsin vakaalta ja positiivissävytteiseltä 

lukuun ottamatta notkahdusta, joka tapahtui v. 2018 lopulla metallirakenteiden 

valmistuksessa toimineen Kankaanpää Works Oy:n päätettyä lopettaa toimintansa 

ja hakeutua konkurssiin. Yrityksellä oli 141 työntekijää. Toiminnalle etsitään jatkajaa. 

Pysyväksi piirteeksi teollisuustoimialalle vaikuttaa jääneen tilauskantojen vaihtelun 

syklisyys ja nopeatempoisuus.

Kaupan ja palveluiden alojen rakenteelliset muutokset näkyvät paikkakuntien kes-

kustoissa osin tyhjinä seisovien kivijalkatoimitilojen muodossa. Erikoisvähittäiskau-

pan liikkeiden kilpailukyvyn säilyminen pienillä paikkakunnilla kohtaa tällä hetkellä 
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kovia haasteita. Niin ikään pienimpien kuntien muukin palvelutarjonta uhkaa edel-

leen kaventua.

Aloittaneita yrityksiä oli vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 93 eli 

parikymmentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Starttirahalla tai työttömyysetuudella 

yritystoiminnan aloitti viime vuonna 35 henkilöä. Konkurssiin haettuja yrityksiä oli 17 

eli määrä lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Lisäksi henkilökunnan määrä  

vireille pannuissa konkursseissa oli yli nelinkertainen vuotta aiempaan verrattuna.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Muista Satakunnan seutukunnista poiketen Pohjois-Satakunnassa TE-toimistoon 

ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä hieman kasvoi loppuvuonna 

edelliseen vuoteen verrattuna. Esimerkiksi teollisuuden prosessityöntekijöiden ja 

teollisuustuotteiden kokoonpanijoiden paikkoja oli aikaisempaa enemmän.

Pohjois-Satakunnassa työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on suppeampi 

kuin muissa Satakunnan seutukunnissa. Ammattibarometrin mukaan seuraavan puo-

len vuoden aikana pulaa työnhakijoista on lähinnä terveydenhuollon ja sosiaalialan 

erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä. Saatavuusongelmia arvioidaan olevan 

esimerkiksi yleislääkäreiden, hammaslääkäreiden ja sosiaalityön erityisasiantuntijoi-

den kohdalla. Muilla aloilla pulaa on vain rakennusinsinööreistä sekä sähkö- ja elekt-

roniikkalaitteiden kokoonpanijoista. Työntekijätason tehtäviin on yleensä riittävästi 

hakijoita. Työvoiman ylitarjontaa hieman aiempaa useamman ammatin kohdalla.  

Osa ylitarjontaa-ammateista, kuten yleissihteerit ja myyjät, on samoja kuin muuallakin 

Sata kunnassa. Toisaalta Pohjois-Satakunnassa on ylitarjontaa lähiaikoina myös hitsaa-

jista ja kaasuleikkaajista sekä ohutlevysepistä, joista esimerkiksi Rauman seudulla on 

pulaa.  

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien työnhakijoiden määrä laski Pohjois-Satakunnassa viime vuonna 

15,0 prosentilla eli hieman vähemmän kuin Satakunnassa keskimäärin. Työttömyys 

aleni melko tasaisesti kaikissa ikäryhmissä, ja kuten muissakin seutukunnissa, pitkä-

aikaistyöttömyys aleni muuta työttömyyttä enemmän. Työttömyyden aleneminen 

näyttää jatkuvan tänäkin vuonna, vaikkakin alenemisvauhti on aiempaa hitaampi. 
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Kankaanpää Worksin irtisanomisten vaikutusta työttömyyteen voi lieventää metal-

lialan työntekijöiden hyvä kysyntä paikkakunnan ja lähialueen muissa yrityksissä 

sekä muualla Satakunnassa.
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Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaalla asui vuoden 2018 lopussa 515 350 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa 

Pirkanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli 9,3 ja työttömiä työnhakijoita oli 

22 659 henkilöä, joista Tampereella 57 prosenttia. Työllisyysaste oli 2018 keskimää-

rin 70,6 prosenttia. Vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana Pirkanmaalla oli keski-

määrin yli 33 400 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli noin 160 000 henkilöä. 

Aloittaneita yrityksiä vastavana aikana oli yli 700 kpl. Uusia avoimia työpaikkoja oli 

tammikuu – joulukuu vuonna 2018 keskimäärin 5 732 kpl kuukaudessa. Määrä on 

poikkeuksellisen suuri. Näin suurta uusien avoimien työpaikkojen määrää ei ole 

ollut tällä vuosikymmenellä eikä yli kymmeneen vuoteen. Vuoden 2018 aikana Pir-

kanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli keskimäärin 9,5 prosenttia ja työttömiä 

työnhakijoita oli keskimäärin 23 201 henkilöä. Muutos edellisen vuoden vastaavasta 

ajankohdasta oli noin 6 700 henkilön väheneminen. Työttömien työnhakijoiden 

määrä laski yli 22 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.  

Pirkanmaan ELY-keskus
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + 0

Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0

Työvoiman saatavuus 0 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueen ulkomaan vienti kasvoi ja kasvaa edelleen. Pirkanmaalaisten yritysten  

liikevaihdot lähtivät vuonna 2017 merkittävään kasvuun. Toimialojen yhteenlas-

kettu arvioitu liikevaihto nousi vuoden 2018 aikana yli 4 prosenttia. Viennin osalta 

vuosi 2018 meni erinomaisesti. Kasvua oli kaikilla toimialoilla sekä määrällisesti 
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että euroissa mitattuna. Kuluva vuosi 2019 näyttää valoisalta, sillä viennin kasvu oli 

kiihtynyt vuoden 2018 aikana arviolta 6 prosenttia ja tilanne näyttää samalta muu-

taman vuoden ajan. Toimialoista euromääräisesti vuonna 2018 eniten liikevaihtoa 

Pirkanmaalla takoivat edellisvuotiseen tapaan tukkukauppa ja teknologiateollisuus 

sekä kemian teollisuus. Näiden toimialojen vientiliikevaihdon kasvuksi arvioidaan 

kuluvalta vuodelta 7 prosenttia. Pirkanmaan yksityisen sektorin liikevaihto arvioi-

daan olevan vuonna 2019 yli 35 miljardia euroa eli noin kolme miljardia enemmän 

kuin vuonna 2017. Pirkanmaan liikevaihdosta teollisuus kerrytti 37 prosenttia,  

kaupan alat 27 prosenttia, palvelut 20 prosenttia ja rakentaminen 11 prosenttia. 

Mielenkiintoinen huomio oli mikroyritysten vaikutus liikevaihtoon ja bkt-kerty-

mään. Osuus oli yli viidennes.

Teknologiateollisuus ja rakentaminen kasvoivat vauhdikkaimmin vuonna 2017 sekä 

vuonna 2018. Vahvin vire jatkui rakentamisen toimialalla, jossa liikevaihto kasvoi ar-

vioilta 7 prosenttia vuoden aikana. Samaan aikaan myös Pirkanmaan kokonaistalou-

den kannalta tärkeä teknologiateollisuus oli päässyt vihdoin hyvään kasvuvauhtiin. 

Liikevaihto oli kasvanut arviolta yli 10 prosenttia viime vuoden aikana. Teollisuuden 

vientiliikevaihto on kasvanut tarkastelujaksolla arviolta 11 prosenttia. Hyvä kasvu 

vuonna 2018 oli ollut pitkälti teknologiateollisuuden siivittämää. Koko teollisuuden 

toimialan vienti oli kasvanut vuoden 2018 aikana arviolta 12 prosenttia. Liike-elä-

män palveluiden liikevaihto kasvoi 7 prosenttia vuonna 2018 sekä informaatio- ja 

viestintäalat 8 prosenttia. Myös majoitus- ja ravintola-alalla vuosi 2018 oli ollut posi-

tiivinen, liikevaihto oli ollut 7 prosentin kasvuvauhdissa. Pirkanmaalla yli 70 pro-

senttia yrityksistä kasvatti liikevaihtoa vuoden 2018 aikana. Tämä on vahvistanut 

odotuksia myös henkilöstömäärien ja investointien lisäämisestä. Pari vuotta sitten 

alkaneet myönteiset odotukset ovat edelleen vahvistuneet ja säilyvät korkealla 

myös seuraavat 12 kuukautta.

Erityisen vahva vuodesta 2019 on muodostumassa teollisuuden ja rakentamisen 

yrityksille. Teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla 60 prosenttia yrityksistä kasvat-

taa liikevaihtoa vielä tänä vuonna. Tilauskannat ovat selkeästi korkeammalla kuin 

vuosi sitten vastaavaan aikaan. Viennin supistumiseen uskoo vain joka kymmenes 

yrityksistä. Vastaavasti noin puolet uskoo viennin kasvavan. Noin puolet yritysjohta-

jista ilmoittaa työntekijämäärien olevan samanlaisia kuin vuosi sitten. Henkilöstön 

määrä oli kasvanut 50 prosentissa yrityksistä ja supistunut 5 prosentilla yrityksistä. 

Yritysten johtajista 40 prosenttia uskoo lisäävänsä työvoimaa seuraavan kuuden 

kuukauden aikana. 
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Maakunnittain verrattuna vain Uusimaa ylittää uusien rakennuskohteiden osalta 

Pirkanmaan luvut. Valitettavaa on seikka, että valtaosa kohteista tehdään Tampe-

reen seutukunnan alueelle muun maakunnan ollessa melko hiljainen. Uusia kerros-

talohankkeita kuitenkin vähennetään jo nyt myös Tampereen seutukunnassa, jossa 

lievä rakentamisen ylikuumeneminen on nähtävissä. Muu infran rakentaminen säi-

lyttää hyvän tason. Myös kunnat yleisesti haluavat huolehtia kiinteistöomaisuudes-

taan kohtuullisen hyvin ja uusivat sekä huoltavat vanhaa rakennuskantaansa. Muun 

maakunnan alueella uudisrakentaminen on vähäisempää mutta vanhoja kerrosta-

loja kunnostetaan melko hyvin. Arvio on vuoden 2019 rakennushankkeiden olevan 

vielä kasvussa, mutta 2020 rakentamisen huippu olisi saavutettu ja lievä lasku al-

kaisi. Maakunnan alueella tehdään kuitenkin merkittävästi tiestön kunnossapitotoi-

mia sekä uusimista. Tampereen seutukunta kasvattaa rakennusvarallisuutta useilla 

miljardeilla jatkossakin. Yksi tärkeä asia on perinteisen teollisuuden kuten lasi, kera-

miikka sekä puusepän teollisuuden tukeminen samoin kuin nyt on tehty korkealle 

teknologialle, sillä kotimainen tuotanto ehkäisee tuotteiden ilmastorasitetta ja  

näkyy myös ympäristön puhtauden parempana tasona.

Muutamia esimerkkejä maakunnan rakennuskohteista, Lempäälä; Lempäälä-talo, 

Valkeakoski; julkistilojen laajennushankkeet, Ylöjärvi; monitoimihalli, Ikaalinen;  

liikuntahalli, Nokia; hyvinvointikeskus. Lisää seutukuntaisissa tiedoissa.

Suuryritysten tuloskunto on hyvä. Suuryritysten aineelliset investoinnit kasvat 

kautta linjan. Yritykset aikovat panostaa erityisesti it-järjestelmien hankintaan tai 

kehitykseen sekä tuotantokapasiteetin lisäämiseen. Suuryritysten huoli kohdistuu 

pikemminkin kansainväliseen politiikkaan kuin oman toimialan ongelmiin. Maail-

manpolitiikkaan ja Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy epävarmuustekijöitä.  

Yritykset kokevat tehtävänään olevan ratkaista tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyk-

siä, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön tai talouteen. Tarkoittaa sitä, ettei yrityk-

set koe vastuunsa rajautuvan vain omistaja-arvoon. Yritykset haluavat yhä enene-

vässä määrin ottaa roolia yhteiskunnallisten pulmien ratkaisemisessa. Vastuullisuus 

koetaan yrityksessä positiivisena asiana ja siinä nähdään myös liiketoimintamahdol-

lisuuksia.

Pääradan kehittäminen ja edunvalvonta sekä kiertotalouden innovaatiotoiminta 

toiminnan kärkiä.
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Tämä talouden hyvä tilanne on onnistuttu hyödyntämään tehokkaasti. Tampereen 

vetovoimaisuuden lisääminen jatkossakin on välttämätöntä ja siitä hyötyisi koko 

maakunta. Koulutetun ja osaavan väestön viihtyvyyden parantamisen merkitys kas-

vaa, joita suurhankkeet omalta osaltaan lisäävät tai mahdollistavat. Pirkanmaalla 

varsinkin Tampereen kaupunki nousee ja kasvaa hyvää vauhtia. Pirkanmaan stra-

teginen sijainti valtakunnallisesti ja hyvät yhteydet merkittävimpiin maakuntakes-

kuksiin sekä metropolialueelle vaikuttavat siihen, että suomalaiset vuodesta toi-

seen pitävät Tampereen kaupunkia parhaimpana paikkana muuttaa asumaan. Siitä 

huolimatta Pirkanmaan työllisyysaste on jostain ennalta arvaamattomasta syystä 

huomattavan alhaalla kuten koko maan työllisyysaste. Suurin haaste Pirkanmaalla 

tulevaisuudessa on työllisyysasteen pitäminen yli 70 prosentissa tai jopa sen nosta-

minen lähelle 80 prosenttia.

Maakuntauudistus ei todennäköisesti tuo mitään uutta, sillä työvoiman pitää maa-

kunta-ajattelusta huolimatta liikkua lähes täysin vapaasti. Blokkiutuminen maakun-

tarakenteeseen heikentää yhteiskunnan sekä talouselämän dynamiikkaa ja resi-

lienssi kykyä. Myös hyvälaatuisen koulutuksen ja työmarkkinoiden laajuuden sekä 

monipuolisen yritysverkoston ansiosta Pirkanmaan tulevat vuodet ovat kasvun 

aikaa. Pirkanmaa ei ole yksinään riittävän väestörikas mahdollistamaan palvelualan 

kasvamisen johtavaksi talousveturitoimialaksi. Tämä vaatisi useamman maakunnan 

yhdistymistä suuremmaksi markkina-alueeksi. Uusiokäyttö ja kierrättäminen sekä 

ekologisuus ovat päivän sanat. Suurin osa toimialoista oli nostanut kasvuodotusta 

niin liikevaihdon, kannattavuuden kuin henkilöstön määrän kasvun osalta. 

Lähitulevaisuudessa kierrätysosaamisen kaupallistaminen olisi yksi hyödyllinen 

sekä taloudellisesti kannattava vientituote. Pirkanmaalaiset yritykset ovat vahvoja 

erityisesti bioenergiaa, puhtaita prosesseja ja energiatehokkuutta koskevissa ratkai-

suissa. Cleantech on vientivetoista liiketoimintaa. Suurimmalla osalla yrityksistä yli 

puolet liikevaihdosta tulee viennistä. Kiertotalous on resurssien mahdollisimman te-

hokasta hyötykäyttöä. Vaikka mahdollisuudet ovat valtavat, kiertotalous on monella 

alalla vielä kehittymätön asia. Kierrätyksen lisäksi kyse on kestävästä raaka-aineiden 

tuotannosta, materiaalien prosessoinnista sekä tuotteiden valmistuksesta, joissa 

tavoitteena on jätteiden synnyn vähentäminen. On hyvin kallista kierrättää esimer-

kiksi tietokoneiden muoviosia, kun ensin pitää selvittää niiden koostumus. Logisti-

set ja käsittelyn ongelmat tekevät kierrosta taloudellisesti kannattamatonta, koska 

materiaalien käyttö on halvempaa. Kiertotaloudessa roolit ja arvoketjut muuttuvat, 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Bioenergia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Energiatehokkuus
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koska aiemmasta tuotteiden myyjästä voikin tulla niitä takaisin ostava kiertotalou-

den toimija.

Tuotteiden suunnittelusta lähtien voitaisiin ottaa paremmin huomioon se, että 

osat ja materiaalit pystytään kierrättämään mahdollisimman tehokkaasti. Kiertota-

loutta on myös jakaminen: auton tai työkoneen voi useampi käyttäjä jakaa. Suo-

men potentiaali kiertotalouden liiketoiminnassa on vuosittain 2–3 miljardia euroa. 

Pirkanmaan osuus näin olisi 300–400 miljoonaan euron luokkaa. Siitä suurin osan 

kohdentuu konepajateollisuuteen. Kuitenkin pitäisi päästä pitempiin arvoketjuihin, 

mikä edellyttää raaka-aineiden parempaa tunnistamista ja niiden kauppapaikkojen 

syntymistä. 

Joka tapauksessa talous sykkii kovaa vauhtia ja kasvun aika jatkuu ainakin vuo-

den verran. Positiivinen signaali on konkurssien väheneminen, maailman talouden 

kasvu sekä kaupungistumisen jatkuminen. Konkurssiin asetettujen yritysten määrä 

on kääntynyt laskuun kaikissa Pohjoismaissa, Suomessa konkurssiin oli asetettu 

vuonna 2018 yli 10 prosenttia vähemmän yrityksiä kuin vuonna 2017. Suomessa 

konkurssiin haettujen yritysten määrä pienenee jo viidettä vuotta peräkkäin. Tämä 

on vahva signaali siitä, että yritystoiminta on vakaalla pohjalla. Tietynlainen uusiu-

tuminen kuuluu liike-elämään. Elinkelvottomat tai jatkuvasti kannattamattomat 

yritykset tekevät tilaa uusille ideoille ja yrityksille. Ainakin Pohjoismaissa olemme 

terveellä ja kasvuun johtavalla tiellä, sillä uusia yrityksiä perustetaan keskimäärin 

12-kertainen määrä verrattuna konkurssin kautta markkinoilta poistuneisiin  

yrityksiin.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Vuoden 2018 tärkeimmät Pirkanmaan talouden kasvu-uralle ohjanneet toiminnot 

olivat asunto- ja korjausrakentaminen, liike-elämän palvelut, sekä nyt parin vuo-

den verran kestänyt merkittävä teollisuuden suurehko kasvu. Kasvu tapahtuu lähes 

kaikilla teollisuuden päätoimialoilla joista merkittävimmät ovat kemianteollisuus, 

konepaja- ja metallirakentaminen, sähkötekniikka ja ICT. Positiivinen ilmiö oli tekno-

logiateollisuuden liikevaihdon ja henkilöstön määrän kasvu Pirkanmaalla edellisen 

vuoden tilanteesta. Osuudet valtakunnallisesti toimialan henkilöstön kokonaismää-

rän osalta on 12 prosenttia ja liikevaihdon osalta 11 prosenttia. Toimialan sisältä 

poimittuna liikevaihdon osalta Pirkanmaan merkittävin osa-alue on kone- ja metal-

lituoteteollisuus, osuus 55 prosenttia. Henkilöstömäärästä 50 prosenttia. Yritysten 
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lukumäärä oli kasvanut yli 10 prosenttia, joka kertoo omalta osaltaan kokoluokan 

muutoksista. Tarjolla on enemmän pieniä kuin suuria toimijoita. Toimiala kattaa Pir-

kanmaan ulkomaan viennistä 54 prosenttia sekä T&K-investoineista 85 prosenttia. 

Teknologiateollisuuteen kuuluu viisi toimialaa, elektroniikka- ja sähköteollisuus, 

kone- ja metallituoteteollisuus, suunnittelu ja konsultointi sekä metallien jalos-

tus- että tietotekniikka-ala. Kasvua tänä vuonna tapahtuu myös teollisuuden ul-

kopuolella, kuten liike-elämän palveluissa, turvallisuusalalla ja finanssisektorilla ja 

viestinnässä. Teknologiaan sitoutunut toiminta hiipuu jonkin verran, mutta uusien 

pienehköjen yritysten esiinmarssi näkyy nyt jo vientimarkkinoille. Yleisesti koko 

teollisuudessa viennin suhdannenäkymät ovat positiivisen oloiset; kolme neljäsosaa 

yrityksistä kokee tilanteen paranevan tai ainakin säilyvän entisen kaltaisena kuluvan 

vuoden aikana. Lisäksi vuosi 2018 loppupuolisko oli todella merkittävä liikevaihdon 

kasvun osalta. 

Vientiyritykset myös yrityksen koosta riippumatta rekrytoivat tällä hetkellä työvoi-

maa paremmin kuin vuosiin on tapahtunut. Henkilöstön osaamiseen panostetaan 

huomattavasti enemmän kuin aiemmin oli tehty. Vientikauppa siis näyttäisi elpyvän 

vuoden 2019 aikana entisestään, samoin kannattavuuden tiedetään olevan huo-

mattavasti parempi kuin vuonna 2018. Myös keskisuuret toimijat ovat huomanneet 

viennin merkityksen liikevaihdon kasvattajina ja pienet yritykset reagoivat vientiin 

niin, että mahdollisuudet saada oma osaaminen ja tuote paremmin suurille markki-

noille. Haasteena koetaan ongelmat työvoiman saatavuudessa.

Pk-yritysten näkymät ovat kokonaisuudessaan vientikaupan osalta hyvät ja odotta-

van positiiviset. Pk-sektorin yritykset ovat myös kohtalaisen kasvuhakuisia sekä har-

joittavat suoraa vientitoimintaa enemmän kuin aiemmin. Pääsääntöisesti vientiä har-

joittavien yritysten liikevaihdosta viennin osuus on kolmannes, eli kohtalaisen paljon. 

Vienti keskittyy pääsääntöisesti lähialueille ja ennen kaikkea EU-alueelle. Teknologia-

teollisuus, jonka muut teolliset toimialat imaisevat sisäänsä, kattaa lähes 50 % ulko-

maan viennistä. Puolet viennistä suuntautuu EU-alueelle, joka omalta osaltaan on 

aiheuttanut alan tilanteen heikot näkymät. Aasian osuus on noin 15 %, Pohjois-Ame-

rikan 10 %, Kasvavat markkina-alueet kattavat vain noin 8 prosenttia koko viennistä. 

Venäjän osuus on hieman laskenut. Tärkein vientiartikkeli yleisesti ottaen on tietotek-

niikan alan tuotteet. Tilauskannan odotetaan kasvavan vuoden 2019 alkupuolen sekä 

jatkuvan samankaltaisena ainakin vuoden 2019 puoliväliin asti.
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Korjausliikettä oli havaittavissa alan työllisyyden osalta. ICT-sektorin työpaikka-

määrä oli kasvussa. Hankkeet, joita Pirkanmaalla tehdään, ovat suuria ja merkittäviä. 

Niiden odotetaan tuottavan tuhansia uusia pysyviä työpaikkoja muutamien vuosien 

aikana. Teollisuuden toimialojen odotetaan kasvavan lähitulevaisuussakin 4 prosen-

tin verran vuositasolla, mutta vienti kasvaisi mm. kemian teollisuuden sekä tekno-

logiateollisuuden osalta jopa 7 prosenttia. Valtaosalla toimialoista tehtiin vuoden 

2018 aikana hyvä tulos ja arviona on, että 2019 vuoden aikana kasvu jatkuisi lähes 

samaan tahtiin. Vuoden 2019 aikana rekrytoitaisiin henkilöstöä lähes yhtä paljon 

kuin vuonna 2018. Vuodelta 2019 kokonaisuudessaan odotetaan tulostason olevan 

kuluneen vuosikymmenen parhaita. 

Toimitilojen saatavuuden osalta tilanne on hyvä, tarjolla on monimuotoisia ja eri-

kokoisia toimitiloja niin teollisuudelle kuin muille toimialoille. Ongelmia kuitenkin 

on; vuokrataso varsinkin taajama-alueella sekä Tampereen seutukunnan alueella 

on edelleen hieman liian korkea. Tilanne näkyy parhaiten keskusta-alueiden tyhjinä 

toimitiloina. Myös teollisuustilojen vuokrat taajamien tuntumassa ovat korkeita. 

Samalla ongelmana on teollisuustilojen koko. Tilat ovat edelleen liian suuria tämän 

hetkiseen tarpeeseen. Tosin muutamia moduulitilatarjoajia on tullut Tampereen 

seutukunnan markkina-alueelle. Heidän tilatäyttöaste on korkea. Talouden tilas-

tollisten tunnuslukujen tarkemman analyysin osalta voidaan todeta, että yritysten 

liike vaihto ja kannattavuus oli vuoden 2019 alkupuoliskolla parantunut. Henkilös-

tön määrää oli lisätty, mikä viittaa hyvään kasvuodotteeseen lähiaikoina.

Kuluttajaindeksi näyttää positiiviselta. Tämä tarkoittaa kuluttajien luottamuksen 

omaan talouteensa olevan korkealla tasolla ja myös näyttää siltä, että tilanne jat-

kuisi samansuuntaisena. Arvioiden yhteenveto oli se, että elinkeinoelämän nä-

kymät ovat paremmalla tasolla kuin viime vuoden vastaavana aikana, eli hyvät. 

Kuluvalta vuodelta odotetaan edelleen merkittävää parantumista talouden osalta. 

Tämä jatkuisi noin 12 kk ajan. Investointien arvioidaan kuitenkin olevan kannatta-

via toimenpiteitä tehtäväksi jos yrityksen talous edelleen mahdollistaa hankinnan, 

vaikka varsinaista kasvua ei syntyisi. Vuoden 2019 osalta investointien määrä kasvaa 

jos kauppa käy yhtä hyvin kuin on nyt käynyt. Pk-sektori odottaa myös henkilöstön 

määrän kehityksen olevan positiivinen, suhdannenäkymät yleisesti olisivat positiivi-

sen oloiset. Kehittämiskohteina tärkein on edelleen markkinoinnin kehittäminen, eli 

tuotekehityksen johtamista ja asiakkaan sekä ajoituksen tuntemista. Toinen mer-

kittävä osa-alue on yhteistyö muiden yritysten kanssa sekä henkilöstön osaamisen 

kehittäminen sekä koulutustarpeet. Suurin ongelma on Pk-sektorilla rahoituksen 
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saatavuus sekä vakuuksien puuttuminen, jotta rahoitus järjestyisi. Rahoitustarpeet 

kohdistuvat investointihyödykkeisiin ja kasvun rahoittamiseen. 

Kasvuyritysten määrä on säilynyt taantumasta huolimatta hyvällä tasolla ja toden-

näköisesti kuluva vuosi 2019 tuottaa kokonaisuudessaan enemmän kasvuyrityksiä 

kuin vuosi 2018. Seutukuntien välillä on kuitenkin nähtävissä eroavaisuuksia niin 

kasvuyritysten kuin muidenkin talouden muuttujien osalta. Pirkanmaan työllisyys-

tilanteen ongelmasta vaikein korjattava on kohtaanto-ongelma, joka osittain liittyy 

työvoiman liikkuvuuden, yritysten kasvaneen vuokratyövoiman käyttöön ja etuus-

järjestelmän haasteisiin. Muut työvoimatilanteeseen liittyvät vaikeudet ovat raken-

netyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys, joita tarkemmin käsitellään kohdassa työ-

voiman rakenteen ja määrän kehitys. 

Yritysten talous on hyvä, velka-astetta nostetaan toiminnan ylläpitämisen vuoksi sekä 

kasvun kehittämiseen, tosin velkaantumista koetetaan edelleen välttää. Tuotekehit-

telyyn panostukset ovat alamittaiset kilpailijamaihin nähden. Toimialojen ja toimialan 

sisällä yritysten tilanteet tosin vaihtelevat paljon. Vuoden 2019 osalta odotetaan sa-

mansuuntaista työllisyyden positiivista kehitystä. Uusia avoimia työpaikkoja oli ollut 

vuoden 2018 aikana enemmän kuin 10 viime vuoden aikana samalla aikavälillä seu-

rattuna oli ollut. Työtä rakennusalalla on tarjolla enemmän kuin on totuttu vuosiin nä-

kemään ja suunta näyttää olevan samankaltainen myös vuonna 2019. Yrityssektorilta 

perusteollisuus ja rakentaminen ovat näin ollen kasvualoja. Näiden toimialojen osalta 

liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2019 aikana. Yritysten rahoituksen tarve 

on entisellään ja käyttöpääoma on hyvällä tasolla. Tämä tarkoittaa kassavirran olevan 

kunnossa sekä maksuvalmiuden olevan hyvä. 

Yrityssektorilla Bioenergialta, biotaloudelta ja cleantech-alalta yleisesti ottaen odo-

tetaan voimakasta kasvua alueen toimintaympäristössä ja synnyttävän lisää inno-

vatiivista kehitystyötä myös muiden toimialojen sisälle. Työpaikkojen syntyminen 

näiden alojen kautta onkin sitten kysymysmerkki. Nettikauppa ratkaisee huomatta-

van paljon kaupan alan koko vuoden tuloksesta. Kumi- ja muoviala investoi Pirkan-

maalla hyvin, lisäksi alan liikevaihdon kehitys on ollut tasaisesti nouseva. Tärkeim-

mät vientimarkkinat Pirkanmaalle olivat kuten koko maalle Saksa, Kiina, Ruotsi, 

Ranska ja Venäjä. Parhaat kasvunäkymät lähivuosina löytyvät suomalaisyritysten 

näkemyksen mukaan Kiinasta, Venäjältä, Saksasta, Ruotsista ja Brasiliasta.
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Pirkanmaan yritysten lukumäärä olisi hieman kasvanut. Huomioitava on, että tie-

totekniikka-ala ei työllistä pelkästään korkeasti koulutettuja, vaan mm. elektroniik-

ka-asentajia ja konetekniikan osaajia, sekä kaupallisen koulutuksen omaavia. Alan 

näkymät Pirkanmaalla ovat paremmat kuin aikoihin. Sama tilanne on monen isom-

man konepajayrityksen osalta. ELY-keskus on panostanut mm. yritysrahoituksen 

kautta alueen yritystoimintaan, rahoitus on myönnetty toiminnan kehitystyöhön 

sekä uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin ja tuotekehitykseen. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysyntä oli ollut vuoden 2018 aikana suuri. Työnantajien mukaan oli hy-

vin onnistuttu täyttämään avoinna olleet työpaikat, silti rekrytointiongelmat olivat 

kasvaneet jonkin verran. 

Rekrytointiongelmien todellinen määrä on vaikea mitata. Todennäköisesti tarve oli 

viime vuosien aikana pudonnut, mutta esimerkiksi piilotyöpaikkojen määrä olisi 

todettavasti kasvanut. Näyttäisi siltä, että yrityksen rekrytoisivat uutta henkilöstöä 

käyttäen sosiaalista mediaa sekä muita uusia kanavia. Työhallinnon asiakkaat ovat 

työllistyneet siitä huolimatta hyvin. TE-toimisto panostaa toimenpiteisiinsä hyvin 

työmarkkinoiden tarpeita huomioiden. Uusia avoimia työpaikkoja oli vuoden 2018 

aikana ollut 800 kpl enemmän kuin vuoden 2017 vastaavana aikana, eli kaikkiaan  

yli 5 700 kpl. Korkean osaamisen työpaikkojen määrä on kasvanut odotetusti talous-

tilanteen merkittävän paranemisen johdosta. 

Rakenteellinen työttömyys laski sekä lukumäärällisesti että suhteellisesti ottaen. 

Väheneminen vuositasolla lähes 4 600 henkilöllä. Myös pitkäaikais- työttömien 

rekrytointi työmarkkinoille oli kasvanut. Työllisyystilanne tulee joka tapauksessa 

lähitulevaisuudessa muuttumaan niin, että työvoimapula tulee laajemmin useita 

ammattiryhmiä kattavaksi ongelmaksi. Avoimia työpaikkoja oli ollut vuoden 2018 

aikana eniten palvelu- ja myyntityössä, rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä sekä 

ryhmässä muut työntekijät. Suurin kasvu oli asiantuntijatyössä, palvelu- ja myynti-

työssä, rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä sekä prosessi- ja kuljetustyössä.

Näistä voisi mainita useat teollisuuden toimialat, lähinnä ammattitaitajat, markki-

nointiala sekä myynti, jossa ammattitaitoiselle henkilöstölle on kysyntää. Amma-

teittain läpikäytynä työvoimatarvetta olisi seuraavista tehtävistä; rakennusinsinööri, 

web-ja multimediakehittäjä, sovellusohjelmoija, rakennusmestari, kiinteistöalan 
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osaaja, isännöitsijä, palkkahallinnon osaaja, kirvesmies, talonrakentaja, kattoasentaja, 

laatoittaja, pinnoitustyönsaaja, eristäjä, Ilmastointiasentaja, muoviteollisuuden pro-

sessi-työntekijä, konepaja- ja metalliteollisuuden asentaja, nosturinkuljettaja, maan-

siirtokoneidenkuljettaja, siivooja ja keittiötyöntekijä. Palvelualan toivotaan työllis-

tävän enemmän, kuin nyt tapahtuu, rakentaminen tarvitsee alalla paljon toimivasta 

ulkomaalaisesta työvoimasta huolimatta kotimaisia osaajia. Rakennusala kaipaa laa-

jempaa osaamiskenttää henkilöstöä palkatessa. Lähinnä työnjohdollista henkilöstöä, 

kuten myös koko teollisuus kaipaa esimiesvalmiuksilla varustettua henkilöstöä. 

Tänä vuonna Pirkanmaalla eniten täyttymättömiä paikkoja oli ollut myyjien ammat-

tiluokissa, rakennustyöntekijöissä sekä puhtaanapitoaloilla. Tosin näistä tiedoista 

ei voi suinkaan päätellä täyttymättömyyden johtuvan työvoiman saatavuusongel-

mista. Eniten kysyntää oli rakennus- ja tuotantotyöntekijöille. Automaalari, hitsaaja, 

koneistaja, höyläämötyöntekijä, IT-tukihenkilö, jalostetyöntekijä, kaivinkoneen-

kuljettaja, pyörökuormaajan kuljettaja, keittiötyöntekijä, siivooja, kokki, kokoon-

panotyöntekijä, kotisiivooja, kuorma-autonkuljettaja, laitoshuoltaja, lastentar-

han- opettaja, levyseppähitsaaja, lihavalmistetyöntekijä, LVI-insinööri, lähihoitaja, 

myynnin tukihenkilö, myyntineuvottelija, ohjaaja, ompelija, parturi-kampaaja, pul-

lotuskoneentyöntekijä, rakennustyöntekijä, ratatyöntekijä, SolidWorks suunnitte-

lija, sosiaaliohjaaja, myyjä, talonmies, tekninen myyjä, tuotantotyöntekijä, varasto-

työntekijä, vastaanottovirkailija, logistiikkatyöntekijä ja mekaanikko olivat ammat-

teja joista kysyntää olisi jos tarjontaa löytyy. TE- hallinto helpottaa toimenpiteillään 

myös yritysten rekrytointikynnystä.

Korkeasti koulutettujen työttömyys laskee varmasti. Talouden kasvu-ura mahdollis-

taa korkea-asteen koulutettujen työllistymisen nopeammin kuin muiden koulutus-

asteiden. Haasteena on keskiasteen osaajien työttömyys, joka ei kohennut riittävän 

nopeasti. Osaamisen merkitys korostuu, ennen kaikkea oppiminen työyhteisössä. 

Matalapalkka-alat rekrytoisivat henkilöstöä lisää, mutta ongelmaksi tulee ammat-

tien arvostuksen puute lähinnä palkkauksen osalta. 

Työvoiman kysyntään liittyvä ongelma korjautuu ainoastaan työmarkkinoiden 

toimivuuden ja joustavuuden kautta, sekä taloustilanteen ja viennin sekä kotimai-

sen kysynnän kasvun kautta. Pirkanmaan työllisyyden ongelma tällä hetkellä ovat 

rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys. Toinen haasteellinen asia on palvelui-

den piirissä olevien määrän kasvu. Heidänkin työmarkkina-asemaa kannatta miettiä 

tarkasti. Osaavan työvoiman tilannetta arvioidessa ja eri toimialoja käsiteltäessä on 
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todettava, että osaavan työvoiman haaste on kohtalainen. Työvoiman liikkuvuus on 

ollut haaste. Koulutukselle asetetaan jatkossa entistä suurempia paineita. Oppimi-

nen on edelleen tärkeää työmarkkinoille pääsemiseksi.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien työnhakijoiden määrä ja työttömyyden rakenteellinen kehitys on ollut 

positiivinen kuluvan vuoden aikana. Työllisyystilanne oli parantunut kaikilla tarkas-

telujaksoilla. Irtisanottuja oli vuonna 2018 vähemmän kuin edellisvuonna samaan 

aikaan. Ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömien määrä oli laskenut vuositasolla merkit-

tävästi, muutos keskimäärin 4 000 henkilöä, eli 36 prosenttia. Tosin pitkäaikaistyöt-

tömiä oli vuonna 2018 keskimäärin vielä noin 7 100 henkilöä.

Miesten työllisyystilanteen paraneminen vaikuttaa ennen kaikkea talouskasvun 

kiihtymiseen sekä vähentää sitä kautta myös naisten työttömyyttä entisestään. Ko-

konaisuudessaan yleisellä tasolla työttömien eri kohderyhmien tilanne on parempi 

kuin vuotta aiemmin, eli edelleen odotetaan positiivisen virtauksen jatkumista 

myös vuoden 2019 alkupuoliskolla. Nuorten työttömien työnhakijoiden määrä oli 

laskenut yli viidenneksen eli noin 900 henkilöä keskimäärin vuoden 2018 aikana 

verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2017. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä 

työnhakijoita oli vuonna 2018 keskimäärin noin 3 300 henkilöä. Yli 50-vuotiaiden 

lukumäärä laski 25 % eli 2 600 henkilöä vastaavalla aikavälivertailulla kuin nuoret 

työttömät työnhakijat. Määrällisesti yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli noin 

7 600 henkilöä. Huomioitava ryhmä 25–34 v. tilanteesta muutama asia; rakenne-

työttömiä keskimäärin vuoden aikana yli 3 100 henkilöä ja kaikkia työttömiä työn-

hakijoita kyseisessä ikäluokassa yli 5 700 henkilöä.

Rakenteellinen työttömyys oli ollut vuonna 2018 keskimäärin noin 13 800 henkilöä. 

Vuotta aiemmin oli noin 18 800 henkilöä. Yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä 

oli myös laskenut kuluneen vuoden aikana. Ennakoitavissa on vuoden 2019 ole-

van parempi kuin vuosi 2018 oli ollut, aikaisemmin mainittujen muuttujien perus-

teella. Vuodelta 2019 tosin odotetaan työttömyystilanteen kehittyvän hitaammin 

positiiviseen suuntaan, koska työttömyyden kovan ytimen osuus kasvaa kokonais-

määrään verrattuna. Arvio on, että toukokuussa 2019 olisi työttömiä työnhakijoita 

Pirkanmaalla kaikkiaan 18 750 henkilöä joka on samaa tasoa kuin oli vuoden 2008 

toukokuu. Toinen muuttuja olisi syyskuun 2019 luku joka olisi 18 250 työtöntä 

työnhakijaa. Pirkanmaan TE-toimisto huolehtii vuoden 2019 aikana siitä, että myös 
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kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien koulutus/työllisyystilanne järjestetään 

hyvin, vaikka määrä on kuntakokeilun aikana kasvanut merkittävästi ja näyttäisi tu-

levan Pirkanmaan TE-toimiston vastuulle jatkossa.

Pirkanmaan kohtaanto-ongelma oli tehdyn UV-käyrän (unemployment/vacancy) 

mukaan muuttunut kahden viimeisen vuoden aikana hyvin haasteelliseksi. Koh-

taanto-ongelma kohdentuu lähinnä teknologiateollisuuden pariin. Teknologiate-

ollisuuteen kuuluu viisi toimialaa, elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metal-

lituoteteollisuus, suunnittelu ja konsultointi sekä metallienjalostus että tietotek-

niikka-ala. Toimialan työvoiman tarpeen kasvu oli nähtävissä ensimmäistä kertaa 

syksyllä 2016, jolloin teollisuuden työpaikat aloittivat pienen, mutta tasaisen kasvun 

kuukausittain verrattuna edellisen vuoden vastaaviin kuukausiin. Ongelma tästä 

syntyi vasta, kun työvoiman tarve kasvoi todella nopeasti samoin kuin alan avoimet 

työpaikat vuoden 2017 aikana. Pirkanmaalla osa toimialan yrityksistä on kokenut 

rekrytointiongelmia keskimääräistä enemmän sekä joutunut kilpailemaan palkan-

korotuksilla. Osa yrityksistä toimii alihankintatehtävissä, jolloin työvoiman saanti 

talouden nousukaudella on hyvin haasteellista. Pirkanmaalla toimialan yrityksistä 

kolmannes on ainoastaan alihankintaketjussa toimivia yrityksiä. 

Tilanne on tällä hetkellä vaikea korjata, koska metalliteollisuuden perusosaamisen 

koulutusmäärät ammatillisessa koulutuksessa ovat olleet vuosia riittämättömät. 

Kyseessä on eräänlainen imagokysymys, joka osaltaan vaatisi korjausta. Vertailuksi 

voisi esittää suhdetta logistiikka-alan koulutuspaikkoihin. Kymmenen vuotta sit-

ten metallinen ja logistiikan suhde oli 70/30 ja nyt tilanne on kääntynyt toisinpäin. 

Nopeasti tilanteen haltuunotto edellyttää työvoimakoulutuksen vahvaa osallistu-

mista yhteishankintakoulutukseen sekä täydennys- että perustehtäviin vaadittavan 

perusosaamisen tarjoamista. Tämä vaatisi merkittävää rahoituksen määrän kasvua. 

Ongelmana on työnhakijoiden polarisoituminen kolmeen ryhmään; niihin jotka 

saavat töitä, perustuen osaamiseensa ja aikaisempaan työkokemukseen, niihin joi-

hin työhallinnon toimenpiteillä on mahdollista saada riittävä osaamisen taso sekä 

niihin, joiden osaaminen ja elämänhallinta vaatisi myös muiden viranomaistasojen 

osallistumista asiakkaan työmarkkina-aseman parantamiseksi. 

Myös yritysten vastuuta osaavan työvoiman kouluttamisesta pitäisi edellyttää niin 

talouden nousukauden kuin ennen kaikkea talouden taantuman aikana, eikä antaa 

lomautusten tai irtisanomisten olla ensimmäinen keino. Näihin työvoimaviranomai-

nen voisi vaikuttaa ennakoivasti. 
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Näiden toimenpiteiden lisäksi vaatisi pitkäajan näkemyksellä lisätä seuraavan nou-

sukauden tarpeiden tyydyttämiseksi teknologia-alan koulutusta ja ennen kaikkea 

metallin sekä konepajateollisuuden perusosaajien määrää työmarkkinoilla. Ulko-

maalaisen työvoiman käyttö on tällä hetkellä perusteltua, mutta pitkällä aikavälillä 

kilpailu Euroopan työmarkkinoilla vaikeuttaa sen saamista. Ammatillisen koulutuk-

sen osalta, Pirkanmaan alueen omaleimaiset tarpeet olisi syytä huomioida jatkossa 

paremmin. 

Arvio talouskasvun hidastumisesta Pirkanmaalla odotetaan tapahtuvan vuoden 

2020 toisella vuosipuoliskolla. UV-käyrän ennakoituna näyttää tilanteen muuttuvan 

Pirkanmaalla vuoden 2020 aikana toimiviksi työmarkkinoiksi. 

Tampereen seutukunta

Tampere, Nokia, Kangasala, Vesilahti, Lempäälä, Pirkkala, Hämeenkyrö, 

Orivesi, Ylöjärvi, Pälkäne

Tampereen seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 406 870 henkilöä. Vuoden 

2018 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,4 % ja työttö-

miä työnhakijoita oli 18 658. Seutukunta on valtakunnallisesti yksi merkittävämpiä 

väestön kasvun alueita. Vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana seutukunnassa oli 

24 800 yritysten toimipaikkaa. Valtaosa uusista aloittaneista yrityksistä sijaitsee juuri 

Tampereen seutukunnassa. Uusia avoimia työpaikkoja oli vuonna 2018 keskimäärin 

5 148 kpl kuukaudessa eli 90 prosenttia maakunnan kaikista uusista työpaikoista. 

Tampereen seutukunnan alueella on 72 prosenttia kaikista Pirkanmaan yrityksistä. 

Vuoden 2018 aikana keskimäärin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 

9,8 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli 19 404 henkilöä.  

  Tampereen seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + 0

Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0

Työvoiman saatavuus 0 0 0

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Tampereen seutu on ollut perinteisesti vetovoimainen ja tarjonnut monipuolisen 

elinkeinorakenteensa myötä hyvät elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden toimin-

tapuitteet. Vahvuutena on laaja väestöpohja, monipuolinen yritysrakenne, inno-

vatiivinen kehitysympäristö sekä korkealuokkaisen koulutustason tarjoava oppi-

laitosverkko. Seutukunnan alueen yhteistoiminta on vahvaa ja sisäiset markkinat 

puskuroivat kysynnän laskua. Alueella ostovoima on Pirkanmaan korkeinta. Asunto-

rakentaminen on vielä hyvässä vauhdissa. Kasvua ylläpitävät investoinnit tehdään. 

Tampereen seutukunnan yleistilanne tulee olemaan vuonna 2019 samalla tasolla 

kuin vuotta aiemmin, eli taloustilanne näyttää hyvältä samoin työllisyys. Elinkeino-

elämän tilanne lähitulevaisuudessa säilyy samankaltaisena verrattuna nykytilantee-

seen. Tampere on kiinnostanut opiskelijoita jo pitkään, sillä kaupunki on tarjonnut 

monipuolista koulutusta vuosikymmenien ajan. Muuttamiseen on aina liittynyt toi-

veita tulevaisuudesta, toimeentulosta ja paremmasta elämästä. Tampereelle saavut-

tiin aikoinaan teollisuustyöpaikkojen perässä. 

Tampere houkuttelee paljon myös työttömiä. He kokevat, että alueella saattaisi olla 

töitä ja paljon aktiviteettejä koska työttömänä olisi aikaa. Isoissa kaupungeissa on 

myös paljon vuokra-asuntotarjontaa sekä osa- ja määräaikaisia töitä. Tampere on on-

nistunut luomaan itsestään hyvän mielikuvan Ja se koetaan helppona paikkana tulla 

ja jäädä. Tampereelle muutetaan kaupungin kehyskuntien ja Pirkanmaan lisäksi pal-

jon myös koko maasta. Vetovoiman lisäksi Tampere on onnistunut hyvin säilyttämään 

myös pitovoimansa. Tampere on myös ulkomaalaisten suosima muutto kohde. 

Monitoimiareenan rakentamisen ensimmäinen vaihe on valmis 2020. Hankkeen on 

arvioitu valmistuvan vuosina 2023–24. Tullin alueen tarkempi suunnittelu ja yleisten 

alueiden investoinnit ovat jaksottamatta. Tullin alueen suunnitelmassa on noin  

116 000 neliökilometriä uutta rakennus- oikeuspotentiaalia, josta 72 000 neliö-

kilometriä asumista. Lempäälän aurinko- paneelikenttä ja muut energiajärjestel-

män rakenteet valmistuvat syksyyn 2019 mennessä. Koko aurinkopaneelien kenttä 

on käytössä loppuvuodesta 2019. Polttokennoissa on kiinnitetty erityistä huomiota 

energiatehokkuuteen, päästöihin ja käyttövarmuuteen. Uusiutuvan energian-

kapasiteetin

kasvaessa vaihtelevan tuotannon osuus lisääntyy. Keskuspuhdistamo valmistuu  

vuonna 2024. Valmistuttuaan se käsittelee Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven, 
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Lempäälän, Vesilahden ja Pirkkalan jätevedet.Ennusteen mukaan Tampereen ja 

Lempäälän välinen liikenne kaksinkertaistuu 20 vuodessa. Teiden rakentamisen 

liitännäisenä Lempäälä ja Pirkkala haluavat kaavoittaa alueelle uusia laajoja yritys-

tonttialueita ja asuinalueita. Alueelle syntyy noin 20 000 uutta työpaikkaa ja sinne 

sijoittuu noin 15 000 uutta asukasta. Suunnitelmissa Tampereen kasvun pääpaino-

piste on Lempäälän suunnassa, kohti Helsinkiä. Kehätie tuo suoran yhteyden lento-

kentälle. Tulevaisuudessa kehätie 2 on määrä rakentaa Kangasalan Lentolaan asti ja 

vielä kaukaisemmassa tulevaisuudessa jopa Jyväskyläntielle Tarastenjärvelle saakka. 

Vaikka Tampereen seudulle saadaan lisää joukkoliikennettä, se ei riitä estämään 

ruuhkia. Tampereen seutu on myös keskeisten valtateiden risteyskohta, joten ohit-

tavaa liikennettä ja logistisia kuljetuksia on paljon. Valtatie 3:n oikaisu tehdäänkin 

ennen kaikkea valtakunnallista liikennettä varten. 

Tampereen seudun vetovoimaisuuden lisääminen on välttämätöntä ja siitä hyötyisi 

koko maakunta. Pirkanmaalla varsinkin Tampere nousee ja kasvaa hyvää vauhtia. 

Kun yhdistetään kaikki keskustan ja lähialueiden isot rakennushankkeet, listasta tu-

lee pitkä ja vaikuttava. Tampere on panostanut valtavasti kaupungin kehittämiseen, 

koska sen väkiluku kasvaa muutamalla tuhannella joka vuosi. Pelkästään keskus-

taan muuttaa ennusteen mukaan tuhat uutta asukasta joka vuosi seuraavat pari-

kymmentä vuotta. Kaupunki panostaa vetovoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Alueella sijaitsee merkittäviä eri teollisuusalojen vienti- ja kotimarkkinayrityksiä. 

Tampereen seutukunnan yritykset kokevat alueen kokonaistilanteen olevan saman-

kaltainen kuin vuotta aiemmin eli erinomaisena. Henkilöstön määrä kasvaa jatkos-

sakin. Tampereen seutukunnan positiivinen henkilöstönlisäyksen vaikutus ulottuu 

välillisesti koko Pirkanmaata kattavaksi. Liikevaihdon osalta kasvua odotetaan edel-

leen kuluvan vuoden aikana. Kannattavuus säilyy ennallaan, mutta investointien 

tarve hieman vähenee. 

Tulevaisuuden osaamisen ja tutkimuksen ala saattaa olla digitalisaatio ja kierto-

talous, jotka ovat kasvamassa Tampereen seudulla. Alueella on kehitetty määrä-

tietoisesti edellä mainittujen alojen osaamista. Korkeatasoinen tutkimus- ja kou-

lutusosaaminen tarjoaa vahvan tukiverkon alan yrityksille. Yhtenä uutena hanke-

kokonaisuutena on ollut keskustelua kiertotalouden vahvistamisen kehitystyöstä 
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Tampereen seutukunnan alueella. Cleantech-teknologian merkitys korostuu maail-

malla koko ajan enemmän ja Tampereen seutukunnan alueella oleva alan osaami-

nen olisi saatava nopeasti kaupallistetun palvelun tai tuotteen tasolle. Pirkanmaalla 

on hyvä sijainti ja hyvät logistiset yhteydet esimerkiksi lentokentältä joka suuntaan, 

joskin kehitettävää on sekä lento- että rautatieyhteyksissä. Nykyisiä yhteyksiä kehit-

tämällä/optimoimalla saadaan parannuksia aikaan. Tampereen logistinen sijainti on 

valtakunnallisesti hyvä. Tampere on eräänlainen liikenteenjakaja Suomen suurim-

pien kaupunkien osalta. Tietty varovaisuus leimaa toimitilamarkkinoita edelleen ja 

vuokraus- sekä sijoituspäätöksiä mietitään tarkkaan.

Vuodesta 2018 tuli kokonaisuutena Tampereen seutukunnassa edellisvuosia sel-

keästi vilkkaampi. Toimistojen tiukentuneet laatuvaatimukset ohjaavat kysyntää 

moderneihin tiloihin ja vanhempaa tilaa oli tyhjentynyt. Uuden toimistotilan ra-

kentaminen jatkuu. Tuotanto- ja varastotilojen kysyntä oli pysytellyt kohtalaisena. 

Tonttikysyntää ja uudisrakentamista esiintyy parhailla sijainneilla jonkin verran, 

kun yritykset tarvitsevat ajanmukaisempia tiloja. Kehätien varteen sijoittuvat 

alueet ovat kysyttyjä hyvien liikenneyhteyksien ansiosta. Vireillä on useita mitta-

via investointeja, jotka kehittävät keskustan toimivuutta ja ilmettä huomattavasti. 

Asuntojen uudisrakentaminen sekä yleisesti korjausrakentaminen ovat kasvatta-

neet rakennusalan työllisyyttä sekä lisänneet talouskasvua Tampereen seutukun-

nan alueella.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Perinteisesti terveydenhuolto- ja hoiva-alan työvoiman saatavuudessa oli ongel-

mia. Kaupan alalla työllisyys paranee, mutta vasta kun infrastruktuuri on valmis eli 

isot investointihankkeet saadaan päätökseen. Toisena työvoimaa tarvitsevana on 

hoiva-ala, jossa on odotettavissa kaupan alan epätyypillisten työsuhteiden vuoksi 

rekrytointiongelmia. Syynä ovat mm. vuorotyö, provisiopohjaisuus, osa-aikaisuus ja 

muut epätyypillisellä työsuhteille ominaiset piirteet kuten palkkaus ja/tai työaika. 

Palveluja koskevat myös edellä todetut ongelmat. Ongelmana on merkittävä aka-

teemisen koulutuksen saaneiden työttömien työnhakijoiden ryhmä. Korkeasti kou-

lutettujen työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes neljännes kaikista työttömistä 

työnhakijoista. Korkeasti koulutetuilla oli todettu osaamisessa olevan puutteita. 

Yksipuoleinen työnsisältö aiemmassa työsuhteessa sekä ikä ovat olleet esteenä 

pääsystä uusiin tehtäviin. Vastavalmistuneiden osaamisen puutteet työllistymisen 

osalta on todettu yritysten tarpeita kartoittaessa. 
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Tampereen seutukuntaa, kuten yleensä suurimpien kaupunkien osalta vaivaa suuri 

työttömien työnhakijoiden määrä. Vaikka työttömien työnhakijoiden määrä laskee 

nopeasti, kokonaisuudessaan ongelma ei ole kadonnut mihinkään, vaan näyttää 

olevan edelleen haaste koko alueelle. Vuoden 2018 aikana keskimäärin työttömien 

työnhakijoiden määrä laski 5 300 henkilöllä eli 21 prosentilla ja valuma yli vuoden 

työttömänä olleiden virtaan hidastui peräti 3 300 henkilöllä eli 35 prosentilla. Nuor-

ten työttömyys laski 2018 vuoden aikana keskimäärin 800 henkilöllä eli 22 prosent-

tia sekä yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä laski keskimäärin  

2 000 henkilöllä. Pitkäaikais- työttömyys oli laskenut hyvin, määrä oli keskimäärin  

6 135 henkilöä. Rakennetyöttömyydestä on tullut Tampereen seutukunnassa vaikea 

haaste, tosin määrä laski 25 prosenttia vuositasolla verrattuna. Vuositasolla oli las-

kua keskimäärin 4 100 henkilöä ja osuus oli 63 prosenttia kaikista työttömistä työn-

hakijoista. Tilanne arvioidaan olevan parempi kuin vuosi sitten ja muuttuvan astetta 

parempaan suuntaan tasaisesti kuluvan vuoden aikana.

Etelä-Pirkanmaa

Valkeakoski, Akaa, Urjala

Etelä-Pirkanmaan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 42 550 henkilöä.  

Vuoden 2018 joulukuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta  

oli 9,0 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 1 722. Vuoden 2018 toisen neljänneksen ai-

kana seutukunnassa oli 2 240 yritysten toimipaikkaa. Uusia avoimia työpaikkoja oli 

vuonna 2018 keskimäärin 252 kpl kuukaudessa. Vuonna 2018 työttömien työnhaki-

joiden osuus keskimäärin työvoimasta oli 8,8 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita 

oli keskimäärin 1 679 henkilöä.  

Etelä-Pirkanmaa
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + 0

Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0

Työvoiman saatavuus 0 0 0

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Seutukunta on kilpailukykyinen, korkean osaamisen ja ammattitaitoisen työvoi-

man tarjoava alue. Etelä-Pirkanmaan vahvuuksia ovat kohtalaisen kestävä väestö-

tilanne, sekä aktiivinen toiminta yrityssektorilla. Haasteena koetaan työttömyyden 

rakenne sekä uusien yritysten hankinta, lähinnä kaupanalalle ja palvelusektorille. 

T&k -toimintaan odotetaan kasvua. Alueella vallitsee positiivinen ilmapiiri tulevai-

suuden suhteen. Seutukunnan yritysten tilauskirjat ovat hyvällä tasolla. Alihankin-

taketjut ovat pitkiä ja loppupään yrityksille nykyinen tilanne oli parantunut selvästi. 

Muutamia suuria investointeja on alueella myös tehty. Valtaosa alueen yrityksistä 

on kansainvälistymiseen suuntautuneita. Samoin osalla on hyvää kokemusta ulko-

maan kaupasta. Etelä-Pirkanmaa vetää yrityksiä juuri hyvän sijaintinsa vuoksi. Seu-

tukunnan sijainti Tampereen läheisyydessä ja edullisemman asumiskustannustason 

vuoksi on houkutteleva vaihtoehto varsinkin niille, jotka arvostavat omakotitalo-

asumista. Kehityssuunta on kuitenkin hyvä, Valkeakoskelle on rakennettu paljon. 

Pientalorakentaminen on voimakkaassa kasvussa alueen kunnissa. 

Yritysten uudet työpaikat parantavat alueen kuntien taloudenpitoa verokertymän 

kasvaessa. Myös työttömyys on paremmalla mallilla kuin aikoihin. Alueen yhteydet 

ovat loistavat. Etelä-Pirkanmaan halki kulkee Helsinki-Tampere moottoritie, joka 

mahdollistaa tehokkaan logistisen toiminnan alueen sisällä. Matkaa Tampereelle 

noin 50 km, Helsinkiin 120 km sekä Turkuun 100 km. Etelä-Pirkanmaa tarvitsee edel-

leen uutta kasvua ja uusia veronmaksajia. Vain kasvun kautta ydinkeskustan pal-

velut pysyvät monipuolisina ja tasokkaina. Kiinnostavuutta olisi siis lisättävä myös 

investointien näkökulmasta.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Keskeisiä toimialoja ovat edelleen paperi- ja pakkausteollisuus, metalliteollisuus, 

elintarviketeollisuus ja muovialanteollisuus sekä elementtiteollisuus. Näkymät jat-

kon kannalta riippuvat euroalueen kehityksestä ja viennin vedosta. Kasvualoina 

ovat kauppa- ja palvelualat ja muutamat energiatekniikkaan liittyvät uudet teolliset 

yritykset. Näkymät ovat hyvät varsinkin kotimarkkinoilla. Kasvualoina voi pitää ele-

menttiteollisuutta, sairaalatuotteita valmistavaa yritystoimintaa sekä leipomoalan 

yritystoimintaa. Etelä-Pirkanmaan seutukunnan pk-yritykset kokevat alueen koko-

naistilanteen olevan parempi kuin oli aiemmin. 
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Henkilöstön määrän kasvua odotetaan myös jatkossa. Liikevaihto kasvoi ja kasvaa 

jatkossakin. Kannattavuus sekä investoinnit saattavat kasvaa hieman. Kasvua hakee 

kuitenkin noin neljännes yrityksistä. Etelä-Pirkanmaa on monipuolisen yritystoimin-

nan aluetta jonka pitäisi paremmin hyödyntää alueen hyviä yhteyksiä ja edullisem-

paa asumista. Markkinointia ja yhteystyötä siis vaaditaan jatkossa. Elinkeinoelämän 

muutokset kohdistuvat erityisesti teollisuusvaltaiseen elinkeinorakenteeseen, kun 

toisaalta sekä yksityisten että julkisten palvelujen kasvu on ollut voimakasta. Suur-

teollisuus ei enää investointienkaan yhteydessä lisää työvoimaa, vaan pienistä ja 

keskisuurista yrityksistä on tullut uusia työntekijöitä työllistävä elinkeinolohko. On 

myös uudelleen arvioitava julkista sektoria palvelujen tuottajana ja annettava tilaa 

markkinaehtoiselle palvelutuotannolle. Toimitiloja on alueella tarjolla hyvin, koko-

luokan osalta pienien toimitilojen menekki olisi selvästi suurempi. Etelä-Pirkanmaan 

osalta yhteenveto oli se, että elinkeinoelämän näkymät ovat hyvät, ja säilyvät sa-

mankaltaisina tästä eteenpäinkin.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Talouskasvu ja yritysten tarve lisätä työvoimaa näkyi myös Etelä-Pirkanmaalla. 

Rekrytointeja tehdään jatkossakin, jonkin verran osaamiskapeikkoja on nähtävillä.  

Rekrytointiongelmat ovat tulleet esiin. Tarve näkyy mm. palvelusektorilla sekä 

teollisuudessa lähinnä metallialalla. Myös monipuolinen osaaminen on arvossaan. 

Tilanne oli kuitenkin kokonaisuutena parempi kuin vuosi sitten. Työvoiman kysyntä 

saattaa kuitenkin hiipua juuri maailman talouden muutosten vuoksi, mutta ilmei-

sesti ei kuitenkaan kovin nopealla aikataululla. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Alueen ongelma on ollut hidas väestönkasvu ja erityisesti seutukunnan reuna- 

alueilla, kuten Urjalassa ja Kylmäkoskella. Työttömien työnhakijoiden määrä kuiten-

kin oli edelleen laskusuunnassa. Työttömyyden koskettaa edelleen vahvasti miehiä. 

Pitkäaikaistyöttömyys oli laskussa, lähes 40 prosenttia. Rakennetyöttömyys laski  

vastaavana aikana 30 prosenttia. Yli 50-vuotiaiden määrä laski vuositasolla, muutos  

28 prosenttia. Nuorten työttömyys laski 13 prosenttia vuositasolla vertailuna.  

Suhteellinen osuus oli pienin seutukuntavertailussa. Vuonna 2018 keskimäärin oli 

286 alle 25–vuotiasta työtöntä työnhakijaa. 
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Etelä-Pirkanmaan tilanne työttömyyden rakenteen osalta on ollut viime aikoina 

laskussa, kuten aikaisemmin todettiin. Perinteisesti alueen teollisuuden irtisanotut 

ovat tehneet kapealla osaamisella ja vähäisellä koulutuksella työtä vuosikymmenet 

ja on todella haasteellista työllistyä uudestaan nopeasti. Tästä syntyy myös osal-

taan rakennetyöttömyyden selkäranka. Onneksi tilanne on parempi kuin aiemmin. 

Kokonaisuutena näyttää siltä, että työttömyyden kehitys on laskeva eli positiivinen 

myös noin 12 kk eteenpäin tarkasteltuna. Etelä-Pirkanmaan reuna-alueiden työpaik-

kaomavaraisuus tai työpaikkojen määrä ei ole ollut riittävä, joten normaali tilanne 

on se, että työmatkat saattavat olla kohtalaisen pitkiä

Ylä-Pirkanmaa

Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat, Juupajoki

Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 23 000 henkilöä. Vuoden 

2018 joulukuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,1 % ja 

työttömiä työnhakijoita oli 876. Vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana seutukun-

nassa oli noin 1 700 yritysten toimipaikkaa. Uusia avoimia työpaikkoja oli vuonna 

2018 keskimäärin 104 kpl kuukaudessa. Seutukunta oli ainoana maakunnassa, jossa 

avoimien työpaikkojen määrä laski vuositasolla. Vuoden 2018 aikana keskimäärin 

työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,6 prosenttia ja työttömiä työn-

hakijoita oli 826 henkilöä.  

  Ylä-Pirkanmaa
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + 0

Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0

Työvoiman saatavuus 0 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi



117

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueen vahvuuksia ovat pitkä teollinen perinne ja monipuolinen pienyrityskanta 

sekä kulttuuri- ja matkailu. Haasteita ovat teollisuuden rakennemuutos, koulutus-

paikkojen väheneminen ja monipuolisuuden puute sekä ikärakenteen muutos. 

Pienyritysten määrän kasvu syntyy kiinnostuksesta yrittäjyyteen. Muutos on ollut 

positiivinen ja toimiva yrityssektori oli kohtalaisen kasvuhakuista. Alueella on vah-

vaa alihankintateollisuutta ja uusia materiaaleja hyödyntäviä yrityksiä. Haasteena 

on perinteisen alihankintateollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen ja kaupallistami-

nen. Alueen yleistilanne on kohtuullinen ja näkymät ovat teollisuudessa edelleen 

hyvät. Kasvuyritykset toimivat pääsääntöisesti palvelualalla sekä teknologia-alalla. 

Ylä-Pirkanmaan kehittämisteemoihin kuuluu kumi- ja muovialan toiminnan tukemi-

nen ja toimintaympäristön parantaminen. Alueellinen muovialantuotteiden val-

mistus mm. Virroilla keskittyy muovien uusiokäyttöön teollisuuden tarpeita silmällä 

pitäen. Ylä-Pirkanmaan toiminta-ajatukseen kuuluu myös matkailun ja kulttuurin 

eriosa-alueiden tukeminen ja kehittäminen. Myös kaupan ja yleisesti ottaen eri pal-

veluiden parantaminen koetaan kilpailukyvyn kannalta oleellisen tärkeäksi kokonai-

suudeksi. Kokonaisuus näyttää kohtalaisen hyvältä niin teollisuudessa kuin palvelu-

sektorilla.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Paperi- ja teknologiateollisuus ovat olleet alueen keskeisiä toimialoja. Näkymät ovat 

paperiteollisuudessa osalta hyvät, samoin alueen muiden puutuotteiden valmistus 

oli kasvanut. Muovialalla tilauskanta on hyvällä tasolla. Kasvua lisääviä investoin-

teja harkitaan vakavasti. Alueella toimii muutamia muovituotevalmistajia, jotka ovat 

kasvamassa taantumasta huolimatta ja potentiaalisia kasvuyrityksiä. Kehittyvien yri-

tysten tilauskannat ovat kohtuullisella tasolla, mutta investoinnit ovat vielä pieniä. 

Tällä hetkellä alueelle ollaan suunnittelemassa muutamien yritysten kanssa tuotan-

totilojen laajennuksia. Ylä-Pirkanmaan seutukunnan yritykset kokevat alueen koko-

naistilanteen olevan parempi kuin vuotta aiemmin, henkilöstön määrän odotetaan 

kasvavan. Liikevaihto ja kannattavuus paranevat vuositasolla. 

Kasvua hakee yli neljännes yrityksistä. Ongelmiakin löytyy. Tuotannolliseen toimin-

taan suuntautuneet yritykset saattavat jossain tapauksessa harkita paikkakunnan 

vaihtoa johtuen Ylä-Pirkanmaan sijainnin sekä kulkuyhteyksien vuoksi. Logistiset 

yhteydet hoidetaan lähinnä maantieverkon kautta. Käytössä on rautatie ainoastaan 
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Mänttä-Vilppulan suunnalla. Alueella olevien vapaiden toimitilojen tarve on saman-

kaltainen kuin vastaavissa seutukunnissa, pienten toimitilojen saanti on olennai-

nen ongelma. Ylä-Pirkanmaan elinkeinoelämän näkymät ovat entisellään vuoden 

takaiseen verrattuna. Päivittäistavarakauppa näyttää kasvavan tasaisesti. Sahat ovat 

investoineet lähivuosina kohtuullisen paljon. Näkymät sahojen osalta ovat hyvät. 

Sahojen toiminta tuo seudulle laajemminkin useita välillisiä työpaikkoja kone- ja 

kuljetusyrityksiin. Pieniä investointeja on odotettavissa yksityisillä sahoilla. Paperi-

teollisuudessa on meneillään joitakin investointeja. Teknologiateollisuuden viime 

vuosi oli jo hyvä, mutta nyt on odotettavissa lisää kasvua. Yhteistyötä Ylä-Pirkan-

maan kuntien kesken on tiivistetty viime vuoden aikana ja meneillään on useita  

yhteisiä suunnitelmia. Verkostoitumisella on saatu lisää vaikuttavuutta alueelle. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Mitään suuria rekrytointeja ei ole tiedossa. Tietyissä ammateissa on olemassa jo 

työvoimapulaa, kuten metallialan moniosaajista sekä opetusalan henkilöstöstä. 

Parhaat työllistävät alat tällä hetkellä ovat palvelut, matkailu, sosiaali- ja terveysala, 

siivoustyössä sekä majoitus-suurtaloustyössä. Ylä-Pirkanmaalla koulutetaan jonkin 

verran aloille, joilla ei ole alueella riittävästi kysyntää. Koulutusaloja olisi syytä tar-

kentaa muuttuvan tilanteen mukaisesti mahdollisimman nopeasti, jotta alueellinen 

yrityskanta jatkossa saisi osaavaa työvoimaa helpommin. Alueella on ongelmana 

korkeamman koulutusasteen omaavien henkilöiden saanti työmarkkinoiden käy-

tettäväksi. Tämä rajoittaa jonkin verran yritysten talouskasvua, kansainvälistymistä 

sekä myös ulkomaan kaupan aloittamista tai sen kasvattamista. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömyys oli vuoden aikana laskenut Ylä-Pirkanmaalla. Osalle irtisanotuista ja 

lomautetuista työmarkkinoille palaaminen on ollut vaikeaa ja vaatii pitkäjänteistä 

työtä. Työllistymistä vaikeuttaa mm. vanhentunut koulutus, yksipuolinen työkoke-

mus ja uudelleen kouluttautumismahdollisuuksien vähyys. Nuorten alle 25-vuotiai-

den työttömyys on laskenut 25 prosenttia vuoden takaisesta tilanteesta. Henkilö-

määrä oli keskimäärin 90 henkilöä vuoden 2018 aikana.

Tämä tilanne on alueen tulevaisuuden kannalta erinomainen asia, koska juuri nuo-

ret muuttavat maakunnan reuna-alueilta kasvukeskuksiin vieden samalla osaa-

misensa mukanaan. Toisaalta osalla nuorilla on myös moninaisia ongelmia, joten 
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heidän ohjaamisensa eteenpäin vaatii erityisiä ponnistuksia. Nuorisotyöttömyyden 

arvioidaan laskevan vielä nykyisestä. Yli 50-vuotiaiden tilanne oli muuttunut vuo-

den 2018 aikana. Yli 50-vuotiaita oli lähes 24 % vähemmän työttömänä työnhaki-

jana, kun vertailu tehdään vuositasolla. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä laski 

lähes 38 prosenttia vuositasolla verrattuna. Rakennetyöttömyys oli laskenut hieman 

yli neljänneksellä. Tämä kertoo myös TE-hallinnon aktiivisesta otteesta sekä siitä, 

että myös pitkäaikaistyötön on potentiaalinen työntekijä. Seutukunnan alueen ra-

kenteellinen työttömyys on kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvällä mallilla verrat-

tuna muihin Pirkanmaan seutukuntiin. Arvion mukaan työttömyystilannetta pidet-

tiin vuoden takaiseen verrattuna parempana ja säilyvän samankaltaisena kuluvan 

vuoden ajan.

Lounais-Pirkanmaa

Punkalaidun, Sastamala

Lounais-Pirkanmaan seutukunnassa asui vuoden 2018 joulukuun lopussa 27 530 

henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 

7,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 851. Vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana 

seutukunnassa oli 2 270 yritysten toimipaikkaa. Uusia avoimia työpaikkoja oli 

vuonna 2018 keskimäärin 153 kpl kuukaudessa. Vuoden 2018 aikana keskimäärin 

työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,3 prosenttia. Työttömiä työn-

hakijoita oli keskimäärin 749 henkilöä.  

 Lounais-Pirkanmaa
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + 0

Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0

Työvoiman saatavuus 0 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lounais-Pirkanmaan seutukunnan yrityskanta on monipuolinen ja alueella on 

paljon pk-yrityksiä. Yritykset ovat hyvin verkostoituneita ja ovat hakeneet yhteis-

työ- ja verkostokumppaneita aktiivisesti myös omalta seutukunnalta. Aktiivisuus ja 

eteenpäin katsominen kuvaavat alueen yrityksiä parhaiten. Pienten yritysten haas-

teena oli markkinointiosaamisen eli tuotekehityksen johtaminen sekä asiakkaan ja 

ajoituksen tunteminen. Lisäksi koetaan kasvuhalukkuuden puutetta. Tulevaisuu-

den haasteena on osaavan työvoiman saatavuus. Arviona on, että yrityksiä syntyy 

vuonna 2019 jonkin verran enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosi 2018 oli hyvä, 

joten haastetta löytyy sen osalta. Uudet yrityksen ovat suurimmalta osaltaan pieniä 

alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Voidaan sanoa, että Lounais-Pirkanmaalla on 

yleisesti positiivisia merkkejä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittymisestä

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Lounais-Pirkanmaan keskeiset toimialat yrityssektorilla ovat metalli-, kumi- ja muo-

viteollisuus sekä puu- ja rakennusala. Seudulla on runsaasti myös alkutuotantoon 

liittyvää yrittäjyyttä. Useissa alueen yrityksissä on panostettu kansainvälisyyteen 

ja vientiin, sekä kehittämistyöhön ja yritysten väliseen keskinäiseen yhteistyöhön. 

Yritysten tilauskannat yleisesti ovat vuoden 2018 aikana olleet hyvät. Lounais-Pir-

kanmaan seutukunnan yritykset kokevat alueen kokonaistilanteen olevan kuluvana 

vuonna parempi kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön määrän pientä kasvua odote-

taan, eli tilanteen odotetaan kehittyvän suotuisaan suuntaan. Liikevaihdon osalta 

kasvua tulisi vielä vuoden 2019 ajan. Kannattavuus ja investointien määrät kasvavat 

hieman. Lounais-Pirkanmaan keskeiset toimialat yrityssektorilla ovat teknologia-

teollisuus sekä kumi- ja muoviteollisuus. Nämä osaltaan ovat niitä joilla on mahdol-

lisuuksia kansainvälisille markkinoille ympäristöteknologian saralla. Näkymät ko. 

aloilla on kohtalaisen hyvät. Useissa alueen yrityksissä on panostettu kansainväli-

syyteen ja vientiin, sekä kehittämistyöhön ja yritysten väliseen keskinäiseen yhteis-

työhön. Yritysten tilauskannat yleisesti ovat vuoden 2018 aikana olleet kohtalaisia. 

Odotukset vuodelta 2019 ovat korkealla.

Teollisuuden työvoiman hankinta on ollut Lounais-Pirkanmaalla jatkuva haaste, 

samoin korkeasti koulutetun osaajaryhmän hankinta alueen teollisuuden pk-sekto-

rille. Alueen yritysten dynamiikka tuo koko ajan uutta ja talous huomioituna pär-

jää hyvin. Luoteis-Pirkanmaan yrityksistä lähes puolet ilmoittaa hakevansa kasvua 
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seuraavan vuoden aikana. Työpaikkaomavaraisuus on Lounais-Pirkanmaalla tois-

taiseksi hyvä. Tämä on myös osaltaan auttanut alueen taloustilannetta säilymään 

keskimääräistä paremmalla mallilla. Toimitilaongelmaa löytyy myös täältä. Tarjolla 

ei ole tarpeeksi oikean kokoluokan liike- tuotantotilaa. Alueella kaavoitetaan myös 

muihin taajamiin tontteja kuin pelkästään keskusalueen läheisyyteen. Tällä tavalla 

seutukunta saavuttaa parhaan mahdollisen ja toimivan asuin- sekä yrityskentän 

koko aluetta kattavaksi. Yhteenvetona voi todeta, että Lounais-Pirkanmaalla talous 

sekä työllisyystilanne kohentuvat myös seuraavan vuoden aikana.

Sastamalan kaupunki rakentaa ensi vuonna kouluja, katuja ja yhdyskuntatekniikkaa 

useilla miljoonilla euroilla enemmän kuin normaalivuosina. Näin käy, jos kaupungin 

investointitaso pysyy alustavan suunnitelman mukaisena. Sastamalan lähivuosien 

talouden rasitetta kasvattavat myös vuotuiset perusinvestoinnit, muun muassa  

katujen ja viemäreiden kunnostus on pidettävä käynnissä.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Rekrytointien suhteen osassa yrityksiä oli oltu ripeitä. Työmarkkinoilla Lounais- 

Pirkanmaa koetaan yritysmyönteisenä alueena ja yritysten hyvinvointiin panoste-

taan sekä niiden toivotaan tulevaisuudessa investoivan alueelle entistä enemmän. 

Myös täällä koetaan haasteena rekrytointiongelmat. Työvoiman saatavuuden nä-

kökulmasta Lounais-Pirkanmaalla ovat jatkossakin tärkeitä sosiaali- ja terveysala, 

palvelut sekä teollisuus. Teollisuuden toimialoilla oli haettu ammattitaitoisia osaa-

jia mm. rekrytointikoulutuksen avulla. Monella toimialalla on tuotannon käynnis-

tykseen tai lisäyksestä johtuvaa kasvua ja rekrytointeja. Palvelualoilla on etenkin 

asiantuntijatasoisista työntekijöistä kysyntää sekä keittiö- ja puhtaanapitotyönteki-

jöistä pulaa. Työttömien henkilöiden koulutustausta tai työkokemus eivät riittävän 

hyvin täytä työmarkkinoiden nopeasti muuttuvia tarpeita. Työttömyyden pitkitty-

minen aiheuttaa myös osaamispääoman heikkenemistä suhteessa työmarkkinoiden 

kasvaviin vaatimuksiin. Osaavan työvoiman haasteet näkyvät erityisesti sosiaali- ja 

terveys sektorilla sekä keittiö- ja puhtaanapitoaloilla. Teollisuuden sektorilla osaavan 

työ voiman saatavuuden haasteet näkyvät erityisesti asiantuntija- ja toimihenkilöi-

den saatavuudessa. Lounais-Pirkanmaalla on ollut vaikeuksia saada korkeasti koulu-

tettuja henkilöitä, jotta alueen tietynlaiset osaamistarpeet tulisivat täytettyä.
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työpaikkaomavaraisuus on Lounais-Pirkanmaalla toistaiseksi hyvä. Alueen työttö-

mien työnhakijoiden määrä oli laskenut. Työttömyysasteella mitattuna vuoden 2018 

tilanne näytti hyvältä koko Pirkanmaahan verrattuna. Seutukunnan työmarkkinoilla 

tapahtuneet muutokset eivät yksistään selitä työttömyyden kehitystä. Yleisesti ot-

taen alueella on työikäisellä väestöllä keskimääräistä alhaisempi koulutustaso muu-

hun maahan verrattuna. Taantuman aikana yrityksistä työttömäksi jääneillä hen-

kilöillä on ollut melko alhainen koulutustaso ja kapea-alainen työkokemus. Edellä 

mainituilla seikoilla on merkitystä työmarkkinakilpailukykyyn ja työllistymis-mah-

dollisuuksiin. Pitkä-aikaistyöttömien määrä oli laskenut paljon vuoden takaisesta 

tilanteesta, eli lähes 50 prosenttia vuosikeskiarvolla mitattuna. Rakennetyöttömyys 

oli laskenut 37 prosenttia. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys laski vuosita-

solla verrattuna 31 %. Nuoria työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin vuonna 2018 

90 henkilöä. Nuorten työttömyyden lasku on ollut positiivinen signaali eikä tuota 

suurta haastetta. Nopeita toimenpiteitä vaaditaan kuitenkin, ettei nuorten muutto-

liike työn perässä aiheuta tulevaisuudessa osaamisvajetta työmarkkinoilla. Lounais- 

Pirkanmaalla yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli laskenut vuosi-

tasolla verrattuna noin 32 prosenttia. Lounais-Pirkanmaan työttömyystilanne parani 

vuoden aikana ja entistä parempaa on odoteltavissa kuluvan vuoden aikana. Työlli-

syystilanne on edelleen Pirkanmaan seutukunnista paras.
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Luoteis-Pirkanmaa

Parkano, Ikaalinen, Kihniö

Luoteis-Pirkanmaan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 15 400 henkilöä.  

Vuoden 2018 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,4 % ja 

työttömiä työnhakijoita oli 552. Vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana seutu-

kunnassa oli 2 240 yritysten toimipaikkaa. Uusia avoimia työpaikkoja oli vuonna 

2018 keskimäärin 75 kpl kuukaudessa. Vuoden 2018 aikana oli keskimäärin 544 työ-

töntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,2 prosenttia.  

 Luoteis-Pirkanmaa
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + 0

Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0

Työvoiman saatavuus 0 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Parkano ja Ikaalinen panostavat markkinointiin, jolla alue tehdään kiinnostavaksi 

niin yritysten kuin uusien asukkaiden silmissä. Alueen teollisuus on kyennyt koh-

tuullisesti säilyttämään työpaikat. Yritysten tilauskannat ovat hyvät ja ennustetta-

vuus tilanteen kehittymisestä on positiivista. Tilanne on ollut samanlainen viimeisen 

vuoden ajan. Talouden osalta positiivinen muutos oli toteutunut vuoden 2018 ai-

kana. Palvelutarjonnassa on lievää kasvua. Yrittäjien keskuudessa on vahvaa vireyttä 

ja uskoa tulevaisuuteen. Kaupunki panostaa merkittävästi perusopetukseen ja sa-

malla varmistaa kaupungin kiinnostavuuden myös jatkossa varsinkin lapsiperhei-

den osalta. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Alueen keskeisillä metalliteollisuuden yrityksillä tilanne on parempi kuin aiem-

min. Alueen vientiteollisuus oli saanut vientikauppaa liikkeelle toivotulla tavalla. 

Odotuksissa on pientä toiveikkuutta myös lähitulevaisuuden osalta. Mekaaninen 
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puutuotanto oli säilyttänyt hyvän tason. Yleisesti puualan tuotanto oli onnistunut 

valmistamaan uusia innovatiivisia ratkaisuja. Rakentaminen oli nykytilanteessa lisän-

nyt kysyntää. Tällä hetkellä kasvualat ovat vielä epävarmoja. Alueen matkailutoimin-

taa oli kehitetty. Bioenergian tuotannon lisäämiseen on panostettu sekä ekologisen 

rakentamisen kiinnostavuuden lisäämisessä. Parkanon ja Kihniön alueella olevista 

työpaikoista noin 75 % on pienissä, alle 10 hengen yrityksissä. Lähes sama tilanne 

oli Ikaalisissa. Suurten yritysten merkitystä lisää se, että kokonsa puolesta yritykset 

synnyttävät ympärilleen erilaisia alihankintatoimintaa ja lisäävät välillisesti kysyntää 

mm. palvelusektorilla. Suuret yritykset vaikuttavat näin omalta osaltaan myös pien-

ten yritysten työpaikkoihin. Luoteis-Pirkanmaan Pk-yrityksistä useampi kuin aiemmin 

ilmoittaa hakevansa kasvua seuraavan vuoden aikana, mutta yritetään säilyttää mark-

kina-asema ja toimintakyky myös jatkossa. Muutamia uusinvestointeja on suunnitel-

missa, toteutuksessa ja ylläpitoinvestointeja tehdään normaalitasolla. Samoin tuote-

kehitystä ja jotain innovaatioita on toteutumassa sekä suunnitteilla. 

Luoteis-Pirkanmaan seutukunnan yritykset kokevat alueen kokonaistilanteen ole-

van parempi kuin vuotta aiemmin, samoin odotetaan henkilöstön määrän kasvua 

mikä on työllisyystilanne huomioituna positiivinen asia. Liikevaihto ja kasvuodo-

tukset säilyvät ennallaan, investoinnit lisääntyvät ja kannattavuus paranee. Kasvua 

hakee valtaosa yrityksistä. Uusia yrityksiä oli perustettu edellisvuoteen verrattuna 

lähes yhtä paljon. Elinkeinorakenne on monipuolistumassa, mutta liiketoiminnan 

kannattavuuden arviointiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja välttää liiallista 

optimistisia ja usein kuitenkin tarvittavat varasuunnitelmat puuttuvat. Yrityksille 

oli tarjolla hyvin tuotannollisia tiloja sekä liiketiloja, koska kysynnällinen tarve tällä 

hetkellä on selvästi pienille liiketiloille sekä keskisuurille tuotantotiloille. Tähän on 

alueella kiinnitetty erityistä huomiota jakamalla suuria toimitilayksiköitä pienempiin 

kokonaisuuksiin yritysten tarpeiden mukaisiin kokoluokkiin. Luoteis-Pirkanmaata 

koskevassa yhteenvedossa arvioitiin, että elinkeinoelämän näkymät ovat paremmat 

vuoden takaiseen verrattuna. Muutos taloustilanteen osalta arvioidaan kehittyvän 

suotuisaan suuntaan ainakin kuluvan vuoden ajan.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Luoteis-Pirkanmaalla työvoima ikääntyy, jolloin rekrytointiongelmia tulee jatkossa 

esiintymään entistä enemmän. Aiemmin tapahtunut nuorten työllisyystilanteen 

heikentyminen vaikuttaa myös siihen, että nuoret ovat siirtyneet pois alueen työ-

voimasta. Tämä aiheutuu osaksi jatko-koulutusmahdollisuuksien vähenemisestä 
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alueen oppilaitoksissa. Luoteis-Pirkanmaa ei poikkea muista Pirkanmaan seuduista 

siinä, että eniten työvoimaa kysytään sosiaali- ja terveys aloilla. Erityisesti lääkärien 

ja sairaanhoitajien töihin on vaikea saada työvoimaa. Teollisuus tarvitsee myös jat-

kossa osaajia. Myyntiala kaipaa tekijöitä. Mitään suuria rekrytointeja ei ole tiedossa, 

tarve työvoimalisäyksille on tasaista. Rakennusala tarvitsee alueelle lisää ammat-

titaitoista henkilöstöä varsinkin työnjohtoon. Yritykset kaipaavat kuitenkin toimi-

alasta riippumatta jatkossakin uutta henkilöstöä. Osaavan työvoiman saannin tur-

vaamiseksi opiskelumahdollisuuksien säilyminen alueella on ensiarvoisen tärkeää. 

Koulutus on nähtävä alueellisena voimavarana ja välttämättömyytenä, jotta alueen 

väestö saadaan kasvu-uralle joka myös mahdollistaisi nykyisten ja uusien yritysten 

toiminnan.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Tilanne oli parantunut huomattavasti. Alueen työllisyystilanne kohentuu hyvää 

vauhtia. Haasteitakin löytyy; irtisanotuilla, pitkään työelämässä ja samoissa työ-

tehtävissä olleiden paluu työmarkkinoille on ollut erittäin vaikeaa. Vanhentuneen 

koulutuksen ja kapea-alaisen osaamisen vuoksi uuden työn löytäminen ei ole help-

poa. Lisäksi ikääntymisen myötä on monella jo terveydellisiä ongelmia. Työttömyy-

den kesto oli onneksi alkanut laskea ja pitkäaikaistyöttömien määrä on vähenty-

nyt lähes 45 % verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Rakennetyöttömyys oli 

laskenut 30 prosenttia vastaavana aikana. Yli 50-vuotiaiden tilanne on muuttunut 

Luoteis-Pirkanmaalla, työttömyystilanne oli parantunut ja työttömänä oli ollut lä-

hes 29 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Positiivista kehitystä on ollut nuorten 

alle 25-vuotiaiden kohdalla, joita oli 27 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Keskimäärin vuoden 2018 aikana oli ollut 55 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. 

Kokonaisuudessaan nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä 

Luoteis-Pirkanmaalla ei ole enää määrällisesti suuri. Alueella työttömyys koskettaa 

ennen kaikkea miehiä ikäluokasta riippumatta. Työllisyys on kohentunut edellisvuo-

den vastaavasta ajankohdasta. Tilanne jatkuu hyvänä kuluvan vuoden ajan. Alueen 

tulevaisuuden kiinnostavuus yritysten ja asukkaiden kannalta ratkaisee tämän asian 

muuttumisen suuntaan tai toiseen. 



126

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:28 ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Kanta-Häme
Kanta-Hämeessä asui vuoden 2018 lopussa 171 436 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 1 284 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,9 % ja työttömiä työnhakijoita oli 7 242. 

 Kanta-Häme
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - - --
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Vahvuudet löytyvät muun muassa monipuolisesta elinkeino- ja osaamisrakenteesta 

sekä metropolialueen ja kasvuvyöhykkeen heijastusvaikutuksista ja niiden tarjoa-

mista kasvumahdollisuuksista. Haasteena on sijainnin hyödyntäminen. Sijainti Hel-

sinki-Tampere kasvuvyöhykkeellä on loistava, mutta sitä ei ole vielä kyetty elinkei-

notoiminnassa tai osaajien houkuttelussa riittävästi hyödyntämään. Väestönkehi-

tyksen tasapainottaminen on alueen suurimpia tulevaisuuden haasteita. Työvoiman 

saatavuus tuo haasteita yritysten kasvulle ja sijoittumiselle alueelle

Työllisyys- ja työttömyysasteilla mitattuna Kanta-Hämeen tilanne on hyvä. Työlli-

syysaste (15–64-vuotiaat) on maakunnista neljänneksi korkein ja maan keskiarvoa 

korkeampi. Nuorten työllisyysaste (15–24-vuotiaat) on maan keskiarvossa. Vastaa-

vasti työttömyysaste (TEM työnvälitystilastot) on maakunnista viidenneksi matalin 

ja maan keskiarvoa matalampi. Nuorten työttömyysasteen osalta maakunta sijoit-

tuu maan keskiarvoon.
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Monipuolinen elinkeino- ja osaamisrakenne tarjoaa mahdollisuuden uudistumi-

selle ja vähentää alueen haavoittuvuutta. Julkisen sektorin työpaikkojen osuus tuo 

edelleen vakautta maakunnan aluetalouteen. Perinteisesti vahvoja toimialoja ovat 

kone- ja metalliteollisuus, maanviljely ja elintarviketeollisuus. Kanta-Hämeessä on 

vahva bio- ja kiertotalouden toimialakokonaisuus. Toimintaa tehdään kansallisesti ja 

kansainvälisesti, ja maakunnasta löytyy Suomen vahvimpia alan osaajia ja edelläkä-

vijöitä eri sektoreilta. Jätehuollon ja kierrätyksen työpaikkaosuus on maakunnassa 

3,5 kertaa suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Myös koulutuksella on suhteelli-

sesti suurempi painoarvo. Alueella on monia kehittyviä logistiikka-alueita.

Luonnonvara-alat ja niihin perustuva teollisuus ovat alueen selkeitä kilpailuetuja, 

ja Kanta-Hämeellä on niissä keskimääräistä vahvempi yrityspohja. Kanta-Häme on 

luonnonvara-alan osaamiskeskittymä ja Suomen ruokamaakunta, jolla on ympärillä 

neljän miljoonan ihmisen lähiruokamarkkinat. Kehittämisen painopistealoja maa-

kunnassa ovat luonnonvara-ala ja cleantech (älykäs energiantuotanto, kiertotalous, 

ongelmajätteen käsittely, kaivannaisteollisuuden mahdollisuudet aluetaloudelle), 

elintarviketeollisuus, puolustussektori sekä matkailu (sis. tapahtumatoiminta 

ja luovat alat). Bio- ja kiertotaloutta koskien Hämeen liitto on käynnistämässä 

hanketta, jossa tehdään koko Kanta-Hämeen kattava toimijaselvitys ja kartoitetaan 

alan kasvupotentiaalia. Hankkeen tuloksia hyödynnetään Hämeenlinnan, 

Riihimäen ja Forssan seuduilla sekä Suomen kasvukäytäväverkoston työssä bio- 

ja kiertotalouden alan toimintaedellytysten parantamiseksi. Samalla kuvataan 

maakunnan osaamistasoa ja vahvuuksia myös elinvoimatyön tueksi. 

Matkailu on kasvussa ja matkailijoiden määrää alueella halutaan kasvattaa. Alku-

vuodesta Kanta-Häme palkittiin matkailualuekisassa toisella sijalla. Maakunnan 

matkailua on kehitetty viime vuosien aikana erilaisten matkailuhankkeiden avulla. 

Tällä hetkellä Kanta-Hämeen matkailutoimijoiden ja alueen kansainvälistymistä 

sekä digitaalisuutta kehitetään Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimissa  

Let’s Go Tavastia, DigiTrail ja VIKKE-virtuaalinen kulttuurimatkailuhankkeissa.  

Western Lakeland -yhteistyötä Visit Finlandin alaisuudessa on tehty vuoden alusta. 

Loppuvuodesta 2018 perustettiin yhdistyspohjainen Elinvoimaa Hämeeseen ry, 

jonka puitteissa kehitetään matkailua koko maakunnan alueella.

Tutkimus- ja kehittämistoimintamenojen (t&k-menot) osuus suhteessa yritysten 

liikevaihtoon on keskimääräistä alhaisempi. Tavoitteena on saada kasvua yritysten 

t&k panostuksiin. Euromääräisesti mitattuna tutkimus- ja kehittämistoimintamenot 
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ovat olleet maakunnassa laskussa vuodesta 2013. Samoin on vähentynyt tutkimus- 

ja kehittämistoimintahenkilöstön- ja tutkimustyövuosien määrä. Luvuissa näkyy 

alueen vahvan t&k toimijan, Luonnonvarakeskuksen, hajauttaminen, mutta luvut 

ovat laskussa myös yrityssektorilla. Tilanne on tunnistettu ja esimerkiksi Hämeen 

ammattikorkeakoulun strategiassa pureudutaan siihen, että yritysten rahaa saatai-

siin entistä enemmän tuotekehitystoimintaan. Yritysten uudistumisen ja innovaa-

tiotoiminnan kannalta (esim. digitalisaatio, tekoäly, robotisaatio) on oleellista luoda 

ja vahvistaa ylimaakunnallisia yhteistyöverkostoja ja varmistaa, että sekä ammatti-

korkeakoulun että ammatillisen koulutuksen yksiköiden ja elinkeinoelämän vuoro-

vaikutus on tiivistä.

Maakunnan oppilaitokset ovat vahvoja ja laaja-alaisia kouluttajia ja alueen kehit-

täjiä. Monipuolinen koulutustarjonta pitää yllä ja vahvistaa monipuolista osaamis-

pohjaa, ja pystyy verrattain nopeasti reagoimaan alueen muuttuviin tarpeisiin. 

Maakunnassa on koulutustarjontaa, mitä muualla Suomessa ei ole (esim. AMK-ta-

soinen liikennealan koulutus). Luonnonvarakeskuksesta löytyy pohjoismaisen ta-

son huippututkimusta maatalouden ympäristönsuojeluun liittyen. Oppilaitosten 

kansainvälistyminen on edelleen kasvussa. Hämeen ammattikorkeakoulu on saanut 

alulle koulutusvientiä Brasiliaan ja Kiinaan, ja suunnitelmissa on aloittaa ammatil-

linen tohtorikoulutus yhteistyössä ulkomaisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa. 

Forssassa Hämeen ammattikorkeakoulu käynnistää englanninkielisen, kansainvä-

lisen kiertotalouskoulutuksen vuoden 2020 alusta. Yliopistokoulutusta joudutaan 

hakemaan maakunnan ulkopuolelta. Osittain tähän ongelmaan vastaa Hämeen 

kesäyliopisto, joka tarjoaa jopa tutkintoon tähtäävää korkeakoulutusta yhteistyössä 

eri yliopistojen kanssa. Haasteena on saada maakunnassa ja maakunnan ulkopuo-

lella koulutetut osaavat nuoret jäämään ja palaamaan maakuntaan korkea-asteen 

tutkinnon suoritettuaan. 

Kasvun edellytyksistä huolimatta maakunnan väestö on vähentynyt usean vuoden 

peräkkäin. Tämä johtuu sekä luonnollisen väestönkasvun että kuntien välisen netto-

muuton negatiivisuudesta. Muun muassa korkeasti koulutetut lähtevät eivätkä tule 

työn perässä. Kun tarkastellaan kaikkien Suomessa korkeakoulututkinnon suorit-

taneiden liikkeitä, niin Tilastokeskuksen tuoreimman tiedon (2017) mukaan suurin 

osa suuntaa Uudellemaalle. Kanta-Hämeeseen asettuneiden määrä vuosi valmistu-

misen jälkeen oli vajaat kaksi prosenttia. Taustalla on pitkälti sopivien työpaikkojen 

puute.
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Tilastokeskuksen tammikuun ennakkotietojen mukaan maakuntien välinen netto-

muutto oli Kanta-Hämeessä pitkästä aikaa positiivinen. Tieto on positiivinen, sillä 

nettomuutto ei ole vastaavana ajankohtana ollut positiivinen sitten tammikuun 

2013. Monien alueiden tapaan kasvua on tullut maahanmuutosta. Luvuissa on mer-

kittävästi myös työperäistä maahanmuuttoa. Myös koko Hämeen alueella kunnille 

maksettavat pakolaiskorvaukset ovat kasvussa. Koska laskennalliset korvaukset 

maksetaan automaattisesti siihen kuntaan, missä pakolaistaustainen henkilö on kir-

joilla, voi summista päätellä, että vuoden sisällä on varsinkin Forssaan ja Riihimäelle 

muuttanut paljon pakolaistaustaisia henkilöitä. 

Väestökehityksen tasapainottaminen on suurimpia tulevaisuuden haasteita. Ta-

sapainottaminen ei ole kuin osittain omissa käsissä, mutta tulevaan kehitykseen 

voidaan vaikuttaa kiinnittämällä käytettävissä olevin keinoin huomioita erityisesti 

seuraaviin tekijöihin: 1. uusasukashankinta ja tulomuuttojen määrän lisääminen, 

2. lähtömuuttojen määrän alentaminen ja 3. työperäisen maahanmuuton lisäämi-

nen. Hämeen lähtömuutot ovat kasvaneet viime vuosina nuorten 15–24-vuotiaiden 

ryhmässä, mutta muiden ikä- tai väestöryhmien lähtömuuttoalttiudessa ei ole ta-

pahtunut merkittävää muutosta. Nuorten muutot liittyvät ensisijaisesti opiskeluun. 

Hämeen alueella tiedossa oleva rajallinen koulutustarjonta ”työntää” määrätyn osan 

nuoria vuosittain muille alueille. Yksiköiden houkuttelevuuden, kiinnostavuuden 

ja vetovoimaisuuden kasvu voi yhtäältä lisätä nuorten muuttovirtoja Hämeeseen 

muilta alueilta ja toisaalta lisää oman alueen nuorten kiinnostusta Hämeen koulu-

tustarjontaan. Muiden kuin nuorten ikäryhmien osalta lähtömuuttojen säilyminen 

ennallaan on realistinen tavoite. 

Saavutettavuus on merkittävä vetovoima- ja vahvuustekijä, ja alueen juna/kulku-

yhteyksillä on keskeinen merkitys niin alueen elinkeinoelämän kuin asukkaiden 

yhteystarpeiden kannalta. Junayhteyksissä on ollut viime vuosina heikennyksiä ja 

tilanteen parantamiseksi tehdään töitä. Suomen päärataa koskevat suunnitelmat 

koskettavat Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukuntia, mutta myös maakuntaa koko-

naisuutena: Pääradan Helsinki–Tampere välityskyvyn parantaminen toteuttamalla:  

– Pasila–Riihimäki 2. vaiheen parannustyöt (200 Me)  

– kolmas raide välille Riihimäki – Tampere, investointikustannus n. 600 Me,  

    sitä ennen ratalain mukainen yleissuunnitelma 8 Me.
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Suhdanneodotusten hiipumisesta huolimatta alueen elinkeinoelämän ja yritys-

toiminnan näkymät ovat edelleen hyvät, vaikka kasvua ei ole odotettavissa. Näky-

mät arvioidaan nykyhetkeä paremmiksi niin puolen vuoden kuin vuoden kuluttua. 

Helmikuussa julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan niin maakunnan kuin koko 

maan pk-yritysten suhdanneodotukset ovat vaimentuneet selvästi viime syksystä. 

Kansantalouden kasvun hidastuessa suhdannenäkymien saldoluku on edelleen 

positiivinen, mutta lähes puolittui ja jäi myös maan keskiarvoa heikommaksi. Kan-

ta-Hämeen pk-yrityksistä 24 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 

12 kuukauden aikana ja 15 prosenttia uskoi niiden heikkenevän. Suhdannenäky-

mien muutokseen vaikuttaa ennen kaikkea viennin hiipuminen. Lisäksi rakennus-

investointien määrän oletetaan edelleen vähenevän. Myös liikevaihdon kasvun ja 

investointien uskotaan hiipuvan. Pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä 

ovat saldoluvulla mitattuna positiiviset, mutta laskivat selvästi syksyn arviosta. 

Kanta-Häme sai arvon 16, mikä jää maan keskiarvon alapuolelle ja on alle hyvän 

talouskehityksen pitkäaikaisen keskiarvon. Vastaajista 35 prosenttia arvioi liike-

vaihdon kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 19 prosenttia pienenevän. 

Myös kannattavuusodotukset pk-yrityksissä ovat heikentyneet ja arviot pk-yritysten 

investointien lähiajan kehityksestä laskivat negatiivisiksi, tässäkin koko maata hei-

kommiksi. Vastaajista 17 prosenttia arvioi investointien kasvavan seuravan 12 kuu-

kauden aikana ja 27 prosenttia vähenevän. Muutos syksystä on selvä. Investointien 

heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavä-

lin kehitykseen eli riskejä pyritään välttämään.

Pk-yritysbarometrin mukaan voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien 

yritysten osuus kaikista yrityksistä on Kanta-Hämeessä maan keskiarvoa matalampi. 

Osuus on lisäksi laskenut edellisistä arvioista. 

Kansantalouden kasvun hidastuminen näkyy myös liikevaihdon kasvuluvuissa.  

Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan toimialojen yhteenlaskettu liike-

vaihdon kasvu oli Kanta-Hämeessä vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä neljän-

neksellä keskimäärin 4,7 prosenttia, mikä jää maan keskiarvoa (5,5 %) heikommaksi. 

Kasvu oli myös edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa (6,7 %) heikompi. Päätoimi-

aloista kasvua oli tukku- ja vähittäiskaupassa (5,6 %), teollisuudessa (4,9 %) ja 

muissa palveluissa (4,2 %). Teollisuuden kasvu hiipui, mutta muissa palveluissa ja 
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tukku- ja vähittäiskaupassa kasvu oli edellisvuotta suurempi. Rakentamisen keski-

määräinen liikevaihdon kasvu kääntyi miinukselle (-1,4 %).

Aloittaneiden yritysten määrä alueella on edelleen kasvussa. Tilastokeskuksen tuo-

reimpien tietojen mukaan yrityksiä aloitti vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä 

neljänneksellä 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Aloittaneita yrityksiä oli 

693. Suuri osa näistä on mikroyrityksiä. Eniten yrityksiä aloitti tukku- ja vähittäiskau-

passa, rakentamisessa, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 

sekä muussa palvelutoiminnassa. Yrityksiä aloitti vilkkaasti myös muilla toimialoilla. 

Esimerkiksi taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialalla aloittaneiden yritysten määrä 

kasvoi selvästi edellisvuodesta. Myös yritystoiminnan starttirahalla aloittaneiden 

määrä oli kasvussa. Jos mukaan lasketaan työttömyysetuudella yritystoiminnan 

aloittaneet, on kasvu vielä selvempi. Paikoittain on kuitenkin huomattu, että aloitta-

vien yrittäjien ideat ovat olleet aiempaa heikompia.

Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2018 rahoituskatsauksen mukaan pitkään jatkunut 

hyvä suhdannetilanne siivitti muun muassa yritysten kehittämisavustusten kasvua. 

Yritysten on mahdollista kasvaa ja kehittää palveluitaan, kun kysyntä on kasvussa. 

ELY-keskukset ovat myös onnistuneet markkinoimaan pk-yrityksille suunnattuja 

avustustuotteita aiempaa paremmin yhteistyössä palvelutuottajien ja yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. Vaikka teollinen elinkeinorakenne on maakunnassa edel-

leen maan keskiarvoa korkeampi, elinkeinorakenteen muutos ja tätä myötä pal-

velualojen vahvistuminen näkyy ELY-keskuksen yritysrahoituksen kysynnässä ja 

kohdentumisessa. Viime vuosina kehittämisavustusten asiakaskunta on kokenut 

melkoisen mullistuksen. Perinteisen teollisuuden ja konepajatoiminnan rinnalle on 

ilmaantunut paljon palvelualojen yrityksiä. Samalla asiakaskunta on laajentunut 

kattamaan yrityksiä kirjavasti kaikilta toimialoilta muutaman valovoimaisen alan 

sijaan. Maataloudessa investointiaktiivisuus parani. Investointitukea ja nuoren vilje-

lijän kehittämisavustuksia myönnettiin edellisvuotta enemmän. Investoivilla tiloilla 

onkin tulevaisuudessa ratkaiseva rooli perusruokahuoltomme turvaamisessa. Tuo-

reessa selvityksessä korostettiin erityisesti tukipolitiikan painopisteen muuttamista 

niin, että investoivat ja toimintaansa kehittävät sekä aitoa yrittäjäriskiä ottavat maa-

tilat – koosta riippumatta – ovat tulevan maatalouspolitiikan keskiössä.

Kokonaisuutena alueen elinkeinoelämän arvioidaan kehittyvän tasaisesti, mutta 

suuria huippuja ei ole näköpiirissä. Talouden hidastumisesta huolimatta suhdan-

nenäkymät jatkuvat hyvinä, mutta maan keskiarvoa heikompina. Investointeja on 
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menossa ja käynnistymässä. Alueen merkittävät yritykset toimivat tasaisesti. Esimer-

kiksi bio- ja kiertotalouteen liittyvää kasvupotentiaalia ja kehittämissuunnitelmia on 

koko alueella.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan osalta tilannetta kuvaa edelleen pitkään jatkunut 

uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvu ja samanaikaisesti lisääntyneet ongel-

mat osaavan työvoiman saatavuudessa. Barometrien perusteella yritykset ovat edel-

leen palkkaamassa lisää työvoimaa, vaikkakin näkemyksissä on toimiala- ja yritys-

kohtaisia eroja. Osaavasta työvoimasta on pulaa monilla toimialoilla. Pula ammatti-

taitoisesta työvoimasta vaikuttaa jo yritysten kasvumahdollisuuksiin. Ongelmien 

ei uskota lähitulevaisuudessa vähenevän vaan jopa pahenevan. Taustalla vaikuttaa 

myös väestön ja työvoiman määrän väheneminen eli osaavaa työvoimaa lähtee pois.

Tuoreimman pk-yritysbarometrin mukaan työllistämisodotukset Kanta-Hämeessä 

ovat saldoluvun perusteella edelleen positiiviset mutta heikommat kuin vielä syk-

syllä. Muutos on selvempi kuin koko maassa. Vastaajista 14 prosenttia arvioi hen-

kilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluttua ja 12 prosenttia arvioi 

henkilökunnan määrän pienenevän. Työllistämisodotusten saldoluku on laskenut 

Kanta-Hämeessä yhteen, joka on selvästi alle normaalin pitkän aikavälin tason.  

Yhtenä syynä taustalla vaikuttaa työvoiman heikko saatavuus. Erityisesti voimak-

kaasti kasvuhakuiset yritykset ovat törmänneet vaikeuksiin saada työvoimaa.  

Yli puolet Kanta-Hämeen pk-yrityksistä koki osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan 

työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin kasvua. Yli kaksi viidestä 

kokee työvoiman saatavuuden jossain määrin rajoittavaksi esteeksi yrityksen kas-

vulle ja useampi kuin joka kymmenes pitää työvoiman saatavuutta yrityksensä  

kasvun merkittävänä esteenä. Työpaikkoja olisi, jos osaajia olisi.

Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan päätoimialojen yritysten henkilöstö-

määrän vuosimuutos oli Kanta-Hämeessä vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä nel-

jänneksellä keskimäärin 1,9 prosenttia. Kasvu on maan keskiarvoa (3,7%) heikompi. 

Päätoimialat kuitenkin kasvoivat rakentamista lukuun ottamatta. Vuosimuutos oli 

muissa palveluissa 2,9 %, teollisuudessa 1,6 %, tukku- ja vähittäiskaupassa 1,0 % 

ja rakentamisessa -1,7 %. Kasvu oli kaikilla päätoimialoilla heikompi kuin maassa 

keski määrin. 
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Vuonna 2018 yleisimmät rekrytointiammatit julkisessa työnvälityksessä (TE-toimisto) 

olivat lähihoitajat, myyjät, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät, rahdinkäsitte-

lijät ja varastotyöntekijät, myyntiedustajat, toimisto- ja laitossiivoojat, konepaja- ja  

metallituotteiden kokoonpanijat, talonrakentajat, avustavat keittiötyöntekijät, 

kirvesmiehet ja rakennuspuusepät, sairaanhoitajat, kodinhoitajat (kotipalvelutoi-

minta), sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät.

Rekrytoinnin ongelmat liittyvät pitkälti työvoimatarjonnan ja tarjolla olevien työ-

tehtävien kohtaantoon. Kevään ammattibarometriarvion mukaan ongelmat työ-

voiman saatavuudessa painottuvat edelleen monien alueiden tapaan teollisuuteen, 

rakentamiseen ja sosiaali-, terveys- ja opetusalalle. Ammattitasolla työvoiman saa-

tavuusongelmia on eniten mm. seuraavissa ammateissa: konetekniikan erityisasian-

tuntijat, koneenasettajat ja koneistajat, psykologit, sosiaalityön erityisasiantunti-

jat, rakennusinsinööri, yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, kuulontutkijat ja 

puheterapeutit, sähkö- ja automaatioinsinööri, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, 

hammas lääkärit, lasten tarhanopettajat, lähihoitajat sekä ohutlevysepät.

Työmarkkinoiden vetäessä ja rekrytointiongelmien lisääntyessä uuden työvoiman 

rekrytointipalveluiden merkitys on korostunut. Yhteishankintakoulutuksilla (Rekry-

Koulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus) yritys voi hankkia ammattitaitoisia 

työntekijöitä, kun uusia osaajia ei ole saatavilla, räätälöidä henkilöstölleen lisäkou-

lutusta sekä auttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottuja työnteki-

jöitään. Koulutukset suunnitellaan aina yrityksen ja koulutuksen tuottajan kanssa 

yhteistyössä ja toteutetaan yrityslähtöiseen tarpeeseen. Vuosi 2018 oli vilkas Rekry-

Koulutusten vuosi. Uusia RekryKoulutuksia oli Kanta-Hämeessä seitsemän. Alueen 

yrityksiin koulutettiin muun muassa sairaalahuoltajia, varastoalan osaajia, palve-

lualoille asiakaspalvelijoita ja keittiöhenkilökuntaa sekä metallialalle hitsaajia ja  

särmääjiä. Suunnitelmia myös tälle vuodelle.

Työvoiman saatavuusongelmaa ratkotaan monin tavoin. Erilaisten koulutusten li-

säksi myös rekrytoinnit Suomen ulkopuolelta kasvavat. Lähialueiden (Viro) lisäksi 

työntekijöitä haetaan kauempaakin (mm. Unkarista). EURES-palvelut ovat yksi vaih-

toehto kansallisen vaihtoehdon lisäksi ja olemassa on myös virtuaalinen rekrytoin-

timahdollisuus. Yritykset saattavat ratkoa ongelmaa myös ostamalla työtä ulko-

maisena alihankintana. Verotulojen menetyksen lisäksi vaarana on yritystoiminnan 

painopisteen siirtyminen yhä enemmän Suomen ulkopuolelle. Haasteena näh-

dään, voiko työvoiman hankala saatavuus aiheuttaa yritysten poismuuttoa alueelta. 
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Näköpiirissä on jopa yritysten siirtymisiä muualle osaavan työvoiman perässä tai 

vaihtoehtoisesti yritykset voivat sijoittaa toimintojaan eri paikkakunnalla sijaitse-

vaan toimipisteeseen. Toisaalta vaikeudet osaavan työvoiman saatavuudessa voivat 

myös vaikeuttaa yritysten sijoittumista alueelle. Haastetta lisää, että eri alueet kil-

pailevat samoista osaajista.

Myös asettautumista ja kotoutumista edistävät palvelut toimivat osaavan työvoi-

man vetovoimatekijöinä. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistämisen edistä-

miseksi tarvitaan edelleen toimenpiteitä, jotta maahanmuuttajat pääsisivät osaksi 

yhteiskuntaa ja työnantajat saisivat osaavaa työvoimaa.

Työvoiman kysyntä on edelleen vireää ja julkisessa työnvälityksessä olevien uusien 

avoimien paikkojen perusteella kasvaa tasaisesti. Alasta riippuen osaavaa työ-

voimaa on paremmin tai heikommin tarjolla. Osa yrityksistä voisi lisäksi työllistää 

enemmänkin, jos osaajia löytyisi. Myös koulutukset kärsivät pätevien hakijoiden 

puutteesta. Esimerkiksi haussa oleviin RekryKoulutuksiin ei aina saada tarpeeksi 

koulutukseen soveltuvia hakijoita (esim. terveydelliset rajoitteet).

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien työnhakijoiden määrän vuoden 2016 alussa alkanut lasku jatkuu. Työt-

tömien määrä väheni edellisvuodesta 14 prosenttia. Työttömyysaste on maakun-

nista viidenneksi matalin ja maan keskiarvon alapuolella. Pitkäaikaistyöttömien eli 

yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleiden määrä on vähentynyt ko-

konaistyöttömyyttä nopeammin. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä 

on maan keskiarvossa. Muiden alueiden tapaan työttömien määrän vähentyessä 

uusien avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut. Työttömyyden rakenteelliset  

ongelmat sekä kohtaanto-ongelmat ovat merkittäviä.

Työttömyyden näkymien arvioidaan sekä lähimmän puolen vuoden että vuoden 

aikana parantuvan edelleen, varsinkin kun arviossa painotetaan työttömien työn-

hakijoiden määrää. Aktiivinen, osaava ja hyvinvoiva työvoima liikkuu edelleen hyvin 

ja työpaikkoja on tarjolla. Työttömien määrä laskee työvoiman kysynnän, mutta 

myös lisääntyvän opiskelun vuoksi. Myös erilaisia TE-hallinnon palveluja on run-

saasti tarjolla ja tätä kautta voidaan vaikuttaa varsinkin rakenteellisen työttömyy-

den purkuun. Taustalla vaikuttaa myös työttömien työnhakijoiden ikärakenne.  

Ikääntyneiden työttömien osuus on korkeampi kuin maassa keskimäärin. 
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Erot ihmisten välillä kuitenkin kasvavat. Osa työllistyy helposti, toisten työttömyys 

pitkittyy. Jatkossakin osa työllistyy varsin nopeasti pienellä osaamisen päivittämi-

sellä (esim. lyhyt täydennyskoulutus). Osalla työttömyys pitkittyy ja tilanne moni-

mutkaistuu, koska työttömyyden lisäksi saattaa ilmetä muitakin, kuten terveydel-

lisiä, ongelmia. Hankalimmassa tilanteessa ovat usein ikääntyneemmät asiakkaat. 

Työsuhteen päättyessä uuden työn löytäminen on vaikeaa. Työhistoria on usein 

pitkä, mutta osalla osaaminen on hyvin kapea-alaista ja lisäksi koulutustaso saat-

taa olla alhainen. Toisen haasteellisen asiakasryhmän muodostavat sellaiset maa-

hanmuuttajat, joiden suomen kielen taito on huono. He eivät pärjää tai edes pääse 

työmarkkinoille. Tilanne on harmillinen siitäkin syystä, että monella on tuore toisen 

asteen tutkinto. Tutkinto vanhenee, kun oppeja ei pääse toteuttamaan käytännössä.

Viime vuonna Kanta-Hämeessä päättyi keskimäärin kuukaudessa vajaat 1 400 työt-

tömän työnhakijan työttömyysjaksoa. Heistä 39 prosenttia aloitti työn, 25 prosenttia 

aloitti muussa palvelussa kuin koulutuksessa, 19 prosenttia ei uusinut työnhakuaan, 

10 prosenttia siirtyi koulutukseen, 6 prosenttia siirtyi työvoiman ulkopuolelle ja yh-

den prosentin osalta oli muu syy tai ei tietoa. Henkilöiden joukossa, jotka eivät ole 

uusineet työnhakuaan, on usein työn aloittaneita. Virta yli kolmen kuukauden työt-

tömyyteen on pienentynyt ja keskimäärin 59 prosenttia alkaneista työttömyyksistä 

päättyi viime vuonna ennen pitkittymistä yli kolmen kuukauden työttömyyteen.

Nuorten työttömyys on vähentynyt maan keskiarvossa. Alle 25-vuotiaiden nuor-

ten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta on tällä hetkellä hieman maan 

keskiarvon yläpuolella. Alueelta lähtee nuoria opiskelemaan alueen ulkopuolisiin 

yliopistoihin, mikä näkyy muuttotappiona nuorten ikäryhmissä opiskelujen al-

kaessa. Toisaalta samanaikaisesti osa työttömistä nuorista ei ole valmis muutta-

maan työn perässä. Nuoret valmistuneet eivät myöskään aina välttämättä sijoitu 

alalle, jolle valmistuvat. Viime vuonna Kanta-Hämeessä päättyi keskimäärin kuukau-

dessa runsaat 300 työttömän alle 25-vuotiaan työttömyysjaksoa. Heistä 29 prosent-

tia aloitti työn, 34 prosenttia ei uusinut työnhakuaan, 23 prosenttia aloitti muussa 

palvelussa kuin koulutuksessa, 9 prosenttia siirtyi koulutukseen, 4 prosenttia siirtyi 

työvoiman ulkopuolelle ja yhden prosentin kohdalla oli muu syy tai ei tietoa. Hen-

kilöiden joukossa, jotka eivät ole uusineet työnhakuaan, on usein työn aloittaneita. 

Virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen nuorilla on hieman pienentynyt ja kes-

kimäärin lähes 70 prosenttia alkaneista työttömyyksistä päättyi ennen pitkittymistä 

yli kolmen kuukauden työttömyyteen.
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Yt-neuvotteluja käydään eri toimialoilla, mutta mitään erityisen suurta ei ole näkö-

piirissä. Lomautusten määrä on edelleen laskussa. Sekä miesten että naisten työt-

tömyys vähenee, naisten osalta miehiä nopeammin. Työttömyys on vähentynyt 

kaikissa ikäryhmissä.

Työmahdollisuuksia etsittäessä sekä alueellinen että ammatillinen liikkuvuus tu-

levat edelleen korostumaan. Työllistyminen edellyttää joskus osaamisen päivittä-

mistä, mutta joskus myös kouluttautumista kokonaan uusiin työtehtäviin toiselle 

alalle. Mahdollisuuden puute tai haluttomuus ammatin vaihtoon tai siirtymiseen 

toiselle paikkakunnalle työn perässä voi ylläpitää työttömyyttä. Motivoituneita  

uusiin ammatteihin kouluttautujia tarvitaan.

Tulevaisuudessa ulkomaalaistaustaisten kasvava määrä haastaa edelleen työllistä-

mispalveluja. Tehokas kotoutuminen, suomen kielen oppiminen sekä ammatillinen 

koulutus ja osaaminen edistävät ulkomaalaisten työllistymistä Suomessa. Ulkomaan 

kansalaisten työttömyys on huomattavasti kantaväestöä korkeampaa. Maahan-

muuttajien asema työmarkkinoilla kutenkin paranee maassa vietettyjen vuosien  

kuluessa, ja hyvät kotoutumistoimenpiteet vaikuttavat työllistymiseen positiivisesti.
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Hämeenlinnan seutukunta

Hattula, Hämeenlinna, Janakkala

Hämeenlinnan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 93 487 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 392 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 4 250. 

 Hämeenlinnan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - - --
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueen vetovoima on lähtökohtaisesti hyvä, erityisesti sijainnin ansiosta. Sijainti 

pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun välissä osana kasvukäytävää on selkeä 

vahvuus. Alue on houkutteleva laajenemissuunta yrityksille. Suomen suurimmat 

kotimarkkinat ovat lähellä alueen yrityksiä, ja alueelta on hyvät yhteydet kaikkialle 

maailmalle. Erityisesti tuotanto- ja rakennusteollisuus hyötyvät seutukunnan kes-

keisestä sijainnista päämarkkinoiden läheisyydessä. Kovassa kasvussa oleva yritys-

puisto Moreeni nähdään vetovoimaisena alueena, jota on kehitetty systemaattisesti 

erityisesti metalli-, logistiikka-, ympäristö- ja energia-alan yritysten tarpeisiin. Mo-

reenin alueen sijainti on hyvä, kun katsotaan Helsingin ja Turun satamasta maahan-

tuotuja ja kaikkialle Suomeen jaeltavia tuotteita. Läheltä löytyy myös osaamista, 

sillä korkeakoulukeskus sijaitsee lähellä Visamäessä.

Kaupunki yhdistettynä maaseutuun on etenevässä määrin merkittävä tekijä muun 

muassa toimivan ruokaketjun toiminnan osalta tulevaisuudessa. Elintarviketeolli-

suuden merkitys alueella on merkittävä.

Sijainti ei ole viime vuosina heijastunut väestönkasvuun. Pitkään jatkunut väestön-

kasvu kääntyi negatiiviseksi vuonna 2016. Väestön väheneminen perustuu ensi-

sijaisesti kuntien välisen muuttoliikkeen ja toissijaisesti luonnollisen väestönkasvun 
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negatiivisuuteen. Haasteena ei ole alueen vetovoiman säilyttäminen vaan lisäämi-

nen. Haastetta lisää väestönkasvun keskittyminen valtakunnallisesti yhä harvem-

mille alueille. Tarvitaan ratkaisuja kysymyksiin, miten muutetaan kehityksen suun-

taa, saadaan väestö pysymään alueella, houkutellaan uusia asukkaita ja kasvatetaan 

korkeakoulutettujen määrää alueella. Samanaikaisesti myös seutukunnan yritys-

myönteisyys yrittäjien silmissä oli EK:n viimeisimmän kuntarankingin mukaan  

heikentynyt. Alueen kulkuyhteydet (juna) ovat viime vuosina kokeneet heikennyk-

siä, ja tilanteen parantamiseksi tehdään töitä. Hämeenlinna on myös mukana  

ns. Suomi-rata kehitysyhtiöön liittyvässä pääradan kehittämishankkeessa, joka  

tähtää nopeutuvien rautatieyhteyksien kehittämiseen etelän ja pohjoisen välillä 

(mm. Helsinki-Tampere välillä). Tärkeäksi nähdään myös Hämeenlinnan ja Janakka-

lan yhteisen rampin saaminen moottoritielle.

Alueen vahvuuksia ovat myös hyvät koulutusmahdollisuudet ja muun muassa Hä-

meen ammattikorkeakoulun houkuttelevuus. Monipuolinen elinkeinorakenne on 

muutosjoustavuuden kannalta selkeä vahvuus. Keskeisiä toimialoja ovat teollisuus 

(metalli- ja terästeollisuus, elintarviketeollisuus), logistiikka ja kauppa. Alueella si-

jaitsevat suuret teollisuustoimijat kuten SSAB ja Konecranes sekä merkittävä meije-

riteollisuuden yksikkö, Arlan yhteistyömeijeri Hämeenlinnan Osuusmeijeri. Julkisen 

sektorin työpaikkojen suuri osuus seutukunnassa tuo edelleen vakautta aluetalou-

teen. Suurimmat riskit liittyvät julkisen sektorin muutoksiin sekä yksittäisten suu-

rempien yritysten mahdollisiin vaikeuksiin. Alueelta löytyy myös potentiaalia mat-

kailun edelleen kehittämiseen ja matkailuprofiilin terävoittämiseen. Mahdollisuu-

det lisätä tapahtuma-, liikunta- ja luontomatkailua ja samalla matkailun työllistävää 

vaikutusta, ovat monipuoliset.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkymien arvioidaan olevan puolen vuoden 

kuluttua nykyhetkeä paremmat. Näkymien arvioidaan olevan nykyhetkeä parem-

mat myös vuoden kuluttua. Helmikuussa julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan 

Hämeenlinnan seutukunnan pk-yritysten suhdanneodotukset ovat edelleen positii-

viset, mutta vaimentuneet viime syksystä, kuten koko maassakin. Myös odotukset 

liikevaihdon kehityksestä laskivat syksystä. Samoin kannattavuusodotukset pk-yri-

tyksissä ovat edelleen heikentyneet ja arviot pk-yritysten investointien kehityksestä 

laskivat negatiiviksi. Investointien heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta 

uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen.
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Aloittaneiden yritysten määrä on kasvussa. Tilastokeskuksen tuoreimpien tieto-

jen mukaan yrityksiä aloitti vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 

yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Aloittaneita yrityksiä oli 386. 

Merkittävä osa on mikroyrityksiä. Eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja 

teknisen toiminnan toimialalla. Kasvu edellisvuodesta oli selvä. Seuraavaksi eniten 

yrityksiä aloitti tukku- ja vähittäiskaupassa, rakentamisessa ja muussa palvelutoi-

minnassa. Myös yritystoiminnan starttirahalla aloittaneiden määrä lisääntyi hieman, 

ja jos mukaan lasketaan työttömyysetuudella yritystoiminnan aloittaneet, on kasvu 

vielä selkeämpi.

Sama suunta näkyy myös Hämeenlinnan elinkeinoyhtiön Linnan kehityksen lu-

vuissa. Yhtiö edisti vuonna 2018 kaikkiaan 24 yrityksen ja niiden myötä noin 180 uu-

den työpaikan sijoittumista Hämeenlinnaan. Muun muassa markkinoinnin ja myyn-

nin monipalvelutalo Finnacta aloitti toiminnan syksyllä. Hämeenlinnan perustetaan 

myös kylpyhuone-elementtejä valmistava tehdas, kun rakennuskonserni Firan tytär-

yritys Fira Modules perustaa Hämeenlinnaan kylpyhuone-elementtejä valmistavan 

tehtaan. 

Vaikka suhdanneodotukset ovat hiipuneet, on investointeja menossa ja alkamassa. 

Hämeenlinna vetää nyt puoleensa erityisesti rakennus- ja tuotantoalan toimijoita. 

Käynnissä ja alkamassa olevien rakennushankkeiden arvo on noin 1,6 miljardia eu-

roa vuoteen 2030 mennessä. Rakenteilla on Huhtamäen tehdaskiinteistö ja tulossa 

on muun muassa uusi Kanta-Hämeen keskussairaala, vankila, tieliittymiä ja lukuisa 

määrä asuntoja sekä kaupan ja tuotannon alan toimitiloja. Käynnissä on lisäksi  

neuvotteluja yritysten sijoittumisesta ja toteutuessaan sijoittumispäätökset tuovat 

mukanaan uusia työpaikkoja. 

Puhtaan sisäilman rakennuksia valmistavan Fixcel Groupin investoinnit Hämeen-

linnaan tuovat mukanaan jopa 300 uutta työpaikkaa, kun yritys avaa Hämeenlin-

naan yhden Suomen suurimmista talotehtaista. Ensimmäinen osa tehtaasta avat-

tiin syksyllä 2018, loput toteutetaan asteittain syksyyn 2019 mennessä. Fixcel tuo 

Hämeenlinnan seudulle mukanaan lisää tuotannollista huippuosaamista, jolle on 

selvästi kasvavaa kysyntää markkinoilla. Yksityinen kehittäjäryhmä suunnittelee Hä-

meenlinnan keskusta-alueelle kaupunkikehityshanketta, joka sisältää muun muassa 

uuden monitoimiareenan, asumista, liiketilaa, toimistoja, liikunta- sekä ravintola-

tiloja. Hankkeeseen suunnitellut kaupalliset matkailu- ja vapaa-ajan viettokohteet 

lisäävät mahdollisuuksia markkinoida Hämeenlinnaa houkuttelevana asuinalueena 
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ja ympärivuotisena vierailukohteena. Hanke vastaa myös Hämeenlinnan kaupungin 

monipuolisiin ja vaativiin tulevaisuuden tavoitteisiin tuottaa elinvoimaa.

Janakkalan Tervakoskelle suunnitellun uuden terveysaseman hankesuunnitelma 

on valmistunut. Uudisrakennuksen tavoitekustannusarvio on 4,2 miljoonaa euroa. 

Suunnittelu ja rakentaminen tehdään vuosina 2019–2021 ja terveysasema valmis-

tuu helmikuussa 2021. Tuulokseen suunnitellaan kiertotalouspuistoa. Alueelle ai-

otaan rakentaa jätteiden käsittelytoimintojen ja -alueiden lisäksi myös tarvittavat 

vesienkäsittelyyn liittyvät rakenteet ja muu infra, muun muassa tiet. Janakkalan  

Turenkiin kaavaillaan kolmea uutta hotellihanketta.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan osalta tilannetta kuvaa pitkään jatkunut uusien 

avoimien työpaikkojen määrän kasvu ja samanaikaisesti lisääntyneet ongelmat 

osaavan työvoiman saatavuudessa. Vaikka suhdanneodotukset ovat hiipumassa, 

ongelmien työvoiman saatavuudessa ei uskota helpottavan. Tilanne voi jopa  

heikentyä.

Kevään pk-yritysbarometrin mukaan yritysten työllistämisodotukset ovat saldo-

luvun perusteella selvästi heikommat kuin vielä syksyllä. Yrityksillä on kuitenkin 

rekrytointitarpeita, ja arvioissa on toimiala- ja yrityskohtaisia eroja. Vastaajista 

14 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluttua ja 

13 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän pienenevän. Näkymät ovat heikommat 

kuin maassa keskimäärin. 

Työvoiman kysyntä on ollut vireää. Vuonna 2018 yleisimmät rekrytointiammatit jul-

kisessa työnvälityksessä (TE-toimisto) alueella olivat lähihoitajat, puhelin- ja asiakas-

palvelukeskusten myyjät, myyjät, myyntiedustajat, rahdinkäsittelijät ja varastotyön-

tekijät, toimisto- ja laitossiivoojat, avustavat keittiötyöntekijät, talonrakentajat, ko-

nepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat, sairaanhoitajat, kirvesmiehet ja raken-

nuspuusepät sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät. Lähitulevaisuudessa tullaan 

tarvitsemaan korkeasti koulutettuja osaajia vastaamaan uudistuvan teollisuuden ja 

bio/kiertotalous/energiasektoreiden haasteisiin.

Merkittävin uutinen työllisyyden kannalta on jo aiemmin mainittu Fixcel Group Oy:n 

investoinnit Hämeenlinnaan. Uudet tilat mahdollistavat tuotantokapasiteetin 
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kasvun ja tuovat Hämeenlinnaan alkuvaiheessa 100, täyden kapasiteetin saavutet-

tuaan jopa 300 uutta työpaikkaa.

Rekrytoinnin ongelmat liittyvät pitkälti työvoimatarjonnan ja tarjolla olevien työ-

paikkojen kohtaantoon. Kevään ammattibarometriarvion mukaan ongelmat työ-

voiman saatavuudessa painottuvat edelleen teollisuuteen, sosiaali-, terveys- ja 

opetus alalle ja rakentamiseen. Ammattitasolla työvoiman saatavuusongelmia on 

eniten muun muassa seuraavissa ammateissa: sosiaalityön erityisasiantuntijat, 

sairaan hoitaja ja terveydenhoitaja, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät, 

koneen asettajat ja koneistajat, toimisto- ja laitossiivoojat, rakennusinsinööri, ko-

netekniikan erityisasiantuntijat, yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, hammas-

lääkärit, kuulontutkijat ja puheterapeutit, lastentarhanopettajat, erityisopettajat, 

psykologit ja röntgenhoitaja.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien määrän arvioidaan edelleen vähenevän niin lähimmän puolen vuoden 

kuin vuoden aikana. Merkittäviä yt-neuvotteluilmoituksia tai riskejä ei ole näkyvillä. 

Työttömien työnhakijoiden määrän väheneminen on kuitenkin viime aikoina ollut 

hitaampaa kuin Kanta-Hämeen muissa seutukunnissa. Seutukunnan työttömyys-

aste on tällä hetkellä maakunnan korkein, vaikkakin maan keskiarvossa. 

Työttömyyttä leimaa erojen kasvu ihmisten välillä. Osa työllistyy helposti ja tois-

ten työttömyys pitkittyy. Jatkossakin osa työllistyy varsin nopeasti pienellä osaami-

sen päivittämisellä (esim. lyhyt täydennyskoulutus). Osalla työttömyys pitkittyy ja 

tilanne monimutkaistuu, koska työttömyyden lisäksi saattaa ilmetä muitakin, kuten 

terveydellisiä, ongelmia. Hankalimmassa tilanteessa ovat usein ikääntyneemmät 

asiakkaat. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on korkea (34 %) ollen muita 

Kanta-Hämeen seutukuntia ja maan keskiarvoa korkeampi. Myös nuorten työttö-

myysaste on korkeampi kuin muissa Kanta-Hämeen seutukunnissa. Seutukunnan 

työttömyydessä näkyvät myös maahanmuuttajat, sillä lähes 2/3 maakunnan ulko-

maalaisista työttömistä työnhakijoista on Hämeenlinnan seutukunnassa.
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Riihimäen seutukunta

Hausjärvi, Loppi, Riihimäki

Riihimäen seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 45 039 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 514 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 587. 

 Riihimäen seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus - - --
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueen vahvuus on pääkaupunkiseudun läheisyys ja sijainti Helsinki-Hämeenlin-

na-Tampere-akselilla. Kulkuyhteydet ovat hyvät ja rata-/julkinen liikenne toimivaa. 

Alueelle hakeudutaan muualta maasta, kun halutaan pääkaupunkiseudulle. Alue 

onkin yritysten sijoittumisen kannalta houkutteleva vaihtoehto. Sijainti takaa myös 

työvoiman hyvän saatavuuden. Riihimäen seudulla on hyvä imago ja uusia yrityksiä 

on sijoittunut runsaasti muun muassa Etelä-Mattilan yritysalueelle. Yrityssiirtymien 

syynä nähdään Riihimäen harjoittama aktiivinen toiminta, joka korostuu toimiti-

lojen rakennuttamisessa ja tarjoamisessa. Syynä vetovoimaan on myös laajempi 

trendi maan arvon noustessa pääkaupunkiseudulta pohjoiseen. Etenkin tilaa vaati-

ville isoille toiminnoille on tehotonta ja kallista sijaita pääkaupunkiseudulla. Riihi-

mäellä tontit ja toimitilat ovat edullisia ja myös palkkataso osin alempi.

Mahdollisuuden lisäksi sijainti on myös haaste. Sijainnista ja hyvistä rata- ja julki-

sen liikenteen yhteyksistä huolimatta väkiluku on laskussa. Väestönkehitys kääntyi 

negatiiviseksi vuonna 2014 ja kiihtyi edelleen vuosina 2015–2017. Väestön vähene-

minen perustuu Hämeenlinnan seudun tavoin ensisijaisesti kuntien välisen muut-

toliikkeen ja toissijaisesti luonnollisen väestönlisäyksen negatiivisuuteen. Haaste on 

myös sijainti Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien rajalla ja ratkaisut suuntau-

tumisessa. Kummankin maakunnan suhteen Riihimäen seutukunta on ”rajaseutua”. 
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Riihimäki on käynnistänyt selvitykset mahdollisesta maakunnan vaihdosta Uudelle-

maalle.

Seutukunnassa on lukuisia menestyviä pk-yrityksiä ja monipuolinen yrityskanta. 

Alueella on vahvaa elintarviketeollisuutta. Toimialoista on vahvistumassa erityisesti 

kiertotalous, jossa muuan muassa Fortum on ilmoittanut Riihimäelle keskittyvän 

muovinkierrätyksen kapasiteetin kaksinkertaistumisesta. Fortum Recycling and 

Waste Solutions (ent. Ekokem) tarjoaa maailmanluokan osaamista kiertotalouden 

kehittämisessä. Uudeksi strategiseksi kärjeksi Riihimäki on valinnut robotiikkaosaa-

misen, jossa on lähdetty liikkeelle tuomalla robotiikkaopetus ensiksi perusopetuk-

seen. Nyt kehitteillä on alan keskiasteen opetus yhdessä lukion, Hyrian ja HAMKin 

kanssa. Lukiosta pyritään tekemään Suomen ensimmäinen robotiikan erikoislu-

kio. Robotiikan kehittäminen Riihimäellä saanut kiitosta laajalti, myös elinkeino-

elämältä.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Kokonaisuutena elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkymien arvioidaan olevan 

nykyhetkeä paremmat sekä puolen vuoden että vuoden kuluttua. Helmikuussa 

julkaistun pk-yritysbaronmetrinkin (Hyvinkään-Riihimäen talousalue) perusteella 

suhdannenäkymät ovat saldoluvun perusteella edelleen positiiviset, mutta vaimen-

tuneet selvästi viime syksystä. Vastaajista 28 prosenttia arvioi suhdannenäkymien 

paranevan seuraavan vuoden kuluttua ja 14 prosenttia arvioi suhdannenäkymien 

heikkenevän. Pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat syksyn baro-

metrista. Myös kannattavuusodotukset pk-yrityksissä ovat muiden alueiden tapaan 

heikentyneet, ja arviot pk-yritysten investointien lähiajan kehityksestä laskivat  

negatiiviseksi. Muutos syksystä on selvä. Investointien heikko kehitys kertonee  

pk-yritysten heikosta uskosta talouden pitkän aikavälin kehitykseen. 

Aloittaneiden yritysten määrä vilkastui edellisvuodesta. Tilastokeskuksen tuoreim-

pien tietojen mukaan yrityksiä aloitti vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä neljän-

neksellä kaikkiaan 177, mikä on 27 enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Suuri 

osa on mikroyrityksiä. Eniten yrityksiä aloitti tukku- ja vähittäiskaupassa ja raken-

tamisessa. Myös teollisuudessa, informaation ja viestinnän toimialalla, ammatilli-

sen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, taiteen, viihteen ja virkistyksen ja 

muun palvelutoiminnan toimialalle yrityksiä perustettiin tasaiseen tahtiin. Yritystoi-

minnan starttirahalla aloittaneita oli saman verran kuin edellisvuonna. Jos mukaan 
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lasketaan työttömyysetuudella yritystoiminnan aloittaneet, on kasvu edellisvuo-

desta selvä.

Uusia yrityksiä on sijoittunut runsaasti muun muassa Etelä-Mattilan alueelle. Viime-

aikaisia/vuotisia Riihimäelle sijoittujia ovat muun muassa Hyvinkäältä saapuneet 

VR Track Oy, Flow Cosmetics, Jeremias Finland Oy ja HS Tekniikka. Uudet myymälät 

ovat avanneet myös Byggmax ja Puuilo. Lidlillä on meneillään kaavahanke lähellä 

Prismakortteli Atomia. Riihimäen Prisma on laajentamassa merkittävästi tämän 

vuoden aikana, ruokaneliöiltään siitä tulee maamme suurimpia. Asuntorakentami-

nen Riihimäellä jatkuu vilkkaana. Erityisen suuria investointeja ei ole tällä hetkellä 

tiedossa. Riihimäen vuoden yrittäjäpalkinnon saanut Riihimäen Ritema Oy kasvaa 

muun muassa Algol Technincs -yhteistyön kautta. 

Suomen pääradalle suunnitelluilla investoinneilla on vaikutuksia niin Riihimäen  

ja Hämeenlinnan seutukuntia kuin koko maakuntaakin ajatellen: pääradan  

Helsinki-Tampere välityskyvyn parantaminen toteuttamalla Pasila-Riihimäki  

2. vaiheen parannustyöt (200 Me) ja kolmas raide välille Riihimäki-Tampere.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan osalta tilannetta kuvaa edelleen vilkas työvoi-

man kysyntä ja samanaikaisesti lisääntyneet ongelmat osaavan työvoiman saata-

vuudessa. TE-toimistoon ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 

selvästi edellisvuodesta. Vaikka suhdanneodotukset ovat hiipumassa, ongelmat 

osaavan työvoiman saatavuudessa eivät. Ongelmia esiintyy edelleen monilla toimi-

aloilla. Monet seutukunnan kasvuyritykset korostavat osaavan henkilökunnan  

merkitystä.

Kevään pk-yritysbarometrin mukaan yritysten työllistämisodotukset ovat saldo-

luvun perusteella heikommat kuin vielä syksyllä. Yrityksillä on rekrytointitarpeita, 

mutta näkemyksissä on toimiala- ja yrityskohtaisia eroja. Vastaajista 18 prosenttia 

arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluttua ja 13 prosenttia 

arvioi henkilökunnan määrän pienenevän. Näkymä on maan keskiarvo heikompi.

Vuonna 2018 yleisimmät rekrytointiammatit julkisessa työnvälityksessä (TE-toi-

misto) alueella olivat lähihoitajat, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät, myyjät, 

talonrakentajat, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat, kirvesmiehet ja 
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rakennuspuusepät, toimisto- ja laitossiivoojat, myyntiedustajat, puu- ja sahatavaran 

prosessityöntekijät, henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat, moottoriajoneuvojen 

asentajat ja korjaajat sekä sairaanhoitajat.

Rekrytoinnin ongelmat liittyvät pitkälti työvoimatarjonnan ja tarjolla olevien työ-

tehtävien kohtaantoon. Kevään ammattibarometriarvion mukaan ongelmat työ-

voiman saatavuudessa painottuivat edelleen teollisuuteen, sosiaali-, terveys- ja 

opetus alalle sekä rakentamiseen. Ammattitasolla työvoiman saatavuusongelmia on 

eniten seuraavissa ammateissa: rakennusinsinööri, konetekniikan erityisasiantunti-

jat, puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat, muut tekniikan 

erityisasiantuntijat, sähkö- ja automaatioinsinööri, elektroniikan erityisasiantuntijat, 

tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit, yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, 

ylihoitajat ja osastonhoitajat, hammaslääkärit, kuulontutkijat ja puheterapeutit,  

psykologit, sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat sekä koneenasettajat ja koneistajat.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt nopeammin kuin maassa kes-

kimäärin. Työttömyysaste on Hämeen matalin ja koko maan tasolla seutukuntien 

matalimmasta päästä. Alueen pienissä kunnissa lähestytään lähes täystyöllisyyttä. 

Tammikuun työttömyysaste oli Lopella 5,4 % ja Hausjärvellä 5,9 %. Myös nuorten 

työttömyysaste on Hämeen matalin, mutta ero maan keskiarvoon ei ole niin selvä 

kuin kokonaistyöttömyysastetta koskien. Nuorten työttömien määrä on vähentynyt 

selvästi.

Työttömyyden näkymien arvioidaan sekä lähimmän puolen vuoden että vuoden 

aikana parantuvan edelleen. Alueen suuret työllistäjät toimivat tasaisesti, eikä nä-

kyvissä ole merkittäviä yt-neuvotteluilmoituksia tai riskejä. Työttömyyden rakenne 

on helpompi kuin Hämeessä ja maassa keskimäärin; pitkäaikaistyöttömien osuus 

työttömistä on selvästi matalampi. Pitkäaikaistyöttömyyden lasku on ollut erittäin 

nopeaa, Hämeen nopeinta ja maan keskiarvoa nopeampaa. Ikääntyneiden osuus 

työttömistä on myös pienempi kuin esimerkiksi Forssan ja Lahden seutukunnissa. 

Aktiivinen, osaava ja hyvinvoiva työvoima liikkuu hyvin. Hankalammin työllistyvät 

korostuvat ja tulevat edelleen korostumaan työttömien joukossa. Työttömien  

määrä laskee sekä työvoiman kysynnän mutta myös lisääntyvän opiskelun vuoksi.



146

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:28 ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Forssan seutukunta

Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä

Forssan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 32 910 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 378 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 405. 

  Forssan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus -- - --
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueen vahvuuksina nähdään muun muassa monipuolinen elinkeinorakenne, vahva 

teollisuusosaaminen (teollisuuden osuus työpaikoista edelleen selvästi keskimää-

räistä korkeampi), yrittäjyyden arvostaminen, vahva elintarvikeala (alueella sijait-

sevat suurimpien suomalaisten lihatalojen, Atrian ja HKScanin tuotantolaitokset), 

metallialan osaaminen sekä merkittävä ja edelleen kasvava ja kehittyvä kierto-

talouskokonaisuus. 

Forssan kaupunkiseudulla käynnistetään kiertotalouden buustausta. Kiertotalous 

on nostettu uuden seudullisen elinvoimaohjelman yhdeksi kärjeksi. Forssa oli pit-

kään kiertotalouden osaamisen ja toteuttamisen kärjessä Suomessa ja koko maail-

massa. Seudulla on edelleen globaalissa mittakaavassa ainutlaatuinen kiertotalous-

kokonaisuus, jossa on mukana kymmeniä isoja toimijoita alkutuotannosta teolli-

suuteen ja biotalouteen. Forssan kaupunkiseudulla on erinomaiset mahdollisuu-

det kehittää edelleen korkealle noteerattua bio- ja kiertotalouteen liittyvää yritys-, 

koulutus- ja tutkimustoimintaansa. Alueella on alkamassa muun muassa kiihdyt-

tämökonsepti, jolla tavoitellaan 100 uutta start up -yritystä tai yritysideaa vuoteen 

2021 mennessä. Tämä tarkoittaa, että yritysten, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten 

yhteisellä osaamisella sivuvirroista innovoidaan aktiivisesti uutta bisnestä. Kiertota-

louteen/järkivihreyteen keskittyminen on tuonut Forssan seudulle mainetta, muun 
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muassa Frush Start Up -tapahtuma. Forssan järkivihreään strategiaan kuuluu Ratas-

mäen ja Kiimassuon alueilla sijaitsevan Envitech-alueen kehittäminen. Alueella toi-

mii jo useita ympäristöalan yrityksiä, joiden rinnalle houkutellaan uusia toimijoita 

täydentämään ekosysteemiä. Luonnonvaratalouden tutkimus on maailman huippua 

Luonnonvarakeskuksen myötä.

Alueen logistinen sijainti hyvien tieyhteyksien – valtatiet 2, 9 ja 10 – varrella ja 

lyhyet matkat Etelä-Suomessa, nähdään myös vahvuutena. Kulkuyhteyksien pi-

täminen ennallaan tai jopa parantaminen on alueen kannalta tärkeää. Valtatien 

2 korjaustyöt jatkuvat. Humppilan lasin alueen liittymäjärjestelyt ovat käynnissä. 

Haasteena ovat huonot julkiset liikenneyhteydet. Keskusteluun on noussut myös 

seutukunnan suuntautuminen; pysyäkö Kanta-Hämeen vai Varsinais-Suomen ”raja-

seutuna”. 

Väestön väheneminen on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2008. Väestön vähe-

neminen perustuu tasaisesti sekä kuntien välisen nettomuuton, että luonnollisen 

väestönkasvun negatiivisuuteen. Muuttajien myötä menetetään myös osaamista. 

Erityinen haaste on nuorten pitäminen seutukunnassa, jossa työvoiman kysyntä 

vaihtelee rajusti suhdanteiden mukaan. Parantuneen työllisyystilanteen ja väestön 

vähenemisen myötä on haastavaa saada osaavaa työvoimaa, mikä hidastaa ja jopa 

estää yritysten kasvua. 

Vahvuutta alueelle tuovat monipuoliset oppilaitokset (Hämeen ammattikorkea-

koulu, Forssan ammatti-instituutti ja aikuiskoulutus Faktia, Eerikkälän urheiluopisto, 

Hevosopisto). Alueen menestyksen kannalta oppilaitosten pysyminen alueella on 

tärkeää. Oppilaitosten kansainvälistyminen on myös kasvussa. Hämeen ammatti-

korkeakoulu käynnistää Forssassa englanninkielisen, kansainvälisen kiertotalous-

koulutuksen vuoden 2020 alusta. Forssa tekee parhaillaan aktiivisesti työtä yhdessä 

HAMKin kanssa kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoimisessa. Avauksia on jo tehty 

Vietnamissa ja Intiassa. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkymien arvioidaan olevan puolen vuoden 

kuluttua nykyhetkeä paremmat. Näkymien arvioidaan olevan nykyhetkeä parem-

mat myös vuoden kuluttua. Helmikuussa julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan 

seutukunnan pk-yritysten suhdanneodotukset ovat kuitenkin vaimentuneet selvästi 
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viime syksystä ja kääntyneet pakkaselle. Odotukset ovat selvästi Kanta-Hämeen 

maakuntaa ja koko maata heikommat, vaikkakin odotukset ovat vaimentuneet 

muillakin alueilla. Myös odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat selvästi syk-

systä. Kannattavuusodotukset pk-yrityksissä ovat edelleen heikentyneet ja ovat 

negatiiviset. Investointiodotukset olivat negatiiviset jo syksyllä, mutta heikentyivät 

tästä edelleen. Investointien heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta 

talouden pidemmän aikavälin kehitykseen.

Aloittaneiden yritysten määrässä on näkyvissä piristymistä. Tilastokeskuksen tuo-

reimpien tietojen mukaan yrityksiä aloitti vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä 

neljänneksellä 29 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vastaavaa kasvua ei ole 

ollut muutamaan vuoteen. Aloittaneita yrityksiä oli 130. Suuri osa on mikroyrityksiä. 

Eniten yrityksiä aloitti tukku- ja vähittäiskaupassa, rakentamisessa ja muussa palve-

lutoiminnassa. Myös yritystoiminnan starttirahalla aloittaneiden määrä oli kasvussa. 

Jos mukaan lasketaan työttömyysetuudella yritystoiminnan aloittaneet, on kasvu 

vielä selvempi.

Suhdannenäkymät vaihtelevat vahvasti toimialoittain ja yrityksittäin. Varsinais-Suo-

men hyvä työllisyystilanne heijastuu myös Forssan seutukuntaan (auto- ja meri-

teollisuus). Alueen meriklusteriyritykset tekevät vahvasti yhteistyötä Turun telakka-

toimituksiin liittyen. Laivahyttikokonaisuuksia telokoille risteilyaluksiin toimittava 

Hemiva Installation on kovassa kasvuvauhdissa globaalin loistoristeilijäbuumin 

voimistuessa. Yritys on tehnyt merkittävät sopimukset koskien Wismarin telakalla 

Saksassa valmistettavien Dream Cruises -varustamon käyttöön tulevien kahden ris-

teilyaluksen toimituksiin osallistumista. Hemiva Installation on siirtämässä telakoilla 

aikaisemmin tehtyä työtä Forssaan ja rakentamassa Forssaan teollisuushallia kasva-

van tuotannon tarpeisiin. Laajennusten myötä henkilöstömäärää on kasvussa.

Alueella on nousevia ja palkittuja pitkän linjan kasvuyrityksiä, kuten Jospak Oy, 

Leikkiset Oy, Foxa Oy, Forssan metallityöt Oy ja Watrec Oy. Jospak Oy voitti kansain-

välisen pakkauspalkinnon WorldStar 2019 -pakkauspalkinnon kartonkipohjaisella 

elintarvikevuoallaan. Yritys on kehittänyt elintarvikepakkausratkaisun, jossa on jopa 

85 prosenttia vähemmän muovia kuin perinteisessä muovisessa elintarvikevuoassa. 

Suomen markkinajohtaja teräksisten palo- ja turvaovien valmistuksessa, Forssan 

metallityöt Oy, palkittiin vuoden hämäläisenä yrityksenä. Biokaasuteknologia-

yhtiö Watrec Oy on allekirjoittanut puitesopimuksen vietnamilaisen jätteenkäsitte-

ly-yhtiön kanssa koskien Etelä-Vietnamin Ho Chi Minh Cityn kaupunkiin sijoittuvaa 
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suurta jätteenkäsittelyhanketta. Tämä käynnistää yhtiöiden välisen pitkäntähtäimen 

strategisen kumppanuuden.

Megatuuli rakentaa alueelle neljä uutta tuulivoimalaa. Tyrinselän II vaiheen voima-

lat ovat saaneet rakennusluvat. Niistä kolme tulee Ypäjän ja yksi Humppilan kun-

nan alueelle. Rakentaminen aiotaan aloittaa vuoden 2019 aikana ja voimaloiden 

on määrä käynnistyä vuonna 2020. Investoinnin kokonaisarvio on 18–19 miljoonaa 

euroa. Investointi toteutetaan markkinaehtoisesti ja Megatuuli etsii yrityksiä, jotka 

haluavat ostaa tuulisähköä suoraan yhtiöltä.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan osalta tilannetta kuvaa edelleen vilkas työvoiman 

kysyntä ja samanaikaisesti ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa. TE-toimis-

toon ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä jäi kuitenkin edellisvuotta 

pienemmäksi. Alueen yrityksillä on rekrytointitarpeita, mutta näkemyksissä on toi-

miala- ja yrityskohtaisia eroja. Alueen yritykset ovat kärsineet paikoittain osaavan 

työvoiman ja seudulle sijoittumisen puutteesta. Pula ammattitaitoisesta työvoi-

masta vaikuttaa jo yritysten kasvumahdollisuuksiin. Ongelmien osaavan työvoiman 

saatavuudessa ei arvioida edelleenkään helpottavan lähitulevaisuudessa. Yritykset 

hakevat osaajia muun muassa RekryKoulutuksilla, joita on suunnitteilla myös tälle 

vuodelle.

Kevään pk-yritysbarometrin mukaan työllistämisodotukset Forssan seutukunnassa 

ovat saldoluvun perusteella selvästi heikommat kuin vielä syksyllä ja kääntyneet 

negatiiviseksi. Vastaajista 7 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seu-

raavan vuoden kuluttua ja 19 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän pienene-

vän. Näkymä on selvästi heikompi kuin maassa keskimäärin, vaikkakin odotukset 

ovat heikentyneet myös muilla alueilla. Suhdanneodotusten lisäksi näkemyksiin 

voi vaikuttaa työvoiman heikko saatavuus, joka estää yrityksiä palkkaamasta lisää 

henkilökuntaa, vaikka rekrytointitarpeita olisikin. Esimerkiksi laivahyttikokonaisuuk-

sia telakoille risteilyaluksiin toimittava Hemiva Installation on laajennusten myötä 

nostamassa henkilöstömääräänsä, mutta pätevän henkilöstön löytämisen todetaan 

olevan haasteellista. 

Vuonna 2018 yleisimmät rekrytointiammatit julkisessa työnvälityksessä (TE-toi-

misto) alueella olivat elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät, myyjät, puhelin- ja 
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asiakaspalvelukeskusten myyjät, toimisto- ja laitossiivoojat, lähihoitajat, kodin-

hoitajat (kotipalvelutoiminta), myyntiedustajat, konepaja- ja metallituotteiden 

kokoon panijat, sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 

ja sairaanhoitajat.

Rekrytoinnin ongelmat liittyvät pitkälti työvoimatarjonnan ja tarjolla olevien työ-

paikkojen kohtaantoon. Kevään ammattibarometriarvion mukaan ongelmat työvoi-

man saatavuudessa painottuvat edelleen teollisuuteen, sosiaali-, terveys- ja opetus-

alalle sekä rakentamiseen. Ammattitasolla työvoiman saatavuusongelmia on eniten 

muun muassa seuraavissa ammateissa: koneenasettajat ja koneistajat, konetekniikan 

erityisasiantuntijat, sähkö- ja automaatioinsinööri, elektroniikan erityisasiantuntijat, 

ammatillisen koulutuksen opettajat, lastentarhanopettajat, psykologit, sosiaalityön 

erityisasiantuntijat, sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat, ravintola- ja suurtaloustyönteki-

jät, lähihoitajat, putkiasentajat, ruiskumaalaajat ja lakkaajat sekä ohutlevysepät. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien määrä vähenee edelleen ja työttömyyden laskuvauhti on ollut alueella 

Hämeen muita seutukuntia ja maan keskiarvoa nopeampaa. Alueen perinteisesti 

maakunnan korkein työttömyysaste on pienentynyt selvästi, ja on tällä hetkellä Hä-

meenlinnan seutukuntaa matalampi, tammikuussa 9,3 %. Työttömyyden kehityk-

seen vaikuttaa työvoiman kysynnän lisäksi myös työvoiman määrän väheneminen, 

mikä on hieman nopeampaa kuin Hämeen muissa seutukunnissa. Myös nuorten 

työttömien määrä sekä nuorten työttömyysaste on laskenut merkittävästi. Taustalla 

vaikuttaa nuorten määrän vähentyminen alueella.

Työttömyyden näkymien arvioidaan sekä lähimmän puolen vuoden että vuoden 

aikana parantuvan edelleen, kun arviossa painotetaan työttömien työnhakijoiden 

määrää. Merkittäviä työttömyyden kasvuun vaikuttavia alueellisia riskejä ei ole 

näkyvissä. Kylpyhuoneita Forssassa valmistava Parmarine Oy lomauttaa 70 työn-

tekijäänsä toistaiseksi. Taustalla on asuntorakentamisen volyymin hidastuminen. 

Lomautusten kesto riippuu täysin asuntorakentamisen volyymista. Liha- ja ruoka-

yhtiö HK Scan sai loppuvuodesta yt-neuvottelunsa päätökseen. Niiden seurauksena 

Forssasta vähennettiin 55 työntekijää. Yrityksen ilmoituksen mukaan neuvottelujen 

piirissä olleissa yksiköissä varaudutaan myös lomautuksiin.
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Kokonaistyöttömyyden laskun jatkuessa työttömyyden rakenteelliset ongelmat 

voivat entisestään korostua, vaikka esimerkiksi pitkään työttömänä olleiden määrä 

on laskenut voimakkaasti. Työttömien ikärakenne on myös korkea ja ikääntyneiden 

työttömien osuus on alueella keskimääräistä korkeampi. Kaikki eivät löydä paik-

kaansa työmarkkinoilta, jos esimerkiksi koulutustausta, työkokemus, osaaminen, 

asenne tai alueellinen liikkuvuus ei vastaa työmarkkinoiden kysyntää. Vuosien  

mittaan seutukunnasta on hävinnyt merkittävästi paljon työllistävää teollisuutta.  

Tämän seurauksena on edelleen jäänyt kouluttamatonta pysyvää työvoimareserviä.
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Päijät-Häme
Päijät-Hämeessä eli Lahden seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 200 681 hen-

kilöä. Vuoden aikana vähennystä oli 547 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 11 916. 

 Päijät-Häme / Lahden seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Vahvuudet löytyvät muun muassa monipuolisesta elinkeinorakenteesta, pk-yritys-

valtaisuudesta, sijainnista ja saavutettavuudesta. Alueella on vahvaa elintarvike-

teollisuutta ja vahvoja elinkeinoelämän klustereita; Päijät-Hämeen viljaklusteri ja 

Lahden seudun meriklusteri. Alue on kansallisesti merkittävä vilja-alan keskittymä, 

ja myös elintarvikeviljan jatkojalostuksen painopiste on siirtynyt Päijät-Hämeeseen. 

Lahden seudun meriklusterin tavoitteena on vahvistaa alueen yritysten välistä yh-

teistyötä ja mukaanpääsyä vahvassa kasvussa olevaan meriteollisuuteen. Kierto-

talous alueella kasvaa ja kehittyy. Vahva muutos vihreän talouden nousuun liittyen 

luo maakunnalle mahdollisuuksia menestyä. 

Päijät-Hämeen sijainti on erinomainen, koska sekä tie- että raideliikenteen pääväy-

lät kulkevat alueen kautta. Yhteydet pääkaupunkiseudulle ja muille kasvualueille 

ovat vahvuuksia. Yhteydet ennen muuta pääkaupunkiseudulle ovat Suomen par-

haimpia. Samoin etäisyys Varsinais-Suomesta ja Pietarista on melko lyhyt. Tämä tuo 
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edellytyksiä yritystoiminnalle. Poikittaisissa maantieyhteyksissä sekä myös rataver-

kossa olisi edelleen parannettavaa. Vuonna 2021 valmistuva Lahden eteläinen kehä-

tie liittymäalueineen parantaa elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämisen edelly-

tyksiä ja esimerkiksi seudun logistiikka-aluesuunnitelmat saavat kaivattua tukea. 

Haasteena on sijainnin hyödyntäminen, sillä hyvästä sijainnista huolimatta alueen 

vetovoima ei ole merkittävässä määrin houkutellut uusia asukkaita tai yrityksiä.  

Monien alueiden tapaan haasteena on osaavan työvoiman saatavuus, jonka puute 

jo nyt rajoittaa osaltaan yritysten kasvua, mutta myös sijoittumista alueelle. 

Lahden virallinen asema yliopistokaupunkina on merkittävä pohjaratkaisu, joka 

antaa mahdollisuuksia kasvuun ja elinkeinoelämän kehittymiselle. Lahti muuttui 

virallisesti nimeään myöten yliopistokaupungiksi, kun eduskunta hyväksyi nimen-

muutoksen Lappeenrannan-Lahden teknilliseksi yliopistoksi osana yliopistolain 

muuttamista. Yliopisto on laajentanut toimintojaan Lahdessa viimeisen parin vuo-

den aikana.

Työllisyys- ja työttömyysasteilla mitattuna Päijät-Hämeen tilanne on keskimääräistä 

heikompi. Työllisyysaste (15–64-vuotiaat) on matalampi kuin maassa keskimäärin. 

Työllisyysaste on kuitenkin kasvussa. Myös nuorten työllisyysaste (15–24-vuotiaat) on 

keskimääräistä matalampi ja maakunnista viidenneksi pienin. Ero maan keskiarvoon 

on suurempi kuin 15–64-vuotiaiden osalta. Työttömyysaste (TEM työnvälitystilastot) 

on maakunnista toiseksi korkein. Maakunnan keskuskaupungin Lahden työttömyys-

aste on noussut suurten kaupunkien korkeimmaksi. Myös nuorten työttömyysaste  

on maakuntien korkeimpia. Painetta aluetalouteen tuottaa alueen väestön maan  

keskiarvoa korkeampi keski-ikä. Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä on korkeampi  

kuin maassa keskimäärin. Alle 15-vuotiaiden osuus on vastaavasti matalampi.

Maakunnan monipuolinen elinkeinorakenne vahvistaa alueen muutosjoustavuutta 

ja elinvoimaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Tässä näkyy elinkeinojen rakenne-

muutoksen tuomaa monipuolisuutta perinteisten teollisuusalojen merkityksen pie-

nentyessä ja vastaavasti palvelualojen vahvistuessa. Teollisuusalojen merkitys maa-

kunnassa on kuitenkin edelleen merkittävämpi kuin maassa keskimäärin. Teollinen 

elinkeinorakenne on myös maakuntien keskiarvoa huomattavasti monipuolisempi.

Suhteellisesti vahvoja aloja ovat vilja/elintarvike/juomat sekä puutuote-, muovi- ja 

 teknologiateollisuuden alat. Maakuntastrategian valmisteluvaiheessa älykkään 
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erikoistumisen kärjiksi on luonnosteltu kiertotalous (cleantech), muotoilu sekä  

liikunta ja elämykset (matkailu). Elinkeinorakennetta määrittää vahva yrittäjyyden 

perinne. Päijät-Häme on maan vahvin perheyritysmaakunta ja perheyrittäjyys on 

edelleen vahvaa.

Vahvuuksia löytyy myös matkailun edelleen kehittämisestä, kuten urheilu-, järvi- ja  

luontomatkailusta. Samoin talviurheilukaupungin brändäämisessä esimerkiksi 

Kiinan suuntaan. Puhdas suurjärvi Päijänne tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonto-

matkailun ja sinisen biotalouden kehittämiseen. Päijät-Hämeen runsaita pohjave-

sivarantoja voitaisiin käyttää myös kestävässä vesiliiketoiminnassa. Alueella onkin 

käynnistymässä vedenpullottamoinvestointeja. Haasteena on pohjavesien hyvän 

tilan säilyttäminen, koska pohjavesialueilla on paljon liikennettä ja painetta sijoittaa 

sellaisia toimintoja, jotka muodostavat riskin pohjavesien pilaantumiselle. 

Vapaa-ajanasukkaiden määrä alueella on suuri. Elinvoiman näkökulmasta tämä 

on erityinen kilpailuetu, joka tuo mukanaan vireyttä erityisesti kesäaikaan, mutta 

etenevästi myös ympärivuotisesti.

Pääkaupunkiseudun työssäkäyntimahdollisuuksien ja sijainnin on toivottu lisäävän 

alueen vetovoimaa asuinpaikkana, mutta kasvu on jäänyt odotettua niukemmaksi. 

Viime vuosina alueen väestönmuutos on ollut lievästi negatiivinen. Väestön keskit-

tyessä yhä harvemmille alueille on lasku kuitenkin ollut moniin maakuntiin ver-

rattuna vähäisempää. Kasvukeskukset kuitenkin houkuttavat väkeä maakunnasta. 

MDI:n tuoreiden laskelmien mukaan väestönmuutos haastaa laskettua enemmän. 

Kyse on ennusteesta, mutta vahvasti perustellusta. Ratkaisuja alueen vetovoiman 

lisäämiseksi on etsittävä. 

Väestön väheneminen johtuu sekä luonnollisen väestönkasvun että kuntien väli-

sen nettomuuton negatiivisuudesta. Alue kärsii muun muassa siitä, että korkeasti 

koulutetut lähtevät eivätkä tule työn perässä. Kun tarkastellaan kaikkien Suomessa 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden liikkeitä, niin Tilastokeskuksen tuoreimman 

tiedon (2017) mukaan suurin osa suuntaa Uudellemaalle. Päijät-Hämeeseen aset-

tuneiden määrä vuosi valmistumisen jälkeen oli 2,2 prosenttia. Taustalla on pitkälti 

sopivien työpaikkojen puute. Alueen rakenne ajaa alueen korkeasti koulutetut aka-

teemisten työpaikkojen puuttuessa etsimään töitä muualta. Samanaikaisesti alueen 

yritykset kärsivät työvoimapulasta, kun korkeasti koulutettua työvoimaa ei ole. 

Vuosien saatossa tämä on vaikuttanut siihen, millaista elinkeinoelämää alueelle on 
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voinut syntyä. Alueen vahvistuneeseen korkeakoulukenttään kohdistuukin suuria 

odotuksia.

Monien alueiden tapaan väestönkasvua on tullut maahanmuutosta. Luvuissa on 

mukana työperäistä maahanmuuttoa, mutta myös koko Hämeen alueella kunnille 

maksettavat pakolaiskorvaukset ovat kasvussa. Koska laskennalliset korvaukset 

maksetaan automaattisesti siihen kuntaan, missä pakolaistaustainen henkilö on kir-

joilla, voi summista päätellä, että vuoden sisällä on varsinkin Lahteen ja Heinolaan 

muuttanut paljon pakolaistaustaisia henkilöitä.

Lahden yliopistokaupungin status on koko Päijät-Hämeelle iso mahdollisuus uu-

teen kasvuun ja myös koulutustason nostoon. Alueen vahva ja verkottunut am-

mattikorkeakoulu (LAMK) on osa LUT-konsernia yhdessä Lappeenrannan-Lahden 

teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Helsingin yliopisto 

järjestää perus- ja jatkokoulutusta ympäristötieteissä. Lahdessa voi opiskella ym-

päristötieteiden kandidaattitutkinnon ja ympäristömuutoksen ja globaalin kestä-

vyyden maisteri tutkinnon. Koulutuksen lisäksi Lahdessa on muun muassa bio- ja 

ympäristötieteellisen tiedekunnan Ekosysteemit ja ympäristö -ohjelmatutkimusta. 

Lahdessa toimii myös yliopiston ympäristölaboratorio AlmaLab.

LUT-konsernilta odotetaan paljon, mutta toiminta ottaa muutaman vuoden käyn-

nistyäkseen. Yliopistotasoisten opiskelupaikkojen lisääntymisen toivotaan tuovan 

koulutettua ja yrittäjähenkistä työvoimaa alueelle. Tällä hetkellä LUT:lla on Lahdessa 

jo 170 maisteritason aloituspaikkaa ja Lahden kampuksella työskentelee noin  

70 opettajaa ja tutkijaa. Haku uusiin maisteriohjelmiin täyttyi yli odotusten. 

Lappeen rannan-Lahden teknillinen yliopisto suunnittelee vahvistavansa kauppa-

tieteiden tutkimusta ja opetusta Lahdessa. Tavoitteena kaksi uutta Lahteen sijoitet-

tavaa professuuria. Korkeakoulu pitää saada kasvamaan ja voimaan hyvin. Ydinkysy-

mys kuuluukin: Millä veto- ja pitovoimatekijöillä Lahti pystyy houkuttelemaan kor-

keakouluopiskelijoita opiskelemaan, asumaan ja työllistymään alueelle? Alueella on 

käynnissä muun muassa ESR-hankkeena toteutettava Gradukiihdytämö-hanke. Pää-

tavoitteena on luoda ja pilotoida toimintamalli, jonka avulla vauhditetaan opiskeli-

joiden sujuvaa siirtymää osaajiksi paikalliseen työelämään. Gradukiihdyttämö-toi-

mintamallin avulla saadaan kiinnitettyä maisterivaiheen opiskelijoita tekemään 

opinnäytteensä täkäläisiin yrityksiin. Samalla syntyy opinnäytteitä, joista yritykset 

hyötyvät. 
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Yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintamenopanostuksissa maakunta on hivenen 

mediaanin yläpuolella. Yritysten osuus alueen tutkimus- ja tuotekehitysmenoista 

(t&k-menot) on merkittävä. Euromääräisesti mitattuna tutkimus- ja kehittämistoi-

mintamenot ovat olleet maakunnassa kasvussa vuodesta 2014. Samoin tutkimus- ja 

kehittämistoimintahenkilöstön- ja tutkimustyövuosien määrä on kasvanut. Tavoit-

teena on yhä lisätä tutkimus- ja tuotekehityspanoksia.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Suhdanneodotusten hiipumisesta huolimatta alueen elinkeinoelämän ja yritystoi-

minnan näkymät ovat hyvät, vaikka kasvua ei ole odotettavissa. Näkymät arvioi-

daan nykyhetkeä paremmiksi niin puolen vuoden kuin vuoden kuluttua. Helmi-

kuussa julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan niin maakunnan kuin koko maan 

pk-yritysten suhdanneodotukset ovat vaimentuneet selvästi viime syksystä, mutta 

ovat edelleen positiiviset. Päijät-Hämeen pk-yrityksistä 24 prosenttia arvioi suhdan-

teiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15 prosenttia uskoi niiden 

heikkenevän. Suhdannenäkymien muutokseen vaikuttaa erityisesti viennin hiipu-

minen. Lisäksi rakennusinvestointien määrän oletetaan edelleen vähenevän. Myös 

odotukset liikevaihdon kasvusta ovat hiipuneet, vaikkakin odotukset saldoluvulla 

mitattuna ovat edelleen positiiviset. Vastaajista 37 prosenttia arvioi liikevaihdon 

kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 23 prosenttia pienenevän. Myös kan-

nattavuusodotukset pk-yrityksissä ovat heikentyneet. Arviot pk-yritysten investoin-

tien lähiajan kehityksestä olivat saldoluvulla mitattuna miinuksella, kuten jo viime 

syksynä. Vastaajista 18 prosenttia arvioi investointien kasvavan seuravan 12 kuu-

kauden aikana ja 28 prosenttia vähenevän. Muutos syksystä on selvä. Investointien 

heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavä-

lin kehitykseen eli riskejä pyritään välttämään. Odotukset lähiajan investoinneista 

olivat miinuksella myös koko maan tasolla.

Pk-yritysbarometrin mukaan kasvuhakuisten yritysten määrä on kehittynyt  

Päijät-Hämeessä myönteisesti. Joko voimakkaasti tai ylipäänsä kasvuun pyrkiviä 

yrityksiä oli Päijät-Hämeessä 45 prosenttia kyselyn vastaajista. Osuus kasvoi viime 

syksystä ylittäen nyt myös koko maan keskiarvon (44).

Kansantalouden kasvun hidastuminen näkyy myös liikevaihdon kasvuluvuissa.  

Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan toimialojen yhteenlaskettu liikevaih-

don kasvu oli Päijät-Hämeessä vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 
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keskimäärin 4,2 prosenttia, mikä jää maan keskiarvoa (5,5 %) heikommaksi. Kasvu 

oli myös edellisvuotta (5,2 %) pienempi. Liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla 

(rakentaminen 5,4 %, muut palvelut 4,4 %, teollisuus 3,9 %, tukku- ja vähittäis-

kauppa 3,1 %). Tukku- ja vähittäiskauppaa lukuun ottamatta kasvu jäi kuitenkin 

edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmäksi.

Aloittaneiden yritysten määrä alueella on edelleen kasvussa. Tilastokeskuksen tuo-

reimpien tietojen mukaan yrityksiä aloitti vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä 

neljänneksellä 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Aloittaneita yrityksiä oli 

819. Merkittävä osa näistä on mikroyrityksiä. Eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, 

tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, tukku- ja vähittäiskaupassa, raken-

tamisessa sekä muussa palvelutoiminnassa. Yrityksiä aloitti vilkkaasti myös muilla 

toimialoilla. Esimerkiksi koulutuksen toimialalla aloittaneiden yritysten määrä kas-

voi selvästi edellisvuodesta. Yritystoiminnan starttirahalla aloittaneiden määrä oli 

edellisvuoden tasossa. Jos mukaan lasketaan työttömyysetuudella yritystoiminnan 

aloittaneiden määrä, on kasvu edellisvuoteen verrattuna selvä.

Sama suunta näkyy myös Lahden Seudun Kehitys LADECin luvuissa. LADECin kautta 

perustettiin viime vuonna yhteensä 239 yritystä, kahdeksan prosenttia enemmän 

kuin edellisvuonna. Uusia yrityksiä perustettiin aiempien vuosien tapaan erityisesti 

palvelut-toimialaryhmään.

Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2018 rahoituskatsauksen mukaan pitkään jatkunut 

hyvä suhdannetilanne siivitti muun muassa yritysten kehittämisavustusten kasvua. 

Yritysten on mahdollista kasvaa ja kehittää palveluitaan, kun kysyntä on kasvussa. 

ELY-keskukset ovat myös onnistuneet markkinoimaan pk-yrityksille suunnattuja 

avustustuotteita aiempaa paremmin yhteistyössä palvelutuottajien ja yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. Vaikka teollinen elinkeinorakenne on maakunnassa edel-

leen maan keskiarvoa korkeampi, elinkeinorakenteen muutos ja tätä myötä pal-

velualojen vahvistuminen näkyy ELY-keskuksen yritysrahoituksen kysynnässä ja 

kohdentumisessa. Viime vuosina kehittämisavustusten asiakaskunta on kokenut 

melkoisen mullistuksen. Perinteisen teollisuuden ja konepajatoiminnan rinnalle 

on ilmaantunut paljon palvelualojen yrityksiä. Samalla asiakaskunta on laajentu-

nut kattamaan yrityksiä kirjavasti kaikilta toimialoilta muutaman valovoimaisen 

alan sijaan. Maataloudessa investointiaktiivisuus parani. Investointitukea ja nuoren 

viljelijän kehittämisavustuksia myönnettiin edellisvuotta enemmän. Investoivilla ti-

loilla onkin tulevaisuudessa ratkaiseva rooli perusruokahuoltomme turvaamisessa. 
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Tuoreessa selvityksessä korostettiin erityisesti tukipolitiikan painopisteen muutta-

mista niin, että investoivat ja toimintaansa kehittävät sekä aitoa yrittäjäriskiä ottavat 

maatilat – koosta riippumatta – ovat tulevan maatalouspolitiikan keskiössä.

Kokonaisuutena alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne on edelleen 

hyvä. Talouden hidastumisesta huolimatta näkymät jatkuvat hyvinä, mutta maan 

keskiarvoa heikompina. Näkymät eroavat toimiala- ja yrityskohtaisesti. Alueen 

merkittävät yritykset toimivat tasaisesti. Alueella on käynnissä ja käynnistymässä 

merkittäviä investointeja. Investoinnit tuovat työtä rakennusvaiheessa, mutta myös 

kokonaan uusia työpaikkoja alueelle. 

Lahdessa on käynnissä suuria investointeja; muun muassa Lahden eteläinen kehätie 

ja liittymäalueet, Lahti Energian Kymijärvi III-biolaitoshanke, Fazerin investoinnit uu-

teen tuotantolaitokseen ja uusien koulujen rakentamista ja peruskorjausta.

Lahden eteläinen kehätie liittymäalueineen on valmistumassa vuoden 2021 loppu-

puolella. Rakentamisen työllistävät vaikutukset ovat suurimmillaan tänä vuonna, 

jolloin koko vuoden projektissa on mukana yli 700 henkeä. Kymijärven voimalaito-

salueelle valmistuvan uuden biopolttoaineella toimivan lämpölaitoksen rakennus-

työt ovat käynnissä. Kymijärvi III-biolaitoshanke valmistuu vuonna 2020. Laitoksen 

kokonaisinvestointi on 165 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus noin 1 000 henki-

lötyövuotta. Käydessään laitos työllistää suoraan tai välillisesti noin 100 henkilöä.

Fazer rakentaa ksylitolia valmistavan tuotantolaitoksen Lahteen. Ksylitolitehtaaseen 

investoidaan 40 miljoonaa euroa. Investointi sijoittuu vuosille 2019-2020 ja synnyt-

tää 30 uutta työpaikkaa ja työllistää myös välillisesti. Lahden tehtaan rakennustyöt 

alkoivat helmikuussa 2019. Tehdas rakennetaan Fazerin kauramyllyn viereen. Ksyli-

tolia valmistetaan kauran kuoresta, jota saadaan kauramyllyn sivutuotteena. Fazerin 

mukaan tehtaasta tulee maailman ensimmäinen ksylitolitehdas, jonka raaka-aine 

tulee yrityksen omasta tuotannosta. Innovaatio on erinomainen esimerkki kiertota-

loudesta.

Lahden ravikeskuksen yhteyteen suunnitellaan biokaasulaitosta. Biokaasulaitok-

sen rakentaminen saattaa käynnistyä elokuussa 2019. Noin viiden miljoonan euron 

rahoituksesta valtaosa on jo kasassa. Ympäristö- ja rakennuslupahakemukset ovat 

lähtemässä liikkeelle. Laitos valmistaa muun muassa hevosenlannasta, viljankuo-

rista sekä elintarvike- ja panimoteollisuuden sivutuotteista autojen polttoainetta. 
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Tuotanto riittäisi esimerkiksi noin 600 kaasuautolle vuodeksi. Uusi biolaitos saisi ra-

vikeskuksen hevosten lannasta noin 10 prosenttia polttoaineestaan.

Lahteen on tulossa suuri vedenpullottamo. Varmistunut investointi vahvistaa Lah-

den asemaa kansainvälisessä ympäristöliiketoiminnassa. Pullottamon prosessi- ja 

laitesuunnittelu on aloitettu ja suunnittelutyön pitäisi valmistua maaliskuussa 2019. 

Arvion mukaan tuotantolaitoksen rakentaminen kestää kymmenen kuukautta.  

Investoinnin suuruus on 20–22 miljoonaa euroa. Tuotantolaitokseen syntyy 20–30 

uutta työpaikkaa. Rakennusaikana työllistävä vaikutus on 130 henkilötyövuotta. 

Tehtaan osto- ja alihankintapalveluita pyritään hankkimaan mahdollisimman paljon 

Lahden alueelta. Vedenpullottamon valmistuttua sen koko tuotanto menee vientiin. 

Myös Hollolan Kukonkoivun alueelle suunnitellaan uutta vedenpullottamoa. Toteu-

tuessaan hanke työllistäisi kymmeniä ihmisiä. Yrittäjät tähtäävät Lähi-idän ja Yhdys-

valtain markkinoille.

Lahden Kestobetoni Oy vastaa betonielementtien kysynnän kasvuun ja rakentaa 

uuden tehdashallin. Tämä kaksinkertaistaa tuotannon resurssit. Kevään aikana on 

tarkoitus tuplata tuotantotilojen lisäksi myös työntekijöiden määrä. Käytettyjen 

autojen kauppaan erikoistunut Kamux laajentaa tarjontaansa Lahdessa avaamalla 

uuden henkilöautomyymälän. Uusien tilojen myötä rekrytoidaan myyjiä kevään 

aikana.

Myös Heinolassa tutkitaan mahdollisuutta perustaa biotalouteen liittyviä tuotanto-

laitoksia ja käynnissä on useita kehitys- ja kokeiluhankkeita. Alueen tyhjiä teollisuus-

halleja on saatu myös hyvin täytettyä. Uuden Prisma-kauppakeskuksen kaavoitus 

on käynnissä.

Palvelu- ja matkailusektori kasvavat edelleen. Vahvuuksia löytyy matkailun edelleen 

kehittämisestä, kuten järvi- ja luontomatkailu. Puhdas suurjärvi Päijänne ja hyvä 

suojelualueverkosto kansallispuistoineen tarjoaa erinomaisia luonto- ja kalastus-

matkailun kehittämismahdollisuuksia. Urheilumatkailun kehittämisessä on laajasti 

mahdollisuuksia. Samoin talviurheilukaupungin brändäämisessä esimerkiksi Kiinan 

suuntaan. Hollolassa on käynnistynyt helmikuussa Messilän rannan kylpylähotel-

lin mahdollistava asemakaavatyö. Suunnitelmalla varaudutaan 20 000 kerrosne-

liön laajuisen ja 200 huonetta käsittävän kylpylähotellin rakentamiseen. Kaikkiaan 

Messilään voisi tulla kaavan toteutuessa 1 100 uutta loma-asuntoa tai -huoneistoa. 
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Messilä on Etelä-Suomen suurin laskettelukeskus, mutta Messilä Maailman ta-

voitteena on kehittyä ympärivuotiseksi matkailu- ja vapaa-ajankeskukseksi. Tule-

ville vuosikymmenille kaavaillut investoinnit maksaisivat satoja miljoonia euroja. 

Alueella myös Sysmässä ja Hartolassa on käynnissä kehittämistoimia matkailualan 

vetovoiman ja palveluiden kehittämiseksi. Heinolassa on avattu tammikuussa  

Valolinnassa uusi Nowene hyvinvointikylpylä.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan osalta tilannetta myös Päijät-Hämeessä kuvaa 

pitkään jatkunut uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvu ja samanaikaisesti 

lisääntyneet ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa. Barometrien perus-

teella yritykset ovat edelleen palkkaamassa lisää työvoimaa, vaikkakin näkemyk-

sissä on toimiala- ja yrityskohtaisia eroja. Osaavasta työvoimasta on pulaa monilla 

toimialoilla. Työvoiman saatavuus tuo haasteita yritysten kasvulle ja sijoittumiselle 

alueelle. Osaavan työvoiman saatavuusongelmat eivät ole helpottaneet eikä tilan-

teen uskota lähitulevaisuudessa paranevan.

Tuoreimman pk-yritysbarometrin mukaan työllistämisodotukset Päijät-Hämeessä 

ovat saldoluvun perusteella edelleen positiiviset mutta heikommat kuin vielä syk-

syllä. Kasvuodotukset ovat maan keskiarvoa heikommat. Vastaajista 17 prosenttia 

arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluttua ja 10 prosenttia 

arvioi henkilökunnan määrän pienenevän. Yhtenä syynä taustalla vaikuttaa työ-

voiman heikko saatavuus; työpaikkoja olisi, jos olisi osaajia. Yli puolet vastanneista 

pk-yrityksistä ilmoitti osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuu-

den rajoittavan ainakin jossain määrin kasvua. Päijät-Hämeessä 23 prosenttia vas-

taajista ilmoitti työvoiman saatavuuden työllistämisen suurimmaksi yksittäiseksi 

esteeksi silloin kun työllistämiselle olisi tarvetta. Valtakunnallisesti vastaava luku 

21 prosenttia.

Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan päätoimialojen yritysten henkilöstö-

määrän vuosimuutos oli Päijät-Hämeessä vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä nel-

jänneksellä keskimäärin 4,4 prosenttia. Kasvu on maan keskiarvoa (3,7%) vahvempi. 

Lisäksi kasvu oli hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa (4,1 %) suurempi. Kas-

vua oli kaikilla päätoimialoilla; eniten rakentamisessa (5,6 %) ja muissa palveluissa 

(3,2 %). Rakentamisen kasvu oli suurempi kuin maassa keskimäärin. Henkilöstö-

määrän vuosimuutos teollisuudessa oli 2,5 % ja tukku- ja vähittäiskaupassa 1,2 %.
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Vuonna 2018 yleisimmät rekrytointiammatit julkisessa työnvälityksessä (TE-toimisto) 

olivat myyntiedustajat, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät, myyjät, lähihoi-

tajat, rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät, toimisto- ja laitossiivoojat, ravintola- ja 

suurtaloustyöntekijät, sairaanhoitajat, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät,  

hitsaajat ja kaasuleikkaajat, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, rakennus-

alan avustavat työntekijät sekä konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat.

Rekrytoinnin ongelmat liittyvät pitkälti työvoimatarjonnan ja tarjolla olevien työ-

tehtävien kohtaantoon. Kevään ammattibarometriarvion mukaan ongelmat työ-

voiman saatavuudessa painottuvat edelleen monien alueiden tapaan teollisuuteen, 

rakentamiseen ja sosiaali-, terveys- ja opetusalalle. Ammattitasolla työvoiman saata-

vuusongelmia on eniten muun muassa seuraavissa ammateissa: rakennusinsinööri, 

konetekniikan erityisasiantuntijat, sähkö- ja automaatioinsinööri, elektroniikan 

erityis asiantuntijat, yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, kuulontutkijat ja puhe-

terapeutit, sosiaalityön erityisasiantuntijat, kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät, 

rakennusalan työnjohtajat, betonirakentajat ja raudoittajat, talousjohtajat, hammas-

lääkärit, lastentarhanopettajat ja erityisopettajat.

Alueen suuret työllistäjät (esim. Raute) ovat kertoneet hankaluuksista houkutella 

muualla koulutettuja osaajia asiantuntijatehtäviin Lahden alueelle. Työn perässä 

muuttaminen ei ole vielä näyttäytynyt merkittävässä roolissa. Yksi syy voi olla Hel-

singin läheisyys, mikä ei houkuttele osaajia muuttamaan Lahden alueelle.

Monille toimialoille, kuten sosiaali- ja terveysalat, koulutetaan runsaasti työvoimaa. 

Haasteena on, sijoittuvatko kaikki alalle vai sijoittuvatko toisiin tehtäviin eri aloille. 

Myös alalle soveltuvuus vahvistuu usein vasta työssäkäynnin myötä. Taustalla vai-

kuttavat esimerkiksi työajat ja palkkaus.

Työmarkkinoiden vetäessä ja rekrytointiongelmien lisääntyessä uuden työvoiman 

rekrytointipalveluiden merkitys on korostunut. Yhteishankintakoulutuksilla (Rekry-

Koulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus) yritys voi hankkia ammattitaitoisia 

työntekijöitä, kun uusia osaajia ei ole saatavilla, räätälöidä henkilöstölleen lisäkou-

lutusta sekä auttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottuja työnteki-

jöitään. Koulutukset suunnitellaan aina yrityksen ja koulutuksen tuottajan kanssa 

yhteistyössä ja toteutetaan yrityslähtöiseen tarpeeseen. Vuosi 2018 oli vilkas Rekry-

Koulutusten vuosi. Uusia RekryKoulutuksia oli Päijät-Hämeessä 14. Mukana olevien 

yritysten määrä on suurempi. Alueen yrityksiin koulutettiin osaajia muun muassa 
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betonituoteteollisuuteen, puuelementtirakentamiseen ja palvelualoille (esimerkiksi 

ravintolat ja kahvilat, laitoshuoltajat). Kuluvalle vuodelle koulutuksia on suunnit-

teilla muun muassa sähköverkkoasentajille ja muoviteollisuuteen, puhdistus- ja 

kiinteistöhoitoon sekä HoReCa-aloille.

Työvoiman saatavuusongelmaa ratkotaan monin tavoin. Erilaisten koulutusten li-

säksi myös rekrytoinnit Suomen ulkopuolelta kasvavat. Lähialueiden (Viro) lisäksi 

työntekijöitä haetaan kauempaakin (mm. Unkarista). EURES-palvelut ovat yksi vaih-

toehto kansallisen vaihtoehdon lisäksi ja olemassa on myös virtuaalinen rekrytoin-

timahdollisuus. Yritykset saattavat ratkoa ongelmaa myös ostamalla työtä ulko-

maisena alihankintana. Verotulojen menetyksen lisäksi vaarana on yritystoiminnan 

painopisteen siirtyminen yhä enemmän Suomen ulkopuolelle. Haasteena nähdään, 

voiko työvoiman hankala saatavuus aiheuttaa yritysten poismuuttoa alueelta. Näkö-

piirissä on jopa yritysten siirtymisiä muualle osaavan työvoiman perässä tai vaihto-

ehtoisesti yritykset voivat sijoittaa toimintojaan eri paikkakunnalla sijaitsevaan 

toimi pisteeseen. Toisaalta vaikeudet osaavan työvoiman saatavuudessa voivat myös 

vaikeuttaa yritysten sijoittumista alueelle. Haastetta lisää, että eri alueet kilpailevat 

samoista osaajista.

Maakunnan koulutustarjonnan vahvistuminen Lappeenrannan-Lahden teknilli-

sen yliopiston myötä tullee näkymään positiivisella tavalla koko maakunnan työlli-

syyden ja erityisosaamistason ja kehittämispotentiaalin parantumisena suhteessa 

maakunnan yritysten tarpeisiin. Haku uusiin maisteriohjelmiin täyttyi yli odotusten. 

Yleisellä tasolla toisen asteen, ammattikorkeakoulun ja korkeakoulutuksen tulee 

vastata entistä osuvammin ja joustavammin elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Myös asettautumista ja kotoutumista edistävät palvelut toimivat osaavan työvoi-

man vetovoimatekijöinä. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistämisen edistä-

miseksi tarvitaan edelleen toimenpiteitä, jotta maahanmuuttajat pääsisivät osaksi 

yhteiskuntaa ja työnantajat saisivat osaavaa työvoimaa.

Työvoiman kysyntä on edelleen vireää ja julkisessa työnvälityksessä olevien uusien 

avoimien paikkojen perusteella kasvaa tasaisesti. Alasta riippuen osaavaa työ-

voimaa on paremmin tai heikommin tarjolla. Osa yrityksistä voisi lisäksi työllistää 

enemmänkin, jos osaajia löytyisi. Myös koulutukset kärsivät pätevien hakijoiden 

puutteesta. Esimerkiksi haussa oleviin RekryKoulutuksiin ei aina saada tarpeeksi 

koulutukseen soveltuvia hakijoita (esim. terveydelliset rajoitteet).
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien työnhakijoiden määrän vuoden 2015 lopussa alkanut lasku jatkuu. Työt-

tömyys on vähentynyt selvästi, mutta keskimääräistä hitaammin. Erityisesti tämä 

näkyy nuorten työttömyydessä, jossa lasku on maakuntien hitainta. Haasteena on 

myös maakuntien kärkipäätä oleva työttömyysaste. Keskuskaupunki Lahden työt-

tömyysaste on tällä hetkellä suurten kaupunkien korkein. Samoin nuorten työttö-

myysaste on maakuntien korkeimpia. Myös työttömyyden rakenne on haasteelli-

nen. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on edelleen maakunnista kor-

kein, vaikka yli vuoden työttömänä olleiden määrä on laskenut voimakkaasti. Myös 

ikääntyneiden työttömien osuus työttömistä on korkeampi kuin maassa keskimää-

rin. Muiden alueiden tapaan työttömien määrän vähentyessä uusien avoimien työ-

paikkojen määrä on kasvanut. Kohtaanto-ongelmat ovat edelleen merkittäviä. 

Työttömyysnäkymien arvioidaan sekä lähimmän puolen vuoden että vuoden ai-

kana paranevan edelleen, varsinkin kun arviossa painotetaan työttömien työnha-

kijoiden määrää. Aktiivinen, osaava ja hyvinvoiva työvoima liikkuu edelleen hyvin 

ja työpaikkoja on tarjolla. Työttömien määrä vähenee työvoiman kysynnän, mutta 

myös lisääntyvän opiskelun vuoksi. Erilaisia TE-hallinnon palveluita on lisäksi run-

saasti tarjolla ja tätä kautta voidaan vaikuttaa työttömyyden purkuun. Taustalla  

vaikuttaa myös työttömien työnhakijoiden ikärakenne eli ikääntymisen myötä  

työttömyydestä on luonnollista poistumaa. Toisaalta iän noustessa työllistyminen 

vaikeutuu, vaikka yleisellä tasolla työttömyys vähenee kaikissa ikäryhmissä.

Erot ihmisten välillä ovat kasvussa. Osa työllistyy helposti, toisilla työttömyys pit-

kittyy. Jatkossakin osa työllistyy varsin nopeasti pienellä osaamisen päivittämisellä 

(esim. lyhyt täydennyskoulutus). Osalla työttömyys pitkittyy ja tilanne monimutkais-

tuu, koska työttömyyden lisäksi voi ilmetä muitakin, kuten terveydellisiä, ongelmia. 

Hankalimmassa tilanteessa ovat usein ikääntyneemmät asiakkaat. Työsuhteen päät-

tyessä uuden työn löytäminen on vaikeaa. Työhistoria on usein pitkä, mutta osalla 

osaaminen on hyvin kapea-alaista ja lisäksi koulutustaso saattaa olla alhainen. 

Toisen haasteellisen asiakasryhmän muodostavat sellaiset maahanmuuttajat, joi-

den suomen kielen taito on huono. He eivät pärjää tai edes pääse työmarkkinoille. 

Tilanne on harmillinen siitäkin syystä, että monella on tuore toisen asteen tutkinto. 

Tutkinto vanhenee, kun oppeja ei pääse toteuttamaan käytännössä. Myös osatyö-

kykyisten määrä on kasvussa; syinä esimerkiksi terveydelliset syyt, työkyky, elämän-

tilanne.
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Viime vuonna Päijät-Hämeessä päättyi keskimäärin kuukaudessa lähes 2 000 työttö-

män työnhakijan työttömyysjaksoa. Heistä 41 prosenttia aloitti työn, 20 prosenttia 

aloitti muussa palvelussa kuin koulutuksessa, 19 prosenttia ei uusinut työnhakuaan, 

12 prosenttia siirtyi koulutukseen, 7 prosenttia siirtyi työvoiman ulkopuolelle ja yh-

den prosentin osalta oli muu syy tai ei tietoa. Henkilöiden joukossa, jotka eivät ole 

uusineet työnhakuaan, on usein myös työn aloittaneita. Virta yli kolmen kuukauden 

työttömyyteen on pienentynyt. Keskimäärin 57 prosenttia alkaneista työttömyyksistä 

päättyi viime vuonna ennen pitkittymistä yli kolmen kuukauden työttömyyteen.

Nuorten työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt, mutta merkittävästi 

muita alueita hitaammin. Nuorten työttömyysaste on selvästi korkeampi kuin 

maassa keskimäärin ja ero on viime vuosina kasvanut. TE-hallinnon palveluissa ole-

vien nuorten määrä on vähentynyt. Palveluista omaehtoisessa opiskelussa olevien 

määrä on kuitenkin kasvanut. Alueelta lähtee nuoria opiskelemaan alueen ulkopuo-

lisiin yliopistoihin, mikä näkyy muuttotappiona nuorten ikäryhmissä opiskelujen al-

kaessa. Toisaalta samanaikaisesti osa työttömistä nuorista ei ole valmis muuttamaan 

työn perässä. Nuoret valmistuneet eivät myöskään aina välttämättä sijoitu alalle, 

jolle valmistuvat. Viime vuonna Päijät-Hämeessä päättyi keskimäärin kuukaudessa 

440 työttömän alle 25-vuotiaan työttömyysjaksoa. Heistä 31 prosenttia aloitti työn, 

34 prosenttia ei uusinut työnhakuaan, 16 prosenttia aloitti muussa palvelussa kuin 

koulutuksessa, 13 prosenttia siirtyi koulutukseen, 5 prosenttia siirtyi työvoiman ul-

kopuolelle ja yhden prosentin osalta oli muu syy tai ei tietoa. Henkilöiden joukossa, 

jotka eivät ole uusineet työnhakuaan, on usein työn aloittaneita. Virta yli kolmen 

kuukauden työttömyyteen nuorilla on hieman pienentynyt. Viime vuonna keski-

määrin noin 65 prosenttia alkaneista työttömyyksistä päättyi ennen pitkittymistä  

yli kolmen kuukauden työttömyyteen. 

Lomautusten määrä on edelleen laskussa. Sekä miesten että naisten työttömyys 

vähenee, naisten osalta miehiä nopeammin. Työttömyys on vähentynyt kaikissa 

ikäryhmissä.

Yt-neuvotteluja on käynnissä eri toimialoilla, mutta merkittäviä työttömyyden 

kasvuun vaikuttavia alueellisia riskejä ei ole näkyvissä. Alueelle on tulossa myös 

uusia työpaikkoja. Viimeaikaisina uutisina esimerkiksi Fazerin investoinnit ksylito-

litehtaaseen tuovat Lahteen 30 uutta työpaikkaa. Lahden Kestobetonin laajennus 

tuplaa työntekijöiden määrän nykyisestä 40 työntekijästä. Kavika-yhtiön saamat 

tilaukset Saksan telakoille lisäävät työpaikkoja Hollolassa. Julkisuudessa olleista 
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yt-neuvotteluista huonekaluvalmistaja Isku ilmoitti helmikuussa aloittavansa maa-

liskuun loppuun jatkuvat yt-neuvottelut. Pöydällä myös irtisanomisia ja vuokratyön-

tekijöiden asema. Iskun mukaan irtisanomiset pyritään pitämään minimissä. Koski-

sen Taloteollisuuden strategiamuutokseen liittyvät yt-neuvottelut on saatu päätök-

seen. Seurauksena Taloteollisuudesta vähenee kahdeksan työpaikkaa. 

Työmahdollisuuksia etsittäessä myös alueellinen ja ammatillinen liikkuvuus tulevat 

edelleen korostumaan. Työllistyminen edellyttää joskus osaamisen päivittämistä, 

mutta joskus myös kouluttautumista kokonaan uusiin työtehtäviin toiselle alalle. 

Mahdollisuuden puute tai haluttomuus ammatin vaihtoon tai siirtymiseen toiselle 

paikkakunnalle työn perässä voi ylläpitää työttömyyttä. Motivoituneita uusiin am-

matteihin kouluttautujia tarvitaan.

Tulevaisuudessa ulkomaalaistaustaisten kasvava määrä haastaa edelleen työllistä-

mispalveluja. Tehokas kotoutuminen, suomen kielen oppiminen sekä ammatillinen 

koulutus ja osaaminen edistävät ulkomaalaisten työllistymistä Suomessa. Ulkomaan 

kansalaisten työttömyys on huomattavasti kantaväestöä korkeampaa. Maahan-

muuttajien asema työmarkkinoilla kutenkin paranee maassa vietettyjen vuosien  

kuluessa, ja hyvät kotoutumistoimenpiteet vaikuttavat työllistymiseen positiivisesti.
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Kymenlaakso 
Kymenlaaksossa asui vuoden 2018 joulukuun lopussa 173 511 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 2 000 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työn hakijoiden osuus työvoimasta oli 12,9 % ja työttömiä työnhakijoita oli 10 209. 

 Kymenlaakso 
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta  +  + +
Työttömyyden määrä ja rakenne   + + +
Osaavan työvoiman saatavuus  -  - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Teollisuudella on merkittävä rooli Kymenlaakson yritystoiminnassa. Maakunnan 

vahva vienti koostuu lähes kokonaan teollisuustuotteista. Käynnissä oleva rakenne-

muutos on vähitellen monipuolistanut elinkeinorakennetta. Uutta kasvua haetaan 

entistä vahvemmin perinteisten alojen tukemisesta ja uudistamisesta (mm. met-

säteollisuus, metalliteollisuus, logistiikka, matkailun kehittäminen, elintarvikeala), 

mutta myös kokonaan uusilta toimialoilta (mm. pelillistäminen, av-ala, kybertur-

vallisuus, älykkäät pakkaukset, energia- ja materiaalitehokkuus). Toimialarakenteen 

ja painopisteiden muutokset heijastuvat myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 

erityisteemoihin, jotka vuodelle 2019 ovat kiertotalouden edistäminen ja ilmaston-

muutoksen hillintä. Teemoja käsitellään laajasti koko ELY-keskuksen yhteisenä työnä 

ja lisäksi monipuolisella sidosryhmäyhteistyöllä. Molemmat teemat ovat myös  

Suomen EU-puheenjohtajakauden painotuksia vuonna 2019. 
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Viime aikoina näkymiä ovat piristäneet mm. metsäteollisuuden investoinnit ja 

tuotekehitys, logistiikka-alan hyvä vire, metallialan myönteinen kehitys, E 18-tien 

rakentaminen sekä kaupan uudet investoinnit. Uusia, isojakin investointeja on jo 

suunnitteilla. 

Väestömuutos ja ikärakenne ovat yksi alueen elinvoimaisuuden mittareista. Kymen-

laakson väestö ikääntyy ja vähenee. Väestön ennakkotilastojen mukaan vuonna 

2018 Kymenlaakson väestö väheni noin 2 000:lla. Vaikka nettosiirtolaisuus oli posi-

tiivista, se ei riitä paikkaamaan maan sisäistä muuttoa ja luonnollista väestönmuu-

tosta. Ikärakenteella tulee olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen 

maakunnissa. Jo tällä hetkellä sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde 

ovat koko maan keskiarvoa heikompia. Vaikka työttömien määrä vähenee, on  

rakennetyöttömien osuus silti korkea. Työllisyysaste on pysytellyt koko maan keski-

arvon alapuolella. 

Suuri haaste on edelleen elinvoimaisuuden parantaminen sekä uusien yritysten ja 

uusien innovaatioiden saaminen Kymenlaaksoon. Viime aikoina työvoiman koh-

taanto-ongelmat ovat näkyneet aikaisempaa selvemmin. Osaajien löytymisestä on 

kehittynyt ratkaiseva tekijä, kun yritykset pohtivat kasvua ja uusien investointien 

tekemistä. Uusia työn ja työllistämisen muotoja, työvoiman liikkuvuuden paranta-

mista ja tietotekniikan hyödyntämistä on tuettava. Tavoitteena on uudistunut ja 

vetovoimainen seutu. Yritykset tulisi saada kiinnostumaan seudusta sijoittumispaik-

kana, joka tarjoaa turvallisen asuinpaikan, osaavaa ja sitoutuvaa työvoimaa sekä 

edullisen kustannustason. Alueen vetovoimaisuus muodostuu kokonaisuudesta. 

Työpaikkojen, koulutusmahdollisuuksien, palvelujen määrä ja yhä enemmän myös 

laatu ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä. Alueen vetovoimaa, palveluja ja olemassa 

olevia vahvuuksia on systemaattisesti kehitettävä ja viestittävä eri toimijoiden  

yhteistyönä. 

Kattava ja laadukas koulutustarjonta on oleellinen vetovoimatekijä. Maakunnassa 

on tehty paljon töitä sujuvien koulutusväylien mahdollistamiseksi. Aalto-yliopisto 

ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ovat sopineet strategisesta yhteis-

työstä. Yhteistyötä tiivistetään koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoimin-

nassa. Koulutuksen osalta tärkeimpiä tavoitteita on joustavoittaa opiskelijoiden siir-

tymistä Aalto-yliopiston ja Xamkin välillä sekä tarjota rajat ylittäviä oppimisen mah-

dollisuuksia. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ylemmän am-

mattikorkeakoulututkinnon Xamkissa suorittavalla opiskelijalla on tulevaisuudessa 
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mahdollisuus jatkaa opintoja Aalto-yliopiston tohtoriohjelmissa. Myös esimerkiksi 

amk-insinöörien polkua diplomi-insinöörikoulutukseen helpotetaan. Xamk on 

solminut yhteistötyösopimuksen myös englantilaisen Anglia Ruskin Universityn 

kanssa. Sopimuksen myötä Xamkin opiskelijat saavat etua hakiessaan jatko-opintoi-

hin (kuten maisteriopiskelijoiksi) englantilaiseen yliopistoon. Kymenlaakson kesäyli-

opistossa on käynnistynyt sosiaalityöntekijöiden pätevöitymiskoulutus yhteistyössä 

Itä-Suomen yliopiston kanssa. 

Koulutuspolkujen sujuvoittamiseksi Kouvolan seudun ammattiopisto (Ksao) ja 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ovat solmineet kumppanuussopi-

muksen, joka mahdollistaa ammattikorkeakouluopintoihin valmistautumisen jo 

toisen asteen koulutuksen aikana. Jatkoväylä-opinnoissa Ksaon opiskelijat suorit-

tavat opintoihinsa upotettuna 30 opintopisteen edestä Xamkin avoimen ammat-

tikorkeakoulun opintoja, jotka sisältävät sekä alakohtaisia että yleisiä opintoja. 

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle (Ekami) ja Xamkilla on jo vuonna 

2016 solmittu strateginen kumppanuussopimus mm. jatkoväyläopinnoista. Kotkan 

Kantasatamaan on syntymässä sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä 

merenkulun koulutuskeskittymä. Xamk ja Ekami ovat myös solmineet aiesopimuk-

sen, joka koskee Kotkan Kantasatamaan sijoittuvan Xamkin uuden kampuksen tilo-

jen yhteiskäyttöä merenkulun koulutuksessa. 

Sijainti ja logistiikan kehittäminen ovat Kymenlaakson selkeitä vahvuuksia. Pidem-

mällä aikavälillä uskotaan Pohjoisen kasvukäytävän ja Metropolialueen laajene-

misen luomiin mahdollisuuksiin. Väyläinfraa on alueella parannettu voimakkaasti. 

Koskenkylä–Kotka-moottoritie ja Haminan ohikulkutie valmistuivat vuonna 2014. 

E18-tie Vaalimaalle avattiin kokonaisuudessaan liikenteelle vuoden 2018 alkupuolis-

kolla. Myös valtatie 15:n sujuvuutta parantava Keltakankaan eritasoliittymä valmis-

tui viime syksynä. 

Suurin nyt käynnissä oleva tiehanke on Vt 12-tien parantaminen. Valtatie 12 on tär-

keä osa itä–länsisuuntaista valtatieverkkoa ja merkittävä yhteys elinkeinoelämän kulje-

tuksille. Tien varressa on runsaasti teollisuutta ja tie toimii Lahden ja Kouvolan kaupun-

kiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä. Hankkeessa parannetaan valtatieosuuden 

liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta noin viiden kilometrin matkalla 

Iitin Kausalan ja Kouvolan välillä rakentamalla keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus 

ja rinnakkaistie. Rinnakkaistien tarkoituksena on varautua häiriötilanteisiin ja pa-

rantaa liikenneturvallisuutta. KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle tehdään 
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eritasoliittymä. Urakka maksaa noin 17 miljoonaa euroa. Varsinaiset tietyöt liittymi-

neen on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Kouvolan ja Iitin alueella sijaitsevan Kimolan kanavahankkeen rakentaminen on 

käynnissä. Kanava kunnostetaan uittokanavasta veneilykäyttöön. Valmistuminen 

avaa noin 400 kilometrin mittaisen vesireitin Voikkaalta aina Keiteleelle asti. Raken-

nuskustannukset ovat noin 21 miljoonaa euroa. Summasta kunnat maksavat kol-

masosan ja valtion rahoitusosuus kattaa loput. Kanava valmistuu kuluvan vuoden 

loppuun mennessä. Kanavarakentamisen ohella on huolehdittava sekä veneilyinf-

ran ja -palveluiden että matkailu- ja palveluliiketoimintojen kehittämisestä. Kimolan 

kanavan liikenteeseen on suunnitteilla pienvenesatamia. Paikkoja on tulossa sekä 

vierasveneilijöille että paikallisille veneilyn harrastajille. Tulevaisuudessa varaudu-

taan myös risteilyliikenteen alkamiseen. 

Alueen useat kunnat joutuvat tasapainottamaan talouttaan. Kymenlaakson sosi-

aali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa kuluvan vuoden 

alussa. Kymenlaakson kuntien (pl. Iitti) sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät kokonai-

suudessaan Kymsoten alaisuuteen. Kymsote vastaa jatkossa myös aikaisemmin  

Carean järjestämästä erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluista. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

Kaikkien yritysten liikevaihto oli viimeisimpien tilastojen mukaan kasvussa Kymen-

laaksossa (+6,0 %, koko maa +5,8 %). Kasvua oli eniten muiden palveluiden sekä 

teollisuuden toimialoilla. Myös henkilöstömäärät olivat nousussa, ylittäen valta-

kunnallisen kasvun (Kymenlaakso +4,1 %, koko maa +3,9 %). Etenkin teollisuus ja 

muut palvelut ovat kasvattaneet henkilöstömääräänsä viime vuoteen verrattuna. 

Teollisuuden vientiliikevaihtotilastot ovat plussalla. Tuoreen Pk-yritysbarometrin 

mukaan seuraavan vuoden aikana suhdanteiden paranemista ennakoi 27 % (koko 

maa 29 %) ja heikkenemistä 16 % yrityksistä (koko maa 15 %). Henkilökunnan mää-

rää ennakoi kasvattavansa 11 % maakunnan yrityksistä (koko maa 20 %). EK:n suh-

dannebarometrin mukaan tilanne on lähes ennallaan, mutta koko maata hieman 

parempi. 

Selluteollisuudella on mennyt Suomessa jo useita vuosia hyvin. Kasvun taustalla 

on se, että sellua menee nykyään entistä vähemmän paperiteollisuuteen, joka on 

perinteisesti ollut erittäin suhdanneherkkä toimiala. Nykyään sellua käytetään yhä 
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enemmän pehmopapereissa, kuluttajapakkauksissa, teollisissa pakkauksissa ja 

myös uusissa tuotteissa. Maailmanlaajuiset megatredit kuten keskiluokan vaurastu-

minen Aasiassa, nettikaupan kasvu sekä muovipakkausten korvaaminen kuitupak-

kauksilla lisäävät pakkausmateriaalien ja pehmopapereiden kysyntää. Selluteolli-

suuden suhdannevaihtelut säilyvät myös tulevaisuudessa. Selluteollisuuden nousut 

ja laskut saattavat tulevaisuudessa kuitenkin olla loivempia kuin silloin, kun sellua 

käytettiin vielä pääasiassa paperiteollisuuden raaka-aineena. Usko biotalouteen, eri-

laisten pakkausmateriaalien kysynnän kasvuun ja sellun uusiin käyttömahdollisuuk-

siin on näkynyt investointeina myös Kymenlaaksossa. Myös uusia, isoja investointeja 

on suunnitteilla. 

Logistiikan näkymät ovat erittäin myönteiset. Kouvolan RRT-terminaalin rakenta-

minen on aloitettu ja Aasian liikenteen kehitys näyttää lupaavalta. Vuosi 2018 oli 

HaminaKotkan satamassa investointien ja voimakkaan liikenteen lisäyksen aikaa. 

HaminaKotkan sataman kautta kulki viime vuonna 10 % enemmän tavaraa kuin 

edellisvuonna. Vientiliikenne kasvoi 3 % ja tuonti 30 %. Satamaan tehdyt ja raken-

teilla olevat investoinnit ovat mittavia. Näkymät alkanelle vuodelle ovat edelleen 

positiivisia.

Rakennusalalla on hiljaisempaa kuin kasvukeskuksissa, mutta alkanet isot rakennus-

hankkeet piristävät toimialaa. Kymenlaaksossa on menossa mm. logistiikan inves-

tointeja, sairaalarakentamista ja asuntomessujen rakentamista. Varsinainen asunto-

rakentaminen on melko vähäistä. Kuitenkin pienillä rakennusalan yrityksillä riittää 

töitä korjausrakentamisessa ja tulevaisuudennäkymät ovat melko hyvät.

Tukku- ja vähittäiskaupan viimeisimmät liikevaihtotiedot ovat Kymenlaaksossa plus-

salla, vaikkakin jäljessä koko maan kasvuluvuista. Henkilöstömäärät ovat samalla 

tasolla kuin vuosi sitten. Suurista kaupan investoinneista mainittakoon Suomen 

ensimmäinen outlet-kylä, Zsar Outlet Village, joka avautui asiakkaille marraskuussa 

Vaalimaalla. 

Vuonna 2018 matkailuala näyttäytyi kokonaisuudessaan yöpymisten määrällä 

mitattuna vaisumpana (-6 %) kuin edellisvuonna. Kotimaisten yöpyjien määrä  

pieneni 8 %, sen sijaan ulkomaisten yöpyjien määrä oli kasvussa (+3 %). Vaalimaan 

rajanylitykset ovat hieman edellisvuotta alemmalla tasolla. Matkailuvuodesta 2019 

odotetaan Kymenlaaksossa hyvää. Saaristo ja joki ovat maakunnan matkailuvalt-

teja, ja näiden liiketoimintaa kehitetään systemaattisesti. Maakunnassa on myös 
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nousemassa vesistöjen lisäksi esimerkiksi luonnonpuistoa hyödyntävää luonto- ja 

kulttuurimatkailuliiketoimintaa.

Alkutuotanto on edelleen tärkeä elinkeino Kymenlaaksossa. Syksyllä 2018 valmis-

tuneen viljelijäbarometrin mukaan maatalouden rakennemuutos näyttäisi kiihty-

vän. Tällä hetkellä maatiloja on noin 1750, mutta vuonna 2025 tiloja on viljelijöiden 

jatkamisaikeiden mukaan enää noin 1200. Samalla tilojen keskikoko on kasvussa. 

Kymenlaakson maatilayrittäjät kokevat tuotantonsa kannattavuuden heikommaksi 

kuin viljelijät keskimäärin Suomessa. Kannattavuus ja kannattavuusodotukset ovat 

varsinkin kasvinviljelytiloilla erittäin heikot. Metsätalouden ja muun yritystoiminnan 

kannattavuustilanne ja odotukset ovat paremmat. Muuta yritystoimintaa harjoite-

taan maatiloilla enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Varsinkin koneyrittäjyys 

on suosittu sivutoimi. Kasvunäkymiä tulevaisuudessa on mm. biotaloudessa, lähi- ja 

luomuruokatuotannossa sekä matkailussa.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät 

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin vuoden 2018 loppupuoliskolla uusia työ-

paikkoja 38 % prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (koko maa +13 %). Avoimia 

työpaikkoja oli erityisesti myyjille, myyntiedustajille, toimisto- ja laitossiivoojille ja 

avustaville keittiötyöntekijöille. Edellisvuotta enemmän avoimia paikkoja oli mm. 

myyjille, kääntäjille, mainosten jakajille, vartijoille sekä avustaville keittiötyönteki-

jöille. Eniten olivat vähentyneet myyntiedustajien sekä puhelin- ja asiakaspalvelu-

keskusten myyjien uudet avoimet työpaikat. 

Alueen pk-yritysten ja suurten yritysten kehittämisen esteenä on osin pula osaa-

vasta työvoimasta. Kehittämishalukkuutta leimaa kiinnostus digitaalisiin ongelman-

ratkaisuihin ja tulevaisuuden suunnitteluun, jotka liittyvät mm. vientivalmiuksien 

kasvattamiseen ja kotimarkkinoiden muuttuvien tarpeiden tyydyttämiseen. Nämä 

ovat käytännössä kokoelma hyvin yritys- ja liiketoimintaympäristökohtaisia tarpeita. 

Koulutuspanostuksissa tulisi huomioida myös viennin merkitys maakunnalle. Vien-

titeollisuus tarvitsee yliopisto- ja korkeakoulutettua työvoimaa. Kaikkiaan koulutus-

ratkaisuissa tulisi pyrkiä joustaviin ratkaisuihin (myös työn ohessa). Pienessä maa-

kunnassa pullonkaulaksi voi nousta väestöpotentiaali ja koulutettavien saaminen.

Työvoiman kysyntä on kasvanut edellisvuodesta ja kohdistuu aikaisempaa enem-

män myös naisvaltaisille aloille. Erityisesti kaupan alan kysyntä on kasvanut, mutta 
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suuntaus näkyy myös sote-sektorin kysynnässä. Työntekijöitä tarvitaan lisää, vaikka 

toimintatavat monipuolistuvatkin. Lisäksi myös sote-sektorilla työskentelevien elä-

köityminen ja muille toimialoille hakeutuminen vaatii uutta työvoimaa toimialalle. 

Pelkkä koulutettujen määrän lisääminen ei riitä ratkaisemaan työvoimatarpeita, on 

pyrittävä kiinnittämään huomiota myös mm. työoloihin.

Myös maakunnan teollisuussektorilla osaavan työvoiman saatavuus alkaa muo-

dostua kriittiseksi tekijäksi. Suurella osalla Kymenlaakson metalliyrityksistä on jo 

selkeitä rekrytointiongelmia esimerkiksi ammattitaitoisista hitsaajista ja koneista-

jista. Insinööreistä on kysyntää sekä Etelä- että Pohjois-Kymenlaaksossa. Esimerkiksi 

sähkö-, automaatio-, ja konetekniikan insinööreistä on pulaa. Työnjohtokoulutusta 

tarvitaan muuallekin kuin rakennusalalle. Maakunta kilpailee myös ICT-osaajista. 

Kyse ei ole pelkästään ohjelmistoyrityksistä, vaan tarve koskee niin teollisuutta kuin 

monia muitakin toimialoja. 

Vaikka metsäteollisuuteen on tehty mittavia investointeja, alalle syntyvä lisätyölli-

syys on toistaiseksi melko pientä. Tuotantoteknologian parantumisen seurauksena 

panostukset eivät näy juurikaan työpaikkojen määrän kasvuna, mutta ne turvaavat 

jo syntyneitä työpaikkoja. Logistiikka-alan työllisyyskehityksen suhteen merkit ovat 

positiivisia. 

Barometrikyselyissä todetaan rekrytointiongelmien jatkuvasti vaikeuttavan henki-

löstön kasvua. Ammattibarometrin mukaan selkeimpiä pula-ammatteja ovat lähi-

tulevaisuudessa mm. lääkärit, sosiaalityön erityisasiantuntijat, koneistajat, hitsaajat, 

ravintola- ja suurataloustyöntekijät sekä röntgenhoitajat. Mukaan on tullut aikai-

sempaa enemmän rakennusalan ja ICT-alan ammatteja. Ylitarjontaa on mm. erilai-

sista sihteeriammateista, tuote- ja vaatesuunnittelijoista, kuorma-autonkuljettajista 

ja kampaajista. Etenkin ylitarjonta-ammatit vaihtelevat seutukunnittain. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät 

Vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla Kymenlaaksossa oli keskimäärin noin 9 450 

työtöntä kuukausittain. Luku on 15,5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pie-

nempi. Työttömien määrä pieneni hieman nopeammin kuin kuin maassa keski-

määrin (-14,8 %). Työttömien osuus työvoimasta on pysytellyt valtakunnallista 

keski arvoa korkeammalla (Kymenlaakso 11,9 %, koko maa 9,3 %). Työttömien koko-

naismäärän odotetaan edelleen laskevan, vaikkakin laskuvauhti hieman hidastuu. 
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Naisten työttömyys (-17 %) väheni nopeammin kuin miesten (-14 %). Koulutusas-

teittain tarkasteltuna kaikkien koulutusasteiden työttömyys on laskusuunnassa. 

Tämä näkyy selvästi myös korkeakoulutettujen työttömyydessä. Heitä oli 16 % vä-

hemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyys laski kokonaistyöttömyyttä vähem-

män (Kymenlaakso -9 %, koko maa -13 %). Näkymät ovat myönteisiä myös nuorten 

osalta. Työttömyyden laskusuunta jatkuu, vaikkakin aikaisempaa hitaammin. 

Ulkomaalaisia työnhakijoita oli noin 1 060 kuukaudessa. Ulkomaalaisten työttömien 

määrä on pienentynyt 12 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Hei-

dän työttömyysasteensa on selvästi korkeampi kuin koko työvoimalla. Vuoden lop-

pupuoliskon aikana se oli 32 % (koko maa 21 %). Ulkomaalaisten työttömien määrä 

jatkanee laskuaan.

Positiivisista merkeistä huolimatta työttömyyden rakenteelliset ongelmat eivät ole 

helpottaneet. Työministeriön Työnvälitystilastossa rakennetyöttömiä ovat henkilöt, 

jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana yli 12 kk (pitkäaikaistyöt-

tömät), ovat edeltävän 16 kk:n aikana olleet yhteensä yli vuoden työttömänä (rin-

nasteisesti pitkäaikaistyöttömät), ovat 3 kk työvoimapoliittisen toimenpiteen päät-

tymisen jälkeen työttömänä (palveluilta työttömäksi) tai ovat jääneet työvoimapo-

liittiselta toimenpiteeltä työttömäksi ja sen jälkeen uudelleen sijoitettu toimenpi-

teeseen (palveluilta palveluille). Kymenlaaksossa rakennetyöttömiä oli vuoden 2018 

loppupuolella keskimäärin 6 400 henkeä kuukaudessa, joka vastaa 67 % kaikista 

työttömistä (koko maa 62 %). Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna osuus on 

pysytellyt samoissa lukemissa. Yli vuoden työttömänä olleita oli keskimäärin 2 800 

kuukaudessa – tämä on noin 28 % vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan 

(koko maa -28 %). Yli vuoden työttömänä olleiden määrän ennakoidaan edelleen 

pienenevän. 
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Kouvolan seutukunta 

Kouvola, Iitti 

Kouvolan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 89 997 henkilöä. Vuoden  

aikana väestö väheni 1 019 henkilöllä. Vuoden 2018 joulukuun lopussa työttömien 

työn hakijoiden osuus työvoimasta oli 12,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 5 077.  

Kouvolan seutukunta 
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta  +  + +
Työttömyyden määrä ja rakenne   + + +

Osaavan työvoiman saatavuus  -  - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Kouvolan seutukunnassa suurin haaste on elinkeinorakenteen uusiutuminen ja moni-

puolistuminen. Seutukunnan vahvoja tuotannonaloja ovat massa- ja paperiteollisuus, 

logistiikka, liike-elämän palvelut sekä julkisen hallinnon toimipisteet ja valtion alue-

viran omaiset. Kasvua ja uusia avauksia haetaan tasaisesti eri toimialoilta. Seutukun-

nalle tärkeä metsätalous on uudistumassa. Erityisesti panostetaan mm. logistiikkaan 

(myös älylogistiikka), pakkausteknologiaan, ja energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Vuoden 2018 ennakkotietojen mukaan seutukunnan väkiluku pieneni hieman yli 

tuhannella asukkaalla. Kouvolan etuna verrattuna moneen muuhun negatiiviseen 

kierteeseen joutuneeseen paikkakuntaan on kaupungin riittävä koko, toimiva pe-

rusinfrastruktuuri ja palvelut. Kouvolan sijainti on vahvuus erityisesti logistisena 

solmu kohtana. Pitkällä aikavälillä Helsingin metropolialueen laajeneminen näyttäy-

tyy positiivisesti Kouvolassakin. Seutukunta on kilpailukykyinen asuinpaikka ja veto-

voimainen loma-asumiskohde. Kaupungin elinvoimassa on kyse myös mielikuvista 

ja alueen houkuttelevuudesta. Kehittämistyötä tarvitaan liittyen erityisesti kunta-

kuvan/brändin tunnettuuteen ja yhdenmukaiseen markkinointiin, monipuolisen 

koulutustarjonnan markkinointiin, ydinkeskustan elävyyteen, seudun ja lähikuntien 

yhteistyöhön sekä elinvoimavaikutusten tunnistamiseen. 
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Kouvolassa onkin panostettu keskusta-alueen kehittämiseen ja seudun markkinoin-

tiin. Tiivis investointitahti jatkuu. Vuosien 2019-2021 investointeihin on varattu noin 

65 miljoonaa euroa. Yli kolmasosa investoinneista koskee kaupungin kärkihankkeita 

kuten asuntomessuja ja Kimolan kanavaa. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Kaikkien yritysten liikevaihto oli viimeisimpien tilastojen mukaan kasvussa Kouvolan 

seudulla (+4,0 %, koko maa +5,8 %). Myös henkilöstömäärät olivat parin prosentin 

nousussa. 

UPM Kymin tehtaaseen on investoitu 2000-luvulla noin miljardi euroa. Investointien 

myötä tehtaasta tuli yksi Euroopan suurimpia sellutehtaita 870 000 tonnin vuosituo-

tannollaan. Alueen metsä- ja biotaoluden näkymät ovat edelleen hyvät. Metsäyhtiö 

UPM peruskorjaa Kuusankosken vesivoimalan. Uusien turbiinien ja generaattoriyk-

sikköjen myötä voimalaitoksen energiantuotanto kasvaa. Kyseessä on merkittävä, 

miljoonaluokan investointi. Peruskorjaus aloitetaan tänä vuonna ja se valmistuu 

vuonna 2022.

Metsäteollisuuden hyvä vire ja konttijunaliikenne on tuonut uusia logistiikkatyö-

paikkoja esimerkiksi myyntiin, kuljetukseen ja huolintaan. Reilun vuoden verran 

toimineesta Kouvolan ja Xi’anin välisestä tavarajunayhteydestä on tullut erityisesti 

suurteollisuuden vientireitti. Paluujunissa Kiinasta Kouvolan kautta on tuotu muun 

muassa elektroniikkaa ja työkaluja. Kouvola havittelee uutta tavarajunayhteyttä 

Kiinaan. Kaupungin elinkeinoyhtiö käy asiasta neuvotteluja neljän kiinalaisen paik-

kakunnan kanssa. Kyseessä olisi vuosi sitten avatun konttijunayhteyden jatkoreitti. 

Tavarajunareitti on suunnitteilla myös Kouvolan ja Kazakstanin välille. 

KymiRing-moottoriratahanke etenee. Kymi Ringillä on tarkoitus ajaa ratamootto-

ripyöräilyn mm-osakilpailu vuonna 2020. Testiajot järjestetään kuluvan vuoden 

elokuussa. MotoGP-osakilpailun 180 hehtaarin alueella on tarkoitus järjestää myös 

konsertteja ja festivaaleja. Lisäksi alueelle kaavaillaan muun muassa ajoharjoitte-

lukeskusta, mahdollisuuksia motocrossin ja kartingin ajamiseen sekä lomakylää 

vapaa-ajan asuntoineen. KymiRing on ainoa GP-rata Pohjois-Euroopassa. Tulevai-

suudessa rataa käytetään myös autojen kehittämiseen ja testaamiseen, ajajien 

kouluttamiseen ja ajo-opetukseen. Autojen automatisointi voi olla tulevaisuudessa 

merkittävä tutkimusala. 

https://yle.fi/uutiset/3-10083430
https://yle.fi/uutiset/3-10083430
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Asuntorakentaminen on melko hiljaista. Kouvolan Ratamokeskuksen maanraken-

nustyöt alkoivat viime vuoden lopussa. Maanrakennustöiden on arvioitu valmistu-

van loppukevään tai alkukesän 2019 aikana, minkä jälkeen varsinainen rakennus-

urakka päästään aloittamaan. Ratamokeskus otetaan aikataulun mukaan käyttöön 

vuonna 2021. Hankkeen kustannukset ovat noin 62 miljoonaa euroa. Kouvolassa 

Vekaranjärven sotilaskodissa aloittettiin viime vuoden loppupuolella suuri sisätilo-

jen ja katon peruskorjausurakka, jonka kustannusarvio on noin 7 miljoonaa euroa. 

Muun muassa muassa päiväkoteja, hoivakoteja ja muita toimitiloja moduuleista 

valmistava E-Elementit laajentaa tuotantoaan Kouvolassa. Yhtiö avasi uuden teh-

taan nykyisen tuotantolaitoksen viereen. Tämä mahdollistaa tuotannon lisäämisen 

ja lisähenkilöiden palkkaamisen. Kyse on noin 1,5 miljoonan euron investoinnista. 

Ensi kesänä myös ykköstehdasta aiotaan laajentaa. Parveke- ja terassilaseja valmis-

tava Lumon rakentaa parhaillaan uutta lasinjalostuslaitosta Kouvolaan. Tehdas val-

mistuu kesällä 2019. Valmistuttuaan uusi tehdas työllistää noin 50 ihmistä. Uusiin 

tuotantotiloihin ja koneisiin investoidaan 10 miljoonaa euroa. 

Matkailussa mm. Taikapäivät, Dekkaripäivät ja Kymi GP ovat jo vakiinnuttaneet ase-

mansa. Yleisömäärältään vuoden 2019 suurin tapahtuma on asuntomessut. Messuille 

odotetaan reilun neljän viikon aikana yli 130 000:ta kävijää. Messut ovat seudulle 

taloudellisesti merkittäviä, sillä esimerkiksi viime kesänä messuvieraat jättivät Poriin 

yhteensä noin kahdeksan miljoonaa euroa. Messut järjestetään Korian Pioneeripuis-

tossa, joka on venäläisten 1910-luvun alkupuolella rakentama, suojeltu kasarmialue. 

Teemana tänä vuonna on uusi asuminen historiallisessa kasarmimiljöössä.

Kokous- ja tapahtumapalvelut ovat yksi Kouvolan kärkihankkeista. Kouvolan kes-

kustan kehittäminen jatkuu. Asuntomessuja silmällä pitäen vuonna 2019 kohenne-

taan erityisesti aseman seutua. Talousarvioehdotuksessa varataan rahaa myös käve-

lykatu Manskin osittaiseen kattamiseen. Kouvola hakee aseman seudulle kaavaillun 

matkakeskuksen tilalle toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa. Tapahtumakeskuksen 

suunnittelua on päätetty jatkaa. Valmistelua jatketaan siten, että arvoidaan teatterin 

mahdollinen investointi osana matka- ja tapahtumakeskusta. Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö on myöntänyt 4,5 miljoona euroa Kouvolan teatteritoiminnan kehittämi-

seen, uudisrakentamiseen, saneeraukseen tai laajennukseen.

Kullasvaaraan suunnitellun rautatie- ja maantieterminaalin (Kouvola RTT) rakennus 

on alkanut. Se on Suomen ensimmäisen rautatie- ja maantiekuljetuksia yhdistävä 
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tavaraterminaali. Terminaali mahdollistaa satojen tuhansien tavarakonttien käsit-

telyn ja yli kilometrin mittaisen tavarajunan lastaamisen. Kullasvaaran terminaali 

on Euroopan laajuisen TEN-T-ydinverkon ainoa solmukohta Suomessa. Kouvola on 

varautunut investoimaan siihen lähivuosina 34 miljoonaa euroa. Terminaalin raiteet 

rakentaa ja maksaa valtion Väylävirasto. Rakentamiseen on haettu EU-tukea, jota 

on saatu jo suunnitteluun. Kokonaisuudessaan RRT-terminaalialueen kehittämisen 

kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa. Terminaali on suunnitelmien mukaan 

valmis vuoden 2023 loppuun mennessä.

Terminaali vahvistaa Kouvolan asemaa logistiikkakaupunkina. Kouvolan kaupungin 

arvion mukaan terminaalin läheisyyteen voi syntyä yli tuhat teollisuuden ja kaupan 

alan työpaikkaa lähivuosina. Kouvola on kasvanut myös tärkeäksi logistiikka-alan 

koulutuspaikkakunnaksi. Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus oy:n Kraon koulu-

tuksiin on osallistunut vuosittain muutama tuhat ihmistä. VR on koulutuskeskuksen 

isoin asiakas kuljettajakoulutuksissa ja Väylävirasto liikenteenohjauskoulutuksessa. 

Logistiikka-alan koulutus Kouvolassa laajenee kuluvana vuonna, kun Kouvolan seu-

dun ammattiopisto alkaa kouluttaa varastoalan ammattilaisia.

Elintarviketeollisuudella menee hyvin. Vuosi 2018 oli kouvolalaiselle elintarvikeyhti-

ölle Kaslinkille kasvun aikaa. Kauratuotteiden suosio on kasvanut Suomessa ja maa-

ilmalla. Korian tehtaan tiloja vapautetaan hyötykäyttöön mm. varastotiloja vuokraa-

malla. Näin varaudutaan liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Kaslink vie 

nykyisellään tuotteita Euroopassa yli 15 maahan ja Aasiassa Kiinaan. Myös Kouvolan 

Lakritsin ja HoviRuoan liikevaihdot ovat kasvussa. Elintarvikealan kasvu on huomioitu 

esimerkiksi Kouvolan seudun ammattiopiston alkavassa koulutustarjonnassa. 

Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kouvolassa aletaan käsitellä koko Itä- ja Kaak-

kois-Suomen riidattomia velka-asioita ensi syksystä lähtien. Tämä vahvistaa Kouvo-

lassa Kymenlaakson käräjäoikeutta oikeudellisena osaamiskeskittymänä ja Kouvo-

lan asemaa hallintokaupunkina. Keskittäminen tuo Kouvolan käräjäoikeuteen noin 

mukaan 15-20 uutta tehtävää. Työpaikkoja siirtyy pääasiassa Itä-Suomen käräjäoi-

keuksista. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät 

Kouvolan seudulla työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin viime vuoden loppu-

puoliskolla uusia työpaikkoja 43 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (koko maa 
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+13 %). Eniten avoimia työpaikkoja tarjottiin myyjille, kääntäjille, avustaville keittiö-

työntekijöille ja myyntiedustajille. Edellisvuotta enemmän oli paikkoja mm. myyjille, 

kääntäjille, avustaville keittiötyöntekijöille, vartijoille ja kirvesmiehille. Suurin tiputus 

nähtiin toimisto- ja laitossiivoojien, maa-, metsä ja kalatalouden erityisasaintuntijoi-

den, myyntiedustajien ja puhelinpalveluneuvojien avoimien työpaikkojen määrissä. 

Viimeisimmän Kouvolan seudun ammattibarometriarvioinnin mukaan 61 % ar-

vioiduista ammateista on tasapainoammatteja. Työvoimapulasta kärsiviä ammat-

teja oli 32 %. Pula-ammattien osuus oli kasvanut. Pulaa on etenkin farmaseuteista, 

hitsaajista, lähihoitajista, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä, ravintola-ja 

suurtaloustyöntekijöistä sekä tarjoilijoista. Listalla on useita sosiaali- ja terveysalan 

ammatteja – etenkin lääkäreistä on pulaa. Niin ikään rakennusalan parantunut ti-

lanne näkyy pula-ammateissa. Myös konetekniikan erityisasiantuntijoilla ja sähkö- 

ja automaatioinsinööreillä on kysyntää. Ylitarjonta-ammatteja oli vain 7 % arvioi-

duista ammateista. Esimerkiksi huonekalu- ja konepuuseppiä, sihteereitä, graafisia 

ja multimediasuunnittelijoita sekä rakennusalan avustavia työtekijöitä on runsaasti 

tarjolla kysyntään nähden. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Vuoden 2018 loppupuoliskolla Kouvolan seudulla työttömiä oli keskimäärin 4 700 

kuukaudessa. Suhteellisesti työttömien määrä laski 14 % edellisvuoteen verrattuna 

(koko maa -15 %). Työttömien osuus työvoimasta oli 11,3 % (koko maa 9,3 %). Lähi-

tulevaisuudessa työttömyyden arvioidaan jatkavan laskuaan, vaikkakin nykytahtia 

hitaammin. 

Miesten ja naisten työttömyys väheni suunnilleen samaa tahtia. Nuorten, alle 

25-vuotiaiden työttömien määrä oli vuoden loppupuolella vähentynyt edellis-

vuodesta 12 % (koko maa -13 %). Kouvolassa 18 % nuoresta työvoimasta oli työttö-

mänä, mutta Iitissä vain 11 % (koko maa 12 %). 

Kouvolassa rakennetyöttömiä oli vuoden loppupuolella keskimäärin 3 150 henkeä  

kuukaudessa. Edellisvuoteen verrattuna rakennetyöttömien määrä oli laskenut 

12 %. Rakennetyöttömien osuus kaikista työttömistä on korkea (67 %, koko maa 

62 %). Vuoden takaiseen tilanteeseen (66 %) verrattuna rakennetyöttömien osuus 

on hieman kasvanut. Rakennetyöttömyyden lajeista pitkäaikaistyöttömyys väheni 
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26 % (koko maa -28 %). Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys on laskusuuntaista 

myös lähiaikoina. 

Työttömyys koskettaa tuntuvasti ulkomaan kansalaisia. Seutukunnassa asuvia  

ulko maan kansalaisia oli työttöminä työnhakijoina keskimäärin 340 henkeä kuukau-

sittain. Edellisvuoteen verrattuna ulkomaalaisia työttömiä oli 10 prosenttia vähem-

män. Heidän työttömyysasteensa oli 28 %, enemmän kuin koko maan keskiarvo 

21 %. Ulkomaalaisten työttömien määrän ennakoidaan edelleen laskevan.

Kotkan-Haminan seutukunta 

Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti 

Kotkan-Haminan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 83 514 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 981 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 5 132.  

 Kotka-Hamina 
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta  +  + +
Työttömyyden määrä ja rakenne   + + +
Osaavan työvoiman saatavuus  -  - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Kotkan-Haminan seutukunta on perinteinen teollisuuden ja satamatoimintojen si-

jaintialue. Tilanne on samankaltainen Kouvolan seutukunnan kanssa: tavoitteena 

on tukea yrityskentän elinvoimaisuutta, uudistaa tuotantorakennetta sekä houku-

tella uusia pk-yrityksiä alueelle. Kasvua haetaan laajasti eri toimialoilta (matkailu, 

kauppa, datakeskukset, satamasidonnaiset investoinnit, uusiutuva teollisuus). 

Perusteollisuuden (metsä, metalli) näkymät ovat hyvät. Väestön määrä pienentyi 

viime vuonna seutukunnassa noin 1000 henkilöllä. Myös syntyvyys on pysytellyt 
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matalana. Vaikka työttömyys on pienentynyt keskimääräistä nopeammin, työttö-

myysprosentti oli vuoden 2018 lopussa 13,6 (koko maa 9,7 %). 

Viime aikoina näkymiä ovat piristäneet mm. metsäteollisuuden investoinnit ja 

tuote kehitys, metallialan myönteinen kehitys, E 18-tien rakentaminen, Zsar Outlet 

Village sekä HaminaKotka sataman investoinnit ja projektit. Uusia, isojakin inves-

tointeja on kuitenkin jo luvassa. Sekä Kotkan että Haminan kaupunkikeskustoja  

kehitetään kunnianhimoisesti. Tavoitteena on uudistunut ja vetovoimainen seutu.

Lähitulevaisuuden näkymät ovat aikaisempaa paremmat, ja pidemmän aikavälin 

odotukset ovat hyvät. Logistinen sijainti kahden laajentuvan metropolialueen  

välissä (Helsinki ja Pietari) on erinomainen. Tulevaisuudessa Metrolipolialueen  

laajentuminen hyödyttää seutukuntaa. Hyvät liikenneyhteydet edistävät kasvu-

suuntausta. Laajentuminen nostanee seudun kartalle, josta yritykset etsivät  

sijoitus paikkojaan ja ihmiset asuinpaikkoja. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Kaikkien yritysten liikevaihto oli viimeisimpien tilastojen mukaan kasvussa Kotkan 

seudulla (+ 8,4 %, koko maa + 5,8). Myös henkilöstömäärät olivat selvässä nousussa 

(Kotkan-Haminan seutu +6,4 %, koko maa + 3,9 %). 

Kotkan seudun metsäteollisuus on uudistumassa. Kotkamills kehittää muovittomia 

kartonkituotteita elintarvikekäyttöön. Elintarvike- ja pakkausteollisuuden tarpei-

siin sopivat kartonkituotteet ovat muovittomia ja täysin kierrätettäviä. Kotkamillsin 

odotukset alkaneelle vuodelle ovat hyvät kaikilla tuotealoilla. Muovittomille tuot-

teille on avautumassa lisää markkinoita ympäristösääntelyn myötä, kun esimerkiksi 

EU on kieltämässä kertakäyttöisiä muovituotteita vuoden 2021 alussa. Kotkamills 

suunnittelee myös uutta päällystettä, joka on tehty sellunkeiton sivutuotteena syn-

tyvästä ligniinistä. Stora Enson Sunilan tehtailla ligniiniä on valmistettu teollisessa 

mittakaavassa jo vuodesta 2015, ja 50 000 tonnin vuosituotanto nostaa Stora Enson 

maailman suurimmaksi ligniinin tuottajaksi. Tehtaalla tehdään jatkuvaa tuotekehi-

tystyötä lingniinin hyödyntämiseksi. 

Kotkamills harkitsee uuden paperikoneen rakentamista Kotkaan. Kyseessä olisi 

ensimmäinen paperikoneinvestointi Suomessa 20 vuoden tauon jälkeen. Mahdol-

lisella uudella paperikoneella halutaan varmistaa kyky vastata laminaattipaperin 

https://yle.fi/uutiset/3-6908651
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kasvavaan kysyntään. Päätös rakentamisesta venynee ensi syksyyn, tällä hetkellä 

käydään läpi ympäristövaikutuksia. 

UPM:n kaavaileman Kotkan biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi on tehty. 

UPM Kotkan biojalostamossa valmistettaisiin kehittyneitä liikenteen polttoaineita 

tie-, laiva- ja lentoliikenteen käyttöön useista kestävistä raaka-aineista. Tuotteilla 

voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita myös kemianteollisuudessa. Kotkaan suun-

nitteilla oleva biojalostamo olisi kooltaan Suomen suurin, ja erittäin iso myös  

Euroopan mittakaavassa. Sen vuosituotanto olisi viisinkertainen UPM:n jo olemassa-

olevaan Lappeenrannan biojalostamoon verrattuna. Rakennusvaiheessa biojalosta-

mohankkeen on arvioitu työllistävän noin 1 500 henkilöä. Itse biojalostamo työl-

listäisi suoraan noin sata henkilöä ja epäsuorasti noin 150. Hankkeen etenemiseen 

vaikuttavat osaltaan myös kansalliset ja EU:n polttoaineita koskevat päätökset.

LNG-terminaali-investointi etenee aikataulussa Haminassa. LNG:lle eli nesteytetylle 

maakaasulle on rakenteilla ensi vaiheessa 30 000 kuution varastosäiliö. Varastosta 

toimitetaan kaasua Haminan Energian jakeluverkkoon ja jakeluverkon ulkopuoli-

sille asiakkaille sekä maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Rakentamisaikana työllistä-

misvaikutus on vuosittain noin 100 henkilötyövuotta, vakituisia työpaikkoja termi-

naalin syntyy 10-20 ja kerrannaisvaikutuksineen (mm. myynti ja logistiikka) pysyviä 

työpaikkoja uskotaan syntyvän noin 50. LNG-terminaalin Investoinnin kokonaisarvo 

on n. 100 M€. Tulevien vuosien aikana Haminan Energia tulee lisäksi investoimaan 

LNG:n jakeluinfraan miljoonia euroja. Terminaali valmistuu 2020 loppupuoliskolla. 

Toisen vaiheen suunnittelun ja luvituksen on määrä alkaa keväällä 2019, mutta  

varsinaista rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. 

Kotkan seudulle tärkeällä logistiikka-alalla menee paremmin kuin pitkään aikaan. 

Vuosi 2018 oli HaminaKotkan satamassa liikenteen lisäyksen ja investointien aikaa. 

Isot kansainväliset projektit näkyvät sataman liikennetilastoissa. Haminan sataman 

kautta kuljetetaan Kazakstaniin öljykentille paineentasausmoduuleita. Projekti kes-

tää vuoden 2021 lopulle. Kotkan Mussalossa puolestaan Nord Stream 2 -kaasuputki-

projekti jatkuu vuoden 2019 loppuun. Lannoitteita käsittelevä Fertilog Oy laajentaa 

toimintaa Mussalon satamassa. Yhtiön terminaalialueen uuteen varastohalliin mah-

tuu 30–35 000 tonnia lannoitteita. Satamayhtiö ja Keitele Group yhdessä logistiikka-

konserni ILP-Groupin kanssa tekivät sopimuksen liimapuun ja sahatavaran viennistä 

Mussalon kautta. Tämä mahdollistaa liikennemäärän kaksinkertaistumisen. Sopi-

mus on voimassa vuoteen 2023 saakka. UPM on sopinut keskittävänsä Kaukaan 
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ja Kymen sellutehtaiden meriliikenteen Mussaloon. Isojen projektien ja kasvavan 

liikenteen vuoksi HaminaKotkan satama tarvitsee lisätilaa. Sataman länsipuolelle 

nousee kokonaan uusi satamakeskus, joka palvelee erityisesti metsäteollisuuden 

kuljetuksia. Alueelle rakennetaan lisää kenttäalueita, lastausalueita ja laitureita. 

Satamakeskuksen laajentaminen on noin 55 miljoonan euron projekti, josta noin 

11 miljoonaa euroa kuitataan EU:n avustuksella. 

Kotkaan perustetaan uusi lannoitetehdas. BioA -yhtiön lannoitetehdas rakenne-

taan Sunilan sellutehtaan läheisyyteen. BioA:lla on kaikkiaan neljä patenttia erilai-

sille lannoitteille. Ensimmäisessä vaiheessa tuotantomäärä on noin 40 000 tonnia 

lannoitetta vuodessa. Kyseessä on kaikkiaan noin 30 miljoonan euron suuruinen 

investointi. Lannoitetuotanto alkaa kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Uusi avaus on 

myös hartsitehdas, jonka Dongwha Finland Oy aikoo sijoittaa Kotkamillsin alueelle 

Kotkansaareen. Hartsitehdas sijoittuisi Dongwhan impregnointitehtaan yhteyteen. 

Tehtaan kapasiteetti olisi 30 000 tonnia erilaisia hartseja vuodessa. 

Kotkassa on avattu myös ainutlaatuinen kierrätyslaitos, jossa suomalaisten leipo-

moiden jäteleipä päätyy bioetanolin raaka-aineeksi. Laitos prosessoi leipomoiden 

jätteestä raaka-ainetta, josta tehdään Ruotsissa Lantmännenin tehtaalla bioetanolia. 

Kotkan kierrätyslaitos on Suomen ainoa laitos, joka tuottaa raaka-ainetta muualla 

sijaitsevalle bioetanolitehtaalle. 

Empower perustaa Haminan Hailikariin Smart Factoryn, jonne siirretään noin 20 

työntekijää Kotkan yksiköstä ja lisäksi palkataan 5-10 uutta työntekijää. Älytehtaa-

seen keskitetään myös teollisuudelle suunnattujen digitaalisten tuotteiden ja palve-

lujen kehitystyötä. Smart Factory on älykäs tehdas, joka hyödyntää uudella tavalla 

dataa. Myös Empowerin Kotkan huoltokeskustoiminnot siirretään Haminaan.  

Sijaintipaikkaan vaikutti se, että Ekami ja Xamk kouluttavat teollisuuden osaajia ja 

Empower tarvitsee lähivuosina lisää työvoimaa.

Yhdysvaltalainen Silent Partner Group (SPGC) kertoo suunnittelevansa kolmen suu-

ren datakeskuksen rakentamista Suomeen. Jokaisen datakeskuksen kapasiteetti 

olisi 250 megawattia. Yksi Suomen datakeskuksista sijoittuisi Haminaan. Tavoitteena 

on aloittaa rakentaminen vuonna 2020. Datakeskukset tarjoaisivat palveluita usealle 

toimijalle. Asiakkaiksi tavoitellaan suuria kansainvälisiä yrityksiä. Datakeskukset oli-

sivat omavaraisia eli niiden yhteyteen perustettaisiin voimalaitokset, jotka tuottaisi-

vat datakeskuksen tarvitseman sähkön.
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Kotkan kaupunki, Xamk ja Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiö Cursor Oy ovat 

allekirjoittaneet kolmikantasopimuksen Kantasataman kampuksen ja tapahtuma-

keskuksen rakentamisesta. Suunnitelman mukaan Kotkan Kantasatamasta luodaan 

kaupungin, korkeakoulun, yritysten, elinkeinokehittämisen ja asukkaiden yhteis-

työn alusta, joka vahvistaa Kotkan profiilia arvostettuna korkeakoulukaupunkina. 

Tapahtumakeskuksesta on kaavailtu paikkaa 1 500 hengen kokouksille sekä ylei-

sömäärältään 2 500-3 000 hengen konserteille. Kustannusarvio on reilut 24 mil-

joonaa euroa. Kaikki Xamkin Metsolan kampuksen toiminnot siirtyvät Kantasata-

maan. Kampuksen hinta-arvio on 40 miljoonaa euroa. Sekä tapahtumakeskus että 

ammatti korkeakoulun kampus valmistunevat vuonna 2023. 

Kotkan asema risteilijäsatamana on vakiintunut. Kotkaan tulee kesällä kaikkiaan 

noin 7 500 risteilyvierasta ja 3 000 miehistön jäsentä. Kesälle 2020 on alustavat  

varaukset viidelle risteilykäynnille. Suomen ensimmäinen outlet-kylä ZsarOutlet  

Village avattiin marraskuun lopussa. Ensimmäisen vaiheen investointien arvoksi  

kerrotaan noin 40 miljoonaa euroa. Brändejä on tarjolla reilu parisenkymmentä, 

mutta jo kevään aikana on avautumassa useita uusia liikkeitä. Parhaina viikkoina 

ostos kylässä on käynyt noin 15 000 asiakasta. Hiljaisina aikoina vierailijoita on ollut  

9000–10 000. Tavoitteena on ensimmäisten toimintavuosien aikana kasvattaa  

vierailijamäärät pariin miljoonaan vieraaseen vuosittain.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät 

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin viime vuoden loppupuoliskolla uusia työ-

paikkoja 31 % enemmän kuin edellisvuonna (koko maa + 13 %). Eniten avoimia 

työpaikkoja oli tarjolla toimisto- ja laitossiivoojille, myyjille, mainosten jakajille sekä 

myyntiedustajille. Edellisvuoteen verrattuna aikaisempaa vähemmän oli avoimia 

työpaikkoja mm. myyntiedustajille, puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjille 

sekä betontuote- ym. teollisuuden prosessityöntekijöille. Aikaisempaa enemmän 

kysyntää oli mm. mainosten jakajille, henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajille, 

rakennusalan avustaville työntekijöille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille sekä 

koneistajille. 

Kotka-Haminan seudulle maaliskuussa 2019 tehdyn ammattibarometriarvioinnin 

mukaan noin 58 % arvioiduista ammateista on tasapainoammatteja. Pula-ammat-

teja on aikaisempaa enemmän. Lähitulevaisuudessa pulaa on erityisesti lääkäreistä, 

sosiaalityön erityisasiantuntijoista, röntgenhoitajista ja koneistajista. Listalla on 
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myös monia muita sosiaali- ja terveysalan, metallialan ja rakennusalan ammatteja. 

Ylitarjontaa on mm. huolitsijoista, kampaajista, mainonnan ja markkinoinnin erityis-

asiantuntijoista sekä sihteeriammateista. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Kotkan seudulla oli vuoden loppupuoliskolla keskimäärin 4 800 työtöntä kuukau-

sittain. Määrä on noin 16 % vertailuajankohtaa pienempi. Työttömyys väheni koko 

maata (-15 %) nopeammin. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin edelleen 

valtakunnallista keskiarvoa korkeampi (vuoden loppupuoliskon keskiarvo 12,6 %, 

koko maa 9,3 %). Naisten työttömyys (-17 %) väheni miesten (-15 %) työttömyyttä 

nopeammin. Todennäköistä on, että työttömyys jatkaa laskuaan, vaikkakin aikai-

sempaa hitaammin. 

Kotkan seudulla rakennetyöttömiä oli vuoden loppupuolella keskimäärin 3 200 

henkeä kuukaudessa, joka on 19 % edellisvuotta vähemmän (koko maa -17 %).  

Rakennetyöttömien osuus kaikista työttömistä on korkea (67 %, koko maa 62 %). 

Vuoden takaiseen tilanteeseen (69 %) verrattuna rakennetyöttömien osuus on  

laskenut. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli 29 % pienempi kuin vuosi sitten. 

Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen oli koko maata nopeampaa (-28 %). Pitkä-

aikaistyöttömien määrä laskee edelleen. 

Nuorisotyöttömyys väheni vuoden loppupuoliskolla 5 % eli melko hitaasti verrat-

tuna valtakunnalliseen keskiarvoon (-13 %). Vuoden loppupuoliskolla Kotkan seu-

dulla 20 % nuoresta työvoimasta oli työttömänä (koko maa 12 %). Kotkan seudulla 

nuori työtön on myös keskimääräistä useammin ilman perusasteen jälkeistä tutkin-

toa. Esimerkiksi 30–34 –vuotiaista työttömistä noin 33 % on ilman perusasteen jäl-

keistä koulutusta (koko maa 24 %). Ulkomaalaisia työttömiä oli kuukausittain keski-

määrin 720. Heidän työttömyysasteensa oli melko korkea (33 %). 
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Etelä-Karjala 
Etelä-Karjalassa asui vuoden 2018 joulukuun lopussa 128 760 henkilöä.  

Viime vuoden joulukuusta vähennystä oli 1 105 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa 

työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,6 % ja työttömiä työnhakijoita 

oli 6 884.  

   Etelä-Karjala 
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta  + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne  + + +
Osaavan työvoiman saatavuus  - - -

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Etelä-Karjalassa sijaitsee yksi Euroopan merkittävimmistä metsäteollisuuden kes-

kittymistä. Metsäteollisuuden uusiutuminen on ollut ja on yhä Etelä-Karjalan alue-

talouden kannalta keskeinen kysymys. Maakunnan arvonlisästä noin neljännes  

syntyy metsäteollisuudesta. Myös monet muut alueen vahvat toimialat, kuten  

koneiden ja laitteiden korjaus sekä varastointi ja liikennettä palvelevat alat,  

kytkeytyvät tiiviisti metsäteollisuuteen. 

Perusteollisuuden (metsä- ja metalliteollisuus) jatkuvuus näyttää hyvältä. Metsä- ja 

biotaloussektorilla on tehty isoja investointeja ja tehdään materiaalien hyödyntä-

miseen tähtäävää kehitystyötä. Ympäristö- ja energia-ala näyttäytyy aikaisempaa  

vahvempana. Venäjän läheisyys luo kasvupotentiaalia palveluille ja matkailulle.  

Venäjä-osaamisen taso on hyvä. Myös liike-elämän palveluilla on kysyntää.
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Saimaan brändiarvon hyödyntämisessä on alueella vielä paljon mahdollisuuksia. 

Etelä-Karjala panostaa Etelä- Savon kanssa Saimaan matkailun kehittämiseen ta-

voitteena nostaa Saimaa Suomen kolmen tärkeimmän matkailualueen joukkoon 

pääkaupunkiseudun ja Lapin rinnalle. Parhaillaan neuvotellaan yhteistyön syventä-

misestä ja jatkamisesta. Se pitää sisällään yhteisen Lake Saimaa -brändin vahvista-

misen sekä markkinointi- ja kehittämisyhteistyötä. Yhdessä Pohjois-Savon ja Poh-

jois-Karjalan sekä Visit Finlandin kanssa tehdään Lakeland-yhteistyötä, joka on osa 

Visit Finlandin suuraluetoimintaa. Sen tavoitteet ovat olleet Aasiassa. Etelä-Karjalan 

sijainti tuo luontaisesti kansainvälisen matkailun vahvaksi segmentiksi venäläiset, 

joiden matkustaminen on vahvasti riippuvainen ruplan kurssikehityksestä. Uusia 

asiakasryhmiä tarvitaan kasvun saamiseksi ja vuotuisen vaihtelun tasaamiseksi. 

Tulevaisuuden haasteet liittyvät väestönkehitykseen, osaamisen nostamiseen, työ-

voiman kohtaantoon, ja sijaintiin. Vaikka saavutettavuus on erittäin hyvä, Etelä-Kar-

jala ei ole selkeästi kytköksissä kansallisiin kasvukeskuksiin. Suurena haasteena on 

edelleen elinvoimaisuuden parantaminen sekä uusien yritysten ja uusien innovaa-

tioiden saaminen alueelle: maakuntaan halutaan uusia yrityksiä ja uusia asukkaita. 

Alueen vetovoimaa, imagoa ja olemassa olevia vahvuuksia on jatkuvasti kehitettävä 

eri toimijoiden yhteistyönä. Jatkossa palvelujen, asuinympäristön, työpaikkojen ja 

yrittäjäilmaston laatukysymykset ovat keskeisiä. Etelä-Karjalassa yrityskenttä koostuu 

vahvasti mikro- ja pienyrityksistä sekä teollisuuden suuryrityksistä. Elinkeinoraken-

teen monipuolistamiseksi on tärkeä vahvistaa edellytyksiä osaamispohjaiseen yrittä-

jyyteen sekä yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Alueen innovaatiotoiminnan 

ja osaamisen kehittämisen moottorina on Skinnarilan kampus, jolla vaikuttaa korkea-

koulujen (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Saimaan AMK) lisäksi 

useita pk-yrityksiä. Korkeakoulukeskittymä houkuttelee paljon nuoria maakunnan 

ulkopuolelta. Tämän vahvuuden hyödyntäminen on kuitenkin haasteellista, sillä esi-

merkiksi LUTissa Lappeenrannassa tutkinnon suorittaneista noin 20 % jää maakun-

taan. Erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden integroiminen alueelle on hankalaa. 

Haasteena on myös pienten yritysten kasvuhalukkuus ja -kyvykkyys, mitä kautta 

alueen keskisuuri yrityssektori voisi vahvistua. Pidemmällä tähtäimellä panostuk-

set osaajien ja yritysten sijoittautumiseen sekä sukupolvenvaihdosten hyödyntämi-

seen nousevat erittäin keskeiseen asemaan. Lisäresursseja tarvitaan myös korkean 

tuottavuuden ja skaalautuvan uuden palveluliiketoiminnan synnyttämiseksi. Lähi-

vuosina Skinnarilan kampuksella panostetaan osaamispohjaisen yritystoiminnan 

palvelupolun yhtenäistämiseen.
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Väestömuutos ja ikärakenne ovat yksi alueen elinvoimaisuuden mittareista. Ete-

lä-Karjalan väestö ikääntyy ja vähenee. Väestön ennakkotilastojen mukaan väestön 

määrä on edelleen laskusuunnassa. Etelä-Karjalan liiton tekemän väestökehityslas-

kelman mukaan väestö vähenee nyt nopeammin kuin Tilastokeskuksen virallisissa 

ennusteissa arvioitiin. Vaikka nettosiirtolaisuus on positiivista, se ei riitä paikkaa-

maan maan sisäistä muuttoa ja luonnollista väestönmuutosta. Ikärakenteella tulee 

olemaan suuri vaikutus taloudelliseen aktiivisuuteen maakunnissa. Jo tällä hetkellä 

sekä taloudellinen että väestöllinen huoltosuhde ovat koko maan keskiarvoa hei-

kompia. Työttömien määrä vähenee, mutta rakennetyöttömien osuus pysyy edel-

leen korkeana. Vaikka työllisyysaste on viimeisimpien tilastojen mukaan nousussa, 

jää se jälken koko maan keskiarvosta. 

Viime aikoina myös työvoiman kohtaanto-ongelmat ja osaamiskysymykset ovat  

näkyneet aikaisempaa selvemmin. Elinkeinoelämän ja julkisen sektorin osaavan 

työvoiman saatavuus on menestymisen avaintekijä. Saimaan ja Lahden ammat-

tikorkeakoulut aloittavat yhdistymisen valmistelun. Lahden ja Saimaan ammatti-

korkeakoulut kuuluvat jo samaan konserniin, jonka kolmas osapuoli on LUT. Fuusio  

toteutuu aikaisintaan vuoden 2020 alusta. Tällöin Saimaan AMK ja Lahden AMK 

olisivat yhdessä Suomen kuudenneksi suurin ammattikorkeakoulu. Koulutusvastui-

den osalta ammattikorkeakouluissa on sekä yhteisiä että toisiaan täydentäviä aloja. 

Toimiminen yhdessä organisaatiossa mahdollistaisi koulutusvastuiden joustavan 

hyödyntämisen. Myös tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa voitaisiin tehdä 

entistä laajemmalla osaamispohjalla molempien alueiden elinkeinoelämän hyväksi.

Lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteisiin, tekniikkaan, ympäristöasioihin 

sekä yrittämiseen edistetään LUT Junior University -mallin avulla. Siinä LUT ja Lap-

peenrannan kaupunki tekevät tiivistä yhteistyötä. Sisällöt on suunniteltu yhteis-

työssä opettajien kanssa ja ne pohjautuvat LUTin strategian kolmeen painopiste-

alueeseen: puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittä-

jyys. Lukuvuodesta 2019-2020 alkaen toiminnassa ovat mukana kaikki kaupungin 

esi-, perus- ja lukio-opetusta tarjovat yksiköt. Myös Imatran kaupunki ja LUT vah-

vistavat yhteistyötään. Imatralle muotoillaan oma Junior University -malli. Toiminta 

käynnistyy ensi syksynä, ja tulee painottumaan lukiolaisiin ja yläkoulun kahdeksas-

luokkalaisiin. 

Alueen elinvoimaisuuden kannalta tärkeää Lappeenrannan lentokenttää kehitetään 

edelleen. Kuluvana vuonna kesäkaudella Ryanair lentää reittilentoja kerran viikossa 
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Lappeenrannasta Ateenaan ja Thessalonikiin. Viime vuonna avattu Bergamon reitti 

menestyi niin hyvin, että tämän vuoden keväällä lentoyhteys muuttuu ympärivuo-

tiseksi. Vastikään uutisoitiin myös Berliiinin reitin muuttumisesta ympärivuotiseksi. 

Bergamon ja Berliinin lennot ovat saatavilla kaksi kertaa viikossa ja niiden odote-

taan lisäävän myös Saimaan alueelle saapuvia matkailijavirtoja eikä näkyvän pelkäs-

tään suomalaisten ja venäläisten matkustamisena. Lisäksi Lappeenrannan lentoase-

malta lennetään tilauslentoja lomakohteisiin. Lentoasema palvelee myös Finnairin 

koulutuslentoja sekä monenlaisia liikelentoja.

Kasvavien asiakasmäärien takia kentälle ollaan suunnittelemassa uusia oheispalve-

luja. Tänä vuonna kesäkaudella Ryanairilla on myynnissä Lappeenrannan lennoille 

68 000 paikkaa. Talvikauden lennot nostavat koko vuoden matkustajamäärän noin 

80 000 matkustajaan, kun mukaan lasketaan myös valmismatkojen lomalennot. 

Kentän omistavalla Lappeenrannan kaupungilla on kovat tavoitteet tuleville vuo-

sille lentoliikenteen elvyttämisestä. Välitavoitteena on 200 000 ja pidemmän ajan ta-

voitteena 500 000 matkustajaa vuodessa. Myös kaavoituksessa on huomioitu mah-

dollisen lisärakentamisen tarve ja esimerkiksi pysäköintitilojen laajentamiseksi on 

olemassa suunnitelmat. Vastikään uutisoitiin, että lentoihin liittyvä markkinointituki 

nousee miljoonaan euroon. Markkinointia kohdennetaan etenkin saksankielisille 

alueille, mutta myös Italiassa on alkamassa markkinointikampanja, jossa Saimaata 

markkinoidaan talvimatkailukohteena.

Luumäen ja Imatran välisen rautatien parantaminen käynnistyi viime vuonna rata-

siltojen muutostöillä. Joutsenon ja Imatran välille tulee kaksoisraide ja Lisäksi Luu-

mäen ja Lappeenrannan Joutsenon välille tehdään radan perusparannus. Hankkeen 

kustannusarvio on lähes 190 miljoonaa euroa. Tavoiteaikataulun mukaan hanke 

on valmis vuonna 2023. Luumäen ja Imatran välinen rataosuus on koko Suomen 

rataverkon yksi vilkkaimmin liikennöidyistä erityisesti teollisuuden puukuljetusten 

takia. Lähivuosina liikennemäärät ovat kasvamassa, sillä Venäjä on siirtämässä Suo-

men ja Venäjän välisiä tavarakuljetuksia uudelle Kannaksen radalle. 

Valtatie 6 parannustyöt Taavetin ja Lappeenrannan välillä valmistuivat vuonna 2017. 

Hankkeessa rakennettiin tie keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi yli 30 kilomet-

rin matkalta. Saavutettavuuden kannalta Vt 6 -tiellä on suuri merkitys koko Kaak-

kois-Suomelle. Nyt Imatralta on sujuva yhteys pääkaupunkiseudulle. Saavutetta-

vuus paranee myös Venäjän suuntaan, sillä Pietarin ja Viipurin välisen maantieyh-

teyden parantaminen moottoritieksi on käynnissä. Nuijamaan ja Viipurin välisen 
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tien yleissuunnitelma on valmistunut. Kaikki yleinen liikenne siirtyy 1960-luvulla 

rakennetulta huoltotieltä uudelle tielle. Seuraavaksi tiehankkeessa on vuorossa to-

teuttamissuunnitelman laatiminen. Kaksikaistaiseksi suunniteltu tie on mahdollista 

laajentaa nelikaistaiseksi myöhemmin. 

EU:n Kaakkois-Suomi-Venäjä-rahastosta saatava 4,8 miljoonan euron rahoitus kuu-

tostien risteysremontille Parikkalassa on varmistunut. Suunnittelutyöt alkavat ke-

sään 2019 mennessä ja varsinainen parantaminen valmistuu vuoden 2022 loppuun 

mennessä. Liittymän turvallisuutta aiotaan parantaa niin, että siitä tulee monikais-

tainen ja sujuvampi. Kyseessä on kuutostien ja valtakunnan rajalle johtavan tien ris-

teys. Rajaturvallisuutta on parannettu asentamalla Vainikkalan raja-asemalle uudet 

turvalaitteet. Investointi oli noin 21 miljoonan euron hanke. 

Saimaan kanavan sulkuremontilla on menossa jo kolmas talvi. Uudet alaportit 

mahdollistavat kanavan talviliikenteen, johon alkuperäisiä portteja ei ollut suunni-

teltu. Sulkuporttien uusiminen on osa hallituksen toteuttamaa liikenneväylien kor-

jausvelkaohjelmaa. Kahdeksan sulun alaporttien uusiminen maksaa noin 15 mil-

joonaa euroa. Suunnitelmissa on myös Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen ja 

kanavan vedenpinnan korottaminen kymmenellä sentillä. Liikenneviraston suun-

nitelmat valmistuvat kesäkuussa, mutta varsinaista päätöstä kanavaremontista ei 

ole tehty. Kutilan kanavan merkitys Saimaan matkailun kehittämiselle on suuri sekä 

risteilyliikenteen että huviveneilyn näkökulmasta. Lappeenranta on suosittu vieras-

venesatama ja nykyistä monipuolisempi risteilyliikenne lisäisi sen kiinnostavuutta 

merkittävästi. Kanavan kautta kulkevien laivojen ja veneiden määrä nousisi toden-

näköisesti viisinumeroisiin lukuihin vuosittain.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Kaikkien yritysten liikevaihto oli viimeisimpien tilastojen mukaan kasvussa Ete-

lä-Karjalassa (+5,3 %, koko maa +5,8 %). Kasvua oli eniten teollisuudessa, sen sijaan 

rakentamisen osalta oltiin hieman miinuksella. Myös henkilöstömäärät olivat nou-

sussa, tosin jääden hieman valtakunnallisesta kasvusta (Etelä-Karjala +3,1 %, koko 

maa +3,9 %). Etenkin teollisuus on kasvattanut henkilöstömääräänsä viime vuoteen 

verrattuna. Teollisuuden vientiliikevaihtotilastot kertoivat, että vientiliikevaihto oli 

noin 10 % kasvussa. Tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan seuraavan vuoden aikana 

suhdanteiden paranemista ennakoi 25 % (koko maa 29 %) ja heikkenemistä 15 % 

yrityksistä (koko maa 15 %). Henkilökunnan määrää ennakoi kasvattavansa 15 % 
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maakunnan yrityksistä (koko maa 20 %). Tilastokeskuksen tilastojen mukaan pien-

yritysten liikevaihto oli suunnilleen viimevuotisella tasolla. 

Metsäteollisuuden näkymät ovat melko positiivisia. Isot investoinnit ovat parantaneet 

metsäteollisuuden asemaa ja investointeja on edelleen luvassa. Sellun kysyntä on 

kasvanut erityisesti Kiinassa, jossa sellusta valmistetaan korkeatasoisia pehmopape-

reita. Myös kartongin ja muiden pakkausmateriaalien kysynnässä on positiivinen vire. 

Maakunnan toisella suurella teollisuudenalalla eli metallialalla näkymät ovat hyvät. 

Metsä- ja biotalousosaamisen lisäksi alueella on vahva ympäristö- ja energia-alan 

osaamiskeskittymä, johon syntyy uusia innovaatioita ja uutta kasvuhakuista liiketoi-

mintaa. Erityisesti Lappeenranta on profiloitunut alan edelläkävijäksi. Maakunnan 

ympäristö- ja energiaosaaminen perustuu erityisesti LUT:n osaamiseen, sen ohessa 

syntyneisiin verkostoihin, yrityksiin, innovaatioihin ja kaupallistettuihin tuotteisiin. 

Alueelle on myös luotu laaja yritysverkosto, joka kehittää uusia ratkaisuja ilmaston-

suojelun ja kiertotalouden toteuttamiseksi. Käynnissä paljon hankkeita ja toimin-

toja, joilla edistetään energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen torjuntaa, kierto-

taloutta sekä parannetaan ympäristön tilaa. Myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuk-

sen erityisteemoina vuodelle 2019 ovat kiertotalouden edistäminen ja ilmaston-

muutoksen hillintä. Teemoja käsitellään laajasti koko ELY-keskuksen yhteisenä  

työnä ja lisäksi monipuolisella sidosryhmäyhteistyöllä. Molemmat teemat ovat 

myös Suomen EU-puheenjohtajakauden painotuksia vuonna 2019.

Liike-elämän palvelut on viime vuosina ollut kaupan ja jalostusalojen vaihteluita  

tasapainottava kasvuala. Alueelle houkutellaan erityisesti suunnittelu- ja insinööri-

toimistoja sekä ohjelmistoalan yrityksiä. Lappeenrannassa on suuri tietotekniikka- 

alan osaamiskeskittymä, joka kasvaa voimakkaasti.

Matkailussa haetaan edelleen toimialakasvua. Saimaan alueen yhteistyö markki-

noinnissa ja tuotteistamisessa tuottaa tulosta. Maakunnassa matkailumarkkinoin-

nista ja matkailun kehittämisestä vastaava goSaimaa Oy on vahvistanut toimin-

taansa. Saimaan alueen tunnettuutta lisää Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueille 

muodostuvan Saimaa Geoparkin -rakentaminen. Imatran, Lappeenrannan ja  

Mikkelin sekä pienempien Saimaan rantakuntien yhdessä eteenpäin viemä hanke 

on edennyt hakuvaiheeseen. Geologisten kohteiden pohjalle rakentuu luonto- ja 

kulttuurimatkailuun nojaava kehittämisalusta ja vierailukohde, joka on osa kansain-

välistä geopark-verkostoa. Saimaa Geoparkin opastuskeskus on Imatralla. 
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Vuonna 2018 matkustajien yöpymismäärät pysyivät edellisvuoden tasolla. Kotimais-

ten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 2 %, sen sijaan ulkomaalaisten yöpymiset 

vähenivät neljä prosenttia. Pudotus johtuu pääosin venäläismatkustajien yöpymis-

ten laskusta. Aasialaisten matkailijoiden määrä on ollut selvässä kasvussa. GoSaimaan  

yhteistyösopimus kiinalaisen digipalvelujätin Tencentin kanssa mahdollistaa Sai-

maan alueen tuominen peräti miljardin kiinalaisen ulottuville. Aasialaismatkustaja-

määriä lisännee myös maailman toiseksi suurimman matkatoimiston Ctripin mat-

kapakettimyynti. Viime vuonna yöpymisiä oli jo yli 17 900 (edellisvuonna samaan 

aikaan noin 10 900). Aasialaisten yöpymisten osuus kaikista ulkomaalaisten yöpymi-

sistä on noin 8 %. Etelä-Karjalan liitto koordinoi vuosina 2018–2019 Aasia-hanketta, 

jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa. Hankkeessa kar-

toitetaan mahdollisuuksia yhteistyöhön erityisesti Kiinan, mutta myös Etelä-Korean, 

Vietnamin ja Japanin kanssa. Hankkeen aikana panostetaan viennin ja kansain-

välistymisen sujuvien palveluketjujen tuottamiseen, alueen tunnettuuteen sijoitus-

kohteena ja aasialaisten suorainvestointien saamiseen, Saimaan alueen profiloitu-

miseen aasialaisten turistien kohteena, koulutusvientiin, vierailun ja tiedonvaihdon 

tiivistymiseen sekä alueen asukkaiden Aasia-kulttuurituntemuksen kasvuun.

Alkutuotanto on edelleen tärkeä elinkeino Etelä-Karjalassa. Syksyllä 2018 valmis-

tuneen viljelijäbarometrin mukaan maatalouden rakennemuutos näyttäisi kiihty-

vän. Tällä hetkellä maatiloja on noin 1 400, mutta vuonna 2025 tiloja on viljelijöiden 

jatkamisaikeiden mukaan enää alle 1 000. Samalla tilojen keskikoko on kasvussa. 

Rakennemuutosta kiihdyttävinä tekijöitä ovat toimialan pitkään jatkunut erittäin 

heikko kannattavuus, maatilayrittäjien korkea keski-ikä sekä uuden ohjelmakauden 

(ml. uudet tukijärjestelmät) alkaminen vuonna 2021. Maakunnan maatilayrittäjät 

kokevat tuotantonsa kannattavuuden heikommaksi kuin viljelijät keskimäärin Suo-

messa. Kannattavuus ja kannattavuusodotukset ovat varsinkin kasvinviljelytiloilla 

erittäin heikot. Metsätalouden ja muun yritystoiminnan kannattavuustilanne ja 

odotukset ovat paremmat. Muuta yritystoimintaa harjoitetaan maatiloilla enemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. Varsinkin koneyrittäjyys on suosittu sivutoimi.

Alkutuotannon kilpailukyvyn paraneminen sekä monipuolinen maaseutuyrittäjyys 

ovat alueen tulevaisuudelle välttämättömiä asioita, joihin osaltaan etsitään ratkai-

suja mm. maaseutuohjelman kehittämistoimien avulla (nuoren viljelijän aloitustuki, 

investointituet, yritystuet sekä kehittämishankkeet). Biotalous ja digitalisaatio tuo-

vat myös maaseudulle uusia toimeentulomahdollisuuksia. Pienet maaseudun yri-

tykset voivat toimia joustavasti ja vastata nopeasti toimintaympäristön muutoksiin, 
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mutta sen edellytyksenä on yhteistyö muiden yritysten ja asiakkaiden kanssa. 

Kasvu näkymiä tulevaisuudessa on mm. biotaloudessa, lähi- ja luomuruokatuotan-

nossa sekä matkailussa. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät 

Työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin viime vuoden loppupuoliskolla uusia työ-

paikkoja noin 4 500 kpl, eli 20 % prosenttia enemmän kuin edellisvuonna (koko maa 

+13 %). Avoimia työpaikkoja oli erityisesti myyjille, kassanhoitajille, myyntiedusta-

jille, toimisto- ja laitossiivoojille, teollisuuskoneasentajille sekä lähihoitajille. Muu-

tokset eri ammattiryhmien kysynnässä olivat melko maltillisia. Aikasempaa selvästi 

enemmän avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kassanhoitajille ja myyjille, aikaisempaa 

vähemmän taas myyntiedustajille ja puutarhatyöntekijöille. 

Osaavasta työvoimasta on pulaa suurimmalla osalla toimialoista. Työvoiman ky-

syntä on kasvanut edellisvuodesta ja kohdistuu laajasti eri aloille. Työvoimaa tarvi-

taan aikaisempaa enemmän myös naisvaltaisille aloille. Sote-sektori työllistää eni-

ten, mutta se tarvitsee myös kipeästi osaavaa työvoimaa. Vaikeuskerrointa osaavan 

työvoiman saatavuudessa lisää ikääntyvän väestön kasvavat tarpeet – henkilöstöä 

tarvitaan lisää, vaikka toimintatavat monipuolistuvatkin. Lisäksi myös sote-sektorilla 

työskentelevien eläköityminen ja muille toimialoille hakeutuminen kasvattaa työ-

voiman tarvetta. Matkailualalla on edelleen tarvetta tuotteistamisen ja digitalisaa-

tion osaajille. 

Erityisen vahvasti työvoimapula näkyy metalli- ja ICT-aloilla. Metallialan osaajilla on 

nyt kova kysyntä. Etelä-Karjalassa olisi tarjolla kymmeniä työpaikkoja, mutta oikean-

laisia osaajia on vaikea löytää. Suuret ikäluokat ovat eläköityneet eikä uudet tek-

nologiat hallitsevia osaajia ole koulutettu tarpeeksi. Alan vetovoima ei ole myös-

kään paras mahdollinen. Etelä-Karjalassa osaajien saamiseksi on käynnistetty lisää 

koulutusta sekä rekrytointikampanja. Myös perinteisenä suhdannemittarina pide-

tyllä rakennusalalla on pulaa monista ammattiryhmistä. Vaikka metsäteollisuuteen 

on tehty mittavia investointeja, tuotantoteknologian parantumisen seurauksena 

panos tukset eivät näy juurikaan työpaikkojen määrässä. 

Lappeenrannassa on suuri tietotekniikka-alan osaamiskeskittymä, joka kasvaa voi-

makkaasti. Osaajapula hidastaa kasvua, sillä uusia asiantuntijoita tarvitaan monissa 

yrityksissä. ICT-alan yritykset ovat ennakoineet tarvitsevansa 1 000 uutta osaajaa 
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Etelä-Karjalaan seuraavien 10 vuoden aikana. Tarvetta olisi erityisesti ICT-alan  

sovellusarkkitehdeille, -suunnittelijoille ja -ohjelmoijille, tietokantasuunnittelijoille 

sekä web- ja multimediakehittäjille. Kyse ei ole pelkästään ohjelmistoyrityksistä, 

vaan tarve koskee niin teollisuutta kuin monia muitakin toimialoja. Myös osaaville 

energia-alan työntekijöille on kysyntää. Lappeenrannan kaupunki toteutti alueen 

yritysten kanssa yhteisrekrytointikampanjan 100 uuden työntekijän houkuttelemi-

seksi kaupunkiin. Vapaana olevat työpaikat olivat ICT-, energia- ja teknologia-alan 

tehtäviä. Myös yliopiston tietotekniikan aloituspaikkojen tuplaus helpottaa osaltaan 

ohjelmistoalan työvoimapulaa. Yliopisto on myös muokkaamassa kandiohjelman 

sisältöä työelämäystävällisemmäksi. Se tarkoittaa sitä, että opintojen ohella voisi 

tehdä enemmän töitä ja samalla valmistua tekniikan kandidaatiksi. 

Työvoiman saatavuus on heikentynyt viime vuodesta. Barometrikyselyissä todetaan 

rekrytointiongelmien jatkuvasti vaikeuttavan henkilöstön kasvua. Ammattibaro-

metrin mukaan pula-ammattien määrä on kasvanut molemmissa sautukunnissa. 

Selkeimpiä pula-ammatteja ovat lähitulevaisuudessa mm. lääkärit, puheterapeutit, 

myyntiedustajat, koneistajat, levysepät, hitsaajat, sovellussuunnittelijat ja -ohjel-

moijat sekä bioanalyytikot. Ylitarjontaa on mm. erilaisista sihteeriammateista,  

myyjistä ja käytön tukihenkilöistä.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Vuoden 2018 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla Etelä-Karjalassa oli keskimäärin noin 

6 400 työtöntä kuukausittain. Luku on 18 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 

pienempi. Työttömien määrä pieneni nopeammin kuin koko maassa keskimäärin 

(-15 %). Työttömien osuus työvoimasta on pysytellyt valtakunnallista keskiarvoa 

korkeammalla (Etelä-Karjala 10,8 %, koko maa 9,3 %). Ero on kuitenkin kaventunut. 

Työttömien kokonaismäärän odotetaan edelleen laskevan. 

Naisten työttömyys laski nopeammin kuin miesten työttömyys. Vuoden 2018  

loppupuolella naisten työttömyys laski 19 %, kun miesten työttömyys väheni 17 %. 

Koulutusasteittain tarkasteltuna kaikkien koulutusasteiden työttömyys vähenee. 

Tämä näkyy nyt selvästi myös korkeakoulutetuilla, joita oli 14 % vähemmän kuin 

vuosi sitten. Nuorten työttömyys laski hitaammin kuin kokonaistyöttömyys  

(Etelä-Karjala -12 %, koko maa -13 %). Nuorten työttömyys laskee lähikuukausina 

edelleen, mutta hitaammin kuin aikaisemmin. 
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Ulkomaalaisia työnhakijoita oli noin 620 kuukaudessa. Ulkomaalaisten työttömien 

määrä on pienentynyt 19 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Hei-

dän työttömyysasteensa on selvästi korkeampi kuin koko työvoimalla. Vuoden lop-

pupuoliskon aikana se oli 26 % (koko maa 21 %). Ulkomaalaisten työttömien määrä 

jatkanee laskuaan.

Positiivisista merkeistä huolimatta työttömyyden rakenteelliset ongelmat eivät ole 

helpottaneet. Työministeriön Työnvälitystilastossa rakennetyöttömiä ovat henkilöt, 

jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana yli 12 kk (pitkäaikaistyöttö-

mät), ovat edeltävän 16 kk:n aikana olleet yhteensä yli vuoden työttömänä (rinnastei-

sesti pitkäaikaistyöttömät), ovat 3 kk työvoimapoliittisen toimenpiteen päättymisen 

jälkeen työttömänä (palveluilta työttömäksi) tai ovat jääneet työvoimapoliittiselta 

toimenpiteeltä työttömäksi ja sen jälkeen uudelleen sijoitettu toimenpiteeseen (pal-

veluilta palveluille). Etelä-Karjalassa rakennetyöttömiä oli vuoden 2018 loppupuolella 

keskimäärin 4 100 henkeä kuukaudessa, joka vastaa 65 % kaikista työttömistä (koko 

maa 62 %). Vuoden takaiseen tilanteeseen (66 %) verrattuna osuus on kuitenkin pie-

nentynyt. Yli vuoden työttömänä olleita oli keskimäärin 1 550 kuukaudessa – tämä  

on peräti 38 % vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan (koko maa -28 %).  

Yli vuoden työttömänä olleiden määrän ennakoidaan edelleen pienenevän. 

Imatran seutukunta

Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti 

Imatran seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 40 210 henkilöä, vuoden aikana 

vähennystä oli 682 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien työnhakijoiden 

osuus työvoimasta oli 13,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 2 331.  

  Imatran seutukunta 
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta  + 0 0
Työttömyyden määrä ja rakenne  + + +
Osaavan työvoiman saatavuus  - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Suurimpana haasteena on alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen. Alueelle halutaan 

uusia yrityksiä ja uusia asukkaita. Imatran perusteollisuuden (metsä- ja metalliteolli-

suus) jatkuvuus näyttää hyvältä, koska teollisuudessa on panostettu kilpailukyvyn ke-

hittämiseen. Metsäsektorilla on isoja investointeja ja siellä tehdään materiaalien hyö-

dyntämiseen tähtäävää kehitystyötä. Myös matkailun, erityisesti liikunta- ja urheilu-

matkailun, tulevaisuus on lupaava. Seutukunnassa väestön väheneminen jatkuu 

edelleen. Vuoden 2018 ennakkotietojen mukaan väestö väheni noin 680 henkilöllä.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Pk-yritysbarometrin mukaan suhdannenäkymät ovat Imatran seudulla hieman  

heikentyneet. Odotuksia kuvaava saldoluku oli -3 (koko maa +14). On kuitenkin 

muistettava, että barometriin vastanneita yrityksiä ei ole kovin paljon (n =19).  

Viimeisimpien tilastojen mukaan kaikkien toimialojen liikevaihto oli kasvussa 

+2,7 % (koko maa +5,8 %). Myös henkilöstömäärät kasvoivat (+3,1 %, koko maa 

+3,9 %). Tilastokeskuksen viimeisimpien tilastojen mukaan pienyritysten liike -

vaihto oli lasku suunnassa (-2 %). 

Metsäyhtiöiden liiketulokset ovat viime aikoina kehittyneet suotuisasti. Kasvun ta-

kana ovat sellun hyvä kysyntä ja paperin hinnan nousu. Kokonaisuudessaan paperin 

kysyntä kuitenkin laskee. Stora Enso käynnistää säästöohjelman, jolla se tavoittelee 

120 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä. Yritys kaavailee sulkevansa pape-

rikone 6:n Imatralla. Koneen sulkeminen johtaisi korkeintaan 80 henkilötyövuoden 

supistamiseen ja joidenkin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Paperikone kuuden 

sulkemisen jälkeen Imatralle jää enää yksi paperikone Tainionkosken tehtaille.

Säästötoimista huolimatta Stora Enso investoi 16 miljoonaa euroa Imatran teh-

taansa uudistuksiin. Yhtiö uusii tehtaan lipeä- ja öljyvarastosäiliöitä, voimalaitok-

sen kaasukattiloiden polttimia ja vähentää kuorikattilan typenoksidien päästöjä. 

Tehtaan neljä kaasukattilaa varustetaan vähäpäästöisillä polttimilla. Yhtiö varautuu 

investoinneilla tiukentuviin ympäristölupavaatimuksiin ja parantaa kemikaaliturval-

lisuutta. Investoinnit toteutetaan vuosien 2019 ja 2020 aikana. Lisäksi Stora Enson 

Imatran kemihierrelaitokseen on käynnissä uuden hiutalekuivaimen asennus, jonka 

on määrä olla tuotannollisessa toiminnassa alkuvuodesta. Hiutalekuivaimen lisäksi 
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projektissa rakennetaan uusi pulpperilinja ja laajennetaan selluvarastoa. Kyseessä 

on 42 miljoonan euron projekti.

Ovako aloitti vastikään yt:t, Brexitin takia terästuotteet eivät vedä nyt kovin hyvin 

Euroopassa. 

Rakennusalan näkymät eivät ole niin valoisat kuin Suomessa keskimäärin. Seutu-

kunnassa on jonkin verran palvelu- ja senioriasumiseen liittyviä hankkeita. Keskus-

tan kehittäminen työllistää rakennusvaiheessa jonkin verran. Imatralla on käynnissä 

tai alkamassa suuria kouluhankkeita. Osana Imatran kaupungin koulu- ja päiväko-

tiverkon uudistusta Mansikkalaan rakentuu massiivipuinen koulukeskus. Suomen 

suurimman puukoulun investointi maksaa noin 45 miljoonaa euroa. Vuoksenniskan 

koulukeskuksen uudisosa otetaan käyttöön syksyllä 2019 ja Kosken koulukeskuksen 

rakentaminen aloitetaan samoihin aikoihin. Myös Imatran Meltolan jätevedenpuh-

distamo on peruskorjauksen ja modernisoinnin tarpeessa. Töiden on suunniteltu 

alkavan vuoden 2019 aikana, ja kustannusarvio on 7–11 miljoonaa euroa. 

Seutukunnassa on tehty muutamia merkittäviä yrityskauppoja. Näistä mainitta-

koon lujitemuoviyrityksen River Plastin myynti sijoitusyhtiölle. River Plast valmistaa 

lujitemuovisia autonovia sekä lujitemuovisia putkia teollisuudelle. Tulevaisuuden 

osalta odotukset ovat selvästi korkeammalla. Viime vuonna Imatran Kurkvuoreen 

valmistuneet tuotantotilat mahdollistavat tuotannon ja liikevaihdon kasvun. Eten-

kin auton ovipuolella on kasvupotentiaalia. Yhtiön tavoitteena on tulevaisuudessa 

kasvaa tarjoamalla asiakkailleen myös kokoonpanopalveluja sekä avata uusia  

markkinoita. 

Ruokolahdella toimiva konepajayritys Ita Nordic on ostanut Kurussa toimivan 

Carpinon liiketoiminnan. Ita Nordic -osakeyhtiö hakee koneistuspalveluita tarjoavan 

yrityksen ostolla ennen muuta kasvua. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto tulee 

olemaan lähes 10 miljoonaa euroa. Yrityskaupan myötä henkilöstön kokonaismäärä 

nousee 60: een. 

Matkailun kehittämisessä Imatra on mukana sekä alueellisessa goSaimaa Oy:ssä 

että laajemmassa Saimaa- ja Lakeland-yhteistoiminnassa. Lisäksi markkinointia 

ja kehittämistyötä tehdään osana Imatran kaupunkikonsernin toimintaa. Vuonna 

2018 matkailijoiden yöpymisten määrä nousi (+2 %). Kotimaisten matkailijoiden 
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yöpymisiä oli 9 % enemmän kuin edellisvuonna (koko maa +2 %). Ulkomaisten  

matkailijoiden määrä tippui 6 % (koko maa +1 %).

Urheilubrändiä ja -turismia vahvistetaan edelleen Imatralla. Ukonniemen urheilu- ja 

liikuntapaikkoihin on viime vuosina investoitu noin 30 miljoonaa euroa. Stadionilla 

on järjestetty kansainvälisiä ja kansallisia arvokilpailuja sekä suuria urheilutapah-

tumia, kuten tämän talven hiihdon SM-kisat. Kävijätutkimusten mukaan erilaisten 

urheilutapahtumien taloudellinen vaikutus alueelle on merkittävä. Esimerkiksi Imat-

ran ajot tuo seutukuntaan arviolta noin 4,5 miljoonaa euroa, josta valtaosa alueen 

ulkopuolelta. Urheilutapahtumien lisäksi Ukonniemessä on harrastus-, harjoittelu- 

ja leiritystoimintaa. Imatran kaupunki ja Valko-Venäjän olympiaurheilukeskus ovat 

solmineet yhteistyösopimuksen urheilija- ja seurayhteistyöstä. Näin Valko-Venäjän 

maajoukkueen leiritykset Ukonniemessä vakiintuvat. Lisäksi sopimus mahdollistaa 

imatralaisille seuroille muun muassa turnausvaihtoa sekä muita lajien välisiä yhteis-

työmahdollisuuksia. Sopimus vankistaa Imatran Ukonniemen alueen merkitystä 

kansainvälisenä maajoukkuetason leirityspaikkana.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät 

Loppuvuonna 2018 seutukuntaan tuli avoimeksi noin 1 100 uutta työpaikkaa. 

Määrä on 42 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna (koko maa +13 %). Avoimia  

työpaikkoja oli erityisesti myyjille, kassanhoitajille, myyntiedustajille, puhelin-

myyjille ja toimisto- ja laitossiivoojille, mutta myös koneistajille sekä lähihoitajille.  

Muutokset eri ammattiryhmien kysynnässä olivat melko maltillisia. 

Imatran seudulle tehdyn ammattibarometriarvioinnin mukaan (maaliskuu 2019) 

56 % arvioiduista ammateista on tasapainoammatteja lähitulevaisuudessa. Yli-

tarjonta-ammatteja oli 8 % ja työvoimapulasta kärsiviä ammatteja 36 % kaikista 

arvioi duista ammateista. Pula-ammattien osuus oli suurentunut edellisistä arvioista. 

Kysyntä näkyy erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateissa (mm. lääkärit, 

hammaslääkärit, puheterapeutit). Pulaa on paljon myös metallialan ammattilaisista. 

Ylitarjonta-ammatteja olivat mm. myyjät, sihteerit, lastenhoitotyöntekijät sekä käy-

tön tukihenkilöt.
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Imatran seudulla oli toisella vuosipuoliskolla keskimäärin 2 150 työtöntä kuukausit-

tain. Määrä on 17 % edellisvuotta pienempi (koko maa -15 %). Naisten työttömyys 

vähentyi miesten työttömyyttä hieman nopeammin. Työttömien osuus työvoimasta 

oli 12,2 % (koko maa 9,3 %). 

Nuorisotyöttömyys (-10 %) on vähentynyt kokonaistyöttömyyttä ja koko maata 

(-13 %) hitaammin. Vuoden loppupuoliskolla 20 % nuoresta työvoimasta oli työttö-

mänä (koko maa 12 %). Myös nuorisotyöttömyys jatkaa laskuaan lähikuukausina, 

tosin aikaisempaa hitaammin. Ulkomaalaisia työnhakijoita oli keskimäärin 160 kuu-

kausittain. Heidän määränsä on vähentynyt neljänneksellä viime vuoteen verrat-

tuna ja lasku jatkunee myös tänä vuonna. Ulkomaalaisten työttömyysaste oli edel-

leen suhteellisen korkea eli 26 % (koko maa 21 %). 

Imatran seudulla rakennetyöttömiä oli vuoden loppupuolella keskimäärin 1 400 

henkeä kuukaudessa. Määrä on tippunut 18 % edellisvuodesta (koko maa -17 %). 

Rakennetyöttömien osuus vastaa 65 % kaikista työttömistä (koko maa 62 %).  

Vuoden takaiseen tilanteeseen (66 %) verrattuna rakennetyöttömien osuus on  

hieman vähentynyt. Rakennetyöttömyyden lajeista pitkäaikaistyöttömien määrä  

väheni 35 % –  vauhti oli koko maan keskiarvoa suurempaa (koko maa -28 %).  

Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa laskuaan myös tänä vuonna.
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Lappeenrannan seutukunta

Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari 

Lappeenrannan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 88 550 henkilöä.   

Vuoden aikana vähennystä oli 423 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien  

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,0 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 4 553.  

 Lappeenrannan seutukunta 
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen 

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen 

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta  + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne  + + +
Osaavan työvoiman saatavuus  - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi 

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lappeenrannan seudulla vallitsee laaja yksituumaisuus vahvuuksista ja kehittämis-

kohteista. Alue on edelleen yksi Suomen merkittävistä metsäteollisuuden keskitty-

mistä, jonka kyky vastata uusiin liiketoimintahaasteisiin ja markkinoiden tarjoamiin 

kasvumahdollisuuksiin on hyvä.

Lappeenrannan seudulla matkailun ja kaupan odotukset lähiajoille ovat edelleen 

melko positiivisia. Venäjä- osaamisen taso on hyvä. Matkailussa panostetaan entistä 

selkeämmin yhteistyöverkostoihin, Saimaan alueena esiintymiseen ja koko alueen 

tuote- ja palvelutarjonnan kehittämiseen. Myös liike-elämän palveluilla on kysyntää.

Lappeenranta on profiloitunut energiatalouden, kiertotalouden ja kestävän liiketoi-

minnan osaamisen edelläkävijäksi. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on suun-

nannut toimintaansa yhä enemmän kestävän kehityksen ja uusiutuvan energian 

tutkimukseen ja kehittämiseen. Energia- ja ympäristöalan yrityksissä erityisesti pal-

velu- ja asiantuntija-alat luovat isoja mahdollisuuksia. Lappeenrannan kaupungin 

Lappeenranta 2033 ‒strategiassa kaupungin kehittämistavoitteita tuetaan erik-

seen resursoiduilla kehittämiskärjillä, joilla tavoitellaan elinkeinorakenteen uudis-

tumista erityisesti energia- ja ympäristöalalla, kaupungin omien ydinpalveluiden 
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kehittämistä sekä tapahtuma-, vapaa-aika-, ja matkailupalveluiden monipuolista 

tarjontaa ja edellytyksiä. 

Tulevaisuuden haasteita ovat mm. väestönkehitys, osaamisen kehittäminen, osaa-

van työvoiman saanti ja yritysten tukeminen. Lappeenrannan kaupunki ja Saimaan 

ammattikorkeakoulu ovat perustaneet yhdessä yrityshautomon. Hautomon tehtä-

vänä on vahvistaa teknologia- ja osaamispohjaisten yritysten syntymistä ja kehitty-

mistä koko Etelä-Karjalan alueella. Yrityshautomon kohderyhmänä ovat Skinnarilan 

kampusalueen opiskelijat ja työntekijät sekä koko maakunnan kasvuun ja kansain-

välistymiseen tähtäävät yritykset. Hautomo tarjoaa yrityksille sparraus- ja kehitys-

palveluja. Toiminta mahdollistaa opiskelijoiden entistä tiiviimmän yhteistyön alueen 

yritysten kanssa. Samalla se tukee opiskelijayrittäjyyttä. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Pk-yritysbarometrin suhdannenäkymät ovat Lappeenrannan seudulla samoissa 

lukemissa kuin valtakunnallinen keskiarvo (+14). Viimeisimpien tilastojen mukaan 

kaikkien toimialojen liikevaihto oli selkeässä kasvussa (+6,7 %, koko maa +5,8 %). 

Myös henkilöstömäärät kasvoivat (+3,1 %, koko maa +3,9 %). 

Kokonaisuutena bio-, metsä- ja pakkausteollisuudella menee hyvin. Tuotantomää-

rät ovat kasvussa, metsäteollisuus investoi ja uusiutuu. UPM Kaukaan sellutehtaalla 

on tehty muutaman vuoden aikana kymmenien miljoonien eurojen investoinnit. 

Kaukaan biojalostamon biopolttoaineiden menekki on ollut hyvä. Metsä Groupin 

muutama vuosi sitten Joutsenossa tekemä investointi tuottaa hyvää tulosta. Tehdas 

siirtyi muutama vuosi sitten polysulfidikeittoon, jolloin puusta saadaan enemmän 

lujia selluloosakuituja talteen. Sellun kysyntä on kovaa etenkin Aasiassa ja Välime-

ren alueella. Kuorimon kapasiteetin kasvattamiseen investoidaan noin 30 miljoonaa 

euroa lisää. Kuorimon laajennustyöt käynnistyvät tänä vuonna ja valmistuu keväällä 

2020. Investointi mahdollistaa aiempaa suurempien kuitupuumäärien käsittelyn. 

Kuorimon laajennuksen jälkeen tehtaan havupuun kuorintakapasiteetti kasvaa kol-

manneksella ja mahdollistaa osaltaan sellutuotannon lisäämisen tulevaisuudessa.

Metsä- ja biotalousosaamisen lisäksi alueella on vahva ympäristö- ja energia-alan 

osaamiskeskittymä, johon syntyy uusia innovaatioita ja uutta kasvuhakuista liiketoi-

mintaa. Lappeenrannasta on kasvanut energiatehokkaiden moottorien ja voiman-

siirtojärjestelmien tutkimuksen ja liiketoiminnan maailmanluokan keskittymä. 
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Rakentaminen jatkuu Lappeenrannassa varsin aktiivisena ja näyttäytyy keskustassa 

liike- ja asuintalorakentamisena. Keskustarakentaminen jatkuu myös tulevina vuo-

sina. Lappeenrantaan suunnitteilla olevalle monitoimijäähallille on esitetty erilai-

sia kustannusarvioita sijoituspaikasta riippuen. Tällä hetkellä selvitetään rahoitusta 

kahdelle vaihtoehdolle, eli Kisapuistoon ja keskustan Lappeenkadulle sijoittuville 

monitoimihalleille. Samaan aikaan Lappeenrannan kaupunki haluaa selvittää myös 

nykyisen jäähallin korjaamisen mahdollisuutta. Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspiiri) hallitus on tehnyt periaatelinjauksia palveluverkosta. Lappeenrannan 

uusi sote-keskus rakennettaisiin keskussairaalan viereen ja se valmistuisi viimeis-

tään vuoden 2022 lopussa. 

Joutsenon Elementti Oy laajentaa toimintaansa Kotkaan ostamalla Metsäkylän Se-

menttivalimo Oy:n. Kasvava kapasiteetti mahdollistaa laajemman tuotevalikoiman 

ja aiempaa isompien kohteiden toimitukset. Jatkossa Joutsenon tehdas keskittyy 

jalostusarvoltaan kalliimpiin ja vaativampiin seinäelementteihin ja Kotkan tehdas 

väliseiniin ja laattoihin. Tänä vuonna valmistunut Joutsenon tehtaan laajennus-

investointi ja toteutunut yrityskauppa kaksinkertaistavat Joutsenon elementin 

tuotanto kapasiteetin.

Ikea on kaavaillut tavarataloa Lappeenrannan Mustolaan, mutta jo aikaisemmin yh-

tiö kertoi luopuneensa alkuperäisistä, kauppakeskuksen sisältäneistä suunnitelmis-

taan. Yhtiö ei rakenna Mustolan tontille mitään lähivuosina, mutta pitää kuitenkin 

Lappeenrannan suunnittelupöydällään. Lappeenrannassa esillä on erilaisia myy-

mäläkonsepteja. Tärkeää on löytää paras mahdollinen kokonaisuus. Suunnitelmiin 

ovat vaikuttaneet Venäjän talousvaikeudet ja talouspakotteet, mutta nyt keskeisenä 

syynä päätösten venymiseen lienee vähittäiskaupan nopea muutos ja digitalisaa-

tio. Kaupan alan liikevaihto on ollut varovaisessa nousussa ja kuluttajien luottamus 

vakaalla pohjalla. Tämä näkyy esimerkiksi kauppakeskus Isossa-Kristiinassa, jonka 

kävijämäärät ja myyntiluvut ovat hienoisessa kasvussa. 

Lappeenrannan Kukkuroinmäkeen tulevan biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa. 

Biokaasua pääsee näillä näkyminen tankkaamaan vuoden 2020 keväällä. Tontilla on 

tehty jo perustustöitä. Biokaasulaitoksessa hyödynnetään eteläkarjalaisten asuk-

kaiden erilliskerätyt biojätteet sekä jätevedenpuhdistamojen puhdistamolietteet. 

Biokaasusta jalostetaan edelleen liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin autoihin. 

Kukkuroinmäelle on tarkoitus rakentaa myös tankkausasema. Myös Taipalsaarelle 

suunnittellaan uutta, noin kahden megawatin biovoimalaa. 
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Luumäen biokaasulaitoksen rakentaminen saattaa viivästyä, sillä osa rahoituksesta 

on vielä auki. Biokaasulaitos olisi noin kuuden miljoonan investointi ja työllistäisi 

arviolta viisi ihmistä. Hankkeeseen on haettu työ- ja elinkeinoministeriöltä energia-

tukea, joka kattaisi 20–30 prosenttia laitoksen kuuden miljoonan euron investointi-

kustannuksista. Tuen saamiseen vaikuttaa muun muassa hankkeen innovatiivisuus 

ja kaasun käyttötarkoitus. 

Matkailijoiden yöpymiset laskivat vuositasolla noin prosentin verran (koko maa 

+1 %). Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä oli lähes samalla tasolla kuin 

vuosi sitten (koko maa +2 %). Ulkomaisten matkalijoiden määrä väheni 2 % (koko 

maa +1 %). Silmiinpistävin piirre on aasialasmatkailijoiden moninkertaistuneet 

yöpymismäärät. 

Lappeenrannan seutukunta on tiiviisti mukana goSaimaa Oy:n ja SaimaaGeoparkin 

toiminnassa. Niissä sekä ylimaakunnallisissa Saimaa- ja Lakeland-verostoissa teh-

dyn työn lisäksi Lappeenrannassa panostetaan tapahtumatoimintoihin; tavoitteena 

on kehittyä monipuoliseksi tapahtumakaupungiksi. Tapahtumien järjestämisen 

edistämiseksi rakennetaan kumppanuusmalli kaupungin ja tapahtumatuottajien 

kanssa. Tapahtumatoiminnan strateginen kehittämiseen on ohjattu lisärahoitusta. 

Majoitus tarjontaa Lappeenrannassa lisää tulevana kesänä Rakuunamäelle avautuva 

persoonallinen hotelli. Se sijaitsee entisessä rakuunarykmentin kasarmissa. Luu-

mäellä presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseosta Kotkaniemestä on kehittymässä 

yhä merkittävämpi matkailukohde. Paikan tunnettavuutta lisätään muun muassa 

järjestämällä tapahtumia ja kehittämällä Kotkaniemen oheispalveluja. Taipalsaaren 

alueella ajankohtaista on Sarviniemen alueen kehittäminen. Etelä-Karjalan virkistys-

aluesäätiö on alkanut aktiivisesti kunnostaa paikkaa retkeilykohteena. Sen läheisyy-

dessä kunnostetaan uuden omistajan voimin useamman vuoden ajan suljettuna 

ollutta Hotelli Saimaanrantaa ja sen satama-aluetta.

Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) sekä HUSin yksityissairaala Hyksin oy 

haluavat avata neuvolan Pietariin. Tämän uskotaan lisäävän venäläisäitien kiinnostusta 

synnyttää Suomessa. Taustalla on kiristyvä kilpailu synnytysturisteista. Hyksin Oy ja  

Eksote viimeistelevätkin parhaillaan sopimusta, joka mahdollistaisi ensi kesästä  

alkaen ulkomaalaisten synnytykset myös Etelä-Karjalan keskussairaalassa Lappeen-

rannassa. 
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Liike-elämän palvelut on viime vuosina ollut kaupan ja jalostusalojen vaihteluita 

tasapainottava kasvuala. Kaupunkiin houkutellaan erityisesti suunnittelu- ja insi-

nööritoimistoja sekä ohjelmistoalan yrityksiä. Tulevaisuuden kannalta ohjelmisto- 

osaajien koulutus on monen alan liiketoiminnan kasvun mahdollisuuksien kannalta 

keskeistä. ICT-ala on vahvassa kasvussa. Lappeenrannan seudulla se työllistää jo yli 

tuhat ihmistä. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät 

Loppuvuonna 2018 seutukuntaan avautui yhteensä noin 3 400 uutta työpaikkaa. 

Määrä on 14 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna (koko maa +13 %). Eniten 

paikkoja ilmoitettiin myyjille. myyntiedustajille, toimisto- ja laitossiivoojille, kassan-

hoitajille, teollisuuskoneasentajille, hitsaajille ja lähihoitajille. Suurimmat lisäykset 

edellisvuoteen verrattuna näkyvät kassanhoitajilla, henkilö-, taksi- ja pakettiauton-

kuljettajilla, mainosten jakajilla, teollisuukoneasentajilla ja hitsaajilla. Sen sijaan  

mm. myyntiedustajille, puutarhatyöntekijöille ja tarjoilijoille ilmoitettiin vähemmän 

paikkoja kuin vuosi sitten. 

Lappeenrannan ammattibarometriarvioinnin mukaan noin kolme neljäsosaa arvioi-

duista ammateista on tasapainoammatteja. Työvoimapulasta kärsiviä ammatteja oli 

noin neljännes. Lähitulevaisuudessa pulaa on erityisesti edellä mainittujen lisäksi 

myös ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, puheterapeuteista ja myyntiedustajista. 

Ylitarjonta-ammatteja oli enää vain muutamia: ylitarjontaa oli mm. sihteereistä,  

käytön tukihenkilöistä sekä myyjistä. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Lappeenrannan seudulla oli vuoden loppupuoliskolla keskimäärin 4 200 työtöntä 

kuukausittain. Työttömien määrä pieneni 18 % edellisvuoteen verrattuna (koko maa 

-15 %). Naisten työttömyys väheni miesten työttömyyttä nopeammin. Työttömien 

osuus työvoimasta oli 10,2 % (koko maa 9,3 %). Kuluvana vuonna työttömyys laske 

edelleen, mutta hitaammin kuin aikaisemmin. 

Nuorisotyöttömyys (-12 %) on vähentynyt kokonaistyöttömyyttä hitaammin. Koko 

maassa oli 13 % vähemmän nuoria työttömiä kuin vuosi sitten. Vuoden loppupuo-

liskolla Lappeenrannan seudulla noin 15 % nuoresta työvoimasta oli työttömänä 

(koko maa 12 %). Ulkomaalaisia työnhakijoita oli keskimäärin 460 kuukausittain, ja 
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heidän työttömyysasteensa oli 26 % (koko maa 21 %). Nuorisotyöttömyys laskee 

edelleen, mutta selkeästi hitaammin kuin kokonaistyöttömyys. Myös ulkomaalais-

ten työttömien määrä laskee. 

Rakennetyöttömiä oli vuoden loppupuolella keskimäärin 2 750 henkeä kuukau-

dessa, eli noin 20 % edellisvuotista vähemmän (koko maa -17 %). Vaikka rakenne-

työttömien määrä laskee, osuus kaikista työttömistä on edelleen korkea (65 %,  

koko maa 62 %). Vuoden takaiseen tilanteeseen (66 %) verrattuna rakenne-

työttömien osuus on hieman laskenut. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 39 % 

(koko maa -28 %). Pitkäaikaistyöttömyyden lasku jatkuu. 
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Etelä-Savo
Etelä-Savossa asui vuoden 2018 lopussa 144 640 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 2 554 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,9 % ja työttömiä työnhakijoita oli 7 090. 

Etelä-Savo
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + 0
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + 0
Työvoiman saatavuus - - 0

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Etelä-Savon maakuntastrategian kärjet ovat metsä, ruoka ja vesi. Nämä on valittu 

perustuen tämänhetkisiin vahvuuksiin ja niiden varaan pyritään tulevaisuutta ra-

kentamaan. Metsään liittyvät vahvuudet ovat raaka-ainevaroihin perustuvia; Ete-

lä-Savon metsät kasvavat tehokkaimmin Suomessa ja täällä myös hakataan vuosit-

tain määrällisesti eniten puuta. Puuta jalostetaan maakunnassa erityisesti mekaa-

nisesti, päätuotteina vaneri ja muut kerrostetut tuotteet. Puunjalostuksen proses-

seihin liittyvää, kansainvälisesti kilpailukykyistä laitevalmistusta on sekä kemiallisen 

että mekaanisen jalostuksen tarpeisiin. Maakunnassa on myös puun hyödyntämi-

seen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa, Savonlinnassa XAMK:n kuitulaborato-

rion myötä. 

Ruokaan liittyvät vahvuudet perustuvat myös lähtökohtaisesti raaka-aineisiin; var-

sinkin erikoistunutta tuotantoa, kuten luomua, pyritään lisäämään. Elintarviketeol-

lisuuden alalla maakunnassa on muutama valtakunnallisestikin merkittävä yritys, 
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etenkin salaattien ja leipien tuotannossa. Maakunnassa on myös tutkimus- ja ke-

hittämistoimintaa ruokasektorilla, kärkinä Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutti, 

Luonnonvarakeskus sekä XAMK:n toiminnot. Myös ruokatuotannolla on merkitystä 

muussakin elinkeinotoiminnassa, varsinkin matkailussa. Vesiteeman vahvuuksina 

ovat imagomielessäkin merkittävät vesistöt sekä jätevesien käsittelyyn kytkeytyvä 

osaaminen. Vesien käsittelyn tutkimus- ja kehitystoimintaa on LUT-yliopiston vih-

reän kemian osastossa Mikkelissä ja sen toimintojen ohella Mikkeliin on rakenteilla 

hyvin moderni jäteveden käsittelylaitos, johon luodaan erilaisia tutkimus- ja kehi-

tysalustoja. Mikkelin kaupunki havittelee itselleen vesiin liittyvää Sinisen biotalou-

den osaamiskeskittymää. Sekä teollisten että yhdyskuntien jätevesien käsittelyyn 

erikoistuneita, korkeatasoisia yrityksiä on maakunnassa muutama.

Strategisten kärkien lisäksi Etelä-Savossa on muitakin vahvuuksia. Maakunnassa on 

perusteollisuudessa useita vahvoja yritysryppäitä, esim. konepajoja ja muovituot-

teiden valmistajia. Mikkelissä on satsattu voimakkaasti digitaliseen arkistointiin, 

pääkohteena ovat erilaiset julkiset arkistot ja niiden digitoiminen ja säilyttäminen. 

Maakunta on sijainniltaan varsin hyvässä paikassa, etäisyydet ja yhteydet Suomen 

talouskasvun vahvimpiin alueisiin sekä kansainvälisen toiminnan solmukohtiin ovat 

kohtuulliset. Kovia haasteita on toisaalta myös edessä. Vakavimpana lienee väestö-

kehityksen huono suunta. Maakunnan väestö yhtä aikaa sekä vähenee että keski-

määrin vanhenee. Tällä ilmiöllä on monta vakavaa seurausta. Paikallismarkkinoiden 

volyymi mieluummin heikkenee kuin voimistuu, vaikka matkailun ja vapaa-ajan 

asukkaiden kysyntä osaltaan tilannetta parantavatkin. Markkinoiden heikohko ke-

hitys keskittää toimintoja entisestään, vähentää kilpailua ja erikoistumisen mah-

dollisuuksia ja jopa työpaikkakehitys on ollut noususuhdanteen aikana laskevaa. 

Väestökehitys vaikuttaa myös julkisiin palveluihin. Ensi vuosikymmenellä on edessä 

näiden palvelujen (koulutus, sote ym.) sopeuttaminen väestömuutosten raamei-

hin. Ja sillä on taas valitettavia vaikutuksia myös yksityisten palvelujen kysyntään ja 

markkinoihin.

Infrastruktuurin tason säilyttäminen nykytasolla on myös haasteellista, puhumatta-

kaan siitä, että sitä pystyttäisiin voimakkaasti kehittämään. Maakunnassa on par-

haillaan menossa isohkoja julkisia hankkeita esim. tiestöön ja sairaalakapasiteettiin 

liittyen. Valtakunnallinen kilpailu julkisista investoinneista tulee olemaan kovaa, 

ja koko Itä-Suomella on vaikeuksia pärjätä siinä kilpailussa. Alueen kannalta erit-

täin tärkeä olisi vaikkapa selvityksen kohteena oleva uusi ratayhteys Helsingistä 

Itä-Suomeen ja Pietariin. Tietoliikenneinfrastruktuurissa Mikkelin ja Savonlinnan 
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keskustojen ulkopuolella on kuitenkin vain joitakin yksittäisiä saarekkeita, joissa 

maakunta voi katsoa olevansa kilpailukykyinen. Harvaan asuttu alue tarvitsisi uusia 

ratkaisuja logistisen kilpailukykynsä parantamiseen. Heikohko tietoliikenneinfra-

struktuuri ei juuri tarjoa mahdollisuuksia älyliikenteen sovelluksille ja kokeiluille. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta on maakunnassa valitettavan vaatimattomalla ta-

solla. Yksi maakunnan suurimmista haasteista on konservatiivinen, jopa jarruttava 

suhtautuminen moniin yhteiskunnallisiin tai teknologisiin muutoksiin, esimerkiksi 

globaaleihin megatrendeihin ja niiden vaikutuksiin.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Valtakunnan tasolla Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat syksyn 2018 tilan-

netta heikommat. Etelä-Savon alueella tilanne nähdään syksyn 2018 otoksen tilan-

netta parempana. Etelä-Savon alueen suhdannenäkymät myös henkilökunnan mää-

rän suhteen ovat syksyä positiivisemmat. Koko maassa odotukset henkilökunnan 

määrän osalta ovat saldoluvun perusteella hivenen heikommat kuin syksyllä 2018. 

Päätoimialoista nopeinta kasvu Etelä-Savossa oli teollisuudessa ja rakentamisessa. 

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi maakunnan yrityksille viime vuoden 2018 aikana 

yritysrahoitusta noin 7,5 milj. euroa 33 yritykselle. Rahoituksen arvioidaan kasvatta-

van liikevaihtoa 69 miljoonalla eurolla, josta viennin osuus on 26 miljoonaa euroa. 

Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän 180. Yritykset käynnistävät tuen avulla noin 

23 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit. Myös maaseuturahaston yritystuen ky-

syntä vilkastui ja avustuksia myönnettiin 77 mikroyritykselle yhteensä noin 2,4 milj. 

euroa. Rahoituksesta oli Leader -rahoitusta 45 kpl yhteensä noin 800 000 euroa.  

Lisäksi rahoitettiin kuutta yritysryhmän kehittämishanketta noin 660 000 eurolla. 

Yritysten kehittämisrahoituksen lisäksi ELY-keskus myönsi vuonna 2018 ennätyk-

sellisen paljon rahoitusta yritysten kehittämispalveluiden hankintaan. Kehittämis-

palveluiden hankintaan myönnettiin avustusta 126 yritykselle yhteensä reilut 

0,5 miljoonaa euroa. Yhteishankintakoulutusta järjestettiin yli 30 yrityksen tarpeisiin 

yhteensä 220 000 eurolla. 

Finnveran myöntämä rahoitus vuonna 2018 oli 2,5 milj. euroa edellisvuotta alem-

malla tasolla päätyen 24,4 milj. euroon. Rahoituksesta noin 40 % kohdistui Savonlin-

nan ja Mikkelin seutukunnille kummallekin, ja loput 20 % Pieksämäen seutukunnalle. 

Rahoituksen kysyntä oli ”normaalia” laimeampaa, joka saattoi johtua osaltaan myös 

siitä, että pankeilla oli käytettävissä suoria EU-rahoitteisia takausinstrumentteja, jotka 
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saattoivat hankekohtaisesti vähentää tarvetta Finnveran riskinjaolle. Vuosi 2019 alkoi 

suhteellisen hiljaisena, mutta nyt hankerintamalla on nähtävissä pientä viriämistä 

mm. investointien ja yritysjärjestelyjen osalta. Business Finland (BF) rahoitti Etelä- 

Savoa vuonna 2018 lähes 3,2 milj. yritysrahoituksella sekä myönsi tutkimusrahoitusta 

342 000 euroa. Tutkimuslaitoksille tuli rahoitusta myös muista julkisista rahoitus-

lähteistä.

Maatilojen lukumäärä vähenee Etelä-Savossa 2 %:n vuosivauhdilla, mikä on hie-

man koko maan tahtia hitaampaa. Alueen päätuotantosuunnissa tilaluvun alene-

minen on maitotiloilla 6,7 % ja naudanlihantuotannossa 1,6 %. Kotieläintuotannon 

lopettaneilla tiloilla on jatkettu yleensä nurmen viljelyä tai muuta kasvituotantoa. 

Muu kasvinviljely onkin jo alueen yleisin tuotantosuunta, joskin nautakarjatalous 

tuottaa edelleen 70 % alueen maatalouden myyntituloista. Vuonna 2018 Etelä-Sa-

vossa oli noin 2 300 maatilaa. Alueen tilat ovat maan pienimpiä, keskimäärin 32 ha 

peltoa, josta 41 % vuokrattua. Nautakarjatiloilla on peltoa noin 60 ha, josta noin 

puolet on vuokrapeltoa. Metsämaa ja muut maankäyttölajit huomioon ottaen ete-

läsavolaiset tilat ovat koko maan keskimäärää suurempia, noin 113 ha/tila. Maidon-

tuotanto putosi vuonna 2017 uudelleen 110 milj. litran tasolle ja sen on ennakoitu 

alenavan vuoteen 2022 mennessä 97 milj. litraan. Myös naudanlihan tuotannon on 

ennakoitu alenevan Etelä-Savossa nykyisestä 4,2 milj. kg:sta 3,8 milj. kg:an vuoteen 

2022 mennessä. Naudanlihan tuotannossa kannattavuus on kohenemassa. Rehujen 

ja varsinkin energian hinnan nousu on kuitenkin nopeutumassa ohi maidon ja nau-

danlihankin hintakehityksen. Heikosta kannattavuudesta huolimatta maatalouden 

investoinnit ovat olleet viime vuosina pitempiaikaista keskimäärää korkeammalla 

tasolla niin Etelä-Savossa kuin suurimmassa osassa maata. Maataloudessa on edel-

leenkin patoutunutta investointitarvetta ja -halua. Varsinkin maitotiloilla investoin-

teja jarruttaa maatalouden viimeaikainen heikko kannattavuus, mikä siirtää inves-

tointipäätöksiä ja toisaalta vaikeuttaa rahoituksen saantia. Tämän seurauksena niin 

tilojen määrä kuin tuotantokin näyttävät alenevan merkittävästi jo lähivuosina. 

Metsäteollisuus osti vuonna 2018 maan yksityismetsistä 23 % enemmän puuta 

kuin edellisenä vuonna. Etelä-Savossa puukaupan kehitys on korkeasta lähtötasosta 

johtuen ollut maltillisempaa, mutta sekä hakkuut että kantorahatulot ylsivät uuteen 

ennätykseen. Luke ja PTT ovat ennustaneet teollisuuspuun hakkuiden jatkuvan al-

kavana vuonna viime vuotisella tasolla. Sahatavaramarkkinoiden heikentyminen on 

lisännyt epävarmuutta tukinhakkuiden kehityksestä. Kuitupuun kysynnän enna-

koidaan jatkuvan hyvänä, mikä antaa hyvät edellytykset harvennushakkuille. Tukin 
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hinta, sahatavaran hinnan lasku ja Kiinan viennin aleneminen ovat heikentäneet 

sahateollisuuden odotuksia alkaneelle vuodelle. Tuotannonrajoituksista ovat silti 

kertoneet ainoastaan jotkin integraattisahat. Puurakentamisen ja puun käytön tu-

levaisuus nähdään alalla pitemmällä tähtäimellä positiivisena, kunhan kilpailukyky 

kyetään säilyttämään. 

Vanerin tuotanto väheni (-0,9 %) viime vuonna. Sekä vanerin että kertopuun mark-

kinat näyttäytyvät kuitenkin melko vakaina. Rakentamisen kausivaihtelut saattavat 

jossain määrin vaikuttaa tuotannon järjestelyihin, mutta laitosten käyntiasteen voi-

daan ennakoida jatkuvan tavanomaisena. Plussana aiempaan on Punkaharjun kerto-

puutehtaan laajennuksen käynnistyminen kevään 2019 aikana. Sekä sellun (+ 5,8 %) 

että kartongin (+ 5,4 %) tuotanto lisääntyi viime vuonna reilusti ja paperikin pinnisti 

plussan puolelle (+ 1,1 %). Kuiduttavan teollisuuden kannattavuus on sellun hinnan 

heilahteluista huolimatta kaikkiaan hyvä ja tuotannon ennustetaan jatkuvan ku-

takuinkin täydellä kapasiteetilla. Energiapuun ylitarjontatilanne purkautui pitkälti 

viime vuoden aikana ja markkinoita voidaan luonnehtia normaaleiksi. Huolta aiheut-

taa edelleen hankintaketjun ohuus ja energiapuun korjuun heikko kannattavuus. 

Teknologiateollisuuden sisällä on tiettyjä aloja, joissa kehitys on vahvaa (meri-

teollisuus ja metsäteollisuus ja sitä tukeva metsäkoneteollisuus) ja myös niitä, joihin 

maailmantalouden hiljentyminen alkaa vaikuttaa. Erot yritysten välillä ovat isot. 

Vaikka liikevaihtokuvaaja Etelä-Savon seudulla osoittaakin hieman maltillisempaa 

trendiä, kuin muualla Itä-Suomessa, valmistettavien tuotteiden luonteesta johtuen 

monilla eteläsavolaisilla yrityksillä tilauskirjat ovat edelleen kohtuullisen hyvällä  

tolalla. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritys-

ten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna arvoltaan suurempi kuin vuosi sit-

ten vastaavaan aikaan, mikäli vain yritysten kilpailukyky riittää siihen, että tarjous-

pyynnöt muuttuvat tilauksiksi. Liikevaihdon kasvusta osa johtuu tuottajahintojen 

noususta. Yritysten väliset erot liikevaihdon, taloustilanteen kuin myös työllisyysti-

lanteen osalta tulevat jatkossa kasvamaan ja näkymä ennen kaikkea lyhentymään. 

Maailmantalous ja viennin veto eivät ole ainoat työpaikkoihin vaikuttavat tekijät, 

vaan myös se, miten yritykset kykenevät korvaamaan sekä eläköitymisen että vaih-

tuvuuden. Eläköitymisen kautta on teknologiateollisuuteen rekrytoitava joka vuosi 

6 000-7 000 työntekijää. Etelä-Savon osalta ikärakenne huomioiden tarkoittaa, että 

yritysten on siis löydettävä joka vuosi 50-100 uutta työntekijää. 
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Rakentamisen suhdannenäkymä Etelä-Savossa on myönteinen. Rakentaminen  

Etelä-Savossa on monipuolista. Asuntorakentaminen ei ole muun maan lailla  

merkittävässä asemassa, mikä tulee tasaamaan rakentamisen suhdannevaihtelua 

Etelä-Savossa seuraavan vuoden aikana. Etelä-Savossa asuntorakentaminen saat-

taa jopa lisääntyä hiljaisempien vuosien aiheuttaman patoutuneen kysynnän takia. 

Mikkelin siilokorttelin rakentaminen tulee lisäämään asuntorakentamisen aloituk-

sia. Mikkelin jätevedenpuhdistamon ja Kuuman sairaalan ohella monet pienemmät 

hankkeet nostavat rakentamisen volyymia. Julkisten palvelurakennusten kokonais-

volyymin kasvaa lukuisten kouluhankkeiden vetämänä. Liike- ja toimistorakenta-

misen ja teollisuus- ja varastorakentamisen ennakoidaan säilyvän tasaisena. Kau-

pungistuminen on painottanut uudisrakentamista Mikkeliin. Muualla maakunnassa 

rakentaminen on pääosin korjaamista. Korjausrakentamisen volyymi on hienoisessa 

kasvussa, mikä näkyy kasvaneena hankemääränä. Rakentamisen suhdannenäkymä 

Etelä -Savossa on loppuvuoden 2019 positiivinen.

Kaupan alan yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä kehittyi Etelä-Savossa vuoden 

2018 aikana maan kes ki määräistä hitaammin. Verkkokaupan kasvu, väestön ikään-

tyminen ja hidas ostovoiman kehitys rajoittavat kaupan kasvua ja kaupan alan ke-

hitysnäkymiä Etelä-Savossa. Myöskään kaupan alan tulevia näkymiä ei nähdä kovin 

positiivisina, sillä kaupan liitto arvioi työllisyyden edelleen pienenevän pidemmällä 

aikavälillä. Myös liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan hidasta. Kaupan kehitystä 

ovat myllertäneet digitaalisen ostamisen ja verkkokaupan yleistyminen ja kilpailu 

kaupassa. Alan työllisyys pienenee, mutta samalla työtehtävien vaatimukset muut-

tuvat ja uudenlaista työvoimaan haetaan.

Palvelualoista matkailutoimialan näkymät ovat yleisellä tasolla positiiviset. 

Pitkäjänteinen työ matkailupalvelujen kehittämiseksi ja alueen tunnettuuden 

edistämiseksi sekä panostukset Saimaan yhteismarkkinointiin alkavat tuottaa 

tulosta. Yli puolet VisitSaimaa – Lakeland Finland 2017–2019 -hankkeeseen osallis-

tuneista yrityksistä on ilmoittanut liikevaihtonsa kasvaneen ja kannattavuutensa pa-

rantuneen. Uusien työpaikkoja on syntynyt, mutta haasteena on edelleen matkailu-

sesongin lyhyys ja suuret kausivaihtelut. Uusia markkinoita (esim. Kiina) on avattu ja 

vuodelle 2019 odotetaan kasvua näiltä markkinoilta, mutta myös Keski-Euroopasta. 

Saman aikaisesti on nähtävissä matkailuyritysten eriytyminen kehittyviin ja taantu-

viin. Nähtävissä on kasvua ja investointeja, mutta myös toiminnan hiipumista.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työllisyyden paraneminen näkyy edelleen Etelä-Savon työmarkkinoilla. Työvoiman 

kysynnän vilkastuminen on tuonut esiin sen, että tarjolla olevan työvoiman ammat-

titaito, henkilökohtaiset ominaisuudet ja työtoiveet eivät enää niin helposti kohtaa 

työnantajien odotuksia. Erityisiä haasteita on ollut saada tekijöitä itsenäistä työ-

otetta ja moniosaajuutta edellyttäviin tehtäviin. Lisääntynyt työpaikkatarjonta on 

lisännyt työntekijöiden liikkuvuutta yrityksestä toiseen. Palkkakilpailuakin esiintyy. 

Erityisesti maaseutukuntiin suuntautuva liikkuvuus on nihkeää. Yksi merkki työn-

antajien vaatimusten väljenemisestä on, että rakenteellisen työttömyyden taso 

on laskenut selvästi alimmaksi niissä kunnissa, joissa työntekijöiden ja työn koh-

taaminen on ollut haasteellisinta. Osatyökykyisten tarjoamaa työpanosta ei vielä 

ole juurikaan hyödynnetty. Myös alan, ammatin ja yksittäisen työnantajan hou-

kuttavuudessa voi olla puutteita. Halu ja mahdollisuus tehdä vuorotyötä, kulku-

vaikeudet, osa-aikatyö tai työtehtävien fyysinen raskaus voi työntää pois alalta. 

Etelä-Savon kehittymisen näkökulmasta tilanne on ristiriitainen: toisaalta pitäisi 

olla laajalla kirjolla koulutuspaikkoja eri aloille, jotka nuoria kiinnostavat, jotta he 

jäävät Etelä-Savoon kouluttautumaan ja toisaalta pitäisi tuottaa osaajia erityisesti 

maakunnan strategisille aloille (ruoka, vesi, metsä) sekä sosiaali- ja terveyspalve-

lujen turvaamiseen. Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman kysyntä ylittää koko maa-

kunnassa ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan. Lääkäreistä on pulaa koko maa-

kunnassa. Sote-alalla määrällisesti erittäin isoja ammattiryhmiä ovat lähihoitajat ja 

sairaanhoitajat. Vaihtuvuus on lisääntynyt mm. siksi, että viimeksi kuluneen vuoden 

aikana Etelä-Savossa on perustettu erityisen paljon uusia yksityisiä toimipaikkoja. 

Myös eläköityminen vähentää tekijöitä alalta. Korvaustarve kuitenkin on suuri. Myös 

sosiaalityöntekijöiden ja puheterapeuttien työpaikkoja on ollut vaikea täyttää. 

Myyjän ammatissa ylitarjonta on suurta ja kasvaa koko maakunnassa. Myös toimis-

totyöntekijöiden kysyntä on vähäistä, mutta työnhakijoina heitä on edelleen paljon, 

vaikka alalta on hakeuduttu töihin työllistävämmille aloille, kuten hoiva-alalle.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Etelä-Savossa oli tammikuun lopussa työttömänä 11 % työvoimasta, kun osuus 

vuosi sitten oli 12,3 %. Etelä-Savossa oli työttömänä tammikuun lopussa 6 955 hen-

kilöä, eli 1 035 ja 13 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste on 11 % 

(miesten 13 % ja naisten 9 %). Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste on 15 % (miesten 

19,5 % ja naisten 11 %). Naisten työttömyys on viimeksi kuluneen vuoden aikana 
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laskenut enemmän kuin miesten työttömyys. Ulkomaalaisia työnhakijoita oli Etelä- 

Savossa tammikuussa 2019 yhteensä 1 100. Heistä työttömänä oli tammikuun lo-

pussa 343. Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli tammikuun lopussa  

1 536. Määrä laski vuodentakaisesta 607:lla eli 28 %. Vaikeasti työllistyvien määrä 

oli Etelä-Savossa tammikuun lopussa 4 081, mikä on lähes 800 henkilöä ja 15 % 

vuoden takaista vähemmän. Eniten on vähentynyt yhdenjaksoisesti yli vuoden työt-

tömänä olleiden määrä. Etelä-Savon rakenteellinen työttömyysaste oli tammikuussa 

6.5 % ja kokonaistyöttömyysaste 11 %. Kunnittain rakenteellinen työttömyysaste 

vaihtelee Kangasniemen 4,7 %-yksiköstä Savonlinnan 8,1 %-yksikköön.

Mikkelin seutukunta

Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala

Mikkelin seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 71 278 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 769 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,4 % ja työttömiä työnhakijoita oli 3 346. 

  Mikkelin seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 -
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + 0
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet 

Mikkelin seudun vahvuus on sen hyvä logistinen sijainti ja monipuolinen elinkeino-

rakenne. Seudun runsaat vesistöt kuten Saimaa ja Puula tarjoavat hyvät edellytykset 

matkailulle ja vapaa-ajanasutukselle. Alueella on monipuolinen ja hyvä koulutus-

tarjonta sekä vaikuttavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. 

Mikkelin seudun haasteena on väestön ikääntyminen ja vinoutunut ikärakenne. 

Väestönkehitys on kuitenkin ollut Etelä-Savon alueista positiivisinta. Hallituksen 
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koulutukseen kohdistamat leikkaukset aiheuttavat edelleen sopeuttamispaineita 

koulutusorganisaatioissa ja kerrannaisvaikutuksia muuhun elinkeinoelämään.  

Työmarkkinoiden toimivuuden osalta haasteena alueella on osaavan työvoiman 

saatavuus tietyillä toimialoilla, joista metalli-, IT- ja sotealan saatavuus on samalla 

koko Etelä-Savon haaste. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

Mikkelin seudulla yhä useammalla toimialalla yritysten tilanne on hieman aiempaa 

parempi ja se on mahdollistanut rekrytointeja. Työllisyys parantunee edelleen.  

Yleismaailmallisen taloustilanteen suhdanteet eivät lupaa kuitenkaan pidemmässä 

juoksussa vetoapua, vaan esimerkiksi koko Suomen talouskasvunäkymät ovat vai-

kuttaneet myös yrittäjien mielipiteisiin. 

Suurimmista teollisista työnantajista havuvaneria valmistavalla UPM Kymmene 

Wood Oy:n Pelloksen tehtailla markkinanäkymät ovat melko vakaat. Mölnlycke 

Health Care Oy on jatkanut investointiohjelmaansa uudistamalla laitekantaansa yli 

15 miljoonan euron vuosivauhdilla ja yritykseen on rekrytoitu yli 100 työntekijää 

vuoden 2018 aikana. Otavan ja Mäntyharjun sahat investoivat ja aikovat kasvattaa 

kapasiteettiaan. Kaupanalan kivijalkakaupat elävät edelleen haasteellista aikaa digi-

talisaation ja kaupan rakenteen muutosten vuoksi. Mutta toisaalta verkkokauppa 

on tuonut myös onnistumisia alueen yrityksille, digitalisaatio on myös mahdolli-

suus. Graafinen ala on ollut jo pitkään kustannuspaineissa ja muutoksissa. Uskoa tu-

levaisuuteen antavat kuitenkin alueen painotalojen tuoreet investoinnit ja yritysos-

tot. Kansalliskirjaston keskusarkistorakennus on valmistunut, mutta kaavailtu varas-

tokirjaston siirto on lykkääntynyt. Jatkossa massadigitointi voi tuoda merkittävästi 

töitä ja alan koulutusohjelma on rakenteilla.

Matkailijoiden määrä Etelä-Savossa on yöpymistilastojen mukaan vähentynyt ko-

konaisuudessaan 2,3 %:lla vuodesta 2017, joka oli Asuntomessuvuosi. Venäläisten 

matkailijoiden määrä väheni 7,1 %, mutta vastaavasti saksalaisten, virolaisten ja 

etenkin italialaisten yöpyjien määrä on kasvanut. Merkittävää on Airbnb -majoitus-

toiminnan kasvu, joka alkoi merkittävissä määrin vuonna 2017. Saimaa Stadiumi 

-monitoimihalli on tuonut Mikkeliin aivan uudenlaiset mahdollisuudet järjestää 

suuria tilaisuuksia ja lisätä kaupungin vetovoimaa. 



214

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:28 ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Mikkelin seudulla on lisäksi käynnissä tai käynnistymässä useita suuria investointi-

hankkeita. Keskussairaalan käynnissä olevat rakennustyöt jatkuva vielä pari vuotta 

ja uusia rakennusvaiheita on suunnitteilla. Metsä-Sairilan uuden jätevedenpuh-

distamon pääurakka on käynnissä. Puhdistamo t&k-ympäristöineen on keskeinen 

osa EcoSairila-konseptia, jossa Metsä-Sairilan alueelle rakennetaan kiertotalou-

den keskittymää. Sen yhteyteen rakennettavan BioSairila Oy:n biokaasulaitoksen 

käynnistyminen on viivästynyt laitetoimittajan konkurssin vuoksi, samalla kus-

tannusarvio on kohonnut. Valtatie 5:n osalta jatkorakentaminen Mikkeli–Nuuti-

lanmäki välillä on käynnistynyt talvella 2018 ja valmistuu syksyllä 2020. Suuren 

mittakaavan biohiilipellettitehtaan tehtaan rakentamispäätöstä odotetaan, mut ta 

pienempi laitos on rakenteilla Hirvensalmella. Visulahden kauppakeskusalue 

on saanut ensimmäisen toimijansa ja kaupan toimijoiden kiinnostus Mikkeliä 

kohtaan on jälleen virinnyt. Logistiikka-alan yrityksillä on suunnitteilla joitakin 

rakennushankkeita. Toimitilojen osalta on olemassa kohtaanto-ongelma, tarjolla 

olevat tilat eivät vastaa olemassa olevaa yritysten kysyntää. Kaavoituksen osalta 

haasteena on muutamat yritysten sijoittumisen kannalta merkittävät alueet, joihin 

ei ole saatu vahvistettua kaavaa, näistä esimerkkinä Satamalahti. Edellä mainitut 

syyt hidastavat yritysten sijoittumista alueelle. 

Mikkelin seudulla rekisteröitiin vuoden 2018 aikana 353 uutta yritystä. Nettolisäys 

yritysten määrässä oli 119. Vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin yrityksiä rekisteröi-

tiin 303 kappaletta, eli perustettujen yritysten määrä kasvoi yli 15 %. 35 % peruste-

tuista yrityksistä on käyttänyt Uusyrityskeskuksen palveluita apunaan perustami-

sessa. Asiakaskunta perusti 5 % enemmän yrityksiä vuoden 2018 aikana kuin 2017. 

Perustetut uudet yritykset syntyivät pääosin palvelualoille ja uusien tuotannollisten 

yritysten määrä on muutamia. Selkeää lisäystä tuli sivutoimisten yrittäjien määrään 

ja kiinnostus jatkuu edelleen voimakkaana. Keväällä yritysten perustannan odote-

taan kehittyvän edellisten vuosien tapaan ilman dramaattisia muutoksia lukumää-

riin. Uusien yritysten toimialajakaumassa ei ole odotettavissa muutoksia. Selkeänä 

edelleen kasvavana asiakaskunta Uusyrityskeskuksella on omistajanvaihdosta teke-

vät yritykset ja sitä kautta aloittavat uudet yrittäjät Perustettujen yritysten määrä on 

alueella kasvanut samaa tahtia valtakunnallisen kasvun kanssa. Vuoden 2018 aikana 

Mikkelin seudulla aloitti starttirahan turvin yritystoiminnan 61 yrittäjää, mikä on 

40,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuluvan vuoden aikana starttirahalla  

yrityksen perustavien määrän arvioidaan nousevan viime vuoden tasosta.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät 

Mikkelin seutukunnassa on rekrytointivaikeuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen eri 

ammattien työntekijöistä, erityisopettajista, ICT-alan osaajista (koodaajat), metal-

lityöntekijöistä (erityisesti cnc-koneistajista), rakennusalan työnjohtajista, siivoo-

jista/laitoshuoltajista sekä puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä. Vaatimus 

itsenäisestä, yrittäjämäisestä työotteesta korostuu monissa ammateissa. Suurimpia 

ylitarjonta-ammatteja ovat toimistotyöntekijät sekä myyjät. Näissä ammateissa työ-

paikkojen määrä on jatkuvasti vähentynyt. Atk-tukihenkilöitä on paljon työttömänä, 

samoin lastenhoitotyöntekijöistä ja koulunkäyntiavustajista on ylitarjontaa.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät 

Rakenteellisen työttömyyden osuus kokonaistyöttömyydestä Mikkelin seutukun-

nassa on 58,7 %. Rakenteellisen työttömyyden määrä on laskenut tammikuusta 

2018 tammikuuhun 2019 11,4 % Mikkelin seutukunnan rakenteellinen työttömyys-

aste eli vaikeasti työllistyvien osuus työvoimasta on 6,2 %. Mikkelin seudulla työttö-

mien määrä oli tammikuun 2019 lopussa 3 322, missä on laskua vuodentakaiseen 

384 henkilöä ja 10,4 %. Seudun työttömyysaste on 10,4 % työvoimasta. Tammikuun 

lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 443 eli kaikista työttömistä 13,3 %. Laskua 

vuodentakaiseen oli 103 henkilöä eli 18,9 %.
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Pieksämäen seutukunta

Pieksämäki, Joroinen, Juva 

Pieksämäen seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 28 982 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 489 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 202. 

Pieksämäen seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + 0
Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Seudun kunnat ovat logistisesti hyvin saavutettavissa maa- ja rautateitse. Juva ja  

Joroinen ovat perinteisiä alkutuotantovaltaisia maaseutukuntia. Pieksämäki on  

teollisuuspaikkakunta sekä talousalueensa kaupan ja palveluiden keskus. Lähes kol-

mannes Pieksämäen kaupungin työpaikoista on sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja. 

Alueen vahvuudet ovat terveet, ketterät pk-yritykset, voimakas teknologiateolli-

suuden perinne ja sen kiinteä yhteys Varkauden seutuun, monipuolinen elinkeino-

rakenne sekä vahva metsätalous. Seudun suuri haaste on väestön määrän jyrkkä 

väheneminen. Voimakkaasta eläköitymisestä ja väestön vähenemisestä johtuen 

alueen haasteena tuleekin lähivuosina olemaan osaavan työvoiman saatavuus.  

Väkimäärän väheneminen merkitsee myös kuluttajien määrän laskua. Asukas-

määrän ja veronmaksajien vähentyessä pelkona on sekä yksityisten että julkisten 

palveluiden rapautuminen.

Seutukunnalle rakennetaan seuraavien vuosien aikana valokuituverkkoa, hankkeet 

ovat jo osittain toteutuneet. Tietoliikenneyhteyksien kehittämisen lisäksi logisti-

set yhteydet parantuvat välillä Juva-Mikkeli tulevaisuudessa 5-tien uudistamisen 

vuoksi. 
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Seudun kunnat ovat aktiivisella kaavoituspolitiikalla edistäneet elinkeinotoimin-

taa ja yritysten sijoittumista alueelle. Pieksämäelle on kaavoitettu ydinkeskustaan 

8 hehtaarin alue kaupan palveluita varten. Alueelle valmistui vuoden 2018 lopussa 

Prisma ja alueelle jää vielä vapaita tontteja lisärakentamiselle. Lisäksi Länsiväylän 

alueelle toteutui suunniteltu kauppakiinteistön rakentaminen. Niinimäen tuulipuis-

tohanke on edelleen vireillä, kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan alueelle 

vuoden 2017 lopussa, mutta toteutus viivästynyt valitusten vuoksi. 

Joroisissa on valmistunut Huutokoskella sijaitsevan Datacenter -alueen kaavoitus. 

Kaava-alueen koko on noin 26 hehtaaria ja se mahdollistaa noin 75 000 kerrosneliö-

metrin rakentamisen. Alue on globaalissa markkinoinnissa (Invest in Finland). Kol-

pan alueen asuintonteille on valmistunut valokuituyhteydet sisältävä kunnallistek-

niikka ja tehostetut markkinointitoimenpiteet ovat käynnissä. Joroisten yritystalo  

n. 1 000m2 valmistuu kevään 2019 aikana. Matkailun puolella käynnistyy  

Visit Joroinen ry:n toiminta, joka tukee matkailun kehittymistä. Kuntatalouden  

tila asettaa haasteita lähivuosille.

Pieksämäellä on merkittävä sosiaali- ja terveysalan yritysten ja laitosten keskittymä. 

Sote-alalla työskentelee n. 1 900 henkilöä, mikä on lähes 30 % kaikista kaupungin 

työpaikoista. Toimiala on ainoa, jonka työpaikat ovat viime vuosina lisääntyneet. 

Sote-alalla on haasteena osaavan työvoiman saatavuus. Paikallisen koulutuksen 

säilyminen on elinehto koko alan tulevaisuudelle Pieksämäellä. Teknologiateollisuu-

den yritysten näkymät ovat paranemassa edellisvuoteen verraten ja tilauskannassa 

on nähtävissä kasvua. Toimitilojen kysyntä on vilkastunut ja Pieksämäen seudun 

hallitilat ovat vuokrattuina. Joroisiin suunniteltu olevan vastaanottohallin valmistuu 

kevään 2019 aikana.

Juvalla Vehmaan alueen kehittäminen jatkuu hankkeena ja alueelle on suunnitteilla 

kaupan sekä logistiikan keskittymää. Elintarvikeyrityksillä on kohtuullisen vakaat 

näkymät ja työvoimaa lisätään. Elintarviketeollisuuden yritykset ovat kehittäneet 

toimintaansa ja investoineet tuotannon automatisointiin. Lähiruoan tuotannon 

edistämiseksi seudulla on meneillään kehittämishankkeita.

Pieksämäen seudun uudisrakentaminen on ollut vähäistä. Kerrostaloja ja rivitaloja 

saneerataan ja omakotitalojen rakennuslupia on haettu vain muutamia per kunta. 
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Julkisella puolella alueen kunnissa on käynnistymässä useita kouluhankkeita, yhtei-

sarvoltaan lähes 50 miljoonaa euroa. Puutavaran lisääntynyt kysyntä Varkaudessa ja 

Äänekosken Biotuotetehtaan käynnistyminen 2018 kasvattavat kuljetus- ja metsä-

alan töitä tulevaisuudessa myös Pieksämäen seudulla. Työt luovat mahdollisuuksia 

metsänhakkuun ja kuljetusalan yrityksille ja niiden työvoiman saatavuuteen tulee 

varautua. Valtatie 5:n perusparannushanke on menossa Mikkeli-Juva välillä. Hank-

keen kokonaiskustannusarvio on 121 miljoonaa euroa ja valmistuu 2021 mennessä.

Starttirahan turvin yritystoiminnan aloitti 17 yrittäjää, mikä on 50 % vähemmän 

kuin 2017. Seutukunnan yritysperustannan osalta perustettu 138 uutta yritystä ja 

uusien yritysten perustamisen määrä kasvanut vuositasolla aiemmasta.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Pieksämäen seutukunnassa työvoiman kysyntä on suhteessa tarjontaan vilkkainta 

Etelä-Savon seutukunnista. Pieksämäen seutukunnassa on erittäin vähän työvoi-

man ylitarjonta-ammatteja. Erityisesti Pieksämäellä on pulaa vanhus- ja kehitysvam-

matyöhön erikoistuneista lähihoitajista. Pieksämäellä on jatkuvasti tarjolla työtä 

lähihoitajille ja sairaanhoitajille, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Sosiaali- ja 

terveysalalle on tullut viime vuosina lisää uusia työpaikkoja, minkä lisäksi eläköity-

misten korvaaminen edellyttää vahvaa yhteistyössä eri toimijoiden kesken kannus-

tettaessa sekä ammatilliseen että alueelliseen liikkuvuuteen. 

Pieksämäen seutukunnan kolmessa kunnassa on omanlaisensa työpaikkarakenne 

ja rekrytointivaikeudet painottuvat kunnissa eri tavoin. Osaavan työvoiman vajetta 

arvioidaan olevan elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöistä (Juva), lähihoita-

jista ja sairaanhoitajista (Pieksämäki), laskentatoimen erityisasiantuntijoista (Pmk), 

metallialan osaajista (Joroinen, Pmk), laitossiivoojista sekä ravintola-alan osaajista. 

Ylitarjontaa on vain rakennusalan avustavista työntekijöistä sekä rakennussähkö-

asentajista.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Rakenteellisen työttömyyden osuus kokonaistyöttömyydestä on Pieksämäen seutu-

kunnassa 50,9 %. Rakenteellisen työttömyyden määrä on kuitenkin laskenut tammi-

kuusta 2018 tammikuuhun 2019 24,4 %. Pieksämäen seutukunnan kaikissa kunnissa 

”rakenteellinen työttömyysaste” eli vaikeasti työllistyvien osuus työvoimasta on 
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5 %-yksikköä tai alle sen. Pieksämäen seudulla työttömien määrä oli tammikuun 2019 

lopussa 1 137, missä on laskua vuodentakaiseen 265 henkilöä eli 18,9 %. Seudun 

työttömyysaste on Etelä-Savon pienin eli 9,6 % työvoimasta. Tammikuun lopussa alle 

25-vuotiaiden työttömien osuus seutukunnan työttömistä oli 133 eli 11,7 %. Määrä 

alentunut vuoden takaiseen 21,3 % ( -36 henkilöä).

Savonlinnan seutukunta

Savonlinna, Sulkava, Rantasalmi, Enonkoski, Heinävesi

Savonlinnan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 44 380 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 1 296 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 2 542. 

 Savonlinnan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta ++ + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus - + +
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet 

Savonlinnan seudun vahvuutena voidaan pitää sen sijaintia keskellä Saimaan järvi-

seutua, joten edellytykset matkailulle ja sen kehittämiselle ovat hyvät. Toisaalta  

Savonlinna sijaitsee pääväylistä sivussa ja julkisen liikenteen toimin alueelle on  

huonot yhteydet ilman kaupungin tukea. 

Alueella on vahvaa kone- ja teknologiateollisuutta ja vaneriteollisuuskeskittymä on 

globaalisti kilpailukykyinen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n Savon-

linnan kuitulaboratorio tekee kansainvälisen tason tutkimusta kehittäen teknolo-

giaa ja innovaatioita mm. prosessi- ja metsäteollisuudelle. XAMK pyrkii myös vahvis-

tamaan insinöörikoulutusta Savonlinnassa. Luonnonvarakeskus on keskittänyt kas-

vullisen lisäyksen kehityspanostuksia Teknologiapuistoon ja konsortion tavoitteena 
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on kehittyä ja kasvaa kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi omalla sarallaan.  

Rakenteellisena haasteena on väestön ikääntyminen, korkeat muuttotappiot ja kor-

kea työttömyysaste. OKL:n lakkauttamisen vaikutukset näkyvät vielä ensisijaisesti 

palvelualalla ja rakentamisen alavireisyytenä. Pk-sektori on lisännyt merkittävästi 

työpaikkoja Savonlinnassa, ja Samiedu on toiminut rytmin vaihdoksessa (taantu-

masta kasvuun) nopeasti ja päättäväisesti luoden osaamispolkuja työttömille  

työnhakijoille teollisuusyritysten tarpeisiin.

Teollisuuden työpaikoilla on suurin merkitys Savonlinnassa, toiseksi merkittävin 

päätoimiala on vähittäiskauppa. Teollisuus kokonaisuudessaan on lisännyt työ-

paikkoja. Vähittäiskauppa on säilyttänyt asemansa, mutta kaupan teknologinen  

rakennemuutos voi vaikuttaa negatiivisesti kaupan työllisyyteen. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

Teollisuustoimialojen näkymät ovat rohkaisevia, erityisesti puunjalostuksen osalta. 

MetsäWoodin laajennustoimenpiteet ovat valmistumassa ja noin 35 tuotannon 

työntekijää on kouluttautumassa uusiin työtehtäviin. Myös Sahakuutio Oy on käyn-

nistänyt kasvuhankkeen. Puun käytön lisääntyminen investointien myötä lisää ku-

lutuskysyntää, työpaikkoja logistiikkaketjuun sekä puunhankintaan ja kantorahatu-

loja. Puurakentamisen imu kasvukeskuksissa antaa kasvumahdollisuuksia levytuot-

teiden jatkojalostukselle. 

Kuitulaboratorion tulevaisuus näyttää hyvältä. Biotalousinsinöörien koulutus kes-

kitetään Savonlinnaan ja teollisen puurakentamisen insinöörikoulutus käynnistyi 

syksyllä 2018. Sähköinsinöörien koulutus käynnistyy syksyllä 2019. Teknologia-

puolella sähkömekaaninen ja elektroniikkateollisuus on hyvässä nosteessa. Luken 

toimintojen keskittäminen teknologiapuistoon vahvistaa koko tki-yhteisön toimin-

taa ja tuottaa kilpailukykyä metsäbiotalouteen. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan 

opettajankoulutuslaitoksen loppumisen ja Joensuuhun siirtymisen vaikutukset 

elinkeino elämälle ovat negatiivisia.

Matkailualan investoinneissa näyttäisi olevan viriämässä kauan toivottua aktiivi-

suutta. Oravin, Varpalan ja Punkaharju Resort Oy:n hankkeet näyttävät etenevän 

systemaattisesti, ja Retretin luolaan on käynnistynyt uutta tapahtumatuotantoa 

Luola Events:n toimesta. Matkailusesonki onnistui viime suvena kaikin puolin erin-

omaisesti. Kansainvälinen matkailu on kasvussa, mutta kotimaan matkailu kaipaa 
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markkinointia ja tuotekehitystä. Savonlinnan matkailun markkinointiin ja kehittämi-

seen on rekrytoitu uutta voimaa ja yritykset ovat hyvin sitoutuneita matkailutulon 

lisäämiseen tähtäävään yhteistyöhön. Illumination Savonlinna hanke on lähtenyt 

systemaattisesti rakentamaan pimeän ajan viihtyvyyttä, jolla toivotaan olevan myös 

matkailullista merkitystä. Laitaatsalmen siltaprojekti on valmistunut. 

Viime vuonna perustetut 152 uutta yritystä toivat Savonlinnaan ja lähiseudulle  

228 uutta työpaikkaa, lähes 2,5 miljoonan euron investoinnit sekä puolitoista mil-

joonaa euroa tulevia verotuloja. Nettoperustanta jää peräti 65 yrityksen verran plus-

salle, vaikka lopettaneita yrityksiä oli seudulla viime vuonna 87 kappaletta. Vuoden 

2018 aikana toteutettiin lisäksi 31 omistajanvaihdosta. Tätä kautta alueella säilyi  

82 työpaikkaa, ja omistajanvaihdosten yhteydessä tehtyjen kehittämistoimien an-

siosta uusia työpaikkoja syntyi näihin yrityksiin vielä toinen mokoma, 78 kappaletta. 

Yhteensä uudet yrittäjät loivat Savonlinnaan 306 uutta työpaikkaa.

Starttirahan kysyntä oli vuonna 2018 matalammalla tasolla muutamaan edellisvuo-

teen verrattuna. Starttirahan avulla perustettiin Savonlinnan seudulle 49 yritystä 

v. 2018. Vuosina 2016–2017 starttirahalla perustettujen yritysten määrä oli vuosi-

tasolla yli 70. Asiaan on vaikuttanut hyvä työmarkkinatilanne sekä erilaiset vaih-

toehtoiset, yrittäjyyden muodot; kevytyrittäjyys, laskutuspalvelut, 4 kk:n yrittäjyys 

työttömyys etuudella.

Teollisuusyrityksillä yleisesti työvoiman tarve kasvaa edelleen ja haasteeksi on muo-

dostunut osaavan työvoiman saaminen pk-yrityksiin. Aktiiviväestön poismuutto on 

taas hyvän suhdannetilanteen vuoksi kiihtynyt, ja tämä tulee aiheuttamaan rekry-

tointihaasteita. Avainrooliin on noussut yrityslähtöinen yhteistyö ammatillisten oppi-

laitosten ja yritysten välillä. Savonlinnan kaupunki on käynnistänyt www.saimaalle.fi 

rekrytointikampanjan, ja yhteistyötä TE-toimiston, työllisyyspalveluiden ja Samiedun 

kanssa on tiivistetty. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät 

Savonlinnan seutukunnassa löytyy melko hyvin työntekijöitä missä tahansa amma-

tissa, vaikka työn kysyntänäkymät ovat vuosikausiin valoisimmat. Savonlinnan seu-

tukunnassa on toimialoittaisia haasteita löytää osaavaa työvoimaa. Teollisen tuotan-

non ja metallialan (erit. cnc-koneistajat ja hitsaajat) avoimien tehtävien täyttäminen 

on haasteellista. Samoin sosiaali- ja terveysalan osaajista, siivoojista ja keittiöalan 
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osaajista on kysyntää. Savonlinnan seutukunnassa on ylitarjontaa kirvesmiehistä, 

myyjistä sekä toimistoalan työntekijöistä. Ylitarjonta-ammatteja on edelleen selvästi 

enemmän kuin muissa seutukunnissa.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät 

Savonlinnan seudulla työttömien määrä on alentunut vuodessa lähes 400:lla eli 

13,4 %. Tammikuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 327 ja osuus kaikista työt-

tömistä 13,1 %. Määrä alentunut vuodentakaisesta 8 % ( -30 henkilöä). Rakenteelli-

sen työttömyyden osuus kokonaistyöttömyydestä Savonlinnan seutukunnassa on 

59,2 %. Vaikeasti työllistyvien määrä on kuitenkin laskenut 11 % vuodessa. ”Raken-

teellinen työttömyysaste” seutukunnassa on 7,8 % eli selvästi maakunnan korkein, 

vaihteluväli kunnittain Enonkosken 6,3 %-yksiköstä Savonlinnan 8,1 %-yksikköön.
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Pohjois-Savo
Pohjois-Savossa asui vuoden 2018 lopussa 245 696 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 957 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 12 138. 

 Pohjois-Savo
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus - 0 0

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Pohjois-Savon vahvuutena ovat useilta seudulta löytyvät kasvavat ja kansainvälisty-

vät vientiyritykset. Kone- ja energiateknologia on noussut taloudelliselta merkityk-

seltään suurimmaksi teollisuuden alaksi. Energiateollisuuden globaalit yritykset löy-

tyvät Varkauden seudulta ja suurin vientiin tähtäävä koneteollisuuden keskittymä 

asettuu Ylä-Savon seudulle. Maakunnassa on myös vahvaa kemiallista ja mekaanista 

metsäteollisuutta ja mahdollisen uuden havusellutehtaan toteutuessa Pohjois-Savon 

merkitys puunjalostuksessa kasvaisi merkittävästi. Pohjois-Savossa on myös mitta-

vaa elintarviketeollisuutta. Maidontuottajana maakunta on maan toiseksi suurin. 

Maidontuotannon ja maidonjalostuksen lisäksi erityisesti Sisä-Savon alueella on 

marjanviljelyä ja marjanjalostusta. Matkailualaa halutaan maakunnassa kehittää 

Kuopion seudulle suunniteltujen kokous- ja kongressihotellihankkeen sekä Tahkon 

alueen rakennushankkeiden myötä. Myös Leppävirralle Vesileppiksen hiihtoaree-

nalle avattu muumi jääveistosnäyttely on kerännyt yllättävän suuren kävijämäärän.
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Kasvuodotuksia on hyvinvointiteknologian ja biojalostuksen toimialoilta. Hyvin-

vointialalle odotetaan kasvua terveysteknologiasta, lääkekehityksestä, -valmistuk-

sesta ja -tutkimuksesta. Maa- ja metsäteollisuuden sekä elintarviketeollisuuden 

sivuvirtoja halutaan hyödyntää biojalostuksen menetelmin.

Pohjois-Savon vahvuutena on myös monipuoliset ja runsaat luonnonvarat. Hyvällä 

ympäristöllä on suuri merkitys viihtyvyyden, elinkeinon harjoittamisen ja asukkai-

den hyvinvoinnin kannalta ja erittäin suuri merkitys myös maakunnan identiteetille 

ja kilpailukyvylle.

Joroisten kunnalla oli tavoitteena siirtyä Pohjois-Savon maakuntaan vuoden 2020 

alusta lukien maakuntauudistuksen myötä. Tämä tavoite näyttää nyt ainakin viiväs-

tyvän, sillä toimitusministeriöksi muuttunut hallitus ei voi tehdä maakuntavaihtoon 

liittyvää päätöstä.

Pohjois-Savo on laatinut siltasopimuksen yhdessä valtion (TEM, VM, YM, OKM, LVM) 

kanssa. Sopimuksen pääteemoina ovat työperäisen maahanmuuton edistäminen  

uusin keinoin ja kasvua kansainvälisestä osaamisesta, yritysverkoston laadun ja 

toiminnan parantaminen, maakunta yhtenäisenä työssäkäyntialueena ja tähän 

liittyvät liikennejärjestelyt ja viimeisenä teemana työnantajien tarpeista lähtevä 

koulutus. Siltasopimukseen sisältyvillä toimenpiteillä pyritään tuomaan helpotusta 

tilanteeseen, missä yritystoiminnan kasvun, pitkään jatkuneen aktiivi-ikäisen väes-

tön muutto tappion ja koko maan työvoiman tarjonnan kasvun hidastumisen vuoksi 

rekrytointivaikeudet ovat kasvussa.

Pohjois-Savossa käynnistetään systemaattiset toimenpiteet työperäisen maahan-

muuton edistämiseksi ja yritysten kasvun tukemiseksi kansainvälisten osaajien 

avulla. Nämä Talent Attraction-toimenpiteet on sisällytetty edellä mainittuun 

Pohjois- Savon solmimaan siltasopimukseen, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat 

mahdollisuuksien mukaan edistämään kasvun mahdollisuuden hyödyntämistä.

Toimenpiteillä on tarkoitus vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua ja rekry-

tointia Pohjois-Savoon, kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaamista sekä työ-

markkinoiden, start up- ja innovaatiotoiminnan avoimuutta ja houkuttelevuutta 

kansainvälisille osaajille. Toimenpiteiden avulla tullaan myös kehittämään kansain-

välisiin osaajiin liittyvää yhteistyötä alueen eri toimijoiden välillä asiakaslähtöis-

ten palveluprosessien luomiseksi. Kansainvälisiin osaajiin liittyvä työ kytketään 



225

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

kansalliseen Talent Boost -toimenpideohjelmaan ja sillä vahvistetaan alueiden  

välistä yhteistyötä.

Ensimmäisenä toimenpiteenä ELY on nimeämässä työryhmää, jonka tehtävänä on 

selvittää edellytykset ja toimintamalli yrityslähtöisen Talent Hubin perustamiseksi 

Kuopioon. Miten ja millaisella mallilla ja resursseilla Pohjois-Savoon saadaan perus-

tettua oma Talent Hub, joka vahvistaisi kansainvälisten osaajien houkuttelua maa-

kuntaamme sekä miten Talent Hubin avulla voitaisiin kanavoida alueella jo olevien 

kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja kansainvälistymisen 

sekä innovaatiotoiminnan tueksi.

Talent Hubin tavoitteena on koota yhteen kaikki keskeisimmät palvelut, jotka edis-

tävät kansainvälisten osaajien integroitumista Kuopion seudulle. 

Siltasopimukseen liittyen myös liikenneinfraan liittyvät hankkeet ovat maakunnalle 

tärkeitä alueen saavutettavuuden ja teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Itä-Suo-

men yritysjohtajat ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa vaaditaan valtiota si-

toutumaan Itä-Suomen saavutettavuuden parantamiseen ja 5-tien kehittämiseen 

12-vuotisessa liikenneohjelmassa. Maakunnan tahtotila on, että 5-tiellä voidaan lii-

kennöidä ympäri vuoden 100 kilometrin tuntinopeudella Helsinki-Kuusamo välillä. 

Itä-radan nopeustason nostaminen siten, että kolmen tunnin junamatka Kuopiosta 

Helsinkiin tulee mahdolliseksi, parantaisi sekä alueen saavutettavuutta että työvoi-

man saatavuutta. Uuden havusellutehtaan toteutuessa, puuraaka-ainekuljetukset 

edellyttävät toimenpiteitä myös pienemmän tieverkoston kunnolle. 

Pohjois-Savossa ei ole tekniikan alan yliopistokoulutusta, mutta tarve DI-koulu-

tukseen on olemassa. Tarpeen ratkaisuksi on noussut Turun seutua vastaava  

FiTech-malli. FITech (Finnish Institute of Technology) on tekniikan alan yliopistojen 

muodostama verkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2017. Sen tavoitteena on 

ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille. Pohjois-Savossa on käynnissä sel-

vitys, jonka tavoitteena on saada selville Pohjois-Savossa (mukaan lukien Joroinen 

ja Pieksämäki) olevien yritysten teknisen alan yliopistokoulutuksen tarve (toimialat) 

sekä yritysten valmius antaa työntekijöiden osallistua täydennyskoulutukseen sekä 

yritysten mahdollisuudet osallistua koulutuksen toteuttamiseen tarjoamalla harjoit-

telu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Selvityksen pohjalta valmistellaan FiTech-sopimuk-

sen painotukset ja volyymit.
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Ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. 

Maakunnan ja yritystoiminnan kehittämisessä on edistettävä vähähiilisyyttä,  

kiertotaloutta sekä luonnon varojen käytön kestävyyttä. Pohjois-Savossa ollaankin 

päivittämässä maakunnan ilmasto-ohjelmaa. Aktiivisella maankäytön suunnittelulla 

ja ympäristönhoidolla kyetään turvaamaan hyvä elinympäristö elinvoima- ja hyvin-

vointitekijänä maakunnalle.

Maakunnan väestökehitys viime vuoden aikana oli tappiolla 957 henkilöä. Netto-

voittoa syntyi maahanmuuttajista 395 henkilöä, mutta kuntien välisessä muutossa 

oli nettotappiota 431 henkeä. Ainoa kasvava seutukunta oli Kuopion seutu.

Maakunnan väestö ikääntyy syntyvyyden vähenemisen ja elinajanodotteen kas-

vaessa. Tämä kehitys on nähtävillä Kuopion seutua lukuun ottamatta kaikilla muilla 

maakunnan seuduilla.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

EK:n julkaiseman suhdannebarometrin mukaan suhdeannearviot vaimenivat hie-

man vuoden 2018 lopussa, mutta tilanne tammikuussa oli jo normaalilukemissa. 

Tuotanto ja myynti lisääntyivät loppuvuodesta. Tämä kuvaa hyvin myös Pohjois-Savon 

tilannetta. Hyvän talousvireen uskotaan vielä jonkun aikaa jatkuvan. Yritysten tilaus-

kanta on edelleen kohtalaisen hyvä, mutta tilaukset ovat hieman lyhentyneet, joten 

pientä varovaisuutta on havaittavissa. Viimeisimmän Pk-yritys barometrin mukaan 

Pohjois-Savon suhdannenäkymät ovat hiukan koko maan alapuolella. Samoin odo-

tukset henkilökunnan määrän suhteen ovat viime syksyä heikommat.

Seudulla odotetaan Finnpulp Oy:n, maailman suurimman havusellutehtaan toteu-

tumista. Tehdashanke olisi Suomen suurin yksittäinen metsäteollisuuden tehdasin-

vestointi kautta aikojen. Finnpulpin biotuotetehtaan perussuunnittelun ja lupien 

odotetaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana. Tehdashankkeen ympäristöluvasta 

on tehty useita valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja Finnpulpia vastustava 

aloite luovutettiin Kuopion kaupungille kuluvan vuoden helmikuussa. Tehdashank-

keen toteutuessa maakuntaan tullaan tarvitsemaan useita satoja puulogistiikan 

osaajia sekä kuljetus- että metsäkonepuolelle. Lisääntyvä puun käyttö edellyttää  

tehostettuja toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja vesienhoidossa.
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Investointeja toteutetaan ja suunnitellaan erityisesti Kuopion ja Varkauden seuduilla, 

mutta jonkin verran myös muilla seuduilla. Maakunnassa on investoitu viimeis-

ten vuosien aikana kohtalaisen runsaasti, joten nyt näyttää siltä, että keskeneräiset 

hankkeet viedään loppuun ja seurataan jo tehtyjen investointien tuottavuutta.

Rakentamisen kasvu jatkuu edelleen, mutta hiukan aiempaa maltillisempana.  

Tuotanto- ja toimitilarakentaminen on edelleen vilkasta. Asuntorakentamisen us-

kotaan palaavan normaalille tasolleen, mutta pudotus nykyiseen ei ole mitenkään 

merkittävä ja mistään taantumasta ei voida puhua. Maakunnan asuntorakentami-

nen kohdistuu nyt suurimmalta osaltaan Kuopion seudulle, missä on viime vuo-

sina rakennettu huomattavasti normaalia enemmän. Asuntorakentamista on myös 

Ylä-Savossa. Uusien rakennuslupien määrä ei enää kuitenkaan kasva. Myös korja-

usrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan. Osaavan työvoiman rekrytointivaikeudet 

rakennusalalla kohdistuvat nyt lähinnä vain Kuopion seudulle. Rakennusala onkin 

kamppailut kannattavuuden kanssa, sillä osaajapulan myötä alan palkat ovat olleet 

nousussa. Rakennusalan suunnittelijoilla on edelleen tilauksia runsaasti.

Teknologiateollisuudessa investoinnit ovat kohdistuneet pitkälti tuotannon tehosta-

miseen, jolloin henkilömäärien kasvu toimialalla on ollut maltillista. Tämä näkyy maa-

kunnassa siten, että metallialan osaajien rekrytointiongelmat eivät enää ole lisäänty-

neet. Alan osaajia haetaan edelleen, mutta useiden yritysten kanssa yhdessä järjestet-

tyjen rekrytointikoulutusten myötä suurin pula on helpottumassa. On kuitenkin työ-

tehtäviä, missä tarvitaan korkeatasoista osaamista esim. paineistettujen kappaleiden 

hitsaajia, joita ei edelleenkään maakunnassa ole riittävästi. Teknologiateollisuuden 

tilauskannat ovat edelleen hyvät, mutta maailman talouden epävarmuus heikentää 

kasvunäkymiä. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset toimivat globaaleilla mark-

kinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut.

Pohjois-Savossa on perusteilla pääomarahasto (10 milj. €), jossa julkista ja yksityistä 

rahoitusta suunnataan uusien yritysten siemenvaiheen ja alkuvaiheen rahoitukseen 

tavoitteena innovatiivisten kasvuhaluisten ja kasvukykyisten pk-yritysten käynnisty-

misen ja kehittymisen nopeuttaminen. Tämän uskotaan vauhdittavan alueen kehit-

tymistä mm. kansainvälistyvien yritysten osalta.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Uusia avoimia työpaikkoja Pohjois-Savossa oli vuoden 2018 aikana 30 400, mikä 

on n. 3 400 työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2017. Selvästi eniten työpaikkoja oli 

hallinto- ja tukipalveluissa. Ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa, 

tukku- ja vähittäiskaupassa sekä teollisuudessa oli myös runsaasti avoimia työpaik-

koja. Myös vuoden 2019 alkupuolella avoimien työpaikkojen määrä näyttää olevan 

kasvussa. Avoinna olleista työpaikoista valtaosa (96 %) on ns. palkkatyötä ja vain 

2 % provisiopalkkatyötä. 

Rekrytointiongelmista huolimatta työpaikat on pystytty täyttämään hiukan koko 

maan keskiarvoa nopeammin (työpaikkojen avoinna olon kestolla mitattuna).

TE-toimiston laatiman tuoreen ammattibarometrin mukaan rekrytointitarpeet  

kasvavat useilla toimialoilla. Pulaa on erityisesti lääkäreistä, sairaanhoitajista ja 

myyntiedustajista sekä puhelinmyyjistä. Ylitarjontaa työvoimasta on toimisto-

työntekijöistä sekä teollisuuden sekatyöntekijöistä.

34 % Pohjois-Savon yrityksistä on kokenut rekrytointiongelmia neljännellä vuosi-

neljänneksellä. Luku on edelleen korkea, mutta kuitenkin koko maan keskiarvon 

alapuolella ja huomattavasti aiempia kvartaaleja alhaisempi. Työvoiman saata-

vuusongelmat kohdistuvat nyt enemmän korkeamman osaamisen työtehtäviin.

Työtehtävät ovat murroksessa ja työ tulee vaatimaan yhä korkeampaa koulutusta, 

kun saman aikaisesti osa osaamisesta menettää arvoaan työmarkkinoilla. Työvoima-

koulutusta onkin siirretty enemmän uusille kasvaville toimialoille kuten kansainväli-

seen kauppaan, digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin, ohjelmointiin, hyvinvointi-

teknologioiden kehittämiseen ja robotiikkaan. Työvoimakoulutuksessa kokonaisuu-

dessaan painottuu entistä vahvemmin yrityslähtöisyys. 

Yritysten kanssa yhdessä järjestettävillä rekrytointikoulutuksilla yritykset voivat 

täsmäkouluttaa itselleen yhden tai useamman työntekijän. Näitä koulutuksia maa-

kunnassa on järjestetty muun muassa logistiikka-alalle, teknologiateollisuuteen ja 

kaupallisen alan tehtäviin.

Pk-yritysbarometrin mukaan suurin työllistämisen este on se, että ei ole tarvetta 

työllistää. Seuraavana, mutta huomattavasti pienemmillä saldoluvuilla on edelleen 



229

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

työvoiman saatavuus ja kolmantena tekijänä on kysynnän riittämättömyys tai epä-

vakaisuus. Osaavan työvoiman saannin turvaamiskeinoina panostetaan henkilöstön 

osaamisen kehittämiseen, hyödynnetään aiempaa enemmän alihankinta- ja toimit-

tajaverkostoja, palkataan lisää työvoimaa tai harkitaan uutta työvoimaa koulutusso-

pimuksen tai oppisopimuksen avulla. Vasta viidentenä tekijänä on suurempi vuokra-

työvoiman käyttö.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Pohjois-Savon työllisyys kehittyi hieman edellisestä vuodesta. Työllisyysaste vuoden 

2018 lopussa oli 68,7 % koko maan keskiarvon ollessa 71,7 %. Tilastokeskuksen työ-

voimatutkimuksen mukaan Pohjois-Savon työttömyysaste oli vuoden 2018 lopussa 

7,7 %, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä alempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan  

aikaan. Koko maan keskiarvo oli 7,4 %.

Työttömien määrä maakunnassa on alentunut 8,3 % vuoden takaisesta. Työttömyys 

alenee Pohjois-Savossa kuitenkin muuta maata hitaampaan tahtiin. Pohjois-Savon 

TE-toimiston työllistymistä edistävät palvelut eivät ole tavoittaneet työttömiä halu-

tulla tavalla, joten työttömien aktivointiaste on jäänyt maan alhaisimmaksi.

Työttömistä on miehiä 61 % ja naisia 39 %. Yli 50-vuotiaita työttömistä on 40 % ja 

nuoria, alle 25-vuotiaita työttömistä on 14 %. Työttömistä yli puolella on keskias-

teen tutkinto ja 25 % on perusasteen suorittaneita. Eri asteisen korkeakoulututkin-

non suorittaneita työttömistä on 16 %.

Lomautukset ajoittuvan vuoden vaihteen molemmille puolille ja kohdistuvat pää-

asiassa miesvaltaisille aloille (90 % lomautetuista miehiä). Lomautettujen määrät 

ovat olleet viimeisen vuoden aikana edellistä vuotta vähäisemmät, eikä suurempia 

lomautuksia ole tällä hetkellä tiedossa. 

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut keväästä 2016 lähtien ja laskuvauhti on 

keskimääräistä työttömyyden alenemista nopeampaa. Pohjois-Savon työttömistä 

yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita oli tammikuun 2019 lopussa  

3 416, mikä on 15 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Pitkä-

aikaistyöttömyys laskee lähes kaikissa Pohjois-Savon kunnissa ja pitkäaikaistyöttö-

mien määrä on nyt kesän 2013 tasolla. Pitkäaikaistyöttömistä lähes kolmannes on 

pelkän perusasteen tutkinnon varassa (32 %).
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Miesten osuus yli vuoden yhtäjaksoisesti olleista työttömistä on 62 % ja naisten 

38 %. Nuorten, alle 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä on pystytty pitä-

mään kohtalaisen pienenä (4 % pitkäaikaistyöttömistä). Näiden nuorten määrä on 

kahden edellisen vuoden alapuolella.

Nuoria, alle 25-vuotiaita Pohjois-Savossa oli tammikuun lopussa työttöminä 1 676 

henkilöä. Nuorten työttömien määrä laski viimeisen kolmen vuoden ajan tasaiseen 

tahtiin, mutta laskuvauhti on hidastunut olennaisesti viime vuoden syksystä alkaen. 

Ylä-Savossa (+ 6 %) ja Sisä-Savossa (+24 %) nuorten työttömien määrä on jopa hiu-

kan noussut. Sisä-Savon nuorten työttömien määrän nousu kohdistuu Suonenjoelle 

ja Rautalammille ja Ylä-Savossa puolestaan Keiteleelle, Vieremälle ja Iisalmeen. Kai-

killa muilla seuduilla nuorten työttömien määrä edelleen hiukan laskee. Nuorille 

työttömille on, valtakunnallisen nuorten hankkeen lisäksi tarjottu paljon erilaisia 

työllisyyttä edistäviä palveluja ja hankkeita, joiden vaikuttavuutta joudutaan nyt 

tarkastelemaan tarkemmin.

Kuopion seutukunta

Kuopio, Siilinjärvi

Kuopion seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 140 402 henkilöä.  

Vuoden aikana kasvua oli 536 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 6 731. 

 Kuopion seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta ++ + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus 0 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Kuopion seutu on ainoa väestömäärältään kasvava seutukunta Pohjois-Savossa. 

Seudulla on käynnissä useita suuria investointeja ja uusia investointisuunnitelmia 

on runsaasti. Seudun elinkeinorakenne on hyvin monipuolinen. Kasvua haetaan 

myös terveysteknologiasta sekä matkailusta. Matkailua tukevia hankkeita on useita 

sekä Kuopiossa että Siilinjärvellä.

Maidontuotannossa Kuopio on Suomen suurin. Vaikka maidontuottajatilojen määrä 

on laskenut, on maidontuotanto kasvanut edellisestä vuodesta. Maidon tuotanto 

on keskittynyt entistä isommille tiloille ja samalla investoinnit on kohdistettu tuo-

tannon tehostamiseen.

Savilahteen valmistuva oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteinen toi-

mintaympäristö, Savilahti -kampus mahdollistaa kansallisesti ja kansainvälisesti  

kiinnostavan oppimis- ja tuotekehitysympäristön. Alueen vahvuutena ovat vahva 

yliopisto, ammattikorkeakoulu sekä toisen asteen oppilaitos, mitkä tuottavat 

huippu osaamista maakuntaan ja myös muualle Suomeen.

 Haasteena seudulla nähdään edelleen osaavan työvoiman puute, vaikkakaan 

tilanne ei ole vaikein maakunnan muihin seutuihin verrattuna. Työnhakijoiden 

ammattitaito ei vastaa yritysten muuttuvia osaamistarpeita.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Suunnitteilla olevan Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan työllisyysvaikutukset olisivat  

arviolta noin 1 500 henkilöä. Yksin puunkorjuussa ja metsätaloudessa tarvittaisiin 

500 työntekijää ja tehdaslogistiikassa ja tuotannon ylläpitopalveluissa 620 henkeä. 

Tehdas kasvattaisi alueen vientituloja yli kolmanneksella. Tehdashankkeen vaati-

maan työvoiman kysyntään seudulla tulee varautua ja suunnitelmia esimerkiksi 

osaamisen kehittämiseksi on jo alettu tehdä.

Juankosken kartonkitehdasta ollaan jälleen käynnistämässä. Nyt on alkamassa 

kaksi vuotinen sopimus elintarvikepakkausmateriaaliksi menevän kartongin pääl-

lystämisestä. Töitä on tulossa aluksi noin 25 työntekijälle ja mahdollisesti tuotannon 

lisääntyessä viidelle työntekijälle lisää. Tehdas olisi valmis toimimaan jatkossa myös 

mahdollisen Finnpulpin testipaikkana. 
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Viimeksi julkaistun Pk-yritysbarometrin mukaan yleiset suhdannenäkymät seudulla 

ovat syksyn lukemista tulleet kohtalaisen paljon alemmaksi, mutta ovat kuitenkin 

hiukan valoisammat kuin Pohjois-Savossa keskimäärin. Henkilökunnan määrän  

suhteen näkymät ovat puolestaan syksystä hiukan nousseet. 

Alueella on edelleen vireä elinkeinoelämä ja tuotantotiloja sekä teollisuus- ja liike-

rakennustontteja kysytään jatkuvasti. Seudun tuotantotilat ovat lähes täynnä, 

mutta joitakin eri toimintoihin muunneltavissa olevia tiloja vielä löytyy.

Sekä Kuopiossa että Siilinjärvellä on käynnissä ja tulossa runsaasti uusia rakennus-

hankkeita. Rakentaminen koskee sekä asuinrakentamista että teollisuus- ja liike-

tiloja. Tuotannon tehostamiseen kohdistuvia investointeja on myös toteutettu 

aiempaa enemmän. Kuopion kaupunki on hankkinut maa-alueita Pieni Neulamäen 

alueelta nimenomaan teollisuustonttien kaavoitusta varten. 

Asuntoja rakennettiin Kuopioon viime vuoden puolella kohtalaisen paljon ja nyt 

asuntorakentamisen uskotaan asettuvan normaalille tasolle. Keskustaan ase-

manseudulle ensimmäisen kerrostalon rakentaminen käynnistyi viime vuonna ja 

alueelle on tulossa vielä kaksi lisää. Asuntorakentamista on tulossa Mölymäelle, 

missä asunnot ovat jo ennakkomarkkinoinnissa sekä Valkeisenlammen alueelle, 

minne on suunniteltu 200 asuntoa. Siilinjärven keskustaan on tulossa myös liike- 

ja asuinrakennuksia. Siilinjärvelle suunniteltu ekokylä -hanke puolestaan näyttäisi 

pienenevän aiemmista suunnitelmista. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Wood-

hope Siilinjärvi -nimellä lanseerattu ekokylä olisi ekologisen asumisen, yrittämisen 

sekä hyvinvointi- ja matkailupalvelujen pienoiskaupunki. Kylälle varattua maa-

aluetta ollaan nyt kuitenkin pienentämässä.

Edellä mainitun Savilahden kampus-hankkeen rakentamisen on määrä käynnistyä 

jo kuluvan vuoden puolella. Kaavoitus on etenemässä myös Kuopionlahden ko-

kous- ja kongressihotellihankkeen osalta. Samoin Tahkon alueelle on tavoitteena 

rakentaa lisää kahviloita, ravintoloita, kauppoja ja majoitustilaa arviolta 40-50 000 

kerrosneliötä. Seudun matkailun kehittämiseen halutaankin tulevina vuosina pa-

nostaa nykyistä enemmän.

Teollisuuden tuotantotiloihin on investoitu myös Siilinjärven puolella, esimer-

kiksi Hydroline Oy ottaa kuluvan vuoden aikana käyttöön automatisoidun tuotan-

tolinjan. Tässä yhteydessä tuotantotiloja on laajennettu 2000 neliömetriä. Uusia 
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teollisuushalleja kuntaan on tulossa useita erityisesti konepaja- ja raskaskonealan 

tarpeisiin. Myös keskustassa sijaitsevan kylpylän remontointia sekä mahdollisen  

hotellin rakentamista suunnitellaan.

Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustetaan edelleen 

normaalivuosia enemmän. Vuoden 2018 aikana Uusyrityskeskuksen kautta Kuopion 

seudulla perustettiin 240 yritystä, mikä määrä ei riitä ihan ennätysvuoden 2008  

tasolle, mutta on jo lähellä niitä lukuja. Uudet yritykset ovat suurimmalta osaltaan 

palvelualan yrityksiä (70-80 %). 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Kuopion seudulla TE-toimistoon ilmoitettiin vuoden 2018 aikana uusia avoimia työ-

paikkoja yhteensä 22 000, mikä on vajaa 3 000 edellistä vuotta enemmän. Työpaik-

kamäärän lisäys kohdistuu kuitenkin vain Kuopioon, sillä Siilinjärven työpaikkojen 

määrä jopa muutamalla työpaikalla väheni. Työpaikkojen määrät lisääntyivät reilusti 

alkuvuodesta 2019 molemmissa kunnissa, joten työpaikkojen määrän uskotaan  

pysyvän hyvällä tasolla myös tulevan kevään aikana.

TE-toimiston laatiman ammattibarometrin mukaan rekrytointitarve Kuopion seu-

dulla kasvaa seuraavan puolen vuoden aikana rakennusinsinööreistä, rakentami-

sen asiantuntijoista ja rakentamisen työnjohtajista, konetekniikan erityisasiantun-

tijoista ja muista tekniikan eritysasiantuntijoista, peruskoulunopettajista, teollisuu-

den työnjohtajista, myyntiedustajista, postinkantajista ja -lajittelijoista, ravintola- ja 

suurtaloustyöntekijöistä sekä tarjoilijoista, kiinteistöhuollon työntekijöistä, myyjistä, 

puutarhureista ja kasvihuoneviljelijöistä, metsureista ja metsätyöntekijöistä, talon-

rakentajista, kirvesmiehistä ja rakennustyöntekijöistä ylipäätään, putkiasentajista, 

rakennusmaalareista, elintarviketyöntekijöistä, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen 

kuljettajista sekä maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajista. Väheneviä ammat-

teja oli puolestaan vain pankkitoimihenkilöt. Kaikissa muissa ammateissa uskot-

tiin tilanteen säilyvän ennallaan. Ammattibarometrin mukaan ammattinimikkeitä, 

joihin avoinna oleviin työpaikkoihin on pulaa hakijoista, on myös useita; ylilääkärit 

ja erikoislääkärit, kuulontutkijat ja puheterapeutit, lastentarhanopettajat, sairaan-

hoitajat ja terveydenhoitajat, myyntiedustajat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 

sekä suoramyyjät. Alat, joihin on puolestaan liikaa hakijoita ovat graafinen- ja multi-

mediasuunnittelu, käytöntukihenkilöt sekä yleissihteerit.
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Työvoiman saatavuusongelmien oletetaan olevan vähenemässä, mutta edelleen 

ammattitaitoisella osaajalla on kysyntää useilla toimialoilla. Kansainvälistä osaa-

mista tarvitaan yhä enemmän, sillä myös pienemmissä yrityksissä vienti on lisään-

tymässä. Rakennus ja kuljetusalalta on eläköitymässä paljon väkeä, joten työvoi-

man tarve näillä aloilla lisääntyy. Siilinjärvellä raskaskoneasentajia ja eri hoiva-alan 

osaajia kaivataan erityisesti eläköityvien tilalle. Työmarkkinat ovat edelleen vahvasti 

jakautuneet mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Metallialalla kaivataankin nyt naisia esim. 

ruostumattoman teräksen hitsaukseen.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Kuopion seudulla työttömien määrät ovat laskeneet tasaisesti koko vuoden 2018 

aikana ja tammikuussa 2019 työttömiä seudulla oli 8 % vähemmän kuin edelli-

senä vuonna vastaavaan aikaan. Työttömistä miehiä on 61 % ja naisia 39 %. Seudun 

työttömien osuus työvoimasta on maakunnan alin (10 %). Siilinjärvellä työttömien 

osuus työvoimasta (7,8 %) on ollut jo pitkään huomattavasti alhaisempi kuin maa-

kunnan muissa kunnissa.

Pitkäaikaistyöttömiä Kuopion seudulla oli tammikuun 2019 lopussa 2002, mikä on 

59 % maakunnan pitkäaikaistyöttömistä ja 30 % seutukunnan kaikista työttömistä. 

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut reilusti sekä Kuopiossa (-17 %) että Siilin-

järvellä (-16 %) viimeisen vuoden aikana. 

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä seudulla oli tammikuun lopussa 1 013, tämä 

on 60 % kaikista Pohjois-Savon työttömistä nuorista ja 15 % seudun työttömistä. 

Nuorten työttömyys aleni hyvää vauhtia vielä loppukesään 2018 saakka, mutta ale-

neminen on sen jälkeen hidastunut ja nyt nuoria alle 25-vuotiaita on työttömänä 

lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten.
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Varkauden seutukunta

Varkaus, Leppävirta

Varkauden seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 30 500 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 437 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 693. 

  Varkauden seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus 0 0 -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Varkaudessa sijaitsevilla kansainvälisillä kone- ja energiateknologiateollisuuden 

sekä metsäteollisuuden suuryrityksillä on tällä hetkellä hyvä tilauskanta. Näiden 

kärkiyritysten myötä alueelle on syntynyt myös merkittävä alihankintaverkosto.  

Globaalien energiateknologiateollisuuden yritysten tämän hetkiset tilaukset kan-

tavat vielä useamman vuoden, vaikka uusia tilauksia ei tulisikaan. Huolenaiheita 

aiheuttaa ainoastaan osaavan, ammattitaitoisen työvoiman saanti. Alan vaatimaa 

osaamista ei ole löytynyt riittävästi. 

Energiateknologia-alan koulutuksen säilyminen alueella nähdäänkin elintärkeänä. 

Alueella ammattikorkeakoulutasoista päiväopetusta on enää energiateknologiassa, 

muiden ammattialojen, esimerkiksi tradenomien koulutus päättyi jo useampi vuosi 

sitten. Näin pieni koulutusyksikkö ei kiinnosta opiskelijoita. Mikäli riittävän ammatti-

taitoista työvoimaa alueelta ei löydy, uhkana on, että yritykset siirtävät ainakin osan 

tuotannosta joko muualle Suomeen tai ulkomaille.

Osaavan työvoiman lisäksi haasteita asettaa tuotantotilojen puute. Seudun tämän-

hetkiset tuotantotilat ovat käytössä. Uusien tilojen rakentamista on suunnitteilla, 

mutta talouden kasvuennusteiden tasaantuminen aiheuttaa varovaisuutta. 
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Helmikuussa julkaistun PK-yritysbarometrin mukaan Varkauden seudun investoin-

tiodotukset ovat huomattavasti muuta maakuntaa korkeammalla. Investoinnit  

kohdistuvat suurelta osin yritysten tuottavuuden parantamiseen, digitalisaatio-

tason nostoon sekä automaatioon, joten investointien ei odoteta näkyvän mainit-

tavammin henkilökunnan määrissä.

Varkaudessa on käynnistymässä Terveyskampus -hankkeen nimellä kulkeneen  

sairaalan rakennustyöt. Tiloihin keskitetään varkautelaisten terveyspalvelut ja kau-

pungin sosiaalityö, joten rakennukseen tulee noin 320 henkilön työtilat. Hankkeen 

kustannusarvio nousee lähelle 40 miljoonaan euroon. Rakennuksen on määrä  

valmistua vuoden 2021 keväällä.

Kaupunkiin on tulossa myös uusi uimahalli Päiviönsaareen Navitas 1 -rakennuksen 

yhteyteen. Alustava aikataulu hankkeelle on 2019–2020. 

Joutenlahteen suunnitteilla oleva vetovoimakeskus -hanke on hiljalleen etene-

mässä, vaikka haasteita aiheuttaakin kaavoitus. Alueen läheisyydessä olevan teol-

lisuudelle ja terveydenhuoltoon kaasuja tuottavan Woikoski Oy:n vaatima suoja- 

alueselvitys saataneen lähiaikoina. Alueelle on tulossa ainakin Prisman tilat, mutta 

myös muiden toimijoiden tulemisesta neuvotellaan.

Uusia yrityksiä seudulle perustettiin vuoden 2018 aikana 129 kappaletta, missä on 

kasvua edellisestä vuodesta noin neljännes. Keski-Savon Uusyrityskeskus Wäläkky ry:n 

mukaan kuluvan vuoden alku on kuitenkin ollut hiukan edellisvuotta hiljaisempaa.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Uusia avoimia työpaikkoja oli Varkaudessa vuoden 2018 aikana 3 401 työpaikkaa, 

mikä on 29 % edellisvuotta enemmän. Vastaavasti samalla ajanjaksolla Leppävir-

ralla uusien avoimien työpaikkojen määrä laski 12 %. Varkaudessa uusien avoimien 

työpaikkojen määrä myös alkuvuoden osalta näyttää jatkavan kasvuaan. Varkauden 

avoimet työpaikat olivat suurelta osin liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoille, kun 

taas Leppävirran työpaikat tarjottiin hoivapalvelu- ja terveydenhuollon, sekä kone-

paja- ja valimotyöntekijöille.
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PK-yritysbarometrin mukaan seudulla henkilökunnan määrän ei kuitenkaan odo-

teta kasvavan, mutta saldoluku on kuitenkin hiukan optimistisempi kuin maakun-

nassa keskimäärin. TE-toimiston julkaiseman ammattibarometrin mukaan alueella 

on pulaa kuulontutkijoista ja puheterapeuteista, sairaanhoitajista ja terveyden-

hoitajista, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoista, myyntiedustajista, ravin-

tola- ja suurtaloustyöntekijöistä, lähihoitajista, kodinhoitajista ja toimisto- ja laitos-

siivoojista. Vastaavasti ylitarjontaa on paperiteollisuuden prosessinhoitajista ja yleis-

sihteereistä.

Alueen pk-yritykset tarvitsevat edelleen teknologiapuolen huippuosaajia, kun taas 

suurimpien yritysten tarve kohdistuu tuottavan tason tekijöihin, kuten esimerkiksi 

osaaviin hitsaajiin.

Avoimet työpaikat seudulla on pystytty täyttämään muuta maakuntaa keski-

määräistä nopeammin (keskimäärin 37 vrk).

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Seudun työttömien osuus työvoimasta on edelleen korkea (14,2 %, 1/2019).  

Työttömien määrä on kuitenkin kahden viimeisen vuoden aikana laskenut 23 %. 

Työttömistä 61 % on miehiä ja loput 39 % naisia. 

Seudun työttömyys on pitkään ollut hyvin rakenteellista, mutta pitkäaikaistyöttö-

mien määrä on kuitenkin laskenut peräti 45 % kahden viimeisen vuoden aikana. 

Varkaudessa pitkäaikaistyöttömyys on laskenut 20 % ja Leppävirralla 9 % viime 

vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pitkäaikaistyöttömistä on miehiä 62 % ja nai-

sia 38 %. Pitkäaikaistyöttömistä, eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä 

olleista lähes puolella (44 %) on keskiasteen tutkinto ja 34 % pitkäaikaistyöttömistä 

on pelkän perusasteen varassa. Työttömyyden pitkittyminen yleistyy iän karttuessa, 

sillä reilusti yli puolet (64 %) pitkäaikaistyöttömistä on yli 50-vuotiaita. Nuoria, alle 

25-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä seudulla on vain muutamia.

Nuoria, alle 25-vuotiaita Varkauden seudulla oli työttömänä tammikuun lopussa 

303 henkilöä, mikä 18 % seudun kaikista työttömistä. Varkaudessa nuorten työttö-

myys laski kahden viimeisen vuoden aikana reilusti, mutta palasi vuoden 2018 lo-

pussa edellisen vuoden tasolle. Leppävirralla nuorten työttömien määrä on pysytel-

lyt viimeiset vuodet 30–50 nuoren paikkeilla.
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Ylä-Savon seutukunta

Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi,  

Varpaisjärvi, Vieremä

Ylä-Savon seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 53 623 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 684 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 2 737. 

Ylä-Savon seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus + 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Seudulla on globaaleja teknologia- ja puunjalostusteollisuuden yrityksiä. Erityisesti 

metalliteollisuus alueella on vahvaa. Metalliteollisuuden ympärille onkin muodostu-

nut pk-yritysten alihankintaverkosto. Alueella on myös vahva elintarviketeollisuus, 

lähinnä maitotalouden ja panimoteollisuuden muodossa.

Seudun suurimmat teknologia-alan yritykset, metsäkoneita valmistava Ponsse Oyj 

Vieremällä ja kaivoslaitteita valmistava Normet Oy Iisalmessa työllistävät edelleen 

hyvin. Ponssella on historiallisen suuri tilauskanta ja metsäkoneita toimitetaan 

maailmalle siihen tahtiin, kun niitä ennätetään valmistaa. Tuotannosta 70 % menee 

vientiin ja 30 % kotimaan markkinoille. Normet Oy:llä on tällä hetkellä vahva tilaus-

kanta ja yritys solmi juuri jättimäisen palvelusopimuksen Intiaan. 

Seudulla panostetaan alueen vetovoimaisuuden parantamiseen ja säilyttämiseen. Iisal-

men kaupungin hallinnoima Future Savo – Tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana 

toimintaympäristönä -hanke tähtää maakunnan veto- ja pitovoiman nostamiseen. 

Teollisen toiminnan tuotantoedellytysten säilymisestä ollaan myös huolissaan. 

Osaava työvoima, logistiikka ja alueen vetovoimaisuus halutaan taata. Haasteena 
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nähdään alihankkijaverkoston liian hidas reagointi toimintakyvyn lisäämiseen ja 

laadun parantamiseen. Pk-yritykset eivät rohkene pilotoida uusia teknologioita ja 

tekoälysovelluksia riittävän aikaisessa vaiheessa. Yritykset rekrytoivat asiantuntijoita 

muilla paikkakunnilla oleviin toimipisteisiinsä, koska seudulta ei ole onnistuttu saa-

maan riittävästi osaavaa työvoimaa.

Olennaisena haasteena Ylä-Savon alueella on myös väestömäärän väheneminen. 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ylä-Savon väkimäärän väheneminen 

jatkui.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Seudulla on investoitu viimeisten vuosien aikana normaalia enemmän ja nyt tarkas-

tellaan investointien vaikutuksia. Vaikka uusia investointisuunnitelmia laaditaankin 

varsinkin pk- ja mikroyrityksissä, investointien osalta lähiajan näkymät ovat laskevia. 

PK-yritysbarometrin mukaan Ylä-Savon suhdannenäkymät heikkenivät maakun-

nassa eniten. Myös näkymät henkilökunnan määrän suhteen putosivat reilusti viime 

syksystä. Edellä mainittu investointihalukkuuden väheneminen näkyi selvästi myös 

barometrin saldoluvuissa.

Isommilla globaaleilla yrityksillä riittää tilauskantaa hyvin. Ponssen metsäkoneita 

menee vientiin ja kotimaahan sitä mukaa kun niitä valmistuu. Iisalmelainen tekno-

logiayritys Normet sai alkuvuodesta suuren palvelutilauksen Intiaan. Tilaus on nel-

jävuotinen ja arvoltaan 60 miljoonaa euroa. Toolfac myytiin Ruotsiin, mutta toimin-

nan uskotaan kuitenkin pysyvän Iisalmessa. Toolfac tarjoaa koneistusta korkealla 

robotisoinnilla ja sillä on erikoisosaamista hydraulisissa ja pneumaattisissa osissa ja 

venttiilijärjestelmissä. Myös panimopuolella on investoitu tuotannon automatisoin-

tiin, mikä vähentää henkilöstön tarvetta.

Seudulla on kasvuhakuisia, vientituotteiden kehittäjiä myös mikro- ja pk-yrityksissä. 

Verkostoitumalla on haettu myös pidemmän aikavälin tuottavuushyötyjä. 

Toimitiloja haetaan edelleen ja muutamia toimitilojen laajennusinvestointeja on 

käynnistymässä. Alueella haetaan nyt kuitenkin yksilöityjä omaan toimintaan val-

miiksi sopivia tiloja, jotka eivät vaatisi suuria muutoksia. Tuotantotiloja on joitakin jo 

tyhjillään, mutta ne sijaitsevat pienemmissä kunnissa Iisalmen ulkopuolella. Laitein-

vestointien tavoitteena on lisäkapasiteetti, digitaalisuus, automaatio ja robotisointi.
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Julkista rakentamista ei ole tällä hetkellä käynnissä, mutta useita koulurakennuksia 

on suunnitteilla ja kahden koulun rakentaminen alkaa vielä tämän vuoden puolella. 

Uimahallin rakentaminen lykkääntyi vuodella, mutta on alkamassa vuoden 2020 

aikana. Asuntorakentaminen keskittyy lähinnä Iisalmeen, yksi kerrostalohanke on 

käynnissä ja toinen ennakkomarkkinoinnissa.

Uusia alkavia yrityksiä koko Ylä-Savon alueella oli 218, mikä on edellisiä vuosia huo-

mattavasti korkeampi luku. Uudet yritykset syntyvät pitkälti palvelualalle, mutta 

myös metalli-, kone- ja kuljetusalan yrityksiä perustetaan.

Maidontuottajien elinkeinorakenteen muutos jatkuu edelleen. Tuotantotilojen koon 

kasvaessa tarvitaan enemmän yrittäjämäistä toimintaa. Tiloilla on tehty paljon tuot-

tavuutta parantavia investointeja. Työvoiman saatavuuteen haetaan helpotusta  

ulkomaisesta työvoimasta.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Uusien avoimien työpaikkojen määrä seudun kunnissa lisääntyi Iisalmea lukuun 

ottamatta. Työpaikat lisääntyivät erityisesti Sonkajärvellä (+23 %) ja Vieremällä 

(+15 %). Muista kunnista poiketen Iisalmen uudet avoimet työpaikat ovat vähen-

tyneet kahden viimeisen vuoden ajan. Työpaikkojen avoimeksi laittamiseen on saat-

tanut vaikuttaa metalliteollisuuden rekrytointiongelmat, jolloin osaajia on haettu 

muutoin kuin TE-toimiston kautta.

Ylä-Savon seudulla on järjestetty paljon yritysten kanssa yhteistyössä rekrytointi-

koulutuksia lähinnä metallipuolen yritysten tarpeisiin. Näyttäisikin, että suurin osaa-

japula metallialan yrityksissä alkaa helpottamaan, mutta kuitenkin hyviä osaajia 

edelleen palkataan. Rakennusalan osaajia on tällä hetkellä riittävästi, koska raken-

taminen on nyt vähäisempää. Pula työntekijöistä kohdistuu nyt sosiaali- ja terveys-

alalle, missä suurin kysyntä on lähihoitajista ja sosionomeista.

Viimeisimmän Pk-yritysbarometrin mukaan kaikista suurimpana työllistymisen  

esteenä seudulla nähdään se, että ei ole tarvetta työllistää. Osaavan työvoiman 

saanti turvataan henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostamalla ja koulutus-

sopimuksen tai oppisopimuksen avulla uutta työvoimaa palkkaamalla.
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TE-toimiston laatiman ammattibarometrin mukaan Ylä-Savossa on pulaa kuulon-

tutkijoista ja puheterapeuteista, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, myyntiedusta-

jista ja hitsaajista ja kaasuleikkaajista.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Seudun työttömyys vähenee edelleen. Vuoden 2018 lopussa Ylä-Savon työttömien 

määrä oli 10,3 % edellistä vuotta vähemmän. Työttömistä miehiä on 59 % ja naisia 

41 %.

Seudun työttömistä pitkäaikaistyöttömiä on 792 eli 30 % työttömistä. Pitkäaikais-

työttömistä miehiä on 60 % ja naisia 40 %. Pitkäaikaistyöttömyys on alentunut myös 

Ylä-Savon seudulla (-10 %), mutta hieman muuta maakuntaa hitaammin. Pitkä-

aikaistyöttömien määrän seudulla uskotaan kuitenkin edelleen laskevan. Koulutus-

taustaltaan valta osa pitkäaikaistyöttömistä on joko alemman tai ylemmän perus-

asteen suorittaneita tai keskiasteen suorittaneita. Ikärakenteeltaan pitkäaikais-

työttömät ovat iäkkäämpiä, lähes 70 % on yli 50-vuotiaita.

Nuoria, alle 25- vuotiaita työttömiä Ylä-Savon seudulla oli tammikuun lopussa 

342, määrä on noin 7 % edellisvuotta enemmän. Ylä-Savon seutu poikkeaa muista 

maakunnan seuduista siinä, että nuorten työttömien määrä seudulla on kasvanut. 

Näistä nuorista pitkäaikaistyöttömiä on kuitenkin hyvin vähän, eikä määrä viimei-

sen vuoden aikana ole juurikaan kasvanut.
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Koillis-Savon seutukunta

Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi

Koillis-Savon seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 7 199 henkilöä.  

Viime vuoden kesäkuusta väestö väheni 144 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa 

työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,2 % ja työttömiä  

työnhakijoita oli 387. 

 Koillis-Savon seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta 0 0 0
Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0
Työvoiman saatavuus 0 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Koillis-Savo on pieni kolmen kunnan muodostama seutukunta. Seutukunnasta on 

kuntaliitosten kautta siirtynyt kaksi kuntaa Kuopioon, jolloin Rautavaaralla ei enää 

jäänyt maayhteyttä muihin seudun kuntiin. Alueen vahvuutena on kohtalaisen moni-

puolinen yritys- ja elinkeinorakenne. Seudulla on teollisia työpaikkoja metalli- ja 

kaivannaisteollisuuden sekä muoviteollisuuden alalta. Seudulla on myös hoito- ja 

hoiva-alan työpaikkoja.

Haasteena seudulla on väestön väheneminen ja ikääntyminen. Seudun asukas-

määrästä alle 25-vuotiaita on tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vajaa  

1 900 nuorta ja yli 65-vuotiaita on 45 % asukkaista.

Toisena seudun haasteena on alueen saavutettavuus. Seudun kunnat sijoittuvat 

Tuusniemeä lukuun ottamatta valtaväylien ulkopuolelle. Alueelta puuttuu myös 

ammatillinen koulutus, joten seudun nuoret siirtyvät opiskelemaan kotipaikka-

kunnan ulkopuolelle.
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Viimeisimmän Pk-yritysbarometrin mukaan Koillis-Savon suhdannenäkymät  

ovat maakunnan valoisimmat ja ylittävät Pohjois-Savon ja koko maan keskiarvon. 

Samoin henkilökunnan määrän suhteen näkymät ovat viime syksystä nousseet.

Rautavaaralla on käynnistymässä toimitilarakennushanke hoiva-alan yrityksen 

käyttöön. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää jo kuluvan vuoden aikana. Suun-

nitteilla on myös vanhusten esteettömään palveluasumiseen tarkoitettu asuinraken-

nus, mutta rakentaminen käynnistynee aikaisintaan vuonna 2020. Rautavaaralla on 

myös pienimuotoista elintarvikealan- ja konepajatoimintaa. 

Tuusniemen kunnassa kaavoitetaan teollisuusalueen laajennusta ja suunnitellaan 

satama-alueen kehittämistä. Kunnassa on myös konepaja- ja puuteollisuutta sekä 

metsäkoneurakointia. Matkailualaa halutaan kehittää ja lisätä.

Kaavilla on metalli- kaivannais- ja muoviteollisuutta sekä alkutuotantoa. Pientä epä-

varmuutta kunnassa on Luikonlahden rikastamon pidempiaikaisesta jatkuvuudesta. 

Suurempia investointeja ei ole tiedossa, mutta joitakin tuotantotilojen laajennuksia 

on suunnitteilla, sillä kunnan tuotantotilat ovat pääosin käytössä.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Uusien avoimien työpaikkojen lukumäärät ovat Kaavia lukuun ottamatta reilusti 

edellisvuodesta vähentyneet, Tuusniemellä -21 % ja Rautavaaralla -43 %. Kaavilla 

uusien avoimien työpaikkojen lukumäärä pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta on 

vuodesta 2016 noussut moninkertaiseksi. Tuusniemelläkin uusien avoimien työ-

paikkojen määrä ylittää reilusti vuoden 2016 tason.

Kevään Pk-yritysbarometrin mukaan työllistämisen suurimpana esteenä nähdään 

työvoiman saatavuus ja osa-aikaisen työntekijän palkkauksen vaikeus.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Koillis-Savossa on maakunnan korkein työttömyys. Seudun työttömien osuus työ-

voimasta oli tammikuun 2019 lopussa 14,3 %. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden 
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yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 22 % seudun kaikista työttömistä. Nuorten, 

alle 25-vuotiaiden työttömien määrä seudulla on pysynyt vähäisenä.

Sisä-Savon seutukunta

Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto

Sisä-Savon seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 13 972 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 228 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 590. 

 Sisä-Savon seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ 0 0
Työvoiman saatavuus + 0 -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueen vahvuutena on kasvuhakuiset puunjalostus- ja metallialan perheyritykset. 

Seudulla on myös vahvaa elintarviketeollisuutta. Yritykset ovat viimeisten vuosien 

aikana investoineet runsaasti tuotannon kehittämiseen, mikä näkyy myös kevään 

Pk-yritysbarometrissä liikevaihdon ja henkilömäärien kasvussa. Osuuskunta Maito-

maa laajentaa tuotantotiloja ja uusii koneita, minkä arvioidaan tuovan lähes 20 uutta 

työpaikka muutaman vuoden sisällä. Metallipuolen investoinnit kohdistuvat pitkälti 

automaatioon ja robotiikkaan, jolloin henkilöstölisäykset jäävät vähäisemmiksi.

Seudun elinkeinoelämän vahvuutena nähdään alueen yritysten paikallinen omista-

japohja, jolloin tuotanto pysyy paikkakunnalla.

Seudun väestökehitys on negatiivinen ja etenkin nuoren ikäluokan pysyminen 

seudulla on haaste. Ongelmana nähdään koulutuspaikkojen puute. Alueella on 

lukio, mutta kaikki ammatillinen koulutus seudulta puuttuu. Koulutuspaikkojen 
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sijoittuminen suurempiin asutuskeskuksiin vie paikkakunnan nuoret opiskelupaik-

kojen perässä pois paikkakunnalta. Työssäoppimispaikat sijoittuvat myös näihin 

asutuskeskuksiin, jolloin kytkös oman alueen yrityksiin helposti katkeaa.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Osuuskunta Maitomaan merkittävät laajennukset ovat käynnissä ja tuotantotilo-

jen odotetaan valmistuvan vielä kuluvan vuoden puolella. Investoinneilla haetaan 

lisäkapasiteettia etenkin vientiin. Elintarvikealalla on viime vuosina tehty ja tehdään 

edelleen paljon tuotekehitystä. Alalla tuotteiden elinkaari on lyhyt. Myös marja-

teollisuus on kasvava ja kuluttajien kysynnän mukaan marjat jalostetaan nyt entistä 

pidemmälle. Viljelijöiden saamat investointiavustukset ovat helpottaneet alan ke-

hitystä. Avomaaviljelystä on siirrytty tunneliviljelyyn. Marjateollisuuden suurimpina 

yrityksinä seudulla ovat viljelijöiden omistama Pakkasmarja Oy sekä Suomen suurin 

hillotehdas, Valio.

Sahatavarayrityksen lajittelukeskus on myös tulossa. Muita suurempia investointeja 

seudulla ei tällä hetkellä ole käynnissä, sillä alueen yritykset ovat investoineet vii-

meiset kolme vuotta kohtalaisen paljon ja nyt näyttäisi olevan hiukan seesteisempi 

aika, jolloin investointien tuottavuutta seurataan.

Tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan seudun suhdannenäkymät ovat lähes viime 

syksyn tasolla, mutta kohtalaisten investointien jälkeen liikevaihto-odotukset ovat 

syksyä huomattavasti korkeammalla.

Investointiodotukset sitä vastoin ovat nyt maltillisella tasolla. Pk-yritysten kasvu-

hakuisuus Sisä-Savon ja Koillis-Savon seuduilla muista maakunnan seutukunnista 

poiketen kasvoi viime syksystä.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Sisä-Savon seudulla oli uusia avoimia työpaikkoja vuoden 2018 aikana 27 % edellistä 

vuotta enemmän. Työpaikat lisääntyivät erityisesti Suonenjoella, Vesannolla ja Ter-

vossa. Rautalammilla työpaikkojen määrä pysyi vuoden 2017 tasolla. 

Seudun elintarviketeollisuus on hakenut uutta työvoimaa. Juuri käynnistynee-

seen elintarviketyöntekijän Rekrykoulutukseen olikin runsaasi hakijoita. Sen sijaan 
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metalliala ei ole kiinnostanut seudun nuoria, vaan työntekijöitä on haettu laajem-

malta. Metallialalla kaikista suurin kysyntä näyttäisi nyt olevan ohitettu ja talouden 

pieni taittuminen näkyy jo pienenä epävarmuutena alalla. Joka tapauksessa viime 

syksyyn verrattavaa pulaa metallialantyöntekijöistä ei ole, mutta osaamista arvoste-

taan edelleen ja eläköityvien henkilöiden tilalle haetaan tekijöitä.

Seudun yritykset tarvitsevat osaavaa tuotantopuolen työvoimaa sekä erikoisosaajia 

eri toimialoille. Marjanviljelytilat ovat saaneet ulkomaista työvoimaa kohtalaisen  

hyvin, näitä kausityöntekijöitä haluttaisiinkin nyt hyödyntää ympäri vuoden.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien osuus työvoimasta seudulla on maakunnan toiseksi alhaisin. Työttö-

mien määrä on vähentynyt 8 % edellisestä vuodesta. Työttömistä 63 % on miehiä ja 

loput 37 % naisia.

Seudun pitkäaikaistyöttömien määrä oli tammikuun lopussa 133 henkilöä, mikä 

on 17 % alhaisempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Näistä miehiä oli 68 % ja 

naisia 32 %. Pitkäaikaistyöttömistä yli 50-vuotiaita oli 68 %. Pitkäaikaistyöttömistä 

lähes puolella (46 %) oli keskiasteen koulutus ja yli kolmannes (35 %) oli perus-

asteen suorittaneita.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä seudulla on 68 henkilöä eli 11 % seudun 

työttömistä.
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Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalassa asui vuoden 2018 lopussa 162 265 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 721 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa  

työttömyysaste oli 13,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 9922. 

 Pohjois-Karjala
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta +  0 0

Työttömyyden määrä ja rakenne + + +

Osaavan työvoiman saatavuus - - -

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet 

Vahvuuksia Haasteita

Monipuolinen elinkeinorakenne 
ja useita vahvoja kärkiyrityksiä 
alihankintaverkostoineen 

 − suojaavat notkahduksilta tasaten suhdannevaih-
telua

 − kansainvälisiä brändejä edustavat veturiyrityk-
set aluekehityksen keskeisin moottori Pohjois-
Karjalassa

 − alueen alihankintayritykset palvelevat alueelle 
etabloutuneita globaaleilla markkinoilla toimivia 
yrityksiä. Tässä ketjussa toiminta on luonut suu-
rimpiin alihankintayrityksiin osaamista, jonka 
liiketoimintapotentiaalia yritykset ovat aloitta-
neet kartoittamaan kotimaan ulkopuolella

 − suurimpien yrityksien globaali liiketoiminta ja 
liiketoiminnan volyymi

 − Rajaliikenne ja Niiralan rajanylityspaikka tuovat 
elinvoimaa kauppaan, matkailuun ja palveluihin.

Elinkeinorakenteen ja työpaikkojen 
turvaaminen

 − alueen markkinointi yritysten sijoittumispaikak-
si edelleen haasteellista, vaikka asian eteen on 
ryhdytty tekemään jo kovasti työtä; tyhjiä liike-
tiloja on runsaasti hyödynnettäväksi 

 − uusien yrittäjien löytäminen eläköityvien yrit-
täjien työn jatkamiseksi; yritysten sukupolven 
vaihdosten onnistuminen ja yritysten jatkon  
turvaaminen sukupolven vaihdostilanteessa

 − alueen merkittävimpien yritysten toiminta-
edellytysten turvaaminen

 − rajaliikenteen tehokkaampi hyödyntäminen
 − yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja kan-
sainvälistymisen sekä kasvun edistäminen 

 − liikenneinfran toimivuus ja kunnossapito, maa-
kunnan saavutettavuuden turvaaminen ja pa-
rantaminen, korjausvelkapaketin loppuminen 
kärjistää tätä haastetta 

 − Venäjän tilanne on altis muutoksille, mikä vai-
kuttaa mm. ostosmatkailuun ja vientiin

 − työvoimatarpeisiin vastaavan työvoimaresurs-
sin turvaaminen ja nuorten maakunnasta pois-
lähdön vähentäminen

 − alueen yritysten halu uusiutua digitalisaation ja/
tai teknologian avulla

Useita vahvoja osaamisaloja ja paikallisia 
keskittymiä

 − mm. turvallisuus/lukitusala, metsä- ja metsäko-
nealat, bioenergia, nanoteknologia, fotoniikka, 
metalli-, muovi- ja komposiittialat, ICT, ympäris-
töala, elintarvikeala, kaivostoiminta ja palvelu-
keskustoiminta

 − rakennusala: mm. valtakunnallisesti merkittäviä 
rakennusyrityksiä, puurakentamisen osaaminen

 − runsaat metsävarat, biotalousosaaminen, vireillä 
merkittäviä biotalousinvestointi-hankkeita

Osaamisalojen hyödyntäminen ja 
onnistuminen

 − maailmanluokan vihreäbiotalousosaamisen hyö-
dyntämisessä on vielä käyttämätöntä potentiaa-
lia, siihen pitäisi panostaa

 − tuotekehityksen ja tutkimusinfran kilpailuky-
vyn säilyttäminen suunniteltujen investointien 
loppuun saattaminen (etenkin biotalousinves-
toinneissa)
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Vahvat koulutusrakenteet, maakunnassa 
vaikuttaa koko koulutusketju – kaikki 
koulutustasot

 − vahvat osaamisen kehittämisresurssit (yliopis-
to, ammattikorkeakoulu, koulutuskuntayhty-
mä ym.)

 − oppilaitosten lisääntynyt yritysyhteistyö vahvis-
taa alueen elinkeinoelämän kehittymistä, koulu-
tusvientimahdollisuuksia

 − Itä-Suomen yliopiston uudistunut strategia  
pitäisi heijastua erityisesti elinkeinoelämän 
suuntaan

 − opettajankoulutuksen keskittäminen Joensuun 
kampukselle vahvistaa sekä koulutussektoria  
että Joensuun seudun kasvua 

 − laaja-alainen ja korkeatasoinen koulutus luovat 
hyvää pohjaa maakunnan tulevalle kehitykselle: 
hyvät edellytykset osaavaan työvoimaan yrityk-
sille ja houkuttelee nuoria maakuntaan

Osaavan työvoiman saatavuuden 
turvaaminen

 − osaavan ja motivoituneen työvoiman saaminen 
maakunnan kasvuhakuisiin teollisuusyrityksiin 
erityisesti maakunnassa Joensuun ulkopuolel-
la; haasteet kasvavat suhdanteista riippumatta 
sekä määrän että osaamisen osuvuuden näkö-
kulmasta

 − valmistuvien opiskelijoiden kiinnittäminen  
maakuntaan 

 − korkean osaamisen kehittämishankkeiden  
lisääminen erityisesti yrityksissä 

 − reformi voi myös aiheuttaa koulutuksen alas ajoa 
maakunnassa ja keskittymistä Joensuuhun.

 − ammattikorkeakoulutasoisen joustavan opetuk-
sen turvaaminen myös kasvukeskuksen ulko-
puolella

 − yritysten haaste on parantaa valmiuksiaan 
rekrytoida nuoria, maahanmuuttajia sekä ikään-
tyneempiä.

 − metallialan yrityksissä on jo lisääntynyt työ-
voiman houkutteleminen muista yrityksistä, 
vaikka yrityksillä usein on sama pääasiakas

 − maakunnan reuna-alueilla on uhkana nuorten 
poismuutto koulutusmahdollisuuksien vähen-
tymisen vuoksi; 

 − haasteena opiskelijoiden saaminen maakunnan 
oppilaitoksiin, erityisesti kasvukeskuksen ulko-
puolelle ja maakunnan näkökulmasta keskeisille 
toimialoille

Vahvuuksia Haasteita
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Väen väheneminen / väestön 
ikärakenteen vinoutuminen

 − väestön ikärakenteen vinoutuminen väestön 
vanhentuessa -> huoltosuhteen heikkeneminen, 
sote-puolen palvelutarpeiden lisääntyminen

 − Joensuun seudun väkimäärä kasvaa, alue kuu-
luu maakunnallisiin kasvukeskuksiin, muualla 
Pohjois-Karjalassa väkimäärä vähenee selvästi 
-> maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen 
ja palveluiden turvaaminen maakunnan reu-
na-alueilla

 − pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä väestökehi-
tys tulee ratkaisevasti haittaamaan alueen elin-
voimaisuutta ja kehitystä

 − väestön ikääntyminen vaikeuttaa osaavan  
työvoiman saatavuutta pidemmällä aikavälillä

 − ikääntyminen vaikuttaa myös kulutuskäyttäy-
tymiseen ja palveluiden järjestämiseen

 − työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa  
hyvin

 − teknisen alan kiinnostavuuden lisääminen

Keskinäinen luottamus ja yhdessä 
toimimisen tapa

 − alueelliset rakenteet hyvin organisoituneet ja 
vahvasti verkottuneet keskenään

 − maakunnan omista lähtökohdista yhteisesti  
valmisteltu ja palvelutuotantonsa aloittanut 
Siun sote tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden 
kehittää palvelurakenteita

Yhdessä toimimisen uhkat
 − maakunta- ja sote-uudistuksen kariuduttua 
uhkana on, että hyvin kehittynyt toimijoiden 
välinen yhteistyö vaikeutuu ja näkökulmat  
voivat kapeutua ja maakunnan kokonaisetu  
voi unohtua

Vahvuuksia Haasteita
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät
 

Mahdollisuuksia Uhkia / Haasteita

Keskeisten toimialojen hyvä noste
 − Pohjois-Karjalan teknologiateollisuudessa on 
edelleen vahva tilauskanta 

 − elintarviketeollisuus on hyvässä nosteessa  
edelleen, hakevat kansainvälistä kasvua

 − alueen teknologiateollisuusyritykset (metalli ja 
muovi) jatkavat kasvuaan, samoin ICT-yritykset

 − rakennustoiminnan suhteellisen hyvän kehityk-
sen jatkuminen; rakennusalan taittuminen mal-
tillista huippuvuosien jälkeen Joensuun seudulla 
ja korjausrakentamiselle paljon tarvetta

 − Joensuun ratapihan peruskorjauksen käynnistävä 
Kuhasalon maantiesillan työt alkavat v.2019;  
kokonaisuudessaan ratapihahanke on maakun-
nan lähivuosien infrastruktuurihankkeista mer-
kittävin (yli 80 M€), lisäksi Joensuun kaupungin 
panostus alueen kehittämiseen samaa luokkaa

 − metsäbiotaloudella on hyvät näkymät ja maa-
kunnassa on myös investointeja vireillä, mm. 
Enocellin investointipäätös liukosellukapasi-
teetin nostoon on merkittävä, GNF:n Lieksan 
biojalostamolle myönnetty 7 M€:n valtion/EU-
rahoitus sekä Nurmeksen biotehdashanke.

 − VAPOn teknisen hiilen tehtaan sijoittuminen 
Ilomantsiin

Muun maan tavoittaminen
 − vaikka näkymät ovat heikentyneet koko valta-
kunnassa, ne ovat edelleen hyvät, mutta ei lähel-
lekään niin hyvät kuin maassa keskimäärin  
– puhumattakaan kaikkein vahvimmassa vedos-
sa olevista alueista

 − osaavan työvoiman saanti
 − liikenne ja logistiikka toimivat, mutta ei kehity, 
päinvastoin rapautuu, jos korjausinvestointeja  
ei tehdä; pidemmän aikavälin tavoitteena on  
junaliikenteen osalta nopea Itärata Helsinkiin

 − uhka tuotannollisten alojen työpaikkojen siirty-
misestä pois maakunnasta; yritysten sijainti-
päätöksissä pärjääminen

 − kansainvälistymistä kehittävien yrityksien määrä 
on vuosittain alueella vakiotasolla, haaste saada 
aktivoitua uusia aloittavia kansainvälistymistä 
kehittäviä yrityksiä ja jo vientiä tekeviä yrityksiä 
kasvattamaan vientiään

 − kriittinen keskustelu metsävarojen käytöstä/
hakkuiden kestävästä tasosta on viime aikoina 
lisääntynyt

 − globaalin markkinatilanteen heikentyminen 
mahdollisten suurvaltojen kauppakiistojen  
vuoksi

 − Siun sote -kuntayhtymän tulisi toteuttaa  
hankintoja, jotka edistävät pk-yritysten toimin-
tamahdollisuuksia sekä ottaa palveluseteli todel-
liseksi välineeksi ostopalvelujen hankintaan
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Osaavalle työvoimalle on kysyntää
 − suunnitelluista investoinneista Outokummun 
Hautalammen kaivos työllistää toteutuessaan 
150 henkilöä

 − metsäbiotalouden kasvu erityisesti Pielisen 
Karjalassa on voimakasta alkavana vuonna. 
Lähivuosina myös prosessiteollisuuden  
työpaikat lisääntyvät, lisäksi työpaikkoja myös 
huoltoon, kunnossapitoon sekä tukipalveluihin

 −
 − Yritystoiminnan jatkuminen
 − yritystoiminnan loppuminen uhkaa entistä 
useammin jatkajien puuttuessa, jatkajien var-
mistaminen yritys-ten omistajanvaihdostilan-
teissa

 − yrityspotentiaalin tunnistaminen, aloittavan 
yrittäjyyden tukeminen ja siihen liittyvän  
prosessin kehittäminen; maahanmuuttaja-
taustaisten yrittäjäpotentiaalin tunnistaminen 

 − starttirahayrittäjien määrä viime vuosina tasai-
nen, tavoitteena kasvun aikaansaaminen,  
kiinnostus sivutoimiseen yrittäjyyteen kasvussa

 − sosiaali- ja terveysala on murroksessa esim. pie-
net sotealan yrityksen tiukoilla eri toimijoiden 
välisillä markkinoilla ja kilpailussa

 − nettikaupan lisääntyminen heikentää kivijalka-
kaupan alan kysyntää 

 − yritysten tilauskannat ovat parantuneet, mutta 
yritysten välillä on suuriakin eroja. 

Maa- ja metsätalouden sekä ympäristöasioiden tarkastelua 

Maatalouden tilanne jatkuu haasteellisena. Tilojen määrä vähenee edelleen, haas-

teena myös tuottajien ikärakenne. Viljelijät joutuvat kamppailemaan alhaisten tuot-

tajahintojen ja kasvavien kustannusten paineessa. Tuotannosta luopuminen näkyy 

tuotantomäärissä, joka heijastuu voimakkaimmin Pohjois-Karjalassa maidon- ja 

naudanlihantuotantomääriin. Luomutuotanto kasvaa edelleen kuten myös tuot-

teiden kysyntä vähittäiskaupassa. Pohjois-Karjalassa maatilojen huono kannatta-

vuus näkyy investointihaluttomuutena, sukupolvenvaihdosten ja tuotantomäärien 

laskuna sekä rahoittajien varovaisena suhtautumisena investointien rahoitukseen. 

Toistaiseksi maatilojen konkursseja ei ole ollut, mutta useat tilat ovat joutuneet te-

kemään rahoitusjärjestelyjä maksuvalmiuden parantamiseksi. Tulevan ohjelmakau-

den ratkaisut tukipolitiikassa huolestuttavat viljelijöitä. Toisaalta kansantalouden 

Mahdollisuuksia Uhkia / Haasteita
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hyvä kehitys näkyy kasvavana vireytenä myös maaseutualueilla, mutta väestön 

keskittyminen etenee ennätysmäisellä vauhdilla ja tämä tuo haasteita maaseudulla 

mm. palveluiden ylläpidolle.

Metsätaloudessa hyvä vire jatkuu. Kohtuullinen markkinatilanne ja metsäteolli-

suuden investoinnit pitävät hakkuut ja puukaupan ennätystasolla. Päättynyt puu-

kauppavuosi muodostui ennätysvilkkaaksi. Puun kysyntä jatkunee hyvänä kaikkien 

puutavaralajien osalta, joskin hinnat ovat tasaantumassa. Metsäteollisuuden isot 

investoinnit lähimaakuntiin lisäävät osaltaan uskoa metsätalouteen. Metsäteolli-

suuden puunkäyttöä on kasvattanut sekä sahatavaran viennin kasvu että vanerin 

ja sellun hyvä veto. EU:n ilmastolainsäädännön ratkaisuilla sekä kansallisen lainsää-

dännön mahdollisilla muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia metsäsektorin tulevai-

suuteen. Metsä- ja puutuotealan yrityksillä on nyt hyvä työtilanne. Metsäteollisuu-

den markkinoiden arvioidaan kasvavan ja uusia tuotteita syntyy nykyisten rinnalle. 

Ajureina esim. öljypohjaisten muovituotteiden korvaaminen ympäristöystävällisillä 

ratkaisuilla. Kuitu- ja tukkipuun hinnannousu tuo lisätuloja metsänomistajille, mutta 

aiheuttaa lisäkustannuksia jatkojalostajille. Markkinoiden kasvu luo investointi-

tarpeita metsä- ja puuteollisuuteen.

Yritystoimintaan liittyvissä ympäristöasioissa ei ole tapahtunut merkittäviä muu-

toksia. Enocellin tuleva prosessimuutos on kuitenkin laajuudessaan merkittävä. 

Ympäristön tila on suhteellisen hyvä. Pitemmällä aikajaksolla vesien hoidon tilata-

voitteiden saavuttamiseen liittyy riskejä erityisesti alueilla, joilla on kaivannaisteolli-

suuden tai turvetuotannon keskittymiä, ja jos pitkään suunnitteilla olleet hankkeet 

toteutuvat täysimittaisesti. Pohjaveden tilaa uhkaavat riskit liittyvät pilaantuneisiin 

maa-alueisiin, tiestöön, asutuksen leviämiseen ja maa-ainesten ottoon. Pielisjoelle 

Kuurnan voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan MMM:n kärkihanke- ja yksityis-

rahoituksella mittava järvilohen kutu- ja poikastuotantoalue, joka mahdollistaa jär-

vilohen luontaisen elinkierron Pielisjoen ja Saimaan välillä ensimmäistä kertaa lähes 

50 vuoteen. Lisäksi Lieksanjoessa on menossa monivuotinen kärkihanke uhanalais-

ten vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Maataloudessa voimakkaan rakennemuu-

toksen seurauksena tapahtunut tuotannon alueellinen keskittyminen voi paikoin 

heikentää mahdollisuuksia saavuttaa vesien tilatavoitteet ja olla ristiriidassa vesien-

hoidon toimenpiteiden kanssa. Metsätaloudessa riskit liittyvät hakkuiden merkittä-

vään lisäämiseen, minkä seurauksena eroosio ja kuormitus vesiin voivat lisääntyä ja 

luonnon monimuotoisuus heikentyä. Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset ympä-

ristön tilaan voivat olla merkittäviä.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Mahdollisuuksia Uhkia / Haasteita

 − metalli- ja muovialat ovat lisänneet työvoimaa  
ja tämä jatkuu edelleen; sote-alalla tarvitaan 
koko ajan uusia tekijöitä; puutavaran hakkuu- ja 
kuljetusketjuun tarvitaan lisää työvoimaa

 − työvoiman tarpeisiin käytetään rekrytointi-
koulutusta, mm. ICT-ala, markkinointiosaami-
nen, raskaskalusto, muovi, teknologiateollisuus, 

 − työnjohto, asiantuntija- ja suunnittelijatehtävis-
tä on kysyntää useilla toimialoilla

 − maahanmuuttajissa on vielä paljon hyödyntä-
mätöntä potentiaalia käyttämättä

 − maakunnassa sijaitsee huippuosaajia työllis-
täviä tutkimus- ja kehitysyksiköitä, jotka teke-
vät tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. 
Yliopiston kautta alueelle rekrytoidaan erityis-
osaajia esim. Optiikkaan.

 − tiedon täsmällisempi ja tehokkaampi välittämi-
nen työvoimatarpeista eri toimijoiden välillä,  
yhteistyön lisääminen

 − maakunnan näkyvyyden nostamiseksi ja ve-
tovoimamarkkinointiin on lisätty panostuksia 
myös osaajien houkuttelemiseksi

 − työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto,  
erityisesti metalliteollisuudessa, myös ICT-
osaajista pulaa, muovipuolella pula osaavista 
tekijöistä; eläköitymiset uhkaavat myös monen 
muun alan osaamispoolia, kohtaanto-ongelmat 
kasvavat ja laajenevat uusille aloille ja ammat-
teihin

 − bioenergiaosaamisen tarpeiden tunnistaminen 
ja turvaaminen. 

 − useisiin tehtäviin haetaan moniosaajia, joiden 
löytäminen on haasteellista, koska osaajat ovat 
yleensä työssä

 − yritysten työvoimatarpeiden laajempi kartoitus 
ja analysointi, yrityslähtöisten rekrykoulutusten 
vielä parempi hyödyntäminen, myös yritysten 
työssä olevan henkilöstön osaamisen ylläpitämi-
nen ja kehittäminen

 − tarvitaan uudenlaisia joustavia täydennyskoulu-
tusmalleja esim. moduulikoulutukset

 − maahanmuuttajien osaamisen käyttöönotossa 
haasteena on riittävä suomen kielen osaaminen

 − pitäisi saada vauhditettua työperäistä maahan-
muuttoa, sitä tullaan jatkossa osaavan työvoi-
man varmistamiseksi tarvitsemaan

 − yritysten herättävä ennakoimaan houkuttele-
vuuttaan osaavan työvoiman suhteen pitemmäl-
lä tähtäimellä

 − vakavimmat rekrytointihaasteet maakunnassa 
Joensuun seudun ulkopuolella
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Mahdollisuuksia Uhkia / Haasteita

 −
 − työttömien määrä jatkaa laskuaan, erityisesti 
pitkäaikaistyöttömyys

 − ammattitaitoisen työvoiman työllisyys paranee
 − työnhakijoiden osaamisen kehittäminen paran-
tunut, kun omaehtoiseen koulutuksiin pääsy on 
helpottunut 

 − Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden parempi  
kohtaanto-strategiaprosessin toimenpiteisiin  
sitoutuminen

 − jos työpaikkojen määrä ei kasva, työttömyysaste 
ei ehkä laske aivan siinä määrin kuin työttömien 
määrä

 − metalli- ja muoviteollisuuden sekä rakentamisen 
työntekijäistä tulee olemaan pulaa, maakunnan 
reuna-alueilla myös eläköitymisten vuoksi sai-
raanhoitajista ja muista korkeammin koulute-
tuista hoito- ja sosiaalialan ammattilaisista.

 − suurelta osin työttömyydessä on kyse rakenteel-
lisesta ongelmasta, jota hyvin vaikea ratkaista 
ainakaan lyhyellä aikavälillä

 − tarvitaan voimakkaampaa panostusta, erityisesti 
nopeasykliseen ja modulaariseen koulutukseen, 
jossa osaamista päivitetään työmarkkinatilan-
teen mukaisesti

 − myös työmarkkinoilla olevien ikärakenteessa 
ikääntyvien osuus on merkittävä, joten eläköity-
viä on paljon ja sitä kautta työmarkkinoille syn-
tyy kysyntää

 − TYP-toiminta kattaa kaikki Pohjois-Karjalan  
kunnat

 − työnhakijoiden ikääntyminen heikentää työ-
paikkojen täyttymistä; nämä muodostavat  
merkittävän osuuden pitkäaikaistyöttömistä  
ja heidän työllistymisensä ei ole kovin toden-
näköistä

 − nuorisotyöttömyys laskee entisestään,  
virta yli 3 kk työttömyyteen on maan keskitasoa

 − nuorten aktivointiaste on P-K;ssa yli maan  
keskiarvon.

 − nuorten työttömien osalta ammattikoulutta-
mattomien osuus on merkittävän suuri

 − nuorista työnhakijoista osa tullee muuttamaan 
työn perässä suurimpiin kasvukeskuksiin, joka 
laskee työttömyyden tasoa, mutta pitkällä  
aikavälillä voi vaikuttaa työvoiman saantiin.

 − maahanmuuttajissa on potentiaalisia työnteki-
jöitä ja yrittäjiä, oikeanlaisiin ja oikea-aikaisiin 
palveluihin panostamista tarvitaan.

 − KOTO-SIB ja Verkko-SIB -palvelut tukevat maahan-
muuttajien työllistymistä.

 − vaikka ulkomaalaisten työttömyys on myös  
vähentynyt, on se silti maan korkeinta tasoa

 − erityisesti maakunnassa on haasteita löytää 
maahanmuuttajille työpaikkoja, jotta he jäisivät 
paikkakunnalle

 − haasteena ulkomaalaisten henkilöiden 
työllistymisessä on suomen kielen riittävä taso ja

 − yrityksissä olevan kulttuurin/asenteen 
muuttaminen 
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Joensuun seutukunta

Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi

Joensuun seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 124 363 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 46 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 7 666. 

 Joensuun seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 0

Työttömyyden määrä ja rakenne + + +

Osaavan työvoiman saatavuus - - -

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Edeltävässä koko Pohjois-Karjalaa koskevassa arvioinnissa on Joensuun seutukun-

nan painoarvo niin suuri, että käytännöllisesti katsoen Pohjois-Karjalan ja Joensuun 

seutukunnan vahvuudet, haasteet, tilanteet ja näkymät ovat samat. Tämän vuoksi 

Joensuun seutukuntaa käsitellään tässä erillisenä hyvin niukasti.

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Työvoiman saatavuus on vielä suhteellisen hyvä huolimatta muutaman toimialan 

(erityisesti hitsaajat ja CNC-koneistajat, teollisuus ja rakennus) haasteista, toisaalta 

haasteet korostuvat juuri alueen merkittävillä toimialoilla. Joensuussa on monipuoli-

nen koulutusrakenne, joka tuo alueelle paljon nuoria ja innokkaita opiskelijoita. Liian 

vähäiselle huomiolle on jäänyt yliopiston ja ammattikorkeakoulun sadat ulkomaiset 

opiskelijat. Heidät tulee saada paremmin mukaan elinkeinojen kehittämiseen. 

Monipuolinen elinkeinorakenne, joka mahdollistaa monipuolisen työllistymisen eri 

aloille, on edelleen alueemme vahvuus. Haasteena on kuitenkin osaavan työvoiman 

löytyminen tietyillä aloilla, kuten esimerkiksi metallialalla. Monipuolisten ja enna-

koivien ratkaisujen löytäminen kohtaanto-ongelmaan, sekä sen tarkempi tunnista-

minen ala-, ammatti- ja aluekohtaisesti on Joensuun seudun keskeisimpiä tulevai-

suuden haasteita. 
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuudessa on tapahtunut selkeää kasvua. Teknologiateollisuuden 

kasvu synnyttää kasvua muillekin toimialoille kuten rakentamiseen. 

Kapasiteetin kasvu teknologiateollisuuden puolella on suurta. Kansainvälistymisen 

lisäämiseksi on tehtävä paljon töitä. 

Starttirahan kysyntä oli vuonna 2018 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2017. Vuo-

den 2019 alun aikana kysyntä on pysynyt ajankohtaan nähden suurin piirtein edel-

lisen vuoden tasolla. Maahanmuuttajataustaisten starttirahan kysyntä on alueella 

tasaista. Sivutoimisen yrittäjyyden kiinnostus on ollut kasvussa. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Teknologiateollisuudessa ainakin muovi- ja metalliteollisuus ovat lisänneet voi-

makkaasti työvoimaa. Työvoiman lisäystarve jatkuu edelleen. Myös rakentamiseen 

tarvitaan uusia tekijöitä kesäksi. Metsä- ja kuljetuspuolella on kysyntää monitoimi-

koneen käyttäjistä ja puutavara-autonkuljettajista. Palvelualalla on jatkuvasti tar-

vetta puhelinpalvelu-, telemarkkinointialan ja myyntiedustajan tehtäviin. Siivous-

työssä on tarvetta jatkuvasti uusista työntekijöistä.

Sote-puolella uusia työntekijöitä on tarvittu paljon Siun sotelle, ja tarve jatkuu  

eläköitymisten takia.

Metalliteollisuudessa on haastetta löytää osaavia tekijöitä. Raskaan kaluston asenta-

jia on vaikea saada alan koulutuksen puuttuessa Pohjois-Karjalasta, tähän pyritään 

vastaamaan rekrykoulutusten avulla. Rakennusalalla on pulaa nosturikäyttäjistä 

ja betoniraudoittajista, kesällä voi tulla pulaa muidenkin ryhmien osaajista. Maan-

rakennuksen työmaamestareista/-insinööreistä sekä LVI-alan insinööreistä on pulaa, 

koska heitä ei kouluteta Pohjois-Karjalassa.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömyyden määrä on lähtenyt laskuun, myös nuorten osalta, mutta tämä tapah-

tuu muuta maata hitaammin.
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Maahanmuuttaja-asiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan. Kielikoulutusta on ollut 

tähän asti riittävästi tarjolla. Toiminnallista ja ammatillisesti suuntautunutta kieli-

koulutusta, johon on yhdistetty ammatillisia opintoja, tarvitaan tavoiteltaessa no-

peampaa työhön ja ammatilliseen koulutukseen sijoittumista. Haasteena on kotou-

tumisajan ulkopuolelle jäävien henkilöiden suomen kielen koulutus. 

Keski-Karjalan seutukunta

Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi

Keski-Karjalan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 17 018 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 279 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 049. 

 Keski-Karjalan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 0
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Osaavan työvoiman saatavuus - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Seudun keskeisimmät vahvuudet ovat puu- ja metalliteollisuudessa sekä biotalous- 

ja hyvinvointialoilla. Seudulla on yhdeksän teollista yritys- ja työpaikkakeskittymää, 

joista Puhoksen teollisuusalue on työpaikkamäärissä suurin. Lisäksi seudulla on run-

saasti vahvoja maa- ja metsätalousyrityksiä sekä palvelualan mikroyrityksiä. Raja-

liikenne ja Niiralan kansainvälinen rajanylityspaikka tuovat elinvoimaa kauppaan, 

matkailuun ja palveluihin. 

Seudun keskeisimmät haasteet kulminoituvat seuraaviin asioihin: 1) Alueen yri-

tysten toimintaympäristön kilpailukyky ja sen vetovoima, 2) Alueen yritysten halu 

uusiutua digitalisaation/teknologian avulla, 3) Uusien osaamispohjaisten, kasvu-

hakuisten ja kansainvälisten yritysten syntyminen, 4) Rajaliikenteen tehokkaampi 
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hyödyntäminen (venäläisten rajaliikenne nousussa, mahdollisuutena Karjalan Silk-

kitie ja Niiralaan konttiliikennestatus), 5) Kuntien väestön, työllisyyden ja talouden 

kehitys, 6) Yritysten omistajavaihdosten onnistuminen.

Ympäristön tila on hyvä ja keskeiset ympäristöriskit ovat hallinnassa.

Liikenteen, logististen yhteyksien ja saavutettavuuden kannalta merkittävimmät lii-

kennehankkeet ovat valtatie 6:n Joensuu-Helsinki välisen tieosuuden ja valtatie 9:n  

Onkamo–Niirala välisen tieosuuden (YVA ja yleissuunnitelma ovat valmistuneet,  

yksityiskohtainen tiesuunnitelma seuraavaksi) parantaminen. Nurminen Logisticsin  

tavarakuljetukset Karjalan Silkkitie -kuljetusväylän (juna) kautta ovat toimineet  

Niiralasta. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Kaikkien toimialojen liikevaihdot ovat kasvaneet 7,4 % alkuvuonna 2018. Metsä-

talous ja puunkorjuu sekä rakentamisessa liikevaihtojen kasvu oli yli 20 %. Teollisuu-

den viennin kasvu oli lähes 11 %. Koko teollisuuden, kaupan ja palvelualojen liike-

vaihdon kasvu oli maltillisempaa. 

Yritysten tilauskannat ja kapasiteetin käyttöaste ovat edelleen parantuneet, mutta 

yritysten välillä on suuriakin eroja. Yritysten kehittämis- ja investointihakkeiden 

määrä lähti kasvuun loppuvuodesta ja saavutti lähes edellisvuoden tason. Kansain-

välistymiseen tähtääviä yrityksiä on edelleen niukasti.

Aloittavien yritysten määrä (v. 2018: 64 kpl) on ollut hieman korkeampi kuin edelli-

senä vuonna (v. 2017: 60 kpl). Lakanneita yrityksiä oli 82 kpl (normaalipoistuma 60 kpl 

lisäksi PRH poisti kaupparekisteristä 22 kpl). Starttirahoja myönnettiin melko vähän 

(11 kpl) vuoden 2018 aikana. Omistajanvaihdosprosesseja oli runsaasti vuonna 2018 

(48 kpl) ja toteutuneita yrityskauppoja oli 13 kpl. Maahanmuuttajien ja työttömien 

henkilöiden perustamien yritysten määrä on pysynyt edelleen alhaisena. 

Seudun merkittävimmät käynnissä tai tiedossa olevat investoinnit ovat Tohmajär-

ven koulu- ja kirjastokiinteistön rakentaminen (alkaa kesällä 2019), Puhoksen teol-

listen yrityshankkeiden toteutuminen sekä Tohmajärvellä Niiralan sisäterminaali-

tilojen hyödyntäminen varastointi- ja logistiikkatoiminnoissa. 
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla SOTE-alalla sekä teollisuudessa (bio- 

ja metallialat). Myös kokkien kysyntä on ollut majoitus- ja ravitsemusalan yrityksiin 

hyvä. Kuntien rooli seudun työllistäjänä on ollut merkittävä, mutta valtio on supista-

nut vuosittain seudun työpaikkamäärää.

Teollisuustyöpaikat ovat lisääntyneet 1,5 % vuonna 2018 Keski-Karjalassa. Teollisuus 

lisännee työvoimaansa myös kuluvan vuoden aikana. Koulutustehtaasta Kasvua 

-hankkeella jatketaan mestari–kisälli -tyyppistä pilottikoulutusta. Rakentamisen voi-

makas volyymi on taittunut i ja työllisyys heikentynee hieman. Yksityiset hoiva-alan 

yritykset tarvitsevat lisää hoiva-alan ammattihenkilöstöä ja tukihenkilöitä. Lisäksi 

Puhoksen teollisuusalueen ja Niiralan yrityshankkeet voivat toteutuessaan tarvita 

työntekijöitä.

Rekrytointiongelmia on lähinnä teollisuudessa bio- ja metallialoilla sekä erikoisalo-

jen osaajien osalta (sairaanhoitajat, lääkärit, insinöörit). Myös kausiluonteisista työn-

tekijöistä (kokeista, ravintola-alan työntekijöistä jne.) on myös ollut pulaa, kokeista 

myös muuna aikana. Maahanmuuttajista ei ole ollut merkittävää apua osaavan työ-

voiman saatavuuden vuoksi, osittain puutteellisen kielitaidon vuoksi. 

Toiveissa on, että koulutusorganisaatiot lisäävät seudulla tapahtuvaa aikuiskoulu-

tustarjontaa.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömyys on laskenut 16 % joulukuussa 2018 verrattuna edellisen vuoden vastaa-

vaan ajankohtaan. Työttömänä oli 1049 henkilöä eli 201 henkilöä vähemmän kuin 

vuosi sitten (työttömyysaste 14,7 %). Työttömien määrän lasku jatkunee edelleen. 

Yritysten tilauskanta ja markkinatilanne ovat edelleen hyvät ja ne ovat palkanneet 

lisää työntekijöitä. Avoimien työpaikkojen määrä joulukuussa 2018 on hieman  

kasvanut. Vuositasolla paikkojen määrä on korkeampi edellisvuoteen verrattuna.

Pitkäaikaistyöttömien määrässä on tapahtunut vähennystä. Nuorten alle 25-vuo-

tiaiden määrässä ei juurikaan ole muutosta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna. Keski-Karjalassa maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden määrä on 

vähentynyt. Valtaosa alueen maahanmuuttaja-asiakkaista on venäläistaustaisia. 
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Kiteelle sijoittuneen vastaanottokeskuksen myötä maahanmuuttajataustaisten hen-

kilöiden työnhakijoiksi hakeutuminen Kiteen toimipaikan osalta on ollut vähäistä, 

koska myönteisen päätöksen jälkeen hakeudutaan suurempiin asutuskeskuksiin.  

Kiteen vastaanottokeskuksen toiminta päättyi kesäkuussa 2018. Alueen haasteena 

on sopivien työpaikkojen löytyminen pienten työmarkkinoiden vuoksi. 

Rakennemuutoksen myötä työttömäksi jääneiden osaaminen ja ammatillinen  

koulutus eivät vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia. Heidän osaltaan lisäkoulutus 

tai uudelleen kouluttautuminen on välttämätöntä työmarkkinoille sijoittumiseksi. 

Käynnissä tai tulossa olevia merkittäviä irtisanomisia ei ole tiedossa. 

Pielisen Karjalan seutukunta

Lieksa, Nurmes, Valtimo 

Pielisen-Karjalan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 20 884 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 396 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,0 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 207.  

  Pielisen Karjalan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Osaavan työvoiman saatavuus 0 - --
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Pielisen Karjalan keskeisimpiä vahvuuksia on metsäbiotaloudessa sekä elintarvike- 

ja matkailualalla, vahvuutena on monipuolinen ja kehittyvä teollinen tuotanto, kas-

vava teollisuuden tilauskanta ja investointipotentiaali, merkittävä osa teollisuudesta 

vientiyrityksiä. Matkailulla on monia mahdollisuuksia, ja paljon hyödyntämätöntä 

potentiaalia. Talouden yleisvire on positiivinen. Vihreän teollisuuden ala on lähdössä 
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rakentumaan voimakkaasti lähivuosina. Keskeisimmät haasteet kohdistuvat väestön 

ikärakenteeseen, joka heijastuu sekä työvoimatarjontaan että seudun kulutuskäyt-

täytymiseen. Koulutusreformi mahdollistaa alueella aiempaa joustavamman koulut-

tautumisen eri aloille, mutta haasteena on, että nuoret muuttavat opintojen pe-

rässä suurempiin kaupunkeihin. Seudun kannalta tärkeän junayhteyden tulevaisuus 

Joensuun suuntaan on epävarma. Tiestö on rapautumassa, ja seudulla kannetaan 

huolta myös Joensuun lentoliikenneyhteyksistä. Valokuituverkon rakentaminen 

parantaa tavoitettavuutta. Bioenergiainvestointien toteutuessa osaavan työvoiman 

saatavuus avautuviin työtehtäviin huolestuttaa, kuin myös alueen elinkeinoelämän 

digitaalisuutta ja robotiikkaa koskevassa kehityksessä mukana pysyminen ja kilpai-

lukyvyn säilyttäminen. 

Aluetta voidaan pitää harvaan asuttuna, jossa teollisuuden sekä maatalouden ym-

päristökuormitusta voidaan pitää normaalina. Suunnitteilla olevat bioenergialai-

tokset vaativat ympäristöluvat sekä YVA-menettelyn, laitosten ei kuitenkaan uskota 

tuovan erityisiä ympäristöhaittoja.

Maataloudessa tilakoko kasvaa jatkuvasti kannattavuuden säilyttämiseksi. Tuottaja-

hintojen lasku heikentää maatilojen kannattavuutta ja vähentää investointien määrää. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Elintarviketeollisuus on edelleen nosteessa. Kotimaisuus ja lähiruoka-aate ovat pin-

nalla, minkä lisäksi gluteenittomien tuotteiden kysyntä kasvaa. Seudun elintarvi-

keyritykset ovat merkittäviä toimijoita kotimaan markkinoilla ja ne ovat avanneet 

myös vientitoimintaa. Isoilla toimijoilla on jatkuvaa tuotekehitystä sekä investoin-

teja tuottavuuden parantamiseksi.

Metsäteollisuudella ja bioenergialla on mahdollisuuksia ja hyvät resurssit olemassa, 

jos ne osataan hyödyntää oikein. Binderholz Nordic Oy:llä ja Anaika Lieksa Timber Ldt 

Oy:llä on investoinnit käynnissä. Green Fuel Nordic Oy on saanut Lieksaan myöntei-

sen rahoituspäätöksen ELY-keskukselta. 

Perinteisellä metalli- ja koneenrakennusteollisuuden toimialalla viestit yritysten 

suunnalta ovat olleet positiivisia, näkymät ovat parantuneet. Työvoiman saatavuu-

dessa on ajoittain haasteita. 
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Sote-alalla on uusia yrityksiä ja työvoimaa tarvitaan niihin. Ikäihmisten määrä on 

suuri suhteessa työikäisten määrään. Sote-uudistus tuo epävarmuutta paikallisiin 

palveluntuottajiin.

Matkailupuoli on yleisesti ottaen vilkastunut ja yritykset ovat palkanneet työ-

voimaa. Tulevasta vuodesta ennakoidaan entistäkin parempaa.

Kaupan alan kehitystä heikentää verkkokaupan lisääntyminen. Väestön vähene-

minen ja hintojen alentuminen ovat heikentäneet kaupan alan kannattavuutta. 

Lakkautettujen kauppojen myötä jäljelle jäävien kauppojen myynti kasvaa.

Seudulla on käynnissä suuria yritysten investointeja (mm. Green Fuel Nordic Oy, 

Binderbolz Nordic Oy, Anaika Lieksa Timber Ldt Oy). Yritysten tilauskannat ovat 

tasaiset, suunnitelmallista ja pitempikestoista t&k&i-toimintaa lähinnä muutamilla 

suurimmilla toimijoilla. Yrityksille kasvuun ja kansainvälistymiseen tukevia toimen-

piteitä tarvitaan, että päästään suunnitelmallisempaan ja pitempikestoiseen kan-

sainvälistymisen kehittämiseen. Kansainvälistyminen vaatii verkostoitumista.

Nurmes-Valtimo -alueen yrityksille tehdyn ennakointihaastattelun perusteella  

investointeja on suunnitteilla 6,5 milj. € arvosta, jotka kohdentuvat pääsääntöisesti 

alueen suurimpiin työllistäviin yrityksiin. 

Lieksassa Kuhmonkadun kampusalueelle yhteistyössä Riverian kanssa toteutetaan 

Lieksan keskuskoulun ja lukion sekä ammatillisen oppilaitoksen rakentamishanke. 

Vuosina 2019 ja 2020 toteutettavan hankkeen kustannusarvio on noin 8 miljoonaa 

euroa. Kevätniemen teollisuusalueen kehittäminen jatkuu bioterminaalin asfaltoin-

nilla ja katualueiden sekä kunnallistekniikan rakentamisella. 

Lisäksi suunnittelu Lieksanjoen sillan rakentamiseksi jatkuu. 

Uusia yrityksiä perustettiin 2018 Pielisen Karjalan alueella (Nurmes, Valtimo, Lieksa) 

yhteensä 85 kpl, yrityksiä poistui rekisteristä 74 kpl. Omistajanvaihdoksia tapahtuu 

aivan liian vähän ottaen huomioon yrittäjien korkea keski-ikä. Tulevina vuosina on 

odotettavissa palveluyritysten määrän väheneminen yrittäjien jäädessä eläkkeelle. 

Sivutoimisen yrittäjyyden suosio on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen. Maahanmuut-

tajataustaisten yritysten määrä on vielä varsin pieni, määrän ei uskota kasvavan  

jatkossakaan.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoimapulaa on leipureista, elintarviketeollisuuden- ja sahaprosessialantyönte-

kijöistä, sähkö- ja raskaskalustoasentajista, puutavara-auton ja metsäkoneenkul-

jettajista ja SOTE-alan henkilöstöstä, myös metallialalla on jatkuva tarve hitsaajista. 

Lisäksi on pula yrittäjistä. Biotuotetehtaiden rahoitusten varmistuminen tuo merkit-

täviä rekrytointeja. Vihreän teollisuuden käynnistyessä kunnolla, se tulee työllistä-

mään n. 130 henkilöä. 

Osaavan työvoiman saatavuudessa on tulevaisuudessa kasvavia ongelmia monilla 

sektoreilla niin teollisuudessa, hallinnossa, terveydenhuollossa sekä hoiva-alalla. 

Osaavan työvoiman ratkaisuun tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa.

Omaehtoinen koulutus on lisääntynyt. Koulutuksissa voidaan nyt hyödyntää no-

peita tietoliikenneyhteyksiä. Rekrykoulutusten määrä on kasvussa. Olisi turvattava 

joustava monimuotokoulutus, koulutuksen kehittäminen työvoiman tarpeita  

vastaavaksi. Ylipäänsä yritys- ja yksilökohtaisen joustavuuden varmistaminen on  

tärkeää koulutuksia toteutettaessa. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien kokonaismäärä pienenee. Yli 50-vuotiaiden määrä on yli puolet työt-

tömistä työnhakijoista. Väestö ikääntyy. Pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman 

laskenut. Keskeinen työttömyyden ongelma on rakenteellinen, joka on johtanut 

pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden suureen osuuteen työvoimasta. Ilman lisä-

koulutusta uudelleen työllistymisen mahdollisuudet ovat heikot. Keski-ikäisten 

työttömien määrä on kasvanut ja työelämään sijoittuminen on vaikeutunut,  

vaikka työvuosia on vielä paljon jäljellä.

Maahanmuuttaja-asiakkaiden määrä on vähentynyt. Haasteena löytää sopivia 

työpaikkoja, jotta maahanmuuttaja-asiakkaat jäisivät paikkakunnalle saatuaan 

ammatti tutkinnon.
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Keski-Suomi
Keski-Suomessa asui vuoden 2018 lopussa 275 634 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 397 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,4 % ja työttömiä työnhakijoita oli 15 795. 

  Keski-Suomi
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta ++ + +

Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +

Työvoiman saatavuus 0 0 0

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Vahvuudet
+  yrityksillä menee tällä hetkellä hyvin, ei taantumaa tällä tarkastelujaksolla 

näköpiirissä

+  yritysten taloudellinen tilanne suhteellisen hyvä

+  yritykset ovat investoineet tuotekehitykseen (BF-rahoitus) aikaisempaa 

enemmän

+  oppilaitokset ovat pystyneet ketteröittämään koulutusta

+  Jyväskylän seutu korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrässä suhteellisesti 

maan kärjessä 
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Haasteet
 − osaavan työvoiman riittävyys 

 − maakunnan reuna-alueilla työvoiman liikkuminen työn perässä haasteellista

 − väestön vähenee kasvukeskuksen ulkopuolella ja ikääntyminen koskee koko 

maakuntaa

 − kiinteistöjen arvon heikkeneminen maakunnan reuna-alueilla, lainojen saanti 

vaikeutuu

 − työllisyysaste jäljessä maan työllisyysasteesta edelleen

 − maakunnan saavutettavuus ja liikenneväylien kunto huolestuttavat 

Mahdollisuudet

• työvoimaa tarjolla varsinkin Jyväskylän seudulla edelleen

• oppilaitosten ja yritysten yhteistyöllä lukuisia mahdollisuuksia kouluttaa 

osaavaa työvoimaa

• biotuotetehtaan ympärille muodostuva sivuvirtoja hyödyntävä yritystoiminta

Väestö

Vuonna 2017 väestön määrä laski Keski-Suomessa (-165 henkilöä) ensikertaa vuo-

sikymmeniin ja lasku jatkui vuonna 2018 ollen lähes 400 henkilöä. Vuonna 2018 

kuolleiden määrä ylitti syntyneet jo yli 700:lla. Vähenemisen taustalla on erityisesti 

syntyneiden määrän aleneminen. 2010-luvulla syntyneiden määrä on vähentynyt 

lähes 30 % Keski-Suomessa. Myös maan sisäinen muuttoliike on tappiollista eikä ole 

juurikaan lisännyt väestömäärää viime vuosina.

Maahanmuuttajien määrä on selvästi ylittänyt maasta muuttajien määrän (netto-

siirtolaisuus) Keski-Suomessa. Nykytasoinen maahanmuutto ei kuitenkaan enää 

riitä pitämään yllä maakunnan väestökasvua. 

Maakunnan väki vähenee, mutta keskusseutuvetoinen väestönkasvu jatkuu. 

Vuonna 2018 väestö kasvoi neljässä Keski-Suomen kunnassa: Jyväskylässä,  

Uuraisilla, Toivakassa ja Muuramessa. (Lähde: Tilastokeskus)

Jyväskylän keskusta-alueen lisäksi väestö on kasvanut merkittävästi Laukaan ja 

Muuramen keskuksissa. Jyväskylän seudun ulkopuolella mm. Keuruun, Saarijärven 
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ja Jämsän kaupunkialueet ovat sen sijaan menettäneet väestöään. Ennusteiden  

mukaan väestön kasvu keskittyy jatkossakin Jyväskylän seudulle. 

Jyväskylän seutua lukuun ottamatta väestö tulee vähenemään edelleen. Nykyisen 

taloudellisen kasvun kauden aikana on havaittavissa selkeä muutos väestön käyt-

täytymisessä. Muuttoliike kasvukeskuksiin jatkuu edelleen. Pienempiin keskuksiin ei 

enää muuteta työn perässä entiseen malliin vaan pendelöidään pitkiäkin matkoja. 

Muuttohalukkuuteen ei voida vaikuttaa edes kuntien hyvällä palvelutarjonnalla, 

hyvillä liikenneyhteyksillä tai harrastusmahdollisuuksilla. Muuttosuuntaa tultaneen 

katsomaan entistä enemmän myös siltä kannalta, missä esim. omistusasunnon arvo 

varmimmin säilyy tulevina vuosina. 

Mitä väestön väheneminen tarkoittaa pitemmällä aikajänteellä? Miten tämä muut-

taa yhteiskunnan rakenteita? Vuokralla asuminen lisääntynee, se tullee vaikutta-

maan liikkuvuuteen helpompina mahdollisuuksina muuttaa asuinpaikkakuntaa 

todennäköisesti kasvukeskuksesta toiseen. Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin 

johtanee koulutuspaikkojen uusjakoon, joka vaikuttaa osaavan työvoiman saantiin. 

Etätyön mahdollisuuksista on toivottu pelastajaa hiljeneville alueille, tämä toive 

ei näytä toteutuvan. Asuminen kahdella paikkakunnalla on lisääntymässä. Osassa 

kuntia on jo vanhusväestökin vähenemässä sen lisäksi, että nuoremmat sukupolvet 

pienenevät. Monet kuntataloudet ovat taloudellisissa vaikeuksissa. Myös kasvu-

keskuksilla on menossa taistelu pysymisestä oikeassa sarjassa. 

Liikenne Keski-Suomen pääteillä on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. 

Etenkin raskaan liikenteen määrä on lisääntynyt ja kasvu heijastaa sekä yleistä ta-

louden kehitystä, että kasvua vientitoimialoilla, kuten metsä- ja teknologiateolli-

suudessa. Ajoneuvoyhdistelmien liikennesuoritteen kasvu on Keski-Suomessa ollut 

2010-luvulla koko valtakunnan voimakkainta. Pääteiden suuri maantiekuljetuksien 

määrä asettaa yhä enemmän vaatimuksia tieinfran ympärivuotiselle palvelutasolle. 

Biotalouden kuljetustarpeet sekä harvaan asuttujen seutujen elinvoimaisuuden  

säilyttäminen edellyttävät hyvää kuntoa myös alempiasteiselta tieverkolta. 

Jatkossa tierakenteiden kunto heikkenee raskaan liikenteen kuormituksen ja teiden 

talvihoidossa käytettävän suolauksen lisääntyessä. Erityisesti päällysteiden kunto 

huononee voimakkaasti, minkä johdosta maanteiden palvelutaso heikkenee. Ajo-

neuvot tulevat jatkossa olemaan nykyistä energiatehokkaampia ja fossiiliset öljyt 

korvautuvat vähitellen puhtaammilla käyttövoimilla, kuten sähköllä, vedyllä sekä 
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nestemäisillä biojalosteilla ja kaasuilla. Ajoneuvojen määrää, käyttöä ja käyttövoi-

majakautumaa ohjataan muun muassa liikenteen verotusratkaisuilla. Kaasun jakelu-

verkosto on laajentunut Jyväskylässä ja samoin sähköautojen latauspisteet, mikä 

muuttaa jo nykyisellään autokantaa.

Jyväskylän seudun liikenteellinen asema on hyvä. Jyväskylästä säteittäisesti erka-

nevan valtatieverkon ja ratojen hyvä liikennöitävyys on perusedellytys sekä kaupan 

että teollisuuden kuljetuksille. Erityisen tärkeää on varmistaa Suomen eteläisiä ja 

pohjoisia osia yhdistävän valtatien 4 liikenteen sekä länsi-itäsuuntaista liikennettä 

välittävän valtatien 9 liikenteellinen toimivuus ja turvallisuus. Keski-Suomen väestö 

on keskittynyt ja keskittyy edelleen Jyväskylän kaupunkiseudulle. Henkilöautolii-

kenne säilynee tärkeimpänä liikennemuotona lähivuosikymmeninä, koska kaupun-

kiseutujen keskittymiskehitys ja työssäkäyntialueiden laajentuminen lisäävät pitkiä 

matkoja. Jyväskylän kaupunkiseudulla kehitetään liikennejärjestelmää kansallisten 

ilmastotavoitteiden mukaisesti. Jatkossa suunnitelmavalmiutta lisätään kävelyn ja 

pyöräilyn sekä joukkoliikenteen olosuhteiden parantamisen osalta.

Lentoliikenteen turvaaminen on elinkeinoelämän näkökulmasta keskeinen liikenne-

järjestelmäkysymys. Keski-Suomen kansainvälisen saavutettavuuden turvaaminen 

edellyttää lentoliikenteen palvelutason pitkäjänteistä varmistamista. Raideliiken-

teen merkitys pitkillä matkoilla korostuu ja yhteyksiä etenkin Helsinkiin on pyrittävä 

nopeuttamaan, mikä turvaa myös sujuvat yhteydet kansainvälisille lentoreiteille. 

Raideliikenteen rinnalla bussiliikenne tarjoaa jo nyt hyvät kulkuyhteydet mm.  

Etelä-Suomeen. 

Ympäristö- ja luonnonsuojelu

Vesien tila Keski-Suomessa on pääosin varsin hyvä, vaikka vesien ekologista tilaa 

heikentää edelleen erityisesti maa- ja metsätalous. Toimenpiteistä huolimatta tulok-

set vesistöjen tilassa näkyvät useiden vuosien viiveellä. Lisääntyvä puunkäyttö ja sii-

hen liittyvä maanmuokkaus sekä etenevä ilmastonmuutos ovat uhka vesienhoidon 

tavoitteiden saavuttamiselle, mikäli vesistövaikutusten vähentämiseen ei kiinnitetä 

riittävästi huomiota. 

Lähitulevaisuudessa kierrätyksen painopistettä suunnataan rakennustoiminnan  

jätteiden sekä pakkausmuovin keräykseen ja kierrätykseen. Valtakunnan jäte-

suunnitelman tavoitteet ovat edistyneet maakunnassa.
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Muuttoliike kaupunkeihin jatkuu ja taajamat tiivistyvät. Keski-Suomessa tämä ko-

rostuu erityisesti keskuskaupunki Jyväskylän kasvuna maakunnan laita-alueiden 

kustannuksella. Kunnat varautuvat tähän taajamien yleiskaavoituksella. Taajamien 

tiivistymisestä aiheutuu enenevässä määrin yhteentörmäyksiä nykyisen ja tulevan 

maankäytön välillä. Yleiskaavat muuttuvat myös aiempaa strategisemmiksi.  

Kuntien välinen yhteistyö strategisessa suunnittelussa lisääntyy.

Ilmastonmuutokseen varautuminen on välttämätöntä huomioida aiempaa parem-

min niin suunnittelussa kuin rakentamisessakin. Kevyen liikenteen ja joukkoliiken-

teen olosuhteiden parantaminen huomioidaan maankäytön edistämisessä. Keski- 

Suomen ilmasto-ohjelma 2030 ja kuntien omat ilmasto-ohjelmat toimivat suunnan-

näyttäjinä. Tekninen kehitys mahdollista aiempaa suurempien ja tehokkaampien 

tuulivoimaloiden rakentamisen. Tuulivoimaloiden koon kasvaminen aiheuttaa kui-

tenkin ristiriitoja voimassa olevien tuulivoimayleiskaavojen kanssa. 

Valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin ja Natura 2000-verkostoon pohjau-

tuva luonnonsuojelualueverkosto on pääosiltaan valmis; täydennyksiä verkostoon 

tulee lähinnä vapaaehtoisuuteen nojautuvan METSO-metsiensuojeluohjelman 

välityksellä. METSO-ohjelman Keski-Suomen tavoitteesta 8500 ha on suojeltu jo  

yli 6000 ha. Hyvin edenneen metsiensuojelun myötä suojelualueiden rooli hiilen  

varastoina ja ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvaa. 

Keski-Suomen arvokasta kulttuuriympäristöä sekä erityisesti lukuisia kansallispuis-

toja hyödynnetään entistä enemmän matkailussa. Vastaavasti julkinen keskustelu 

metsien terveyshyödyistä kasvattaa suojelualueiden luontoretkeilypainetta. Monet 

kulttuuriympäristöt ja uhanalaisten lajien esiintymät tarvitsisivat aktiivista ylläpitoa 

ja hoitoa.

Metsäteollisuuden investointien myötä lisääntyvä puunkäyttö luo jatkossa paineita 

kompensoida luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia menetyksiä ja hillitä ilmas-

tonmuutoksen etenemistä, tässä työssä ojitettujen soiden ja kosteikoiden suoje-

lulla ja ennallistamisen edistämisellä saattaa olla jo lähitulevaisuudessa huomattava 

merkitys. 

Vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämistä ja alueellista yhteistyötä tullaan vahvis-

tamaan maakunnassa eri tavoin. Kaiken kaikkiaan on olemassa suuri tarve vesihuol-

tosektorin rakennemuutokselle. Erityisesti lukuisten vesiosuuskuntien ja muiden 
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pienten vesihuoltolaitosten ongelmana ovat vähäiset resurssit sekä haasteena osaa-

misen kehittäminen ja säilyttäminen. Siksi kuntien ja vesiosuuskuntien kesken on 

viriämässä enenevästi yhteistyöhankkeita vesihuollon uudelleen organisoimiseksi. 

Lisäksi vesihuoltosektorilla uudenlaista toimintaa on luonut Jyväskylän Energia Oy, 

jonka PISARA-liiketoiminnan tavoitteena on mm. palvella vesihuoltolaitoksia vesi-

huoltoverkkojen riskienhallinnan ja kunnossapidon kehittämiseksi. Keinoina ovat 

vesiverkkotiedon digitalisointi ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut. Näitä palveluja 

PISARA-organisaatio on tarjoamassa vesihuoltolaitoksille aiempaa pontevammin. 

Pohjavesialueiden luokituksien edelleen jatkuva tarkistustyö yhdessä vedenhankin-

nallisten pohjavesiselvitysten kanssa palvelevat yhä kattavammin maakunnan poh-

javesivarojen käyttömahdollisuuksia. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Vuoden 2018 taloudellinen kasvu osoittautui ennustettua paremmaksi koko 

maassa. Tällä hetkellä elinkeinoelämän osalta ilmassa tuntuu olevan monia vaaran-

merkkejä. Kasvu on hidastunut viime vuodesta ja hidastumista povataan edelleen. 

Tämän vuoden osalta eivät ekonomistit kuitenkaan vielä ennusta isoja muutoksia. 

Keski-Suomen kuudella seutukunnalla tilanne näyttää tällä hetkellä etenevän ihan 

valtakunnallisten ennusteiden malliin. Viime vuoden kaltaisesta kasvusta ei voida 

puhua, mutta yrityksillä ei ole menekkiongelmia. Yleisesti ottaen yritysten työlli-

syystilanne on hyvä, Lomautuksia ei juurikaan ole eikä isoja yt-neuvotteluita, jotka 

olisivat johtaneet lomautuksiin tai irtisanomisiin. 

Rekrytointiongelmista kärsitään alalla kuin alalla, mutta arvioidaan etteivät ongel-

mat ole viime vuotta pahempia. Yhteistyössä yritysten, oppilaitosten, ELY-keskuksen 

ja TE-toimiston kanssa on löydetty keinoja löytää opiskelijoita ja työntekijöitä. Yri-

tysten työvoiman saantia helpottanee osaltaan se, että työssäkäyntialueet näyttävät 

laajenevan. Tämä taas lisää työmatkaliikennettä ja asettaa liikenteen sujuvuudelle 

haasteita. 

EK-barometri tammikuussa 2019 kertoi, että Keski-Suomen teollisuuden, rakenta-

misen ja palveluiden suhdannetilanne oli tammikuussa 2019 tavanomaista suo-

tuisampi. Positiivista tilannetta ennakoi tuotanto- ja myyntimäärien kohoaminen 
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vuoden 2018 lopussa. Suhdanteiden odotettiin kuitenkin hiipuvan kuluvan vuoden 

alkupuoliskolla. Myös ammattitaitoisen työvoiman puute on edelleen yleinen ilmiö.

Pk-barometrin I /2019 mukaan näkymät ovat hieman synkistyneet viime syksystä, 

Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet Keski-Suomessa edelleen viime 

syksystä, samoin kuin koko maassa Yleisiä suhdanneodotuksia koko maassa ku-

vaava saldoluku on +14, Keski-Suomen alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldo-

luku on +5, pudotus on merkittävä syksyn luvusta +23. Liiketoimintansa yleisten 

näkymien heikkenemistä ennakoi nyt entistä useampi (20 %) kuin syksyllä (14 %). 

Paranemista ennakoi nyt 26 %, kun osuus oli syksyllä 37 %. 

Keski-Suomen investointiodotukset ovat tasolla -10. Jyväskylän seudun odotukset 

ovat painuneet syksyn tasolta +1 tasolle -9. Pohjoisessa Keski-Suomessa sen sijaan on 

parannusta syksyn -19 tilanteesta tasolle -3. Kannattavuusodotusten saldoluku Keski- 

Suomessa on +12, samalla tasolla kuin maassa keskimäärin. Kaikissa maakunnan 

seutukunnissa luku on positiivinen, ja Jyväskylän seutu (+16) sekä pohjoinen Kes-

ki-Suomi (+13) ovat paremmalla tasolla kuin koko maa. Pohjoisen Keski-Suomen kan-

nattavuusodotukset ovat lisäksi kohonneet selvästi syksystä, jolloin oltiin tasolla +4.

Keski-Suomen kasvun kärjessä, ajanjaksolla tammi-syyskuu 2018, oli teollisuus, lii-

kevaihdon kasvu oli 5,9 %, metsäteollisuuden kasvu oli 7,1 %. Myös rakentamisessa 

kasvu jatkui hyvänä (5,7 %). Yksityisten palveluiden liikevaihtojen kasvu oli 2,8 %. 

Kaupan kasvuvauhti on parantunut, ja se oli 2,9 %. Kauppa kasvoi koko maassa 

4,1 %. Viennin määrä kasvoi teollisuuden kasvun myötä 4,9 %. Viennissä on saavu-

tettu vuoden 2008 taso. Keski-Suomi menetti vuonna 2009 miljardin vientituloja, 

jonka johdosta henkilötyövuosien määrä väheni 7 500. Metsäteollisuuden vienti on 

kasvanut huimasti johtuen hyvästä kysynnästä ja hintojen noususta sekä Äänekos-

ken biotuotetehtaan käynnistymisestä. Paitsi viennissä myös yritysten henkilöstö-

määrässä saavutettiin viime vuonna v. 2008 taso. (Aikajana 1/2019)

Metsätaloudessa puulla on kysyntää ja ilmastokeskustelua metsien hakkuista käy-

dään aktiivisesti. Ympäristö- ja ilmastoasiat ovat muutenkin esillä entistä enemmän. 

Ohjelmakauden lähestyessä loppuaan hanketoiminnan tukemiseen käytettävät rahat 

vähenevät. Kysyntää hankerahoitukselle näyttäisi olevan runsaasti mutta rahoituksen 

saaminen tulee olemaan tiukkaa. Rahoituksessa etusijalla ovat yritysten hakemukset.
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Metsäteollisuuden näkymät ovat positiivisia. Menestyvää ja luonnonvaroja säästä-

vää biotalouden kehitystä tuetaan Äänekoskella Plänet B-hankkeella, joka rakentaa 

Äänekoskesta maailman mittaluokan biotalouskeskittymää. Plänet B:n tavoitteena 

on tuoda kaupunkiin uusia yrityksiä ja parantaa olemassa olevien yritysten menes-

tymismahdollisuuksia. Hankkeessa keskitytään erityisesti yritystoimintaa tukevien 

sekä uusien bio- ja kiertotalouden innovaatioiden, verkostojen ja toimintamallien 

luomiseen. Kun biotaloussektori vahvistuu, syntyy yritystoimintaa ja työpaikkoja 

myös muille toimialoille, esimerkiksi palvelusektorille.

Rakentamisessa on siirrytty ns. normaaliaikaan viime vuosien valtavan rakennus-

buumin jälkeen. Yritysten toimitilojen osalta näyttäisi olevan jopa paineita uusien 

toimitilojen saamiselle tai korjaamiselle ajan vaateita vastaavalle tasolle. 

Teknologiateollisuuden positiivisesta tilanteesta kertoo mm. Valmetin hyvä tilaus-

kanta, joka tarjoaa suunnittelu- ja alihankintatyötä laajalle ympärilleen. Juuri 19.3 

paljastettiin uutinen ulkopakkauskartonkikonelinjan toimittamisesta Malesiaan. 

Valtran traktoritehtaan näkymät ovat myös hyviä ja niitä tukee AGCON moottori-

tehtaan laajennusinvestointi Nokialla. (KSML) 

Maatalous
Maatalouden heikko kannattavuus ja edelleen jatkuva rakennekehitys vähentävät 

tilojen määrää, mutta esim. tuotantoeläinten määrä ei näyttäisi vähenevän. Myös in-

vestoivia ja kehittyviä tiloja löytyy. Ruokaketjun kehittämiseen ja keskisuomalaisen 

ruuan näkyvyyteen panostetaan tämän vuoden aikana merkittävästi. 

Matkailussa on positiivisia näkymiä mm. luonto- ja hyvinvointimatkailun saralla. 

Kansallispuistojen kävijämäärät ovat olleet nousussa edelleen ja niiden hyödyntä-

mistä yritystoiminnassa on mahdollista lisätä.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Finanssikriisin jälkeinen yritysten liikevaihtojen kasvu on näkynyt työvoiman kysyn-

nän kasvuna vuodesta 2017 alkaen. TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaik-

kojen kasvu tarkoitti 21,1 prosentin kasvua verrattuna edelliseen vuoteen. Viime 

vuonna uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuosikymmenen uuteen en-

nätyslukemaan 23 425 työpaikkaan. Kasvua vuoteen 2017 kertyi 22,3 prosenttia. 
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Näin suurta TE-toimistoon ilmoitettujen työpaikkojen lukumäärän kasvua selittää 

osaltaan myös ELY-keskuksen ja TE-toimiston palvelujen tehostaminen. Vuositasolla 

TE-toimiston virkailijat tekivät yli 2 000 yrityskäyntiä seutukunnan yrityksiin ja sen 

lisäksi ELY-keskus vieraili n. 500 yrityksessä.

TE-hallinnon yhteistyössä työnantajien kanssa toteuttamat rekrytointikoulutukset 

ovat kasvattaneet suosiotaan yhtenä mielekkäänä rekrytointikanavana. Kohtaan-

to-ongelman ja rakennetyöttömyyden esteiden ratkaisussa rekrytointikoulutus 

on yksi parhaista työpoliittisista innovaatioista. Viime vuonna käynnistetystä Miitti 

Keski-Suomi -palvelusta saatiin hyviä kokemuksia etsittäessä uutta työvoimaa työ-

voimapulasta poteville toimialoille. Palvelussa räätälöidään työnantajan tarpeiden 

ja toiveiden mukainen rekrytointitilaisuus, mihin kutsutaan kohdennettu työnha-

kijoiden joukko. 

Kohtaanto-ongelmat, rekrytointiongelmat ja työvoimapula koskettavat tällä het-

kellä kaikkia ammatti- ja toimialoja samanaikaisesti (tarkemmin seutukuntien kat-

sauksissa). Ratkaisuja ei löydetä enää entisin keinoin vaan on tärkeää, että ei tyydytä 

ainoastaan työttömyyden tarkasteluun, vaan tarvitaan laajempaa keinovalikoimaa: 

työurien pidentäminen, koulutuksen osuvuus ja työperäisellä maahanmuutto jne. 

Kohtaanto-ongelma on useiden rekrytointiprosessien iso ja merkittävä este, jonka  

lievittäminen on vaikea ja pitkäkestoinen tehtävä. Tähän työhön tarvitaan laajaa  

professiorajoja ylittävää ja poikkitieteellistä yhteistyötä.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Keski-Suomen kaikilla seutukunnilla nähdään, että työttömyys laskee edelleen tänä 

vuonna. Lasku koskee myös pitkäaikaistyöttömyyttä. Tämä perustuu siihen, että 

elinkeinoelämän puolella ei ole näkyvissä huonoja uutisia, toisaalta osa työttömästä 

työvoimasta on tulossa eläkeikään. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden taso on 

lisäksi pystyttävä pitämään nykyisellä korkealla tasolla, jotta työttömien siirtymistä 

avoimille työmarkkinoille pystytään riittävästi tukemaan ja vastaamaan jatkuvaan 

haasteeseen osaajista. 

Keski-Suomessa oli tammikuun lopussa 15 009 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 960 

vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Joulukuuhun 2018 

verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 786:lla. Työttömyyden pitkän 

ajan trendi on edelleen aleneva.
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Työttömistä työnhakijoista oli tammikuussa kokoaikaisesti lomautettuja 900, mikä 

on 155 vähemmän kuin joulukuussa. 

Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 694, mikä on 185 

vähemmän kuin vuosi sitten ja 197 vähemmän kuin joulukuun lopussa. Työvoima-

koulutuksessa ulkomaalaisia työnhakijoita oli 262.

Lukumäärä on suurempi (86) kuin vuotta aiemmin. Omaehtoisessa opiskelussa työt-

tömyysetuudella ulkomaalaisten lukumäärä kasvoi vuoden takaisesta 5,1 %, luvun 

ollessa nyt 674.

Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden tam-

mikuuhun verrattuna kaikissa seutukunnissa. Suhteellisesti eniten työttömyys aleni 

Keuruun seutukunnassa, jossa pudotusta tuli 22,6 %. Suhteellisesti eniten laskua oli 

Kinnulassa (39,3 %). Suhteellisesti eniten työttömiä työnhakijoita oli Saarijärvellä 

(15,8 %) ja vähiten Muuramessa (7,1 %). Alle kymmenen prosentin työttömyyteen 

pääsi tammikuussa viisi kuntaa. Varovasti arvioiden voisi laskea, että joulukuussa 

2019 työttömyys on alittaa 14.000 tason. 

Jyväskylän seutukunta

Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen

Jyväskylän seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 185 530 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö kasvoi 1 197 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 10 823. 

 Jyväskylän seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus 0 0 +
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Jyväskylän kaupungin väkiluku kasvaa edelleen aikaisempien vuosien tapaan noin 

1.400 henkilön nettokasvulla, käytännössä kuntien välisen muuton tuloksena. 

Jatkossa kasvun varmistamiseksi täytyy huomioida entistä paremmin se, kuinka 

kaupunki pystyy pitämään kaupungissa ja työllistämään erilaisia oppilaitoksista 

valmistuneita sekä kansainvälisiä osaajia. 

Jyväskylän kaupungin strategiset kärjet ovat: 

1. osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

2. raikas ja kasvava elinvoima

3. resurssien viisas käyttö

4. liikuntapääkaupunki

Esimerkkinä resurssiviisaudesta on kaupungin Kangas. Kangas on Jyväskylän mer-

kittävin aluekehityshanke, jossa kunnianhimoinen suunnittelu, älykäs kaupunki-

rakenne ja uusin yhdyskuntatekniikka luovat ainutlaatuista ja laadukasta ympä-

ristöä asukkaille ja yrityksille. Tulevaisuudessa Kangas on 2 101 työpaikan ja 6 000 

asukkaan koti. Alueella sijaitsee jo useita yrityksiä ja asuu yli 100 asukasta. Kankaalla 

toimii myös Jyväskylän ammattiopiston, Jyväskylän aikuisopiston ja Humanistisen 

ammattikorkeakoulun Luova kampus. Vanhan paperitehtaan uusi elämä on tässä! 

(Jyvaskyla.fi)

Liikuntapääkaupunki -asema perustuu mm. näihin: tulevaisuuden Hippos2020 on 

kansainvälisesti ainutlaatuinen liikunnan ja hyvinvoinnin keskittymä Jyväskylän 

ytimessä. Siellä on liikuntatutkimuksen ja -koulutuksen sekä kilpaurheilun huippu-

osaamista sekä erinomaiset puitteet harrastajille ja huippu-urheilijoille. 

Kaupunki nyt: Kaupungissa sijaitsee Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta, 

minkä lisäksi KIHU (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) ja Likes (Liikunnan ja 

kansanterveyden edistämissäätiö) toimivat Jyväskylässä. Tulevaisuuden Hippoksella 

tämä laaja tutkimus- ja mittausosaaminen tuodaan ammattiurheilijoiden lisäksi 

myös arkiliikkujien saataville ja käyttöön. Tänä päivänä Hippoksella harjoittelee jo 

satoja menestyksekkäitä urheiluseuroja

https://www.jyvaskyla.fi
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Kaupungin keskustan elinvoiman lisääminen nähdään kaupungin kasvulle erityisen 

tärkeänä, ja siksi siihen panostetaan lukuisin erilaisin toimenpitein, mm. keskusta- 

asumista lisäämällä sekä kulttuuritilojen kokonaisuutta selvittämällä.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Viime vuonna Jyväskylään valmistui ensimmäisen kerran yli 2 000 uutta asuntoa 

ja teollisuudelle valmistui 63,5 prosenttia enemmän toimitiloja, kuin vuoden 2017 

aikana. Rakentaminen Jyväskylässä on säilynyt korkealla tasolla; asuin-, toimisto- ja 

teollisuuskiinteistöjä on viime vuoden aikana valmistunut selvästi enemmän vuo-

den takaiseen tilanteeseen verrattuna. Asuntorakentaminen tosin näyttäisi alkavan 

vähän hiipua eli palata normaalitilanteeseen viime vuoden ennätysvuodesta. Yksit-

täisinä työpaikkarakentamisen kohteina tärkeitä lähitulevaisuudessa ovat Kankaalle 

rakentuvat Optimes Business Garden ja Kankaan Arkki sekä keskustaan rakentuva 

Reimarin kulma (asuin- ja toimitilaa). 

Uusien yritysten perustaminen on jatkunut vilkkaana Jyväskylässä: niitä perustettiin 

vuonna 2018 yli 900.

Yritystoimipaikkojen määrä jatkaa niin ikään kasvuaan, tammikuussa 2019 toimi-

paikkoja Jyväskylässä oli 7.997 kappaletta. Kotimarkkinakysyntä ylläpitää erityisesti 

palvelusektorin kasvua, ainakin vielä tänä vuonna.

Jyväskylä kiinnostaa myös toimivia yrityksiä sijaintipaikkakuntana. Vuonna 2018 

positiivisen sijoittumispäätöksen kaupungin sijoittumispalveluiden työn tuloksena 

teki 11 yritystä, mutta myös jo kaupungissa toimivilla yrityksillä on paljon kasvu-

potentiaalia. 

Haasteena niiden kasvulle on erityisesti tietyillä aloilla työvoiman kysynnän ja saata-

vuuden välinen kohtaanto-ongelma; kasvun pullonkaulana on työvoimapula, joka 

näkyy mm. ICT:n, metalliteollisuuden, teknisen suunnittelun ja ravintolan aloilla. 

Eteläportin tekeillä olevan valmistavan teollisuuden palvelukeskittymän odotetaan 

tuovan kaupunkiin lukuisia uusia kansainvälisiäkin yrityksiä.

Työllisyys on jatkanut kohentumistaan, mikä näkyy mm. palkkasumman kasvami-

sena ja perustoimeentulotuen saajien määrän vähentymisenä. Teollisuuden kapasi-

teetti alkanee olla täyskäytössä.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Jyväskylän seutukunnalla yritysten henkilöstömäärien kasvu alkoi näkyä työttö-

myyttä kuvaavissa tilastoissa vuoden 2016 alusta alkaen. Viime vuonna tapahtui 

”ihme”, johon ei enää juuri uskottu, että yritysten henkilöstömäärä nousi vuoden 

2008 tasolle. Henkilöstömäärän kehitys vastasi koko Keski-Suomessa, josta Jyväs-

kylän seutukunnan osuus on noin kaksi kolmasosaa, viime vuonna koko lailla koko 

maan keskiarvon tasoa. 

Jyväskylän seutukunnalla rekrytointiongelmat ja työvoimapula ovat usealla toimi-

alalla olleet jokapäiväinen ilmiö. Pitkän taantuman ja sen aiheuttaman vähäisen 

työvoiman kysynnän seurauksena työnhakijoissa on valitettavan paljon vaikeasti 

työllistyviä. Aidosta kohtaanto-ongelmasta kertoo se, että usean työpaikan täytty-

minen on kestänyt aikaisempaa kauemmin. Rekrytointiongelmaisten työpaikkojen 

kohdalla tilanne vuoden takaiseen tilanteeseen ei ole juurikaan muuttunut. 

Ict-alan korkeakoulutusta vaativien ammattien työvoimapulasta on tullut maail-

manlaajuinen ilmiö. Jyväskylän alueellakin olisi usealle sadalle ict-alan ammattilai-

selle työtä. Osaavan työvoiman riittämättömyydestä on tullut este yritysten liike-

vaihtojen kasvulle. Alan yritykset ovatkin lähteneet etsimään kasvua ja helpotusta 

työvoimapulaan yritysostojen kautta. Ict-alan erikoistilannetta kuvaa hyvin se, että 

alalla on työvoimasta pulaa sekä yksityisellä, että julkisella sektorilla. ICT-alan työ-

voiman saatavuusongelmat nostettiin näyttävästi esim. KSML 14.3.2019:

 ”ICT-alan työvoimapula on selkeästi pahentunut vuoden 2017 jälkeen Jyväsky-

lässä. Asian korjaamiseksi Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväs-

kylä aloitti torstaina valtakunnallisen kampanjan ICT-osaajien houkuttelemiseksi 

kaupunkiin. Kuukauden kestävään kampanjaan osallistuu 17 paikallista ICT-yritystä, 

jotka etsivät osaajia muun muassa robotiikan, koneoppimisen, pilvipalveluiden, 

tieto turvallisuuden, data-analytiikan ja ohjelmistokehityksen tehtäviin. 

Jyväskylän ICT-alalla toimii yli 500 yritystä, joiden yhteenlaskettu liiketoiminnan 

volyymi on noin miljardi euroa. Arvioiden mukaan ne tarvitsevat tuhat osaajaa 

vuoteen 2022 mennessä. 

ICT-alaa ei voi tarkastella tiukasti omana sektorinaan, sillä myös perinteiset raskaan 

teollisuuden toimijat uudistuvat. Digitalisaation myötä osaajille on tarvetta niin 
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konepajoissa, finanssialalla, julkishallinnossa kuin terveysalallakin, Jyväskylän  

kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin sanoo.

OSAAVAN TYÖVOIMAN saatavuusongelma on rajoittanut paikallisten toimijoiden 

kasvua jopa siten, että muutama toimija on laajentanut toimintaansa muualle Suo-

meen osaajien löytämiseksi. Innovatiivisten startupien, markkina-asemansa vakiin-

nuttaneiden isojen toimijoiden ja kansainvälisten ICT-yritysten lisäksi Jyväskylässä si-

jaitsee muun muassa Kelan IT-yksikkö sekä puolustusvoimien johtojärjestelmäkeskus. 

IT-alan koulutusta annetaan 11 yliopistossa, joista Jyväskylän yliopisto on merkit-

tävin: Jyväskylästä valmistuu eniten tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen kandidaat-

teja sekä toiseksi eniten maistereita. Tuhannen osaajan tarve perustuu Jyväskylän 

yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan selvitykseen. 

Vuodesta 2019 odotetaan tulevan rakennusalalla ennätysvuotta 2018 hiljaisempi 

vuosi. Kuitenkin yhä edelleen pulaa on rakennusinsinööreistä sekä vastaavista ra-

kennusmestareista. Metalliala on joutunut kamppailemaan jo useita vuosia jatku-

nutta työvoimapulaa vastaan. Ennuste metallialan työvoimapulan helpottumisesta 

tulevina vuosina eivät ole kovin optimistisia, sillä alalle tarvitaan koko maassa useita 

kymmeniä tuhansia uusia työntekijöitä seuraavien lähivuosien aikana. Terveyden-

huolto- ja sosiaaliala kuuluvat myöskin niiden toimialojen joukkoon, joissa Jyväsky-

län seutukunnalla on ollut työvoimapulaa jo pitkään. Tämän tarpeen täyttämiseksi 

on suunnattava katseet ulkomaille kotimaassa tapahtuvan koulutuksen lisäksi. 

Jyväskylässä järjestettiin viime vuonna reilut 60 Miitti -tapahtumaa. Eniten palvelun 

kautta etsittiin terveydenhuolto-, metalli-, rakennus-, puhtaanpito sekä hotelli- ja 

ravintola-alan työntekijöitä. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Jyväskylän työttömyysaste on laskenut vuoden 2016 helmikuusta vuoden 2018 

joulukuun loppuun mennessä jokaisena kuukautena verrattuna edellisvuoden 

vastaavaan kuukauteen. Jyväskylän työttömyyden myönteinen kehitys oli varsin-

kin vuoden 2017 jälkimmäisen puoliskon aikana varsin ripeää. Vuoden 2018 aikana 

työttömyyden laskuvauhti hidastui vuoden loppua kohden mentäessä. Työttömyy-

den rakenne aiheuttaa sen, että mitä enemmän työttömien lukumäärässä tullaan 

alaspäin, niin työttömyyden aleneminen hidastuu.
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Maan suurimpien kaupunkien vertailussa Jyväskylän työttömyysaste oli vuoden 

2018 lopussa noin prosenttiyksikön verran korkeampi kaupunkien keskimääräisestä 

työttömyysasteesta. Joulukuun lopussa viime vuonna työttömiä työnhakijoita oli 

10 823. Noin kahdessa ja puolessa vuodessa työttömien lukumäärä väheni 4 917 

työnhakijalla eli 31,2 prosentilla. Työttömyyden kehitys on seutukunnalla ollut siis 

huomattavan myönteistä. Loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana seutukun-

nalla käynnistettyjen yt-neuvottelujen määrän kasvu on ollut verrattain rauhallista 

ja siksi työttömyyden ennakoidaan edelleen laskevan loivasti. 

Pitkäaikaistyöttömyyden hurjin laskuvauhti tasaantui viime vuoden loppua kohti 

mentäessä. Tuona aikana pitkäaikaistyöttömyys laski useana kuukautena yli 40 pro-

senttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Lukujen taustalla talouden 

nousukauden ja työvoiman kasvaneen kysynnän lisäksi merkittävänä tekijänä ovat 

olleet TE-toimistojen suorittamat määräaikaishaastattelut. Vuoden 2019 aikana pit-

käaikaistyöttömyyden voidaan odottaa edelleen laskevan, koska virta pitkäaikais-

työttömyyteen tulee olemaan aikaisempaa vähäisempää. 

Nuorten eli alle 25-vuotiaiden työttömyyden lasku viime vuonna oli suunnilleen  

samaa tasoa, kuin vuonna 2017. Viime vuoden lopussa nuorisotyöttömyys oli  

vähentynyt vuoden takaiseen vastaavaan aikaan verrattuna 13,9 prosenttia.  

Toiveet nuorisotyöttömyyden parantumisesta ehkä olivat seutukunnalla viime 

vuotta ajatellen toteutunutta kehitystä suuremmat, mutta myönteisenä seikkana 

voidaan pitää sitä, että nuorisotyöttömyyden suhteellinen lasku viime vuonna oli 

vahvempaa, kuin kokonaistyöttömyyden lasku. 
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Jämsän seutukunta

Jämsä, Kuhmoinen

Jämsän seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 22 849 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 280 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 301. 

  Jämsän seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + 0 +
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Jämsän seutukunnalla elinkeinoelämä viestii myönteisistä, joskin hidastuneen kas-

vun tunnelmista. Toimitiloille on kysyntää, suurempiin toimitiloihin on tarvetta ja 

yritysten investointihankkeita on käynnistynyt hieman edellisvuotta enemmän. 

Suuria investointeja, jotka realisoituisivat laajempina rekrytointeina alueen keski-

suurissa yrityksissä, ei ole käynnissä tällä hetkellä. 

Yritysten perustannassa 2018 oli edellisvuoden tapaan erittäin vilkas ja netto-

muutos (perustetut-lopettaneet) on pysynyt positiivisena (+32) aiempien vuosien 

tapaan. Omistajanvaihdoksia tehdään edelleen runsaasti. Vaihdosten lukumäärää 

rajoittaa pula potentiaalisista jatkajista. 

Seutukunnan työllisyys on kehittynyt myönteisesti, lomautuksia ei ole käytetty laa-

jamittaisesti talouden tasapainottamiseen. Matkailun alalla yksi yritys on lopettanut 

toimintansa, mutta muista kun kysyntään liittyvistä syistä. Työttömyyden alenemi-

sen ei nähdä jatkuvan aiempien vuosien tapaan, sillä helposti työllistettävä ydintyö-

voima on jo pääosin työssä. Työttömyyden aleneminen edellyttää jatkossa työssä 

tarvittavan osaamisen rakentamista koulutusorganisaatioiden tuella.



282

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:28 ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Julkisella sektorilla rahoitusvaje edellyttää kuntaorganisaatioiden toiminnan jat-

kuvaa uudelleentarkastelua ja organisaatioiden uudistamista. Sote- ja maakunta-

hallintouudistuksen kaatuminen lisää kuntien talouden haasteita entisestään. 

Suurteollisuudessa toimintojen sopeuttaminen globaalien markkinoiden kysyntää 

vastaavaksi on jatkuvaa ja näkyy sekä henkilöstön supistamisina, että rekrytoin-

teina. Sekä ilmailu- että puutuoteteollisuus hakee jatkuvasti osaavaa henkilöstöä  

ja hyödyntää mm. oppisopimuskoulutuksia osaavan henkilöstön rekrytoimiseksi. 

Liikennejärjestelmien kehittämisessä kuten koko maakunnankin seutukunnan 

tärkein hanke on kaksoisraideinvestoinnin edistäminen Jyväskylän ja Tampereen 

välille. Kaksoisraide lyhentää matka-aikaa Keski-Suomesta Tampereelle ja Helsin-

kiin, vähentää radan häiriöherkkyyttä ja kasvattaa kapasiteettia sekä turvaa vienti-

kuljetukset UPM:n Jämsän tehtailta Raumalle ja Metsä Fibren Äänekosken tehtaalta 

Vuosaareen. Kaksoisraiteen lisäksi valtateiden 9- ja 24 kehittäminen on välttämä-

töntä sekä teollisuuden, että matkailuun liittyvän henkilöliikenteen kannalta.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

UPM tulos oli erittäin vahva edellisen vuoden tapaan ja myös 2019 liiketoimintojen 

odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla. Terveen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan 

useimmissa liiketoiminnoissa ja kysynnän laskun pysyvän maltillisena graafisissa 

papereissa. Tarra- ja älypapereissa sekä pakkauskartongeissa kysyntä tulee kasva-

maan, mihin Jämsänjokilaaksossa on varauduttu investoinnein. UPM:n tulevaisuu-

den hankkeissa avainasemassa on vaihtoehtojen kehittäminen fossiilisen talouden 

ratkaisuille: korkean arvon kuitutuotteet, erikoispakkausmateriaalit ja molekulaari-

set biotuotteet. Yhtiön vahvan tulevaisuusorientaation ja erinomaisen tuloskunnon 

ennakoidaan tuovan työtä myös jatkossa jokilaakson tehtaille, mikä edellyttää, että 

osaavan työvoiman saatavuudesta pidetään erityistä huolta. 

Patrian tilauskanta on ollut vakaa 2018 ja osaavaa henkilöstöä haetaan jatkuvasti 

erityisesti työnjohto- ja suunnittelutehtäviin. Alkuvuodesta uutisoitu Airbus 380 

valmistamisesta luopuminen ei ole taloudellisesti kovin merkittävä osa yhtiön toi-

mintaa Jämsän seudulla. Varaosien valmistusta tullaan jatkamaan 20–30 vuotta ja 

tuotannossa työskenteleville löytyy uutta työtä muista asiakkuuksista. Puolustus-

voimien toteuttamasta Hornet seuraajahankkeesta ennakoidaan pitkällä tähtäi-

mellä työtä ilmailuteollisuuden toimijoille Jämsän seudulla. 
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Teollisuuden alihankintayrityksissä ja metallialan valmistavan teollisuuden kärkiyri-

tyksissä tilauskanta on vankka. Tuotantoon liittyviä investointeja on toteutettu mal-

tillisesti ja kärkiyrityksiin on palkattu avainhenkilöitä. Metallialan valmistavassa teol-

lisuudessa on jatkuva pula osaavasta työvoimasta, mikä jarruttaa yritysten kasvua.

Vuonna 2018 rakentamiseen liittyviä lupia myönnettiin hieman edellistä vuotta 

enemmän, mutta edelleen suhteellisen vähän. Luvituksen painopiste on pienem-

missä hankkeissa. Kooltaan merkittäviä kohteita luvitettiin vain muutamia. Asunto-

markkinoilla on edelleen rauhallista. Kohteita on myynnissä paljon ja hintataso on 

alhainen. Myönteisenä signaalina on nähtävissä lisääntynyt kysyntä Tampereen ta-

lousalueen suunnasta. Erinomaiset liikenneyhteydet, luonnon läheisyys ja edullinen 

asuminen houkuttelevat sekä omistus- että vuokra-asumiseen Jämsän seudulla. 

Himoksen alueelle kysyntää on ollut tasaiseen tahtiin. Myllymäen alueella on käyn-

nistymässä lähiaikoina suunnitteluvaiheessa oleva toimitilahanke, josta odotetaan 

helpotusta pk- yritysten toimitilakysyntään. 

Matkailualalla kasvu on ollut maan tasoa3 nopeampaa (koko maa +1,4 %, Jämsän 

seutu +2,9%), mutta kehityksen jatkuminen edellyttää panoksia investointeihin ja 

kansainvälistymiseen. Saavutettavuuden ja sujuvien matkaketjujen merkitys on 

oleellinen alan kehittymisen kannalta. Jämsän seudulla panostetaan kansainvä-

listen matkailijavirtojen kasvattamiseen. Erityisesti kasvua odotetaan perinteisiltä 

lähtöalueilta (Hollanti, Belgia, Saksankielinen Eurooppa, Venäjä, Viro) sekä Aasiasta. 

Majoituksen hinta parani 11 % suhteessa edelliseen vuoteen, mutta on edelleen 

suhteellisen alhainen verrattuna kansalliseen tasoon. Talvisesonki 2018 päästiin 

aloittamaan hyvissä ajoin ja siitä odotetaan hyvää tulosta. Himoksen kylpyläinves-

toinnin käynnistymiseen liittyvät odotukset luovat uskoa tulevaisuuteen. Ammatti-

taitoisesta työvoimasta on jatkuvaa pulaa työn kausiluonteisuuden vuoksi. 

Kivijalka- ja marketkaupassa väestön rakenteellinen muuttuminen vaikuttaa kulutta-

jakysyntään ja kauppojen toimintaedellytyksiin. Matkailun kuluttajakysyntä on lisään-

tynyt, mutta ostovoimaa ei edelleenkään ole runsaasti monien alojen erikoiskaupan 

tarpeisiin. Kuluttajakaupassa on haasteita myös työntekijöiden rekrytoinnissa. Työn-

tekijöiden kiinnostukseen vaikuttavat mm. alalla tehtävä vuorotyö ja osa-aikaiset työ-

suhteet. Alalla toimii paljon vuokratyönantajia, joiden avulla pyritään ratkomaan  

 

3  Majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (sis. majoitusliikkeet, joissa vähintään 20 vuodepaikkaa)
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työntekijäpulaa. Kuluttajakauppaan liittyvät haasteet näkyvät Jämsässä kivijalka-

kauppojen lakkauttamisina ja alan vaihtoina. Jämsän keskustan liiketiloihin on saatu 

jonkun verran uusia toimijoita, mutta liikkeitä on myös lakkautettu. 

Elintarvikealalla Jämsän seudun yritysten tilanne on vakaa. Yritykset kehittävät aktii-

visesti toimintaansa ja toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Työperäisistä maahan-

muuttajista on löydetty ratkaisuja alan työnvoimapulaan. Joidenkin yritysten osalta 

toiminnan kehittyminen edellyttäisi toimitilarakentamista. Myös kylmävarastointi-

tiloihin olisi kysyntää. Elintarviketeollisuuden alalla tuoteturvallisuus, vastuullisuus 

sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisyys ovat vaikuttavia trendejä, jotka muokkaavat 

kuluttajien ja kaupan tarpeita ja toiveita. Jämsän seudun alalla toimivat yritykset 

seuraavat aktiivisesti alan kehittymistä ja kehittävät toimintaansa sen mukaisesti.

Maaseutuelinkeinoissa rakennemuutos jatkuu. Eläköitymisten myötä tilojen luku-

määrä supistuu hitaasti ja pellot vuokrataan pääsääntöisesti eteenpäin toimiville 

maaseutuelinkeinojen harjoittajille. Lähiruokaan pohjautuvan trendin odotetaan 

vahvistuvan vähitellen sekä kuluttajakaupassa, ravintola-alalla, että matkailun 

toimi alalla.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Joillain aloilla, erityisesti metalli- ja ilmailuteollisuudessa, terveysalalla sekä ravin-

tola- ja keittiöalalla kasvua jarruttaa pula osaavista työntekijöistä. Työntekijäpulaa 

ratkotaan aktiivisesti koulutusorganisaatioiden, kehittäjien ja työnantajien yhteis-

työssä. Seudun ulkopuolelta tulevien rekrytointien tueksi tarvitaan polkuja ja eri 

tahojen yhteistyötä. Erityisesti korkeakoulutettujen osaajien rekrytoiminen esim. 

teknisiin työnjohtotehtäviin on edelleen haastavaa. 

Yleisen taloudellisen kasvun käännyttyä loivemman kasvun suuntaan tälle vuodelle 

ei ole odotettavissa avoimien työpaikkojen lukumääräistä kasvua. Seutukunnalla on 

kuitenkin viimeisen puolen vuoden aikana esiintynyt kasvavaa kiinnostusta työn-

antajien ja TE-hallinnon yhteistyönä toteutettavia yhteishankintakoulutuksia sekä 

työnantajille räätälöityjä niin sanottuja Miitti-rekrytointitilaisuuksia kohtaan. 

Jämsän seutukunnalla työvoiman saatavuutta pidetään suurempana ongelmana 

yritysten kasvun esteenä, kuin kysynnän puutetta. Seutukunta on Keski-Suomen  

muiden seutukuntien lailla potenut merkittävää metallialan työvoimapulaa. 
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Varsinkin ammattitaitoisista hitsaajista, koneistajista ja ohutlevysepistä on ollut ky-

syntää. Tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen tarvittavaa korkeakoulutettua johto-

tason ammattilaisia on vaikea saada seutukunnalle. Logistiikka-ala on myös edelleen 

toinen työvoimaa kaipaava toimiala. Yhdistelmäajoneuvokuljettajista sekä maa- ja 

metsätalouskoneiden kuljettajien kohdalla on esiintynyt rekrytointiongelmia. 

Terveydenhuoltoalan sijaisuudet, kuten sairaanhoitajien ja lähihoitajien tehtävät 

ovat olleet usein vaikeasti täytettäviä. Sosiaalialan erityisasiantuntijoita seutukun-

nalle kaivataan myös tarjontaa enemmän. Näiden kahden viimeksi mainitun toimi-

alan kohdalla työvoiman saatavuus tulevaisuudessa näyttäytyy valitettavan huoles-

tuttavalta. 

Kaupan alalla tapahtunut liikkeiden aukioloaikojen muutos on aiheuttanut rekry-

tointiongelmia osa-aikaisten työntekijöiden palkkaamisissa. Ravitsemisalalla ko-

keista ja keittiötyöntekijöistä on ollut pulaa. 

Seutukunnalla rekrytointiongelmia esiintyisi huomattavasti enemmän ilman toisen 

asteen koulutustarjonnasta vastaavaa Gradia Jämsää. Gradian merkitystä seutu-

kunnan elinkeinoelämälle on elintärkeä. Oppilaitoksen kahdessa toimipisteessä 

tapahtuvaa opetusta on mahdollista saada sekä nuorisoasteen opiskelijoiden, että 

jo työelämän kokemusta omaavien varttuneempien opiskelijoiden. Oppilaitoksessa 

ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja lyhytkurssit ovat pääosin suun-

nattu työelämälähtöisesti juuri niille aloille, joissa työvoiman kysyntää esiintyy eni-

ten. Jämsästä on kehittynyt Himoksen alueen palvelujen ansiosta maakunnan ete-

läisen osan merkittävä matkailualan keskittymä. Gradia Jämsä onkin ottanut hyvin 

huomioon koulutustarjonnassaan matkailualan eri koulutusmahdollisuudet.

Kuhmoisten kunnassa viime vuoden puolella oli mielenkiintoinen ja myönteinen 

ilmiö. Jos ei nyt vielä aivan muuttoliikkeestä voidakaan puhua, niin kuntaan joka 

tapauksessa muutti jonkin verrankin nuoria perheitä ja valtaosa näistä perheistä 

muutti eteläisestä Suomesta. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Joulukuun 2018 lopussa seutukunnan työttömyysaste oli laskenut 12,8 prosent-

tiin vuoden 2017 joulukuun 14,6 prosentista. Pitkäaikaisen kestävän kehityksen 

kannalta työttömyyden laskun voidaan todeta olevan hyvää tasoa, varsinkin kun 
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otetaan huomioon seutukunnalla aiempina vuosina suurteollisuuden parissa tapah-

tuneet työvoiman vähennykset. Merkkejä työttömyyden laskun pysähtymisestä ei 

vuoden 2019 alkupuolella ole havaittavissa, joskin laskun voidaan ennakoida olevan 

jonkin verran loivempaa verrattuna vuoteen 2018. 

Vuonna 2018 miesten työttömyys väheni keskimäärin kuukausittain 17,5 prosenttia 

ja naisten työttömyys vastaavasti 12,9 prosenttia. Työttömyys on laskenut kaikissa 

ikäryhmissä, myös siis yli 50-vuotiaiden ikäryhmässä. Seutukunnan työttömyyden 

kehityksen positiivisin uutinen on pitkäaikaistyöttömyyden yhtäjaksoisen laskun 

jatkuminen viime vuoden jokaisena kuukautena. Alle 25-vuotiaiden keskimääräi-

nen kuukausittain työttömyys pysyi viime vuonna täsmälleen samalla tasolla kuin 

vuonna 2017. Seutukunnan tulevaisuuden huoltosuhteen kannalta on varsin ongel-

mallista, mikäli nuoret eivät koe seutukuntaa riittävän vetovoimaisena, vaan muut-

tavat isompiin kasvukeskuksiin. Seutukunnan tarjoamat työllisyysnäkymät ovat  

kuitenkin ovat melko hyvät. 

Keuruun seutukunta

Keuruu, Multia

Keuruun seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 11 353 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 202 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 483. 

 Keuruun seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +

Työttömyyden määrä ja rakenne + + +

Työvoiman saatavuus -- - -

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Keuruun seutukunnalla satsataan Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n hallinnoimien hank-

keiden myötä vahvasti kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Keurusselkään ja sen ym-

päristöön liittyvä Satamat ja reitit -hanke pyrkii vahvistamaan olosuhteita ja mah-

dollisuuksia erityisesti matkailuun liittyen. Hanke pyrkii yhdistämään Keuruun kau-

pungin ja Mänttä-Vilppulan tarjoamat palvelut helpommin saataville ja siten myös 

vahvistamaan alueen vetovoimaa. Hanke tuottaa Master Plan -tasoisia suunnitelmia 

Keuruun Ahtolan satamasta ja Mänttä-Vilppulan Myllyrannan satamasta. Näiden 

suunnitelmien toivotaan tuottavan myös määrätietoisia investointeja mukanaan.

Keurusselän luoteisrannasta Keurusseudun veturi -hanke jatkaa vuoden 2018 ai-

kana toteutetun Keuruun varuskuntaan kohdistuneen esiselvityshankkeen tuloksia 

ja johtopäätöksiä tähtäimenään kaupallisen yritystoiminnan synnyttäminen. Hanke 

tarkastelee Keurusselän luoteisrantaa kokonaisvaltaisesti ja siten vahvistaa alueella 

jo olevaa yritystoimintaa sekä lisää yleisesti vetovoimaa. 

Maaseudun kehittäminen -hanke kohdistuu Keurusseudun maaseudun pienten  

yritysten ja maatilojen kehittämiseen. Hankkeessa etsitään uudenlaisia tuotteita 

ja toimintoja laajasti. Näiden tarkoituksena on olemassa olevien yritysten ja maa-

tilojen elinvoiman vahvistaminen ja myös uusien yritysten ja yritysmuotojen syn-

nyttäminen. Hanke pyrkii omalta osaltaan vahvistamaan seutukunnan vetovoimaa 

ja houkuttelevuutta. Hankkeen avulla pyritään myös vaikuttamaan maatalouden 

toiminnan säilymiseen ja myös vahvistumiseen. Tässä nähdään erityisenä mahdolli-

suutena viljelytoiminnan monipuolistaminen uusilla innovaatioilla.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Hyvinvointipalveluiden kehittäminen nähdään vahvana tulevaisuuden elinvoiman 

kasvattajana. Keurusseutu on mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvää Yh-

dessä -hankkeessa. Hankkeen toivotaan tuottavan selkeitä toimenpiteitä erityisesti 

pienten hyvinvointipalveluita tuottavien yritysten elinvoiman vahvistamiseen. 

Keurusseudun suurimmat teollisuuden työnantajat ovat kasvaneet lähes jokainen. 

Se näkyy erityisesti työpaikkojen lisääntymisenä. Neljän suurimman työnantajan  

työpaikat ovat lisääntyneet yli 80:llä. Samalla yritykset ovat tehneet myös inves-

tointeja vahvistaakseen kasvun mahdollisuuksia. Keurusseudulla metsäalan 
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kokonaisuus näyttää vahvalta erityisesti puun korjaamisen osalta. Alueella on vah-

vaa ja kasvavaa osaamista. Myös puurakentamisen suunnalla nähdään kasvavia 

mahdollisuuksia. ”Rakennetaan Puusta” -hanke on lisännyt tietoisuutta puun käytön 

mahdollisuuksista ja näköpiirissä on, että se otetaan entistä paremmin huomioon 

esimerkiksi kaavoituskokonaisuudessa. 

Metalliteollisuuden osalta näkymät ovat hyvät. Keurusseudulla metallin alalla yri-

tykset ovat pääasiassa alihankintaketjun osia, joka tietysti tuo myös epävarmuuste-

kijöitä mukanaan. Kuitenkin alueen korkea osaamisen taso nähdään niin vahvana, 

että tämäkin vuosi tullee olemaan kasvun aikaa. 

Graafinen ala voi hyvin. Otavan kirjapaino on viimeisen kahden vuoden aikana joko 

jo tehnyt investointeja tai päätöksen niistä. Näillä tähdätään siihen, että tuotannon 

tehokkuus kasvaa, kilpailukyky paranee kiristyvillä markkinoilla ja tuotteiden läpi-

menoaika pienenee. Nämä vahvistavat Keurusseudun merkitystä kirjapainoalalla. 

Otavan kirjapainokylässä myös pienemmät toimijat voivat hyvin. Alueella on muun 

muassa yritys, joka on erikoistunut painotuotteiden jälkikäsittelyyn graafisen teolli-

suuden tarpeisiin. Lisäksi perinteiseen postikorttialaan erikoistuneen yrityksen tule-

vaisuuden näkymät ovat varsin hyvät. 

Kaupan ala on ollut seutukunnalla kasvussa. Näkymät ovat edelleen hyvät.  

Keuruulla Tervan alue on muodostunut kaupan keskukseksi, jonka vetovoiman 

uskotaan edelleen kasvavan.

Uusia yrityksiä on perustettu aikaisempien vuosien kaltaisesti. Yrittäjyys kiinnos-

taa edelleen. Keurusseudulla perustettujen yritysten nettomäärä oli positiivinen 

vuonna 2018. Yrittäjyyden vahvistaminen nähdään erittäin merkittävänä tekijänä 

edelleen ja siihen etsitään jatkuvasti käytännöllisiä toimenpiteitä. 

Hotelli Keurusselän toiminta loppunee kuluvan vuoden elokuun lopussa. Työelä-

keyhtiö Elo on irtisanonut vuokrasopimuksen hotellitoimintaa pyörittävän operaat-

torin kanssa. Hotellitoiminnan päättyminen on vakava isku Keurusseudun matkai-

lulle. Alueen positiiviselle ratkaisulle etsitään vaihtoehtoja. Keurusselän luoteis-

rannasta Keurusseudun veturi -hankkeen toivotaan omalta osaltaan avaavan myös 

hotelli Keurusselälle ja sen tulevaisuudelle uusia mahdollisuuksia. 



289

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoimasta seutukunnalla olisi ollut viime vuonna enemmänkin kysyntää, mikäli 

vain ammattitaitoisia työntekijöitä olisi ollut saatavilla. Varsinkin alueen metalliteol-

lisuuden yritysten kasvun esteenä on ollut työvoimapula. Vuoden aikana yritykset 

olisivat palkanneet kymmeniä uusia metallialan ammattilaisia, mikäli sellaisia olisi 

ollut tarjolla. Ensisijaisesti hitsaajista ja koneistajista on ollut merkittävää kysyntää. 

Yritykset ovat yhteistyössä kehittämisyhtiö Keulink Oy:n, oppilaitosten ja TE-hallin-

non kanssa etsineet työntekijöitä aina Jyväskylää myöten. Seutukunnalla on myös 

järjestetty suurin markkinointiponnistuksin rekrytointitilaisuuksia. 

Tämän vuoden alussa Keski-Suomen Yrittäjäjuhlassa Maakunnallisella Yrittäjäpal-

kinnolla palkittu HT Laser Oy on kuitenkin lähtenyt etsimään ennakkoluulottomasti 

työvoimapulaan ratkaisuja rekrytoimalla runsaasti ulkomaalaisia työntekijöitä. Ulko-

maalaistaustaiset työntekijät edustavat yli kymmentä eri kansallisuutta ja yrityksessä 

kommunikoidaan kolmella eri kielellä. Yritys on onnistuneiden rekrytointien ansiosta 

vahvalla kasvu-uralla ja on Keuruun suurin yksityinen työnantaja. HT Laser Oy:n toi-

minta kelpaa erinomaiseksi esimerkiksi muille yrityksille siitä, miten yrityksen laaja- 

alainen ja aktiivinen kansainvälinen työvoiman hankinta on mahdollistanut liike-

toiminnan kasvun. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Keuruun seutukunnan työttömyysaste on perinteisesti ollut Keski-Suomen maa-

kunnan seutukuntien vertailussa useiden vuosien ajan kaikkein matalin ja sitä se  

oli myös viime vuonna. Ero toisiin seutukuntiin on tosin viimeisen parin vuoden  

aikana jonkin verran supistunut. Joulukuun lopussa seutukunnan työttömyysaste 

oli 10,3 prosenttia, joka lukumääräisesti tarkoittaa 483 työtöntä. Vähennystä vuoden 

takaiseen tilanteeseen kertyi 2,9 prosenttiyksikköä. Työttömyyden lasku vuoden 

2018 aikana ei enää ollut yhtä jyrkkää, kuin mitä se oli vuonna 2017. Seutukunnan 

työttömyysasteen säilyminen edelleen maakunnan matalimpana on hienoinen, 

mutta toki myönteinen yllätys, kun muistetaan, että Keuruun varuskunta lakkautet-

tiin vuoden 2015 alussa. Pioneerirykmentin lakkauttamisella on ollut huomattavasti 

aikaisempaa pelättyä pienemmät vaikutukset Keuruun työttömyyslukuihin.

Myönteisintä työttömyyden kehityksessä viime vuonna oli pitkäaikaistyöttömyyden 

laskun jatkuminen. Lasku tosin oli selvästi loivempaa, kuin mitä se oli vuonna 2017, 
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mutta laskun loiventuminen on hyvin ymmärrettävää pitkäaikaistyöttömien luku-

määrän laskiessa ”siedettäviin” lukemiin. Joulukuun lopussa viime vuonna seutu-

kunnalla pitkäaikaistyöttömiä oli 74 henkilöä, kun vastaava luku kahta vuotta aiem-

min oli vielä 262. Nuorisotyöttömyyden kehitys alkuvuonna näytti huolestuttavasti 

pysyvän paikallaan, mutta viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla kehitys kääntyi 

jopa vuoden 2017 kehitystä myönteisemmäksi. Alle 25-vuotiaita työttömiä seutu-

kunnalla vuoden 2018 joulukuun lopussa oli 60 työnhakijaa. 

Joutsan seutukunta

Joutsa, Luhanka

Joutsan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 5 179 henkilöä.  

Vuoden aikana väki väheni 122 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 232. 

  Joutsan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus - 0 +
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueen vahvuutena ovat hyvät palvelut ja nelostien varsi. Uuden sotekeskuksen ra-

kentaminen alkaa kesäkuussa. Joutsan kunnantalous on plussalla. 

Väki seutukunnalla vähenee vuosi vuodelta. Viime vuonna Joutsassa syntyi 11 lasta  

ja Luhangassa 1. Maaseudun suurin ongelma on asunnot, joiden arvo muuttuu, 

työntekijät käyvät muualta töissä. Vapaa-ajan asuntoja enemmän kuin pysyviä 

asuntoja tällä on palvelujen säilymisen kannalta suuri merkitys.
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Joutsan seutukunnalla tulevaisuuteen suhtaudutaan myönteisesti. Elinkeinoelä-

mässä ei ole näköpiirissä mitään mullistavaa. Joutsan kuntaan on saatu melkoinen 

määrä hoiva-alan työpaikkoja, hoivakoteja perustettiin peräti kolme. Henkilökunta-

pula haittaa jonkin verran asiakashankintaa. 

Tuotannollisilla yrityksillä näyttää olevan hyviä tulevaisuuden näkymiä. Joutsan 

yritystoimintaa on tuettu yritysryhmähankkeilla, mutta niitä syntyi vain yksi. Yritys-

puiston kehittäminen jatkuu. 

Joutsan biokaasulaitoksen tilanne on osoittanut, että kaasunmyynti ei laajassa mi-

tassa ole kannattavaa yritystoimintaa pienellä paikkakunnalla. Rakentaminen työl-

listää alueen yrityksiä hyvin. Toimistohotelli toimii hyvin tarjoten yrittäjille yhteis-

työmahdollisuuksia, Jukolan Juustolalla menee hyvin. Palvelualojen hyvää tarjontaa 

ylläpitää loma-asukkaiden iso määrä.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Keski-Suomen TE-toimistoon Joutsan seutukunnalta ilmoitettiin viime vuonna uu-

sia avoimia työpaikkoja keskimäärin kuukausittain 28 eli yhteensä 337 kappaletta. 

Tämä on suurin lukumäärä yli kymmeneen vuoteen. Rekrytointiongelmat eivät ole 

seutukunnalla merkittävästi lisääntyneet huolimatta työvoiman kysynnän maltilli-

sesta kasvusta. Työvoiman saatavuudessa on kuitenkin ollut toimialakohtaisia eroja 

ja varsinkin metallialalla on ollut pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä. Seutu-

kunnalle ei ole löytynyt riittävästi kotimaista työvoimaa, vaan hitsareita, koneistajia 

ja asentajia on jouduttu rekrytoimaan ulkomailta. 

Perinteisen rekrytointiongelmaisen terveydenhuoltoalan työllisyystilanne seutu-

kunnalla, poiketen useasta muusta seutukunnasta, kehittyi viime vuoden aikana 

myönteisesti ja toimialan työllisyystilanne seutukunnalla vuoden 2019 alkupuo-

lella vaikuttaa olevan hyvässä tasapainossa. Sen sijaan sosiaalialalla on esiintynyt 

työ voimapulaa ennen kaikkea hoiva-alan tehtävissä. Lähitulevaisuudessa seutu-

kunnalla tulee olemaan 10–20 hoiva-alan työntekijän tarve. 

Joutsan kunnalla yhteistyössä yli seutukuntarajojen on käynnissä Hartolan, Pertun-

maan ja Sysmän kanssa Pienten kuntien työkkäri -hanke. Hankkeen tavoitteena 
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on kartoittaa kuntien työllistämismahdollisuuksia sekä antaa opastusta ja tukea 

yritystoimintaa suunnitteleville sekä toimia neuvonantajana jo toimivien yritysten 

toiminnan kehittämisessä. Kaksi vuotisen hankkeen on mahdollistanut Euroopan 

Sosiaalirahastolta saatu rahoitus. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Joulukuusta 2017 joulukuuhun 2018 työttömyysaste laski 2,6 prosenttiyksikköä 

päätyen vuoden lopussa 10,7 prosenttiin. Työttömien lukumääränä tämä tarkoittaa 

232 työnhakijaa. Edellisen kerran seutukunnan työttömyysaste on ollut matalampi 

syyskuussa vuonna 2008. Keskimääräinen kuukausittainen työttömyysaste laski 

vuodesta 2017 vuoteen 2018 3,5 prosenttiyksikköä, mikä oli Keski-Suomen maakun-

nan seutukuntien kaikkein suurin työttömyyden alenema. Alimmillaan työttömyys-

aste viime vuonna kävi lokakuussa, jolloin työttömyysasteeksi jäi 9,0 prosenttia. 

Sukupuolittaisessa tarkastelussa voidaan havaita, että karkeasti ottaen työttömistä 

työnhakijoista kaksi kolmasosaa on miehiä ja yksi kolmasosa naisia. Pitkäaikaistyöt-

tömyys viimeisen kymmenen vuoden aikana oli suurimmillaan vuonna 2016, jolloin 

pitkäaikaistyöttömiä keskimäärin kuukausittain oli 148 työnhakijaa. Näistä luvuista 

on tultu hyvinkin vauhdikkaasti alaspäin, sillä vuoden 2018 joulukuun lopussa pit-

käaikaistyöttömiä keskimäärin kuukaudessa oli ”vain” 69. Alle 25-vuotiaita työttö-

miä nuoria seutukunnalla lukumääräisesti on ollut jo useita vuosia varsin vähän.  

Sellaisen johtopäätöksen nuorisotyöttömyydestä voi kuitenkin tehdä, että siinäkin 

ryhmässä työttömyyden kehitys on ollut myönteistä. Tulevaisuuden ongelmana  

onkin enemmän seutukunnalla se, kuinka nykyisin seutukunnalla asuvat nuoret  

saadaan pysymään siellä ja siirtymään seutukuntaa hyödyttäväksi työvoimaksi. 
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Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, 

Viitasaari

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 29 176 henkilöä. 

Vuoden aikana väestö väheni 645 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 642. 

 Saarijärven-Viitasaaren seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan vahvuutena on alueellinen yhteistyö. Seutu-

kunta on erittäin sitoutunut alueelliseen, strategiseen kehittämistyöhön ja kasvun 

edistämiseen. Seutukunnallisen strategian linjauksista päättää kuntien luottamus-

henkilöistä nimetty seutuedustajisto. Strategian toimeenpanosta vastaa seutujoh-

toryhmä, jossa ovat edustettuina alueen kunnat, kehittämisyhtiöt, oppilaitokset 

sekä rahoittajat. Lisäksi seutukunnalla toimii kaksi työryhmää: seutukopla ja pelo-

ton-ryhmä. Seutukopla valmistelee seutujohtoryhmän kokouksia tekemällä mm. 

ennakkoarvioinnin seutukunnalle kohdentuvista hankkeista. Seutukoplassa ovat 

edustettuina seutujohtoryhmän puheenjohtajisto, kehittämisyhtiöt, elinkeino-

koordinaattori, maaseuturahoituksen asiantuntija, oppilaitoksen edustaja sekä 

seutukoordinaattori. Peloton-ryhmä koostuu alueen yritysten edustajista. Ryhmän 

tarkoituksena on tuottaa rohkeita, yrityslähtöisiä kehittämisideoita ja arvioida  

hankkeita yritysten näkökulmasta. 

Alueen kehittymisen suurin uhka saattaa olla väkiluvun laskeminen kaikissa alueen 

kunnissa. Tämä uhkaa erityisesti myös huoltosuhteen muuttumista entistäkin 

epäedullisemmaksi. Myöhemmin on avattu toimenpiteitä, joilla pyritään muutta-

maan tätä huonoa kehitystä.
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Teollisuustilakysyntä on kasvanut edellisen raportin tekemisen jälkeen, lähinnä lop-

puvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana. Osittain selittävänä tekijänä on seudun 

työttömyys ja siksi kontakteissa muualle Suomeen korostuu työvoiman saatavuus. 

Toimialoittain tarkasteltuna erilaisia yrityksiä on kysellyt tiloja, mm. metalliala, puu-

teollisuus, kaupan ala.

Alueelle on syntynyt uutta yritystoimintaa esim. uusi toimija Kinnulan putkiteh-

taalle. Myös vanhoille yrityksille, joista omistajat ovat olleet luopumassa, on löyty-

nyt jatkajia. Erityisesti tämä näkyy maatalousyrityksissä, joissa kuitenkin tilakoko 

on jatkanut kasvuaan. Maatalouselinkeinon kehittyminen on alkanut, josta esi-

merkkinä on erikoistuminen, osuuskunnat, uusi yhteinen tapa toimia ja työnjako. 

Maataloudessa keskitytään siihen, mitä osataan hyvin. Potentiaalia maataloudessa 

uudelle yrittämiselle on paljon. Viitasaaren alueella näkyy selkeää elpymistä mm. 

Kaski-puun investointina. Saarijärven alueella on nähtävissä taantuman jälkiä ja  

osa yrityksistä kamppailee edelleen olemassaolostaan.

Hanketoiminnassa on meneillään murros, jossa enemmän ja enemmän on nähtä-

vissä, että varsinkin isommat kunnat valmistelevat omia kuntakohtaisia hankkeita 

esimerkiksi työttömyyden hoitamiseen. Saarijärven seudun alueella on omia hank-

keita työllisyyteen liittyvissä työttömien valmiuksia koskevissa asioissa. Samoin 

Viita saaren seudulla Viitasaarella ja Pihtiputaalla on omia työllisyyshankkeita.  

Pihtiputaalla oli myös oma reitistöön liittyvä hanke.

Saarijärvellä elinkeinoelämän osalta tilakysynnässä on hieman piristymistä. 

Teollisuus tiloja kysyvät metalliteollisuus, rakennusala ja logistiikka-alojen yritykset. 

Kyse ehkä enemmän Saarijärven omasta aktiivisuudesta, ei niinkään vielä muualta 

tulleen kysynnän viriämisestä. Pitkä taantuma ja sen jäljet näkyvät; monet yrityk-

set vielä elpyvät. Perusmaatalous on ollut nousussa viimeisen vuoden aikana. Kes-

kustaajaman kehittämiseksi on toiminut hanke noin vuoden ajan. Jatkohanke on 

tulolla koskien tulevaisuuden mallit pienestä kaupunkikeskittymästä ja sen muo-

doista. Taustalla on smart city- ajattelu ja erilaiset toimintamallit ja ajatukset esim. 

kivijalkakauppojen suhteen. Lisäksi on lähiruokahankkeita (yritysryhmähanke) jossa 

kohteena on oma brändi ja tuotteistus (myös kansainvälinen). Yksi kehityssuunta 

on puun jatkojalostaminen. Lisäksi kehittämisen kohteena on hyvinvointi, hoiva- ja 

matkailualojen (yhteinen) kehittäminen ja kytkeminen yhteen green care-ajattelun 
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kautta. Tarkoituksena on verkostoituminen, uudet mallit ja muodot. Tarvaalan 

aluetta pyritään hyödyntämään tässä matkailun kehityssuunnassa.

Viitasaarella ja Pihtiputaalla suurilla yrityksillä on tulossa investointeja, lähinnä  

puu- ja metalliala. Siksi osaavan työvoiman saaminen on erittäin tärkeä ja on koettu 

ongelmaksi. Lisäksi alueella on myös selkeä kohtaanto-ongelma työttömyydestä 

huolimatta. Tähän ollaan puuttumassa vahvasti hanketoiminnalla.

Matkailuala on kasvanut voimakkaasti edellisenä vuonna, eikä kasvun taittumisesta 

ole merkkejä. Matkailun eteen ollaankin tekemässä erilaisia hankkeita koko pohjoi-

sen Keksi-Suomen alueella. Tarkoituksena on saada matkailuyrittäjät yhteen ja yhtenä 

keinona on varauskeskuksen palveluiden tuominen alueen yritysten käytettäväksi. 

Varauskeskus voi toimia myös erilaisten tapahtumien markkinointikanavana (esim. 

lipunmyynti). Matkailussa työntekijätarpeen kausiluonteisuus tulee olemaan haaste. 

Matkailussa kasvuvara on kuitenkin selkein niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä.

Tällä hetkellä on meneillään HyVy-hanke, jossa keskitytään yrittäjien jaksamiseen ja 

hyvinvointiin verkostomaisella toimintatavalla. Työvoimaongelmaa pyritään ratko-

maan yhdellä pienemmällä hankkeella (PÄMÄ) ja yhdellä isommalla hankkeella 

(EKKO). PäMä-hanke on maataloustoimialan hanke, jossa selvitetään maatalouden 

henkilöresurssin käyttämistä resurssina muihin yrityksiin. Maatalouden piirissä on 

paljon osaamista, jota voitaisiin käyttää myös muualla. Innovapriikki on iso seutu-

kunnallinen, vielä vuoden kestävä hanke, jossa keskitytään yritysten verkostoitu-

miseen ja uuden tuotannon/tuotteiden kehittämiseen. Yhtenä Witaksen omana 

hankkeena voidaan mainita lisäksi Innoserviisi-hanke, jossa tarkoituksena on luoda 

sähköinen innovaatiopolku uusille ideoille.

EKKO-hankekokonaisuus jossa korostuu seutukunnan yhteinen tahtotila ja alueelli-

nen yhteistyö. EKKO on kolme osahanketta, joissa ensimmäisessä pyritään vahvista-

maan yritysten uusien työntekijöiden rekrytoinnin ja henkilöstön pitämisen taitoja. 

Toinen osahanke keskittyy uuden työvoiman saamiseen alueelle erityisesti lisää-

mällä alueen kiinnostavuutta. Tähän hankkeeseen kuuluu alueen profiilin luominen. 

Kolmas osio liittyy investoijien kiinnostuksen herättämiseen ja alueelle tuomiseen. 

Alueella on hyviä investointikohteita, joita voidaan kehittää suurempina kokonai-

suuksina esimerkiksi kaikki matkailualueet koko seudulla. Hankkeiden haut ovat 

tätä kirjoitettaessa menossa, joten niiden toteutuminen alkaisi vasta syksyllä 2019.
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AR-VR -teknologia on POKE:lla vahvuutena ja Saarijärven-Viitasaaren seudulla on 

myös yrityksiä mukana kehittämässä omaa toimintaansa. POKE on aktiivisesti ver-

kostoitunut, ja osaamisessa ja kehittämisaihioiden tuottamisessa yksi valtakunnalli-

sesti johtavia toimijoita AR-VR -teknologian ja simulaatioiden kehittelyssä ammatil-

lisella puolella. Hankkeita mm. Jyväskylän yliopiston kanssa, jolloin myös tutkimus-

työ on mukana. Ala on nopeasti kasvava ja siinä on laajoja hyödyntämismahdolli-

suuksia eri toimialoille.

Koulutuksen avulla voidaan kohdennetusti vastata alueen työvoimatarpeisiin, koska 

ammatillisen koulutuksen uudistus toi enemmän joustoa osaamisen lisäämiseen 

työelämässä. Tutkintoja tai tutkinnon osia voidaan suorittaa oppisopimukseen tai 

koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena työpaikoilla. Näitä voidaan hyö-

dyntää työntekijöiden yleisen työelämäkelpoisuuden lisäämisen lisäksi myös subs-

tanssiosaamisen laajentamiseen tai syventämiseen. Työelämässä kertynyt osaami-

nen voidaan näytön arvioinnin kautta tunnustaa tutkinnon osittain. Yksilöllisesti 

kohdennettuun osaamisen lisäämiseen on siten aiempaa joustavampi koulutusjär-

jestelmä. Opiskelijaryhmiä oppilaitoksiin voidaan tarvittaessa perustaa opittavan 

aiheen ympärille joustavasti iästä tai koulutusmuodosta riippumatta taloudellisesti 

kannattavalla tavalla. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnan yritysten liikevaihdon myönteisen kehityksen 

jatkumisella viime vuoden aikana on ollut ymmärrettävästi vaikutusta myös työ-

voiman kysynnän kasvun jatkumiseen. Seutukunta on ollut Keski-Suomen maakun-

nan seutukunnista eniten osaavan työvoiman riittämättömyyden parissa kamp-

pailemaan joutunut seutukunta. Tämä kehitys on johtanut sellaiseen tilanteeseen, 

jossa yritysten kasvun suurimpana esteenä ei ole ollut niinkään riittämätön kysyntä, 

vaan enemminkin riittämätön osaavan työvoiman löytäminen vastaamaan niin uus-

rekrytoinnin kuin korvaavan rekrytoinnin kysyntään.

Työvoiman saatavuudessa on kysymys vaikeasta seutukunnan ongelmasta, jolla 

saattaa olla pitkäkestoisia vaikutuksia koko seutukunnan elinvoimaisuuteen ja yri-

tysten kasvumahdollisuuksiin. Toisaalta, työvoiman kysynnän ollessa sen kaltaista, 

että työnhakijat voivat luottaa työsuhteen jatkuvuuteen ja pysyvyyteen, aiemmin 

vaikeaksikin arvioituihin työvoimapula-ammatteihin on löytynyt työntekijöitä. Tästä 

esimerkkinä on Äänekosken biotuotelaitoksen puunkorjuuseen ja kuljetukseen 
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tarvittava työvoima. Tällöin puhutaan ensisijaisesti metsäkoneen- ja puutavara-ajo-

neuvoyhdistelmäkuljettajista, joita on ainakin toistaiseksi löytynyt riittävästi. Logis-

tiikkaketjun toimivuuteen oleellisesti vaikuttavista raskaan autokaluston asentajista 

sen sijaan on ollut huomattavaa pulaa. Valtra Oy Ab ja Pohjoisen Keski-Suomen 

ammattiopisto Poke aloittivat yhteistyönä viime vuonna oppisopimuskoulutuk-

sena toteutettavan maatalouskoneasentajien koulutuksen. Koulutukseen liittyvät 

lähipäivät pidetään pääsääntöisesti Saarijärven Tarvaalan Forestori-hallissa, joka on 

suunniteltu nimenomaan raskaskoneiden huoltoon ja korjaukseen. Tila mahdollis-

taa jatkossakin raskaskalustohuollon osaajien koulutuksen.

Työvoiman saatavuusongelman ratkaisua ei helpota se, että kyseessä on ilmiöstä, 

joka tulisi ratkaista pikaisesti. Huonojen vuosien jälkeen yritykset ovat investoineet 

nyt tuotantoon ja tilauskannat ovat nousseet, mutta tekijöistä on pulaa. Toimitus-

varmuus ja laatu ovat tärkeitä tekijöitä yritysten toiminnassa. Seutukunnalla ongel-

maan on lähdetty etsimään ratkaisuja yhteistyössä yrittäjien, kuntien, kehitysyh-

tiöiden, oppilaitosten, henkilöstöyritysten, ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. 

Tämän yhteistyön onnistuminen on keskeisessä asemassa seutukunnan työvoima-

pulaongelmia ratkottaessa. Yritysten kiinnostus rekrytointikoulutuksia kohtaan on 

seutukunnalla kasvanut ja viime vuonna niitä järjestettiinkin aikaisempaa enem-

män. Oppisopimuskoulutus sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisääntynyt 

käyttö ovat hyviä keinoja työvoiman rekrytoinnissa, mutta tilanteeseen tarvitaan 

myös täysin uusia innovatiivisia tapoja. Yhtenä uutena ennakkoluulottomana ratkai-

suna seutukunnalla on pohdittu pendelöinnin helpottamiseksi työmatkakuljetus-

ten järjestämistä sekä seutukunnan sisällä että seutukunnan ulkopuolella asuville 

työntekijöille. 

Pidemmällä tähtäimellä seutukunnan työvoiman saatavuusongelma on ensisi-

jaisesti väestörakenteellinen ongelma. Väestöennusteet eivät ole seutukunnan 

kannalta suotuisia. Seutukunta on selkeää muuttotappioaluetta. Yhtenä pie-

nenä valopilkkuna seutukunnan demografisessa kehityksessä on Kyyjärvi, jossa 

alle viisitoista vuotiaiden määrä kasvoi vuonna 2018 verrattuna edellisvuoteen 

2017. Seutukunnan kannalta kehitys valitettavasti mitä todennäköisemmin tulee 

jatkumaan niin, että väestö keskittyy Jyväskylän seudulle ja maakunnan reu-

na-alueilla kuntien väestön huoltosuhteet heikkenevät. Valtiovarainministeriön 

kansantalousosaston ylijohtaja Mikko Spolander totesi Helsingin Sanomissa jo 

joulukuussa 2016: ”Jos kasvu syntyy työllisyyden kautta, se parantaa julkisen ta-

louden rahoitusasemaa paljon enemmän kuin työn tuottavuuden kautta syntyvä 
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talouskasvu. Työllisyyden paranemisen ansiosta syntyy uutta tuotantoa, työlliset 

maksavat enemmän veroja ja työttömyyskulut supistuvat.” Seutukunnan menes-

tymisen kannalta kaikkein merkittävin tekijä tulevaisuutta ajatellen on siis työlli-

syyden kasvu. Kuinka sitten ratkaistaan työvoiman saatavuus, joka on keskeisessä 

roolissa yritysten kasvussa ja uusien yritysten sijoittumisessa seutukunnalle ja miten 

estetään yritysten tuotannoissa esiintyvät pullonkaulat ja tulevaisuuden väestö-

rakenteen muutoksista aiheutuva negatiivinen kierre? Nämä ovat Saarijärven-Viita-

saaren seutukunnan suuria tulevaisuuden kysymyksiä.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Viime vuonna Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan työttömyysaste oli alimmillaan 

syyskuussa, jolloin oltiin hyvin lähellä alle 10 prosentin työttömyysastetta. Vuoden 

2018 lopussa työttömyysaste kausivaihteluista johtuen nousi 13,1 prosenttiin. Vuo-

den takaisesta tilanteesta on tultu alaspäin 2,4 prosenttiyksikköä. Lukumääräisesti 

edellä mainittu kehitys tarkoittaa sitä, että kun seutukunnalla joulukuun lopussa 

vuonna 2017 oli vielä 1 984 työtöntä työnhakijaa, niin vastaava luku vuoden 2018 

joulukuun lopussa oli 1 642. Vähennystä siis 342 työtöntä työnhakijaa, joka tarkoit-

taa 17,2 prosentin suhteellista vähennystä. 

Vaikka seutukunnalla vielä jäädäänkin koko maan työttömyysasteen keskiarvosta 

3,4 prosenttiyksikköä, niin paljon on tultu alaspäin sitten vuoden 2015 helmi-

kuun murheellisen ennätysluvun, jolloin seutukunnan työttömyysaste nousi aina 

21,2 prosenttiin. Noin neljän vuoden aikana työttömyysasteessa on seutukunnalla 

tultu siis alaspäin 8,1 prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 työttömyyden ei voida enää 

olettaa laskevan yhtä ripeällä kehityksellä, kuin mitä se on ollut viime vuosina, 

mutta toki vähäisempikin työttömyysasteen lasku seutukunnalla otetaan vastaan 

suurella tyytyväisyydellä. Viime vuoden syksyn aikana useassakin taloudellisessa en-

nusteessa todettiin nousukauden olevan jopa ohi, mutta tarvittaisiin todella odotta-

mattomia ja ennustamattomia kielteisiä tapahtumia tapahtuvaksi niin Suomen kuin 

koko maailmankin taloudessa, jotta niillä voisi olla kielteisiä vaikutuksia pohjoisen 

Keski-Suomen työllisyyden kehitykseen tämän vuoden aikana. 

Seutukunnan kuntakohtaisessa työttömyysasteen laskun tarkastelussa vuoden 

2018 ja vuoden 2017 aikana Kinnulan työttömyyden lasku oli suuruudeltaan aivan 

omassa luokassaan. Kinnulassa työttömyysaste laski vuoden aikana peräti 6,6 pro-

senttiyksikköä. Saarijärvi oli seutukunnan työttömyyden myönteisessä kehityksessä 
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hopeasijalla kolmen prosenttiyksikön työttömyysasteen alenemalla. Näiden kahden 

kunnan tilanteesta voidaan todeta, että niissä työttömyys alkoi merkittävästi laskea 

vuotta myöhemmin, kuin alueen muissa kunnissa. Karstulassa, Kivijärvellä, Kyyjär-

vellä, Pihtiputaalla ja Viitasaarella työttömyysasteen lasku vuoden aikana mahtui  

0,4–2,6 prosenttiyksikön tarkasteluvälille. Kannonkoskella työttömyysaste nousi 

0,1 prosenttiyksikköä, mutta kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna  

Kannonkoskellakin työttömyysluvuissa on tultu reippaasti alaspäin. 

Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyyden lasku vuoden 2018 aikana oli koko maa-

kunnan seutukuntien keskiarvon yläpuolella, joka kertonee nuoriin kohdistuneesta 

seutukunnan työmarkkinoiden kasvavasta kysynnästä, mutta ehkä myös nuorten 

hakeutumisesta laajempia opintomahdollisuuksia tarjoaviin kaupunkeihin. Pitkä-

aikaistyöttömyyden lasku on ollut varsin voimakasta viimeisen kahden vuoden 

aikana. Vuoden 2016 lopussa seutukunnalla oli vielä 919 yli vuoden yhdenjaksoi-

sesti ollutta työtöntä, mutta vuoden 2018 lopussa lukumäärä oli laskenut 354:ään. 

Kahden vuoden aikana laskua on ollut reilut 60 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömyyden 

ei voida enää olettaa laskevan vuoden 2019 aikana yhtä merkittävästi muun muassa 

siksi, että on varsin paljon vaikeasti työllistyviä. 

Äänekosken seutukunta

Konnevesi, Äänekoski

Äänekosken seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 21 547 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 345 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 314. 

 Äänekosken seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus + + +
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Äänekosken seutukunnan vahvuutena on pitkä, toista sataa vuotta sitten alkanut 

metsäteollisuuden harjoittamisen perinne. Äänekosken keskeinen sijainti ja runsas-

metsäinen ympäristö ovat mahdollistaneet toimialan toiminnan jatkuvuuden, jonka 

myönteiset kehitysnäkymät modernin tuotekehittelyn tuella ulottuvat pitkälle vuo-

sikymmenien päähän. Yhden koko Suomen metsä- ja biotalouden merkittävimmän 

ylpeydenaiheen, Äänekosken seutukunnan voidaan todeta siirtyneen viime vuoden 

aikana kehityksessään uudelle, jatkuvan ja kestävän kehityksen tielle. Metsä Fibren 

biotuotelaitoksen rakennushanke oli suuruudeltaan niin valtava, että sen onnistu-

nut läpivieminen heijastui mittavasti koko seutukunnan elinkeinoelämän, kaupun-

gin virkamieskoneiston ja poliittisen päätöksentekojärjestelmän lähes päivittäiseen 

toimintaan vuoden 2014 keväästä aina viime vuoteen saakka. Biotuotetehtaan ja 

tiehankkeiden lupaprosessien läpivieminen, kuin myös Äänekoski-Jyväskylä juna-

radan sähköistämiseen liittyvät päätökset ovat olleet kaupungille mittavia urakoita. 

Äänekosken alueellinen merkitys pohjoisessa Keski-Suomessa on vahvistunut 

uuden biotehtaan myötä. Kaupungin asema niin väestö- kuin työpaikkakeskit-

tymänä on vahva. Äänekoskella on ollut jo pitkään enemmän työpaikkoja, kuin 

työllisiä asukkaita eli työpaikkaomavaraisuus on yli 100 prosenttia. Suuret tieraken-

nushankkeet ovat edenneet suotuisasti, osittain jopa puoli vuotta etuajassa. Uudet 

tiejärjestelyt ovat muuttaneet Äänekoskelle saavuttaessa ensivaikutelmaa aikai-

sempaa kaupunkimaisemmaksi. Lähitulevaisuudessa valmistuvat loput tiehankkeet 

sekä Kirri-Tikkakosken moottoritien rakentamishankkeen valmistuminen vuonna 

2021 mahdollistavat sujuvan pendelöinnin Jyväskylän ja Äänekosken välillä sekä 

luovat edellytyksiä tulevaisuuden yhteisen työmarkkina-alueen muodostumiseen. 

Kaupungin talous on viime vuosina vahvistunut voimakkaasti. Yhteisö- ja kiinteistö-

verotuotot ovat ylittäneet jopa reilun puoleisesti arvioidut ennusteet. Tämä on 

luonnollisesti mahdollistanut panostukset infrastruktuurin ja muiden julkisen sek-

torin investointeihin alueen elin- ja vetovoimaisuuden kasvattamiseksi. Äänekosken 

kaupunki on tehnyt laajoja suunnitelmia varsinkin liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden 

kehittämiseksi. Julkisia jo valmistuneita tai käynnissä olevia investointihankkeita ovat 

mm. uimahallin ja liikuntatalon peruskorjaukset, Koulunmäen yhtenäiskoulun sekä 

Koiviston koulun rakennushankkeet, Palomäen kentälle nouseva uusi paloasema, 

Kotakennään alueen uusi monitoimihalli sekä liikuntapuistoon sijoittuva sisäliikunta-

paikaksi tarkoitettu ylipainehalli. Monitoimihallin lisäksi Kotakennään alueelle tämän 
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vuoden aikana on noussut myös liiketaloja. Äänekosken keskustan uusi kaava mah-

dollistaa uusien kerrostalojen rakentamisen keskustaan, jonka kehittämiseen liittyvät 

myös keskustan uudet katusuunnitelmat. Pääasiassa ikääntyneiden käyttöön tar-

koitetut kaksi asumisoikeustaloa rakennetaan keskustan tuntumaan. Rakentamisen 

lisäksi Äänekoskella on panostettu myös julkisten alueiden viihtyvyyteen, josta malli-

esimerkkinä on Rantapuiston alueen kehittäminen ja uusiminen. 

Äänekoskeen kuuluvan Suolahden alueella on myös tapahtunut uusiutumista. 

Uimahallin huoltotoimet ja kuntosalin peruskorjaus valmistuivat viime vuoden 

puolella. Viime vuoden puolella valmistui myös Suolahden keskuskeittiö Suoja-

rinteen alueelle. Vanhusten hoivapalveluja keskitettiin niin ikään jo viime vuoden 

puolella uuteen Äänekosken kaupungin vuokraamaan palvelutaloon, johon muut-

tivat entisen Suojarinteen tiloissa toiminut vanhuspalveluyksikkö. Uusi Suolahden 

yhtenäiskoulu yhdisti Asemakadun ja Telakkakadun koulut ja uudessa koulussa 

opetustoiminta käynnistyi tämän vuoden alkupuolella. Suolahteen suunnitellussa 

uudessa jäähallissa käyttöön otettavaa ympäristöystävällistä, matalaenergistä tek-

nologiaa ei ole toistaiseksi käytössä vielä missään muualla maailmassa. Hallin raken-

nustöiden odotetaan alkavan vuoden 2019 keväällä. Hallin kokonaiskustannukset 

tulevat olemaan reilut kolme miljoonaa euroa. 

Äänekosken seutukunnan merkittävin ja huolestuttavin tulevaisuuden haaste liittyy 

väestörakenteellisiin tekijöihin. Koko Keski-Suomen maakunnan 23 kunnasta vain 

neljässä kunnassa asukasluvun muutos oli viime vuonna positiivinen, joten ei Ääne-

koski ainoa asukkaita menettänyt kunta ollut, mutta lukumääräisesti suurin menet-

täjä se oli. Asukasluvun muutos Äänekoskella viime vuonna oli 299 asukkaan verran 

negatiivinen. Äänekoski on ollut tällä vuosikymmenellä yli tuhannen asukkaan ver-

ran muuttotappioaluetta. Seutukunnan elinkeinoelämän pitkänajan myönteisistä 

näkymistä huolimatta väestökehitys ei ole lähtenyt kasvuun. Väestöennusteen mu-

kaan seutukunnan työikäisten sekä 0-14 vuotiaiden osuus pienenee ja väestöllinen 

huoltosuhde heikkenee väestön ikääntymisen myötä ainakin seuraavat kymmenen 

vuotta. Ainoa myönteinen kehitys Äänekosken seutukunnan väestönmuutoksessa 

viime vuoden aikana oli nettomaahanmuutto, mutta senkin tulisi olla suuruudel-

taan aivan jotain muuta luokkaa, kuin mitä se viime vuonna oli, jotta sillä voisi olla 

huomionarvoisia myönteisiä vaikutuksia alueen huoltosuhteen kehityksessä. 

Negatiivisen väestömuutoksen seurauksena Äänekosken seutukunnalla uh-

kaksi saattaa nousta ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuus. Varsinkin 
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metalli alan yrityksillä työvoimapula voi tulla yritysten liikevaihdon kasvun esteeksi. 

Yritykset joutuvat panostamaan rekrytointiin aiempaa voimallisemmin ja löytä-

mään uusia keinoja niin uusia työpaikkoja täytettäessä, kuin myös etsiessään eläköi-

tymisien vuoksi korvaavaa työvoimaa. 

Erinomainen esimerkki yrityksestä, joka on pystynyt nujertamaan työvoiman saa-

tavuudessa esiintyvät ongelmat, on Suolahdessa toimiva, kansainväliseen Agco 

konserniin kuuluva Valtra Oy Ab. Maailmanlaajuisilla traktorimarkkinoilla operoiva 

Valtra on palkannut Suolahden tehtaaseensa viimeisen kahden vuoden aikana noin 

160 uutta työntekijää. Se on vaatinut kovaa työtä, mutta ennen kaikkea innovatii-

vista, ennakoivaa ja useita eri keinoja ja yhteistyökumppaneita käyttävää asennetta 

ja toimintaa. Valtra on toteuttanut eri paikkakunnilla muun muassa niin sanottuja 

rekrymiittejä eli rekrytointitapahtumia yhteistyössä Äänekosken kaupungin, Poh-

joisen Keski-Suomen ammattiopiston ja TE-palveluiden kanssa. Valtran ennakko-

luulottomuudesta ja luovuudesta kertoo mopoharrastajien kanssa yhteistyössä 

järjestetyt mopomiittitapahtumat Valtran traktoreiden testialueella Suolahdessa. 

Mopomiitteihin on osallistunut satoja mopoharrastajia aina Viitasaarta ja Jyväskylää 

myöten. Valtra on saanut mopomiiteistä myönteistä työnantajakuvaa ja kuten Valt-

ran turvallisuuspäällikkö, Äänekosken kaupunginhallituksen pj. Kari Kiiskinen toteaa 

10.6.2018 Äänekosken kaupunkisanomissa: ”Tämä on erinomaisen hieno tilaisuus 

yrityksille tukea nuorten toimintaa. Tässähän samalla tuodaan Valtraa tutuksi nuo-

rille, joista voi tulla tulevaisuudessa Valtran omia työntekijöitä.” 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Uusi biotuotelaitos saavutti täyden tuotantokapasiteetin viime vuoden kesän ai-

kana. Rahassa mitattuna tämä tarkoittaa Suomen vientitulojen vuotuisen arvon 

lisäystä vähintään 0,5 miljardilla eurolla. Pellervon taloustutkimus PTT ennusti 

viime vuoden syksyllä sellun viennin kasvavan Suomessa vuoden 2018 aikana 

10–12 prosenttia ja kasvun jatkuvan vielä vuoden 2019 aikana noin 1–3 prosen-

tin verran. Havu sellun kysynnän on arvioitu kasvavan noin kaksi miljoonaa ton-

nia vuoteen 2025 mennessä. Sellun vahvan kansainvälisen kysynnän vuoksi myös 

sellun hinnan PTT ennusti nousevan viime vuoden aikana jo ennestään korkealta 

tasolta 16–18 prosenttia. Biotuotelaitoksen valmistuminen mahdollistaa yhteisiä 

raaka-aine- ja sivutuotevirtoja hyödyntävien biotuoteyritysten verkoston, jota myös 

ekosysteemiksi kutsutaan, rakentumisen tehtaan ja lähiympäristön alueelle. Sellun 
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jatkojalostuksen kehitysvaiheessa ovat muun muassa ligniinistä valmistettavat bio-

tuotteet sekä sellusta valmistettavat tekstiilikuidut.

Hyvänä esimerkkinä ekosysteemin muotoutumiselle on Metsä Groupin innovaatio-

yhtiö Metsä Spring Oy:n ja japanilaisen Itochu Corporationin yhteistyönä tehty noin 

40 miljoonan euron investointipäätös tekstiilikuitua valmistavan koelaitoksen ra-

kentamisesta biotuotetehtaan yhteyteen. Rakennustöiden valmistuttua varsinaisen 

tuotannon pitäisi alkaa tämän vuoden lopussa. Biokuidun tulevaisuuden näkymät 

ovat erinomaiset hyvät. Onhan kysymys maailmanlaajuisista markkinoista ja ym-

päristöä kuluttavalla puuvillan syrjäyttämisestä tekstiilien valmistuksessa uusilla 

ympäristöä säästävillä biotuotteilla. Biokuitua valmistava tuotantolaitos ei ole ainoa 

metsäteollisuuden uusi investointi Äänekoskelle. Metsä Groupiin kuuluva Metsä  

Board investoi 11 miljoonalla eurolla uuteen arkituslinjan rakentamiseen karton-

kitehtaalle. Tavoitteena on, että uusi linja voitaisiin ottaa tuotannolliseen käyttöön 

tämän vuoden syyskuussa. Kartongin markkinat ovat myös maailmanlaajuiset ja 

kartongin kysyntä tulee jatkamaan kasvuaan verkkokaupan kasvun myötä. 

Plänet B rakentaa Äänekoskesta maailman mittaluokan biotalouskeskittymää.  

Plänet B:tä olivat alkuvuodesta 2018 käynnistämässä Työ- ja elinkeinoministeriö, 

Maa- ja metsätalousministeriö, Ääneseudun Kehitys Oy, Keski-Suomen Liitto, Varma, 

Metsä Group sekä konsulttiyhtiö Vision Hunters. Nyt hanketta pyöritetään Ääne-

kosken kaupungin kautta Keski-Suomen Liiton kautta haetulla EAKR-rahoituksella 

vuoden 2020 loppuun. Plänet B:n tavoitteena on tuoda kaupunkiin uusia yrityksiä 

ja parantaa olemassa olevien yritysten menestymismahdollisuuksia. Hankkeessa 

keskitytään erityisesti yritystoimintaa tukevien sekä uusien bio- ja kiertotalouden 

innovaatioiden, verkostojen ja toimintamallien luomiseen. Kun biotaloussektori 

vahvistuu, syntyy yritystoimintaa ja työpaikkoja myös muille toimialoille, esimer-

kiksi palvelusektorille. Innovaatioympäristön rakentaminen on vasta alkumetreillä, 

joten kehittämistyötä jatketaan aktiivisesti. Vielä on täysin auki, tuleeko innovaa-

tioympäristö olemaan yksi fyysinen kokonaisuus vai ennemminkin useista soluista 

koostuva kokonaisuus. Kuuntelemme tässä tarkalla korvalla yritysten ja muiden yh-

teistyökumppaniemme tarpeita. Muut käynnissä olevat hankkeet tukevat osaltaan 

Plänet B -hankkeen tavoitteiden toteutumista. 

Kuten Hirvaskankaan infosivuilla todetaan, niin Hirvaskangas on valtakunnallisesti 

tunnettu liikenteen keskittymä ja hyvän sijaintinsa vuoksi herättää kiinnostusta sekä 

elinkeinotoiminnan että asumisen sijoittumisalueena. Viime vuosina varsinkaan 
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erikoiskauppaan tehdyt panostukset eivät kuitenkaan oikein ole saaneet ilmaa sii-

piensä alle. Viime vuoden aikana kuitenkin tilanne alueen hyödyntämisen ja kehittä-

misen suhteen liikahti pitkän etsinnän jälkeen eteenpäin, kun Suolahdessa toimiva 

traktorinvalmistaja Valtra lisäsi toimintojaan Spektrin toimitiloissa. Valtra siirsi voi-

mansiirron komponenttien uudelleenvalmistustoiminnot Suolahdesta Hirvaskan-

kaalle, mihin Valtra oli jo vuoden 2017 lopussa perustanut huollon koulutuskeskuk-

sen. Äänekosken kaupunki haki ja sai Keski-Suomen liitolta kehittämisrahaa Hirvas-

kankaalle suunnitellulle huolinta- ja logistiikkakeskittymälle. Hankkeen tavoitteena 

on rakentaa alueelle vähintään 25 yrityksen verkosto, jonka myötä syntyisi  

70–80 uutta työpaikkaa. Kustannusarvio on yhteensä 100 000 euroa.

Vahvasta kiinnostuksestaan alueelle tulostaan ovat jo ilmoittaneet mm. metallialan 

valmistavaa teollisuutta sekä logistiikka-alan raskaan kaluston ja metsäkoneiden 

huolto- ja korjaustoimintaa harjoittavia yrityksiä. Hirvaskankaan välittömässä lähei-

syydessä olevan Hirvimäen asuinalueen rakentaminen alkoi viime vuonna ja raken-

taminen on edennyt hyvin. Nyt kun Hirvaskankaan kasvupotentiaalin edellyttämä 

rooli eli palvelu-, logistiikka- ja metallialan liiketoiminnan harjoittaminen, on löyty-

nyt, alueen tulevaisuuden näkymät Äänekosken yhtenä merkittävänä kasvualueena 

ovat realistiset ja odotettavissa on kehityshankkeen tavoitteen ylittävä määrä uusia 

työpaikkoja. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettujen uusien avoimien työpaik-

kojen määrä kasvoi Äänekosken seutukunnalla selvästi vuonna 2018 edellisvuoteen 

verrattuna. Varsinkin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla työpaikkojen määrän 

kasvu oli vahvaa. Yhteensä viime vuonna ilmoitettuja uusia avoimia työpaikkoja oli 

1 305 kappaletta, joka on lähes 30 prosenttia enemmän, kuin mitä avoimien työ-

paikkojen määrä oli vuonna 2017. Seutukunnan huippuvuoden 2016 lukumääriin 

ei viime vuonna aivan ylletty, mutta tätä selittää Äänekosken biotuotelaitoksen 

valmistuminen, joka oli yksi koko Suomen suurimmista rakennushankkeista luoden 

seutukunnalle poikkeuksellisen työmarkkinatilanteen. Lukuun ottamatta siis vuotta 

2016, viime vuoden työpaikkojen määrä oli korkein kymmeneen vuoteen. Työvoi-

man kysynnän merkittävä kasvu ei ollut yllätys biotuotetehtaan valmistumisen sekä 

seutukunnalla olleen hyvän taloudellisen kasvun vaikutuksien vuoksi. 
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Työvoiman tarjonta seutukunnalla on valtaosin vastannut kysyntään. Kuitenkin on 

myös toimialoja, joissa on esiintynyt rekrytointiongelmia. Varsinkin metallialalla 

voidaan puhua todellisesta työvoimapulasta. Ennen kaikkea ammattitaitoisista hit-

saajista, mutta myös koneistajista, ohutlevysepistä sekä raskaan kuljetuskaluston 

asentajista on ollut pulaa. Äänekoskella toimivan Pohjoisen Keski-Suomen ammat-

tiopisto Pokenmetallialan kattava koulutustarjonta tuo helpotusta työvoimapulaan, 

mutta opistosta valmistuvat eivät luonnollisesti ole heti valmistuttuaan nykyisin 

korkean ammattiosaamisen edellyttämällä tasolla. Poke on aloittanut myös yhteis-

työssä Valtran kanssa maatalouskoneasentajien kouluttamisen oppisopimuskoulu-

tuksena. Terveydenhuoltoalalla eniten pulaa on ollut sairaanhoitajista. Sosiaalialan 

korkeakoulutetuista erityisosaajat ja psykologit ovat olleet myös rekrytointiongel-

maisia ammatteja.

Vuoden 2018 aikana ammattitaitoisista metsäkoneenkuljettajista sekä puutava-

ra-auton kuljettajista ei esiintynyt vakavaa työvoimapulaa Äänekosken seutukun-

nalla, vaikka sitä biotuotelaitoksen rakennushankkeen julkistamisen jälkeen pe-

lättiinkin. Oppilaitosten aloituspaikkamäärien lisäykset sekä tietoisuus pysyvistä 

työpaikoista ovat kasvattaneet kiinnostusta alalle hakeutumiseen. Biotuotelaitos 

saavutti tuotannossa viime vuoden puolella täyden kapasiteetin, mutta Keski-Suo-

messa puukauppaa tehtiin ennakoitua vähemmän. Yksityismetsien puukauppa-

määrä kasvoi maakunnassa huomattavasti vähemmän, kuin mitä kasvu keskimäärin 

oli koko maassa. Tällä arvioitua pienemmällä puukaupan volyymilla on myös ollut 

lieviä vaikutuksia työvoiman tarpeeseen.

Yksi puunkorjuuseen tarvittavan työvoiman määrän arvioinnin ongelmana ovat 

kevään ja syksyn kelirikkoajat, joiden kestoa ja ajankohtaa on melko vaikea tietää 

tarkasti etukäteen. Joka tapauksessa on selvää, että metsätalous heijastusvaikutuk-

sineen tulee tulevaisuudessakin olemaan pitkään seutukunnan elinkeinoelämän 

elinvoimaisuuden kannalta merkittävin toimiala. Biotalouteen tulee syntymään 

uusia työpaikkoja alan työpaikkatarjonnan monipuolistuessa ja laajentuessa uusien 

biotuotteiden vallatessa markkinoita. Lisäksi metsäala tulee tarvitsemaan lähitu-

levaisuudessa runsaasti myös uutta korvaavaa työvoimaa eläkkeelle siirtymisien 

vuoksi. Kovin monen vuoden päähän työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa 

ei voida ennakoida, mutta biotuotelaitoksen erinomaiset työllistävät näkymät ulot-

tuvat varsin pitkälle tulevaisuuteen.
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Äänekosken seutukunnan työttömyys on laskenut syyskuusta 2015 alkaen jokai-

sena kuukautena verrattuna edellisvuoden vastaavaan kuukauteen vuoden 2018 

loppuun mennessä. Seutukunnan työttömyysaste oli vielä helmikuussa 2015 peräti 

21,9 prosenttia ja seutukunta oli tuolloin yksi Suomen eniten korkeasta työttömyy-

destä kärsinyt seutukunta. Reilun kolmen vuoden aikana tilanne työllisasteen osalta 

muuttui paljon. Matalimmillaan työttömyysaste viime vuonna oli marraskuussa, jol-

loin se laski 11,7 prosenttiin. Laskua siis peräti 10,2 prosenttiyksikköä. Keskimääräi-

nen kuukausittainen työttömyysprosentti seutukunnalla viime vuonna oli kuitenkin 

vielä 13,1 prosenttia, joka on reilut kolme prosenttiyksikköä yli koko maan keski-

arvon. Vielä toistaiseksi pitkän taantuman seuraukset näkyvät Äänekosken työttö-

myysasteessa, vaikka keskimääräinen kuukausittainen työttömien työnhakijoiden 

määrä onkin laskenut vuodesta 2015 verrattuna viime vuoteen 35,3 prosentilla.

Vuonna 2017 työttömyyden lasku kohdistui selkeästi enemmän miehiin kuin nai-

siin, mutta viime vuonna naisten työttömyys laski hieman miesten työttömyyttä 

enemmän. Pitkäaikaistyöttömyys on laskenut seutukunnalla yhdenjaksoisesti sekä 

vuoden 2017, että vuoden 2018 jokaisena kuukautena. Viime vuoden aikana pitkä-

aikaistyöttömien laskunopeus ei yltänyt enää vuoden 2017 kehityksen nopeuteen, 

mutta viime vuoden ajaltakin voidaan edelleen puhua huomattavan myönteisestä 

kehityksestä. Pitkäaikaistyöttömyyden voidaan olettaa laskevan yhä vuoden 2019 

aikana, mutta jonkin verran maltillisemmin kuin edellisinä vuosina. Kuitenkin on  

hyvin todennäköistä, että tämän vuoden aikana alitetaan finanssikriisin jälkeinen 

matalin taso, joka oli vuonna 2009. Tuona vuonna pitkäaikaistyöttömiä oli keski-

määrin kuukaudessa 307. 

Työttömien nuorten eli alle 25-vuotiaiden työttömyyden suotuisa kehitys seutu-

kunnalla jatkui viime vuonna jo neljättä vuotta peräkkäin. Yleensä on niin, että kun 

työttömien työnhakijoiden määrä laskee, niin se aiheuttaa työttömyysasteen laskun 

hidastumista. Nuorten kohdalla Äänekosken seutukunnalla kuitenkin viime vuo-

den aikana tapahtui päinvastaista kehitystä. Vuonna 2017 nuorten keskimääräinen 

kuukausittain työttömyysaste laski 8,8 prosenttia, mutta viime vuonna laskua oli 

selvästi enemmän eli 15,7 prosenttia. Viime vuoden lopussa alle 25-vuotiaita työttö-

miä oli 181, joka on matalin luku kymmeneen vuoteen verrattuna edellisen vuoden 

vastaavaan aikaan. Työvoiman kysyntä jatkunee kohtuullisen hyvällä tasolla seutu-

kunnalla myös tämän vuoden aikana, mutta nuorten kohdalla työttömyysasteen 
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lasku ei todennäköisesti enää jatku yhtä myönteisenä, kuin mitä lasku oli vuoden 

2018 aikana.
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Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2018 lopussa 189 755 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 1 155 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 6 797.  

 Etelä-Pohjanmaa
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Etelä-Pohjanmaa tunnetaan yrittäjyydestä, viljavasta maaseudusta, vahvasta maa-

taloussektorista sekä monipuolisesta kulttuuritarjonnasta. Maakunnan muutos-

joustavuus on varsin hyvä, alueella ei ole voimakasta riippuvuussuhdetta yksittäi-

seen kapeaan toimialaan. Vahvimmat klusterit ovat elintarviketalous, teknologia-

teollisuus sekä puutuote- ja huonekaluteollisuus. Agrobiotalouden keskittymä on 

kooltaan kansallisesti merkittävä ulottuen vahvasta alkutuotannosta prosessointiin, 

agroteknologiaan, logistiikkaan, monitieteiseen tutkimukseen ja kuluttajakäyttäyty-

misen osaamiseen. Haasteita ovat muun muassa epäsuotuisa demografinen kehitys 

(ml. työvoiman saatavuus), kansainvälistyminen ja alhainen koulutustaso. 

Etelä-Pohjanmaan erityispiirteenä on varsin hajautunut asutus- ja yritysrakenne. 

Elinkeinoelämän, liikenteen ja logistiikan ydinvyöhyke rakentuu kehityskäytävän 

Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava varrelle. Merkittäviä erikoistuneen teollisuuden ja 
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vähittäiskaupan keskittymiä on eri puolilla maakuntaa, erityisesti seutukeskuksissa. 

Kehittyvä kansainvälistyvän matkailun vyöhyke muodostuu Kauhavan Alahärmästä 

Seinäjoen, Kuortaneen ja Tuurin kautta Ähtäriin. Merkittäviä luonto- ja virkistysvyö-

hykkeitä on etenkin maakunnan pohjois- ja itäosissa mutta myös eteläisissä osissa 

Suupohjassa.

Seinäjoen sijainti logistisessa solmukohdassa on koko maakunnan vahvuus, mutta 

mitä kauemmaksi keskuksesta mennään, sitä hankalammaksi muuttuvat liiken-

neolosuhteet. Raideliikenteen kehittäminen Suomen pääradalla on nostettu eri-

tyistavoitteeksi. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen edellyttää kapasi-

teetin ja nopeuden lisäämistä. Pohjoisen pääradan kehittämisellä nähdään olevan 

myönteisiä vaikutuksia myös päästövähennysten toteutumiseen. Etelä-Pohjanmaan 

liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkihankkeita ovat valtatien 19 ja kantatien 67 

kehittäminen osana Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava kehityskäytävää, Seinäjoki-Tam-

pere ratayhteyden kehittäminen osana Botnia liikennekäytävää, valtatien 3 kehittä-

minen välillä Tampere-Kurikka sekä Seinäjoen ja Vaasan välisten liikenneyhteyksien 

kehittäminen sekä valtatien 18 että ratayhteyden kehittäminen. Huolestuttavaa on, 

että tieverkon ylläpitoon käytettävät varat ovat pudonneet kestämättömälle tasolle, 

mikä tarkoittaa korjausvelan paisumista.

Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) vahvista-

minen ja siihen liittyvän korkeakouluverkoston vaikuttavuuden parantaminen ovat 

tärkeitä tavoitteita. Parhaillaan tapetilla ovat kysymykset korkeakouluyhteistyöstä 

ja sen muodoista Tampereen korkeakoulujen kanssa, joka kytkeytyy osaltaan myös 

maakunnan koulutustarjonnan sekä tutkimus- ja kehittämisrakenteen kehittämis-

haasteisiin.

Väestökehityksen trendikäyrä osoittaa maakunnassa yhä huolestuttavampaan 

suuntaan. Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla asui viime vuoden lopussa 

alle 190 000 henkilöä. Vuoden 2018 aikana väestömäärä väheni ennakkotietojen 

mukaan yli tuhannella henkilöllä. Suurimmat muuttotappiot syntyvät nuorista, 

jotka muuttavat opintojen perässä esimerkiksi yliopistokaupunkeihin. Viime vuo-

sien koulutuspaikkaleikkaukset ovat kasvattaneet opintojen perässä muuttavien 

määrää. Iso merkitys on myös syntyvyyden romahtamisella, kuten muuallakin Suo-

messa. Alueen kuntien väestölliset ja taloudelliset huoltosuhteet ovat tässä valossa 

kehittymässä pääosin heikompaan suuntaan. Ainoastaan Seinäjoki on pysynyt 

väestökehityksessä positiivisella uralla. Ulkomaalaisten osuus väestöstä on edelleen 
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valtakunnan alhaisin, vaikka viimeisen kymmenen vuoden periodilla ulkomaalais-

ten määrä on kasvanut selvästi. Väestökehityksen kokonaiskuva ja ennusteet osoit-

tavat, että maakunnassa olisi tarve muodostaa yhteinen tahtotila ja konkreettinen 

toimenpideohjelma maahanmuuton lisäämiseksi.

Etelä-Pohjanmaalla on syntynyt useita eri kehitysasteen ekosysteemejä, joilla on 

kiinteät yhteydet alueen korkeakoulutoimijoihin professuurien rahoituksen ja 

TKI-toiminnan kautta. Seinäjoen seudulla toimii teknologiateollisuuden yritysten ja 

oppilaitosten muodostama Tech Team -verkosto. Tavoitteena on osaajapulan ratkai-

seminen sekä myynnin ja investointien kasvu. Järviseudulla toimiva, vakiintunut ja 

kasvava 11 yrityksestä koostuva metalliteollisuuden ekosysteemi on La Alucenter. 

Lisäksi SeAMK:n IoT-Compass Hub kehittää digitaalisen valmistuksen ja teollisen 

internetin ekosysteemiä tukemaan valmistavaa pk-teollisuutta. Ruoka-alalla on mer-

kittävä, parhaillaan kehitysvaiheessa oleva ekosysteemi AB Seinäjoki, jonka ytimen 

muodostavat SeAMK, Into Seinäjoki Oy, Foodwest Oy, yliopistokeskus ja Luonnon-

varakeskus. 

Etelä-Pohjanmaan yritystiheys on Suomen korkeimpia, mutta yrittäjyyttä luonneh-

tii mikro- ja pienyritysvaltaisuus. Alueella on kohtuullisen vähän korkeaa arvonlisää 

tuottavia suuria veturiyrityksiä. Suurten, keskisuurten ja pienemmissä kokoluokissa 

operoivien yritysten välillä on huomattavia kehityskuiluja, jotka tuovat omat haas-

teensa verkostomaisten toimintamallien kehittämiselle. Kasvuhakuisuus ja uusien 

innovaatioiden ennakkoluuloton hyödyntäminen ovat tärkeitä tavoitteita, joiden 

merkitys kasvaa kasvamistaan. Myönteistä on, että myös Seinäjoen ammattikorkea-

koulu on tarttunut haasteeseen ja panostanut määrätietoisesti teollisen valmistuk-

sen demonstraatio- ja kehittämisympäristöihin

ELY-keskus kannustaa yrityksiä käyttämään meneillään olevan EU-ohjelmakauden 

(2014-2020) hyvän rahoitustilanteen suomia mahdollisuuksia hyödyksi. Yritysten 

kehittämispalvelut, yrityksen kehittämisavustus ja maaseudun yritystuki ovat hyviä 

välineitä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Rahoitusta suunnataan erityisesti 

kasvuhakuisille ja kansainvälistyville pk-yrityksille. Lisäksi tavoitteena on edistää 

maakunnan vahvojen toimialojen uudistumista ja parantaa alihankintaverkostoissa 

toimivien yritysten kilpailukykyä. Digitaalisia alustoja, tekoälysovelluksia, robotiik-

kaa ja teollista internetiä hyödyntäviä yrityksiä on maakunnassa aivan liian vähän. 
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Yritysten nettoperustanta on ollut Etelä-Pohjanmaalla laskusuunnassa viime vuo-

sina. Uusien yritysten perustamisaktiivisuuden arvioidaan kuitenkin jonkin verran 

piristyneen, vaikka vapaana olevalle työvoimalle on ollut muutenkin kysyntää. Myös 

perustamisvaiheessa olevien yritysten liiketoimintasuunnitelmien laadun arvioi-

daan parantuneen. Väestön ikääntymisen myötä omistajavaihdosten sujuvuuden 

merkitys korostuu vuosi vuodelta. Maakunnassa onkin tehty tuloksekasta työtä sen 

suhteen, että omistajavaihdokset sujuvat kitkattomasti sekä myyjän että ostajan 

kannalta.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä julkaise-

man Pk-yritysbarometrin mukaan maakunnan pk-yritykset arvioivat suhdannenä-

kymät vielä syksyllä varsin myönteisiksi. Helmikuussa 2019 julkaistut tuoreimmat 

pk-barometritulokset kuitenkin osoittavat, että pk-yritysten suhdanneodotukset 

ovat muuttuneet kokonaisuudessaan aiempaa vaisummiksi sekä Etelä-Pohjan-

maalla että muualla Suomessa. Kokonaisuudessa tilannetta pidetään edelleen koh-

tuullisena. Esimerkiksi teollisuuden tuotantokapasiteetti on yhä varsin hyvin hyö-

dynnettynä. Kansainvälisessä taloudessa on kuitenkin useita kriisipesäkkeitä, jotka 

varjostavat näkymiä ja luovat epävarmuutta toimintaympäristöön. Toisin sanoen, 

varovaisuus on yrityksissä lisääntynyt.

Elintarviketeollisuudessa alueelliset investoinnit ovat pitäneet yllä positiivista poh-

javirettä. Aasian markkinoiden avautuminen on tarjonnut uusia mahdollisuuksia 

lihateollisuudelle. Toisaalta lihateollisuudessa on myös käyty yhteistoimintaneuvot-

teluja toiminnan tehostamiseksi. Useat pk-yritykset ovat laajentaneet tuotantoaan, 

rekrytoineet työvoimaa ja pyrkineet hakemaan jalansijaa myös kv-markkinoilta. 

Ruokaosaamisen kehittäminen on muutoinkin ottamassa uusi harppauksia. Elintar-

vikealan kehitysyhtiö Foodwest Oy on siirtymässä uusiin toimitiloihin Seinäjoella, 

joiden yhteyteen rakentuu myös koetehdas. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on 

puolestaan rakentamassa uutta laboratorio- ja kehitysympäristöä (Frami Food Lab), 

joka tarjoaa synergisen kehittämisympäristön opiskelijoiden, tutkijoiden ja yritysten 

käyttöön.

Maatalouden kannattavuus on edelleen heikko, johon sääolojen ääri-ilmiöt ovat 

tuoneet omat haasteensa. Usko tulevaisuuteen on tästä huolimatta kohtuullisen 

vahva. Investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin myönnetyn rahoituksen määrä oli 
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viime vuonna ennätyksellisen korkea. Etenkin lypsy- ja nautakarjataloudessa on 

rakennettu runsaasti uusia tuotantotiloja. Investoinnit keskittyvät maakuntakeskus 

Seinäjoen ympäryskuntiin. Alkuvuoden perusteella rahoituksen kysynnän arvioi-

daan jatkuvan vilkkaana. 

Kone- ja metalliteollisuudessa yritysten työkuormassa on vaihtelua. Näkymät ovat 

edelleen varovaisen myönteisiä, joskin vientikysynnän vaimenemisen heijastukset 

arvoketjuissa ovat yhtenä huolenaiheena. Epävarmuutta osalle yrityksistä luo lyhyt 

tilauskanta, mutta haasteena on myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaami-

nen. Metallialalle onkin koulutettu viimeisen vuoden aikana runsaasti uusia työnte-

kijöitä. Myös tila- ja laiteinvestointien osalta on edelleen positiivista liikehdintää eri 

puolilla maakuntaa. 

Puutuote- ja taloteollisuuden osalta uudistumista on tapahtunut kohtuullisen pal-

jon ja odotukset tulevasta ovat virinneet. Kauhajoella sijaitseva CLT Plant Oy, sekä 

Alavudella CLT-elementtejä valmistava Alavus Tilaelementit Oy käynnistivät tuotan-

tonsa. Alajärvellä toimiva CLT Finland Oy on puolestaan lisännyt tuotantokapasi-

teettiaan. Myös sahateollisuudessa ja hirsirakentamisessa on ollut meneillään mitta-

via investointeja. Talopaketteja valmistavassa teollisuudessa näkymät ovat jokseen-

kin vaisummat.

Huonekaluteollisuuden osalta vientimarkkinoille suuntautuneiden yritysten jou-

kossa on ollut positiivista virettä. Toisaalta yleiskuva pysyy haasteellisena. Toimialan 

ikärakenne on vinoutunut ja alaa tukevia koulutuspaikkoja on leikattu kaikilta kou-

lutusasteilta. Myönteinen uutinen on, että puu- ja huonekalualan ammatillinen kou-

lutus on käynnistetty Suupohjassa uudelleen. Sähköisen kaupan perinpohjainen 

haltuunotto ja keskinäisen yhteistyön kehittäminen ovat huonekalujen valmistajille 

ja huonekalukaupalle tärkeitä kehittämiskohteita. 

Kaupan ja palvelujen odotukset ovat kohtuulliset myönteisen talouskehityksen 

johdosta, mutta kuluttajien heikentyneet odotukset tulevasta saattavat hiljalleen 

vaikuttaa näkymiin. Sekä keskuskaupungissa että seutukaupungeissa on raken-

teilla tai suunnitteilla liikekeskuksia ja olemassa olevien liikekeskusten laajennuksia. 

Seinäjoen Ideaparkin infrarakennustyöt alkoivat Seinäjoen Joupissa kesäkuussa, ja 

rakennusurakan arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2019 marras-

kuussa. Kokonaisinvestoinnin arvo on noin 100 miljoonaa. Hankkeen valmistumisen 
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jälkeiset työllisyysvaikutukset arvioidaan merkittäviksi. Maakunnan reuna-alueiden 

osalta palvelusektorin tulevaisuushorisontti on huolestuttava.

Matkailualan osalta näkymien arvioidaan olevan myönteisiä, mutta yhteisponniste-

luja kaivataan, että maakunnan eri osat voisivat nostaa houkuttelevuuttaan. Erityi-

sesti ulkomaisten matkailijoiden osuutta alueella vierailleista olisi kyettävä kasvatta-

maan, sillä se on edelleen huomattavan alhainen. Maakunnan vahvuutena on run-

sas tapahtumatarjonta, jonka vuosittainen vipuvaikutus on huomattava. Odotukset 

matkailun kasvuun Ähtäriin saapuneiden pandojen myötä ovat merkittävät, mutta 

on selvää, että eritasoisten yhteistyöverkostojen ja uusien palvelukokonaisuuksien 

rakentaminen ei realisoidu hetkessä.

Rakentaminen on ollut alueella vähintään kohtuullista, mutta mittavimmat inves-

toinnit keskittyvät keskuskaupunkiin ja sen lähikuntiin. Seinäjoella asuntorakenta-

misessa on ollut usean vuoden mittainen buumi, joka on hiljalleen tasaantumassa. 

Julkisia rakennushankkeita on meneillään eri puolilla maakuntaan. Esimerkiksi 

Seinäjoella on käynnistynyt sairaanhoitopiirin psykiatrian ja kuntoutuksen M-talon-

hanke, jonka rakentamisurakan kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa. Kauhavalla 

ja Lapualla on alkanut uusien koulukeskusrakentaminen rakentaminen. Kurikassa 

ammattikoulu ja Lukio pääsivät puolestaan vuodenvaihteessa muuttamaan uudelle 

kampukselle.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Maakunnan työllisyysaste on työvoimatutkimuksen perusteella Manner-Suomen 

korkein. Työllisten määrän arvioidaan edelleen kasvavan maltillisesti. Kysyntä on 

ollut aktiivista, sillä avoimia työpaikkoja oli viime vuoden aikana reilut 4000 kappa-

letta (28 %) enemmän kuin vuonna 2017. Pidemmän ajan ongelmana on meneil-

lään oleva työvoiman määrän lasku ikärakenteesta ja negatiivisesta muuttotaseesta 

johtuen. 

Työvoiman saatavuusongelmat ovat olleet melko yleisiä, mikä näkyy myös työpaik-

kojen avoinnaolon keston pitkittymisenä. Sosiaali- ja terveysalalla rekrytointihaas-

teet ovat olleet kroonisia, mutta myös teollisuuden ja rakentamisen tilanne on vai-

keutunut selvästi. Oma haasteensa on myös, että maakunnan avaintoimialat eivät 

ole nuorten keskuudessa kaikkein houkuttelevimpia. Nuorisoasteella aloittaneiden 

määrät ovat selvästi alimitoitetut, jos niitä verrataan esimerkiksi metalliteollisuuden 
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arvioituun eläkepoistumaan. Myös työvoiman alueellinen liikkuvuus on selkeä 

haaste, joka tuo oman lisänsä kohtaanto-ongelmiin. Mikäli tarkastelua lavennetaan 

osaamisalueisiin, on digiosaamisen kehittäminen eräs tärkeimmistä kehittämiskoh-

teista. ICT-alan osaajien kasvava tarve on ilmeinen tulevaisuushaaste maakunnan 

avaintoimialoilla.

Maaliskuussa toteutetun ammattibarometrin mukaan maakunnassa on pulaa esi-

merkiksi rakennusinsinööreistä, konetekniikan asiantuntijoista, koneenasettajista 

ja koneistajista, hitsaajista ja kaasuleikkaajista, yleis- ja erikoislääkäreistä, psykolo-

geista, sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista, sosiaalialan erityisasiantuntijoista, 

lastentarhan opettajista, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoista, ravintola- 

ja suurtaloustyöntekijöistä, tarjoilijoista ja toimisto- ja laitossiivoojista. Ylitarjontaa 

arvioitiin olevan esimerkiksi yleissihteereistä, kirjastotyöntekijöistä, koulunkäynti-

avustajista, huonekalu- ja konepuusepistä, pankkitoimihenkilöistä, käytön tukihen-

kilöistä ja vaattureista. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa laskuaan. Tammikuussa 2019 työttömien 

määrä Etelä-Pohjanmaalla oli noin 6651 henkeä, mikä on 762 henkilöä (-10,3) vä-

hemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 7,8 % 

oli Manner-Suomen toiseksi alhaisin, Pohjanmaan ELY-keskusalueen jälkeen. Suo-

tuisan kehityksen ennakoidaan jatkuvan, joskin työttömyyden lasku alkaa ennen 

pitkää hidastua. Käytännössä vapaana olevat työvoimareservit ovat jo lähes yhtä 

niukat kuin ennen syksyllä 2008 alkanutta finanssikriisiä. Tilannetta kärjistää maa-

kunnan negatiivinen muuttotase.

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 42 % ja miehiä 58 %. Naisten työttömyys on 

laskenut vuoden aikana nopeammin kuin miesten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 

työnhakijana 1083, mikä on 115 vähemmän (-9,6 %) kuin vuotta aikaisemmin. Yli 

50-vuotiaita oli työttömänä 2454 henkilöä, mikä on 342 henkilöä (-12,2) vähemmän.

Pitkäaikaistyöttömiä oli alkuvuonna 836, mikä on 473 henkeä vähemmän (-36,1 %) 

kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys on laskenut ennakoitua nopeammin, 

mutta työttömyyden pitkittymisen ehkäisemisessä riittää edelleen haasteita.



315

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Ulkomaisia työttömiä työnhakijoita oli 290 henkeä. Muista tunnusluvuista poiketen 

ulkomaalaisten työttömyys nousi alkuvuonna. 

Seinäjoen seutukunta

Ilmajoki, Kauhava, Kurikka, Lapua, Seinäjoki

Seinäjoen seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 126 906 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö kasvoi ennakkotietojen mukaan 50 henkilöllä.  

Vuoden 2018 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,8 % ja 

työttömiä työnhakijoita oli 4 618.  

  Seinäjoen seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +

Työttömyyden määrä ja rakenne + + +

Työvoiman saatavuus - 0 0

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet 

Seinäjoen seutukunnan keskeisiä toimialoja ovat elintarviketuotanto ja siihen 

liittyvä monisyinen arvoketju, kone- ja metalliteollisuus, rakennusteollisuus sekä 

tukku- ja vähittäiskauppa. Luovien alojen osalta rytmimusiikin ja erilaisten kulttuuri-

tapahtumien ympärille on rakentunut monipuolista osaamista. 

Seutukunnan yritysilmasto ja vetovoimaisuus yritysten sijaintipaikkana on erin-

omainen. Seinäjoen itäväylän ja sen läheisyyteen kaavoitetun teollisuusalueen luo-

maa kehityspotentiaalia on hyödynnetty määrätietoisesti. Seinäjoen sijainti raide-

liikenteen solmukohdassa on kilpailukykytekijä, jonka merkitys kasvaa tulevaisuu-

dessa entisestään.
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Etelä-Pohjanmaalla väestönkasvu on jo pitkään ollut Seinäjoen ja sen lähikuntien 

varassa. Viimeisen kuuden vuoden aikana kasvun kehä on kuitenkin entisestään  

supistunut.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

Elinkeinoelämän näkymät arvioidaan edelleen kohtuullisen positiivisiksi. Helmi-

kuussa julkaistun Pk-barometrin mukaan Seinäjoen seutukunnan odotuksia  

kuvaava saldoluku oli jonkin verran parempi kuin maakunnassa keskimäärin.

Seutukunnassa on merkittäviä elintarvikkeita jalostavia yrityksiä, kuten Atria Oyj, 

Altia Oyj, Valio Oyj, Juustoportti Oy sekä Suomen Rehu Oy. Kehitysnäkymät elin-

tarviketeollisuudessa ovat suotuisat. Kurikan Jalasjärvellä sijaitseva Juustoportti 

on perustanut uuden tehtaan vegaanisten tuotteiden valmistukseen. Härkis Oy 

Kauhavalla kasvaa ja lisää työvoimaa Härkis-tuotantoon. Yrityksellä on meneillään 

noin 10 milj. euron laajennusinvestointi, joka saadaan tuotantokäyttöön kevään 

kuluessa. Härkiksen markkinoille tuonut Verso Food Oy on myyty norjalaiselle  

Kavli Oy:lle. Tuotanto pysyy kuitenkin Suomessa ja uudella kumppanuudella  

tavoitellaan nopeampaa laajentumista uusille markkinoille ja uusiin tuote  ryhmiin.

Myös metalliteollisuus on merkittävää seutukunnassa. Metallialalla positiivia 

signaaleja on havaittavissa sekä rekrytointien että laajennusinvestointien muo-

dossa. Finn-Powerin (Prima Power) uusi tuotantohalli on otettu tuotantokäyttöön 

Seinä joen Roveksen teollisuusalueella. Yhtiön vanhoihin toimitiloihin Kauha-

valla on muuttamassa Piristeel Oy, joka on sopinut myös osakekaupoista Ruukki 

Constructionin kanssa. Yritysjärjestely tukee Piristeelin kasvustrategiaa koti-

maassa sekä vahvistaa yrityksen kansainvälistymistä.

Kauppa keskittyy etenkin erikoistavaran osalta maakuntakeskukseen. Seinäjoella 

Ideaparkin rakennustyöt ovat edenneet aikataulujen mukaisesti ja avajaisia viete-

tään kuluvan vuoden loppupuolella. Kauhavalla on puolestaan meneillään uuden 

S-ryhmän kauppakeskuksen rakentaminen, jonka on tarkoitus valmistelua kuluvan 

vuoden syksyllä. Molemmilla hankkeilla on huomattavia työllisyysvaikutuksia.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Kysynnän ennakoidaan jatkuvan vähintään kohtuullisena, sillä yksistään keskuskau-

pungissa meneillään olevat investoinnit luovat positiivista buustia työmarkkinoille. 

Työllisten määrän arvioidaan kasvavan maltillisesti metalliteollisuudessa, keittiö- ja 

ravintola-alalla, palvelusektorilla, rakentamisessa sekä hoitoalalla. 

Kevään ammattibarometrin mukaan pulaa on useissa ammateissa. Metallialalla 

pulaa on sekä koneistajista, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoista, hit-

saajista sekä konetekniikan erityisasiantuntijoista. Keittiö- ja ravintola-alalla pulaa 

on ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, tarjoilijoista ja pikaruokatyöntekijöistä, 

rakentamisessa betonirakentajista ja raudoittajista, eristäjistä, kattoasentajista ja 

rakennusalan työnjohtajista. Hoitoalalla pulaa on lähes kaikissa ammattiryhmissä. 

Lisäksi esimerkiksi ravintola-alalla työajat heikentävät alan vetovoimaa. Työvoiman 

ylitarjontaa on esimerkiksi yleissihteereissä, johdon sihteereissä, kirjastotyönteki-

jöissä, käytön tukihenkilöissä ja huonekalu- ja konepuusepissä.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömyys on laskenut seutukunnassa hieman maakunnan keskimääräistä hitaam-

min, joskin nopeammin kuin koko maassa. Työttömien työnhakijoiden määrä on 

vielä jonkin verran korkeampi kuin vuosien 2007 ja 2008 vaihteessa. Työttömyyden 

odotetaan edelleen laskevan.

Työttömiä työnhakijoita oli tammikuussa 8,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta 

aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden osalta muutos parempaan oli noin 7 prosenttia ja 

yli 50-vuotiaiden 12 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut vuoden 

takaisesta yli 30 prosenttia. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä 

lisääntyi alkuvuonna hieman, mikä poikkeaa yleiskuvasta.
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Suupohjan seutukunta

Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva 

Suupohjan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 21 778 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 462 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien  

työn hakijoiden osuus työvoimasta oli 8,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 797.  

 Suupohjan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Merkittäviä toimialakeskittymiä Suupohjassa on elintarvikesektorilla, huonekalujen 

valmistuksessa ja materiaalinkäsittelyalalla sekä logistisissa järjestelmissä. Kauppa 

ja palvelut keskittyvät alueella Kauhajoelle. Alkutuotannon osuus on selvästi koko 

maan ja myös Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa korkeampi. Tähän vaikuttaa etenkin 

Isojoen ja Karijoen suuri alkutuotantovaltaisuus. Suupohja onkin merkittävä ruoka-

perunan tuotannon ja jalostuksen keskittymä, jonka osuus koko maan ruokaperu-

nan tuotannosta on 50 %.

Haasteena on edelleen kuntien heikko taloudellinen tilanne, nuorten poismuutto, 

väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen. 

Teollisuustilojen puute on nousemassa haasteeksi, joka heikentää seutukunnan yri-

tysten kasvupotentiaalia sekä uusien yritysten sijoittumismahdollisuuksia alueelle.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Helmikuun Pk-barometrin mukaan yritysten suhdanneodotukset olivat Suupoh-

jassa hieman myönteisimmät kuin maakunnassa keskimäärin. Arviot olivat kuiten-

kin vaisumpia kuin syksyllä.
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Suupohjan metallialan yritysten näkymät ovat edelleen melko suotuisat. Ala on kes-

kittynyt materiaalin käsittelyyn ja logistisiin järjestelmiin sekä sitä tukevaan alihan-

kintaverkostoon. Ala on rekrytointien kannalta haastava, koska tilaukset tehdään 

projektitoimituksina ja välillä yrityksillä on tarvetta rekrytoida ja välillä taas joudu-

taan lomauttamaan. Yritykset viestittävät työvoimapulasta, mutta se ei ole kuiten-

kaan konkretisoitunut avoimina työpaikkoina. 

Puu- ja huonekalualalla on tilanne varsin vaihteleva. Osa huonekalualan yrityksistä 

menestyy kohtuullisesti, mutta osalla tuotanto hiipuu ja yrittäjät eläköityvät. Puu-

tuotetoimialalle on syntynyt uusia toimijoita, esimerkiksi CLT-tuotannon muodossa. 

Taloteollisuudessa toimintaa on ajettu pienemmällä kapasiteetilla ja osa toimijoista 

on siirtynyt pienrakennusten valmistajaksi.

Elintarvikealan suhteen näkymät ovat melko vakaat. Yrityksistä merkittävin on Atria 

(A-Pihvi Kauhajoki Oy), jolla on Kauhajoella n. 200 henkilöä työllistävä Pohjoismai-

den suurin nautateurastamo. Suupohjassa on lisäksi paljon pieniä elintarvikealan 

yrityksiä mm. perunanjalostuksessa, lihatuotteiden jalostuksessa, marja- ja mehu-

tuotteissa sekä leipomotuotteissa. Lisäksi merkittävää on salaattien kasvihuonevil-

jely. Viime vuoden kesällä Karijoelle siirtyi Dagsmark Petfood Oy, joka on kasvatta-

massa tuotantoaan.

Muoviteollisuudessa näkymät ovat myönteiset. Esimerkiksi terveydenhuollon imu-

pussijärjestelmiä valmistava Serres Oy tähyää vahvasti uusille markkinoille.

Kauppa ja palvelut keskittyvät alueella Kauhajoelle. Merkittävä työllistäjä kaupan alalla 

on Isojoen Konehalli Oy, joka on laajentanut toimintaansa määrätietoisesti jo vuosia.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin viime vuonna hieman enemmän kuin edelli-

senä vuonna. Kysynnän arvioidaan jatkuvan kohtuullisena, eli haasteet osaavan työ-

voiman saatavuuden osalta jatkuvat. 

Lähitulevaisuudessa rekrytointiongelmien arvioidaan kohdistuvan mm. seuraaviin 

ammatteihin: yleislääkärit, hammaslääkärit, psykologit, sairaanhoitajat, sosiaalityön 

asiantuntijat, peruskoulun ja lukion opettajat, lastentarhanopettajat, myyntiedus-

tajat, metsätyöntekijät, konetekniikan asiantuntijat, hitsaajat ja kaasuleikkaajat, 
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koneistajat, muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät ja betonityöntekijät. Kysyn-

tään nähden ylitarjontaa arvioidaan olevan esimerkiksi yleissihteereistä, konepuu-

sepistä, pankkitoimihenkilöistä ja teollisuusompelijoista. 

Alueella on vireillä hanke, jolla haettaisiin työvoimapula-aloille ulkomaista työ-

voimaa sekä haettaisiin uudentyyppisiä keinoja alueella jo asuvien ulkomaalaisten 

työllistämiseksi. Yleishavaintona on, että yritysten odotukset työnhakijoiden osaa-

mistasosta ovat edelleen varsin korkeat.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Suupohjan seutukunnassa on pitkään ollut Etelä-Pohjanmaan heikoin työllisyys-

tilanne, mutta nyt se on samalla tasolla kuin muualla maakunnassa ja laskuvauhti 

on ollut maakunnan keskimääräistä nopeampaa. Seutukunnan historiaan peilaten 

työttömien työnhakijoiden lukumäärä on lähes ennätyksellisen alhainen. Myöntei-

sen kehityksen ennakoidaan jatkuvan, mutta työttömyyden laskun hidastuvan.

Työttömien työnhakijoiden määrä oli tammikuussa 14 prosenttia viime vuoden  

vastaavaa ajankohtaa alhaisempi. Myös alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden osalta 

hakijamäärät ovat laskeneet suunnilleen samassa tahdissa. Naisten työttömyys on 

laskenut miesten työttömyyttä nopeammin. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärät on 

laskenut reippaasti, lähes 50 prosenttia vuodentakaisesta tilanteesta. 
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Järviseudun seutukunta

Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli

Järviseudun seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 20 245 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 313 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 735.

 Järviseudun seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 0
Työttömyyden määrä ja rakenne + 0 0
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Hirsitaloteollisuudella, sahateollisuudella, alumiinin jatkojalostuksella sekä  

metalli- ja rakennusteollisuudella on suuri merkitys seutukunnalle. Myös alku-

tuotanto ja turkistalous ovat alueellisesti merkittäviä elinkeinoja.

Alueellisena uhkana koetaan epäsuotuisa ikärakenne ja negatiivinen muutto-

tase. Nuoret muuttavat Järviseudulta opintojen ja töiden perässä suuriin kasvu-

keskuksiin eikä paluumuuttoa ole suurissa määrin tapahtunut. 

Toisen asteen koulutuksen kyky tuottaa osaavaa työvoimaa alueen teollisuuden 

tarpeisiin nähdään elinehtona ja osin myös tulevaisuushaasteena.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät 

Helmikuun Pk-barometrin mukaan yritysten suhdanneodotukset ovat heikenty-

neet huomattavasti. Tilannetta kuvaava saldoluku oli selvästi heikompi kuin maa-

kunnassa keskimäärin. Seututoimijoiden arvioiden mukaan mitään dramaattista 

muutosta ei ole kuitenkaan havaittavissa.
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Sahateollisuudessa näkymät arvioidaan myönteisiksi. Keitele Timber Oy on tehnyt 

mittavat investoinnit Alajärven sahalle viimeisten kahden vuoden aikana, joilla  

tuotantokapasiteettiä on nostettu. Uusi suursaha otettiin käyttöön viime vuoden 

elokuussa. Kasvulle ja uusille rekrytoinneille on luotu hyvä perusta. 

Puutuoteteollisuudessa on kaksijakoiset näkymät. Toissa vuonna Alajärven Hois-

kossa aloittanut CLT-Finland Oy on edennyt toiminnassaan suunnitelmien mukaan 

ja pyrkii kasvattamaan tuotantoaan hallitusti. Hirsitaloteollisuudessa on valmistunut 

investointeja, mutta tällä hetkellä näkymissä on jonkinasteisia kysymysmerkkejä.

Alajärven ja Vimpelin rajalla on yksi Suomen kolmesta alumiiniteollisuuden keskit-

tymästä, jonka näkymät ovat edelleen suotuisat ja työpaikkoja on ollut tarjolla  

tasaiseen tahtiin. Muussa metalliteollisuudessa on aistittavissa jonkin asteista  

varovaisuutta. 

Turkisalalla on vallinnut jokseenkin haasteellinen markkinatilanne. Kysyntä ja  

tarjonta eivät ole tasapainossa, mikä heijastuu myös toimialan investointeihin.

Kaupan alalla päivittäistavarakaupassa on kohtuullinen tilanne ja uusia investoin-

tejakin on valmistunut. Erikoistavarakaupan osalta on haasteita, johon vaikuttaa 

sekä keskittymiskehitys että alati lisääntyvä verkkokaupan tarjonta. 

Matkailualalla on tapahtunut tervehtymistä. Kylpylä Kivitippu Lappajärvellä on 

otettu jälleen matkailukäyttöön ja erilaisia kehittämishankkeita on meneillään. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Uusien työpaikkojen määrä oli viime vuonna lähes 2000-luvun huippuvuosien  

tasolla. Kysynnän arvioidaan jatkuvan kohtuullisena, vaikka varovaisuuttakin on  

ilmassa. Saha- ja puuteollisuudessa rekrytointien ennakoidaan tehtyjen investoin-

tien myötä jatkuvan. Teollisuudessa on muutoinkin meneillään jo kesäajan kausi-

työpaikkojen hakuprosessit, joiden perusteella paikkoja on tarjolla kohtuullisen  

runsaasti. Kesäkaudella myös matkailu- ja palvelualojen kysyntä tulee kasvamaan.

TE-toimiston maaliskuussa tekemän ammattibarometriarvion mukaan hakijapu-

laa on useilla sektoreilla. Sosiaali- ja terveysalalla haasteiden kirjo on laaja. Hakija-

pula koskee mm. yleis- ja erikoislääkäreitä, ylihoitajia, psykologeja, sosiaalityön 
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erityisasiantuntijoita ja sairaanhoitajia. Opetusalalla haasteet koskevat erityisopet-

tajia ja lastentarhanopettajia. Metalliteollisuudessa pulaa on esimerkiksi hitsaajista, 

koneistajista, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoista sekä konetekniikan 

asiantuntijoista. Ylitarjontaa on etenkin yleissihteereistä ja koulunkäyntiavustajista.

Järviseudun ammatti-instituutti on siirtämässä koulutustaan voimallisesti yrityksissä 

tapahtuvaksi, jolla arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia työvoiman kohtaanto- 

ongelmiin.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömyys on laskenut seutukunnassa jonkin verran maakunnan keskimääräistä 

nopeammin. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä on noin sata henkilöä al-

haisempi kuin vuosien 2007–2008 korkeasuhdannevaiheen aikana. Lähitulevaisuu-

dessa työttömyyden laskun arvioidaan jonkun verran hidastuvan, mutta myöntei-

sen trendin odotetaan jatkuvan. Kuntien väliset erot työttömyysasteissa on suuret: 

Vimpelissä työttömyysaste oli 6,6 % ja Soinissa korkein 10,8 %.

Työttömiä työnhakijoita oli tammikuussa noin 10 prosenttia vähemmän kuin vas-

taavaan aikaan viime vuonna. Naisten työttömyys on laskenut kyseisellä tarkastelu-

jaksolla nopeammin kuin miesten. Nuorten alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden 

työttömyys on laskenut suunnilleen samassa tahdissa kuin kokonaistyöttömyys. 

Pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon liittyvät toimet ovat edelleen tarpeen, vaikka 

pitkä aikaistyöttömien määrä on laskenut viime vuoden tammikuusta noin 37 pro-

senttia. Useassa alueen kunnassa on meneillään hankkeita, joilla haetaan uusia  

ratkaisuja pitkittyvän työttömyyden ehkäisemiseen esimerkiksi monialaisen  

yhteistyön kautta. 
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Kuusiokuntien seutukunta

Alavus, Kuortane, Ähtäri

Kuusiokuntien seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 20 826 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 430 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 647.  

 Kuusiokuntien seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + 0
Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Seutukunnan merkittävimpiä teollisuustoimialoja ovat erikoistunut metalliteolli-

suus (alumiiniveneet, julkisivurakenteet ja säiliöt) sekä puusepäntuotteiden val-

mistus. Vähittäiskaupalla (Tuurin kauppa- ja elämyskeskus) on merkittävä rooli sekä 

taloudellisesti että alueen vetovoiman ja imagon kannalta. Matkailuelinkeinossa 

on paljon odotuksia ja alueella uskotaan pandojen myötä vahvaan kasvuun sekä 

sesonkiaikojen pidentymiseen. Matkailu-, liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tarjonta 

on monipuolista, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää alueen houkuttele-

vuutta ympärivuotisena matkailukohteena. Myös maa- ja metsätaloudella on vahva 

merkitys alueella.

Väestön väheneminen on uhka ja huolenaihe alueella. Seutukunnan ikärakenteen 

johdosta erityishaasteeksi koetaan työvoiman saatavuus ja pysyminen alueella, sekä 

yrittäjäkunnan eläkepoistuma. Työvoimatarpeita koskevissa saatavuusongelmissa 

näkyy myös maakunnan sisäisen liikkuvuuden haasteet.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Näkymät nähdään edelleen melko myönteisinä, vaikka Pk-barometrissä yritykset  

arvioivat suhdannenäkymiä hieman varovaisemmin kuin maakunnassa keskimäärin.
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Yritysten uusperustanta oli viime vuonna kohtuullista. Starttirahojen kysyntä on ol-

lut myös kuluvan vuoden alkupuolella vilkasta. Omistajanvaihdosten onnistuminen 

nähdään erityishaasteena.

Metalliteollisuudessa kokonaistilanne on kohtuullinen, vaikka tilannekuvassa on 

vaihtelua. Veneteollisuuden osalta ilmassa on epävarmuutta, koska ala on suhdan-

neherkkä. Rekrytointien osalta on tällä hetkellä varovaisuutta, mutta toisaalta eri-

koisosaajien kysyntään ei alueella kyetä vastaamaan. 

Rakennustuoteteollisuuden näkymät arvioidaan melko positiivisiksi. Alavudella on 

aloittanut toimintansa CLT- kerrostalomoduuleja valmistava yritys Alavuden Tila-

elementit Oy. Toimintaa on tuettu rekrytointikoulutuksen avulla, jonka on läpikäy-

nyt yli 30 henkilöä. Myös ovien ja ikkunoiden valmistuksessa tilauskannat arvioi-

daan kohtuullisen hyviksi.

Kaupanalalla ja matkailussa odotukset ovat olleet korkealla pandamatkailun joh-

dosta, sillä viime kesä ja syksy sujuivat varsin positiivisissa merkeissä. Alueella on 

vahva usko matkailijamäärien lisääntymiseen ja sesonkiajan laajenemiseen. Vaatii 

kuitenkin pitkäjänteistä työtä, että myönteiset vipuvaikutukset saadaan laajene-

maan ympäristöön. Uusia investointeja, yrityksiä ja matkailusektorin kehittämis-

hankkeita on jo käynnissä, jotka ovat askel oikeaan suuntaan. Myös junavuoroja 

alueelle lisätään, mikä parantaa saavutettavuutta.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Avoimien työpaikkojen määrä oli viime vuonna 2000-luvun kärkitasolla. Työllisyy-

den arvioidaan kasvavan edelleen sote-sektorilla, teollisuudessa ja matkailualalla, 

asteittaisesta varovaisuudesta huolimatta. Maatalouden työpaikoissa on ollut vähe-

nemistä ja trendi on jatkumassa.

Osaavan työvoiman saatavuushaasteet koskettavat eri alojen eritysosaajia. Alueen 

elinkeinorakenteesta johtuen kausityöntekijöiden kysyntä on kova ja haasteet nä-

kyvät majoitus- ja ravitsemusalalla. Toisaalta Ähtärissä järjestettävän ammatillisen 

koulutuksen tarjonnan lisääntyminen on ollut positiivinen ilmiö. 

Ammattibarometrin mukaan rekrytointihaasteita on esimerkiksi metallialan amma-

teissa (hitsaajat ja koneistajat), ravintola-alalla (ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, 
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tarjoilijat) sekä sosiaali- ja terveysalalla (yleis- ja erikoislääkärit, ylihoitajat, sairaan-

hoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kodinhoitajat). Työvoiman ylitarjontaa on puoles-

taan erilaisissa sihteeritehtävissä.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömyys on laskenut seutukunnassa suhteellisesti nopeammin kuin maa-

kunnassa keskimäärin. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä on tällä het-

kellä alhaisemmalla tasolla kuin ennen 2000-luvun lopun finanssikriisiä. Työllisyys-

näkymien ennakoidaan jatkuvan edelleen myönteisenä, joskaan työttömyyden  

ei odoteta laskevan enää samalla vauhdilla kuin kahtena edellisenä vuonna.  

Yhtenä haasteena on työttömien työnhakijoiden ikärakenne. Hakijakunnasta yli 

50-vuotiaita oli tammikuussa noin 43 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä oli tammikuussa 17 prosenttia pienempi kuin 

viime vuoden vastaavaan aikaan. Muutossuunta on ollut varsin yhtenevä eri ikä-

luokkien osalta. Nuorten alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden osalta muutos  

parempaan on ollut noin 16 prosenttia. Naisten työttömyys on laskenut suhteelli-

sesti nopeammin kuin miesten. Pitkäaikaistyöttömyys on laskenut seutukunnassa 

huomattavasti, lähes 44 prosenttia. 
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Pohjanmaa
Pohjanmaalla asui vuoden 2018 lopussa 180 831 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 114 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 5 403. 

 Pohjanmaa
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0
Työvoiman saatavuus - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Kilpailukykyinen ja kansainvälinen Pohjanmaa
Pohjanmaan maakunnan vahvuutena on vahva ja monipuolinen toimialarakenne, 

kansainvälisyys sekä yrittäjämäinen asenneilmapiiri. Monipuolinen toimialarakenne 

kattaa vientipainotteisen energia-, meriteknologia-, vene-, kulkuneuvo- ja biotuote-

teollisuuden, metsätalouden ja puutuoteteollisuuden, maatalouden ja elintarvike-

jalostuksen, kaupan ja matkailun sekä rakennusalan. Pohjanmaan maakunnan 

kansainvälisyys muodostuu pitkästä vientiperinteestä, jonka ytimessä ovat kansain-

väliset suuryritykset, monipuolisesta korkeakoulutarjonnasta, vahvoista työperäi-

sen maahanmuuton perinteistä ja näiden yhdessä mukanaan tuomasta monikult-

tuurisesta toimintaympäristöstä, sekä hyvistä yhteyksistä Eurooppaan ja edelleen 

muualle maailmaan. Pohjanmaalle pohjoismaalaisuus on arkipäivää niin fyysisen 

läheisyyden, kielen kuin kulttuurien vankan tuntemuksen myötä.
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Teollisuuden osuus arvonlisäyksestä on maan suurinta ja teollisuustoimipaikkojen 

osuus maakunnan liikevaihdosta on lähes 50 prosenttia. Viennin osuus teollisuu-

den liikevaihdosta on jo noin 80 prosenttia. Teollisuustoimiala työllistää maakun-

nassa yhteensä yli 16 500 henkilöä, yli viidenneksen kaikista työllisistä. Pohjanmaa 

tunnetaan erityisesti energiaklusteristaan, jonka 140 yrityksen liikevaihto on yli 

4,4 miljardia ja joka työllistää yli 11 000 henkilöä. Energiaklusteri kasvaa entisestään 

muun muassa Smart Technology Hub- ja GigaVaasa -hankkeiden myötä. Alueella 

on vahvaa valmistavaa teollisuutta, esimerkkinä mainittakoon veneteollisuus: suuri 

osa suomalaisesta veneteollisuudesta on keskittynyt Pohjanmaan ja Keski-Pohjan-

maan maakuntien alueelle. Alueella toimii satakunta yritystä jotka työllistävät noin 

1 500 henkilöä. Valtaosa veneteollisuuden tuotteista menee vientiin ja suuren osan 

viennin arvosta muodostavat arvokkaat luksusjahdit. Maakunnan voimakkaasti 

vientiin painottunut teollisuus on kuitenkin herkkää maailmantalouden heilahduk-

sille. Alueella toimivien suuryritysten laajoihin alihankintaverkostoihin muutokset 

heijastuvat nopeasti.

Alkutuotanto on olennainen osa maakunnan elinkeinorakennetta. Maataloudella ja 

elintarviketeollisuudella on merkittävä rooli pohjalaisessa elinkeinoelämässä. Maa-, 

metsä- ja kalatalous työllistää lähes 5 000 ihmistä ja elintarviketeollisuus lähes 2 000 

henkilöä. Alueen maataloustuotanto on merkittävää koko Suomelle. Pohjanmaan 

ELY-keskuksessa nuorten viljelijöiden aloitustukipäätösten määrä kaksinkertaistui 

vuoteen 2017 verrattuna. Kotimaisten maataloustuotteiden saannin varmistami-

seksi onkin tärkeää, että nuoret haluavat panostaa maataloustuotantoon. Aloittanei-

den joukossa on myös harvinaisempia tuotteita tuottavia viljelijöitä, mikä laajentaa 

maataloustuotteiden tarjontaa. Osa aloittaneista tähtää suoraan vientimarkkinoille. 

Pietarsaaren seudulle on keskittynyt useita suuria ja kasvavia elintarviketeollisuus-

yrityksiä. Jalostusarvon nostaminen elintarviketeollisuudessa on tärkeää erityisesti 

vientituotteiden osalta. Alueen eri toimijoiden yhteistyötä tiivistetään elintarvikealan 

toimijoiden liiketoimintaosaamisen vahvistamiseksi ja viennin kehittämiseksi. Suomi 

on maailman johtaja turkiskettujen kasvattaja ja merkittävä minkkien tuottaja. Lähes 

kaikki maan noin tuhannesta turkistilasta toimivat pieninä perheyrityksinä pohjalais-

maakunnissa. Turkisalan tuotanto menee lähes kokonaan vientiin. Verotulojen merki-

tys on suuri pienille kunnille, joissa yritykset useimmiten toimivat. 

Rakennustoimiala työllistää maakunnassa yli 4 000 henkilöä. Toimialan sisällä eniten 

työllistävät asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen, sähkö-, vesijohto- ja muu 

rakennusasennus sekä purku- ja valmistelutyöt. Tukku- ja vähittäiskaupan alalla on 
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noin 10 prosenttia maakunnan työllisistä eli lähes 7 500 henkilöä. Vaasa ja Pietar-

saari ovat maakunnan kaupan keskuksia. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Alueiden vahvuuksien analyysin mukaan Pohjanmaa 

on kilpailukyvyltään yksi Suomen vahvimpia maakuntia. Ainostaan yritysdynamii-

kaltaan Pohjanmaa jää mediaanimaakunnan alapuolelle. Panostukset tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan ovat maakunnan yrityksissä keskimääräistä suuremmat ja 

Pohjanmaa kuulukin selkeästi t&k-intensiivisten maakuntien joukkoon. Seutukun-

nallisessa vertailussa erityisesti Vaasan seudulla tutkimus- ja kehittämistoimintaan 

käytetään suhteessa toiseksi eniten rahaa. Julkisen sektorin t&k-rahoituksen määrää 

pitäisi maakunnassa kuitenkin lisätä.

Pohjanmaan väestö kansainvälistyy
Pohjanmaan maakunnan väkiluku on kasvanut 2000-luvulla, mutta parin viime 

vuoden aikana määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun. Taloudellinen huolto-

suhde Pohjanmaalla on hyvällä tasolla muihin maakuntiin verrattuna. Netto-

maahanmuutto Pohjanmaalla on positiivista, eli maakuntaan muuttaa ulkomailta 

enemmän väkeä kuin sieltä muuttaa pois. Sen sijaan maakunta menettää väkeä 

muihin maakuntiin maassamuutossa, ja myös luonnollinen väestönlisäys on  

negatiivista. Vuonna 2016 Pohjanmaalle kohdistuvan maahanmuuton suurimpia 

lähtömaita olivat Ruotsi, Irak ja Vietnam. Pohjanmaalta muutetaan eniten Ruotsiin 

ja Norjaan, ja maakunnan haasteena onkin erityisesti koulutettujen ruotsinkielis-

ten nuorten poismuutto näihin maihin esimerkiksi sairaanhoitajien ja opettajien 

töiden perässä. 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Pohjanmaan maakunnan väkiluku  

kasvaa tulevaisuudessa. Väestömäärän ennustetaan lisääntyvän 189 000 henkilöön 

vuoteen 2025 mennessä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna suurinta kasvua odotetaan 

35–44- sekä yli 65-vuotiaiden ikäryhmään, kun taas 45–54- ja 55–64-vuotiaiden 

määrän ennustetaan hieman pienentyvän. Väestö ikääntyy koko maakunnassa,  

sillä jokaisessa seutukunnassa yli 65-vuotiaiden ryhmän ennustetaan kasvavan.
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Pohjanmaan yrityskanta on ollut kasvussa viime 

vuosina. Vuonna 2016 yrityskanta oli 12 900 yritystä. Eniten yrityksiä on tukku- ja vä-

hittäiskaupan sekä rakentamisen toimialoilla. Näillä aloilla yrityksiä myös aloitetaan 

ja lopetetaan eniten vuosittain. Tilastokeskuksen tietojen mukaan yrittäjien määrä 

maakunnassa on vähentynyt viime vuosina. 

Yritysten tilanne Pohjanmaalla on hyvä, ei syytä synkistelyyn
Elinkeinoelämän ja toimialojen tilannetta ja näkymiä seuraavat useat katsaukset 

ja barometrit. Niiden viesti on monelta osin yhtenäinen: Pohjanmaan yritysten ti-

lanne on pääosin hyvä, mutta yritysten tulevaisuudennäkymät ovat hieman epä-

varmemmat kuin syksyn 2018 mittauksissa. Seuraavassa on tarkasteltu tuoreimpien 

Pohjanmaan ELY-keskuksen Suhdannekatsauksen, Elinkeinoelämän keskusliiton 

Suhdanne barometrin, Pohjanmaan Kauppakamarin Business Panelin sekä Suomen 

Yrittäjien, työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnveran Pk-yritysbarometrin tuloksia. 

Yleiset suhdannenäkymät ovat Pohjanmaalla kääntyneet hienoiseen laskuun, mutta 

ovat kuitenkin positiiviset. Hienovaraisia kasvun taittumisesta kertovia signaaleja 

oli ilmassa jo viime syksynä. Kevään 2019 Pk-yritysbarometrissa suhdannenäkymät 

olivat Pohjanmaan ELY-keskusalueella selvästi syksyn tilannetta heikommat. Suh-

dannenäkymien saldoluku ELY-keskusalueella oli +4, kun se viime syksynä oli +24. 

Koko maassa suhdannenäkymien saldoluku oli kevään barometrissa +14. Elinkei-

noelämän keskusliiton tammikuun Suhdannebarometrissa pohjalaismaakuntien 

suhdannenäkymät olivat kuitenkin hieman koko maata valoisammat. Pohjanmaan 

Kauppakamarin arvioi syksyn 2018 Business Panelissaan, että synkistelyyn ei ole 

syytä: muut mittarit eivät selitä laskenutta tunnelmaa. Sen sijaan tunnelma heijaste-

lee maailmantalouden lisääntynyttä epävarmuutta ja julkisuuden taantumakeskus-

telua. Alueellisten kehitysnäkymien arviossa elinkeinoelämän ennakoidaan vielä  

kehittyvän positiivisesti lähitulevaisuudessa, sillä tunnelmaa lukuun ottamatta  

mittarit eivät vielä näytä kasvun taantumista.

Pohjanmaan ELY-keskuksen Suhdannekatsauksen mukaan teollisuuden liikevaihto 

Pohjanmaalla kasvoi 6,4 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Vientiliikevaihto kasvoi samaan aikaan 9,7 prosenttia, mutta kääntyi laskuun seuraa-

van vuosineljänneksen aikana. Pohjanmaan Kauppakamarin syksyn 2018 Business 
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Panelin mukaan teollisuuden tilanne on parantunut kevääseen 2018 nähden. Suh-

dannekatsauksessa nähty vientiliikevaihdon lasku ei ilmeisesti jäänyt pidempiaikai-

seksi trendiksi, sillä Business Panelin mukaan teollisuusviennin saldoluku oli paran-

tunut: edellistä vuotta suuremmasta liikevaihdosta ja viennistä kertoo 70 prosenttia 

teollisuuden vastaajista. Tunnelma teollisuudessa on laskenut, mutta muut mittarit 

eivät selitä kehitystä. 

Rakentamisen liikevaihto pienentyi yli 15 prosentilla vuoden 2018 ensimmäisen 

neljänneksen aikana. Pohjanmaan Kauppakamarin kevään Business Panelissa raken-

nusalan tilanne on toimialoista edelleen epävarmin, mutta tilanne on kuitenkin pa-

rantunut selvästi. Kevään barometrissa yritykset vielä ennakoivat huonompia aikoja, 

mikä ei onneksi kuitenkaan toteutunut. Liikevaihdon, tilauskannan ja investointien 

saldoluvut ovat parantuneet. Tunnelma on laskenut myös rakennusalalla, mutta 

muut mittarit eivät anna katetta alentuneelle tunnelmalle. Rakennusalan investoin-

teja tehdään maakunnassa vilkkaasti ja uusia, merkittäviä hankkeilla on suunnit-

teilla useita.

Kaupan alan liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisen neljännek-

sen aikana. Pohjanmaan Kauppakamarin syksyn Business Panelissa myös kaupan 

alan epävarmuus on lisääntynyt. Tilauskannan ja rekrytoinnin saldoluvut ovat pa-

rantuneet hieman, mutta liikevaihto-odotukset sulaneet. Kuluttajien heikentynyt 

luottamus lisää epävarmuutta alalla: Kauppakamarin mukaan kaupan tunnelma-

mittari onkin sangen herkkä ja reagoi nopeasti ympäristön signaaleihin.

Pohjanmaalla investoidaan monipuolisesti eri toimialoille
Kevään 2019 Pk-yritysbarometrin mukaan 40 prosenttia vastaajayrityksistä  

Pohjanmaan ELY-keskusalueella on kasvuhakuisia. Osuus on hieman korkeampi 

kuin syksyn barometrissa. Investoinnit ovat ehdottomasti suosituin yritysten t 

oteuttama uusiutumistoimi.

Lähivuosina maakunnassa investoidaan mm. energiaklusteriin, innovaatioympäris-

töihin, tuulivoimaan, Vaasan keskussairaalan kehittämiseen, vähäpäästöiseen laiva-

liikenteeseen ja monipuolisesti eri teollisuudenaloille. Syksyllä 2018 Wärtsilä tiedotti 

rakentavansa Vaasan Vaskiluotoon uuden Smart Technology Hub -tutkimus-, tuote-

kehitys- ja tuotantokeskuksen. Smart Technology Hub on partnerikampus, jossa 

tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä Wärtsilän asiakkaiden ja toimittajien, 
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alan start-upien ja yliopistojen kanssa. Viime vuosien aikana maailmalta on tullut 

kiihtyvään tahtiin viestejä energian varastointiin ja akkuihin liittyvästä nopeasta 

teknologiamurroksesta mm. kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän maailman 

luomiseksi. Vaasan ja Mustasaaren kaupunkien alueella onkin jo valmiiksi kaavoi-

tettu tehdasalue valmiina akkutehdashankkeen käynnistämiseen. Pohjanmaalla on 

vireillä useita tuulivoimahankkeita ja uusia tuulivoimapuistoja avataankin lähivuo-

sina. Vaasan keskussairaalaan rakennetaan perusterveydenhuollon, erikoissairaan-

hoidon ja sosiaalihuollon palveluiden yhdistämisen mahdollistava uudisrakennus. 

Midway Alignment -hanketta Merenkurkun liikenteen kehittämiseksi ja uuden 

vähäpäästöisen ja innovatiivisen aluksen hankkimiseksi viedään eteenpäin. Vaasan 

kaupunki, Uumajan kaupunki ja Suomen hallitus ovat päättäneet osallistua uuden 

laivan rahoittamisesta yhteensä 75 miljoonalla eurolla. Kvarken Linkin tilaamassa 

laivassa on tilaa 800 matkustajalle, se suunnitellaan ympäristöystävälliseksi ja siinä 

on mahdollisuus käyttää polttoaineena esimerkiksi Vaasassa tuotettavaa biokaasua. 

Laiva on tarkoitus toimittaa keväällä 2021. Muita elinkeinoelämän investointeja  

tehdään lähivuosina erityisesti vene- ja metallialalla. Elintarvikeklusteri kasvaa, 

mutta kasvun painopiste on uusissa toimijoissa.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työllisten määrä Pohjanmaan maakunnassa kasvoi 2000-luvulla, mutta viime  

vuosina kehitys on ollut negatiivista. Työllisten määrä laskee maakunnassa noin 

700–900 henkilöllä vuosittain. Muun muassa maansisäisestä muuttotappiosta  

johtuva väestörakenteen muutos aiheuttaa haasteita työvoiman saatavuudelle. 

Alue pyrkiikin aktiivisesti kasvattamaan opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa. 

Pohjanmaan ELY-keskus rakentaakin elinvoimaista, tuottavaa innovaatioympäristöä 

ja työllisyysasteen kasvattamista nelikaistaisella mallilla: 1. ehjät nuorten polut;  

2. ratkaisuhakuisesti työllistettävät; 3. työperäinen maahanmuutto ja maassa jo  

olevat; 4. osaamisen kehittäminen. 

Maakunnassa oli vuoden 2018 aikana auki noin 18 900 työpaikkaa. Määrä kasvoi 

yli kolmanneksen, 4 800 paikkaa, edelliseen vuoteen verrattuna, reilusti enemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. Eniten avoinna oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden 

työpaikkoja, noin 5 400. Avointen työpaikkojen määrä pienentyi ainoastaan maan-

viljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä.
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Rekrytointiongelmat yritysten kasvun esteenä
Taloustilanteen parantumisen ja työllisyystilanteen elpymisen myötä yritykset ovat 

raportoineet entistä pahemmista rekrytointiongelmista. Työvoiman heikko saata-

vuus vaivaa useita toimialoja Pohjanmaalla. Etenkin pk-yritykset sekä yritykset, jotka 

eivät ole riittävästi ennakoineet työvoimatarpeitaan, kärsivät osaavan työvoiman 

saatavuuspulasta. Osaavan työvoiman puute jarruttaa ja jopa estää yritysten kasvun  

ja kansainvälistymisen tilanteessa, jossa sille muilta osin olisi otolliset mahdollisuu-

det. Esimerkiksi Pohjanmaan Kauppakamarin Business Panelissa lähes puolet ja 

Elinkeinoelämän Suhdannebarometrissa yli kolmannes vastaajayrityksistä raportoi 

ammattityövoiman puutteen tuotannon kasvun esteeksi. Pk-yritysbarometrissa  

työvoiman saatavuus on kasvun esteenä jopa 60 prosentilla vastaajista.

Alueella kuitenkin on vielä jonkin verran työttömiä työnhakijoita, eli työvoiman 

kysynnän ja tarjonnan kohtaannossa on ongelmia. Yritykset eivät useissa tapauk-

sissa koe työnhakijoiden osaamistasoa riittäväksi. Julkisen hallinnon rooli kohtaan-

to-ongelman ratkaisemisessa on merkittävä. Jatkuva oppiminen on välttämätön 

keino pysyä mukana nykypäivän työelämässä. Pohjanmaan ELY-keskus onkin ollut 

mukana koordinoimassa alueen korkeakoulujen rahoitushakuja, joiden tuloksena 

useat yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat saaneet rahoitusta jatkuvan oppimi-

sen hankkeilleen. 

Nopeampia ja tehokkaampia ratkaisuja yritysten kohdennettuihin osaamistarpei-

siin täytyy kuitenkin edelleen kehittää ja rahoitusinstrumentteja yritysten kehittä-

miseen lisätä. Pohjanmaan alue kärsiikin ns. menestyvän oppilaan dilemmasta:  

alue on menestynyt ”liian hyvin” ja siksi alueen käyttöön myönnettävät rahoitus-

määrät ovat pieniä. Pohjanmaalla on runsaasti kasvuhakuisia ja vientiin suuntaavia 

yrityksiä, mutta niukat resurssit riitä yritysten potentiaalin täyteen käyttöönottoon.  

Ongelma ei rajoitu vain yhden maakunnan alueelle, sillä menestyessään nämä  

yritykset toisivat kasvua ja vientituloja koko Suomen yhteiseen pottiin.

Suomessa ja Pohjanmaalla on laajalla rintamalla tunnustettu, että kansainvälisten 

osaajien potentiaalia täytyy hyödyntää paremmin. Pohjanmaan ELY-keskus onkin  

käynnistänyt Talent Coastline -toiminnan, jossa muun muassa alueen osaamis-

vajetta pyritään parantamaan kansainvälisten osaajien avulla kolmella eri keinolla: 

1. vahvistamalla kansainvälisten osaajien houkuttelua alueelle; 2. kanavoimalla 

Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun ja 
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kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi; 3. lisäämällä työmarkkinoi-

den avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille. 

Talent Coastline -toiminnassa edistetään myös kansainvälisten osaajien asettautu-

mista ja kotoutumista ja pyritään myötävaikuttamaan oleskelulupaprosessien  

sujuvoittamista. 

Pohjanmaan ELY-keskus kartoitti syksyllä 2018 Pohjanmaan maakunnan yritysten  

lyhyen aikavälin osaamistarpeita. Yrityksille tehdyn kyselykierroksen tuloksissa 

korostui digitaalisuuden kasvava merkitys nykypäivän työelämässä kaikilla aloilla. 

Yrityksissä myös koettiin, että koulutuksen keinoin on vaikeaa pysyä digitalisaatio-

kehityksen perässä. Useilla aloilla, muun muassa energiaklusterissa sekä sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalalla oltiin huolissaan toimialan ”brändistä” ja vetovoimaisuudesta 

sekä alan työntekijöiden vanhentuneesta osaamisesta myös muiden kuin tietotek-

nisten taitojen osalta. Ratkaisuina nähtiin muun muassa alojen ja alueiden houkut-

televuuden nostaminen, jatkuvan oppimisen mallit, koulutuskiintiöiden lisäämisen 

ja nopeamman tutkintoihin valmistumisen, kansainvälisten osaajien potentiaalin 

ottamisen täyteen käyttöön sekä oppilaitos-yritysyhteistyön tiivistämisen. Osaamis-

tarpeiden selvityksessä tunnistettiin myös työntekijäpulan laajuus; osaajia tarvitaan 

kaikilta koulutusasteilta monipuolisiin työtehtäviin.

Ammattibarometri ennakoi rekrytointiongelmien edelleen jatkuvan
Ammattibarometri kertoo TE-palvelujen näkemyksen keskeisten ammattien  

kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat 

omat arvionsa asiakasrajapinnassa saamansa tietoon, erilaisiin haastatteluihin, 

työnantajakäynteihin sekä barometrien tuottamiin informaatioon. 

Kevään 2019 Ammattibarometrissa työvoimapula-ammattien määrä Vaasan seu-

dulla oli hieman laskenut verrattuna syksyn 2018 arvioon. Pietarsaaren seudulla työ-

voimapula-ammatteja oli edelleen yhtä runsaasti kuin viime syksynä. Työvoimapula 

koskettaa Pohjanmaalla edelleen laajasti eri toimialoja ja eri koulutustaustan omaa-

via ammattilaisia – ei voida sanoa, että rekrytointiongelmat olisivat keskittyneet 

selkeästi jollekin tietylle toimialalle. Perinteisiä työvoimapula-ammatteja alueella 

ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset, kuten psykologit, lääkä-

rit ja sairaanhoitajat. Työvoimapulaa on myös rakennusalalla esimerkiksi rakennus-

insinööreistä ja työnjohtajista, teollisuudessa hitsaajista, koneistajista ja konetek-

niikan asiantuntijoista, it-alalla koodareista ja monissa eri kaupan ja palvelualojen 
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ammateissa, esimerkiksi kirjanpitäjistä, palkanlaskijoista ja ravintolatyöntekijöistä. 

Rekrytointitarpeen arvioidaan edelleen kasvavan useissa ammateissa erityisesti 

edellä mainituilla toimialoilla. Alueella on vain muutamia ammatteja, joissa arvioi-

daan olevan liikaa hakijoita tai ennakoidaan rekrytointitarpeen pienenevän. Valta-

osa näistä ammateista on taide- ja käsityöaloilla.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjanmaalla vuoden 2018 noin 8 500. Määrä vähen-

tyi edellisvuodesta 1 500:lla eli 15 prosentilla, hieman voimakkaammin kuin koko 

maassa keskimäärin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 700, jopa 28 prosenttia vähemmän 

kuin vuonna 2017. Alle 30-vuotiaiden osuus työttömistä oli 31 prosenttia. Yli 50-vuo-

tiaita oli yhtä suuri osuus. Koulutusasteittain tarkasteltuna eniten työttömiä oli keski-

asteen tutkinnon suorittaneissa, noin 4 000. Ulkomaalaisten osuus työttömistä työn-

hakijoista oli 12 prosenttia.

Alueella arvioidaan, että työttömyys laskee vielä jonkin aikaa. Työttömien määrä on 

kuitenkin jo niin alhainen, että nykyisenkaltaisen kehityksen ei ole mahdollista jatkua 

kovin kauaa – työmarkkinoille soveltuvat työttömät niin sanotusti loppuvat kesken. 

Sen vuoksi Pohjanmaan ELY-keskus onkin alkanut rakentaa elinvoimaista, tuottavaa 

innovaatioympäristöä ja työllisyysasteen kasvattamista nelikaistaisella mallilla:  

1. ehjät nuorten polut; 2. ratkaisuhakuisesti työllistettävät; 3. työperäinen maahan-

muutto ja maassa jo olevat; 4. osaamisen kehittäminen. 
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Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat

Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa, Vöyri

Vaasan seutukunnan alueella asui vuoden 2018 lopussa 101 243 henkilöä.  

Vuoden aikana kasvua oli 220 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 3 549. 

Isokyrö, Laihia

Kyrönmaan seutukunnan alueella asui vuoden 2018 lopussa 12 657 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 67 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,9 % ja työttömiä työnhakijoita oli 403. 

 Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 0
Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Merkittävä osa kansainvälistä vientirannikkoa
Vaasan seutu tunnetaan monipuolisesta toimialarakenteesta, globaaleilla markki-

noilla toimivasta teollisuudesta, vahvasta kaksi- ja monikielisyydestä, pohjoismai-

sista siteistä sekä kansainvälisestä ympäristöstä, joka edistää seudun liiketoimintaa 

ja helpottaa vientiin suuntautuneiden yritysten sijoittumista seudulle. Vaasan mer-

kitys osana Pohjanmaan vientirannikkoa on suuri.

Vaasan seutukunnassa sijaitsee Pohjoismaiden suurin energia-alan yritysten keskit-

tymä. Vaasan seudun vienti on 30 prosenttia koko maan energiateknologiaviennistä 

ja 12 prosenttia kaikesta teknologiaviennistä. Alan yritykset ovat seudulla monin-

kertaistaneet T&K-panostuksensa 2000-luvulla. Vaasan seudun yritykset ovat avain-

asemassa Suomen nostamisessa clean techin, kiertotalouden ja kestävän kehityk-

sen kärkimaaksi. Seutukunnassa on myös muuta monipuolista teollisuutta: kone- ja 
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laitevalmistuksessa työskentelee lähes 3 000 työllistä ja sähkölaitteiden valmistuk-

sessa lähes 2 500 henkeä. Myös metalliteollisuus työllistää merkittävän määrän  

ihmisiä Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnissa. 

Vaasan seutukunnan väestömäärä on kasvanut tällä vuosikymmenellä, mutta  

viimeisimpien Tilastokeskuksen lukujen mukaan kasvu on hiljalleen taittumassa. 

Kyrönmaan seutukunnassa väestömäärä on pysynyt samalla tasolla kuluvan vuosi-

kymmenen aikana. Kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten työvoiman tarve on 

suuri. Talouden hyvä tila ja huolestuttavaan suuntaan kääntynyt väestökehitys ovat 

entisestään vaikeuttaneet osaavan työvoiman saatavuutta alueella. Työvoimapulan 

ratkaiseminen on haaste, jota alueella pyritään selättämään laajalla rintamalla.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten lukumäärä on kasvanut Vaasan seudulla 

viime vuosina. Aloittaneita yrityksiä on ollut vuosittain noin 500. Vuonna 2016 seu-

tukunnalla oli 6 500 yritystä. Kyrönmaan seutukunnassa uusia yrityksiä on aloittanut 

vuosittain noin 50 ja siellä yrityskannassa on ollut hienoista kasvua. Seudulla oli 900 

yritystä vuonna 2016.

Kevään 2019 pk-yritysbarometrissa Vaasan seudun suhdannenäkymät olivat edel-

leen positiiviset, vaikka mieliala yrityksissä onkin hieman lannistunut viime syksyn 

mittaukseen nähden. Yleisissä suhdannenäkymissä jäätiin koko maan saldoluvusta, 

mutta liikevaihto-odotukset olivat lähes samalla tasolla koko maan kanssa. Inves-

tointiodotukset olivat painuneet miinukselle koko maan tapaan. Silti 44 prosenttia 

Vaasan seudun yrityksistä ilmoittaa olevansa kasvuhakuisia. 

Kyrönmaan seutukunta näyttäytyi pk-yritysbarometrissa perinteiseen tapaan vai-

suna. Suhdannenäkymät lähimmän vuoden ajalle oli arvioitu negatiivisiksi. Odo-

tukset liikevaihdon, investointien sekä yrityksen kannattavuuden suhteen olivat 

miinuksella. Henkilökunnan määrän osalta Kyrönmaalla odotukset olivat kuitenkin 

plussan puolella, hieman lähempänä koko maakunnan keskitasoa. 25 prosenttia 

seutukunnan yrityksistä kertoi olevansa kasvuhakuisia.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Vaasan seutukunnassa oli avoinna 14 700 työpaikkaa vuonna 2018. Avoimien työ-

paikkojen määrä nousi 40 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna, mikä on huomat-

tavasti enemmän kuin koko maassa keskimäärin (17 prosenttia). Työpaikkoja oli 

avoinna eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä, noin 4 300. 

Tässä ammattiryhmässä työpaikkojen määrä myös kasvoi eniten vuotta aiempaan 

nähden. Avointen työpaikkojen määrä vähentyi ainoastaan maanviljelijöiden ja 

metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Kyrönmaan seutukunnassa oli avoinna 500 työpaikkaa vuonna 2018, mikä on 

35 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten työpaikkoja oli avoinna 

palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä, noin 180. Avointen työpaik-

kojen määrä nousi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammatti-

ryhmässä ja laski eniten maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammatti-

ryhmässä. 

Ammattibarometri kertoo TE-palvelujen näkemyksen keskeisten ammattien 

kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat 

omat arvionsa asiakasrajapinnassa saamansa tietoon, erilaisiin haastatteluihin, 

työnantajakäynteihin sekä barometrien tuottamiin informaatioon. Kevään 2019 

Ammattibarometrissa työvoimapula-ammattien määrä Vaasan seudulla oli hieman 

pienentynyt verrattuna syksyn 2018 arvioon. Työvoimapula koskettaa kuitenkin 

edelleen laajasti eri toimialoja ja eri koulutustaustan omaavia ammattilaisia. Perin-

teisiä työvoimapula-ammatteja alueella ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalan am-

mattilaiset, kuten psykologit, lääkärit ja sairaanhoitajat. Työvoimapulaa on myös 

rakennusalalla muun muassa rakennusinsinööreistä ja työnjohtajista, teollisuudessa 

konetekniikan asiantuntijoista ja koneistajista, opetushenkilöstössä erityisopetta-

jista, it-alalla sovellussuunnittelijoista ja monissa eri kaupan ja palvelualojen amma-

teissa, esimerkiksi tarjoilijoista, taloushallinnon asiantuntijoista ja puhelinmyyjistä. 

Rekrytointitarpeen arvioidaan myös edelleen kasvavan useissa ammateissa erityi-

sesti edellä mainituilla toimialoilla. Alueella on kuitenkin myös joitain ammatteja, 

joissa arvioidaan olevan liikaa hakijoita tai ennakoidaan rekrytointitarpeen piene-

nevän. Erityisesti taide- ja käsityöammattien edustus on suhteellisen suurta, mutta 

ylitarjontaa on myös esimerkiksi sihteereistä ja maatalouskoneiden, elektroniikka-

laitteiden sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajista ja korjaajista. 
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Vaasan seutukunnassa oli noin 5 500 työtöntä työnhakijaa vuonna 2018. Työttö-

mien määrä vähentyi 16 prosenttia vuoden takaisesta, hieman enemmän kuin koko 

maassa keskimäärin. Työttömien määrän laskun odotetaan jatkuvan vielä jonkin 

aikaa, mutta tasaantuvan sitten. Alle 30-vuotiaita oli työttömistä kolmannes ja yli 

50-vuotiaiden osuus oli 29 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä oli noin 1 900 eli 35 pro-

senttia työttömistä. Eniten työttömiä oli keskiasteen koulutuksen omaavissa. Ulko-

maalaisten osuus työttömistä oli 12 prosenttia, hieman enemmän kuin koko maassa 

keskimäärin.

Kyrönmaan seutukunnassa oli noin 640 työtöntä työnhakijaa vuonna 2018. Edellis-

vuoteen nähden määrä tippui 13 prosenttia. Työttömien määrän odotetaan pienen-

tyvän vielä jonkin aikaa. Alle 30-vuotiaita oli työttömänä 26 prosenttia, mikä on hie-

man vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Yli 50-vuotiaiden osuus oli 36 pro-

senttia. Pitkäaikaistyöttömiä oli 175 mikä on 27 prosenttia kaikista työttömistä. 

Pitkäaikaistyöttömien määrä on tippunut 40 prosenttia, huomattavasti enemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. Kyrönmaalla yli puolella työttömistä työnhakijoista 

oli keskiasteen koulutus. Ulkomaalaisten osuus työttömistä on erittäin matala.

Sydösterbotten

Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö 

Sydösterbottenin (Suupohjan rannikkoseutu) alueella asui vuoden 2018 lopussa 

17 330 henkilöä. Vuoden aikana väestö väheni 89 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työt-

tömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 4,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 365. 

 Sydösterbotten
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + 0 0
Työvoiman saatavuus - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Maan tärkein seutukunta kasvihuoneviljelyssä
Suupohjan rannikkoseudun vahvuutena on vihanneksiin ja juureksiin erikoistunut 

maatalous, logistiikkaosaaminen ja metalliteollisuus. Alueella on suuri työperäinen 

maahanmuutto, erinomaiset mahdollisuudet tarjota Pohjanlahden parhaimmistoon 

kuuluvat satamapalvelut ja hyvät edellytykset tuulienergian tuotantoon. Alueen 

ominaispiirre on suuri mikro- ja pienyritysten määrä suhteessa väestöön. 

Närpiö on maan johtava alue muun muassa kasvihuoneviljelyssä. Noin 70 % Suomen 

tomaateista ja noin 30 % kurkuista tuotetaan Närpiössä. Viime vuosina alueella on ol-

lut huomattavissa selvä suuntaus monista pienemmistä yksiköistä kooltaan huomat-

tavasti suurempiin tuotantolaitoksiin. Näitä voidaan nykyään monessa tapauksessa 

pitää lähinnä teollisuuslaitoksina, joissa kullakin tuotantolaitoksella on huomattava 

määrä työntekijöitä ja merkittävä taloudellinen liikevaihto. Alan näkymät ovat lupaa-

vat ja tuotekehitys aktiivista. Energiakustannusten nousulla voi tosin olla negatiivisia  

vaikutuksia kasvihuonetuotantoon tulevaisuudessa. Alueella sijaitsee myös maan 

suurimpiin kuuluva ruokakalasatama. 

Närpiössä on myös metalliteollisuutta, kuten useita avoneuvojen koritehtaita. Tämä 

klusteri muodostaa johtavan kansallisen toimijan rekkojen perävaunujen ja jäteauto-

jen valmistuksessa. Närpiössä on myös muuta tehdasteollisuutta, kuten sänkyjen teh-

dasvalmistusta, jossa Närpiön tehdas on maan johtava valmistaja. Myös rakennus- ja 

puunjalostusteollisuus sekä turkiselinkeino ovat merkittäviä toimialoja seudulla. 

Kansainvälinen Suupohjan rannikkoseutu
Alueelle ominaista on suuri ulkomaan kansalaisten osuus. Seutukunnassa on pitkät 

perinteet pakolaisten vastaanotossa, ja ulkomaalaisväestö onkin saatu kotoutettua 

ja työllistettyä erittäin hyvin. Suupohjan rannikkoseudulla ulkomaan kansalaisten 

osuus on 9 prosenttia koko väestöstä, kun koko maassa vastaava osuus on 4,5 pro-

senttia ja Pohjanmaan maakunnassa 5,2 prosenttia.

Suupohjan rannikkoseudun väestö on ollut hienoisessa laskusuunnassa 2010-luvun 

ajan. Erityisesti työikäisten määrä vähenee. Alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden 

määrä kasvaa. Alueen tulevaisuuden haasteet liittyvät väestön ikääntymiseen, työ-

paikkojen säilymiseen koko seutukunnan alueella sekä nuorten houkuttelemiseen 
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alueelle sen elinvoiman takaamiseksi. Väestöennusteiden mukaan alueen väestön 

määrä pienenee tulevaisuudessa. Eläkeikäisten määrä kasvaa, kun taas nuorten ja 

työikäisten määrän ennustetaan vähenevän.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suupohjan rannikkoseudun yrityskanta on py-

synyt tasaisena viime vuodet. Uusia yrityksiä on aloittanut vuosittain noin 80–100. 

Vuonna 2016 seudulla oli 1 800 yritystä.

Kevään 2019 Pk-yritysbarometrissa Suupohjan rannikkoseudun yritysten yleisten 

suhdannenäkymien saldoluku oli nollassa. Liikevaihdon odotettiin pienenevän, 

mutta silti 38 prosenttia vastanneista yrityksistä ilmoitti olevansa voimakkaasti 

tai mahdollisuuksien mukaan kasvuhakuisia. Osuus on liki yhtä suuri kuin Pohjan-

maalla keskimäärin, eikä koko maan keskiarvostakaan jäädä paljoa. Alueen toimijat 

myös ennakoivat, että yritysten kasvu jatkuu tasaisesti.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Suupohjan rannikkoseudulla oli avoinna 1000 työpaikkaa vuonna 2018. Avointen 

työpaikkojen määrä lisääntyi 27 prosenttia edellisvuoteen nähden, enemmän kuin 

koko maassa keskimäärin. Työpaikkoja oli avoinna eniten palvelu- ja myyntityönte-

kijöiden ammattiryhmässä, noin 280. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi eniten 

em. ammattiryhmässä ja vähentyi ainoastaan toimisto- ja asiakaspalvelutyönteki-

jöissä muutamalla paikalla. Työvoiman saatavuuden odotetaan seutukunnassa edel-

leen heikkenevän.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Suupohjan rannikkoseudun työttömyys on erittäin alhaista – alueella vallitsee käy-

tännössä täystyöllisyys. Suupohjan rannikkoseudulla oli noin 560 työtöntä työnha-

kijaa vuonna 2018. Työttömien määrä on jo aikaisemmin ollut hyvin alhainen ja vä-

hennystä edellisvuoteen oli 12 prosenttia. Työttömien määrän odotetaan laskevan 

vielä lähikuukausina. Alle 30-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden osuudet työttömistä 

noudattelevat koko maan keskiarvoja, molempia on noin kolmannes työttömistä 

työnhakijoista. Koulutusasteittain tarkasteltuna työttömänä oli eniten keskiasteen 

koulutuksen omaavia, 44 prosenttia kaikista työttömistä. Ulkomaalaisten osuus 
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työttömistä oli 25 prosenttia, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 

Suupohjan rannikkoseudulla on huomattavan paljon ulkomaalaisväestöä ja tämä 

näkyy luonnollisesti myös työttömyyden rakenteessa, vaikka suurin osa ulkomaalai-

sista onkin työperäisiä maahanmuuttajia.

Pietarsaaren seutukunta

Kruunupyy, Luoto, Pietarsaari, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy 

Pietarsaaren alueella asui vuoden 2018 lopussa 49 601 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 178 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 4,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 086. 

 Pietarsaaren seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0
Työvoiman saatavuus - -- -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Pietarsaaren seutukunnan menestys pohjautuu monipuoliseen teollisuuteen, nyky-

aikaiseen maatalouteen, kansainvälisyyteen sekä elinvoimaiseen keskuskaupunkiin. 

Alueelle on muodostunut monipuolinen metsäbiotalouskeskittymä, joka koostuu 

sahasta sekä sellu- ja paperitehtaista. Tuotekehitys on pitkälle vietyä: puusta käyte-

tään kaikki mahdollinen raaka-aine. Pietarsaari kuuluu Biolaaksoon, ekosysteemiin, 

jossa yhdistyvät ainutlaatuisesti lähialueiden mittavat luonnonvarat, maailmanlaa-

juisesti kilpailukykyinen teollisuus sekä korkeatasoinen tutkimus ja koulutus. Seu-

dulla sijaitseekin muun muassa maailman suurin biomassaa käyttävä voimalaitos. 

Bioklusterin vaikutukset heijastuvat yrittäjyyteen, työllisyyteen ja lisääntyvään ener-

giaomavaraisuuteen. Viidennes seutukunnan teollisuuden työntekijöistä työskente-

lee elintarviketeollisuudessa, joka vaikuttaa positiivisesti myös Pietarsaaren seutu-

kunnan lähialueisiin, erityisesti alkutuotantoon. Myös metalliteollisuuden merkitys 
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alueella on suuri. Seutukunnassa sijaitsee useita maailmanluokan veneteollisuus-

yrityksiä, jotka valmistavat monipuolisia tuotteita aina pienistä veneistä miljoona-

luokan luksusjahteihin. Maataloustuotannosta seudulla korostuvat liha- ja maidon-

tuotanto sekä turkistarhaus. Suurin osa turkisalan tuotannosta menee vientiin, ja 

alan verotulojen merkitys onkin suuri pienille kunnille, joissa yritykset useimmiten 

toimivat.

Pietarsaaren seudun väestömäärä on pysynyt samalla tasolla tällä vuosikymme-

nellä. Nuorten aikuisten sekä työuransa loppupuolella olevien määrä on vähentynyt 

hieman, mutta 25–34-vuotiaiden sekä yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut. Tilas-

tokeskuksen väestöennusteen mukaan Pietarsaaren seudun väestömäärä kasvaa 

tasaisesti pitkällä aikavälillä. Lasten määrän kuitenkin ennustetaan vähenevän ja 

eläkeikäisen väestön kasvavan. Monipuolisen ja runsaslukuisen työpaikkatarjonnan 

säilyttäminen on avainasemassa seudun houkuttelevuuden ylläpitämisessä ja elin-

voiman säilyttämisessä. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Pietarsaaren seudun yrityskanta on kasvanut 

viime vuosien aikana. Vuosittain aloittaa reilut 200 uutta yritystä. Vuonna 2016 

seudulla oli 3 700 yritystä.

Pietarsaaren elinkeinoelämän ja työllisyyden kehitys on ollut todella positiivista 

viime aikoina ja tilanne on alueella hyvä. Tämä heijastuu erilaisiin barometreihin ja 

kehitysnäkymien arviointeihin niin, että nykytilanteeseen verrattavat näkymät saa-

tetaan arvioida keskimäärin vaisummiksi kuin lähtötasoltaan heikommilla alueilla, 

joilla on runsaammin parantamisen varaa. Pietarsaaren seudun elinkeinoelämän  

näkymissä odotetaan tasaista kasvua.

Kevään 2019 Pk-yritysbarometrissa Pietarsaaren seudun yritysten suhdannenäkymät 

ovat positiiviset. Yleisten suhdannenäkymien saldoluvussa päästään lähes koko maan 

tasolle. Henkilökunnan määrän, liikevaihdon ja yritysten kannattavuuden odotetaan 

kasvavan. Myös investointiodotukset ovat Pietarsaaren seudulla selkeästi positiivisia, 

toisin kuin koko maassa ja maakunnassa keskimäärin. 34 prosenttia vastaajayrityk-

sistä on kasvuhakuisia. Osuus on pienempi kuin koko maassa keskimäärin. 
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Pietarsaaren seutukunnassa oli avoinna 2 700 avointa työpaikkaa vuonna 2018. 

Avointen työpaikkojen määrä lisääntyi 9 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten työ-

paikkoja oli avoinna palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä, noin 630 

(23 prosenttia kaikista työpaikoista). Tässä ammattiryhmässä työpaikkojen määrä 

myös kasvoi eniten. Avointen työpaikkojen määrä vähentyi eniten prosessi- ja kulje-

tustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Ammattibarometri kertoo TE-palvelujen näkemyksen keskeisten ammattien ke-

hitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat omat 

arvionsa asiakasrajapinnassa saamansa tietoon, erilaisiin haastatteluihin, työnan-

tajakäynteihin sekä barometrien tuottamiin informaatioon. Kevään 2019 Ammat-

tibarometrissa työvoimapula-ammattien määrä Pietarsaaren seudulla oli pysynyt 

ennallaan verrattuna syksyn 2018 arvioon. Työvoimapula koskettaa edelleen laajasti 

eri toimialoja ja eri koulutustaustan omaavia ammattilaisia. Perinteisiä työvoima-

pula-ammatteja alueella ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilai-

set, kuten psykologit, lääkärit ja sairaanhoitajat. Työvoimapulaa on myös rakennus-

alalla esimerkiksi talonrakentajista ja työnjohtajista, teollisuudessa hitsaajista ja 

paperi teollisuuden prosessinhoitajista, it-alalla koodareista ja monissa eri kaupan ja 

palvelu alojen ammateissa, esimerkiksi kirjanpitäjistä, palkanlaskijoista ja pikaruoka-

työntekijöistä. Rekrytointitarpeen arvioidaan edelleen kasvavan useissa ammateissa 

erityisesti edellä mainituilla toimialoilla. Alueella on vain muutamia ammatteja, 

joissa arvioidaan olevan liikaa hakijoita tai ennakoidaan rekrytointitarpeen piene-

nevän. Valtaosa näistä ammateista on taide- ja käsityöaloilla. Työvoimatarpeiden 

odotetaan kasvavan alueella vielä hetken.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömien työnhakijoiden määrä Pietarsaaren seutukunnassa on laskenut pitkään 

ja sen odotetaan lähiaikoina edelleen laskevan. Alueella lähestytäänkin jo täystyöl-

lisyyttä. Vuonna 2018 seudulla oli noin 1 850 työtöntä työnhakijaa, mikä on 13 pro-

senttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kolmannes alueen työttömistä oli alle 

30-vuotiaita. Yli 50-vuotiaiden osuus oli samaa luokkaa. Eniten työttömiä oli keskias-

teen tutkinnon omaavissa. Ulkomaalaisia oli työttömänä 250 eli noin 13 prosenttia 

kaikista työttömistä.
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Keski-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaalla asui vuoden 2018 lopussa 68 444 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 336 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 2 377. 

 Keski-Pohjanmaa
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Keski-Pohjanmaan toimialarakenne on monipuolinen ja teollisuus 
vientipainottunutta
Keski-Pohjanmaalla on monipuolinen elinkeinorakenne ja vahvat toimialakeskit-

tymät. Alkutuotannon ja teollisen toiminnan osuudet korostuvat koko maahan 

verrattuna. Biolaakso-verkosto nivoo alueen nykyisistä vahvuuksista teollisuudessa, 

alkutuotannossa ja tutkimuksessa modernin kärjen menestykseen. Kemian, biota-

louden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymä biolaakso on elinkeinoelämän, tut-

kimuksen, innovaatiotoiminnan ja koulutuksen keskittymä, joka toteuttaa maakun-

nan älykkään erikoistumisen tavoitteita ja vahvistaa elinkeinoelämän tarvitsemaa 

osaamista maakunnassa.

Maakunnassa on runsaasti vientipainottunutta teollisuutta. Viennin osuus teolli-

suuden liikevaihdosta onkin noussut yli 60 prosenttiin. Keski-Pohjanmaan kaikista 
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yritystoimipaikoista 10 prosenttia on sijoittunut teollisuustoimialoille, mutta se 

muodostaa yli 40 prosenttia kaikkien toimialojen liikevaihdosta. Teollisuustoimin-

nan osuus arvonlisäyksestä on neljänneksi suurin maakuntien välisessä vertai-

lussa. Koko teollisuuden liikevaihto, myös vientiliikevaihto, on ollut kasvussa viime 

vuosina Keski-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaan merkittävimpiä teollisuudenaloja 

ovat metalliteollisuus, elintarviketeollisuus, kone- ja laitevalmistus sekä kemian-

teollisuus. Metalliteollisuus tukee alihankintayrityksinä myös alueen veneklusteria: 

suuri osa suomalaisesta, voimakkaasti vientipainotteisesta veneteollisuudesta on 

keskittynyt Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueelle. Myös elintarvike-

teollisuus Keski-Pohjanmaalla on monipuolista ja vientipainotteista. Suurimmat 

elintarviketeollisuuden yritykset ovat lihanjalostuksessa, meijeritoimialalla sekä vir-

voitusjuomien valmistuksessa. Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen 

kemianteollisuuden keskittymä, Kokkola Industrial Park (KIP), jossa toimii kymme-

niä kemian- ja metallialan huippuyrityksiä ja jota pidetään kiertotalouden edellä-

kävijänä Suomessa ja koko Euroopassa. Yrityskeskittymä työllistää tuhansia ihmisiä, 

tuotantolaitokset ovat pääosin kansainvälisiä ja lähes kaikki heidän tuotannostaan 

menee vientiin kaikkialle maailmaan. 

Maakunnan alkutuotanto on vahvaa ja monipuolista. Työllisten määrä maatalouden 

toimialalla on pienentynyt ja kattaa hieman alle 10 prosenttia kaikista työllisistä. 

Keski-Pohjanmaalla on kuitenkin otettu hyvin käyttöön tekoälyn ja biotalouden 

innovaatioiden tuomia uusia mahdollisuuksia maataloustuotannon tehokkuuden 

lisäämisessä. Pohjanmaan ELY-keskuksessa nuorten viljelijöiden aloitustukipäätös-

ten määrä kaksinkertaistui vuoteen 2017 verrattuna. Kotimaisten maataloustuottei-

den saannin varmistamiseksi onkin tärkeää, että nuoret haluavat panostaa maata-

loustuotantoon. Aloittaneiden joukossa on myös harvinaisempia tuotteita tuottavia 

viljelijöitä, mikä laajentaa maataloustuotteiden tarjontaa. Osa aloittaneista tähtää 

suoraan vientimarkkinoille. Merkittävä alkutuotannon tulonlähde on turkistarhaus. 

Lähes kaikki maan yli tuhannesta turkistilasta toimivat pieninä perheyrityksinä poh-

jalaismaakunnissa ja tuotanto menee lähes kokonaan vientiin. Lisäksi ala työllistää 

epäsuorasti. Verotulojen merkitys on suuri pienille kunnille, joissa turkisalan yrityk-

set useimmiten toimivat. 

Kokkola on perinteinen kaupan alan keskus. Keski-Pohjanmaalla on viitisensataa 

kaupan alan yritystä, joka on vajaan viidenneksen yritysten kokonaislukumäärästä 

alueella. Vuonna 2016 ala työllisti maakunnassa yli 2 700 henkilöä, 20 prosenttia 

kaikkien toimialojen työllisistä. Kaupan alan liikevaihto muodostaa yli neljänneksen 
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maakunnan kaikkien toimialojen liikevaihdosta. Palvelualojen osuus on suhteelli-

sesti pienempi kuin koko maassa, mutta uudet työpaikat syntyvät kuitenkin pal-

velualoille. Kaupan sekä kuljetuksen ja varastoinnin osuudet arvonlisäyksestä ovat 

suurta maakunnallisessa vertailussa. Teollisuuden toimintojen ulkoistaminen on 

siirtänyt työpaikkoja palvelusektorille. 

Maakunnan väestökehitys aiheuttaa haasteita yritysten kasvulle
Keski-Pohjanmaan väkiluku on kasvanut hiljalleen tällä vuosituhannella, mutta 

aivan viimeisimmät väestön ennakkotilastot osoittavat väkimäärän kääntyneen 

laskuun. Väkeä karkaa muihin maakuntiin Suomen sisällä, mutta muuttovoittoa saa-

daan maahanmuuton kautta. Vuonna 2016 suurimpia Keski-Pohjanmaalle kohdis-

tuvan maahanmuuton lähtömaita olivat Vietnam, Iran ja Ruotsi. Keski-Pohjanmaalta 

muutetaan eniten Ruotsiin, Norjaan ja Saksaan. 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Keski-Pohjanmaan väkiluvun ennuste-

taan kasvavan maltillisesti, vajaat kaksi prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Ikä-

ryhmittäin tarkasteltuna eniten kasvua odotetaan 35–44- sekä yli 65-vuotiaiden 

ikäryhmiin. 45–54- sekä 55–64-vuotiaiden määrän ennustetaan pienentyvän eniten. 

Kuitenkaan viimeaikainen väestökehitys ja yleiset tunnelmat alueella eivät juuri-

kaan tue Tilastokeskuksen väestöennustetta.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Keski-Pohjanmaan yrityskanta on vaihdellut viime aikoina noin parilla kymmenellä 

yrityksellä vuosittain. Vuonna 2016 yrityskanta oli hieman suurempi kuin vuotta  

aikaisemmin. Aloittaneita yrityksiä oli noin 270 ja lopettaneita noin 250. Eniten 

 yrityksiä on tukku- ja vähittäiskaupan sekä rakentamisen toimialoilla. Näillä aloilla 

yrityksiä perustetaan ja lopetetaan eniten vuosittain. 

Suhdannenäkymät syyttä epävarmentuneet 
Elinkeinoelämän ja toimialojen tilannetta ja näkymiä seuraavat useat katsaukset 

ja barometrit. Niiden viesti on monelta osin yhtenäinen: Keski-Pohjanmaan yritys-

ten tilanne on pääosin hyvä, mutta näkymät ovat hieman aiempaa epävarmem-

pia. Seuraavassa on tarkasteltu tuoreimpien Pohjanmaan ELY-keskuksen Suhdan-

nekatsauksen, Elinkeinoelämän keskusliiton Suhdannebarometrin, Pohjanmaan 
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Kauppakamarin Business Panelin sekä Suomen Yrittäjien, työ- ja elinkeinoministe-

riön ja Finnveran Pk-yritysbarometrin tuloksia. 

Yleiset suhdannenäkymät ovat Keski-Pohjanmaalla hienoisessa laskussa. Elinkei-

noelämän keskusliiton tammikuun Suhdannebarometrissa pohjalaismaakuntien 

suhdannenäkymät ovat kuitenkin hieman koko maata valoisammat. Kevään 2019 

Pk-yritysbarometrissa Keski-Pohjanmaan maakunnan suhdannenäkymien saldo -

luku on myös hieman koko maata alhaisempi, kuitenkin positiivinen. 

Teollisuuden liikevaihto Keski-Pohjanmaalla on kasvanut reippaasti vuoden 2017 

alusta lähtien. Pohjanmaan ELY-keskuksen Suhdannekatsauksen mukaan maakun-

nan teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä yli 

25 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Teollisuusvienti 

vetää edelleen hyvin ja viennin osuus teollisuuden liikevaihdosta onkin kasvanut 

jo lähelle 70 prosenttia. Pohjanmaan kauppakamarin marraskuun 2018 Business 

Panelin tuloksissa teollisuusyritysten tunnelma on heikentynyt. Kuitenkin teollisuus-

yritysten tilauskanta on kuitenkin vielä parempi vuoden takaiseen verrattuna, 

vienti on kasvanut reippaasti ja liikevaihdon sekä työntekijöiden määrän odotetaan 

lisääntyvän. Teollisuuden tunnelman lasku ei siis selity muilla mittareilla. Kauppa-

kamarin mukaan synkistynyt tunnelma on heijastusta maailmantalouden lisäänty-

neestä epävarmuudesta ja julkisuudessa nousseesta taantumakeskustelusta.

Rakennusalan liikevaihtotrendi on ollut kasvussa Keski-Pohjanmaalla viime vuosina. 

Kuitenkin vuodenvaihteessa 2017–2018 trendikäyrä on tasaantunut. Pohjanmaan 

kauppakamarin Business Panelin mukaan rakennusalan tilanne on toimialoista epä-

varmin, mutta tilanne on kuitenkin parantunut selvästi: saldoluvut ovat parantu-

neet useilla osa-alueilla. Tunnelma on heikentynyt myös rakennusalalla, mutta muut 

mittarit eivät sille anna katetta. Alalla on edelleen huutava pula osaavasta työvoi-

masta, vaikka se onkin hieman hellittänyt.

Kaupan alalla liikevaihto on kasvanut muutamia prosentteja vuoden 2017 aikana ja 

vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevaihtotrendi on useiden vuosien 

ajan ollut tasaisessa, loivassa nousussa, joka viimeisimpien lukujen valossa näyttää 

taittuvan. Pohjanmaan kauppakamarin Business Panel -selvityksen mukaan epä-

varmuus on lisääntynyt myös kaupan alalla. Tilauskannan ja rekrytoinnin saldo-

luvut ovat parantuneet, mutta liikevaihto-odotukset ovat heikentyneet. Kuluttajien 



349

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

heikentynyt luottamus lisää epävarmuutta alalla. Kauppakamari kertookin, että kau-

pan alan tunnelmamittari on herkkä ja reagoi nopeasti ympäristön signaaleihin.

Keski-Pohjanmaalla käynnissä laajoja teollisuuden ja kaupan alan investointeja

Kevään 2019 Pk-yritysbarometrin mukaan 39 prosenttia vastaajayrityksistä Pohjan-

maan ELY-keskusalueella on kasvuhakuisia. Osuus on samalla tasolla kuin syksyn 

2018 barometrissa. Investoinnit ovat ehdottomasti suosituin yritysten toteuttama 

uusiutumistoimi 78 prosentin osuudellaan. 

Moderneja, suuren luokan teollisuusinvestointeja tehdään laajalla rintamalla.  

Keliber Oy:n litiumesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella, Kokko-

lassa ja Kruunupyyssä. Kaivoksista saatava malmi rikastetaan Kaustisen Kalavedelle 

rakennettavassa rikastamossa. Litiumkemiantehdas, jossa malmirikaste jatkojalos-

tetaan litiumkarbonaatiksi, sijoitetaan Kokkolaan KIP:n alueelle. Keski-Pohjanmaan 

alueelle on suunniteltu satojen tuulivoimaloiden rakentamista lähivuosina. Suurin 

osa voimaloista keskittyisi Lestijärvelle, Toholammille ja Kannukseen. Hankkeiden 

kokonais arvo on useita miljardeja euroja. Alueen teollisuudelle erittäin tärkeää  

Kokkolan satama-aluetta on kehitetty pitkäjänteisesti. Tällä hetkellä satamassa 

käynnissä olevat ruoppaustyöt edistävät Kokkola Industrial Parkin toiminta-

edellytyksiä ja helpottavat koko maan teollisuusvientiä.

Kokkolassa on käynnissä useita kauppa- ja toimitilainvestointeja. Tammikuussa kau-

punkiin avattiin jo toinen Lidl-myymälä ja myös osuuskauppa KPO investoi alueelle. 

Maakunnassa on vireillä myös julkisia investointeja, kuten Chydeniuksen koulun  

rakentaminen Kokkolassa. Keskustelua on käyty myös monitoimihallista, rautatie-

ntorin investoinneista, kaksoisraiteen rakentamisesta Kokkolan satamaan sekä rata-

pihan kehittämisestä. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työllisten määrä on laskenut Keski-Pohjanmaalla noin yhden prosentin vuosi-

vauhtia viime vuosina. Vuonna 2016 maakunnassa oli noin 27 400 työllistä. Kokko-

lan seutukunnassa työllisten määrän vähentyminen on suhteessa paljon pienem-

pää kuin Kaustisen seudulla. Alue pyrkii paikkaamaan työllisten määrän laskua 

tavoittelemalla opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton kasvattamista. Pohjan-

maan ELY-keskus rakentaakin elinvoimaista, tuottavaa innovaatioympäristöä ja 
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työllisyysasteen kasvattamista nelikaistaisella mallilla: 1. ehjät nuorten polut;  

2. ratkaisuhakuisesti työllistettävät; 3. työperäinen maahanmuutto ja maassa jo  

olevat; 4. osaamisen kehittäminen.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa oli avoinna 5 900 työpaikkaa vuonna 2018. Avoin-

ten työpaikkojen määrä lisääntyi 9 prosentilla vuotta aiempaan nähden. Eniten oli 

avoinna palvelu- ja myyntityöntekijöiden paikkoja, jossa työpaikkojen määrä kui-

tenkin ainoana ammattiryhmänä laski. Työpaikkojen määrä nousi eniten rakennus-, 

korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Osaavan työvoiman puute esteenä yritysten kasvulle 
Kevään 2019 Pk-yritysbarometrissa suhdannenäkymät Pohjanmaan ELY-keskus-

alueella henkilökunnan määrän suhteen ovat positiivisia (saldoluku + 4), joskin  

näkymät ovat heikentyneet kevään barometrista (saldoluku + 6) ja myös saldoluku 

on myös alhaisempi kuin koko maassa (saldoluku + 12). 

Huolestuttavan väestökehityksen, taloustilanteen parantumisen ja työllisyystilan-

teen elpymisen myötä yritykset ovat raportoineet entistä pahemmista rekrytoin-

tiongelmista. Osaavan työvoiman puute jarruttaa ja jopa estää yritysten kasvun ja 

kansainvälistymisen tilanteessa, jossa sille muilta osin olisi otolliset mahdollisuudet. 

Esimerkiksi Elinkeinoelämän Suhdannebarometrissa lähes 40 prosenttia, Pk-yritys-

barometrissa yli 50 prosenttia sekä Pohjanmaan Kauppakamarin Business Panelissa 

lähes puolet vastaajayrityksistä raportoi ammattityövoiman puutteen tuotannon 

kasvun esteeksi. Pk-yritykset pyrkivätkin turvaamaan osaavan työvoiman saan-

nin yleisimmin panostamalla henkilöstön kehittämiseen, hyödyntämällä aiempaa 

enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja sekä koulutussopimuksen tai oppi-

sopimuksen avulla.

Alueella kuitenkin on vielä jonkin verran työttömiä työnhakijoita, eli työvoiman 

kysynnän ja tarjonnan kohtaannossa on ongelmia. Yritykset eivät useissa tapauk-

sissa koe työnhakijoiden osaamistasoa riittäväksi. Julkisen hallinnon rooli kohtaan-

to-ongelman ratkaisemisessa on merkittävä. Elinikäinen oppiminen ja osaamisen 

päivittäminen ovat välttämättömiä keinoja pysyä mukana nykypäivän työelämässä. 

Pohjanmaan ELY-keskus onkin ollut mukana koordinoimassa alueen korkeakoulujen 

rahoitushakuja, joiden tuloksena useat yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat saa-

neet Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta jatkuvan oppimisen hankkeilleen. 
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Myös kone- ja metallitekniikan sekä rakennusklusteriin kuuluvien alojen oppimis-

ympäristöjä on vahvistettu Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamilla hankkeilla. Myös 

maakunnassa rahoitetuilla, erityisesti kemian, kiertotalouden, mineraalitalouden ja 

biotalouden TKI-hankkeilla on kehitetty alueen elinkeinotoimintaa tukevaa osaa-

mista. Nopeampia ja tehokkaampia ratkaisuja yritysten kohdennettuihin osaamis-

tarpeisiin täytyy kuitenkin edelleen kehittää ja rahoitusinstrumentteja lisätä. Kou-

lutustarjonta Keski-Pohjanmaalla on hyvä, mutta alue kilpailee nuorista yliopisto-

kaupunkien kanssa. 

Pohjanmaan ELY-keskus kartoitti syksyllä 2018 Keski-Pohjanmaan maakunnan yri-

tysten lyhyen aikavälin osaamistarpeita. Yrityksille tehdyn kyselykierroksen tulok-

sissa korostui digitaalisuuden kasvava merkitys nykypäivän työelämässä kaikilla 

aloilla. Yrityksissä myös koettiin, että koulutuksen keinoin on vaikeaa pysyä digita-

lisaatiokehityksen perässä. Useilla aloilla, muun muassa kone- ja metalliteollisuu-

dessa sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla oltiin huolissaan toimialan ”brändistä” 

ja vetovoimaisuudesta sekä alan työntekijöiden vanhentuneesta osaamisesta myös 

muiden kuin tietoteknisten taitojen osalta. Ratkaisuina nähtiin muun muassa alojen 

ja alueiden houkuttelevuuden nostaminen, jatkuvan oppimisen mallit, koulutus-

kiintiöiden lisäämisen ja nopeamman tutkintoihin valmistumisen, kansainvälisten 

osaajien potentiaalin ottamisen täyteen käyttöön sekä oppilaitos-yritysyhteistyön 

tiivistämisen.

Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla on laajalla rintamalla tunnustettu, että kansain-

välisten osaajien potentiaalia täytyy hyödyntää paremmin. Pohjanmaan ELY-kes-

kus onkin käynnistänyt Talent Coastline -toiminnan, jossa muun muassa alueen 

osaamisvajetta pyritään parantamaan kansainvälisten osaajien avulla kolmella eri 

keinolla: 1. vahvistamalla kansainvälisten osaajien houkuttelua alueelle; 2. kanavoi-

malla Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemus yritysten kasvun 

ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi; 3. lisäämällä työmarkkinoi-

den avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille.
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Ammattibarometri kertoo työvoimapulan laajentuneen uusiin 
ammatteihin
Ammattibarometri kertoo TE-palvelujen näkemyksen keskeisten ammattien  

kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Työ- ja elinkeinotoimistot perustavat omat 

arvionsa asiakasrajapinnassa saamansa tietoon, erilaisiin haastatteluihin, työn-

antajakäynteihin sekä barometrien tuottamiin informaatioon. 

Kevään 2019 Ammattibarometrissa Keski-Pohjanmaalla on viime syksyä enemmän 

työvoimapula-ammatteja. Myös rekrytointitarpeen arvioidaan kasvavan yhä useam-

malla alalla. Työvoimapula koskettaa alueella laajasti eri toimialoja ja eri koulutus-

taustan omaavia ammattilaisia – ei voida sanoa, että rekrytointiongelmat olisivat 

keskittyneet selkeästi jollekin tietylle toimialalle. Rakennusalalla pulaa on muun 

muassa rakennusinsinööreistä, talonrakentajista ja työnjohtajista, sosiaali- ja  

terveys alalla lääkäreistä, lastentarhanopettajista, psykologeista ja sairaanhoitajista,  

it-alalla koodareista ja teollisuudessa konetekniikan asiantuntijoista, koneistajista ja 

kemian prosessitekniikan asiantuntijoista. Syksyn barometriin nähden uusia työ-

voimapula-ammatteja ovat muun muassa sähkö- ja automaatioinsinöörit, sovellus-

suunnittelijat ja -arkkitehdit, röntgenhoitajat, palkanlaskijat, kirvesmiehet, pika-

ruokatyöntekijät ja sähköasentajat. Keski-Pohjanmaalla on myös joitain ammat-

teja, joissa työnhakijoita on arvioitu olevan liikaa, esimerkiksi yleissihteerit, tieto- ja 

viestintäteknologian asentajat ja korjaajat, teollisuusompelijat sekä elintarvike-

teol lisuuden prosessityöntekijät. Jatkuvan oppimisen keinoin voidaankin päivittää 

osaamista työmarkkinoiden tarpeisiin ja edistää työllistymistä.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Keski-Pohjanmaalla oli vuonna 2018 noin 3 700 työtöntä työnhakijaa. Työttömien 

määrä laski 15 prosenttia edellisvuoteen nähden. Alle 30-vuotiaiden osuus työttö-

mistä oli 34 prosenttia ja yli 50-vuotiaiden osuus 29 prosenttia. Osuudet ovat lähellä 

valtakunnallisia keskiarvoja. Koulutustaustoittain tarkasteltuna työttömiä oli eniten 

keskiasteen tutkinnon suorittaneissa, noin 2 200. Ulkomaalaisten osuus työttömistä 

oli alhainen, vain neljä prosenttia, kun koko maassa keskiarvo oli 10 prosenttia.
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Kaustisen seutukunta

Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli

Kaustisen seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 15 281 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 256 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 472. 

  Kaustisen seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + 0
Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Seudun menestyksen kärkinä vahva alkutuotanto ja uudet teolliset 
innovaatiot
Kaustisen seutukunnan vahvuutena on monipuolinen yritysrakenne: elintarvi-

keklusteri, turkistalous, rakennusteollisuus (erityisesti puurakentaminen), bio- ja 

kiertotalous ja teollisuus. Nämä toimialat nivoutuvat yhteen keskipohjalaiseen  

Biolaakso-klusteriin, jossa perinteisistä toimialoista luodaan uutta, kestävään ke-

hitykseen pohjautuvaa innovaatio- ja liiketoimintaa. Seudun elinvoiman vahvuu-

det nojaavat erityisesti monipuoliseen pienyrittäjyyteen, jota maailmantalouden 

alamäet eivät liiaksi kolhi. Matkailijoita seutukunta vetää muun muassa kansan-

musiikilla, luontokohteillaan sekä moottoriradalla. 

Globaalit megatrendit ovat rantautuneet Kaustisen seutukuntaan akkuteollisuuden 

myötä. Keliber Oy:n litiumesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella,  

Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Kaivoksista saatava malmi rikastetaan Kaustisen Kala-

vedelle rakennettavassa rikastamossa. 

Keski-Pohjanmaan alueelle on suunniteltu satojen tuulivoimaloiden rakentamista 

lähivuosina. Hankkeiden kokonaisarvo on useita miljardeja euroja. Esimerkiksi 

YIT suunnittelee Lestijärvelle noin 95 tuulivoimalan puistoa. Puistojen maksamilla 
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kiinteistöveroilla tulee olemaan erittäin positiivinen vaikutus kuntatalouteen kiin-

teistöverotuloina sekä muun muassa maanomistajien ja työllisten kautta.

Haasteena väestönkehitys
Kaustisen seudun väestön määrä on pienentynyt tällä vuosikymmenellä. Yli 65-vuo-

tiaiden määrä on kasvanut ja lasten määrä on pysynyt samalla tasolla, mutta työ-

ikäisten määrä on vähentynyt. Seutukunnan ongelmana on maassamuuton tappiol-

lisuus, erityisesti nuorten poismuutto. Kuitenkin seutukunnan asukasluvun vähene-

minen on tasaantunut huomattavasti muutaman viime vuoden aikana ja kolmessa 

kunnassa nettomuutto on ollut positiivista. 

Tilastokeskuksen mukaan Kaustisen seutukunnassa väestön määrä pienentyy noin 

3,5 prosentilla ja vuonna 2025 seutukunnan väkiluku olisi noin 14 900. Suhteellisesti 

eniten pienentyvä ikäryhmä seutukunnassa on 55–64-vuotiaat. Eniten kasvaa yli 

65-vuotiaiden ikäryhmä.

Seudun elinvoimaohjelman mukaan alueella on päätetty hyödyntää akkukemi-

kaali- ja tuulivoimahankkeiden työllisyysvaikutusten lisäksi myös digitalisaation 

tuomat mahdollisuudet uudessa paikkariippumattomassa työelämässä. Myös infra-

struktuurin ja tieverkon kehittäminen ovat edellytyksiä alueen yritysten kilpailu-

kyvyn turvaamiseksi kuljetusten osalta. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Kaustisen seudulla oli 1 300 yritystä vuonna 

2016. Yrityskanta on pysynyt varsin tasaisena viime vuosien aikana. Seudulla aloit-

taa noin 60–80 uutta yritystä vuosittain. 

Kevään 2019 Pk-yritysbarometrissa Kaustisen seudun yritysten mukaan suhdan-

nenäkymät olivat positiiviset, joskin hieman vaisummat kuin maakunnassa ja koko 

maassa keskimäärin. Yrityksissä pelättiin henkilökunnan määrän pienenevän, mutta 

liikevaihdon kehittymisen suhteen oltiin toiveikkaita. Yrityksen kannattavuuden 

osalta seutukunta sai erittäin positiivisen saldoluvun, joka oli jopa maakuntaa ja 

koko maata korkeammalla tasolla. Yli kolmannes kyselyyn vastanneista pk-yrityk-

sistä Kaustisen seudulla on kasvuhakuisia. 
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suurimpia työllistäjiä alueella ovat maatalous, 

teollisuus sekä kuljetus ja varastointi. Maatalous työllistää yli 900 henkilöä, teolli-

suus noin 700 sekä kuljetus ja varastointi noin 400 henkilöä. 

Kaustisen seutukunnassa oli avoinna vajaat 700 työpaikkaa vuonna 2018. Avointen 

työpaikkojen määrä laski hieman vuotta aiemmasta. Eniten työpaikkoja oli avoinna 

palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Työpaikkojen määrä laski eni-

ten maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä ja kasvoi eniten 

prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Kaustisen seutukunnassa oli vuoden 2018 aikana 740 työtöntä työnhakijaa. Työttö-

mien määrä laski 12 prosenttia vuoden takaisesta. Alle 30-vuotiaiden osuus oli hie-

man alle kolmannes ja yli 50-vuotiaiden osuus 34 prosenttia. Osuudet ovat lähellä 

valtakunnallisia keskiarvoja. Pitkäaikaistyöttömiä oli neljännes, mikä on vähemmän 

kuin koko maassa keskimäärin. Eniten työttömiä oli keskiasteen koulutusasteella, 

noin 420. Ulkomaalaisten osuus työttömistä oli hyvin alhainen, vain kolme prosenttia.
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Kokkolan seutukunta

Kannus, Kokkola

Kokkolan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 53 163 henkilöä.  

Vuoden aikana väkiluku väheni 80 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 905. 

 Kokkolan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + + 
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Kansainvälinen, monipuolistuva vientiteollisuus
Kokkolan seutukunnan elinkeinorakenne on monipuolinen ja vakaa. Jo olemassa 

olevan vankan kemianteollisuuden klusterin lisäksi alueen mahdollisuutena näh-

dään akkukemianteollisuuden kehittyminen ja kysynnän kasvu. Alueella on run-

saasti myös rakennusteollisuuden yrityksiä ja kaupan merkitys on suuri. Myös vilje-

lyllä, karjataloudella ja elintarviketeollisuudella on suuri jalansija. 

Kokkolassa sijaitsee Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemian keskittymä Kok-

kolan suurteollisuusalue KIP– Kokkola Industrial Park. KIP:n alueella toimii 70 yri-

tystä ja alue tarjoaa työpaikan noin 2 200 henkilölle. Työpaikkalisäys vuodesta 2010 

on ollut 10 % eli noin 200 uutta työpaikkaa. Keski-Pohjanmaan Biolaakso-verkoston 

näkökulmasta suurteollisuusalue tarjoaa erinomaisen rajapinnan integroida bio-

jalostuksen liiketoimintaa osaksi vahvaa kemian klusteria. Biolaakso-verkostossa 

 nivotaan yhteen Keski-Pohjanmaan alkutuotanto, mineraalitalous, kemianteollisuus 

ja muu prosessiteollisuus ja bioenergia. 

Kokkolan satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama. Tulevaisuudessa 

suunnitellut kaivoshankkeet luovat mahdollisuuksia tavaramäärän kasvulle.
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Väestön määrä uhkaa pienentyä
Kokkolan seutukunnan väestön määrä on kasvanut 2010-luvun kuluessa. Erityi-

sen voimakasta kasvu on 65-vuotiaiden keskuudessa, mutta myös lasten sekä 

25–44-vuotiaiden määrä on suurentunut.

Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteen mukaan Kokkolan seutukun-

nassa väestön määrän odotetaan kasvavan reilulla kolmella prosentilla 54 900:aan 

vuoteen 2025 mennessä. Ikäryhmittäin kasvu painottuu ennusteen mukaan 

yli 65-vuotiaisiin. Kuitenkaan viimeaikainen väestökehitys ja yleiset tunnelmat 

alueella eivät juurikaan tue Tilastokeskuksen ennustetta.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Kokkolan seudulla oli 3 200 yritystä vuonna 2016. 

Uusia yrityksiä aloittaa vuosittain noin 200, mutta yritysten määrä alueella on pie-

nentynyt viime vuosien aikana. 

Yhtenä suurimmista teollisista investoinneista alueella tulee olemaan Keliber Oy:n 

litiumakkukemikaalitehtaan rakentaminen Kokkola Industrial Park alueelle. Keliber 

jatkaa litiumtuotannon valmistelua kahden tuotantolaitospaikkakunnan ratkaisuna.  

Yhtiön litiumesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja 

Kruunupyyssä. Kaivoksista saatava malmi rikastetaan Kaustiselle rakennettavassa 

rikastamossa. Litiumkemiantehdas, jossa malmirikaste jatkojalostetaan litium-

karbonaatiksi, sijoitetaan Kokkolaan KIP:n alueelle. Valmis teollinen infrastruktuuri 

sekä tarveaineiden ja palveluiden hyvä saatavuus houkuttelivat yhtiön sijoittamaan 

tehtaan suurteollisuusalueelle.

Kokkolan keskustaan suunnitellaan suuria rakennushankkeita. Alueen asemakaava 

on hyväksytty syksyllä 2017. Myös muualla kaupungissa rakennetaan edelleen  

vilkkaasti kaupan ja palveluiden uusia liiketiloja, ja uutta tonttimaata kaavoitetaan 

parhaillaan.

Kevään 2019 Pk-yritysbarometrin mukaan Kokkolan seutukunnan yritysten 

suhdanne näkymät ovat positiiviset, vaikka koko maan keskiarvosta jäädäänkin 

hieman. Liikevaihdon, yrityksen kannattavuuden sekä henkilökunnan määrän sekä 

liike vaihdon odotetaan kasvavan, mutta investointiodotukset ovat negatiivisia. 

40 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on kasvuhakuisia. 
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Kokkolan seutukunnan suurimpia työllistäjiä ovat teollisuus, kauppa ja rakentami-

nen. Henkilöstön määrä teollisuudessa on noin 3 500, kaupan alalla noin 2 500 ja 

rakentamisessa noin 1 400.

Kokkolan seutukunnassa oli avoinna yli 5 200 työpaikkaa vuonna 2018. Työpaik-

kojen määrä nousi edellisvuodesta 10 prosentilla. Eniten työpaikkoja oli avoinna 

palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä, noin 1 400. Työpaikkojen määrä 

laski ainoastaan tässä ammattiryhmässä edellisvuoteen nähden, noin 200 paikalla. 

Avointen työpaikkojen määrä nousi eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyön-

tekijöiden ammattiryhmässä, 200 paikan lisäys tarkoitti lähes 40 prosentin lisäystä 

ammattiryhmän avoimiin työpaikkoihin.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Kokkolan seutukunnassa oli 2 900 työtöntä työnhakijaa vuonna 2018. Työttö-

mien määrä väheni viidellä sadalla eli 16 prosentilla edellisvuoteen nähden.  

Alle 30-vuotiaiden osuus työttömistä oli reilu kolmannes ja alle 50-vuotiaiden 

osuus 28 prosenttia. Osuudet ovat lähellä koko maan keskiarvoja. Pitkäaikais-

työttömiä oli 860 eli 29 prosenttia kaikista työttömistä. Eniten työttömiä oli keski-

asteen koulutusasteella, noin 1 800 eli 60 prosenttia työttömistä. Osuus on hie-

man suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Ulkomaalaisten työttömien määrä 

laski ja heidän osuutensa työttömistä oli vain viisi prosenttia.
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Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaalla asui vuoden 2018 lopussa 412 197 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö kasvoi 341 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömyysaste 

oli 10,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 20 064. 

 Pohjois-Pohjanmaa
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Pohjois-Pohjanmaan väestömäärä kasvaa, mutta kasvu on alueellisesti hyvin keskit-

tynyt ja varsin vaatimatonta verrattuna vuosikymmenen alkuun. Nuorisopainottei-

nen ikäjakauma, korkea koulutustaso sekä vahva tutkimus- ja tuotekehityskapasi-

teetti ovat edelleen Pohjois-Pohjanmaan valtteja. Maaseutualueilla mahdollisuudet 

nähdään luonnonoloihin ja luonnonvaroihin liittyvissä elinkeinoissa, niin alkutuo-

tannossa kuin jalostuksessa. Metsä on keskeinen raaka-aineresurssi eri puolilla maa-

kuntaa. Puurakentaminen herättää kasvavaa mielenkiintoa, biotuotteiden valmis-

tukseen liittyviä suunnitelmia on useissa kunnissa ja luontomatkailussa metsät ovat 

keskeinen resurssi. Korkean teknologian osaaminen ja työpaikat keskittyvät Oulun 

seudulle, josta löytyy kansainvälistä kärkiosaamista mm. langattomissa verkko-

teknologioissa.    

Maakunnan elinkeinojen ja työmarkkinoiden näkymät jatkuvat positiivisina. Pula 

osaavasta työvoimasta on merkittävä akuutti haaste. Rekrytointivaikeudet ovat 
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tuttuja monille työantajille eri toimialoilla ympäri maakuntaa. Moni merkittävä 

maakunnallinen investointi etenee nykytahdilla tarpeettoman verkkaisesti. Lopul-

lisen rahoituksen varmistuminen kestää pitkään, suunnitteluprosessit eivät etene 

jouhevasti tai pitkät kaavoitus- ja lupakäsittelyt valituksineen venyttävät toiminnan 

aloitusta vuosiksi, jopa vuosikymmeneksi, siitä kun hankkeen suunnittelu aloitettiin. 

Maakunnassa tarvitaan lisää merkittäviä uusia yritysinvestointeja, jotka kannusta-

vat muitakin harkittuun riskiottoon ja jotka lisäävät alueen kiinnostusta kansain-

välisessä sijoitustoiminnassa.  

Osaamisen turvaaminen on elinehto Pohjois-Pohjanmaan menestykselle. Maakun-

nassa on ammatillisia koulutuspaikkoja vain reilu 7 prosenttia koko maan paikoista, 

vaikka 16-vuotiaiden osuus koko maan ikäluokasta on lähes 9 %. Maakunnan am-

mattikorkeakoulujen ja yliopiston koulutusresurssit ovat myös vähäiset muuhun 

maahan verrattuna, jos huomioidaan kuinka laajalle alueelle maakunnan korkea-

koulut kouluttavat, minkä verran Pohjois-Pohjanmaalla on nuoria ja kuinka kysyntä 

tarvittavasta työvoimasta kasvaa keskeisillä kasvualoilla luontaisen poistuman ja 

lisätarpeen seurauksena. Hyvin monen viesti on, että koulutuksen sijoittumisen 

ja koulutusmäärien tarkistusta tarvitaan ja lisäksi entistä rohkeammin on kyettävä 

hyödyntämään kansainvälistä työvoimaa. Työttömissä on edelleen iso määrällinen 

reservi, mutta valitettavan monella työnhaku ei ole aktiivista, elämänhallintaongel-

mat vaikeuttavat työllistymistä ja työssä pysymistä tai osaamisen päivittämiseen ei 

tunnu useilla olevan riittävää kiinnostusta.     

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Viimeaikaisissa talousennusteissa toistuu näkemys, että maailmankaupan kasvu  

hidastuu vähitellen, vienti vähenee ja myös investointiodotukset ovat aiempaa  

maltillisemmat. Talouskasvun nopein vaihe on takana maassamme. Vuosi 2017 oli  

BKT:n kasvun kärkivuosi, viime vuonna tuotanto jo aleni vuodesta 2017 ja jatkossa 

kasvu edelleen heikkenee. Korkeasuhdanteesta siirrytään vähitellen kohti talouden 

peruskasvun uraa. Selkeimmin kasvun hidastuminen on nähtävissä rakentamisessa 

– erityisesti asuntorakentamisessa, jossa uusia investointeja on luvassa aiempaa  

vähemmän ja myös kohteiden neliömäärissä on pudotusta. 

Kevään 2019 pk-yritysbarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten odo-

tukset lähiajan suhdannekehityksestä ja henkilöstötarpeesta ovat heikentyneet 

koko maassa, myös Pohjois-Pohjanmaalla. Vajaa 20 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan 
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pk-yrityksistä näkee lähiajan suhdanteiden heikkenevän, puolet arvioi nykytason 

säilyvän ja reilu 30 % uskoo suhdanteiden edelleen paranevan. Heikentynyt vienti, 

vähenevät rakennusinvestoinnit ja vaikeudet osaavan työvoiman rekrytoinnissa 

ovat vaimentaneet yritysten näkymiä koko maassa. Viidesosassa Pohjois-Pohjan-

maan pk-yrityksiä uskotaan henkilöstömäärän kasvavan seuraavan vuoden aikana 

ja reilussa 70 % yrityksistä ei ole tarvetta tehdä muutoksia nykyiseen henkilöstö-

määrään. Noin joka kymmenennellä yrityksellä on mahdollinen tarve vähentää 

työntekijöitä seuraavan vuoden aikana.

Tilastokeskuksen suhdannetietojen mukaan Pohjois-Pohjanmaan yritysten liike-

vaihto kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja siitä se on syksyyn 2018 mennessä noussut 

noin 20 prosenttia. Muihin maakuntiin verrattuna liikevaihdon suhteellinen kasvu 

on erittäin hyvää tasoa. Suunta on ollut nouseva maakunnan kaikilla päätoimi-

aloilla. Maltillisin kasvu on toteutunut kaupan aloilla, kovin se on ollut rakentami-

sessa. Yrityksissä henkilöstömäärä on kasvanut vajaa 10 prosenttia vuodesta 2015 ja 

kasvuvauhti on kansallista kärkeä. Teollisuudessa ja kaupan aloilla henkilöstömää-

rän kasvu on ollut rakentamista ja yksityisiä palveluja maltillisempaa ja teollisuu-

dessa ja kaupan aloilla henkilöstömäärän kasvu näyttäisi taittuvan. Rakentamisessa 

ja muissa yksityisissä palveluissa lisähenkilöstöä tarvitaan edelleen.  

Vuonna 2018 ELY-keskuksen yritysrahoitus Pohjois-Pohjanmaalle pysyi edellisvuo-

den tasolla eli noin 18 miljoonassa eurossa. Yritysten kehittämisavustusten ja in-

vestointitukien hakemusmäärät ovat hieman laskeneet. Yritykset eivät ole käynnis-

täneet kasvu- ja kehittämishankkeita aivan edellisvuosien tavoin, vaan suotuisassa 

suhdannetilanteessa on keskitytty operatiiviseen toimintaan. Vuonna 2018 yritysten 

kehittämisavustuksia kohdennettiin erityisesti ICT-sektorille (liike-elämän palvelut 

sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus 5,1 M€), matkailuun (yht. 3,0 M€), elintarvike-

teollisuuteen (2,9 M€), metalliteollisuuteen (2,7 M€) sekä puutavara- ja puutuote-

teollisuuteen (1,7 M€).

Maatalouden näkymät jatkuvat haasteellisina, vaikka tuotteiden hinnoissa on 

tapahtunut hienoista nousua edellisvuodesta. Kuivuus aiheutti ongelmia viime 

satokaudella ja monella kotieläintilalla on jouduttu turvautumaan ostorehuun, 

mikä nostaa tuotantokustannuksia. Maatalouden investoinnit ovat olleet Pohjois-

Pohjan maalla kasvussa ja erityisesti jo aiemmin toimintaansa laajentaneet tilat ovat 

tehneet lisäinvestointeja. Luomutuotanto on lisääntynyt ja Pohjois-Pohjanmaalla 

on luomupeltoalaa 16 % kaikesta viljellystä alasta. Luomukotieläintiloja on yli 100. 
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Merkittävä osa maatalouden investointeja kohdentuu maidon- ja naudanliha-

tuotannon modernisointiin ja kapasiteetin kasvattamiseen. Elintarvikesektorin 

hankkeilla pyritään viennin ja lähiruokasektorin lisäämiseen. 

Pyhäsalmen kaivoksen lopettaminen on merkittävin kaivosalan lähiajan muutos-

tekijä. Kaivoksen maanalainen toiminta loppuu tämän vuoden loppuun mennessä. 

Maan päällä pyriitin tuotanto jatkuu vielä ensi vuosikymmenen puoliväliin asti. 

Loppuvaiheessa kaivos työllistää suoraan noin 250 henkeä ja tämän lisäksi sillä on 

huomattavat välilliset työllisyysvaikutukset ylikunnallisesti. Australialais-suomalai-

nen kaivosyhtiö tekee tutkimuksia Kuusamon liuskevyöhykkeellä ja suunnittelee 

mahdollisuuksia avata kaivostoimintaa Kuusamossa ja Posiolla. Kaivuutoiminnan 

päätuotteet olisivat koboltti ja kulta. Yhtiö on kertonut rajaavansa malminetsin-

tänsä pois alueilta, joissa kaivostoiminnan ja matkailun yhtyeensovittaminen ei 

ole mahdollista. Kuusamossa hyväksyttiin syksyllä 2016 yleiskaava, jolla Kuusamon 

luonnon ja matkailun kannalta keskeiset alueet rajattiin kaivostoiminnan ulkopuo-

lelle. Kaivos varauksia on myös näillä alueilla. Kaavapäätöksestä valitettiin ja hallinto- 

oikeus kumosi kaavan. Kuusamon kaupunki on hakenut valituslupaa korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen.

Raahen Laivakankaan kultakaivoksella toiminta vireytyi uudelleen viime kesänä 

ja kaivos työllisti noin sata henkeä. Ongelmia kasaantui jo talven aikana ja maalis-

kuussa 2019 kaivoksen pääurakoitsija ilmoitti irtisanovansa ja lomauttavansa noin 

70 henkeä. Kaivosyhtiöllä ja toiminnan pääurakoitsijalla on eriäviä näkemyksiä  

syntyneiden ongelmien syistä. Tuotantotoiminta on pysähdyksissä, kaivos on yllä-

pitotilassa arviolta 3-4 kuukautta ja kaivosyhtiö järjestää rahoitustaan entistä vah-

vemmalle pohjalle. 

Pohjois-Pohjanmaan teollisuusyritysten suhdannenäkymät ovat pääosin valoisat. 

Kapasiteetin käyttöasteet ja kannattavuus ovat useissa yrityksissä korkeat ja osa 

yrityksistä investoi aktiivisesti. Erityisesti metalli- ja konepajateollisuudessa sekä 

rakennustuoteteollisuudessa on hyvä vire päällä. Elintarviketeollisuudessa on tehty 

merkittäviä lisäinvestointeja. Puunjalostuksesta ei ole tiedossa merkittäviä negatiivi-

sia muutoksia.

Pohjois-Pohjanmaalle ja lähimaakuntiin suunnitellaan lukuisia suuren kokoluokan 

biojalostamoja tai biotuotetehtaita. Naapurimaakuntien tehdashankkeissa raaka- 

aineiden hankinta ulottuu myös Pohjois-Pohjanmaalle. Pohjois-Pohjanmaan 
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biohankkeissa ovat arvioitu hankkeiden ympäristövaikutuksia ja tarvittavat luvat 

ovat vireillä. Oulun Stora Enson investointipäätös saadaan kesään 2019 mennessä 

– Haapaveden biojalostamohankkeen ympäristöluvan odotetaan valmistuvan tänä 

vuonna, jotta varsinainen investointipäätös voitaisiin tehdä. 

Pyhäjoella jatketaan ydinvoimalan infra- ja tukirakentamista. Alkuvuonna 2019  

Pyhäjoen ydinvoimalan työmaarekisterissä on vajaa 600 yritystä, joista yli 500 on 

suomalaisia. Investoinnin kokonaisarvoksi on arvioitu 6,5–7 miljardia euroa ja kiih-

keimmän rakentamisvaiheen aikana työmaalla työskentelee yli 4 000 henkilöä. 

Voima laitoksen toimiessa se työllistää suoraan noin 400–500 henkeä. 

Ydinvoimalaitoksen rakentamisen aloitus lykkääntyy jälleen. Turvallisuusarvion 

tueksi tarvittavia dokumentteja ei ole toimitettu Säteilyturvakeskukselle (STUK) 

aiemmin esitetyllä aikataululla ja toimitetuissa dokumenteissa on havaittu puut-

teita. Laitoksesta ei ole vieläkään esitetty tarpeeksi tarkkoja suunnitelmia. Viimeisin 

arvio on, että ydinvoimalan rakentaminen alkaisi vuonna 2021 ja laitos tuottaa säh-

köä vuonna 2028. Kun lasketaan yhteen lupa-asiakirjojen toimituksen jatkuminen 

nykyvauhdilla, käsittelyajat tarvittaville lupapäätöksille ja ydinvoimaloiden toteu-

tuneet valmistumisajat maailmalla, niin on hyvin mahdollista, että Pyhäjoen ydin-

voimalan tuotanto ei ala vielä ensi vuosikymmenellä. 

Rakentaminen on ollut viime vuosina erityisen vahvassa vedossa Pohjois-Pohjan-

maalla. Kasvu on perustunut koko maassa vahvasti asuntojen isoon kysyntään.  

Rakentamisen voimakas kasvu on vähitellen taittumassa Pohjois-Pohjanmaallakin. 

Lähitulevaisuudessa rakennetaan vielä runsaasti, mutta uudisrakentamisen kasvu 

on vähentymässä, alkavien kohteiden neliömäärät ovat aiempaa alhaisemmat ja  

rakentaminen keskittyy vahvemmin kasvukeskuksiin. 

Yksityisissä palveluissa erityisesti terveyspalvelut ja liike-elämän palvelut ovat vah-

voja kasvualoja. Tutkimus-, tuotekehitys- ja teknologiaorientoituneita yrityksiä syn-

tyy aktiivisesti erityisesti Oulun seudulla. Lisääntynyt työllisyys ja kasvanut osto-

voima lisäävät hyvinvointipalvelujen kulutusta ja monilla on varaa myös aiempaa 

laadukkaampiin palveluihin. Yksityinen hoiva-ala on vahvassa kasvussa – potentiaa-

listen asiakkaiden määrä kasvaa huimasti suurten ikäluokkien vanhetessa ja hoi-

vatarpeen kasvaessa. ICT-sektorin sisällöntuotanto on vahvassa kasvussa. Verkko-

kaupan, digitaalisten palveluiden, sovelluskehittämisen ja tietoturvan markkinat 

ovat korostuneen kansainväliset. Kaupan alan yrityksillä menee valtaosin hyvin 
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– eniten vaikeuksissa ovat pienet erikoistavarakaupat. Pienten erikoiskauppojen 

väheneminen ja toimintojen keskittyminen kauppakeskuksiin tai kaupan suur-

yksiköihin näivettää monien seutukeskusten perinteisiä liikekeskustoja. Liiketilaa on 

paljon tyhjänä, eikä korjaus- tai muutosrakentamiseen investoida vähentyneen tila-

kysynnän vuoksi. Matkailussa on käynnissä erittäin merkittäviä investointeja, joilla 

lisätään kohdealueiden vetovoimaa, parannetaan perusinfraa, kasvatetaan majoi-

tuskapasiteettia ja nostetaan tunnettuutta kansainvälisessä kontekstissa.  

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Pohjois-Pohjanmaalla monilla työnantaja on vaikeuksia saada sopivaa työvoimaa. 

Tilastokeskuksen säännöllisesti toistettavissa kyselyissä vajaa 40% maakunnan yri-

tystoimipaikoista toteaa kokeneen rekrytointivaikeuksia ja tilanne on huonontunut 

talouskasvun jatkuessa. Rekrytointihaasteita on useilla toimialoilla, eri ammattiryh-

missä ja eri puolilla maakuntaa. Kevään 2019 Ammattibarometrin mukaan monilla 

Pohjois-Pohjanmaan seuduilla on vähän tai vain muutamia ylitarjonnan ammatti-

ryhmiä – työvoimapulaa sen sijaan koetaan lähes kaikilla seuduilla. 

Työvoimapulaa koetaan erityisesti ICT:n, metalli- ja konepajateollisuuden, raken-

tamisen, kuljetuksen, konekorjauksen, myynnin, ravitsemisen sekä sosiaali- ja 

terveys palvelujen aloilla. Rakentaminen työllistää paljon varsinkin Oulun seudulla 

ja maakunnan eteläosissa ja avoimia paikkoja on tarjolla lähitulevaisuudessakin. 

Rakennusalan yrityksissä kaivataan lisää niin työnjohtajia kuin perusammattilaisia. 

Kysyntää on mm. osaavista betonirakentajista, talonrakentajista, kattoasentajista, 

muurareista, maalareista, putkiasentajista, rakennusinsinööreistä ja rakennussäh-

köasentajista. 

Monilla metalli- ja konepaja-alan yrityksellä on vaikeuksia löytää osaajia. Tarve on 

mm. koneistajille, metallituotteiden kokoonpanijoille, konetekniikan erityisasian-

tuntijoille ja ohutlevysepille. Moni on tehnyt havainnon, ettei metallialan koulutus 

houkuttele riittävästi nuoria. Digitalisaatio kasvattaa työvoimatarpeita ICT-aloilla. 

Pohjois-Pohjanmaalla on suuri pula sovellusasiantuntijoista, ohjelmoijista sekä oh-

jelmisto- ja mobiilikehittäjistä. Myös sähkö- ja automaatioinsinööreille olisi työtä 

tarjolla varsinkin Oulun ja Raahen seuduilla. ICT-osaajia tarvitaan myös perinteiseen 

teollisuuteen, kun tuotantoprosesseja modernisoidaan. Kaikkiaan tuoreimmalle 

erityisosaamiselle on jatkuva kysyntä ICT-yrityksissä. Vaikein uudelleen työllisty-

minen on niillä ICT-taustaisilla työttömillä, jotka ovat työskennelleet suorittavissa 
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valmistus- ja kokoonpanotehtävissä, työnkuva on ollut hyvin kapea tai vastaavat 

tehtävät ovat suurelta osin jo hävinneet maakunnasta. 

Kuljetukseen sidonnaisilla aloilla on lisääntyvä kysyntä korjaajista ja asentajista kuin 

myös kuljettajista (tavara-autot, kuorma-autot, maansiirtokoneet ym.). Terveys- ja 

hoiva-alojen palvelutarve kasvaa jatkossa entisestään, mutta monilla aloilla on tällä 

hetkelläkin vaikeuksia löytää työntekijöitä. Pulaa on mm. erikoistuneista lääkäreistä, 

lähihoitajista, terveydenhoitajista, kodinhoitajista ja sosiaalityön erityisasiantunti-

joista. Ravitsemusalan työvoimahaasteet koskettavat vahvasti matkailualaa. Keittiö-

päälliköitä ja ravintolatyöntekijöitä tarvitaan työpaikoista selkeästi nykyistä tarjon-

taa enemmän.    

Työvoiman ylitarjonta on vähentynyt huomattavasti talouden kasvaessa ja monilla 

Pohjois-Pohjanmaan seuduilla ei ole merkittävää epäsuhtaa avointen paikkojen ja 

työttömien työnhakijoiden välillä. 

Vaikein työllistyminen on heillä, joilla koulutustausta on vähäinen, aiemmat työ-

tehtävät ovat olleet paljolti suorittavaa perustyötä ja työttömyysjakso on ollut pitkä 

tai usein toistuva. Monilla maahanmuuttajilla on myös vaikeuksia työllistyä. Yleis-

sihteereitä ja toimistotyössä olleita on edelleen runsaasti Pohjois-Pohjanmaalla 

vailla työtä, eikä uusia paikkoja avaudu entiseen tapaan. Myöskään työttömien 

myyjien tilanne ei ole helpottunut aiemmasta. Opetusaloilla on ylitarjontaa useissa 

ammattiryhmissä eri koulutusasteilla – opettajien ylitarjonta keskittyy erityisesti 

Oulun seudulle. 

Toimia osaajapulan helpottamiseksi toteutetaan eri organisaatioissa ja myös koor-

dinoituna yhteistyönä. Nuorille on tarjolla erittäin hyvin palveluja TE-toimistossa 

ja seuduilla toteuttavissa hankkeissa. Matalan kynnyksen Ohjaamoja on virinnyt 

eri puolille Pohjois-Pohjanmaata. Ne tarjoavat monialaista tukea yhdessä paikassa 

ja useilla paikkakunnilla ne ovat saaneet hyvän vastaanoton. Osaavan henkilöstön 

rekrytointiin voidaan vaikuttaa mm. toteuttamalla TE-hallinnon ja yritysten rahoit-

tamia yhteishankintakoulutuksia. Työvoimahallinnon palveluja suunnataan aktiivi-

sesti yritysten tarpeisiin. ELY-keskuksen työvoimakoulutukset ovat yksi keino lisätä 

soveltuvan työvoiman saatavuutta. Koulutukset räätälöidään yritysten tarpeista 

lähteviksi lyhytkestoisiksi paketeiksi. Koulutusmuotoja kannattaa aktiivisesti mark-

kinoida. Monissa koulutuksissa on ollut enemmän paikkoja tarjolla kuin on ollut 

osallistujia. 
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Vahva talouskasvu ja runsas kirjo työllistymistä edistäviä toimia ovat edesauttaneet 

työttömyyden laskua. Työvoiman kysyntä on pysynyt korkeana ja vuonna 2018 avoi-

mia työpaikkoja oli kuukausittain huomattavasti aiempaa vuotta enemmän. Pohjois- 

Pohjanmaan työttömyysaste on vähitellen saavuttanut alle 10 prosentin tason, 

joskin hajonta kuntien työttömyysasteissa on edelleen suuri. Muutamissa kunnissa 

työttömyysaste on kuukausittain 5–6 prosentin tasolla, kun taas eräissä kunnissa 

työttömyysasteet lähentelevät samaan aikaan 14 prosenttia. Keväällä 2019 maakun-

nassa on noin 19 000 työtöntä työnhakijaa. Moni edistää työllistymisvalmiuksia mm. 

koulutuksilla, opiskelulla, kokeiluilla, harjoittelulla tai valmennuksilla. Kuukausittain 

heitä on maakunnassa noin 9 500 henkeä. 

Työttömyys on laskenut viime vuodet tasaisesti kaikissa keskeisissä seurantaryh-

missä (sukupuolet, alle 25-vuotiaat, yli 50-vuotiaat, vähintään vuoden työttömänä 

olleet). Avoimia työpaikkoja on ollut aiempaa enemmän tarjolla ja niin johtajille, 

asiantuntijoille kuin perustyöntekijöille. Työllisyys on kasvanut laajalla rintamalla 

erityisesti ICT:n, metalli- ja koneteollisuuden, kaupan, kuljetuksen ja rakentamisen 

aloilla ja niiden määrällisesti suurissa ammattiryhmissä. Heikommin työllisyys on  

lisääntynyt eräissä opetusalan ammattiryhmissä, myyjäammateissa ja monissa  

hallinnon ja asiakaspalvelun sihteeri- ja tukitehtävissä.  

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyden odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessakin, 

vaikka monissa viimeaikaisissa kansantalouden ennusteissa todetaan huippusuh-

danteen taittuneen ja talouskasvun vähitellen hidastuvan. Maakunnassa on meneil-

lään mittavia työllistäviä investointeja ja uusia avataan lähiaikoina. Monissa yrityk-

sissä ei ole näköpiirissä välittömiä tekijöitä, jotka heikentäisivät niiden kilpailukykyä 

tai edellyttäisivät ripeitä henkilöstövähennyksiä. Vahvistuksia Pyhäsalmen kaivok-

sen jatkokäytöstä ja Stora Enson Oulun tehtaan tuotantomuutoksista saadaan  

kesään 2019 mennessä (ks seutukuvaukset). Niihin liittyvillä päätöksillä on huomat-

tavat työmarkkinavaikutukset lähitulevaisuudessa.  
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Oulun seutukunta

Hailuoto, Kempele, Muhos, Liminka, Tyrnävä, Lumijoki, Oulu

Oulun seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 250 457 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö kasvoi 2 182 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,4 % ja työttömiä työnhakijoita oli 13 484. 

 Oulun seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Oulun seutu on koko Pohjois-Suomen merkittävin yritys- ja työpaikkakeskittymä, 

jota tukee monipuolinen koulutustarjonta ja vahva T&K&I-toiminta. Viime vuodet 

ovat olleet merkittäviä talouden ja työllisyyden kasvun vuosia ja huomattava määrä 

isoja investointeja on tiedossa lähitulevaisuuteenkin. 

Oulun seudulla on lukuisia kasvuyrityksiä mm. rakentamisen, ICT:n ja terveystek-

nologian aloilla. ICT-osaaminen on ollut jo vuosikymmeniä seudun kansainvälinen 

käyntikortti. Korkean teknologian aloilla kasvunäkymiä ladataan mm. soveltavaan 

ICT:n, peliteollisuuteen, autojen älytekniikkaan ja kaivosteknologiaan. Teknologian 

lisäksi Oulun seudulla on myös vahvaa alkutuotanto-osaamista ja useita isoja teolli-

sia työllistäjiä. 

Työttömyys on pysynyt vuosia seudulla korkeana, erityisesti Oulussa. Talouden 

kasvaessa työttömyys on vähentynyt samalla kun viestit osaavan työvoiman saata-

vuusongelmista ovat kasvaneet. Runsas koulutustarjonta ja tutkimustoiminta ovat 

seudun voimavara jatkossakin. Yritysten menestystä turvataan verkottumalla lisää 

kansainvälisesti, houkuttelemalla uusia investoijia ja osaajia seudulle ja varmista-

malla työvoiman saanti seudun työnantajille. 
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Yritysten liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla tasaisesti viime vuodet ja syksyyn 

2018 mennessä kasvua on yli 20 % vuodesta 2015. Liikevaihdon tasainen kasvu on 

taannut tasaisen henkilöstökysynnän Oulun seudun yrityksissä. Viime vuonna uusia 

yrityksiä perustettiin Oulun seudulla aiempia vuosia enemmän. Useissa yrityksissä 

tulosodotukset ovat edelleen korkealla, kysyntä tuotteille ja palveluille on hyvällä 

tasolla ja avoimia paikkoja on tasaisesti tarjolla eri aloilla. Vientitoiminta on kasva-

nut aiemmasta ja moni yritys on kiinnostunut uusista markkinoista. Yritysrahoitusta 

on tarjolla, mutta erityisesti kasvu- ja riskirahoitusta tulisi lisätä uusien rohkeiden 

avauksien tukemiseksi. Varsinkin kasvuhaluisia yrityksiä toivotaan jatkossa selkeästi 

nykyistä enemmän. 

Seudun kaikki päätoimialat on menestyneet hyvin viime vuodet ja näkymät jatkolle 

ovat suotuisat. Teollisuudessa, erityisesti korkean teknologian yrityksissä on lupaa-

via kansainvälisiäkin kasvunäkymiä. Digitalisoitumiseen liittyvillä aloilla on edelleen 

suuri taloudellinen painoarvo Oulun seudulla. Teknologia-aloilla syntyy aktiivisesti 

uutta yritystoimintaa, useilla aloilla yrityskanta monipuolistuu ja kasvua haetaan 

erityisesti palvelusisällöistä. 

Oulussa on meneillään tai avautumassa lähiaikoina useita merkittäviä rakennus-

hankkeita. Muiden muassa Laanilan biovoimalaitos on paraikaa rakenteilla, uusia 

asuinalueita rakennetaan ja lähiöitä peruskorjataan ja täydennysrakennetaan isolla 

volyymilla ja keskustan merikylpylä-hanke on edennyt hyvää vauhtia. Kylpylän maa-

työt ja infran rakentaminen alkanevat tänä keväänä ja avajaisia olisi luvassa keväällä 

2020. Oulunsaloon on suunnitteilla 8 kerroksen ja 175 huoneen lentokenttähotelli. 

Hanke on saanut rakennusluvan. Rakennustyöt alkavat tänä vuonna ja hotelli val-

mistuu noin puolessatoista vuodessa. OYS:n ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen 

rakennustyöt alkavat keväällä 2019. Kustannusarvio urakoille on yli 200 miljoonaa 

euroa. Tulevina vuosina alueelle valmistuu kaksi vierekkäistä kymmenkerroksista 

sairaalarakennusta. 

Stora Enso on ilmoittanut jo aiemmin suunnittelevansa isoja tuotantouudistuk-

sia Oulun tehtaalleen. Hienopaperin kysyntä jatkaa laskua ja kartonkia tarvitaan 

yhä enemmän mm. kasvavan verkkokaupan tarpeisiin ja puupohjaisiin pakkaus-

materiaaleihin. Oulun tehtaalla on noin 600 työntekijää. Maaliskuussa 2019 yhtiö 

antoi tiedotteen tarkentuneista suunnitelmista. Sen mukaan aiemmin hahmoteltu 
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700 miljoonan muutosinvestointi puolittuu. Vain toinen tuotantolinja muutettai-

siin kartongin valmistukseen ja tämän seurauksena Oulun tehtaalla aloitetaan koko 

henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Jopa 400 työpaikkaa on jatkossa uhattuna. 

Päätökset tuotantomuutoksista ja mahdollisista henkilövähennyksistä saadaan lähi-

kuukausien sisällä. Paperituotanto jatkunee nykymuodossa Oulun tehtaalla ainakin 

syksyyn 2020 asti. Mahdolliset irtisanomiset tapahtuisivat vasta tämän jälkeen.

Oulun seudulla palvelualojen liiketoiminta on noususuuntainen. Seudulla on huo-

mattava määrä erilaisia liiketoiminnan kaupallisia ja teknisiä palveluja tarjolla ja 

näillä toimipaikolla toimintaa riittää talouden nousukaudella. Useat erityisasian-

tuntemusta vaativat tehtävät ostetaan usein yrityksen ydintoiminnan ulkopuolelta. 

Kaupan aloilla suunta on myös nouseva, joskin kasvun työllistävä vaikutus on muita 

aloja maltillisempi. Merkittäviä liiketila-avauksia ei ole tällä hetkellä tiedossa. Oulun 

keskustan vapaan liiketilan kysyntä on kasvanut, mutta paljon on vielä vapaata tilaa 

tarjolla. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Kysyntä ICT-alan osaajista on vireää ja se jatkuu lähitulevaisuudessa. Verkkopalvelut 

lisääntyvät jatkuvasti ja tätä varten yritykset palkkaavat uutta työvoimaa eri ammat-

tinimikkeillä. Samalla digitalisaatio myös levittäytyy uusille toimialoille ja tämä lisää 

ICT-osaajien kysyntää entisestään. ICT-sektorin työvoimatarve on suuri ja avoimia 

paikkoja ilmoitetaan jatkuvasti Oulun seudulla. Moni yritys on viestinyt merkittävästä 

työvoimapulasta, ei ole löytänyt helpotusta kotimaasta ja katsookin nyt rekrytoin-

neissa yhä enemmän maan rajojen ulkopuolelle. Rakentaminen on edelleen kasvussa 

ja työt Pyhäjoella säteilevät lisäkysyntää Oulun seudulle asti. Oulussa on meneillään 

isoja rakennushankkeita – niissä työt jatkuvat ja uusia isoja kohteita avataan lähitule-

vaisuudessa, joten rakentamisen ammattilaisten kysyntä jatkuu hyvänä.  

Viimeisimmän Ammattibarometrin mukaan työvoiman ylitarjonnan ammattiryhmiä 

on seudulla parikymmentä samalla kun työvoimapulan ammattiryhmiä on noin 40. 

Ylitarjontaa on mm. myyjistä, yleissihteereistä ja kaikkien koulutusasteiden opetta-

jista. Akateeminen työttömyys keskittyy Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudulle  

– näitä ammattiryhmiä on muutamia ylitarjonnan puolella. Ylitarjonnan ammatti-

ryhmissä tilanne on pysynyt samana jo pidempään. 
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Työvoimapulaa ja rekrytointivaikeuksia koetaan Oulun seudulla erityisesti rakenta-

misessa, sote-aloilla, ICT-sektorilla sekä kone- ja laiteteollisuudessa. Kaikilla aloilla 

on useita ammattinimikkeitä, joihin on vaikea löytää riittävää, sopivaa tai sitoutuvaa 

henkilöstöä. Yksittäisisistä ammattiryhmistä erityisen suuri vaje on mm. ohjelmoi-

jista, siivoojista, keittiötyöntekijöistä ja kuljettajista. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Oulun seudulla on tällä hetkellä noin 13 000 työtöntä työnhakijaa. Tämä on lähes 

70 % maakunnan kaikista työttömistä. Kolme neljästä maakunnan nuoresta, ulko-

maalaisesta tai yli vuoden yhtäaikaisesti vailla työtä olleesta työttömästä asuu  

Oulun seudulla. Myönteistä on, että työttömien määrä on alentunut verrattuna  

vuoden takaiseen ja suunta on jatkossakin aleneva. Tiedossa olevat irtisanomiset 

koskettavat maksimissaan 150 henkilöä lähitulevaisuudessa. 

Alkuvuodesta työvoimakysyntä on jatkunut korkeana ja avoimia paikkoja on ollut 

tarjolla huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Työpaikkoja on enenevästi tar-

jolla seudun kaikilla merkittävillä päätoimialoilla – ainoastaan tukku- ja vähittäis-

kaupassa kehitys ei ole ollut yhtä suotuisaa. Erityisesti runsas rakentaminen on 

lisännyt työvoimatarpeita niin talonrakennuksessa, maa- ja vesirakentamisessa kuin 

erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Palvelualoilla uutta työvoimaa on tarvittu 

ravitsemusaloilla, ohjelmistoaloilla, rahoituspalveluissa, teknisissä insinööripalve-

luissa, kiinteistöhoidossa sekä mainonnan ja markkinoinnin tehtävissä. Julkisissa 

palveluissa avointen paikkojen määrä on kasvanut useilla sosiaali- ja terveyden-

hoidon aloilla. Seudun sisällä työpaikat keskittyvät vahvasti Oulun kaupungin 

alueelle. Myönteinen talouskehitys ja useat isot investoinnit lisäävät työllisyyttä.

Oulun seudulla on reilun 7 500 rakennetyöttömän joukko. Rakennetyöttömien 

määrä väheni pitkään hitaasti heikon taloustilanteen ja vähäisen työvoima-

kysynnän vuoksi. Viimeisen vuoden aikana tilanne on parantanut ja rakenne-

työttömien määrä on alentunut kiihtyvästi. Edelleen tarvitaan tehokkaita erityis-

keinoja osallistaa heidät avoimille työmarkkinoille. 
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Koillismaan seutukunta

Kuusamo, Taivalkoski

Koillismaan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 19 227 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 217 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 888. 

 Koillismaa
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Seudun vahvuudet ovat luonnonoloissa ja luonnonvaroissa. Metsät ovat seudun 

merkittävä voimavara niin teollisuustuotannon raaka-aineena kuin luontopohjaisen 

matkailun tukena. Biotalouden kasvussa nähdään edelleen runsaasti potentiaalia 

sekä energiapuuna että mahdollisina biotuotteiden raaka-aineina. Kaivostoiminnan 

avaamista selvitetään Kuusamossa aktiivisesti. 

Matkailu on merkittävä työllistäjä Koillismaalla erityisesti Rukan ansiosta ja alan nä-

kymät ovat kasvaneet aiemmasta. Rukalla on meneillään merkittäviä lisäkapasiteetti- 

investointeja ja näillä on myös selkeä työllisyyttä lisäävä vaikutus. Koillismaan pysymi-

nen vetovoimaisena matkailukohteena edellyttää, että seudulle on riittävät ja hyvä-

tasoiset liikenneyhteydet ja seutu saa lisää näkyvyyttä kansainvälisillä areenoilla. 

Seudun isoimmat haasteet liittyvät väestökehityksen, työllisyyteen ja työvoiman 

saatavuuteen. Koillismaan väestömäärä vähenee reilulla parilla sadalla hengellä 

vuosittain. Moni nuori muuttaa muualle kouluttautumaan, työikäisten määrä on  

tasaisesti vähenevä ja ikäihmisten osuus väestörakenteessa kasvaa vauhdilla.  

Jo pitkään korkeana pysynyt työttömyys on toinen merkittävä haaste. Isoja työl-

listäjiä on seudulla rajallinen määrä ja pendelöintietäisyydet ovat joka suuntaan  

pitkät. Seudulla on paljon kausityöpaikkoja erityisesti matkailussa – seudulla 
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tarvitaan lisää uusia avauksia ja kokeiluja ympärivuotisten työpaikkojen syntymi-

seksi, jotta nuoret kiinnittyvät kotiseudulle pysyvästi ja Koillismaa on vetomainen 

kohde uusille asukkaille.  

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Koillismaalla yritysten liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja vuodesta 2015 lähtien yri-

tysten liikevaihto on kasvanut noin 15 prosenttia syksyyn 2018 mennessä. Vuosina 

2015–2016 Koillismaan yritykset lisäsivät henkilöstöään, kunnes vuonna 2017 tämä 

tarve hieman väheni. Yritysten rekrytoinnit kääntyivät uuteen nousuun syksystä 

2017 ja viime vuosi oli jälleen kasvun vuosi. 

Yritysrahoitusta on ollut seudulla hyvin saatavilla ja elinkeinonäkymät ovat myön-

teiset. Monissa Koillismaan teollisuusyrityksissä tilauskanta on vakaa, eikä merkit-

täviä ongelmia nähdä lähitulevaisuudessa. Yleiskuva suhdanne- ja vientinäkymistä 

ovat kohtuullisen hyvät. Epävarmuutta herättää Britannian Brexit-päätökset  

(Britannia merkittävä vientikohde). Seudulle arvioidaan perustettavan noin  

100 uutta yritystä tänä vuonna. 

Koillismaalla on meneillään merkittäviä investointeja ja lähivuosina voi parhaim-

millaan toteutua uusia hankkeita satojen miljoonien edestä. Matkailu on hyvässä 

nosteessa Koillismaalla. Uusia kansainvälisiä lentoreittejä on avattu Kuusamoon ja 

myös kotimaisia lentovuoroja on lisätty. Rukalla on lähtenyt toteutukseen reilusti 

yli 100 miljoonan euron investoinnit. Tunturin itäpuolelle rakennetaan uusi kylä ja 

lisäksi hisseihin, rinteisiin ja reitteihin tehdään merkittäviä parannuksia. Tunturin yli 

on avautunut ympärivuotinen gondolihissiyhteys ja uusi huoneistohotelli valmis-

tuu tämän vuoden lopulla. Kuusamon Maaninkavaaran alueelle on suunniteltu ison 

kokol uokan tuulivoima-aluetta ja sen YVA-vaihe on valmis. Alueelle tulisi 54 tuuli-

voimalan kokonaisuus – korkeudeltaan 250 metriä. Sähköverkkoihin on myös suun-

nitteilla merkittäviä investointeja Kuusamossa.     

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Pääosin Koillismaan työmarkkinat ovat tasapainossa. Seudun työpaikkaraken-

teessa korostuvat luontoresursseihin liittyvät ammatit. Osa ammateista on vahvasti 

kausiluonteisia, esimerkiksi matkailussa ja rakentamisessa. Myös Koillismaalla on 

huomattu, että rekrytointivaikeudet ovat lisääntyneet. Pula osaavasta työvoimasta 
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koskettaa monia toimialoja ja erityisesti sitä on koettu seudun vahvoilla toimialoilla 

eli matkailussa, kuljetuksessa ja puutoimialalla (lähes koko arvoketju). 

Lähitulevaisuudessa Koillismaalla tarvitaan erityisesti rakentamisen osaajia ja työn-

johtajia. Osin tällä korvataan alalta poistuvaa työvoimaa, mutta myös vastataan uu-

sien investointien alkamiseen. Rakennusinsinööreistä on akuutti pula – heitä tarvi-

taan Koillismaalle ripeästi lisää. Matkailualalla on suurta kasvua nähtävissä, merkit-

täviä investointeja meneillään mutta moni yritys on vaikeuksissa löytää työvoimaa 

tarpeisiinsa. Matkailualan vahva kausipainotteisuus on jatkuva haaste. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Taivalkosken työttömyysaste on selkeästi Kuusamoa korkeampi. Pohjois-Pohjan-

maan seutuvertailussa työttömien määrä on vähentynyt Koillismaalla suhteellisesti 

eniten Oulunkaaren ohella viimeisen vuoden aikana. Vuosimuutos parempaan on 

kärkitasoa kaikissa seurantaryhmissä ja työttömien määrän odotetaan seudulla 

edelleen laskevan. 

Avointen työpaikkojen määrä on ollut kasvussa myös Koillismaalla erityisesti vuo-

den 2018 aikana. Rakentaminen on vireytynyt seudulla ja myös metsätaloudessa ja 

puunkorjuussa on työtä yhä enemmän tarjolla. Matkailuala jatkaa kasvua ja tämä 

on havaittavissa myös lisääntyneenä paikkatarjontana majoituksen, ravitsemisen, 

kuljetuksen ja ohjelmapalveluiden tehtävissä.    

Pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut huomattavasti viimeisen vuoden aikana 

Koillismaalla. Yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä on yhä korkea ja heidän osuu-

tensa näyttää yhä kasvavan. Yli puolet työttömistä työnhakijoista on yli 50-vuotiaita. 

Koko maakunnassa yli 50-vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista työttömistä on 

reilu 30 % ja Oulun seudulla se on vajaa 30 %. Monilla pitkäaikaistyöttömillä on eri-

laisia elämänhallintaan ja työkykyyn liittyviä ongelmia. Kaikkiaan seudun työllisyy-

den odotetaan kohoavan seuraavan vuoden aikana. Kuten monilla muilla seuduilla, 

runsas eläköityminen alentaa osaltaan työttömyysastetta. 
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Oulunkaaren seutukunta

Pudasjärvi, Ii, Utajärvi, Vaala

Oulunkaaren seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 23 415 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 363 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 158. 

 Oulunkaaren seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ 0 +
Työvoiman saatavuus 0 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Oulunkaaren seutu on elinkeinoiltaan ja suuntautuneisuudeltaan moninainen 

seutu. Iissä on vahva pienteollisuuden perinne, kunnassa profiloidutaan paikal-

listason toimintaan energia- ja ilmastoasioissa ja kunnalla on hyvä sijainti hyötyä 

Oulun läheisyydestä. Pudasjärvellä ja Utajärvellä alkutuotannon elinkeinot työllis-

tävät edelleen merkittävästi, molemmilta löytyy elintarvike- ja puualan osaamista 

ja molemmissa sijaitsee merkittäviä matkailualueita (Syöte ja Rokua). Vaala sijaitsee 

Oulun ja Kajaanin puolivälissä, alkutuotannan alat työllistävät paljon ja Oulujärvi on 

merkittävä luontoelementti kunnalle. Myös Oulunkaarella biotalous nähdään tule-

vaisuuden alana ja biomassoja on tarjolla eri tarpeisiin. 

Korkea työttömyys ja ikäihmisten osuuden kasvu väestörakenteessa ovat seudun 

suurimmat haasteet. Noin neljäsosa seudun asukkaista on täyttänyt 65-vuotta. 

Useissa maaseutukylissä väestömäärä vähenee tasaisesti ja kuntakeskuksen palve-

luihin on pitkä etäisyys. Isot työllistävät avaukset ovat olleet vähissä viime vuosina. 

Seutuvertailussa Oulunkaaren ja kuntavertailussa Vaalan työttömyysasteet ovat 

maakunnan korkeimmat.   



375

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Oulunkaarella yritysten liikevaihto on kasvanut Tilastokeskuksen suhdannedatan 

mukaan tasaisesti viime vuosina. Vuodesta 2015 liikevaihto on kasvanut yli 30 % 

syksyyn 2018 mennessä. Yritysten työvoimakysynnässä oli notkahdus vuonna 2017, 

mutta sen jälkeen työvoimatarve on kääntynyt taas kasvuun. 

Elinkeinojen tilannekuva ja näkymät lähitulevaisuuteen ovat positiiviset Oulun-

kaarella. Yrityskanta on hienoisessa kasvussa: uusia yrityksiä on perustettu aiempia 

vuosia enemmän ja lopettavia yrityksiä on vähemmän monessa kunnassa. Kasvu-

näkymät ovat vahvistaneet monen yrityksen investointihalukkuutta. Yleisenä haas-

teena on omistajanvaihdosten toteuttaminen, kun yrittäjäkunta ikääntyy. Eläköity-

misiä on tiedossa lähivuosina ja yritystoiminnalle olisi hyvä löytää jatkajia ajoissa. 

Yrittäjäkunnan yleisenä kokemuksena on, että pankkirahoitusta on ollut viime ai-

koina entistä vaikeampi saada. 

Pudasjärven Iso-Syötteelle rakennetaan Suomen ensimmäistä maalämmöllä toi-

mivaa huoneistohotellia, matkailukeskuksen perusinfraa parannetaan ja alueelle 

on tulossa myös Pudasjärven kaupungin rakennuttama hirsinen monitoimiareena. 

Hotelli ja monitoimiareena avaavat ovensa syksyllä 2019 ja hankkeiden yhteisarvo 

on n. 10 Meuroa. Hotelli Iso-Syötteen dramaattinen tulipalo joulukuussa 2018 lisää 

akuutisti majoitustarpeita alueella. Tuhoutuneen tunturihotellin tilalle valmistuu 

uusi hotelli talvikaudeksi 2019–2020. Lisäksi valmistuvaa huoneistohotellia on jo 

suunniteltu laajennettavan lähivuosina.

Iissä on paraikaa rakenteilla uusi liikuntakeskus. Pudasjärven keskustan alueella on 

käynnistynyt mm. yksityisen päiväkodin rakentaminen ja suunnitelmissa on kunnal-

lisia vuokra-asuntoja, jäähalli sekä Hyvän Olon Keskus. Pudasjärvellä on avattu myös 

uusi tuotantolinjasto hirsirakentamiseen erikoistuneessa yrityksessä (investointi-

arvo 6 Meuroa) ja se lähes kaksinkertaistaa yhtiön hirsituotannon kapasiteetin. 

Oulunkaarelle on suunnitteilla huomattavan suuria tuulivoima-alueita tulevina vuo-

sina. Hankkeiden YVA-selvitykset ja kaavoitus ovat käynnissä. Vaalan Turkkiselässä 

tuulimyllyt olisivat kokonaiskorkeudeltaan 280 metrissä ja niitä olisi enimmillään 

63. Iin Yli-Olhavaan suunnitellaan maksimissaan noin 60 tuulivoimalan rakenta-

mista – voimaloiden kokonaiskorkeus olisi 300 metriä. Utajärvellä kauratuotteisiin 

liittyvä iso myllyinvestointi lisää kauran kysyntää – laitoksen toiminta on paraikaa 
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käynnistymässä. Myös Vaalassa on tehty maatalouteen liittyviä investointeja, joilla 

uskotaan olevan myös työllistävää vaikutusta jatkossa. Vaalan Pelson vankila korva-

taan uudella vankilalla. Uusi arviolta 100-paikkainen vankila voisi valmistua vuoden 

2022 alussa ja se työllistäisi noin 100 henkilöä. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat kohtuullisessa tasapainossa useilla toimialoilla. 

Myös Oulunkaarella on kuitenkin todettu kohtaanto-ongelmia ja yrityksillä on ollut 

vaikeuksia löytää työvoimaa tarpeisiinsa. Asiantuntijoita ei ole kaikilla aloilla riittä-

västi tarjolla, joten eräät yritykset ovat rekrytoineet erikoissuunnittelijoita Ouluun, 

vaikka tuotanto tapahtuu Oulunkaarella. Matkailualan työvoimahaasteet kosket-

tavat myös Oulunkaarta. Syötteellä kausirekrytointeja vaikeuttaa vuokra-asunto-

jen puute. Uusien rakennushankkeiden myötä vuokra-asuntojen tarve kasvaa sekä 

Syötteellä että Pudasjärven keskustan alueella.

Viime vuosina Oulunkaarella tuli avoimeksi verrattain vähän uusia työpaikkoja, 

mutta viime aikoina tarjonta on kasvanut. Työpaikkarakenteessa korostuvat perus-

ammatit niin alkutuotannon, jalostuksen kuin palveluidenkin sektoreilla, mutta 

myös asiantuntijoita seudulla tarvitaan. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Pohjois-Pohjanmaan seutuvertailussa työttömien määrä on vähentynyt Oulunkaa-

rella suhteellisesti eniten Koillismaan ohella viimeisen vuoden aikana. Vuosimuutos 

parempaan on kärkitasoa kaikissa seurantaryhmissä ja työttömien määrän odote-

taan seudulla edelleen laskevan. Oulunkaarella on Pohjois-Pohjanmaan seutujen 

korkein työttömyysaste (n. 12 %). Kuntavertailussa kaikki Oulunkaaren kunnat ovat 

maakunnan kärkijoukossa. Seudulla on kuukausittain noin 1 100 työtöntä työn-

hakijaa. Työttömien määrä on pudonnut vajaalla 300 henkilöllä vuoden takaisesta. 

Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt kaikissa 

kunnissa. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvussa ja viime aikoina työtä on ollut 

tarjolla lisääntyvästi varsinkin metsätaloudessa ja puunkorjuussa, rakentamisessa, 

matkailualoilla sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

Monelle työttömälle työn perässä liikkuminen tuntuu olevan este työllistyä. Oulun-

kaarella ikääntyneiden osuus työttömistä on korkea – lähes puolet työttömistä on 
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yli 50-vuotiaita. Heidän pitkittyneen työttömyyden taustalla on usein puutteellinen 

tai vanhentunut koulutus, osaamisvaje ja terveydelliset ja/tai elämänhallintaan liit-

tyvät syyt. Huomattava osa työnhakijoista ei hae aktiivisesti työtä tai he työllistyvät 

välityömarkkinoille tai tilapäistöihin. Puutteelliset taidot modernissa työnhaussa on 

merkittävä haaste varsinkin vanhemmissa ikäryhmissä. Työkunnon kohottaminen ja 

osaamisen päivittäminen ovat monella lähtökohtaisia ensiaskelia työllistymisen po-

lulla. Sähköisten työnhakupalveluiden haltuunotto on välttämätöntä nykypäivänä.  

Raahen seutukunta

Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki

Raahen seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 33 214 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 319 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 287. 

  Raahen seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + 0
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Pyhäjoen ydinvoimalahanke on merkittävä talouden ja työllisyyden piristysruiske 

useiksi vuosiksi seudulla ja yliseudullisesti. Ydinvoimalaan liittyvä infra- ja toimi-

tilarakentaminen jatkuvat. Kun Fennovoiman uusi pääkonttori valmistuu Pyhä-

joelle, luvassa on paljon uusia asukkaita. Seudulla on varauduttu isoon muutokseen 

kaavoituksella ja tonttitarjonnalla. Palvelutarjonta seudulla kasvaa merkittävästi 

ydinvoimarakentamisen myötä. Yhteisöllisyyttä ja kotoutumista halutaan edistää, 

jotta uudet tulijat kiinnittyvät seudulle pysyvästi. Monet seudulle suunnitellut suur-

investoinnit ovat edennet hieman toivottua verkkaisemmin.     
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Metalliteollisuus on seudun keskeinen tuotannollinen kivijalka. Raahen seudulta 

löytyy kansainvälisesti erittäin vahva osaaminen perinteisessä tekemisessä. Eri-

koislujien terästen käsittely ja sen osaamisen vahvistaminen avaavat uusia mah-

dollisuuksia tulevaisuudessa. Kone- ja konepajateollisuus kytkeytyy luontevasti 

täydentämään metallialaa. Laajamittainen rakentaminen monipuolistaa seudun 

elinkeinorakennetta. Matkailun kehittämiseen on haettu uusia sisältöjä erityisesti 

merellisyydestä.  Tietoliikenneyhteyksien parantamisella halutaan edistää seudun 

yritysten toimintamahdollisuuksia, tuottaa uudenlaisia palveluja ja kehittää myös 

koko seudun elinvoimaa. 

Koulutusmahdollisuuksien rajallisuus ja osaavan työvoiman saatavuus ovat mer-

kittäviä haasteita Raahen seudulla. Muutosta parempaan haetaan moninaisesti ja 

pitkäkestoisesti. Raahessa on käynnissä Kajaanin AMK:n järjestämänä rakennus- ja 

yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutus sekä konetekniikan insinöörikoulutus ja  

uusista koulutuksista neuvotellaan. Käynnistymässä on alueellinen Monikampus- 

kehittämishanke. Raahella on myös vetovastuu seutukaupunkiverkoston piirissä  

toteutettavasta joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeesta. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Raahen seudulla yritysten liikevaihto on kasvanut maltillisemmin viime vuosina 

kuin muualla maakunnassa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan yritysten liikevaihto 

kasvoi reilu 5 % vuodesta 2015 syksyyn 2018 mennessä ja vuosien sisällä on run-

saasti kvartaalivaihtelua. Myös henkilöstömäärän kasvu yrityksissä on hieman vai-

sumpi kuin maakunnan muilla seuduilla. 

Yrityskannassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia, mutta aloittavien yritysten 

määrä voi kasvaa tänä vuonna, jos lisääntynyt kiinnostus ja kontaktit realisoituvat 

uusina avauksina. Yritysten into erilaisiin investointi- ja kehittämishankkeisiin on 

noussut aiemmasta – useissa yrityksissä on kiinnostusta kone-, laite- ja toimitilain-

vestointeihin. Rahoituksen saamista ei koeta yleisesti ongelmaksi. Rahoittajilla on 

valmiuksia ottaa hallittuja riskejä. Toimitiloja ja kaavoitettuja tontteja on seudulla 

hyvin tarjolla ja niiden hintataso nähdään erittäin kilpailukykyisenä. 

Maataloudessa toteutuu myös Raahen seudulla voimakasta polarisaatiota: monilla 

tiloilla on tiukka tilanne kannattavuudessa, mutta samaan aikaan tehdään myös 

isoja keskittäviä investointeja. Kaivospuolella Laivakankaan toiminta käynnistettiin 
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uudelleen viime vuonna, mutta se on saatu liikkeelle yskähdellen. Teollisuudessa 

näkymät jatkuvat kasvusuuntaisina. SSAB:n masuunien välikorjaukset tukevat toi-

mintaa pitkälle tulevaisuuteen ja useissa metalli- ja konealan yrityksissä tilauskanta 

on hyvällä tasolla. Metallialan toimijoille muotoutuu uusia tila-, toiminta- ja ver-

kostoitumismuotoja. Osalla yrityksiä pula osaavasta työvoimasta jarruttaa kasvu-

mahdollisuuksia. Seudulla on useita teollisuuden kunnossapidon yrityksiä, joilla 

toiminta kehittyy jatkossakin lupaavasti. Ikävä takaisku seudulle on noin 300 M€:n 

tehdashankkeen kariutuminen. Maaliskuussa tiedotettiin, että Ferrovan Oy on ase-

tettu vapaaehtoiseen selvitystilaan ja pitkään valmisteltu Raahen vanadiinitehdas-

hanke ei toteudu. 

Pyhäjoella ydinvoimalaan liittyvä rakentaminen jatkuu vireänä. Alueella on tehty 

työmaatoimistoja ja majoituskylää, ruoppauksia ja vesirakentamista. Hallintoraken-

nuksen ja laitostoimiston suunnittelusta siirrytään vähitellen niiden rakentamiseen. 

Fennovoiman uudeksi pääkonttoriksi tulevan hallintorakennuksen työt aloitetaan 

tänä vuonna ja toimintoja lisätään vähitellen Pyhäjoella. Fennovoiman työnteki-

jöistä vajaa 50 on tällä hetkellä Pyhäjoella. Vuonna 2020 Pyhäjoella heitä on arviolta 

vajaa 100 henkeä ja vuoden 2021 lopussa heitä olisi noin 350.

Muualla rakentaminen painottuu erityisesti maa- ja talorakentamiseen. Uusia isoja 

yksityisiä rakentamisavauksia on suhteellisen vähän, mutta korjausrakentamisen 

kysyntä jatkuu hyvänä. Julkisella sektorilla on edelleen useita koulu- ja toimitila-

hankkeita joko suunnitteilla tai käynnissä. Kaupan sektorilla monen erikoisliikkeen 

näkymät ovat heikot ja varsinkin kivijalkaliikkeet ovat vaikeuksissa. Kuluttajien os-

tokäyttäytymisen muutos ja väestömäärän negatiivinen kehitys näkyvät selkeästi 

kauppojen liikevaihdoissa ja kannattavuudessa. Muutamissa heikosti kannattavissa 

liikkeissä harkitaan toiminnan lopettamista.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Pyhäjoen ydinvoimalaan liittyvät työt takaavat työvoimakysyntää jatkossakin. Vähi-

tellen Hanhikiveen liittyvät rekrytointitarpeet suuntautuvat ydinvoima-alan erityis-

tehtäviin – osa näistä työpaikoista sijoittuu Raahen seudun ulkopuolelle. Useilla 

aloilla työntekijöiden eläköityminen aiheuttaa kiihtyviä rekrytointitarpeita. SSAB:n 

Raahen tehtaan luonnollisen poistuman korvaaminen on merkittävin yksittäinen 

rekrytointitarvetekijä tulevina vuosina. 
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Ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa on seudulla haasteita. Työvoimapulasta 

kärsiviä aloja on useita ja vaje eri ammattiryhmissä on kasvanut aiemmasta. Moniin 

vaativiin tehtäviin ei löydy huippuosaajia Raahen seudulla. Ammattibarometrissä 

aloista korostuu varsinkin mm. metalli- ja koneteollisuus, rakentaminen, sosiaali- ja 

terveyspalvelut, kuljetus- ja korjauspalvelut sekä siivous- ja puhtaanapito. Merkit-

tävä vaje koetaan rakennusinsinööreistä sekä rakennusmestareista ja teollisuuden 

työnjohtajista. Useissa sote-ammattiryhmissä on vaikeuksia. Ongelmia koetaan lää-

käreiden, sairaanhoitajien, fysioterapeuttien ja sosiaalityön erityisasiantuntijoiden 

rekrytoinneissa. Työvoiman ylitarjonnan ammattiryhmiä on vain muutamia. Myyjiä 

ja yleissihteereitä on vailla työtä ja heille paikkoja avautuu seudulla vähän. Sähkö- ja 

elektroniikkateollisuuden asentajia ja kokoonpanijoita on seudulla myös yli lähiajan 

tarpeen. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömiä työnhakijoita on Raahen seudulla aiempaa vähemmän ja työttömien 

määrän vaihtelu vuoden sisällä on hieman tasoittunut aiemmasta. Työttömistä 

kolmasosa on yli 50-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä on vajaa 

20 prosenttia. 

Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita on Raahen seudulla keskimäärin  

noin 250 kuukausittain. Vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut seudulla 

viimeisen vuoden aikana, on rakennetyöttömyyden alentumisen muutosvauhti 

hieman heikompaa kuin muutamalla muulla seudulla maakunnassa. Työpaikkoja 

on seudulla aiempaa enemmän avoinna, mutta lisäyksessä seutu ei yllä maakunnan 

kärkikastiin. Teollisuuden aloilla ja sote-palveluissa on aiempaa enemmän työtä  

tarjolla. 

Työllisyys kohenee edelleen Raahen seudulla, kun useat isot rakennusurakat jat-

kuvat ja uusia alkaa sekä teollisuudella menee hyvin. Nämä sekä säilyttävät että 

lisäävät työvoimatarvetta lukuisilla aloilla. Laivakankaan kaivoksella on tehty hen-

kilöstövähennyksiä – selvyyttä ei ole millaisella henkilövahvuudella kaivos jatkaa 

toimintaansa uudelleen. Raahen sairaalan leikkaustoimintaa koskevat muutokset 

ovat käynnistäneet n. 40 henkeä koskevat yt-neuvottelut. Leikkaustoiminta kuuluu 

PPSHP-toimintaan, joten suurelle osalle henkilöstöä löydettäneen työtä muista  

sairaanhoitopiirin yksiköistä. 
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Nivalan-Haapajärven seutukunta

Nivala, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Kärsämäki

Nivalan-Haapajärven seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 28 482 henkilöä. 

Vuoden aikana väestö väheni 345 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 041. 

 Nivala-Haapajärven seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + -
Työttömyyden määrä ja rakenne + 0 0
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Nivala-Haapajärven seutu on maaseutuelinkeinoihin ja perusteollisuuteen painot-

tuva seutu, jossa myös uusien teknologioiden avulla halutaan modernisoida ja kan-

sainvälistää seudun yritystoimintaa. Kaivostoiminta, metalli- ja konepajateollisuus, 

puu- ja puutuoteteollisuus sekä rakennustuoteteollisuus ovat hyvin edustettuina 

seudun tuotantorakenteessa. Seutukunnan väkiluku on tasaisen aleneva. Nuoret 

ikäluokat ja vireät koulutusorganisaatiot nähdään kuitenkin Nivala-Haapajärven 

seudun vahvuutena jatkossakin. 

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -Instituutti, Centria-ammattikorkeakoulu ja Koulutus-

kuntayhtymä JEDU:n ammattiopistot ovat aktiivisia koulutusorganisaatioita ja niiden 

palvelukykyä halutaan parantaa elinkeinotoiminnan kilpailukykyä tukevalla tavalla. 

Yritysten kansainvälisyyttä ja ICT:n hyödyntämistä liiketoiminnassa halutaan kehittää 

laaja-alaisesti. Pyhäjärven kaivoksen lopettaminen on merkittävin lähiajan muutos-

tekijä. Seudulla on tehty vuosia selvitystyötä kaivoksen jatkokäyttömuodoista niin 

maan alla kuin maan päällä. Uusia ideoita jalostetaan ja markkinoidaan aktiivisesti ja 

kaupallisten toimijoiden etsintä on käynnissä. 
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Nivala-Haapajärven seudulla yritysten liikevaihto on noussut tasaisesti viime vuodet 

ja vuodesta 2015 liikevaihto on kasvanut noin 20 % syksyyn 2018 mennessä. Yritys-

henkilöstön määrä on lisääntynyt myös tasaisesti viime vuosina ja viime syksyyn 

mennessä kasvua oli vuodesta 2015 noin 7 %.

Yleistilanne seudulla jatkuu positiivisena ja isohkojakin yrityshankkeita on käyn-

nissä. Seudun yritykset ovat jatkaneet investointeja, uusia yrityksiä perustetaan 

aktiivisesti ja työtä on ollut tarjolla aiempaa enemmän. Erityisesti seudun teollisuus-

yrityksillä on halua investoida ja kansainvälistyä lähivuosina. Viime aikoina aloittavia 

yrityksiä on ollut lopettavia yrityksiä enemmän. Nivala-Haapajärven seudun kehit-

tämistyössä on vahva teknologiapainotus. Hanketoiminnalla edistetään tuottavuu-

den ja liikevaihdon kasvua mm. digitalisaation, vähähiilisyyden ja kiertotalouden 

teemoissa. Mikroyrittäjyyden tutkimus on vahvasti esillä. Monilla maatiloilla toimin-

nan kannattavuus on edelleen haasteellista, mutta odotukset ovat useilla aiempaa 

paremmat. Etenkin maitotiloilla yksikkökoon kasvattaminen on keskeinen tekijä 

varmistettaessa toiminnan jatkuvuus. Kiertotalous nähdään mielenkiintoisena kas-

vavana toimialana ja alueella on tehty merkittävää kehittämistyötä ja investointeja 

mm. alkaliparistojen kierrätyksessä ja hyödyntämisessä. Hituran kaivokseen sulke-

miseen liittyvät työt ovat olleet jo pidempään käynnissä ja niitä jatketaan. 

Pyhäjärven kaivoksen lopettaminen on ollut pitkään tiedossa ja alueen jatkokäyt-

töä on suunniteltu aktiivisesti. Kaivoksella aloitettiin yt-neuvottelut alkuvuodesta ja 

alueen kaavamuutos on laitettu vireille. Kaivoskäytäviä on maan alla 150 km ja ne 

ulottuvat yli 1,4 kilometrin syvyyteen. Kahta kolmasosaa tunneliverkostosta voitai-

siin hyödyntää uudella tavalla. Hiukkastutkimushanke (neutriinotutkimus ja hiuk-

kaskiihdytin) on ollut esillä jo vuosikymmenen alkupuolelta lähtien. Tällä hetkellä 

kaivostiloissa on käynnissä useita tutkimus-, testaus- ja tuotekehityshankkeita, 

joilla selvitetään kaivosinfrastruktuurin soveltuvuutta eri uusiokäyttömuodoille. 

Kaivoksen käyttö energiavarastona (pumppuvoimalaitos) ja alueelle sijoitettava 

data keskus ovat kärkihankkeita. Muita selvitystyön teemoja ovat tällä hetkellä mm. 

kasvi- ja hyönteistuotanto, maanalainen työturvallisuus, pelastusalan koulutus-

mahdollisuudet, kaivostoiminnan koulutuspalvelut ja geolämmön uudet käyttö-

muodot. Jo kesään mennessä olisi hyvä saada varmistuksia maanalaisten tilojen 

uusiokäytöstä. 
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysyntä on kasvanut aiemmasta myös Nivala-Haapajärven seudulla ja 

monilla aloilla on havaittu ongelmia rekrytointilanteissa. Pyhäsalmen kaivoksen uu-

siokäyttö on iso alueellinen epävarmuustekijä lähitulevaisuudessa. Uudet isot työllis-

tävät avaukset kaivostoiminnan päätyttyä eivät ole varmentuneet maaliskuun 2019 

puoliväliin mennessä. Kaivoksen sulkemiseen liittyviä toimia on vuosiksi eteenpäin ja 

osa jatkaa pyriitin tuotannossa tulevina vuosina. Moni kaivosalalta vapautuva tarvit-

see muunto- ja täydennyskoulutusta, kun työt Pyhäsalmella loppuvat ja siirtyminen 

muualle ei mahdollistu. Alueen TE-hallinnossa on varauduttu toimimaan ripeästi ison 

muutoksen keskellä ja työntekijöiden osaamista on jo kartoitettu.

Tuoreen ammattibarometrin mukaan Nivala-Haapajärven seudun työmarkkinat 

ovat pääosin tasapainossa ja varsinkin monissa ylitarjonnan ammattiryhmissä ti-

lanne on helpottunut aiemmasta. Tällä hetkellä työvoiman ylitarjontaa on havait-

tavissa ainoastaan myyjien ja sihteerien tehtävissä. Työvoimapulaa on sitä vastoin 

todettavissa reilussa kymmenessä ammattiryhmässä. Seudun teollisuusyrityksissä 

on kysyntää uusille hitsaajille, koneasentajille ja metallituotteiden kokoonpanijoille. 

Palvelualoilla pulaa on niin terveys-, hoiva- kuin koulutusalojenkin työntekijöistä. 

Terveydenhuollossa ja hoivapalveluissa tarvitaan mm. lääkäreitä, psykologeja,  

sairaanhoitajia, lähihoitajia, kuulontutkijoita ja fysioterapeutteja. Koulutuspuolelle 

kaivataan erityisopettajia ja lastentarhanopettajia.   

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Nivala-Haapajärven seudulla oli noin 1 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä on vähenty-

nyt noin 250 henkilöllä verrattuna vuoden takaiseen. Seutuvertailussa työttömyys-

aste on maakunnan alhaisin. Seudun sisällä työttömyys vaihtelee kunnittain. Reisjärvi 

on työttömyysastevertailussa maakunnan parhaimmistoa ja sen työttömyysaste lä-

hentelee jo 5 prosenttia. Pyhäjärvellä tilanne on huomattavasti vaikeampi ja työttö-

myysaste oli helmikuun lopussa lähes 6 prosenttiyksikköä Reisjärveä korkeampi. Alle 

25-vuotiaiden työttömien määrä on jonkin verran pudonnut aiemmasta. Pitkäaikais-

työttömien määrässä on huomattava pudotus vuoden takaiseen: vuoden alkupuolis-

kolla heitä oli kuukausittain vajaa 200 ja keskimäärin noin 100 vähemmän kuin viime 

vuoden alkujaksolla.



384

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:28 ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Työtä on ollut tarjolla Nivala–Haapajärvi -seudulla aiempaa enemmän. Vuonna 2017 

avointen paikkojen määrä kasvoin selkeästi aiemmasta ja hyvä tahti jatkui koko 

viime vuoden. Alkuvuodesta 2019 työvoiman kysyntä on jatkunut aktiivisena. Toimi-

aloista varsinkin metalliteollisuudella, vähittäiskaupalla ja kuljetuksella on avautu-

nut paikkoja tarjolle – rakentamisen aloilla taas ei ole ollut paikkoja yhtä paljon auki 

kuin monella muulla seudulla.

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta

Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 13 713 henkilöä. 

Vuoden aikana väestö väheni 283 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 563. 

 Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Haapavesi-Siikalatvan seudun elinkeinorakenteessa korostuvat alkutuotannon, eri-

tyisesti maatalouden, sekä teollisuuden työpaikat. Menestyvää teollisuutta on suh-

teellisen paljon huomioiden paikallistalouden koko ja sijainti suhteessa maamme 

merkittävimpiin kasvuseutuihin. Puutuote-, metalli- ja elintarviketeollisuus ovat 

vahvasti edustettuina seudun elinkeinorakenteessa. Erityisesti elintarvike- ja raken-

nustuoteteollisuudessa on tehty viime vuosina merkittäviä investointeja kilpailua-

seman parantamiseksi. Nelostien läheisyys antaa hyvät logistiset mahdollisuudet 

harjoittaa monipuolista liiketoimintaa. Pohjois-Pohjanmaan ja lähimaakuntien isot 

biotehdashankkeet luovat positiivisia näkymiä ylläpitää ja lisätä työllisyyttä tulevai-

suudessa. 
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Tasaisen laskeva väestömäärä ja työikäisten väheneminen herättävät huolta. Seu-

dulla on monipuolisesti tarjolla toiseen asteen koulutusta. Monilla korkeakoulu-

tuksesta kiinnostuneilla nuorilla muutto suuntautuu pois Haapavesi-Siikalatvalta ja 

vanhusväestön osuus väestörakenteessa kasvaa tasaisesti. Joka neljännes asukas on 

yli 65-vuotias. Seudulla on useita vetovoimaisia työllistäjiä, mutta monissa yrityk-

sissä koetaan vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa nuorista. Seudun tunnettuutta ja 

myönteisiä puolia on tarpeen markkinoida laajemmin. Kunnat ovat lisänneet resurs-

seja elinkeinojen kehittämiseen viime aikoina. Yritysten ja työntekijöiden tarpeet 

huomioidaan herkällä korvalla niin maankäytön suunnittelussa, toimitila-asioissa 

kuin asumisen laatutekijöissä. Erityisesti uusiutuvan energian monipuolinen hyö-

dyntäminen herättää kiinnostusta ja sen uskotaan synnyttävän uutta yritystoimin-

taa ja työpaikkoja. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Seudun yrityksillä menee kokonaisuutena hyvin. Lähitulevaisuuden näkymät hie-

man vaihtelevat toimialoittain ja yritysten koon mukaan, mutta monilla odotus tule-

vasta on positiivinen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan seudun yritysten liikevaihto 

on kasvanut vuodesta 2015 lähes 20 % viime vuoden syksyyn mennessä. Erityisesti 

vuodet 2015–2016 olivat nopean kasvun vuosia. Sittemmin kasvu on hieman ta-

saantunut, mutta edelleen suunta on nouseva.

Yritysten perustamisaktiivisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime 

aikoina – toisaalta näköpiirissä ole merkittäviä ongelmatekijöitä. Monissa yrityksissä 

toiminnan jatkajan löytäminen on haasteellista. Useat seudun yritykset ovat kasvat-

tamassa toimintaansa, toteuttamassa investointeja ja kehittämässä uusia tuotteita 

ja palveluja. 

Metalli- ja elintarvikealan yrityksillä on mennyt varsin myönteisesti ja myös vienti-

sektorilla on nähtävissä vireytymistä. Rakentamisen korkeasuhdanne on taannut 

rakentamisen ja rakennustuoteteollisuuden yrityksille hyvän kysynnän ja korkean 

työllisyyden. Lähiaikoina on tiedossa uusia isoja rakennushankkeita (mm. parin 

kunnan merkittävät koulutilainvestoinnit, kaupan liiketilarakentamista, talotehdas-

investointi, tuulivoimahankkeet). 

Rakentamisen väheneminen heikentää hieman puu- ja rakennusalan yritysten  

jatko näkymiä. Elintarvikepuolella näkymät ovat hyvät, merkittäviä 
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tuotanto investointeja on tehty ja taannoin tulipalossa tuhoutuneen lihanjalostus-

laitoksen uusi suunnittelu on käynnissä. Seudulle on tulossa myös merkittävää 

tuuli voimarakentamista, mikä osaltaan lisää paikallisia asumis- ja palvelutarpeita. 

Pyhännän ja Kajaanin alueille rakennetaan maakuntarajan ylittävä suuren mitta-

luokan tuulivoima-alue. Haapaveden Piipsannevan tuulivoima-alueen YVA-menet-

tely on käynnistynyt. Alueelle suunnitellaan noin 40-50 kokonaiskorkeudeltaan  

300 metristä torni. YVA-arvioinnissa tarkastellaan alustavasti myös aurinkoenergia-

tuotannon sijoittamista alueelle.  

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Haapavesi-Siikalatvan seudulla ei ole tällä hetkellä merkittävää työvoiman ylitarjon-

taa missään ammattiryhmässä. Useissa ammattiryhmissä työttömiä on kohtuulli-

sesti suhteessa seudulla avautuviin työpaikkoihin. Moni työnantaja kuitenkin kokee 

rekrytointiongelmia, eikä seudulta aina löydy soveltuvia henkilöitä tarjottuihin teh-

täviin. Teollisuus on saanut palkattua valtaosin uutta työvoimaa tarpeisiinsa, vaikka 

yrityskohtaista vaihtelua on. Rakennustuoteteollisuuden ja elintarviketeollisuuden 

yrityksillä on tasainen rekrytointitarve. Teollisuuden yhteenlaskettu työvoiman tarve 

on tällä hetkellä 50–100 työntekijää

Seudulla on tehty merkittäviä tuotantotilainvestointeja ja myös työvoiman kysyntä 

on ollut vireää. Kevään Ammattibarometrissa nimetään lähes 30 ammattiryhmää, 

jossa koetaan työvoimapulaa ja nämä ammattiryhmät jakautuvat useille toimi-

aloille. Teollisuuden aloilla Haapavesi-Siikalatvalla tarvitaan lisää metalli- ja kone-

pajatuotteiden kokoonpanijoita, kone- ja laitekorjaajia, puu- ja sahatavaran työs-

täjiä sekä metallialan prosessityöntekijöitä. Pula on erityisesti osaavista perustyön 

ammattilaista. Rakentamisen aloilla on vaje niin asiantuntijoista (työnjohtajat, suun-

nittelijat) kuin perustyön tekijöistä (kirvesmiehet, raudoittajat, hitsaajat). Kuljetus-

aloilla kaivataan työvoimaa mm. ajoneuvojen kuljetustehtäviin sekä korjaus- ja 

huoltopuolelle. Julkisella puolella työvoimapulaa on havaittavissa sosiaali-, terveys- 

ja opetusaloilla. Ammattiryhmiä on useita ja monissa tehtävissä rekrytointivaikeu-

det ovat jatkuneet jo useita vuosia.         

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Haapavesi-Siikalatvan -seudulla on noin 600 työtöntä työnhakijaa kuukausittain.  

Työttömien määrä on laskenut noin 150 hengellä vuoden takaisesta. Seudun 
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kaikissa kunnissa työttömyysaste on 10 prosentin tuntumassa – korkein työttö-

myysaste on Siikalatvalla. Alle 25-vuotiaita työttömiä on määrällisesti hyvin vähän 

verrattuna muihin seutuihin – viime vuonna heitä oli keskimäärin 60 kuukaudessa. 

Pitkäaikaistyöttömiä on seudulla kuukausittain noin 150 ja heidän määränsä on 

hieman pudonnut aiemmasta. Työelämän ulkopuolella ja etenkin pitkäaikaistyöttö-

missä on paljon henkilöitä, jotka eivät sovellu työ- ja toimintakyvyltään työelämään. 

Heidän avuksi on välityömarkkinat. Monilla ikääntyneillä työttömillä on puutetta 

osaamisessa, eikä moni enää aktiivisesti päivitä osaamistaan. Koulutus ja osaamisen 

lisääminen ovat keskeisiä keinoja edistää työllistymistä. 

Avoimia työpaikkoja on tarjolla myös Haapavesi-Siikalatvalla selkeästi aiempaa 

enemmän. Mikään yksityisen sektorin toimiala on korostu yksittäisenä kasvun  

tekijänä. Työpaikkojen määrä on kasvanut useilla toimialoilla ja leveänä rintamana 

seudulla. Paikallisliikenteen puutteiden on havaittu osittain heikentävän mahdolli-

suutta vastaanottaa työtä. Useilla työttömyys voi pitkittyä, koska heillä ei ole mah-

dollisuutta kulkea työmatkaa omalla kyydillä tai julkisilla kulkuvälineillä. Lähitule-

vaisuuden työllisyysnäkymät ovat kuitenkin seudulla positiiviset ja työttömyyden 

odotetaan edelleen alenevan. Isoja henkilöstövähennyksiä ei ole tiedossa ja moni 

paikallisesti merkittävä työllistäjä etsii aktiivisesti uutta henkilöstöä. 

Ylivieskan seutukunta

Ylivieska, Kalajoki, Oulainen, Sievi, Alavieska, Merijärvi, Himanka

Ylivieskan seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 43 689 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 314 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 670. 

  Ylivieskan seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - - 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Ylivieskan seudulla on elinvoimaista alkutuotantoa, iso joukko teollisuusalojen työl-

listäjiä ja paljon palvelutyöpaikkoja esimerkiksi kaupassa ja matkailualoilla. Seutu 

on elinkeinorakenteeltaan monipuolinen, eikä se ole haavoittuvainen muutamien 

toimialojen hetkittäisistä heikoista jaksoista. Kaikilla kunnilla on omat vahvat kärkia-

lat ja työllisen näkökulmasta pendelöintietäisyydet yli kuntarajojen ovat kohtuulli-

set. Edellä kuvattu tiedostetaan Pohjois-Pohjanmaalla, mutta muualla Suomessa  

se ei ole yhtä tunnettua. Seudun monipuolisuus kaipaa laajempaa markkinointi ja 

menestyvät yksittäiset yritykset voivat usein olla merkittäviä profiilitekijöitä. Tunnet-

tuuden lisäyksen ohella selkeä konkreettinen kehittämiskohde on parantaa joukko-

liikenteen yhteyksiä palvelemaan niin työmatkaliikennettä kuin matkailu kohteiden 

saavutettavuutta.   

Ammatillisen koulutuksen paikat ja palvelut tukevat seudun elinkeinoelämää ja työ-

markkinoita. Jatkossa tarvitaan yhä enemmän uusia kokeiluja ja yhteistyötä kou-

luttautumisessa ja opetuksessa. Tästä on seudulla jo hyviä kokemuksia. Centria-am-

mattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön tulevaisuus on säilynyt pitkään häilyvänä 

– koulutuksen säilymisellä ja edelleen kehittymisellä on huomattava tukivaikutus 

seudun elinkeinoelämälle, T&K&I-toiminnalle ja osaavan työvoiman riittävyydelle. 

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Ylivieskan seudulla yritysten liikevaihto kääntyi kasvuun vuodesta 2015 alkaen ja 

erityisesti vuosi 2017 oli voimakkaan kasvun vuosi. Sittemmin kasvu on hieman 

tasoittunut, mutta suunta on edelleen nouseva. Syksyyn 2018 mennessä yritysten 

liikevaihto oli kasvanut yli kymmenen prosenttia (vrt. vuosi 2015). 

Useilla yrityksillä hyvä vire jatkuu, tilauksia saadaan tasaisesti ja myös uutta hen-

kilöstöä haetaan toistuvasti. Näköpiirissä on kuitenkin pientä suhdannetaitteen 

odotusta. Yritysrahoituksen kysyntä on hieman vähentynyt ja yrityksen perustami-

seen liittyvissä kontakteissa on pudotusta. Myös Ylivieskan seudulla moni yrittäjä 

eläköityy lähiaikoina ja monissa tapauksissa on haasteita löytää toiminnalle jatka-

jaa. Alkutuotannon aloilla kannattavuus on parantunut aiemmasta ja tuotantoa on 

keskitetty suurempiin yksiköihin. Useilla teollisuuden aloilla kasvu ja kehittämisin-

nostus on hieman tasaantunut – viime vuosina on tehty merkittäviä tuotantotila- ja 



389

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

laiteinvestointeja useissa kunnissa. Sievissä jalkineteollisuuden uusien lisäinvestoin-

tien odotetaan lähtevän liikkeelle vielä tämä vuonna.

Pyhäjoen ydinvoimala-hanke lisää työvoimakysyntää ja urakkamahdollisuuksia jat-

kossakin, jos hanke etenee odotetulla tavalla ja nykytahtia ripeämmin. Kokkolan ja 

Ylivieskan välinen kaksoisraide on valmis, nopeudet ja kuljetuspainot osuudella kas-

vavat ja parannustyöt Ylivieskan asema-alueella on saatu loppuviimeistelyvaihee-

seen. Ylivieskan uuden kirkon rakentaminen aloitetaan keväällä 2019. Kunnissa on 

käynnissä tai suunnitteilla julkista toimitilarakentamista, liiketilahankkeita ja yksityi-

nen uudis- ja korjausrakentaminen on yhä vireää varsinkin kuntakeskuksissa. Kala-

joen Hiekkasärkille on tehty mittavia investointeja viime vuodet ja kehitystyö jat-

kuu. Sievissä valmistuu iso päiväkoti ja uuden liikekeskuksen ja hyvinvointikeskuk-

sen rakentamisen avaus on käsillä. Uusia yrityskiinteistöjä aloitetaan rakentamaan 

kesällä 2019. Useita tuulivoimahankkeita on seudulla vireillä eri vaiheissa: mm.  

Oulaisissa on käynnistetty Karahkan tuulivoima-alueen kaavoitus ja YVA-menettely.    

Kalajoelle on suunnitteilla Suomen suurin aurinkopuisto ja akkuteknologiaan perus-

tuva energiavarasto. Alueelle suunnitellaan laajaa uusiutuvan energian tuotanto-

keskittymää, johon edellisten lisäksi olisi tulossa myös biojalostamo ja tuulivoima-

puisto. Aurinkovoimala rakentuisi lähes 40 000 aurinkopaneelista. Aurinkopaneeli-

rivistöjen väliin rakennettaisiin tunneli, jossa voitaisiin kasvattaa eri kasveja ympäri 

vuoden.  

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Ylivieskan seudulla työvoimapulaa kärsitään lukuisilla aloilla ja tilanne ei ole helpot-

tanut aiemmasta. Kevään 2019 Ammattibarometrissa mainitaan lähes 40 ammatti-

ryhmää, joissa työhakijoita on vähän suhteessa seudun tarpeisiin ja avoimiin paikoi-

hin. Ainoa työvoiman ylitarjonnan ammattiryhmä on yleissihteerit.  

Teollisuudessa erityisesti metalli- ja konepajateollisuuden yrityksillä on suuria 

vaikeuksia löytää työvoimaa tarpeisiinsa. Konetekniikan tehtäviin tarvitaan lisää 

asiantuntijoita ja useissa perustyöammateissa on jatkuva pula osaavista tekijöistä 

(mm. koneasentajat, koneiden kokoonpanijat, levysepät). Kuljetusaloilla on osaa-

japulaa useissa kuljettajaryhmissä, ml. maa- ja metsätalouskoneiden sekä maan-

siirtokoneiden kuljettajat. Rakentamisen puolella on kova kysyntä erityisesti työn-

johtajista ja asiantuntijoista. Palveluissa on pulaa edelleen useilla sote-aloilla. Tarve 



390

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:28 ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

on niin asiantuntijoille kuin perustyön tekijöille (lääkärit, hammaslääkärit, sosiaali-

työn erityisasiantuntijat, psykologit, ym.). Koulutus- ja kasvatusaloilla on kysyntää 

erityisopettajista ja lastentarhanopettajista. Siivoukseen kaivataan sekä työjohdon 

että suorittavan työn tekijöitä. Kirjanpitäjille, laskentatoimen asiantuntijoille ja pal-

kanlaskijoille on työtä seudulla myös tarjolla.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Ylivieskan seudun työttömyysaste on Pohjois-Pohjanmaan seuduista alhaisimpia. 

Seudulla on vajaa 1 700 työtöntä työnhakijaa. Kuntien kesken on pientä hajontaa 

työttömyyden tasossa. Ylivieskan seudulla työttömien määrä on myös laskenut  

– alkuvuodesta työttömiä oli lähes 300 vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuo-

tiaita työttömiä on hieman vähemmän verrattuna vuoden takaiseen, mutta pitkä-

aikaistyöttömien määrässä on saatu selkeä tasopudotus. 

Avoimien paikkojen määrä on kasvanut tasaisesti viime aikoina ja useat yritykset 

ilmoittavat edelleen hakevansa uusia työntekijöitä. Ylivieskan seudulla työvoima-

kysyntä on kasvanut leveästi useilla toimialoilla. Paikkoja on ollut tarjolla erityisesti 

metalliteollisuudessa, rakentamisessa, kaupan ja liikenteen aloilla, matkailussa sekä 

liike-elämän palveluissa.    

Työttömyyden odotetaan edelleen vähenevän Ylivieskan seudulla. Tiedossa ei ole 

merkittäviä työpaikkojen menetyksiä ja monissa yrityksissä on poistuman korvauk-

sen ohella myös uutta työtä tarjolla. Vaikeinta työllistyminen on vanhimmissa ikä-

ryhmissä, jossa moni odottelee eläköitymistä eikä ole kiinnostunut päivittämään 

osaamistaan. Varsinkin seudun teollisuudessa voisi olla työtä heille, joilla on halua 

kokeilla uutta alaa. 
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Kainuu
Kainuussa asui vuoden 2018 lopussa 73 085 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 874 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,5 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita  

oli 3 770.  

 Kainuu
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta  +  0  0
Työttömyyden määrä ja rakenne  + + +  +
Osaavan työvoiman saatavuus - -  - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Kainuu tarjoaa asukkailleen turvallisen ympäristön ja toimivan arjen. Maakunnassa 

on hyvät palvelut, monipuoliset ja edulliset asumisvaihtoehdot, vilkas kulttuuri-

elämä tapahtumineen ja laajasti erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Kainuun veto-

voimatekijä on puhdas luonto, joka tarjoaa potentiaalia niin matkailuelinkeinon 

laajentumiseen kuin luonnontuotteiden ja niistä saatavien raaka-aineiden jatko-

jalostamiseen sekä vesiekosysteemien ja metsien monipuoliseen hyödyntämiseen 

sekä laajemminkin biotalouteen. Globaalit trendit, kuten ilmastonmuutoksen hil-

lintä, siirtyminen uusiutuviin polttoaineisiin, muovin korvaaminen pakkausmate-

riaaleissa, akkukemikaalien kysynnän lisääntyminen ja matkailun kasvu, tukevat 

Kainuun luonnollista kilpailukykyä. Toimivat tietoverkot mahdollistavat työn siirtä-

misen Kainuuseen ja etätyöskentely on huomioitava toimintaympäristön kehittä-

misessä. Kaavoituksella tuetaan viihtyisän elinympäristön, elinkeinoelämän toi-

mintaedellytysten ja uusiutuvan energian tuotannon kehittymistä. Kainuussa on 
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väestöpohjaan nähden monialaista ja menestyksekästä tutkimustoimintaa. Venäjän 

rajan läheisyys tarjoaa mahdollisuuksia maakunnan elinkeinoelämälle. 

Talouden positiivinen kehitys Kainuussa jatkuu lähitulevaisuudessa, vaikka kasvun 

odotetaan hidastuvan selvästi. Tämän vuoksi suunnitteilla olevien investointien 

toteutumisen lisäksi uusien investointien saaminen maakuntaan on elintärkeää. 

Työvoiman kysyntä on edelleen vilkastunut ja sen odotetaan jatkuvan vahvana. 

Työvoiman riittävyys on erittäin merkittävä kysymys Kainuun lähitulevaisuudessa. 

Rekrytointiongelmat ovat olleet maan pahimpia eikä tilanne muutu lähiaikoina. 

Työmarkkinoilla on työvoiman osaamisen ja nykyajan työelämän vaatimusten 

kohtaanto-ongelma. Tämän lisäksi työvoiman määrällinen kohtaanto-ongelma  

on noussut huomattavan suureksi. 

Työvoimahaasteita ratkotaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tulevaisuuteen 

tähtääviä osaavan työvoiman saatavuuden turvaavia toimia on tehty yritysten ja 

koulutusorganisaatioiden välillä. Esimerkiksi Terrafame Oy ja Kajaanin ammattikor-

keakoulu ovat sopineet prosessiteollisuuden lahjoitusyliopettajan tehtävän perus-

tamisesta. Lisäksi Kainuun Ammattiopisto järjestää prosessiteollisuuden ammat-

titutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta Terrafame Oy:n teollisuusalueella. 

Oppisopimuskoulutusta hyödynnetään myös metsä- ja puutoimialan työvoima-

tarpeeseen, kun Kainuun Ammattiopisto järjestää metsäkoneenkuljettajan perus-

tutkintoon johtavaa koulutusta yhteistyössä metsäalan yritysten kanssa.

Kainuun positiivisen rakennemuutoksen tueksi valtion ja Kainuun välillä solmitun 

siltasopimuksen tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saanti erityisesti alueen 

kehittymisen kannalta kriittisillä toimialoilla. Siltasopimuksen toimenpitein paran-

netaan alueen ulkoista ja sisäistä saavutettavuutta sekä luodaan ja vahvistetaan 

kärkitoimialojen ja älykkään erikoistumisen painopisteiden TKI-alustoja. Keskeisille 

elinkeinoaloille on tarpeen rakentaa saumattomat koulutusketjut toiselta asteelta 

ammattikorkea- ja yliopistokoulutukseen saakka sekä pilotoida osaamistiliä ja 

-seteliä. Lisäksi siltasopimuksessa tavoitellaan työvoimaa työperäisestä maahan-

muutosta mm. tehostamalla kansainvälistä työnvälitystä ja rekrytointia sekä ke-

hittämällä toimivat asettautumispalvelut. Myönteisen aluekehityksen tukemiseksi 

tarvitaan vahvaa mainetyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Maakuntakuvaa on ke-

hitettävä pitkällä tähtäimellä samoin kuin markkinointia. Maakunnan pito- ja veto-

voiman lisäämiseksi on panostettava arjen viihtyisyyteen ja huolehdittava alueen 

saavutettavuudesta.
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Kainuun vähenevään väestökehitykseen ja vanhenevaan ikärakenteeseen on vaikea 

löytää ratkaisuja. Ilman suurta määrää uusia nuoria ja työikäisiä asukkaita negatii-

vinen väestökehitys jatkuu ja vanhushuoltosuhde vaikeutuu. Tilannetta pahentaa 

suhteellisen suuri työikäisten eläkeläisten osuus väestöstä. Työikäisiä eläkeläisiä on 

enemmän kuin työttömiä. Pelkästään työttömyyttä alentamalla ei ratkaista kasva-

vaa työvoiman kysyntää. Ikääntyvien työttömien työnhakijoiden osaaminen ja/tai 

työkyky eivät välttämättä vastaa työelämän tarpeita. Myös yrittäjät ikääntyvät, joten 

omistajan- ja sukupolvenvaihdoksien tai uusien yritysten määrän tulisi lisääntyä 

merkittävästi nykyisestä yrityskannan säilyttämiseksi ennallaan. 

Eläkepoistuma on Kainuussa niin suuri, että 2020-luvun alussa paikallinen työvoima 

ei näytä riittävän edes nykyisiin työpaikkoihin. Uusien suurten investointien toteu-

tuessa niihin tarvittava työvoima tulee pääsääntöisesti löytää Kainuun ulkopuolelta. 

Riskinä on, että osa Kainuun mahdollisuuksista jää hyödyntämättä työvoimapulan 

takia. Eläköitymisen ja nopeasti pienenevien nuorten ikäluokkien aiheuttamaan 

työvoimapulaan ei ole kaikilta osin vielä kainuulaisissa yrityksissä herätty, vaikka se 

aiheuttaa haasteita jo nyt kriittisissä työntekijäryhmissä ja teollisuudessa. 

Talouden hyvä kehitys ja sen myötä vahvistunut työvoiman kysyntä on nostanut 

työllisyysastetta (65 % vuonna 2018). Väestön ikärakenne – ennen muuta työikäisen 

väestön väheneminen – on johtanut kuitenkin siihen, että huolimatta paranevasta 

työllisyysasteesta työllisten absoluuttinen määrä ei kasva vaan laskee. Jotta työllis-

ten määrä saataisiin pysymään nykyisellä tasolla tulisi työllisyysasteen kasvaa noin 

viisi prosenttiyksikköä seuraavan viiden vuoden aikana tai – ja mieluummin myös – 

saada merkittävästi lisää työperäistä maahanmuuttoa. Kun työvoimasta kilpaillaan 

koko maassa, työvoiman saanti muualta maasta tulee olemaan vaikeaa.

Viljelijöiden ikääntymiskehitystä ja tuettujen sukupolvenvaihdosten alhaista mää-

rää ei ole edelleenkään saatu käännettyä myönteisemmälle kehitysuralle. Vuonna 

2018 rahoitettujen maatilan omistajan vaihdosten määrä jäi kolmeen tapaukseen. 

Kainuun maatalouden tuotantopotentiaalin ylläpitämiseksi välttämättömän tila-

määrän säilyttäminen edellyttää vähintään rahoitettujen sukupolvenvaihdosten 

kolminkertaistamista verrattuna viime vuonna toteutuneeseen määrään.
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Kainuun aluetalouden myönteinen suhdannekehitys vaikuttaa jatkuvan, vaikka kas-

vun odotetaan tasoittuvan. Maailmantaloudessa tapahtuvat muutokset heijastuvat 

myös Kainuuseen, joten toteutuessaan ne vaikuttavat maakunnan suhdanteisiin 

lyhyelläkin aikavälillä. Erityisesti metalliraaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen 

vaihtelu voi vaikuttaa nopeasti maakunnan tilanteeseen. Kainuussa on vain muu-

tama suuryritys, joten niiden toimialoilla tapahtuva suhdannekehitys vaikuttaa  

merkittävästi koko maakunnan talouteen ja työllisyyteen. 

Kainuulaisten yritysten liikevaihto on kasvanut lähes kaikilla toimialoilla viime 

vuosien aikana. Kasvun ennustetaan hidastuvan lähiaikoina, mutta taantumasta ei 

voida vielä puhua. Kainuun kärkitoimialoista kaivostoiminnan kehitys on edelleen 

vahvaa ja metsäalan liikevaihto on lähtenyt hyvään kasvuun. Positiivisesti liike-

vaihdoltaan ovat kehittyneet myös muut kärkitoimialat (biotalous, elintarviketoimi-

ala, ICT- ja elektroniikka, matkailu ja energia). Ainoastaan metallialalla liikevaihdon 

kehitys vaihtelee ja on ollut myös negatiivista alalle tyypillisen suhdannevaihtelun 

vuoksi. 

Henkilöstömäärä on ollut kasvava kaikilla maakunnan kärkitoimialoilla viime  

vuosina ja kasvu näyttää jatkuvan. Kaivannaistoimialan merkitys maakunnalle on 

merkittävä myös henkilöstömäärillä mitaten ja toimiala tarvitsee jatkossakin lisää 

henkilöstöä toteutuvien investointien myötä. Matkailuklusterin henkilöstön tarve 

on kasvava. Vuoden 2018 puolella myös muiden kärkitoimialojen henkilöstömäärä 

kehittyi positiivisesti ja suunta vaikuttaa jatkuvan. Metsä- ja puuklusterin työvoima-

tarpeisiin, erityisesti metsänhoidon ja puunkorjuun tehtäviin, etsitään ratkaisuja 

ESR-hankkeen uusilla toimenpiteillä. Huolimatta metalliklusterin liikevaihdon  

vaihtelusta, henkilöstömäärän kehitys alalla on kääntynyt kasvuun. 

Uusien perustettujen yritysten määrä on vakiintunut viimeisten vuosien aikana eikä 

määrässä ennakoida tapahtuvan merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Myön-

nettyjen starttirahojen lukumäärä säilyy entisellä tasolla.

Kevään 2019 pk-yritysbarometrin mukaan kainuulaisten yritysten suhdanneodotuk-

set ovat heikentyneet syksyn 2018 tilanteeseen verrattuna ja ovat heikommat kuin 

maassa keskimäärin. Suhdanneodotukset ovat koko maassa huomattavasti heikom-

mat kuin syksyllä 2018, mutta ero Kainuun ja muun Suomen välillä on tasoittunut 
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verrattuna viime syksyyn (koko maan saldoluku +14, Kainuun +11). Lähes kaksi 

kolmas osaa kainuulaisista pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän kuitenkin  

ennallaan, vaikka niiden paranemista arvioi selvästi harvempi kuin syksyllä 2018. 

Sen sijaan henkilökunnan määrän muutosodotukset ovat Kainuussa hieman kor-

keammalla tasolla (saldoluku +14) kuin valtakunnassa keskimäärin (saldoluku +12).  

Yritysten työllistämisodotukset ovat heikentyneet syksystä 2018, mutta henkilöstön 

määrän nähdään pääosin pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Kainuulaiset pk-yritykset odottavat liikevaihdon kasvavan, samoin kuin selvä enem-

mistö koko maan pk-yrittäjistä. Odotukset liikevaihdon kasvusta ovat toiveikkaam-

mat kuin syksyllä 2018, kun taas kannattavuuden kehitys nähdään heikompana. 

Pk-yritysbarometrin mukaan kainuulaiset pk-yritykset ovat huomattavasti kasvu-

hakuisempia kuin valtakunnassa keskimäärin. Kainuulaisista pk-yrityksistä mah-

dollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkii 42 % (koko maa 35 %). Positiivista on, että 

yritystoiminnan loppumista ennakoivia pk-yrittäjiä on vähemmän kuin syksyn 2018 

pk-yritysbarometrissä.

Kainuulaiset pk-yritykset kokevat pahimmaksi työllistämisen esteeksi työvoiman 

saatavuuden ja tilanne koetaan Kainuussa hieman vaikeammaksi kuin maassa keski-

määrin. Osa-aikaisen työntekijän palkkaamisen vaikeus, kysynnän riittämättömyys 

tai epävakaisuus sekä työn sivukulut voivat myös estää työllistämistä. 45 % Kainuun 

pk-yrittäjistä katsoo työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksen kasvua jossain 

määrin, mutta lähes yhtä moni (40 %) yrittäjä saa riittävästi osaavaa työvoimaa. 

15 % kainuulaisista pk-yrityksistä kokee, että työvoiman saatavuus muodostuu  

merkittäväksi kasvun esteeksi. Työvoiman saamiseksi yritykset aikovat panostaa 

henkilöstön osaamiseen, palkata lisää työvoimaa, harkita koulutus- tai oppisopi-

muksen käyttöä sekä hyödyntää alihankinta- ja toimittajaverkostoja.

Kaivosyhtiöistä Terrafame Oy:n toiminta ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat 

voimakkaasti niin kaivannaisklusteriin kuin koko aluetalouteen. Yritys on päässyt 

täysimääräisen toiminnan edellyttämään tuotantotasoon ja liiketoiminta vaikuttaa 

jatkuvan vakaana huolimatta globaalien kauppakiistojen kielteisestä vaikutuksesta 

metallien maailmanmarkkinahintoihin. Yhtiön akkukemikaalitehtaan rakentaminen 

käynnistyy keväällä 2019 ja kaupallisen tuotannon on ilmoitettu alkavan v. 2021 

alussa. Rakentamisaikaisten noin 400:n työpaikan lisäksi akkukemikaalitehtaan ar-

vioitu työntekijätarve on 140 henkilöä. Terrafamen teollisuusalueella työskentelee 
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hieman alle 1 300 henkilöä, joista noin puolet kumppaniyrityksissä. Arvion mukaan 

malmi- ja mineraalivarannot mahdollistavat useiden vuosikymmenten tuotannon. 

Hopeakaivos Sotkamo Silver Oy:n tuotanto käynnistyy maaliskuussa 2019 ja mal-

min louhinta on käynnistynyt jo syksyllä 2018. Rakennusvaiheen aikana yhtiö on 

työllistänyt 160 henkilöä ja tuotannon käynnistyttyä kaivos työllistää noin 60 työn-

tekijää prosesseihin ja kunnossapitoon.

Metalliteollisuudessa merkittävin maakunnan kasvun veturi on Škoda Transporta-

tion Groupiin kuuluva kiskokaluston ja keskiraskaiden konepajatuotteiden valmistaja 

Transtech Oy. Yrityksen tilauskanta näyttää vakaalta useita vuosia eteenpäin ja työ-

voiman tarve on jatkuva. Yritys tarvitsee erilaisia tekniikan alan ammattilaisia, kuten 

hitsaajia ja asentajia sekä työnjohtajia. Työvoiman saatavuus on ongelmallista, minkä 

lisäksi robotisaatio ja automatisaatio lisäävät työvoiman osaamisvaateita. 

Matkailun hyvä vire jatkuu ja henkilöstömäärä on kääntynyt nousuun. Investoinnit ja 

uudet avaukset kansainvälisen matkailun lisäämiseksi luovat edellytyksiä matkailu-

yritysten kasvulle lähitulevaisuudessa. Kainuun matkailun keskittymä on Vuokatissa, 

jossa on erinomaiset puitteet urheiluun ja liikkumiseen keskittyvälle matkailulle. 

ICT- ja elektroniikka-alan kasvu jatkuu entiseen tapaan. Pelialan yritysten kasvu on 

ollut nopeaa ja osaavasta työvoimasta on pulaa. Olemassa oleva työntekijöiden 

tarve ei välttämättä näy avoimina työpaikkoina, mutta osaajia palkataan koko ajan. 

Rekrytointeja tehdään myös ulkomailta. 

Kainuussa on meneillään monipuolisia metsä- ja puutuoteteollisuuden investoin-

teja ja uusia on mahdollisesti tulossa. Pölkky Oy on aloittanut 30 miljoonan euron 

investoinnin Kajaanin sahan tuotantoteknologian modernisoimiseksi, joka mahdol-

listaa sahatavaran jatkojalostuksen ja raaka-aineen tehokkaamman käytön. Inves-

tointi luo uusia työpaikkoja ja asettaa uudenlaisia osaamisvaateita henkilöstölle. 

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteilla on ollut hyvä kysyntä, mutta sahojen on 

ollut vaikea pitää kannattavuuttaan odottamallaan tasolla. Sahateollisuuden tilaus-

kannat ovat vuoden takaista alhaisemmat johtuen epävarmuudesta vientimarkki-

noilla. Puurakentamisen kehitys jatkuu positiivisesti. Kasvunäkymät ovat suurimmat 

julkisessa rakentamisessa, kuten koulut, päiväkodit ja hoivakodit sekä puukerros-

talorakentamisessa. Puurakentamisen näkymät ovat kokonaisuudessaan erittäin 

hyvät. Sesonkiluonteisuudesta johtuen muutamalla puutuotealan yrityksellä on 



397

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

lomautustarpeita seuraavan puolen vuoden aikana, mutta sen jälkeen tilauskanta 

on jälleen vahva. 

Metsätaloudessa markkinalähtöinen kasvubuumi on jatkunut; varsinkin selluteol-

lisuuden vienti vetää ja tuotteiden markkinahinnat ovat pysyneet vähäisiä notkah-

duksia lukuun ottamatta korkealla tasolla. Puun kysyntä jatkuu vahvana. Vuonna 

2018 puukauppa ja markkinahakkuut olivat ennätysvilkkaita. Hakkuumäärä v. 2018 

oli arviolta 4 miljoonaa kuutiometriä hakkuusuunnitteen ollessa 4,8 miljoonaa m3. 

Monessa tapauksessa puun korjuun pullonkaulaksi on muodostunut ammatti-

taitoisen henkilöstön saanti puun korjuun eri työlajeihin. Myös metsänhoidossa  

on työvoiman tarvetta. 

Bioenergian tuotannossa kulunut vuosi on vahva. Turpeen tuotannossa saavutettiin 

ennätykselliset korjuutulokset. Ennätykselliset markkinahakkuut ovat tuoneet myös 

puupohjaisia energiaraaka-aineita markkinoille. Tuulivoiman tuotanto on päässyt 

rakennetuissa kohteissa täyteen vauhtiin ja uusia hankkeita on tulossa.

Maatalouden rakennemuutos jatkui edelleen Kainuussa. Maitoa tuottavien tilo-

jen määrä laski vuonna 2018 reilulla kuudella prosentilla vuodesta 2017 maidon-

tuotannossa samalla kun tuotantoyksiköiden koot kasvoivat. Maidontuotanto säilyi 

kasvu- uralla myös vuonna 2018, vaikka tuottajien määrä aleni. Maakunnassa tuo-

tettu maitomäärä nousi yli 64 miljoonaan litraan. 

Maatalouden kannattavuus on edelleen heikkoa. Maidon tuottajahinta on pysynyt 

edelleen alhaisella tasolla, ja keskittyneen kaupan hintakilpailu painaa tuottajahin-

toja. Mennyt kasvukausi oli viljelijöiden kannalta haastava; viime vuoden märkyys 

ja kylmyys vaihtui toiseen ääripäähän, kuiva ja kuuma kesä heikensi nurmien ja 

viljojen kasvua, joten rehusta on karjatiloilla niukkuutta kuluvana talvena eri puo-

lilla maata. Taloudellinen tilanne pakottaa tuotantoa jatkavia tiloja tehostamaan ja 

laajentamaan toimintaa, mitä voidaan tukea rakennetuilla, kehittämishankkeilla ja 

Neuvo 2020 -järjestelmällä. Kainuun peltoalasta on nyt 23 % luomutuotannossa tai 

siirtymävaiheissa. Luomun osuus peltoalasta noussee edelleen. Kainuun pelloista 

on ympäristösitoumuksen alaista 77 %.
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Paraneva työllisyystilanne ja työvoiman ikärakenne kärjistävät työvoiman kysynnän 

ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaa. Yhä useammilla aloilla voidaan puhua jo työvoi-

mapulasta. On hyvin tavallista, että joissakin ammattiryhmissä TE-toimistoon avoi-

meksi ilmoitettuja työpaikkoja on enemmän kuin alalla on työttömiä työnhakijoita. 

Tilanteen tekee vaikeammaksi, että kaikki työttömät työnhakijat eivät ole valmiita 

siirtymään suoraan työmarkkinoille. Alustava tieto vuoden 2018 rekrytointiongel-

mista kertoo, että puolet työvoimaa hakevista yrityksistä on kokenut työvoiman 

saannissa ongelmia. Luku on maan korkein. Vaikka rekrytointiongelmat näyttävät 

liittyvän pääosin osa-aikaisiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin, ovat ne suuri riski elin-

keinotoiminnalle, sillä pahimmillaan ne muodostuvat esteeksi kainuulaisten yri-

tysten kasvulle. Vuonna 2018 avoimeksi tulleista työpaikoista 38 % oli alle kolmen 

kuukauden työpaikkoja, mutta kuitenkin lähes puolet kestoltaan yli vuoden mittai-

sia työsuhteita.

Uusia avoimia työpaikkoja oli koko Kainuussa tarjolla helmikuu 2018 – tammikuu 

2019 aikavälillä 34 % enemmän kuin sitä edeltävällä vuoden mittaisella jaksolla. 

Viimeksi kuluneen vuoden aikana TE-toimistoon ilmoitettiin yhteensä 8 575 uutta 

avointa työpaikkaa, joista 84 % (7 193) oli Kajaanin seutukunnassa. 

Eniten uusia avoimia paikkoja oli TE-toimistossa tarjolla viimeksi kuluneen vuoden 

aikana asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtäviin (3 229) sekä palvelu- ja myynti-

työhön (1 897). Kysynnän kasvu oli suurinta asiantuntijatehtävissä, toimisto- ja asia-

kaspalvelutyössä sekä prosessi- ja kuljetustyössä. 

Ammattibarometrin mukaan Kainuussa on samanlaiset näkymät työvoiman saa-

tavuuden suhteen kuin barometriä edellisen kerran laadittaessa. Edelleen työvoi-

mavoimasta on eniten pulaa sosiaali- ja terveydenhuollossa, puhdistuspalvelualan 

tehtävissä ja metallialalla. Aiemmasta poiketen autonasentajien kysyntä on viime 

aikoina kasvanut ja hakijoista alkaa olla niukkuutta. Raskaskoneasentajista on ollut 

huutava pula jo pitkään eikä tilanteeseen ole yrityksistä huolimatta kyetty löytä-

mään ratkaisuja. 

Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden määrän kasvu ja nuorten ikäluokkien pienenemi-

nen ovat vähentäneet koulutettavien määrää Kainuussa. Tilanne näkyy erityisesti 

ammatillisessa koulutuksessa ja työvoimakoulutuksessa. Koulutuksella pyritään 
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osaltaan vastaamaan osaavan työvoiman riittävyyteen ja sitä kautta mahdollista-

maan yritysten kehittyminen ja kasvu. Koulutusta kehitetään entistä tiiviimmässä 

yhteistyössä yrityselämän kanssa, jotta yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin ja 

akuutteihin työvoimatarpeisiin voidaan reagoida nopeasti. Ammatillisen koulu-

tuksen joustavat toteutustavat mahdollistavat oppimisympäristöjen luomisen 

yrityksiin ja koulutusten toteuttamisen myös maakunnan reuna-alueilla pienille 

opiskelija ryhmille tai jopa yksittäisille opiskelijoille. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Kainuun väestörakenne, jossa työmarkkinoille tulevien uusien ikäryhmien koko 

on työmarkkinoilta poistuvia selvästi pienempi, on kasvaneen työvoiman kysyn-

nän ohella vähentänyt työttömyyttä. Työmarkkinoilta poistuu samanaikaisesti sekä 

ikääntyneitä työttömiä, että eläköityviä työssä olevia, joilta avautuu työpaikkoja 

työmarkkinoille tuleville nuorille. Kainuun työttömyyden ongelmana näyttäytyy  

erityisesti rakenteellinen työttömyys ja matala koulutustaso. 

Kainuun työttömyystilanne on parantunut viime vuosina merkittävästi. Tammikuun 

lopussa 2019 työttömiä oli 3 747, joka on 15 % vähemmän kuin vuosi sitten. Työt-

tömien määrä ei ole tammikuussa ollut yhtä alhaalla yli 30 vuoteen. Työttömyys on 

laskenut kutakuinkin yhtä nopeasti sekä Kehys-Kainuussa että Kajaanin seutukun-

nassa. 

Kehys-Kainuussa oli tammikuun 2019 lopussa työttömiä työnhakijoita 1 310 ja 

työttömyysaste oli 15,4 %. Työttömiä työnhakijoita oli 14 % vähemmän kuin vuosi 

sitten. Työttömyys on laskenut varsin tasaisesti muissa ikäryhmissä paitsi 25-40-vuo-

tialla, joiden kohdalla ei juurikaan ole tapahtunut muutosta. 

Kajaanin seutukunnassa oli tammikuun 2019 lopussa työttömiä työnhakijoita 2 437 ja 

työttömyysaste oli 10,3 %. Työttömiä työnhakijoita oli 16 % vähemmän kuin vuosi sit-

ten. Työttömyys on laskenut sekä nuorilla että vanhemmilla, mutta alle 20-vuotiailla 

ja ikäryhmissä 35–39- ja 50–54-vuotiaat muutosta ei ole juuri tapahtunut.

Myös rakenteellinen työttömyys on pienentynyt viimeisen vuoden aikana nopeasti. 

Rakenteelliseen työttömyyteen kuuluvia oli heinäkuussa 455 henkilöä vähemmän 

kuin vuosi sitten. Rakenteellisen työttömyyden osuus kokonaistyöttömyydestä 

(58 %) on korkea, mutta se on nopeasti laskevan pitkäaikaistyöttömyyden ansiosta 
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hieman viimevuotista (59 %) alempana. Yhdenjaksoinen pitkäaikaistyöttömyys on 

alentunut nopeammin (-29 %) kuin kokonaistyöttömyys. Sekä rakenteellinen työt-

tömyys että siihen sisältyvä pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt Kehys-Kainuussa 

selvästi Kajaanin seutukuntaa nopeammin. Pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt 

eniten yli 50-vuotiailla.

TE-toimiston työttömien asiakkaiden ikärakenne on hyvin erilainen Kehys-Kai-

nuussa ja Kajaanin seutukunnassa. Kehys-Kainuussa nuoret ikäluokat aina 45 ikä-

vuoteen saakka ovat pieniä ja yli 45-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäluokkien  

suhteellinen osuus on suuri. Yli 50-vuotiaiden osuus on 58 %. 

Kajaanin seutukunnassa – lähinnä Kajaanissa – on paljon nuoria alle 35-vuotiaita, 

mutta myös yli 50-vuotiaita. Runsas kolmannes työttömistä on alle 35-vuotiaita. 

Työvoiman kysyntä on kuitenkin vetänyt nuorempia ikäryhmiä työmarkkinoille ja 

Kajaanin seutukunnassakin suurin ikäluokka on 60–64-vuotiaat. Kajaanin seutukun-

nan työttömyyden rakenteessa näkyy Kajaaniin suuntautuneen maakunnan sisäisen 

muuttoliikkeen vaikutus nuorten suurempana osuutena. TE-toimiston asiakkaissa 

40–50-vuotiaita on selvästi sekä nuoria että vanhempia vähemmän. Viimeisen  

vuoden aikana juuri näitä ikäryhmiä on työllistynyt runsaasti työmarkkinoille.

Työttömyyden muutoksissa ei lähimmän puolen vuoden aikana ole odotettavissa 

merkittäviä muutoksia, ellei jotakin aivan odottamatonta ilmene. Työttömyyden 

laskun voi odottaa jatkuvan ja puolen vuoden päästä työttömien määrä voisi olla 

3 100 – 3 300, mikä tarkoittaisi työttömyyden laskua noin 13 % vuoden takaiseen 

ajankohtaan verrattuna. Pitkäaikaistyöttömyyden lasku on tähän saakka ollut  

selvästi kokonaistyöttömyyden laskua nopeampaa ja samalla vauhdilla oltaisiin 

puolen vuoden päästä tasolla 600–650 pitkäaikaistyötöntä. 
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Kajaanin seutukunta

Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo

Kajaanin seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 52 005 henkilöä. Vuoden aikana 

väestö väheni 409 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien työnhakijoiden 

osuus työvoimasta oli 10,4 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli 2 478.  

 Kajaanin seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 0
Työttömyyden määrä ja rakenne + +  + +
Osaavan työvoiman saatavuus - - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Kajaanin seutukunnan vahvuuksia ovat toimiva teollinen infrastruktuuri ja kohtuul-

lisen hyvä saavutettavuus sekä toimivat palvelut. Kainuun väestöstä hieman yli 70 % 

asuu Kajaanin seutukunnan alueella, pääosin Kajaanissa. Kompaktin kokoisessa 

kaupunkitaajamassa hyvät perus- ja vapaa-ajan palvelut ovat lähellä ja arki sujuvaa. 

Maakunnan oppilaitokset ja tutkimusorganisaatiot sijoittuvat niin ikään Kajaanin 

seutukuntaan. 

Seutukunnan haasteet ovat pitkälti samat kuin maakunnassa yleensä. Elinvoimai-

suuden säilyttäminen edellyttää uusien investointien toteutumista, yritysten kasvu-

mahdollisuuksien luomista ja väestön vähenemisen hillitsemistä. Myös koulutuksen 

turvaaminen ja saavutettavuuden parantaminen ovat kriittisiä tekijöitä.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Valtaosa kainuulaisista yrityksistä on sijoittunut seutukuntaan, pääosin Kajaaniin ja 

Sotkamoon. Lähes kaikki (80–90 %) TE-toimiston kautta avoimiksi tulleista työpai-

koista sijoittuvat Kajaaniin ja Sotkamoon. Näillä kahdella paikkakunnalla sijaitsevat 

maakunnan tärkeimpiin toimialoihin kuuluvat yritykset ja sinne kohdistuvat mer-

kittävimmät odotettavissa olevat investoinnit. Kajaanin ja Sotkamon kehitys on siis 
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määräävässä asemassa maakunnan kehitykseen nähden ja elinkeinoelämän tilanne 

käy ilmi koko Kainuuta käsittävästä osuudesta. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysyntä kohdistui Kainuussa pääosin Kajaanin seutukuntaan. Uusia avoi-

mia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoon viimeksi kuluneen vuoden aikana 39 % 

enemmän kuin edeltävänä vuonna. Avoinna oli 7 180 työpaikkaa. Eniten kysyntä 

kasvoi (+1 029) asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtävissä, joihin oli tarjolla 2 798 

työpaikkaa.

Työvoiman kysynnässä ei ole näköpiirissä merkittävää hiipumista. Työvoiman mää-

rään verrattuna uusia avoimia työpaikkoja on merkittävästi enemmän kuin Ke-

hys-Kainuussa. Kysynnän jatkuessa vahvana rekrytointiongelmien ratkaiseminen 

tulee vaikeutumaan, vaikka Kajaanin seutukunnassa on tarjolla Kehys-Kainuuseen 

verrattuna sekä nuorempaa työvoimaa että paremmat mahdollisuudet kouluttaa 

työvoimaa yritysten tarpeiden mukaan.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Kajaanin seutukunnassa vuotuinen kausivaihtelu on lukumääräisesti selvästi suu-

rempaa kuin Kehys-Kainuussa. Työttömyys laskee keväällä nopeasti, mutta nousee 

voimakkaasti kesä-heinäkuussa laskeakseen taas syksyä kohti mentäessä. Merkit-

tävä osa tuosta kesän ja loppuvuoden työttömien määrän noususta johtuu nuo-

rista, joita erityisesti Kajaanissa on selvästi muista kuntia enemmän. Rakenteellinen 

työttömyys laski kuluneen vuoden aikana 16 % ja sen sisällä yhdenjaksoinen pitkä-

aikaistyöttömyys 26 %.

Työttömyyden määrässä ja rakenteessa ei lähimmän puolen vuoden aikana ole  

odotettavissa merkittäviä muutoksia, ellei jotakin aivan odottamatonta ilmene. 

Työttömyyden laskun voi odottaa jatkuvan ja puolen vuoden päästä Kajaanin 

seutu kunnassa työttömien määrä voisi olla 2 300 – 2 400.
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Kehys-Kainuun seutukunta

Hyrynsalmi, Kuhmo, Puolanka, Suomussalmi

Kehys-Kainuun seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 21 080 henkilöä. Vuoden 

aikana väestö väheni 465 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien työnhakijoi-

den osuus työvoimasta oli 14,6 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli 1 292.  

 Kehys-Kainuun seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 0
Työttömyyden määrä ja rakenne + + + +
Osaavan työvoiman saatavuus - - -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Luonto ja luonnon läheisyys ovat Kehys-Kainuun valtteja. Seutukunnassa on mahdol-

lisuuksia luonto- ja erämatkailuun sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. Venäjän 

rajan läheisyys nähdään vahvuutena. Tietoliikenneyhteydet ovat toimivat, mutta kui-

tuverkon saatavuus vaihtelee edelleen kunnittain. Alueen sisäisen saavutettavuuden 

ylläpitäminen on Kehys-Kainuun näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Liikenneverkon 

heikentyminen vaarantaisi seutukunnan potentiaalien hyödyntämisen.

Kehys-Kainuun väestö ikääntyy ja vähenee voimakkaasti johtuen ikärakenteesta ja 

muuttotappiosta. Kehys-Kainuun kunnissa väestö on vähentynyt 20–30 % vuodesta 

2003 vuoteen 2015. Seutukuntien kehitys on siis vahvasti eriytynyt, kun vastaavasti 

Kajaanissa ja Sotkamossa väestön väheneminen on ollut noin 3 %.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Vaikka maakunnan elinkeinoelämä painottuu vahvasti Kajaanin seutukuntaan, on 

Kehys-Kainuun alueella maakunnan kannalta merkittävää yritystoimintaa. Kuh-

mossa on investoitu puurakentamiseen ja alan kehitys jatkuu positiivisena. Yritys-

ten kehittymistä ja kansainvälistymistä tukee Kuhmossa sijaitseva puurakentamisen 
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asiantuntijaorganisaatio Woodpolis, joka tarjoaa myös oppimisympäristön alan kou-

lutukselle. Kainuun toinen sahayritys Kuhmo Oy toimii Kuhmossa. Yritys on investoi-

nut materiaalitehokkuuden, käyntiasteen ja tuotelaadun parantamiseen ja toiminta 

jatkuu vakaana. 

Ylä-Kainuun alueella (Suomussalmi, Puolanka, Hyrynsalmi) on investoitu maata-

loustuotantoon, erityisesti maidon tuotantoon, vaikka metsätaloudella on edelleen 

merkittävä rooli maatilayritysten toimeentulon lähteenä. Alueella on matkailualan 

yritystoimintaa, joka keskittyy lähinnä talvimatkailuun. Hossan kansallispuisto on 

vetovoimainen kohde, jonka kävijämäärä lisääntyy koko ajan. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Kehys-Kainuussa työvoiman kysyntä oli kaksijakoinen. Kokonaisuutena uusia  

avoimia paikkoja oli tarjolla viimeksi kuluneen vuoden aikana 4 % vähemmän kuin 

edellisenä vuotena. Avoinna oli 1 067 työpaikkaa. Sen sijaan asiantuntijatehtäviin 

oli tarjolla 244 työpaikkaa, jossa lisäystä 145. Laskevan kysynnän ammatteja olivat 

palvelu- ja myyntityö, maa- ja metsätaloustyö sekä rakennusala.

Kehys-Kainuussa avoimia työpaikkoja on työvoiman määrään verrattuna vähem-

män kuin Kajaanin seutukunnassa, joten lähes yhtä nopean työttömyyden laskun 

toinen merkittävä selittäjä on työnhakijoiden ikärakenne. Se painottuu vanhempiin 

ikäluokkiin ja eläkepoistuma tullee vähentämään työttömyyttä siinäkin tilanteessa, 

että työvoiman kysyntä hiipuisi. Vastaavasti työvoiman kysynnän kasvaessa Kehys- 

Kainuussa tulee juuri ikärakennesyistä vaikeuksia vastata kysyntään. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Kehys-Kainuussa vuotuista kausivaihtelua ei lukumääräisesti juurikaan ole, vaikka 

suhteellinen muutos on Kehys-Kainuussakin varsin suuri. Työttömyys on toki tal-

vella korkeammalla, mutta kesällä tilanne on lähes muuttumaton aina loppusyksyyn 

saakka, jolloin työttömyys talvea kohti mentäessä taas nousee. Nuorten vähäisestä 

määrästä johtuen kesään ajoittuvaa työttömyyden kasvua ei Kehys-Kainuussa ole. 

Rakenteellinen työttömyys laski kuluneen vuoden aikana 21 % ja sen sisällä yhden-

jaksoinen pitkäaikaistyöttömyys 35 %.
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Työttömyyden muutoksissa ei lähimmän puolen vuoden aikana ole odotettavissa 

merkittäviä muutoksia, ellei jotakin aivan odottamatonta ilmene. Työttömyyden 

laskun voi odottaa jatkuvan ja puolen vuoden päästä työttömien määrä voisi olla 

800 – 900.
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Lappi
Lapissa asui vuoden 2018 lopussa 178 530 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 693 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 9 496. 

 Lappi
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lapin vahvuutena on moninaisuus ja vahva tahtotila kehittää aluettaan. Lappi koos-

tuu kuudesta seutukunnasta, joiden elinkeinorakenne muodostuu metsä-, metalli- 

ja kaivosteollisuudesta, matkailusta, logistiikasta, erilaisista testaustoiminnoista, 

alkutuotannosta ja palveluista. Lapissa on lähdetty hakemaan uudenlaisia toimin-

tatapoja kehittämistyön tueksi eurooppalaisen innovaatiopolitiikan ja älykkään eri-

koistumisen klusteritoiminnan kautta unohtamatta kansallisia kehittämisvälineitä. 

Erilaisuus ja vahvat toimijat yrityskentässä tuovat resilienssiä koko maakunnan  

kehittämiseen.

Keskeisten toimialojen hyvä kehitys jatkuu niin Suomessa kuin Lapissa, eivätkä 

maailman talouden suhdanteiden heikkeneminen tai kauppasodat näy kehityk-

sessä. Suomen vientivetoinen suurteollisuus kasvatti tuotantoaan tammikuussa 

2019. Eniten kasvua oli vuodentakaiseen verrattuna kaivostoiminnassa 13 %, myös 

metsä- ja metalliteollisuuden tuotanto kasvoi. Matkailuteollisuus on Suomen viime 
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vuosien menestyneimpiä ja dynaamisimpia toimialoja. Suomi on matkakohteena 

verraten tuore, ja kasvupotentiaalia on vielä merkittävästi Lapissakin. Matkailualan 

strateginen tavoite on lisätä houkuttelevuutta ja nostaa alan jalostusarvoa kestä-

västi. World Travel & Tourism Councilin kehittämän menetelmän mukaan matkailun 

suoran kokonaisvaikutuksen arvioidaan kasvavan vuoteen 2028 mennessä yli 9 pro-

senttiin Suomen BKT:sta. 

Lapissa on meneillään merkittäviä investointi- ja kaavahankkeita, jotka vaikuttavat 

monella tapaa kansalaisten elämään ja toimintaympäristöön. Hankkeiden valmis-

teluprosessit ovat kohtuullisen pitkiä ja niihin sisältyy monipuolista kuulemista 

ja yhteensovittamisvaateita. Avoin vuorovaikutus korostuu etenkin merkittävästi 

ihmisiin, toimintaympäristöön ja luontoon vaikuttavien hankkeiden osalta. Voi-

makkainta keskustelua käydään Jäämerenrata-linjauksen sekä kaivosten ja tuuli-

voimaloiden rakentamisen ja sijoittelun suhteen. 

Aluekehityksen yksi merkittävä väline on kaavoitus. Lapissa maakuntakaavoitus 

on jaettu neljään maakuntakaava-alueeseen maantieteellisen laajuuden vuoksi. 

Vuonna 2017 aloitettiin Pohjois-Lapin maakuntakaavan uusiminen/päivitys. Kaava-

työ antaa alueelle suuntaviivoja pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Yksittäisten 

seutukuntien kaavoitukset ovat merkittävää tulevaisuuden ennakointia alueellisesti, 

valtakunnallisesti ja valtakunnan rajat huomioiden. Pohjois-Lapin maakuntakaava-

luonnoksessa suurimpia muutoksia nykytilanteeseen ovat Jäämeren kehityskäytä-

vään sijoittuvat Jäämerenradan ja Koillisväylän data-kaapelin ohjeelliset linjaukset, 

merkittävästi parannettavat tiet sekä voimajohdon ohjeellinen linjaus Norjan rajalle. 

Matkailun ja testaustoiminnan kasvu sekä kaivostoiminnan lisääntyminen Sodan-

kylässä näkyvät kaavatyössä.

Lapin väestönkehitys on ollut pitkään laskevalla uralla ensisijaisesti kroonisten 

muuttotappioiden vuoksi. Väestökehitys on alueellisesti eriytynyttä ja alueen sisäi-

set erot ovat lisääntyvät kasvavien ja supistuvien alueiden välillä. Syntyvyyden  

romahdus on viime vuosien suurin väestöllinen muutos. Keskeisin maakuntien 

polarisoivaa väestökehitystä selittävä tekijä ei jatkossa ole maakuntien välinen 

muutto liike, vaan luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus. 

Väestön ikärakenne vanhenee nopeasti ja vaikutukset huoltosuhteeseen ovat mer-

kittäviä. Yksi muuttoliikkeen avainryhmistä ovat nuoret aikuiset, joiden paikkaan 

liittyvillä valinnoilla on keskeinen merkitys alueiden tulevaan kehitykseen. 
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Lentokenttäoperaattori Finavia investoi lentokenttien laajennukseen ja valmistau-

tuu matkailijamäärien kasvuun. Lapin lentoasemien 55 miljoonan euron investoin-

tiohjelmassa Kittilän terminaali sekä Kittilän ja Ivalon asematason laajennukset on 

saatu valmiiksi ennen viime joulusesonkia. Rovaniemen laajennus on merkittävä ja 

matkustajatilat lähes kaksinkertaistuvat nykyisestä. Lentoaseman tuntikapasiteetti 

nousee nykyisestä kolmesta koneesta viiteen. Lapin lentoasemien investointiohjel-

man odotetaan valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Finavian lentoase-

mista tulee tänä vuonna nollapäästöisiä ja Lapin lentoasemat sertifioidaan kompen-

saatioiden myötä hiilineutraaleiksi.

Metsä- ja biotaloushankkeiden valmistelun yhteydessä on noussut esille tarve eri ta-

soisen tieverkon, rautateiden (ml. tarvittavat sähköistykset) ja satama-alueiden kehit-

tämiseen koko Pohjois-Suomen alueella. VR on panostanut pohjoisen puun kuljetuk-

siin hankkimalla uuden tyyppisiä sähkövetureja. Tavoitteena on kehittää puukuljetuk-

sia ilmastokestävämmiksi ja taloudellisemmiksi. Pitkät junat ja tulevaisuudessa ehkä 

myös leveämmät puutavaravaunut mahdollistavat kuljetuskertojen harventamisen.

Työvoiman saatavuus on noussut keskeiseksi haasteeksi, jonka ratkaisemiseen 

tarvitaan laajaa myös maakunta- ja valtiorajat ylittävää kumppanuusyhteistyötä 

ja ennakoivia toimia. Lapin pk-yritykset näkevät työvoiman saatavuuden merkittä-

vämmäksi työllistämistä ja yrityksen kasvua rajoittavaksi tekijäksi kuin koko maassa. 

Pk-yritykset pyrkivät turvaamaan osaavan työvoiman saannin panostamalla henki-

löstön osaamisen kehittämiseen, hyödyntämällä aiempaa enemmän alihankinta- ja  

toimittajaverkostoja ja Lapissa koko maata yleisemmin koulutussopimuksen tai 

oppi sopimuksen avulla. 

Keskeisenä haasteena yritys- ja elinkeinokehittäjien verkostossa koetaan liika haja-

naisuus, resurssit ja viestintä. Toisaalta vahvuutena ovat yhteistyö, toisten tuntemi-

nen, monipuolisuus sekä asiantuntijuus. Kehittämistyötä on tehty seutukunnissa 

viime vuosien aikana seudullisten yrityspalveluiden verkostoilla.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Valmistelun 

yhteydessä on syntynyt verkostoja ja rakenteita, joissa kehittämistyötä jatke taan huo-

limatta valmistelun päättymisestä. Uudistuksen kaaduttua koetaan tärkeäksi hyö-

dyntää tehty valmistelutyö palvelujen jatkokehittämisessä. Uuden rakennerahasto-

kauden valmistelussa on tärkeää olla vaikuttamassa sisältöihin, jotta ohjelma mah-

dollistaa Itä- ja Pohjois-Suomelle merkittävien kehittämishankkeiden rahoit tamisen. 
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Liikevaihdon trendikehitys on ollut tasaisesti kasvava vahvistuen vuodesta 2016 

alkaen ja vuosimuutos positiivinen koko vuosikymmenen ajan. Kasvu on ollut 

vahvinta rakentamisessa ja vaihtelevinta teollisuudessa. Henkilöstömäärän trendi-

kehitys on ollut liikevaihdon kehitystä epätasaisempaa ja myös vahvistuvassa 

kasvussa vuodesta 2016 lähtien. Rakentamisessa ja teollisuudessa on nähtävissä 

viime vuoden henkilöstömääräkehityksessä trendin taittumista, mutta vuosimuutos 

on silti ollut edelleen positiivinen. 
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Lapin pk-teollisuudessa suhdannenäkymät ovat kohentuneet. Kaikkiaan mikro- ja 

pk-yritysten suhdannenäkymät ovat laskeneet selvästi viime syksystä. Kuitenkin viisi 

kuudesta yrityksestä edelleen arvioi suhdanteiden paranevan tai pysyvän ennallaan 

seuraavan vuoden aikana.

Lapin kansainvälinen matkailu on ollut merkittävässä kasvussa viime vuosina, kan-

sainvälisiä rekisteröityneitä yöpymisiä on vuositasolla jo enemmän kuin kotimai-

sia. Myös kotimaisten matkojen määrät ovat olleet viime vuosina kasvussa. Lappiin 

tehtiin 1,95 miljoonaa kotimaista matkaa vuonna 2018, mikä on noin 60 000 matkaa 

enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu on ollut selkeästi nopeampaa kuin maassa 

keskimäärin. Lapin matkailun kokonaiskysyntä on tällä hetkellä noin miljardi euroa 

ja kansainvälisyysaste rekisteröidyillä yöpymisillä mitattuna on suurin Suomessa.  

Lapissa on käynnistynyt syksyllä 2018 Lapin matkailustrategian päivittäminen. Käsit-

telyssä on Lapin arktinen matkailuekosysteemi ja sen kehittämisen tahtotila vuosille 

2019–2022. Lapista halutaan ainutlaatuinen arktisen alueen matkailun innovaatio-

keskittymä. Business Finland on valinnut Utsjoen ja Itä-Lapin kohteet kestävän  

matkailun Sustainable Finland -pilottikohteiksi, joiden kanssa Visit Finland lähtee 

testaamaan ohjelmaan kehitettyjä työkaluja alueen yritysten tarpeisiin. 

Lähiruoan saatavuus ja jalostaminen ovat olleet Lapissa pitkään kehittämisen kes-

kiössä. Kehittämistä tehdään yrityksissä, hankkeissa ja kehittämistä tuetaan alueelli-

sissa maaseutu- ja kehittämisohjelmissa. Maakuntaan on laadittu Lapin elintarvike- 

ohjelma, jonka tavoitteena on tuoda esille lappilaisen elintarviketuotannon nyky-

tilanne sekä alan laaja mahdollisuuskenttä. Se nostaa esille toimenpiteitä, joita to-

teuttamalla murrosvaiheessa oleva lappilainen maaseuturakenne saadaan uuteen 

nousuun elintarvikkeiden osalta. Lappiin on muodostunut maaseudun osaamis-

keskus Louelle. Ammattikorkeakoulun selvityksen mukaan ruoka on yksi matkailun 

kiinnostavimmista trendeistä. Näin ollen lähiruoan saaminen matkailijoiden lauta-

selle on ollut yhtenä tavoitteena. Yhä useammat matkailijat ovat valmiita maksa-

maan enemmän siitä, että saavat syödä paikallista ruokaa. 

Kaivostoiminta ja malminetsitä on Lapissa aktiivista. Kaivosyhtiöt julkaisivat vuonna 

2018 yhteensä noin 0,5 miljardin useamman vuoden investointiohjelmansa tur-

vatakseen toimintojensa jatkumisen. Malminetsintään panostettiin Suomessa 

vuonna 2017 noin 60 miljoonaa euroa ja arvioiden mukaan viime vuonna panos-

tukset olivat samaa luokka. Laadukkaasti ja tuloksekkaasti tehty etsintätyö on tär-

keä uusien esiintymien löytymiselle. Kaivoshankkeet ja malminetsintä kohtaavat 
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usein vastustusta kansalaisten ja järjestöjen taholta. Suomalaiset pitävät esiintymiä 

kansallis omaisuutena ja niitä tulisi hyödyntää siten, että ne tuottavat mahdollisim-

man paljon hyvää mahdollisimman vähin haitoin. 

Teollisuuden suuret toimijat Lapissa ovat globaaleja ja maailman markkinoiden 

kehitys vaikuttaa niin kysyntään kuin raaka-aineen hintoihin. Tornion terästehdas 

Outokumpu Oy on tehnyt neljännen perättäisen positiivisen tuloksen vuonna 2018. 

Vuosi 2018 oli Outokummulle ja eurooppalaiselle terästeollisuudelle poikkeuksel-

linen. Yhdysvaltain terästullit ja halpatuonnin nopea kasvu Eurooppaan johtivat 

epävarmuuteen markkinoilla. Metsäteollisuuden tuotteilla on ollut viimeisten vuo-

sien aikana vahvaa kysyntää ja kysynnän arvioidaan jatkuvan lähivuosina vähintään 

normaalilla tasolla. Kartongin globaali kysynnän kasvu on jatkunut vahvana. Myös 

havusellun kysyntä kasvaa tasaisesti maailmassa. Suurinta kasvu on Aasiassa.  

Lapissa toimii kaksi globaalia metsäkonsernia, joiden puunhankinta-alueet ovat 

Pohjois-Suomessa. 

Kaivoshankkeiden lisäksi Lapissa on valmisteilla kaksi biotaloushanketta. Kemijär-

velle suunniteltava Boreal Biorefin biojalostamo odottaa lopullista investointipää-

töstä ja aluehallintoviraston ympäristölupaa kuluvan vuosipuoliskon aikana. Metsä 

Fibre Oy on käynnistänyt esiselvityksen uuden tai uusitun biotuotetehtaan raken-

tamiseksi Kemiin. Yhtiö todennäköisesti ilmoittaa hankkeen etenemisestä ensim-

mäisen puolivuotiskauden aikana. Molemmat hankkeet ovat yksistään miljardi- 

investointeja ja niiden rakennusaikaiset vaikutukset ovat useita tuhansia henkilöitä. 

Isojen hankkeiden toteuduttua niiden kerrannaisvaikutukset ovat merkittäviä lähi-

alueille. Tärkeä asia hankkeiden toteuttamiselle on logistiikka. Merkittävässä roolissa 

on satama ja meriväylä ja alueen muu logistinen infra tarvitsisi tuntuvaa kohen-

nusta, koska kuljetusmäärät teillä ja varsinkin rautateillä kasvaisivat huomattavasti.

Lappi on tavaraviennissä Suomen viidenneksi suurin vientimaakunta ja Lapin osuus 

koko maan viennistä on 7 %. Lapin pk-yrityksistä joka kolmannella on vientiä tai 

kv-liiketoimintaa. Yhtenä esimerkkinä on lappilainen perheyritys Tapojärvi Oy, joka 

alkaa käsitellä saksalaisen teräsjätti ThyssenKruppin tytäryhtiön kuonaa Italian  

Ternissä. Yhtiö rakentaa Terniin kuonankäsittelylaitoksen ja aloittaa sen jälkeen  

kuonapohjaisten myyntituotteiden valmistuksen ja kehittämisen. 
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Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Elinkeinoelämän kehitysnäkymien valossa työvoiman kysynnän nähdään jatkuvan 

vilkkaana työllisyyttä parantaen. Työllisyysaste on kivunnut Lapissa lähes 68 pro-

senttiin, mikä on 7 prosenttiyksikköä parempi kuin vuosikymmenen taitteessa. 

Myös Tilastokeskuksen suhdanneaineistossa henkilöstömäärän trendi ja vuosimuu-

tos osoittavat työllisyyden kasvun jatkuneen. Pk-yritysten kehitysarviot henkilös-

tömäärän kehityksestä ovat positiiviset. Lapin pk-yrityksistä lähes 40 % on palkan-

nut uutta työvoimaa vuoden aikana ja lähes joka viides arvioi henkilöstömääränsä 

kasvavan.

Työvoiman kysyntä näkyy vahvasti myös TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työ-

paikkojen määrässä, joka on Lapissa vuosittain noin 20 000. Avoimista työpaikoista 

lähes 80 % on yrityksissä. Työvoimatarpeiden lisäystä kuvaa työn kestojen piden-

tyminen eli kausiluontoisetkin työt tarjoavat työtä aiempaa pidemmäksi aikaa. 

Työvoiman kysynnässä näkyy vahvasti matkailun työvoimatarpeet, hoivapalvelut ja 

terveydenhuolto sekä rakentaminen ja teollisuus. 

Matkailun kasvu ja kausien pidentyminen näkyvät lisääntyvinä työmahdollisuuksina 

matkailualan moninaisissa tehtävissä heijastuen useille toimialoille. Matkailijamää-

rien kasvu Lapin lentokentillä tuo ison haasteen mm. Lapin rajavartiostolle. Lapin 

rajavartioston tavoite on, että lentokenttien rajatarkistuksiin saadaan lisää rajavar-

tijoita. Merkittäviä osavuotisia työmahdollisuuksia tarjoavat myös testaustoiminta, 

malminetsintä ja kesäajan sijaistyövoimatarpeineen teollisuus ml. kaivostoiminta. 

Suunnitteilla olevat biotaloushankkeet näkyvät työvoimatarpeina monilla aloilla. 

Työllisyyden kasvumahdollisuudet ovat yksityissektorilla, erityisesti yrityksissä. Jul-

kisen sektorin palvelurakennemuutokset heijastuvat palvelujen tuottamiseen ja 

lisäävät työvoiman kysyntää yksityissektorilla. Henkilöstöpalveluyritysten ja vuok-

ratyövoiman käyttö henkilöstön rekrytoinnissa on yleistynyt tarjoten väylän työ-

hön ja työkokemuksen kautta pysyvämpiin työsuhteisiin. Pohjois-Ruotsin ja -Norjan 

työmahdollisuudet ja rajakunnissa päivittäinen rajan yli työssäkäyntimahdollisuu-

den hyödyntäminen heijastuvat työllisyyteen ja näkyvät myös kilpailuna osaavasta 

työvoimasta. 

Työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Työvoiman saatavuushaasteita on sekä  

suorittavassa työssä että erityisosaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä, useilla 
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toimialoilla ja kaikissa Lapin seutukunnissa. Vaikka rekrytointiongelmia kokeneiden 

työnantajien osuus laski viime vuonna hieman, osuus on edelleen korkea ja työ-

voimapula-ammatteja on aiempaa enemmän ja useammilla aloilla. 

Työvoiman saatavuuden parantamiseen haetaan uusia ratkaisuja laajassa kumppa-

nuusyhteistyössä yrittäjät, henkilöstöpalveluyritykset, kunnat, koulutuksen järjestäjät, 

hankkeet ja kokeilut. Työvoiman saatavuuden tueksi tarvitaan panostuksia työvoimaa 

tarvitsevien alojen ja alueiden veto- ja pitovoimaan. Lappi -brändiä hyödynnetään 

osaajien saamiseksi Lappiin muualta Suomesta ja kansainvälisesti. Työvoiman saata-

vuuteen vaikuttavat alueen elinvoima sekä asunto- ja palvelutarjonta ja tueksi tarvi-

taan kuntien palveluihin ja asuinympäristöihin panostamista ja niiden markkinointia. 

On myös parannettava yritysten kilpailukykyä rekrytoinnissa. Moni kunta on ottanut 

käyttöön rekrytointilisän mm. saamenkielisen henkilöstön rekrytoinnin tueksi. 

Lapin kasvavat matkailu-, kaivos- ja metsäteollisuus tarvitsevat osaajia ja innovaa-

tioita. Työvoimatarpeita vastaavan riittävän koulutustarjonnan lisäksi työvoiman 

kysyntäaloilla tulee panostaa alan kiinnostavuuteen ja houkuttelevuuteen. Aiem-

paa joustavammat koulutusratkaisut kiinteässä työelämäyhteydessä on tärkeää olla 

tiedossa niin kouluttautumista suunnittelevilla kuin työvoimaa tarvitsevilla. Korkea-

koulutus on Lapille merkittävä vetovoimatekijä muualta Suomesta ja myös kansain-

välisille opiskelijoille. On tarpeen panostaa siihen, miten yhä useampi heistä saa-

daan jäämään osaajiksi Lappiin. 

Työvoiman koulutus- ja osaamistarpeet ovat myös osa laajassa verkostoyhteis-

työssä – yrityselämä, viranomaiset ja kehittämisorganisaatiot – tehtävää suurhanke-

valmistelua. Suurhankkeiden koulutustyöryhmät toimivat Kemissä ja Kemijärvellä. 

Matkailu alan rekrytointihaasteisiin on vastattu hyvin kokemuksin verkossa toteutet-

tavalla Work in Lapland – online -rekrytointitapahtumalla. Tapahtumassa saatetaan 

yhteen matkailualan osaajia Euroopasta sekä suomalaisia työnantajia ja tuetaan 

myös Suomen sisäistä liikkuvuutta. 

Koulutusta yritysten ja työvoiman tarpeisiin tuotteistetaan palvelumuotoiluproses-

sia hyödyntäen. Tavoitteena on muotoilla lappilaisen koulutuksen profiilit ja tuot-

teet yhteistyössä toimijoiden, kuntien, asiakkaiden, muiden sidosryhmien sekä 

palveluntuottajien kanssa.  Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto kartoittivat näkemyk-

siä, minkälaisilla koulutuksilla ja valmennuksilla voidaan tuottaa ratkaisuja yritys-

ten työvoimatarpeisiin, työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin ja työnhakijoiden 



414

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:28 ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

työllistymisen tueksi. Ideoita hyödynnetään koulutus- ja valmennuspalvelujen 

suunnittelutyössä.

Lapin kasvupalvelupilotin ”Osaajia yritysten tarpeisiin”  tavoitteena on vastata työ-

voiman saatavuusongelmaan sekä synnyttää ja kehittää markkinoita. Tavoitteena 

on myös pilotoida sekä kehittää palveluita kumppaneiden ja palveluntuottajien 

kanssa. Pilotissa haetaan uudenlaista vaikuttavaa yhteiskehittämistä sekä tuotetaan 

asiakaslähtöisiä innovaatioita ja uusia ratkaisuja työvoiman saatavuuden paranta-

miseksi viestinälliset keinot hyödyntäen. Pilottikuntina ovat Kemijärvi, Keminmaa, 

Pello, Posio ja Rovaniemi . 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Vuonna 2016 alkanut työttömyyden aleneminen on jatkunut vahvana. Vuonna 2018 

työttömiä oli keskimäärin 9 750, mikä on yli 1 500 (-14 %) vähemmän kuin edel-

lisenä vuonna. Edellisen kerran keskimääräinen työttömyys alitti 10 000 vuonna 

1990 ja korkeimmillaan luku oli yli 24 500 vuonna 1994. Myönteinen kehitys näyttää 

jatkuvan alkaneena vuonna. Esimerkiksi tammikuun työttömien määrä oli 1 600 pie-

nempi kuin vuotta aiemmin ja lähes 5 200 eli yli kolmanneksen pienempi kuin neljä 

vuotta aiemmin tammikuussa 2015. 

Matkailun kasvu sekä suunnitteilla ja vireillä olevat hankkeet työllisyysvaikutuksi-

neen tukevat työttömyyden alenemisen jatkumista. Myös työvoiman rekrytointia 

ja saatavuutta tukevien hankkeiden tavoitteena on vahvistuva työllisyys heijastuen 

työttömyyteen.

Työttömyyden väheneminen kohdistuu laaja-alaisesti kaikkiin seutukuntiin, kun-

tiin, ikä- ja ammattiryhmiin ja koulutustasoille. Työttömyyden alenemisessa näkyy 

myös yritysten vähentynyt tarve käyttää lomautuksia. Seutukunnista myönteisin 

kehitys vuodentakaiseen verrattuna on ollut Pohjois- ja Tunturi-Lapissa ja näissä 

seutukunnissa työttömien osuus alittaa koko maan keskimääräisen. Ikääntyneiden 

työmarkkina-asemasta annetaan ehkä liiankin pessimistinen ja yksipuolinen kuva. 

Yli 50-vuotiaiden työttömyyden väheneminen on vahvistunut ja laskee keskimää-

räistä enemmän. Vasta yli 60-vuotiailla työttömien osuus ikäluokkansa työvoimasta 

on keskimääräistä korkeampi ja esimerkiksi viime vuonna 61-vuotiaisiin asti päätty-

neistä työttömyysjaksoista puolet päättyi työllistymiseen avoimille työmarkkinoille, 

kuten työttömillä keskimäärin. 
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Parantuneessa työmarkkinatilanteessa työllistyminen on nopeutunut ja työttömyy-

den kestot ovat lyhentyneet. Pitkäaikaistyöttömyys on alentunut vahvasti, samoin 

pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä. Työttömyyden pitkittymiseen liittyy kor-

kean iän ja osaamispuutteiden lisäksi ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan 

monialaisia työvoima-, sosiaali- ja terveyspalveluja työmarkkinoille kuntoutumisen 

edistämiseksi. Vuoden vaihteessa päättyneen alueellisen työllisyyskokeilun tuloksia 

hyödynnetään mm. Asiakkaat työllisyyden ja soten yhdyspinnoilla ESR-hankkeessa. 

Hankkeen tavoitteena on yhteiskehittää ja yhteensovittaa monialaisia, verkostomai-

sia palveluja asiakkaiden koulutukseen ja työelämään suuntautumiseksi . Hankkeen 

kohderyhmänä ovat työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) koulu-

tus- tai työllistymisvaiheen toimijat eri organisaatioissa ja asiakkaat  (yli 30-vuotiaat). 

 Nuorten työttömyys keskittyy isoimpiin kaupunkeihin, Kemiin, Rovaniemelle ja  

Tornioon. Ohjaamotoiminnan lisäksi nuorten työllistymistä tuetaan nuoriin kohden-

netun tulosperusteisen palveluhankinnan avulla. Toisen asteen ammatillisen koulu-

tuksen lisääntyvän koulutuksen aikaisen työelämäyhteyden yhtenä tavoitteena on 

edistää nuorten nopeampaa kiinnittymistä työmarkkinoille. 

Rovaniemen seutukunta

Rovaniemi, Ranua

Rovaniemen seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 66 858 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö kasvoi 466 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 3 661. 

 Rovaniemen seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Hallinnollisena keskuksena Rovaniemen vahvuutena on monipuolisuus ja saavu-

tettavuus. Panostukset saavutettavuuden paranemiseen on tehnyt Rovaniemestä 

ympärivuotisen matkailukohteen joulun, lumen, revontulten ja kesämatkailun ym-

pärille. Rovaniemellä matkailun kasvu näkyy katukuvassa, lento- ja junaliikenteessä. 

Matkailu kasvaa Rovaniemellä hyvää vauhtia ja tukee sesongin jatkumista. Alueesta 

on muodostunut monipuolinen urheiluosaamisen ja siihen liittyvien toiminta-

ympäristöjen keskittymä. Yksilömatkailu lisääntyy selvästi ja tämä tuo uusia haas-

teita palvelukulttuuriin ja palveluiden laadun ylläpitoon. Airbnb kasvaa ja samalla 

ammattimaistuu ja nähdään sekä mahdollisuutena että uhkana. Se tasoittaa kau-

pungin majoituspulaa huippusesonkien aikana. Toisaalta sen nähdään häiritsevän 

matkailualan kilpailutilannetta, koska Airbnb toimii eri säännöillä kuin viralliset ma-

joituspaikat ja riskinä mahdolliset häiriöt ja vahingot, joita toiminnasta voi aiheutua 

vakituisille asukkaille. 

Rovaniemellä on käynnissä useita kaavahankkeita, joilla pyritään parantamaan  

palvelurakenteita, majoituskapasiteettia, matkailupalveluja sekä uusia asuinalueita. 

Hyvällä valmistautumisella kaavoitukseen voidaan tukea yritysten kasvua ja yleensä 

elinvoimaisuuden kehittymistä. Tärkeää on saada pääomia ja investointia liikkeelle.

Rovaniemen seutukuntaan kuuluvan Ranuan kunnan elinvoimaisuus on lisääntynyt 

voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Ranuan vahvuutena ovat luonnontuotteet, 

eläinpuisto ympäristöineen, yrittäjyys ja kauppa. Eläinpuisto toimii perhematkailun 

veturina ja alueesta on muodostunut matkailu- ja lomakohde. Matkailussa tavoit-

teena on yöpymisten määrän kasvattaminen. Ranualla on panostettu saavutetta-

vuudessa erityisesti laajakaistaan ja sen kattavuus on parhaita Lapissa. Ranualaisten 

visio on osuvasti ”rohkea Ranua – arktinen kunta innostaa uuteen”.

Rovaniemen on luotava edellytyksiä houkuttelevuudelle yritystoiminnan sijoittu-

miseksi ja laajentumiseksi alueella. Kaupungin talous on haastavassa tilanteessa ja 

hallintokunnat on haastettu hakemaan säästöjä. Rovaniemellä ei ole lähivuosina 

näköpiirissä suurteollisuuden investointeja kuten Kemiin ja Kemijärvelle, mutta ro-

vaniemeläisille pk-yrityksille suurhankkeet tuovat merkittäviä liiketoimintamahdol-

lisuuksia. Rovaniemen elinkeinorakenne on monipuolinen, joten tulevaisuus ei ole 

kiinni yhdestä isosta toimijasta tai toimialasta. Suurimpia työllistäjiä Rovaniemellä 

ovat sosiaali- ja terveydenhuolto, vähittäiskauppa ja koulutus- ja julkinen hallinto. 
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Rovaniemen väestökehitys on pysynyt positiivisena pitkällä aikavälillä ja väestö-

määrä kasvaa. Ranuan väestökehitys on laskeva. Positiivisen kehityksen uskotaan 

heijastuvan paluumuuttoon. 

Rovaniemen laaja koulutustarjonta ja tutkimuslaitokset palvelevat koko Lappia ja 

useilla aloilla koko maata.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Yritysten liikevaihdon kehitys on ollut koko vuosikymmenen kasvussa, poikkeuk-

sena pieni vuosimuutoksen notkahdus vuonna 2013. Teollisuustoimialan merkitys 

vahvistuu ja rovaniemeläisten yritysten vienti on kasvussa. Rovaniemellä rakentami-

nen on vilkasta. Useiden kerrostalotyömaiden ja Napapiirin alueen lisäksi aloitetaan 

Lapin keskussairaalan laajennus. Laajennushanke on saanut rahoituksen ja raken-

taminen alkaa syksyllä 2019 vesi- ja kaukolämpöjohtojen siirrolla ja pysäköintitalon 

rakentamisella. Sen jälkeen alkavan toteutuksen on määrä olla valmis syyskuussa 

2023. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 138 miljoonaa euroa ja hanke on Lapin 

mittakaavassa erittäin merkittävä. 

Matkailu kasvaa ja kansainvälistyy. Visit Rovaniemen arvio vuoteen 2022 on, että 

majoitusyritysten tulot kaksinkertaistuvat ja uusia työpaikkoja syntyy yli 1 000. 

Rovaniemen lentokenttä oli remontin vuoksi suljettuna viimeksi vuonna 2016 ja 

jälleen Rovaniemen lentoasemalla on käynnissä merkittäviä laajennusinvestointeja 

matkailijoiden ja lentoliikenteen kasvun myötä.

Myös Ranualla matkailu kasvaa ja kansainvälistyy. Alueella toimivat matkailuyri-

tykset ovat verkostoituneet ja toiminta on ympärivuotista. Positiivinen kehitys luo 

uutta pohjaa ja uskoa muillekin aloille. Matkailupalveluissa viipymä on lisääntynyt 

ja tämä on tuonut uutta kysyntää palveluille. Biotaloudesta on saatu uutta kasvua. 

Yritysten asiakasrakenne on monipuolistunut ja yritykset hakevat kv-asiakkuuksia. 

Kolme kansallisesti tai kansainvälisesti toimivaa yritystä on viimeisen vuoden aikana 

rakentanut yli 2 000 neliötä uutta hallitilaa myynnin kasvaessa. Kunnassa on kevyitä 

metsäkoneita kahdeksaan maahan toimittava yritys, malminetsintäkalustoa Lap-

piin tarjoava yritys ja Suomen laajuista verkkokauppaa pyörittävä kalusteliike. Kunta 

suunnittelee uutta koulua nykyisen koulun vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. 

Ranualla nähdään tärkeänä valmistautuminen Suhangon kaivoksen avautumiseen. 

Hanke on ollut pitkään vireillä ja sille on saatu uusi omistaja.
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Rovaniemelle tavoitellaan Napapiirin Kiertotalouspuistoa, joka olisi kiertotalouden 

periaatteiden mukaisesti toimiva lappilaisten toimijayritysten ja materiaalivirtojen 

ympäristö. Kiertotalouspuiston toiminta perustuu teollisiin symbiooseihin. Hank-

keen tavoitteena on luoda kasvualusta arktisen kiertotalouden innovaatioille sekä 

mahdollistaa kiertotalouteen liittyvän nykyisen ja uuden yritystoiminnan kehittymi-

nen ankkuroitumalla osaksi kiertotalouspuistoa. Alueen vahvojen yritysten rinnalle 

etsitään uusia toimijoita sekä edelläkävijöitä, jotka hyötyvät alueen sijainnista,  

raaka-aineista ja toimijoiden välisistä synergiaeduista.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Työvoiman kysyntä on ollut Rovaniemen seutukunnassa jo useita vuosia kasvussa, 

mikä näkyy myös alueen kokonaishenkilöstömäärän lisääntymisenä. TE-toimistoon 

ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Rovaniemen seutukunnassa viime vuonna yli 

7 300. Työvoiman kysynnässä näkyvät vahvasti matkailun kasvu heijastuen useille 

toimialoille, terveydenhuolto- ja sosiaalialan työvoiman tarve sekä rakentaminen. 

Työvoiman saatavuuden haasteita on yhä useammilla aloilla. Terveydenhoitoalan 

työvoiman saatavuusongelmat ovat lisääntyneet voimakkaasti. Pulaa on myös mm. 

lastentarhanopettajista. Matkailun voimakas kasvu näkyy lisääntyneinä sesonkityö-

voiman rekrytointivaikeuksina (mm. kokit, tarjoilijat, oppaat, kerroshoitajat, taksin-

kuljettajat, linja-autonkuljettajat). Haasteena on perehdyttäminen ja laajentuneet 

kielitaitovaatimukset. Pulaa osaajista on myös useissa rakentamisen ja ohjelmisto- ja  

tietotekniikka-alan ammateissa. 

Rovaniemi on osaamisen keskittymä. Ammatilliseen sekä ammattikorkeakoulu- että 

yliopistotasoiseen koulutukseen hakeudutaan laajalti maakunnasta ja muulta Suo-

mesta. Rovaniemi kiinnostaa myös kansainvälisiä opiskelijoita. Monipuoliset opiske-

lumahdollisuudet helpottavat työvoiman saatavuutta tietyillä aloilla ja saavat nuo-

ret pysymään seutukunnalla. Matkailuala ja kauppa tarjoavat opiskelijoille mahdolli-

suuksia työskennellä opintojen ohessa. 

Ratkaisuja työvoiman saatavuuden haasteisiin haetaan yhteistyön kautta. TE-pal-

velujen lisäksi Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut on järjestänyt aktiivisesti 

rekrytointitapahtumia ja infotilaisuuksia yhdessä yritysten kanssa. Rovaniemi on 

mukana Lapin kasvupalvelupilotissa yhtenä viidestä pilottikunnasta. Räätälöidyillä 

ja monimuotoisilla koulutuksilla voidaan osaltaan ratkaista kohtaanto-ongelmia. 
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työvoiman kysynnän myötä selkeä työttömyyden vähenemistrendi jatkuu.  

Nuorten tilanne on Rovaniemen seutukunnassa työmarkkinoilla Lapin keskimää-

räistä parempi nuorten työttömyyden vähenemisen hidastumisesta huolimatta.  

Yli 50-vuotiaiden työttömyys on alentunut kokonaistyöttömyyttä enemmän.  

Myös rakennetyöttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat vähentyneet. 

Pitkä aikaistyöttömiä oli joulukuussa lähes 30 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Rovaniemi oli mukana vuoden vaihteessa päättyneessä työvoima- ja yrityspalvelu-

jen alueellisessa kokeilussa. Toiminta pitkäaikaistyöttömyyden alenemiseksi jatkuu 

Rovaniemen kaupungin työllisyysyksikön ja TE-toimiston yhteistyönä työllistämis-

hankkeiden tukemana. Nuorten tilannetta tuetaan mm. ohjaamotoiminnalla.  

Nuorten ohjaamotoiminnan hyviä käytäntöjä halutaan Rovaniemellä viedä laajem-

min työttömien palveluihin. 

Kemi-Tornion seutukunta

Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola, Simo

Kemi-Tornion seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 57 152 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 506 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 3 178. 

 Kemi-Tornion seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + ++
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi



420

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:28 ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KEVÄÄLLÄ 2019

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet 

Kemi-Tornio alueelle on kehittynyt suurteollisuuden myötä vahvaa teollisuuspalve-

lun pk-yritystoimintaa. Pk-yritykset toimivat laajasti Lapin ja Pohjois-Ruotsin alueella 

sekä tavoittelevat ja ovat saaneet laajennettua kv-toimintaa. Kemi-Tornio alueen 

keskeisillä toimialoilla menee nyt globaalisti hyvin. Kemi-Tornion seutukunnan 

osuus Suomen viennistä on merkittävä.

Teollisuuden kasvun myötä odotetaan uusia suurinvestointeja. Kasvupotentiaalia 

ja uusia kasvun kärkiä nähdään myös kiertotaloudessa ja matkailussa. Molemmilla 

sektoreilla on hyvät edellytykset kasvaa nopeasti ja useita vuosia sekä luoda uusia 

työmahdollisuuksia. Meri-Lapin matkailu Oy toimii alueen matkailun kehittämis-

organisaationa, joka kehittää matkailutoimijoiden verkostoa ja yritysten matkailu-

palvelukonseptointia. 

Vaikka alueelle on saatu kansallisesti merkittävää hanketoimintaa, haasteena on 

kansainvälisen hankeosaamisen ongelmatiikka eli osata kirjoittaa hakemuksia oi-

kealla tavalla. Yritysten kontaktointia ja yrityskehittäjien aktivointikäyntejä yrityksiin 

on tarvetta lisätä merkittävästi. 

Seutukunnan saavutettavuus on hyvä. Rautateitse alueen yritykset saavat jalosteet 

hyvin liikkeelle ja pohjoisen puuraaka-aine kulkee hyvin teollisuudelle. Haasteena 

on pohjoisesta länsirajalta tuleva junaliikenne, kun yhteyttä ei ole sähköistetty. 

Perä merenkaari nähdään mahdollisuutena ja tavoitteena on saada säännöllinen 

henkilöjunaliikenne Oulun ja Tornio/Haaparannan välille. Alueen satamien yhteen-

lasketut tavaraliikennemäärät nostavat sen yhdeksi Suomen merkittäväksi logistiik-

kakeskittymäksi. Satamien käyttöasteen, junaliikenteen ja maantieyhteyksien us-

kotaan paranevan suurien biojalostamohankkeiden käynnistyessä. Lentoliikenteen 

osalta saavutettavuus on heikentynyt oleellisesti ja Kemi-Tornio -alueen lentokenttä 

on uudelleen kamppailemassa olemassaolostaan. Finnairin päätettyä lakkauttaa 

varhainen aamulento sekä myöhäinen yölento, päivän matkat Kemi-Torniosta  

Helsinkiin eivät ole mahdollisia. Alueella nähdään matkailun kasvu ja suuteolli-

suuden investoinnit positiivisena sysäyksenä lentomatkustajamäärien kasvulle ja 

tarpeelle.
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Alueen haasteena on jatkuva negatiivinen väestökehitys ja tähän odotetaan saata-

van muutosta suurhankkeiden toteutumisen myötä. Myös kestävään kehitykseen ja 

vähähiilisyyteen panostamisen uskotaan tuovan veto- ja pitovoimaa alueelle.

Lähiajan tavoitteena on uusien yritysten houkutteleminen alueelle (sijoittumis-

palvelut), investointien ja työpaikkojen luominen, kansainvälisen rahoituksen ja  

yhteyksien lisääminen sekä keskeisten kehittämishankkeiden eteenpäin vieminen.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Yritysten liikevaihdon vuosimuutoskehitys on ollut suurteollisuuden suhdanteiden 

mukaan vaihtelevaa. Vahvan teollisuuden myötä teollisuuspalveluiden toimiala on 

edelleen hallitseva ja vahvistuu. Aloittavien yritysten määrä on kasvussa koko seu-

tukunnassa. Uudet yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä palvelualan yrityksiä. Myös 

sukupolvenvaihdokset ovat lisääntymässä. Kemissä toimii Kierto- ja biotalouskes-

kus, jonka sisällä on uusia investointi- ja kehittämisaihioita parikymmentä. Tavoit-

teena on saada uudenlaista liiketoimintaa alueelle. Kemin kaupungista on tullut  

ISO 14001 ympäristösertifioitu kunta ensimmäisenä Manner-Suomessa. 

Lapin matkailun kasvu näkyy Kemi-Tornio alueella. Kemin Matkailu Oy on satsannut 

9,5 miljoonaa ympärivuotiseen Lumilinna-alueen kehitykseen ja alueelle on valmis-

tunut viime vuosina lasihuviloita majoituskäyttöön. Myös Torniossa ja koko seutu-

kunnassa panostetaan matkailukapasiteetin kehittymiseen ja keskeisin tavoite on 

viipymän pidentäminen, matkailutuotteiden saatavuuden varmistaminen ja mat-

kailutulon kotimaisen ja ulkomaisen viennin kasvu. Seutukunnan läpi virtaa kolme 

merkittävää jokea Simo-, Tornio- ja Kemijoki. Simojoella lohikalastuksen merkitys 

matkailutuotteena on ollut kasvava.

Metsä Group suunnittelee uutta tai uusittua biotuotetehdasta Kemiin. Uusi 

biotuotetehdas olisi yli kaksi kertaa nykyisen tehtaan kokoinen ja samaa luokkaa 

kuin Äänekosken tehdas. Tuotanto olisi 1,3 miljoonaa tonnia. Puuta tarvittaisiin 

tehtaalla yli tuplasti nykyiseen määrään nähden. Luonnonvarakeskuksen arviot ja 

selvitykset osoittavat, että tehtaan tarvitsema puumäärä on hankittavissa pääosin 

samoilta alueilta kuin nykyäänkin eli Lapista, Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta. 

https://yle.fi/uutiset/3-9887971
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Meneillään olevat suuret investoinnit ja tulevat suunnitelmat tähtäävät seutukun-

nan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Tavoitteena on saada alueen vetovoimaa 

lisättyä yritysten sijoittumisena ja väestön lisäyksenä. Kaupan vahvistuminen näkyy 

Tornio-Haaparanta alueella.

Seutukunnassa panostetaan erilaisten teollisuus-, energia- ja logistiikka-alueiden, 

teollisuushankkeiden ja teollisuutta palvelevien hankkeiden eteenpäin viemiseen. 

Esimerkiksi LNG-terminaalin ja pienempien bio-hankkeiden myötä viedään eteen-

päin Lapin kaasutalousohjelmaa. Logistiikan osalta tavoitellaan raskaan liikenteen 

palvelukeskusta ja Pohjoiskalotin rahtiliikenteen keskusta Tornion alueelle. Simon 

kunnan alueesta on tullut viime vuosien aika merkittävä tuulivoiman tuottaja ja 

tuulivoiman rakentaminen alueella jatkuu. Tornio-Haparanda kaupunkirakennetta 

kehitetään. Rakentamisen toimiala nähdään kasvualana tulevaisuuden suurinves-

tointien, matkailurakentamisen ja muun kehittämisen aktivoitumisen myötä.

Tervolassa koulutuskuntayhtymä Lappian Louen yksikkö on priorisoinut maaseu-

tuyrityshautomon kehittämisen tärkeimmäksi tavoitteekseen. Alueelle on syntynyt 

uudenlaista yritystoimintaa, jonka heijastusvaikutus ulottuu laajalle Lappiin. Louen 

toiminnassa nähdään myös mahdollisuuksia suurteollisuuden sivutuotteiden hyö-

dyntämisessä. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Kemi-Tornio seutukunnassa henkilöstömäärän vuosikehitys kääntyi uudelleen 

positiiviseksi vuoden 2016 toisella puoliskolla. Alueella ilmoitettiin viime vuonna 

TE-toimistoon avoimeksi 5 060 työpaikkaa. Työvoiman kysyntää oli eniten 

rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöistä sekä palvelu- ja myyntityössä.

Puunjalostus- ja metalliteollisuuden yksiköt ovat alueen merkittäviä työllistäjiä ja 

ne tarjoavat vuosittain myös huomattavan määrän kesätyöpaikkoja. Kesätyöpai-

kat ovat mahdollisuus työnantajille edistää työvoiman saatavuutta ja ammattiin 

opiskeleville kiinnittyä teollisuuden työmarkkinoille. Työvoimatarvetta on valmis-

tavan teollisuuden lisäksi teollisuuspalveluissa. Meri-Lapin matkailun kasvu näkyy 

lisääntyneenä työvoiman kysyntänä ja myös saatavuushaasteina, mikä luo tarpeita 

alan koulutustarjonnan lisäämiseen ja kehittämiseen alueella. Alueen tulevaisuus 

on kiinni seutukunnan osaamisesta ja elinvoimasta ja alueen pienimmissä kunnissa 

nousee esille huoli toisen asteen koulutuksesta. 
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Työvoiman saatavuuden haasteisiin haetaan toimialakohtaisia ratkaisuja. Kulje-

tus- ja logistiikka-alalla saatavuusongelmaa pyritään ratkaisemaan koulutukselli-

sin keinoin. Metallialalla (CNC-koneistajat, luokkahitsaajat) kohtaanto-ongelmaan 

haetaan ratkaisuja uudentyyppisellä räätälöidyllä koulutusratkaisulla, kuten metalli-

starakoulutuksella. Terveydenhoitoalan (esim. lähihoitajat) kohtaanto-ongelmaan ei 

ole näköpiirissä nopeasti vaikuttavaa ratkaisua. Yrityskohtaisiin työvoimatarpeisiin 

vastataan tehostamalla yhteishankintakoulutusten järjestämistä. 

Alueella vireillä olevien biotaloushankkeiden uudenlaisiin osaamistarpeisiin hae-

taan koulutusratkaisuja teollisuuden, oppilaitosten ja työ- ja elinkeinohallinnon 

tiiviissä yhteistyössä. Alueella on laajennettu luonnonvara-alan toisen asteen kou-

lutustarjontaa, aloitettu logistiikka-alan koulutus ja alueen oppilaitokset ovat ak-

tiivisia TKI-toiminnassaan. Kemiin on perustettu Sitran tukemana kiertotalouden 

osaamis- ja koulutuskeskus, johon liittyy bio- ja kiertotalouden opintokokonaisuuk-

sien kehittäminen.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Kemi-Tornion alueella työttömyys vähenee kuten Lapissa keskimäärin. Alueen kun-

nista alin työttömien osuus työvoimasta on Keminmaassa ja korkein Kemissä. Työt-

tömyyden väheneminen kohdistuu kaikenikäisiin ja vuodenvaihteen tilanteessa 

vuoden takaiseen verrattuna vahvimmin yli 50-vuotiaisiin. Kausityövoiman kysyntä 

alentaa työttömyyttä ja suurhankkeisiin valmistautuminen on nähtävissä alueen  

yritysten toiminnassa ja työvoimatarpeissa. 

Nuorten työttömyyden alentaminen on Kemi-Tornio alueen haaste. Vaikka nuor-

ten työttömyys alenee, nuorten työttömien osuus ikäluokkansa työvoimasta on 

edelleen Lapin korkein. Kemin Kohtaamo -hankkeen tavoitteina on luoda Kemiin 

Ohjaamo- brändin mukainen toimipiste, johon keskitetään nuorten hyvinvointi-, 

koulutus- ja työllisyyspalvelut. Nuorten palvelut on tarkoitus integroida osaksi työl-

lisyydenhoidon kokonaisuutta ja ratkaista rakenteellisia ongelmia esim. nuorten 

palveluiden hajanaisuus. 
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Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat selkeässä laskussa. Vuodenvaihteessa pitkä-

aikaistyöttömiä oli yli 40 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kemi ja Tornio olivat 

mukana pitkäaikaistyöttömiin kohdistuvassa alueellisessa kokeilussa, jonka aikana 

kehitettyjä toimintamalleja edelleen kehitetään. Pitkäaikaistyöttömyyden alene-

mista tukevat alueella käynnissä olevat hankkeet. 

Torniolaakson seutukunta

Ylitornio, Pello

Torniolaakson seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 7 456 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 172 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 409. 

 Torniolaakson seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alue muodostuu kahdesta ketterästä pienestä kunnasta, joiden vahvuutena on 

sitoutuneet elinkeinoelämän kehittäjät. Alueen vahvuus on erikoistunut pk-yritys-

toiminta, jonka myötä markkinat ovat kasvaneet valtakunnallisiksi ja osin kansain-

välisiksi. Kehittyneet alat ovat rakennusteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja 

kuljetuksessa. Alue hyötyy naapurikunnista ja Ruotsin rajaan rajoittuvana seutu-

kuntana myös Ruotsi-yhteistyöstä. 

Seutukunnan läpi menee valtatie 21, joka on vilkas yhteys sekä talvi- että kesä-

matkailun ansiosta. Matkailijat käyttävät kaupan ja ravintolan palveluita liik-

kuessaan alueen kautta. Yritykset ja kunnat panostavat liiketoimintaympäristön 
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kehittämiseen ja vahvistavat verkostojaan. Myös Torniolaaksossa saavutettavuus-

asiat nousevat esille mm. radan sähköistäminen ja logistiikan tarpeet.

Alueen haasteena on saada negatiivinen väestökehitys käännettyä ja luoda koulu-

tusyhteistyötä uusien vetovoimaisten ratkaisujen etsimiseksi. Nuorten lähtiessä  

opiskelemaan heidän paluuseen tulisi panostaa ja hakea uudenlaisia ratkaisuja. 

Pk-yritysten haasteena on saada osaavaa työvoimaa sekä varmistaa eläköityvien  

yrittäjien yritystoiminnan jatkuminen. Torniolaakson seutukunnan yrittäjien keski- 

ikä on nousussa. Yrittäjien ikääntyessä tulee yhä useammin esiin jatkajan löytymi-

nen omasta perheestä, yrityskauppa tai yritystoiminnan lopettaminen. 

Seutukunnassa on vireillä merkittävä kaivoshanke sekä suunnitelmat tuulivoima-

loille. Edellä mainitut hankkeet nähdään hyvin eri tavalla alueen asukkaiden, 

maanomistajien ja toiminnan harjoittajien keskuudessa. Kaivoshanke ulottuu osin 

luonnon suojelualueelle ja tuulivoimaloita ei nähdä sopiviksi luonnonkauniiseen 

maaseutumiljööseen. 

Väestön ikääntyminen ja vähentyminen vaikuttaa laaja-alaisesti koko seutukunnan 

palvelurakenteeseen sekä kuntatalouteen. Ylitornio on esimerkillisesti panostanut 

ja luonut rakenteita maahanmuuttoon mm. vastaanottamalla syyrialaisia kiintiö-

pakolaisperheitä. Alueen lähiajan tavoite on saada muuttovirtaa sekä uutta yritys-

toimintaa seutukuntaan. Matkailutoimialalla on Torniolaakson seutukunnassa  

merkittävää kasvupotentiaalia.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Seutukunnan yritysten liikevaihto on hyvässä kasvussa. Pienteollisuuden kasvu 

näyttää hyvältä. Pello on panostanut teollisuusalueen kehittämiseen. Ylitorniolla 

pien-/metalliteollisuus on hienoisessa nousussa ja investointeja on tehty. Osa yri-

tyksistä on moninkertaistanut työvoimansa päästyään alihankkijaksi esim. Kittilän 

kaivokselle. Verkostoitumista tapahtuu koko ajan. 

Alueen toimijat virittelevät matkailumarkkinointiyhteistyötä Torniolaaksossa  

molemmin puolin rajaa. Merkittävimmät elinkeino- ja kehittämistoimet Torniolaak-

sossa ovat Mawson Oy:n kaivoshanke (kulta- ja kobolttiesiintymä), Aavasaksan ja 

Ritavaaran alueen matkailun kehittämien sekä Tornion-Muonionjoen vesistöalueen 

kalastusmatkailun kehittäminen kansainvälisesti kiinnostavaksi kesätuotteeksi.  
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Näiden lisäksi alueella on perinteisesti ollut vahva yrityskanta rakentamisessa. 

Alueen yritykset ovat toimineet erityisesti matkailukeskusten rakennusurakoissa. 

Rakennustuoteteollisuuden investoinnit sekä rakentamistoimiala ovat kasvussa. 

Alueen iso betoniteollisuusyritys YBT on etabloitunut Ruotsiin. Yritys näkee  

mahdollisuuksia Pohjois- ja Keski-Ruotsissa. 

Ylitorniolle sijoittuvan kaivosyhtiö Mawsonin tutkimus- ja kairaustoiminta on ak-

tiivista talvi- ja pakkasjakson ajan. Yhtiö käyttää malminetsintään alueella useam-

man miljoonan vuodessa. Kaivoshankkeiden lähellä korostuu elinkeinojen yhteen -

sovitus sekä erilaiset luonnossuojeluun liittyvät kysymykset (luonnonsuojelu- ja 

natura-alueet). 

Smart Windpower Oy keskeyttää ja peruu Pellon kuntaan toimittamansa esityksen 

Pellon kunnan alueelle sijoittuvan tuulivoimapuiston kaavoitusaloitteen. Yhtiö seu-

raa alueen energia- ja ympäristöstrategian kehittymistä Pellossa, Rovaniemellä ja 

Ylitorniolla.

Ylitorniolla toimiva lähdevesipullottamo Veen Waters Finland laajentaa toimintaansa. 

Yritys suunnittelee uuden tuotanto- ja varastotilan rakentamista alueelle. Yrityksen 

kapasiteetti nousisi laajennuksen myötä nykyisestä noin 800 000:sta kolmeen mil-

joonaan pulloon vuodessa. Yrityksen tuotannosta suurin osa menee Aasiaan ja Lähi- 

itään, mutta vientikanavat on saatu auki myös Ranskaan, Espanjaan ja Viroon.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Seutukunnan henkilöstömäärän kehitys on ollut neljä viime vuotta vahvistuvan  

positiivinen. Vuonna 2018 Torniolaaksossa oli avoinna 365 TE-toimistoon ilmoitet-

tua työpaikkaa. Työvoiman kysyntää oli eniten hoivapalvelun ja terveydenhuollon 

työntekijöistä ja koneenasentajista ja betonituotetyöntekijöistä. 

Alueen keskeisten yritysten toiminta ulottuu omaa seutukuntaa laajemmalle 

alueelle ja osin myös Ruotsin puolelle ja yritysten työvoimatarpeet ovat riippuvaisia 

markkina-alueiden elinkeinoelämän tilanteesta. Tavoitteena on seutukunnan yritys-

ten liikevaihdon hyvän kasvun myötä myös yritysten työntekijämäärän kasvu.
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Naapuriseutukuntien ja Ruotsin puolen rajakuntien työmarkkinat tarjoavat työmah-

dollisuuksia alueen työvoimalle, mikä näyttäytyy kilpailuna osaavasta työvoimasta. 

Tietyillä toimialoilla työntekijöiden rekrytointi on haasteellista. Ikääntyneiden työn-

hakijoiden valmiudet eivät aina vastaa nykyisiä osaamisvaatimuksia. Tuotannollisilla 

toimialoilla yrityksillä on mahdollisuus panostaa tuotannon kehittämiseen lisää-

mällä automaatiota. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Väestömäärältään pienimmässä Lapin seutukunnassa työttömien määrä on alueen 

pienin, vuodenvaihteessa noin 400. Muiden seutukuntien tavoin työttömyys on 

alentunut selkeästi, mutta hieman Lapin keskimääräistä vähemmän. Seutukunnan 

ikä rakennetta heijastaen nuoria työttömiä on vähän. Yli 50-vuotiaiden ja myös yli 

55-vuotiaiden osuus on huomattavan korkea, vaikka työttömyys on laskenut näissä 

ikäryhmissä keskimääräistä vahvemmin. Pitkäaikaistyöttömyys on vahvassa laskussa. 

Itä-Lapin seutukunta

Kemijärvi, Salla, Posio, Savukoski, Pelkosenniemi

Itä-Lapin seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 16 074 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 315 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 977. 

 Itä-Lapin seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta 0 + ++
Työttömyyden määrä ja rakenne + + +
Työvoiman saatavuus - 0 -
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Alueen selkeäksi veturiksi ja kehittämiskeskiöön on noussut suunnitteilla oleva 

bio jalostamo. Lupa- ja investointipäätöksiä odotetaan lähikuukausina. Kemijärven 

bio jalostamo tulee synnyttämään alueelle ja laajemmin kasvusykäyksen ja luo-

maan uusia mahdollisuuksia puusta saataville tuotteille.

Alueella korostuu kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen. Luonnontuotteet ja 

lähiraaka-aineet tarjoavat liiketoimintapotentiaalia koko Itä-Lapin alueella. Bio-

jalostamo tuo investointitarpeita tieinfran parantamiseen ja jalostamo toimii myös 

vetovoimamoottorina uusille yrityksille, oppilaitoksille ja erilaisille kehittämisorgani-

saatioille. Puun käytön lisääntyminen tuo positiivisia odotuksia metsäalan yrittäjille.

Itä-Lapissa näkyy matkailun vahva kasvu. Toimenpiteitä tehdään kohti ympäri-

vuotista matkailua. Alueen infra, luonto ja saavutettavuus tukevat vahvasti ympä-

rivuotisuuden kehittämistä. Itä-Lapissa on monipuolinen luonto vesistöineen, joka 

tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia luontopalveluiden kehittämiseen. Itä-Lapin veto-

voimaisuus on kasvanut ja kasvaa. Investointeja olisi tulossa, mutta tukea tarvitaan 

matkailun perusinfraan, koska harvaanasutussa Itä-Lapissa kapasiteetti on vielä  

vajaa. Matkailualueiden yrittäjillä on noussut huoli tuulivoimapuistojen tulosta  

lähialueille. 

Posiolla sijaitsee arktinen keramiikkakeskus, joka on kansainvälisesti tunnettu ke-

raamikkojen ja muiden taiteilijoiden kohtaamis- ja työskentelypaikka. Keramiikka-

keskus on saanut tehtäväkseen järjestää alan kansainvälisesti arvostetuimman 

kongressin vuonna 2020 ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa.

Väestön väheneminen, ikääntyminen, syrjäinen sijainti, asumisen pullonkaulat ja 

pääomien puute tuovat haasteita alueelle. Laajakaista ja runkoverkko-asiat nou-

sevat Itä-Lapissa esille kehittymisen esteenä. Elinkeinorakenteen kapea-alaisuus 

on haaste osaajien sitoutumiselle. Itä-Lapin alue tarjoaa ns. hyvän elämän etsijöille 

vetovoimaisen asuinpaikan ja mahdollisuuksia yritystoimintaan tai työllistymiseen 

uusissa hankkeissa.
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Elinkeinoelämän tilanne ja näkymä

Liikevaihto on ollut Itä-Lapissa kasvussa koko vuosikymmenen ajan. Seutukunnassa 

on perustettu paljon yrityksiä.

Kemijärveläinen Boreal Bioref on valmistelemassa biojalostamohanketta Kemijär-

velle. Luvat ja lopulliset rahoituspäätöksen saatuaan yhtiöllä on valmiudet käyn-

nistää rakentamisen valmistelu. Keiteleen Kemijärvelle rakentama saha on kehitty-

nyt ja pärjännyt hyvin. Toiminnan vaikutukset ulottuvat laajalle Lappiin. Toiminnan 

laajeneminen on synnyttänyt uusia työpaikkoja puun hankintaan sekä alihankin-

tayrityksiin. Yhtiön uusi pellettitehdas on valmistunut. Myös muu teollinen toiminta 

alueella on elinvoimaista.

Itä-Lapin merkittävät uudet ja tulevat hankkeet ovat majoituskapasiteetin lisää-

minen ja asuntorakentaminen sekä matkailurakentaminen Salla-, Suomu- ja Pyhä-

tuntureille. Pyhätunturin vireillä olevat investoinnit ovat noin 5–10 miljoonan tasoa.

Hanketoiminnalla on voitu edistää alkutuotannon kehittymistä alueella ja oppi-

laitoksen rooli on ollut keskeinen. Alkutuotannon kehittymiselle nähdään paljon 

mahdollisuuksia ja toimijat uskovat kansainvälisen viennin lisääntyvän etenkin  

Aasian suuntaan.

Kemijärvellä on kiinnostus kaupallista kalastusta kohtaan. Kaupungin omistamissa 

kalankäsittelytiloissa toteutettiin muutostyöt, jotka olivat edellytyksenä alkutuo-

tantotilastatuksen saamiselle. Kaupallinen kalastus on alkanut hyvin, kalastajia on 

useita ja paikallinen jalostusyritys ostaa kalan.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Elinkeinoelämän vilkastuminen on näkynyt ja näkyy työvoiman kysyntänä Itä-La-

pissa. Alueen henkilöstömäärän vuosimuutos on ollut positiivinen kahtena viime 

vuonna. Itä-Lapissa TE-toimistoon ilmoitettiin viime vuonna avoimia työpaikkoja 

1 200. Rekrytointitarpeissa näkyy matkailu heijastusvaikutuksineen, hoivapalvelut  

ja terveydenhuolto, rakentaminen ja kuljetus. 

Odotukset ovat korkealla biojalostamohankkeen suhteen, joka toteutuessaan nä-

kyy huomattavina työvoimatarpeina niin rakennus- kuin toimintavaiheen aikana. 
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Toimijoiden yhteistyönä on käynnistetty ennakoiva varautuminen hankkeen työ-

voima- ja osaamistarpeisiin heijastusvaikutuksineen muille toimialoille. Hanke luo 

myös mahdollisuuksia uudenlaiselle yrittäjyydelle ja logistiikka- ja kuljetusketjuille. 

Metsäkone- ja metsäpalveluyrittäjien huolena on kasvava metsäalan osaavan työ-

voiman tarve ja saatavuus. 

Työvoiman saatavuuden suhteen haasteellisimmat toimialat ovat sosiaali- ja ter-

veysala, matkailu ja kuljetus. Muilla toimialoilla työvoiman saatavuushaasteita on 

yksittäin, syynä lähinnä alueen työvoiman rakenne sekä nykypäivän ammatilliset 

osaamisvaatimukset. Työvoiman saatavuuteen liittyy myös alan ja alueen houkut-

televuus ja palvelut. 

Ratkaisukeinoina työvoiman saatavuuteen ovat työvoiman liikkuvuus muualta 

Lapista, Suomesta ja ulkomailta. Työvoimatarpeet tarjoavat työn perässä muualle 

muuttaneille paluumuuttomahdollisuuden sekä työllistymismahdollisuuksia Lapin 

elinolosuhteista kiinnostuneille ml. maahanmuuttajat. Nuorille on tarjolla rajallisesti 

toiseen asteen koulutusta ja nuoret joutuvat hakeutumaan koulutukseen muualle. 

Kemijärvi ja Posio ovat mukana Lapin kasvupalvelujen pilottihankkeessa Osaajia 

Lappiin. 

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Työttömyyden merkittävä väheneminen on jatkunut Itä-Lapissa. Työttömien osuus 

työvoimasta on kuitenkin edelleen Lapin korkein, mutta alitti vuodenvaihteessa 

kaikissa kunnissa 15 %. Työttömyys laskee heijastellen elinkeinoelämän työvoima-

tarpeita ja työvoiman kysyntää. Vuonna 2018 Itä-Lapissa työttömyys laski yli viiden-

neksellä edellisestä vuodesta näkyen loppuvuodesta erityisesti yli 50-vuotiaiden 

työttömyyden alenemisena. Yli 50-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden osuus työttömistä 

on kuitenkin edelleen huomattava ja korkeampi kuin koko Lapissa. 
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Työnhakijoille, myös pitkäaikaistyöttömille ja ikääntyneille, on löytynyt ratkaisuja 

työmarkkinoilla. Nuoria työttömissä on vähän, mutta haasteena on ei suoraan 

työmarkkinoille suuntautuvien painotus. Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat 

vähentyneet koko Lappia vahvemmin. Rakennetyöttömien osuus työttömistä on 

kuitenkin huomattava painottuen yli 50-vuotiaisiin miehiin. Itä-Lappi on ollut aktii-

vinen hakemaan ratkaisuja työttömyyden alentamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemi-

seen hanketoimintaa hyödyntäen. Kemijärvi oli mukana alueellisessa työllisyysko-

keilussa, jossa luotuja hyviä työkäytäntöjä kehitetään edelleen yhteistyöllä. Sallassa 

työttömien aktivointia tuetaan verkostomaisella kunnan, yritysten, yhdistysten ja 

järjestöjen yhteistyöllä. 

Tunturi-Lapin seutukunta

Kittilä, Kolari, Muonio, Enontekiö

Tunturi-Lapin seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 14 405 henkilöä.  

Vuoden aikana väestö väheni 95 henkilöllä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 615. 

 Tunturi-Lapin seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + 0 +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Seutukunnan elinkeinoelämän perusta on luonnossa ja luonnonvaroissa ja niiden  

kestävässä hyödyntämisessä. Alueella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät ja 

kansainvälisesti tunnetut matkailukeskukset. Merkittäviä työllistäviä aloja ovat 

autojen testaustoiminta, matkailu ja sen liitännäiselinkeinot sekä kaivostoiminta. 

Matkailuun liittyvällä alkutuotannolla on kasvava merkitys. Alueen vahvuutena on 

monipuolinen pk-yrityskanta. 
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Tänä vuonna Lapin aluekehittäjäksi valittiin Kittilän kaivos. Lapin aluekehittäjäpal-

kinto myönnetään tunnustuksena Lapin maakunnan kehittämisen eteen tehdystä 

työstä. Kittilän kaivos on vastuullinen esimerkki kestävästä kaivostoiminnasta Lapin 

herkässä luonnossa ja matkailukeskuksen läheisyydessä. Viimeisten vuosien aikana 

on eri elinkeinojen vuorovaikutus ja yhteensovittaminen samoilla alueilla tullut 

haasteelliseksi. Ylläksen matkailualueen läheisyyteen suunnitteilla oleva kaivos-

hanke on saanut aikaan voimakkaan vastareaktion. Uhkana on vesien pilaantumi-

nen ja negatiiviset vaikutukset matkailuelinkeinoon.

Seutukunnan työllisyystilanne vaihtelee sesonkiluonteisesti. Voimakkainta vaihtelu 

on autotestaustoiminnan ja Ylläksen matkailun osalta. Levin matkailukeskuksen ke-

hitys kohti ympärivuotisuutta on tasannut sesonkivaihteluita. Matkailun kasvu on 

ollut vahvaa kaikissa alueen keskuksissa viime vuodet. 

Seutukunnan yksi keskeinen kehittämisteema on saavutettavuus kokonaisuutena. 

Saavutettavuudessa lentoliikenteen reittien kehittymisessä on menty eteenpäin. 

Kittilän kentän toimintoja on laajennettu vastaamaan paremmin kasvavaan matkai-

lijavirtaan. Liikenne Kittilän kentällä on vilkasta etenkin talvisin, sillä lentoasemalta 

on erinomaiset yhteydet moniin Lapin tärkeisiin lomakohteisiin. Keski-Euroopan 

suorien yhteyksien määrä on lisääntynyt. Kansainvälisen liikenteen osuus on merkit-

tävä. Junaliikenteen kehittymisessä nähdään tärkeänä Kolari-Tornio -välin sähköistä-

minen. VR huomioi myös Lapin kasvavan matkailun ja tänä vuonna Kolariin liiken-

nöidään ympärivuotisesti ilman touko-kesäkuun katkoa. 

Valtatie 21 on merkittävä elinkeinoelämän yhteys Norjaan ja se kuuluu Eurooppa-

teiden verkkoon (E8 Turusta Kilpisjärvelle). Tie kulkee Ruotsin rajan tuntumassa ja 

muodostaa yhteyden Ruotsiin. Tie on ollut onnettomuusherkkä ja sitä on kunnos-

tettu ja levennetty raskaalle liikenteelle paremmin sopivaksi. Päivittäinen liikenne-

määrä Kolari–Muonio-välillä on 500–1400 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus 

on neljännes.

Seutukunnan pitkäaikainen väestökehitys on ollut positiivista ja alueella kärsitään 

sesonkiaikoina jatkuvasta ammattitaitoisen työvoiman puutteesta ja pahenevasta 

asuntopulasta. Asuntopulaan olisi hyvä löytää uudenlaisia ratkaisuja, jotka tukevat 

ja houkuttelevat ammattitaitoista työvoimaa. 
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Alueen useassa kylässä on parannettu ja rakennettu laajakaistayhteyksiä. Alueen lä-

hiajan tavoitteena on saada uusia yrityksiä, luoda edellytyksiä yritysten liikevaihdon 

kasvulle ja investointipäätöksille, saada muuttoliike kaikissa neljässä kunnassa posi-

tiiviseksi sekä pitää yllä lentoliikenteen ja matkailijoiden yöpymismäärien kasvua.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Liikevaihdon vuosimuutos on ollut Tunturi-Lapissa plussalla koko vuosikymmenen 

ajan, poikkeuksena vain vuosi 2014. Aloittavia yrityksiä Tunturi-Lapissa oli vuonna 

2018 yhteensä yli 120. Yritysten perustajina on paljon nuoria ja naisia. Yritysjärjes-

telyt ja sukupolvenvaihdokset ovat olleet kasvussa. Matkailussa tehdyt investoin-

nit ja panostukset markkinointiin ovat tuoneet tulosta. Levin matkailukeskuksessa 

käyttöasteet talvella ovat hyvät ja uusia investointikohteita valmistuu. Kesämatkai-

luun panostetaan vahvasti ja se näkyy uusina kohdemarkkinoina. Ylläksellä on pa-

nostettu maastopyöräreittien kehittämiseen ja alue valittiin vuoden retkikohteeksi 

2019. Maastopyöräilyreittejä Ylläksellä on yhteensä 200 kilometriä ja säännöllisesti 

huollettuja talvipyöräilyreittejä 100 kilometriä. Alueen matkailu kasvaa ja luo poh-

jaa uusien investointien käynnistämiselle. Näköpiirissä on uusinvestoinnin lisäänty-

minen asunto, hotelli- ja mökkirakentamisessa. 

Kuntien investointitoiminta painottuu korjausrakentamiseen sekä reittien ja teiden 

ylläpitoon. Kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland investoi 160 miljoonaa Kittilän kai-

voksen laajennukseen. Kaivokseen rakennetaan yli kilometrin syvyyteen ulottuva 

kaivoskuilu. Laajennuksen myötä kultakaivoksen kapasiteetti kasvaa. Vuotuinen 

kultatuotanto on muutoksen jälkeen jopa 8 000 kiloa vuodessa. Hanke on parhail-

laan käynnissä ja kuilua on tehty vajaa 100 metriä alkuvuoden aikana. Tällä hetkellä 

kaivos työllistää alihankkijoineen yhteensä noin 1 000 henkilöä.

Hannukainen Mining -yhtiö suunnittelee Kolarin Hannukaiseen rautakaivosta.  

Yhtiö suunnittelee louhivansa kaivoksesta 6 milj. tonnia malmia vuodessa 20 vuo-

den ajan. Kaivoshanke on herättänyt voimakasta vastustusta johtuen mahdollisista 

ympäristölle ja matkailulle aiheutuvista riskeistä. 

Lapin kylmät olosuhteet ovat luoneet hyvät edellytyksen ajoneuvojen testaustoi-

mintaan ja elämyksien kokemiseen. Alueella tehdään isojen autojättien erilaista 

testaus toimintaa hyvin eristetyissä olosuhteissa. Isot autonvalmistajat tuovat 

alueelle asiakkaitaan ajamaan ja kokemaan lumen ja jään vaikutuksen ajamiseen. 
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Kaupan ja muun yritystoiminnan kehitys on elinkeinoelämän monipuolistamiseksi 

myös tärkeää eikä myöskään porotaloutta ja alkutuotantoa ole syytä unohtaa.  

Kuntien kehittämishankkeissa keskeinen viesti on osallistaa toimijat ja ympäristössä 

toimitaan kestävän kehityksen periaatteilla. Alueella on käynnissä useita alkutuo-

tannon edistämiseen liittyviä hankkeita. Hankkeiden tavoitteena on saada paikalli-

sia elintarvikkeita loppukäyttäjille ja kehittää luonnontuotteiden keruutoimintaa. 

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Tunturi-Lapissa henkilöstömäärä on tällä vuosikymmenellä kasvanut vuosittain, 

poikkeuksena vain vuosi 2014. Työvoiman kysyntä on kausiluontoisine tarpeineen 

vahvaa. TE-toimistoon ilmoitettiin avoimeksi viime vuonna lähes 3 080 työpaikka. 

Rekrytointitarpeissa korostuu matkailualan moninaiset tehtävät. Matkailun lisäksi 

testaustoiminta on huomattava kausiluontoinen työllistäjä. Kaivostoiminta työllis-

tää vahvemmin ympärivuotisesti. Työntekijöitä tarvitaan myös mm. hoivapalvelun 

ja terveydenhuollon, rakennus- ja kuljetusalan tehtävissä. Matkailuinvestointien 

käynnistyessä rakennusalan työvoiman kysyntä tulee lisääntymään heijastuen  

seutukuntaa laajemmalle alueelle. 

Matkailun ja rakentamisen työvoimatarpeet ja sesonkivaihtelut aiheuttavat rekry-

tointiin suuria ongelmia ja haasteita. Sesonkihuippujen aikana alueen työvoima ei 

riitä työvoimatarpeisiin. Osaavaa työvoimaa tarvitaan muualta Lapista, eri puolelta 

Suomea ja myös ulkomailta. Väestön ikääntyminen ja nuorten poismuutto koti-

seudulta aiheuttaa haasteita rekrytointiin. 

Matkailualan työvoiman saatavuuteen vaikuttavat työsuhteiden pituudet, asunto-

pula, työntekijän työkohteen etäisyys asuntoon, autottomuus, alan imago, palk-

kaus, työolosuhteet. Kaivosalan erityisosaamista vaativiin tehtäviin osaajia ei vält-

tämättä löydy Suomesta. Tämä aiheuttaa ja luo haasteita tulevaisuuden koulutus-

järjestelmälle. Kouluttajien on oltava aikaansa edellä, jotta pystytään vastaamaan 

yritysten odotuksiin ja vaatimuksiin.

Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Kausiluontoinen työvoiman kysyntä matkailussa ja autotestaustoiminnassa näkyvät 

Tunturi-Lapissa muita alueita selkeämpinä työttömyyden kausivaihteluina vuoden 

aikana. Tunturi-Lapissa työttömyyden väheneminen vahvistui loppuvuotta kohti. 
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Työttömien osuus työvoimasta on koko maata alempi. Viime kuukausina alueen 

kunnista vain Enontekiöllä työttömyys on ylittänyt 10 %. Vuodenvaihteessa työt-

tömiä oli yli viidennes vähemmän ja nuorten työttömyys lähes puolet alempi kuin 

vuotta aiemmin. Nuorten työllisyystilanne onkin Lapin paras. Myös rakenne- ja 

pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen ovat vahvistuneet. Pitkäaikaistyöttömien 

osuus työttömistä on Lapin seutukunnista matalin. 

Alueen elinkeinoelämän myönteiset näkymät tukevat työttömyyden positiivista 

kehitys kuvaa. Matkailukausien pitenemisen ja matkailun ympärivuotisuuden lisään-

tymisen myötä tasoittuvat myös työttömyyden kausivaihtelut. 

Pohjois-Lapin seutukunta

Sodankylä, Inari, Utsjoki

Pohjois-Lapin seutukunnassa asui vuoden 2018 lopussa 16 585 henkilöä.  

Vuoden aikana vähennystä oli 71 henkilöä. Vuoden 2018 lopussa työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 656. 

 Pohjois-Lapin seutukunta
Tilanne nyt 

verrattuna vuoden 
takaiseen

Tilanne 6 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Tilanne 12 kk 
kuluttua verrattuna 

nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta + + +
Työttömyyden määrä ja rakenne ++ + +
Työvoiman saatavuus - 0 0
Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Pohjois-Lapin vahvuutena on luonto, luonnonvarat ja luonnon olosuhteet. Alue on 

Euroopan Unionin pohjoisin seutukunta. Matkailun merkitys ja kasvu näkyvät koko 

seutukunnan alueella. Kasvu on ollut vahvinta koko Lapissa. Matkailurakentaminen  

on ollut vahvaa seutukunnan pohjoisosassa. Alueella on rakennettu laadukkaita 

hotelleja ja pienmajoitustiloja. Suurten hotellien ja kotimaisten matkailijoiden si-

jaan trendi on vaihtumassa pieniin laadukkaisiin majoitus- ja matkailutuotteisiin. 
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Etenkin ulkomailta tulevat matkailijat ovat laatutietoisia ja valmiita maksamaan  

palveluista. 

Saavutettavuus on parantunut edellisistä vuosista. Lentokenttää on laajennettu 

ja työt ovat loppusuoralla. Keski-Euroopasta on saatu suoria reittilentoyhteyksiä 

Ivaloon. Lapin lentoasemille on luvassa erittäin vilkasta toimintaa. Kuitenkin saa-

vutettavuus ja sen kehittäminen ovat päällimmäisenä kehittämisessä.

Luonnonvarojen käytön kannalta merkittävä elinkeinosektori on kaivannaisteol-

lisuus. Seutukunta kuuluu Fennoskandian kilpialueeseen, jonka kallioperästä on 

kaivettu monia eri metalleja. Alueella toimii Bolidenin Kevitsan kaivos. Kaivos-

toiminnan uudelleen käynnistämistä suunnitellaan Pahtavaarassa ja kaivosyhtiö 

Anglo American ilmoittaa tutkivansa YVAssa maanalaisen kaivoksen perustamista 

Sodankylän Sakattiin. Malmiesiintymä on merkittävimpiä sulfidisten Cu-Ni-PGE  

malmien löydöistä Euroopassa kymmeniin vuosiin. 

Pohjois-Lapin väestökehitys on kaksijakoinen. Inarin viime vuoden kehitys oli posi-

tiivinen kuntien välisen muuton ja maahanmuuton osalta. Utsjoella kehitys oli lie-

västi miinuksella. Sodankylän väestökehitys oli selvästi miinuksella, vaikka alueella 

elinkeinoelämän kehitys on vahvasti plussalla.

Saamelaisuus ja saamelaisuuden merkitys näkyvät vahvasti pohjoisen alueen 

 elin keinojen kehittämisessä ja arjessa. Saamelaiset puhuvat kolmea saamenkieltä: 

pohjois-, inarin- ja koltansaamea. Saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ovat poron-

hoito, kalastus, metsästys, luonnontuotteiden keräily, pienimuotoinen maatalous 

ja käsityöt. Utsjoki on Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta, mihin liittyy 

saamenkielentaitoisen henkilöstön rekrytointihaaste Utsjoella etenkin varhaiskas-

vatuksessa ja perus- ja lukio-opetuksessa. 

Matkailun kasvu näkyy asuntopulana ja ongelmana saada osaavaa työvoimaan. 

Alueen tavoitteena on saada asuntorakentaminen Inarin ja Utsjoen kunnan alueella 

liikkeelle. Asuntopula on pikkuhiljaa helpottamassa Inarin kunnassa, kun siellä val-

mistuu noin sata asuntoa, joista osa vuokra-asuntoja.

Sodankylä tavoittelee lentokentän alueella toimivalle arktiselle kehittämis-

ympäristölle muun muassa kansainvälisten yritysten ja tutkimuslaitosten 

kiinnos tusta. Alueella kehitetään ympärivuotista arktista testaus-, olosuhde- ja 
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tutkimustoimintaa. Sodankylän tärkeimmät tutkimuskeskukset ovat Sodankylän 

geofysiikan observatorio, joka kuuluu Oulun yliopistoon, Lapin ilmatieteellinen 

tutkimus keskus sekä EISCAT-tutkimusasema.

Elinkeinoelämän tilanne ja näkymät

Liikevaihdon kasvun trendikehitys on ollut Lapissa vahvinta Pohjois-Lapin seutu-

kunnassa ja vuosimuutos oli vuonna 2017 peräti 24 %. Alueella on aloittanut viime 

vuonna uusia yrityksiä yli 100. Matkailun osalta kasvun edistäminen tähtää ympäri-

vuotisuuteen ja kestävyyteen. Matkailupainotteisuus näkyy uusissa yrityksissä. 

Kaivos alan edistäminen tapahtuu Sodankylässä ja arktisten testausympäristöjen  

edistäminen ja laajentaminen pääsääntöisesto Inarin alueella, mutta osin myös  

Sodankylässä. Myös käsityöalalle on yrittäjiä tullut, mutta suurta kehitysmuutosta  

ei ole tapahtunut. 

Matkailu kasvaa erityisen vahvasti koko seutukunnan alueella. Yöpymisten määrä 

on kehittynyt hyvin viime vuosina ja erityisesti ulkomaisten matkailijoiden määrä 

on lisääntynyt. Yritykset ovat panostaneet ympärivuotiseen matkailuun. Alueen 

veto voimatekijänä on oikea erämaaluonto ja Tenon lohijoki, joka houkuttelee  

suuret määrät kalastusmatkailijoita kesäisin. 

Matkailun kasvu heijastuu rakentamiseen, kauppaan, luonnontuotteiden kysyntään 

ja ohjelmapalveluihin. Inariin on rakennettu hotelleja ja muuta majoitustoimintaa. 

Rakentamisen odotetaan tasaantuvan. Utsjoella odotetaan mahdollisesti isoa mat-

kailuyritystä. 

Lapin talvi tarjoaa auto- ja rengasvalmistajille mahtavat testausalueet. Ivaloon 

on kehittynyt merkittävää ajoneuvojen ja niihin liittyvien osien testaustoimintaa. 

Testaustoimintaa alueella harjoittaa Test World Oy. Yhtiön tavoitteena on kasvaa 

ja laajentaa toimintaa. Maailman rengasalan toimijat pitävät inarilaista osaamista 

arvossaan. Yritys palkittiin Saksassa Hannoverissa vuoden 2019 rengasteollisuuden 

palveluntuottajaksi.

Boliden Kevitsa Mining Oy on kaivostoimintaa harjoittava yritys, jonka Sodan kylän 

kaivos on kokonaislouhintamäärältään yksi Suomen suurimmista. Omien työn-

tekijöiden määrä on noin 400 henkilöä ja vakituisten urakoitsijoiden määrä noin 

350–400 henkilöä. Kaivosyhtiö Anglo American suunnittelee kaivostoimintaa  
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Sodankylän Sakattiin. Alue on soidensuojeluohjelman suojelema kohde ja sijait-

see Natura 2000 -alueella. Hanke pyritään toteuttamaan niin, että luonnon moni-

muotoisuudelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Yhtiö on käynnistänyt 

YVA-prosessin. Pahtavaaran kultakaivos on löytänyt uuden omistajan ja aktiivinen 

toiminta on käynnistynyt malminetsinnällä. 

Seutukunnan pohjoisosalla on yhteinen raja-alue Norjan kanssa ja tämä pitää raja-

kauppaa alueella vilkkaana. Myös monet lähellä rajaa asuvat käyvät Norjan puolella 

työssä.

Työvoiman kysynnän ja osaamistarpeiden näkymät

Pohjois-Lapissa henkilöstömäärä on kasvanut vuosittain koko vuosikymmenen ajan 

vuoden 2016 notkahdusta lukuun ottamatta. Työvoiman kysynnän kasvu näkyi kol-

mena edellisenä vuonna TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen lisään-

tymisenä. Viime vuonnakin TE-toimistoon ilmoitettuja työpaikkoja oli lähes 3 000. 

Avoimissa työpaikoissa näkyy vahvasti matkailun vaikutus palvelutyöntekijöiden ja 

siivoojien kysyntänä. Työvoiman kysyntää on myös hoivapalvelun ja terveydenhuol-

lon, opetusalan, rakentamisen, kuljetus- ja kaivosalan tehtävissä. Näihin ammattei-

hin liittyvät myös alueen ongelmat työvoiman saatavuudessa. 

Sekä matkailun että kaivostoiminnan osalta osaavan työvoiman hankinta ulottuu 

omaa aluetta laajemmalle alueelle. Kaivosteollisuuden rekrytointia on tuettu yh-

teishankintakoulutuksella. Kirkkoniemen kaivoksen uudelleenavaamista suunnitel-

laan Pohjois-Norjassa. Sijoittajatahon tavoitteena on avata kaivos keväällä 2020 ja 

se heijastuu työvoiman kysyntänä myös Suomen puolelle. Matkailun kasvun myötä 

alan työvoimatarpeet ovat lisääntyneet ja rekrytointiongelmat korostuvat (mm. 

kokit, tarjoilijat, oppaat). Pitkät välimatkat ja heikot liikenneyhteydet vaikeuttavat 

paikkakuntalaisten työllistymistä. Paikkakunnalle muuttaville on ongelmia asunnon 

saannissa.

Utsjoen työllisyystilanteessa näkyy rajan yli työssäkäyntimahdollisuudet Norjaan. 

Saamen kielen osaajille on tarvetta ja saamenkielisen työvoiman saatavuudessa on 

ongelmia. 
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Työttömyyden määrän ja rakenteen näkymät

Pohjois-Lapissa työttömyys on vähentynyt vahvimmin Lapissa. Työttömien osuus 

työvoimasta on alempi kuin koko maassa. Viime kuukausina työttömien osuus työ-

voimasta on alittanut 10 % kaikissa Pohjois-Lapin kunnissa. Matkailun kausivaih-

telut näkyvät Ivalon ja Sodankylän työttömyydessä. Utsjoella työttömien osuus 

työvoimasta on yleisesti Lapin alimpien joukossa, missä näkyy työssäkäyntimahdol-

lisuudet rajan yli Norjaan. Matkailun kasvu, testaustoiminta ja kaivosala luovat uusia 

työmahdollisuuksia alentaen työttömyyttä.

Nuorten työllisyystilanne on hyvä. Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus ikäluok-

kansa työvoimasta on alempi kuin Lapissa ja koko maassa, vaikka nuorten työttö-

myyden väheneminen on hiipunut. Työttömyyden väheneminen onkin viimeisen 

vuoden aikana kohdentunut vanhempiin ikäryhmiin. Työttömyyden ikä rakenne on 

kuitenkin haasteellinen, sillä työttömistä yli puolet on yli 50-vuotiaita. 

Sodankylä oli mukana päättyneessä työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa ko-

keilussa, joka osaltaan tuki seutukunnan pitkäaikaistyöttömyyden vahvaa alenevaa 

kehitystä. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on kuitenkin edelleen merkit-

tävä, yli viidennes, ja osa heistä tarvitsee kohdennettuja yksilöllisiä palveluja. 
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