
SATAKUNTA
➢Suomen 19 maakunnasta 7. suurin väestömäärällisesti

➢Väestö noin 220.000

➢Profiloituu uudistuvan, vastuullisen teollisuuden alueena

➢Edunvalvonnan kärjet: 
➢Suomi tarvitsee pitkäjänteisen yritystoiminnan edellytyksiä käsittelevän ohjelman

➢ Satakunnan alueen koulutus – ja kehittämisedellytyksiin tulee panostaa 

➢Satakunnan sekä tiedollinen että fyysinen saavutettavuus edellyttää kehittämistoimia

➢Tiesitkö, että Satakunnassa opiskelee yli 10 000 yliopisto- ja 
ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuosittain aloittaa noin 1 500 uutta opiskelijaa.



SATAKUNNANVAHVUUKSIA
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• Satakunnan teollinen rakenne on maan monipuolisimpia: 
• Porin sk maan 9., Pohjois-Satakunta 24. ja Rauman sk

26. monipuolisin teollisuuden henkilöstössä Suomen 70 seutukunnan joukossa
(kartassa vihreällä monipuolisimmat ja punaisella yksipuolisimmat teolliset rakenteet, v. 2016)

• Satakunnan avoimuusindeksi (koko teollisuuden vienti/BKT) 
maan korkeimpia: 50 % (koko maa 34 %, v. 2016)

• Satakunnan viennin arvo maakunnista 4. korkein
v. 2018 (Tulli); osuus Suomen viennistä 6,9 % (väestöosuus 4 %)

• Satakunnan osuus maan teollisuuden työpaikoista korkea: 5,6 % 
(2016), sen bruttoarvosta 5,9 % (2016) ja toimipaikoista 5,9 % (2018)

• Satakunnan kilpailukyky kohentunut vv. 2010-16 selvästi:
Kuuden osatekijän mittaristo, joka kuvaa seutukunnan kykyä tuottaa
BKT:tä (lisätietoa: http://www.satamittari.fi/Kilpailukyky)
Rauman seutukunta sijalta 14 sijalle 9 (70 seutukunnan joukossa)
Porin seutukunta sijalta 22 sijalle 14
Pohjois-Satakunta sijalla 50 (v. 2016, kokoluokassaan mainio sijoitus!)

• Rauman seutukunnan BKT/capita on Suomen 6. korkein v. 2016



SATAKUNTA SUOMEN TALOUDEN VAHVA OSA
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– Jalostuksen (teollisuus, energia ja rakentaminen) arvonlisäys henkeä kohden on 
maakunnista 3. korkein (2017).

– Satakunnan osuus Suomen perusmetallien, konepajojen ja kemiallisen metsäteollisuuden 
tuotoksesta on 9 %. Elintarvike- ja energiateollisuuden osuus on myös selvästi 
väestöosuutta suurempi. Teollisuuden osuus BKT:stä on 24 %, mikä on selvästi maan 
keskiarvoa (17 %) korkeampi (2016). 

– Satakunnan satamien osuus Suomen viennistä on 10,6 % ja tuonnista 7,7 % (yht. 9,2 %), 
kun väestöosuus on 4 % (2016). Esim. viennissä osuus on 2,6-kertainen väestöosuuteen 
nähden. 

– Vahvan jalostussektorin ja vientiteollisuuden ansiosta Satakuntaan sijoittaminen 
edesauttaa koko Suomen hyvinvointia

• Teollisuudella on merkittävä asema hyvinvoinnin luomisessa pienessä maassa

• Teollisuuden työn tuottavuus on keskimäärin palvelualoja huomattavasti korkeampi

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

Siten investoimalla Satakuntaan koko maa hyötyy!

http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx


SATAKUNNAN NOUSUTRENDEJÄ 2010-LUVULLA
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nousevia aloja ja rakenteellisia 
vahvuuksia, joilla on vaikutusta 

alueen talouskasvuun.

Liikevaihdon kasvu yli 10 % 2010-2018*

Toimialat keskimäärin 8,5 %
Teollisuus keskimäärin 0,0 % Automaatio- ja robotiikka-klusteri

Elintarviketeollisuus

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Liike-elämän palvelut

Tukku- ja vähittäiskauppa

Metallituotteiden valmistus

Rakentaminen

19,0 %
14,5 %
13,3 %

*Kyseessä päätoimialat
karkealla jaolla, ei sis. SOTEa
eikä matkailua

17.4.2019

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

31,8 %

21,1 %
22,4 %
23,7 %

97,2 %

http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx


PYHÄJÄRVISEUDUN ELINVOIMA
• Resilienssi (monipuolisuus) on vahvaa – on vahvaa modernia alkutuotantoa, uutta 

luovaa yritystoimintaa, vahvan suhdanneturvan antavaa yritys- ja yhteiskunnallista 
toimintaa – osataanko olla niin eri toimintojen ”iholla”, että yhteisön tuki ja tahto 
tunnistetaan kaikilla toimialoilla niin, että uudistuspanokset halutaan suunnata 
omalle seudulle?

• Vauraan Suomen vauras osa – ”itse tehdään” tämä sekä vahvuus että joskus 
mahdollisesti näköalaton lähestyminen

• Laadukas luonnon- ja ihmisen kulttuuriympäristö – osataanko näitä arvostaa 
tulevaisuuden kilpailukykytekijöinä?

• Uudistumisen keskittymät – missä ovat Pyhäjärvi-instituutin ohella muut 
Pyhäjärviseudun osaamisen kehittämisen keskittymät? Kun sekä ammatillinen 
koulutus että korkeakoulutasoinen koulutus ja tutkimus ovat seudun ulkopuolella, 
tulisiko seudulla, kunta- ja muista rajoista riippumatta panostaa johonkin / joihinkin 
omiin keskittymiin
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http://www.satakuntaliitto.fi/
http://www.satakuntaliitto.fi/index.aspx

