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Saatteeksi
Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsausta on laadittu vuodesta 2006 alkaen ja se on keskeinen osa lyhyen aikavälin alue-ennakointia.
Aiemmin katsaus tunnettiin nimellä ”Alueelliset talousnäkymät”, mutta arvioinneissa on
nyt otettu laajemmin huomioon alueen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä.
Katsauksen arviot on tuotettu kuluvan vuoden kesän aikana. Kyseessä on laadullinen
arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja ennen muuta yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Tiedonkeruuprosessin olennainen osa ovat
alueelliset keskustelupaneelit, joissa osallistujat muodostavat yhteisen näkemyksen alueen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Viime kädessä arvioiden antaminen on ELY-keskusten
vastuulla.
Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne
sekä osaavan työvoiman saatavuus.
Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan arviot perustuvat mm. yritysten tuotannon ja myynnin kehitykseen sekä investointeihin. Työttömyyden määrä ja rakenne on arvio, jossa yhdistyvät työttömyyden määrällinen kehitys sekä työttömyyden rakenteellisten ongelmien
kehitys. Osaavan työvoiman kehityksen arviossa tarkastellaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan osuvuutta.
Näkemykset tiivistetään jokaisen seutukunnan ja ELY-keskuksen kohdalla plus-miinusarvioihin. Arvioitavat ajankohdat ovat:
-

nykyhetki suhteessa vuoden takaiseen

-

tilanne puolen vuoden kuluttua verrattuna nykyhetkeen

-

tilanne vuoden kuluttu verrattuna nykyhetkeen

Kehitysarviot kuvaavat alueen muutoksen suuntaa, ei arvioitavan asiakokonaisuuden tasoa
alueella. Kehitysarviot eivät myöskään mahdollista alueiden välistä vertailua, vaan aluetta
arvioidaan aina suhteessa alueen nykytilaan tai menneeseen kehitykseen.
ELY-keskusten vastuutahot katsauksen laatimisessa ovat olleet:
Uusimaa		

projektipäällikkö Sasu Pajala

Varsinais-Suomi

työmarkkina-analyytikko Juha Pusila, 		

			erikoissuunnittelija Petri Pihlavisto
Satakunta 		

ylijohtaja Marja Karvonen, tutkija Merja Mannelin

Pirkanmaa 		

tilastoasiantuntija Juha Salminen

Häme			

erikoissuunnittelija Markku Paananen

Kaakkois-Suomi

erikoistutkija Niilo Melolinna

Etelä-Savo		

yksikön päällikkö Marja Aro

Pohjois-Savo 		

strategiapäällikkö Juha Kaipiainen
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Pohjois-Karjala

strategiapäällikkö Pekka Myllynen

Keski-Suomi 		

kehitysjohtaja Eija Heinonen

Etelä-Pohjanmaa

erikoistutkija Timo Takala

Pohjanmaa 		

projektipäällikkö Olli Peltola

Pohjois-Pohjanmaa

kehittämispäällikkö Juha Levy

Kainuu 			

strategiapäällikkö Juha Puranen

Lappi			

strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, tutkija Tuula Uusipaavalniemi

Katsauksen koostamisesta ja laadintaprosessin koordinaatiosta on vastannut kehittämispäällikkö Jouko Nieminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta
.
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Yhteenveto
Seutukuntien nykytila ja tulevaisuuden odotukset ovat aiempaa varovaisemmat johtuen yleisestä talouden epävarmuudesta. Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja erityisesti euroalueen velkakriisi varjostavat edelleen maamme seutukuntien tulevaisuudennäkymiä. Koko
maan tasolla työttömyys on lähtenyt kasvuun ja työpaikkoja avautuu aiempaa vähemmän.
Uusien yritysten perustamisvauhti on hiljentynyt ja investointien suhteen ollaan varovaisia.
Kehityskuva on kuitenkin varsin epäyhtenäinen: tilanteet ja näkymät vaihtelevat alueittain ja toimialoittain. Myös toimialojen sisällä yritysten väliset erot ovat voimakkaat.
Yritysten lomautusvaroitukset ja yt-neuvottelut ovat lisääntyneet viime vuodesta. Joillakin alueilla on havaittu, että yt-neuvotteluissa tavoitellaan entistä useammin suoraan irtisanomisia lomautusten sijaan.

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Elinkeinoelämän osalta koetaan, että nykyhetki 22 seutukunnassa parempi kuin vuosi sitten. Heikentynyt tilanne on 18 seutukunnassa. Puolen vuoden kuluessa odotukset hieman
tasoittuvat: parannusta odotetaan 9 seutukunnassa ja heikentyvää kehitystä 12 seutukunnassa. Vuoden päähän ulottuvissa arvioissa tilanteen odotetaan olevan nykyistä parempi 27 alueella.
ICT-alan myllerrykset jatkuvat huomattavan vaikeina Salon seudulla, jossa reilut tuhat
työpaikkaa häviää kuluvan vuoden aikana. Matkapuhelinalan supistuminen iskee voimakkaasti myös pääkaupunkiseudulle sekä Oulun ja Tampereen seutukuntiin. Toistaiseksi ICTala on Oulussa ja Tampereella pystynyt myös uudistumaan ja luomaan työpaikkoja, mutta
lähitulevaisuus tulee olemaan aiempaa vaikeampi. Voimakkaan rakennemuutoksen kohteeksi ovat joutuneet myös Raaseporin ja Turunmaan seudut, joissa FNsteelin konkurssin
myötä työttömyys on noussut nopeasti.
Myönteisen poikkeuksen yleisestä kehityksestä muodostaa Vakka-Suomi, jossa nousun taustalla ovat mm. soijatehdasinvestointi ja autotehtaan tuotannon uudelleenkäynnistyminen. Alueen työllisyyden odotetaankin kohenevan.
Kaivostoiminnan kasvu jatkuu edelleen. Kuluvana vuonna toimintansa aloittavien kaivosten lisäksi vireillä on merkittäviä suunnitelmia uusien kaivosten avaamisesta sekä nykyisten laajentamisesta. Kaivostoiminnalla on suuri merkitys aluetaloudelle ja työllisyydelle varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Kaivosalan laajeneminen tukee myös alan teollisuutta koko maassa.
Uusiutuvaan energiaan uskotaan edelleen monilla alueilla ja hankkeita alkaa pikkuhiljaa
toteutua, vaikka investointien toteutuminen onkin hidasta. Tuulivoimaloiden lisäksi useilla
alueilla on toiveita biojalostamojen investoinneista.
Matkailun kehitys jatkuu myönteisenä erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa. Kasvua odotetaan erityisesti venäläisistä matkailijoista. Venäjän vaikutus koetaan erityisen myönteisenä Kaakkois-Suomessa, varsinkin ostosmatkailussa, mutta myös muilla toimialoilla.
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Kesän poikkeukselliset sateet koettelivat monia alueita, erityisesti Pohjois-Pohjanmaata. Sateinen kesä on tuottanut vaikeuksia myös turvetuotannolle.
Julkisen sektorin haasteet kasvavat ja monilla kunnilla on käynnissä henkilöstön lomautuksia. Valtiosektorilla henkilöstön rekrytointi on vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmasta johtuen vähäistä. Puolustusvoimien tulossa olevat leikkaukset huolestuttavat monilla seuduilla.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyyden määrällinen kehitys on kevään ja kesän aikana kääntynyt heikompaan suuntaan lähes koko maassa. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut kasvussa jo pidempään, mutta nyt
myös nuorisotyöttömyys on selkeästi kasvussa.
Työttömyysongelman vaikeutumista seuraavan puolen vuoden kuluessa odotetaan 29
seutukunnassa, parempaa kehitystä sen sijaan odotetaan ainoastaan kahdessa seutukunnassa. Vuoden kuluttua työttömyyden odotetaan olevan nykyistä vaikeampaa 15 seutukunnassa ja helpottuvan 13 seutukunnassa.
Työttömyyden suhteen erityisen vaikeaa kehitystä on odotettavissa Salon, Raaseporin ja Turunmaan seuduilla, joissa suuret irtisanomiset nostavat voimakkaasti työttömyyttä.

Osaavan työvoiman saatavuus
Työvoiman saatavuuden ongelmat ovat pysyneet pitkälti aiemmalla tasolla ja työttömyyden kasvun johdosta saatavuusongelmien odotetaan joillakin alueilla hieman helpottuvan.
Työvoiman kysyntä painottuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, jossa työvoiman saatavuuden
ongelmia on kautta maan.
Monilla alueilla toisen asteen ja ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkojen määrät laskevat tulevina vuosina, mikä asettaa uusia haasteita työvoiman saatavuudelle.
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ELY-keskuskohtaiset yhteenvedot
Uusimaa
Uudenmaan näkymät ovat jonkin verran aiempaa heikommat yleisen suhdannekehityksen
mukaisesti. Pääkaupunkiseudulla on menossa merkittäviä rakennushankkeita, erityisesti
liikenteen infrahankkeita. Ongelmallisempaa kehitys on ICT-sektorissa, jossa Nokian irtisanomiset koskevat nyt entistä voimakkaammin pääkaupunkiseutua.
Kokonaistyöttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut kesän aikana. Uudellamaalla Karkkilan kaupunki on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Myös Hanko ja Raasepori hakevat valtiolta tukea äkillisen rakennemuutoksen perusteella. Raaseporissa FNsteelin konkurssi on alueelle vakava ongelma.

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Seutukuntien väliset kehityserot ovat kasvaneet nopeasti. Salon seutukunnan tilanne vaikeutuu entisestään Nokian Salon tehtaan lopettamispäätöksen myötä ja Turunmaalla FNsteelin konkurssi lisää tuntuvasti työttömyyttä. Turun seudulla tilanne on vakiintunut ja telakan
työllisyys parantunut. Loimaan seudulla tilanne on varsin hyvä. Vakka-Suomessa odotukset ovat investointien ja autotehtaan tilausten myötä aiempaa selvästi positiivisemmat.
Salon seutu jatkaa äkillisen rakennemuutoksen alueena ja Turunmaahan kuuluva Kemiönsaari on hakeutunut ärm-alueeksi.

Satakunnan ELY-keskus
Suhdanneodotukset ovat hieman laskeneet kevääseen nähden ja yritysten tilauskanta on
hieman heikentynyt kevääseen nähden, joskin yrityskohtaiset erot ovat suuria. Lomautusvaroitukset ja yt-neuvottelut ovat lisääntyneet.
Meriteollisuuden tilanne pysyy hyvänä tämän vuoden. Energiasektoriin liittyy positiivisia odotuksia lähivuosina. Olkiluoto 3:n käyttöönotto viivästyy edelleen ja tapahtunee tämänhetkisen tiedon mukaan vasta 2015.
Työllisyys on kehittynyt myönteisesti ja työttömien määrä on alentunut alkuvuonna vuoden takaisesta. Etenkin lomautukset ovat vähentyneet. Nuorten työttömyys on laskenut
edelleen, mutta hitaasti

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan taloustilanne on jonkin verran heikentynyt yleisen suhdannetilanteen mukaisesti ja tulevaisuudenodotukset ovat aiempaa varovaisemmat. Yritysten tilauskannat ovat
lyhentyneet ja viennin kasvun odotetaan pysähtyvän.
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Työttömyys on ollut alkuvuoden laskusuunnassa, mutta kesän aikana on nähtävissä
käänne huonompaan. Yt-neuvottelut päättyvät usein irtisanomisiin lomautusten sijaan. Irtisanomiset kohdistuvat yhä useammin toimihenkilöihin. Nuorten työttömyys on noussut hieman.

Hämeen ELY-keskus
Elinkeinoelämän näkymissä ei Hämeessä odoteta tapahtuvan suurta muutosta. Lahden
seutukunnassa teollisuuden rakennemuutos näkyy edelleen lomautuksina ja irtisanomisina. Perinteiset teollisuusyritykset ovat irtisanoneet aiemmin lomautettua henkilöstöä mm.
metalli-, puu- ja huonekaluteollisuudessa. Myös Forssassa on tulossa isoja irtisanomisia.
Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla näkymät ovat jonkin verran myönteisemmät.
Työllisyystilanne odotetaan heikkenevän jonkin verran Lahden seudulla.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen talouden näkymät ovat kesän aikana jossain määrin heikentyneet. Lomautukset ovat lisääntyneet ja työttömyys kasvussa. Tilanne vaihtelee toimialoittain ja varsinkin palvelusektori on pysytellyt hyvällä tasolla.
Kauppa ja matkailu ovat Venäjän vaikutuksen myötä nousussa ja alalla on tehty merkittäviä investointeja. Kaupan ja matkailun rakennusinvestointien ohella maanrakentaminen on vilkasta. Rajanylitysliikenne kasvaa edelleen. Viime vuosina rajusti supistunut alueen massa- ja paperiteollisuus pyrkii uusiutumaan.

Etelä-Savon ELY-keskus
Alueen yleinen tunnelma on lievän positiivinen, vaikka epävarmuus ei olekaan hävinnyt.
Positiivista kehitystä on mm. bioenergiasektorilla, perusteollisuudessa sekä kaupassa ja
matkailussa. Uusia yrityksiä on syntynyt alkuvuonna huomattavasti edellisvuotista vähemmän. Etelä-Savossa ei ole tapahtunut suuria irtisanomisia. Savonlinnan seudulla on nyt
hyvä suhdannetilanne valmistumassa olevan rinnakkaisväylän myötä
Työttömien määrä pysyy maakunnassa suunnilleen ennallaan. Ikääntyneiden ja pitkäaikaistyöttömien määrät ovat jatkaneet kasvuaan.

Pohjois-Savon ELY-keskus
Alkuvuoden aikana Pohjois-Savon alue on menestynyt yleiseen suhdannetilanteeseen nähden varsin hyvin, mutta epävarmuus voimistuu.
Teollisuuden tuotanto ja tilauskannat ovat olleet kohtalaisen hyvällä tasolla. Tilauskannoissa on pientä heikkenemistä odotettavissa. Rakentaminen on jatkunut positiivisena,
kaupparakentamisen osalta poikkeuksellisen runsas volyymi on tasoittumassa myös Kuopion seudulla.
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Työttömyyden kokonaiskehitys on jatkunut valtakunnan keskitasoa positiivisempana.
Työttömyys on alentunut maakunnassa, tosin hiukan hidastuen. Lomautusten ennakkoilmoitukset ovat hiukan viime vuotta korkeammalla tasolla.
Maakunnan kehitysnäkymät eri seuduilla ovat selvästi tasoittuneet huolimatta erilaisista lähtökohdista. Maakunnan viidestä seutukunnasta Varkauden seutu on vielä äkillisen rakennemuutoksen alueena, mutta työttömyyden nousu on tasoittunut. Ylä-Savon alueella
näkymät ovat tasaantuneet, mutta hyvät tilauskannat ja lomautusten päättyminen pitävät
näkymät tasaisina. Kuopion alueella monipuolisen elinkeinoelämän rakenteen ja kaupan
alan vahvistumisen johdosta näkymät ovat valoisat.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Yleinen tunnelma alueella on huolestuneen odottava. Pohjois-Karjalassa palvelusektorin
näkymiä piristää vahvan kasvun jatkuminen venäläisasiakkaiden määrässä.
Tulevaisuudessa Pohjois-Karjalan Prikaatin lakkauttaminen aiheuttaa runsaita työpaikkamenetyksiä. Kaiken kaikkiaan valtion työpaikkojen vähennysten kokonaisvaikutus nousee yhteensä lähes 500 työpaikkaan. Tosin alueelle on myös tulossa toimintoja.
Merkittäviä investointeja on käynnistymässä eri puolilla maakuntaa. Osa hankkeista
odottaa lopullista käynnistämispäätöstä.
Nopean toipumisen jälkeen edellisestä taantumasta työttömyys kääntyi kasvuun jälleen
loppuvuodesta 2011 lähtien. Työttömyys on heikentynyt vuoden takaiseen verrattuna koko
tämän vuoden ajan, mutta nyt kehitys on tasaantumassa.
Pitkäaikaistyöttömyys on pysytellyt korkealla tasolla. Nuorten työttömyys on kääntynyt
jälleen kasvuun, nuorisotyöttömyys kohdistuu erityisesti Joensuun seutuun.

Keski-Suomen ELY-keskus
Keski-Suomessa elinkeinoelämän ei arvella merkittävästi kohentuvan seuraavan vuoden
kuluessa. Teollisuuden vienti ja liikevaihto ovat olleet laskussa. Työttömyyden osalta tilanteen odotetaan hieman jopa heikkenevän lähitulevaisuudessa. Osaavaa työvoimaa alueella on riittävästi.
Äänekoski on äkillisen rakennemuutoksen aluetta vuoden 2014 loppuun saakka. Keuruun Pioneerirykmentin lakkauttaminen vuoden 2014 loppuun mennessä ja Jämsässä Hallin Ilmavoimien Teknillisen Koulun lakkauttaminen vuoden 2013 loppuun mennessä ovat
seutukunnille merkittäviä takaiskuja sekä suorien että välillisten vaikutusten kautta.
Kaikkien työttömien työnhakijoiden tavoin myös nuorten työttömyyden suhteellinen kasvu on Keski-Suomessa ollut koko maata voimakkaampaa. Pitkäaikaistyöttömien osalta tilanne on huolestuttava.
Avoimia työpaikkoja oli vähemmän kuin vuosi sitten ja avautuvien työpaikkojen vähäinen määrä on ongelma alueella.
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaalla talous- ja työllisyysnäkymiin suhtaudutaan edelleen varovaisen optimistisesti. Metalli- ja puutuoteteollisuudessa tilauskannat ovat edelleen keskimäärin kohtuullisia, mutta yritysten väliset erot ovat kasvaneet. Laajamittaiset yhteistoimintaneuvottelut ovat kuitenkin olleet melko harvalukuisia. Teollisuuden osalta negatiivista on, että yritykset ovat päätyneet yhä useammin irtisanomaan lomauttamisen sijasta.
Asuin- ja korjausrakentamisen aktiivisuus, sekä käynnissä ja suunnitteilla olevat kauppakeskushankkeet vaikuttavat positiivisesti rakennusalan näkymiin. Kaupan ja palveluiden
odotukset ovat varovaiset. Isot vähittäiskaupan toimijat ovat investoineet maakunnassa aktiivisesti, mutta lähivuosina tahdin ennakoidaan rauhoittuvan. Autokaupan osalta markkinatilanne on heikentynyt, mutta laajamittaisilta sopeutustoimilta on tähän mennessä vältytty.
Elintarviketeollisuudessa suuryritysten tekemät alueelliset investoinnit tuovat positiivista virettä ja luovat myös uusia työpaikkoja. Alkutuotannossa trendinä jatkuu tilakoon kasvu ja aktiivitilojen lukumäärän väheneminen.
Huolestuttavaa on Kauhavan lentosotakoulun lakkauttamispäätös, jolla on toteutuessaan myös laajamittaisia aluetaloudellisia vaikutuksia.
Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa 3,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Lomautettujen määrä on noussut hieman. Työvoiman kysyntä
on heikentynyt, minkä seurauksena myös työttömyysjaksojen pitkittyminen on yleistynyt.
Nuorisotyöttömyyden osalta tilanne on kohtuullinen.

Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaalla yleistunnelma on lähinnä odottava. Energiaklusterin avainyritysten tilauskanta on säilynyt hyvällä tasolla ja uusia investointeja on tulossa. Kokkolan seudun kemian teollisuus ja metallinjalostus ovat vakaassa tilanteessa. Pietarsaaren seudulla metsäteollisuuden rakennemuutos jatkuu mutta elintarviketeollisuus on voimakkaassa myötätuulessa. Suupohjan rannikkoseudun toipuminen Kaskisten Metsä Botnian tehtaan lakkauttamisesta kangertelee. Kaustisen seutukunnassa tunnelma on muuttunut negatiivisemmaksi ja varovaisuus on lisääntynyt.
Pohjanmaan maakunnassa työttömyys oli kesäkuussa samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin, mutta Keski-Pohjanmaalla työttömyyden kasvu jatkui.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämässä on Euroopan heikentyneistä talousnäkymistä ja
ICT-alan murroksesta huolimatta varsin kohtuullinen yleisvire. Nokian kesäkuussa julkaistut säästötoimet aiheuttanevat noin tuhannen ihmisen irtisanomisen, kun lasketaan yhteen
Nokian ja sen alihankkijoiden yhteisvaikutus. Nokian edellisen YT-kierroksen johdosta irtisanotut osaajat saivat varsin hyvin töitä, mutta nyt tilanne on vaikeampi. Korkeasti koulutettujen ICT-alan ammattilaisten työttömyys on kasvussa.
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Metalliteollisuuden tilanne on tällä hetkellä varsin hyvä, vaikkakin perinteinen konepajatoiminta on kärsinyt jonkin verran maailmantalouden heikkenemisestä. Puutuotealalla yritysten tilauskannat ovat suhteellisen hyvällä tasolla. Rakennusalan kannalta vilkkainta toiminta on Oulussa. Matkailulla on tällä hetkellä varsin hyvä vaihe menossa
Pohjois-Pohjanmaan maataloutta koetteli kesällä poikkeukselliset tulva- ja sadevahingot, joiden rahallisen määrän on arvioitu olevan noin 20 miljoonaa euroa. Erittäin sateisen
kesän seurauksena myös alueen turvetuotanto jäi alle puoleen normaalista.
Pohjois-Pohjanmaan työttömyys näyttäisi kääntyneen nousuun. Työttömyyden arvioidaan edelleen kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana, jyrkimmin Oulun seudulla.

Kainuun ELY-keskus
Kainuussa lähiajan suhdannenäkymät ovat aiempaan verrattuna hieman vaisummat. Kasvuodotukset kohdistuvat kaivosteollisuuteen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja Kajaaniin rakennettaviin konesalipalveluihin. Puolustusvoimien leikkauksissa ja uudelleenjärjestelyissä Kainuun prikaatin aseman koetaan vahvistuneen. Myös matkailuala suhtautuu tulevaisuuteen odottavasti. Metalliteollisuudella menee lähinnä Transtech Oy:n ansiosta hyvin.
Viime kuukausien aikana työttömyyden nopea väheneminen on kuitenkin pysähtynyt.
Jatkossa työttömyyden uskotaan pysyttelevän kutakuinkin nykytasolla. Ongelma on nyt työttömyyden rakenteessa, erityisesti työttömyyden pitkittymisessä. Työttömistä lähes puolet
on yli 50-vuotiaita ja yhä useammin työttömyys päättyy eläkkeelle. Työttömyyden kasvua
hillitsee työikäisen väestön väheneminen ja ikääntyvän työvoiman poistuminen eläkkeelle.

Lapin ELY-keskus
Yleinen tunnelma alueella on varovainen. Hankkeita ja yritysrahoituksia on niukasti vireillä. Euroopan ja maailman talouden epävarmuustekijät vaikuttavat tulevaan kehitykseen ja
vireillä olevien hankkeiden suunnitelmiin.
Lapissa kaivoshankkeet etenevät pääosin suunnitellusti ja ne luovat positiivisia näkymiä. Kemin ja Rovaniemen energiahankkeita koskevat päätökset viivästyvät. Tuulivoimahankkeita on vireillä useita. Matkailijoiden määrä ja matkailun liikevaihto on kehittynyt hyvin, mutta investointisuunnitelmat ovat vähäiset. Rakentamisessa pääpaino on asuntorakentamisessa, suuria kohteita ei ole vireillä.
Lapissa ja lähialueilla on suunnitteilla suuria investointeja, joilla on merkittävä vaikutus
koko Pohjoisen alueen elinkeinoelämään ja talouskehitykseen. Hankkeita on jo meneillään,
mutta niiden määrä ja laajuus kasvaa lähivuosina.
Työttömyyden kehitys kääntyi kevään aikana kasvuun. Viimeisten kuukausien aikana
työttömiä on ollut enemmän kuin viime vuonna. Työttömyyden kesto on pidentynyt ja nuorten työllistyminen on vaikeutunut.
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Tunturi-Lappi

Elinkeinoelämä

odotukset keväälle 2013

itä-Lappi

Paljon heikompi (2)
Heikompi
(10)
nykytasolla
(46)
Parempi
(8)
Paljon parempi
(1)

Torniolaakso

Rovaniemi

kemi-Tornio
koillismaa

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

Oulunkaari

alueelliset talousnäkymät 2/2012
Oulu

kehys-kainuu

Raahe
Haapavesisiikalatva

Ylivieska
kokkola

kajaani

nivalaHaapajärvi

Pietarsaari

Pielisen karjala

Ylä-savo

kaustinen
Vaasa

seinäjoki

suupohjan
rannikkoseutu

suupohja

20. Government of Åland

Pohjoissatakunta

Pori

Vakkasuomi

joensuu

keuruu
YläPirkanmaa
LuoteisPirkanmaa

Loimaa Forssa

TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu

Raasepori

Varkaus
keskikarjala
savonlinna

joutsa
Mikkeli

imatra
Lahti
Hämeenlinna

kouvola

Riihimäki
salo

sisäsavo

Pieksämäki

Tampere

Turku

16

jyväskylä

jämsä

EteläPirkanmaa

Turunmaa

kuopio

Äänekoski

kuusiokunnat

LounaisPirkanmaa

Rauma

koillissavo

saarijärviViitasaari

järviseutu

kyrönmaa

Loviisa
Helsinki

Lappeenranta
kotkaHamina

Porvoo

Lähde: TEM

alueelliset KEHITYsnäkymät 2/2012

Pohjois-Lappi

Tunturi-Lappi

Työttömyys

odotukset keväälle 2013

itä-Lappi

Paljon heikompi (3)
Heikompi
(26)
nykytasolla
(36)
Parempi
(2)

Torniolaakso

Rovaniemi

kemi-Tornio
koillismaa

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

Oulunkaari

alueelliset talousnäkymät 2/2012
Oulu

kehys-kainuu

Raahe
Haapavesisiikalatva

Ylivieska
kokkola

kajaani

nivalaHaapajärvi

Pietarsaari

Pielisen karjala

Ylä-savo

kaustinen
Vaasa

seinäjoki

suupohjan
rannikkoseutu

suupohja

20. Government of Åland

Pohjoissatakunta

Pori
Rauma
Vakkasuomi

joensuu

keuruu
YläPirkanmaa
LuoteisPirkanmaa

LounaisPirkanmaa

jyväskylä

jämsä

keskikarjala
savonlinna

joutsa
Mikkeli

Lahti
Hämeenlinna

kouvola

Riihimäki

Raasepori

Varkaus

imatra

EteläPirkanmaa

salo

sisäsavo

Pieksämäki

Tampere

Turku

alueelliset KEHITYSnäkymät 2/2012

kuopio

Äänekoski

kuusiokunnat

Loimaa Forssa

Turunmaa

koillissavo

saarijärviViitasaari

järviseutu

kyrönmaa

Loviisa
Helsinki

Lappeenranta
kotkaHamina

Porvoo

Lähde: TEM

TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu

17

Pohjois-Lappi

Tunturi-Lappi

Työvoiman saatavuus
odotukset keväälle 2013

itä-Lappi

Heikompi
(4)
nykytasolla
(47)
Parempi
(15)
Paljon parempi (1)

Torniolaakso

Rovaniemi

kemi-Tornio
koillismaa

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

Oulunkaari

alueelliset talousnäkymät 2/2012
Oulu

kehys-kainuu

Raahe
Haapavesisiikalatva

Ylivieska
kokkola

kajaani

nivalaHaapajärvi

Pietarsaari

Pielisen karjala

Ylä-savo

kaustinen
Vaasa

seinäjoki

suupohjan
rannikkoseutu

suupohja

20. Government of Åland

Pohjoissatakunta

Pori

Vakkasuomi

joensuu

keuruu
YläPirkanmaa
LuoteisPirkanmaa

Loimaa Forssa

TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu

Raasepori

Varkaus
keskikarjala
savonlinna

joutsa
Mikkeli

imatra
Lahti
Hämeenlinna

kouvola

Riihimäki
salo

sisäsavo

Pieksämäki

Tampere

Turku

18

jyväskylä

jämsä

EteläPirkanmaa

Turunmaa

kuopio

Äänekoski

kuusiokunnat

LounaisPirkanmaa

Rauma

koillissavo

saarijärviViitasaari

järviseutu

kyrönmaa

Loviisa
Helsinki

Lappeenranta
kotkaHamina

Porvoo

Lähde: TEM

alueelliset KEHITYsnäkymät 2/2012

Uudenmaan ELY-keskus
Helsingin sk
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Työttömyys
Työvoiman saatavuus

6 kk
+
Mäntsälä
Pukkila
Myrskylä
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karkkila
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yritystoiminta
Työttömyys
Työvoiman saatavuus

Raasepori

Hanko

Raaseporin sk
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Työttömyys
Työvoiman saatavuus
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Porvoon sk
Elinkeinoelämä ja
yritystoiminta
Työttömyys
Työvoiman saatavuus

6 kk
0
0
0
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0
+

Uudellamaalla asui kesäkuun 2012 lopussa 1 557 412 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 8 354
henkilöllä. Vuonna 2010 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 97 797 yritysten toimipaikkaa, joissa oli
henkilöstöä 512 985. Kesäkuun 2012 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 60 677 ja työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 7,1 %.

Tilanne nyt
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Tilanne 6 kk
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verrattuna
nykyhetkeen

Tilanne 12 kk
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+

−

−

Työttömyyden määrä ja rakenne

-

−

−

Osaavan työvoiman saatavuus

0

+

+

Uudenmaan ELY-keskus
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Uudenmaan ELY-keskuksen alue muodostuu Uudenmaan neljästä seutukunnasta, jotka
ovat Helsingin seutukunta, Raaseporin seutukunta, Porvoon seutukunta ja Loviisan seutukunta. Helsingin seutukunnan merkitys ELY-keskuksen alueen ja koko maan kannalta on
tärkeä, sillä Helsingin seutukunnassa tuotetaan kolmannes koko maan arvonlisäyksestä.
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EK:n elokuun suhdannebarometrin mukaan Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen
suhdanneodotukset ovat laskussa, vaikkakin tuotanto kasvoi toisella vuosineljänneksellä.
Uudellamaalla on menossa paljon infrahankkeita, erityisesti pääkaupunkiseudulla, jotka ylläpitävät työllisyyttä ja yritysten liikevaihtoa rakentamisklusterissa. Uudenmaan palveluyritysten suhdanteet heikkenivät hieman kevään ja alkukesän 2012 aikana ja kannattavuus
jäänyt hieman vuoden takaista heikommaksi.
Mustia pilviä ilmaantui myös Uudellemaalle, kun Nokia ilmoitti kesäkuussa laajoista irtisanomisista. Nokiaklusterin luoman teknologiaklusterin osuus oli Suomen BKT:stä yli suurimmillaan kymmenen prosenttia ja nyt osuus pienentynyt tästä merkittävästi. Uudenmaan
osalta Nokian henkilöstövähennykset koskettavat merkittävästi Nokian Espoon yksikköä
sekä välillisesti Nokian alihankkijayrityksiä ympäri Uuttamaata.
Teollisuudessa ja Uudellemaalle tärkeässä ja viennistä riippuvaisesta teknologiateollisuudessa tilaukset ovat vähentyneet ja lähiajan näkymät ovat heikentyneet viime vuodesta. Liikevaihto on pysähtynyt vuoden 2008 tasolle. Viennin vähentyminen näkyy sataman
tavaraliikenteen supistumisena.
Globaaleista uhkista huolimatta elinkeinoelämän näkymät näyttävät suhteellisen vakailta. Mm. rakentamisen, logistiikan, kaupan ja informaatioteknologian liikevaihdot ovat olleet
edelleen kasvussa kevään aikana.
Alkutuotannon (maatalous, metsätalous ja kalatalous) osuus tuotannosta ja työllisyydestä on Uudellamaalla pieni. On odotettavissa että alan merkitys Uudellamaalla entisestään hitaasti vähenee tulevaisuudessa.
Pääkaupunkiseudulla isot irtisanomiset mm. ICT-alalla ja ilmailualalla eivät ole vaikuttaneet merkittävästi työttömyyteen, koska työmarkkinat ovat tähän asti vetäneet melko hyvin. Raaseporissa FNsteelin konkurssi pienellä paikkakunnalla on alueelle vakava ongelma.
Uudellamaalla valtioneuvosto on nimennyt Karkkilan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Myös Hanko ja Raasepori hakevat valtiolta tukea äkillisen rakennemuutoksen perusteella.
Uudenmaan seutukunnissa näkymät näyttävät olevan hiipumassa ja odotettavissa on
todennäköisesti heikohkon kasvun jakso nollakasvun tuntumassa, jossa työttömyyden lisääntyminen jatkunee.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopulla hitusen enemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä sekä alle 25-vuotiaita työttömiä oli 4 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuun lopussa noin
neljännes alueen työttömistä työnhakijoista.
Lähitulevaisuuden näkymät ovat epävarmat. Ryhmälomautukset ovat selvästi lisääntyneet vuodentakaisesta. Puolen vuoden sisällä Uudenmaan seutukuntien työttömyystilanteen odotetaan heikkenevän ja vuoden kuluttua heikkeneminen todennäköisesti jatkuu tai
pysyy ennallaan.
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Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Osaavan työvoiman saatavuudessa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia verrattuna vuodentakaiseen. Työvoiman saatavuudessa ei ole odotettavissa lähiaikoina kovin suuria muutoksia.
Avoimien työpaikkojen määrä oli Uudenmaan ELY-keskuksen alueella kesäkuun lopussa kaksi prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Mikäli työttömyys lisääntyy, on hyvin todennäköistä että yrityksissä rekrytointiongelmat vähenevät, kun osaavaa työvoimaa
on työmarkkinoilla yhä enemmän.
Tällä hetkellä pulaa on etenkin siivoojista, lääkäreistä, perushoitajista, sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöistä sekä opettajista.
Asuntorakentaminen pääkaupunkiseudulla jatkuu suhteellisen vilkkaana. Vuokra-asunnoista on krooninen pula, kun asuntoja rakennetaan enimmäkseen omistusasunnoiksi. Korkeat asumiskustannukset ovat edelleen esteenä työvoiman saannille ja alueen tasapainoiselle kehitykselle.

Helsingin seutukunta
Espoo, Helsinki, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio, Tuusula, Lohja, Karjalohja, Karkkila, Nummi-Pusula,
Vihti ja Sipoo
Helsingin seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 1 437 060 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 8107 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 88 562 toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 55 998.
Helsingin seutukunta

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
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Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
HHelsingin seutukunnassa tuotanto hiipuu ja teollisuustuotanto on laskussa. Viennin taantumisen takia tuotannon kasvuvauhti näyttää jatkavan hidastumistaan. Tulevaisuuden kasvuennusteet ovat varovaisia ja odotettavissa saattaa olla pitempi hitaan kasvun aikajakso.
Vaikka tulevaisuus on globaaleista riskeistä huolimatta epävarma, Helsingin seudun tärkeimpien toimialojen, rakentamisen, majoitus- ja ravitsemusalan, liike-elämän palveluiden,
sekä kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto on kasvanut alkuvuodesta edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden näkymät ovat heikentyneet ja liikevaihto on pysähtynyt vuoden 2008
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tasolle. Tämä johtuu etenkin elektroniikkateollisuuden ja Nokia-klusterin vaikeuksista. Myös
rakennusalan luottamus on laskenut.
Alueen tärkeä toimiala, liike-elämän palvelut, jatkaa todennäköisesti kasvuaan vuonna
myös loppuvuodesta. Epävarmuus taloudessa ei näytä vaikuttavan merkittävästi toimialan
kehitykseen. Toimiala ei ole merkittävän rakennemuutoksen kourissa, mutta ollakseen dynaaminen on senkin pystyttävä uusiutumaan. Toimialalle merkittävää on sähköisen asioinnin lisääntyminen ja uuden teknologian entistä laajempi soveltaminen.
Alueen logistinen saavutettavuus ja yhteydet ovat hyvät. Kuljetusten ennakoitavuutta ja
sujuvuutta haittaa ajoittain kuitenkin pääkaupunkiseudun tieverkon ruuhkaisuus. Lisäksi alueen logistiikka tehostuu, kun Helsingin sataman tavaraliikenteen kapasiteetti kasvaa Vuosaaren rautatielogistiikan kapasiteetin ja tilan kasvaessa kesän lopulla. Alkukesästä sataman
laiturikapasiteettia kasvatettiin ja uusia reittejä otettiin käyttöön mm. Tallinnaan ja Pietariin.
Nokian henkilöstövähennyksiä koskevat yt-neuvottelut ovat osittain vielä käynnissä. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Nokia vähentäisi Espoosta jopa 1700 henkilöä, joista noin puolet sai elokuun alussa irtisanomisilmoituksen.
Moventaksen Karkkilan tuotanto keskitetään vuoden loppuun mennessä Jyväskylään.
Karkkilan tehtaalta käydyt yt-neuvottelut koskivat yli 170 henkilöä, joista reilut 70 henkilöä
on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan jäämässä työttömäksi. Tehtaan alasajo on osaltaan vaikeuttanut alueen metallin alihankkijoiden tilannetta. Valtioneuvosto onkin nimennyt
kaupungin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.
Myönteistä kehitystä edustaa mm. Helsingin telakka, jolle on tullut uusia tilauksia. Parhaillaan telakalla rakennetaan kahta jäätä murtavaa huoltoalusta venäläiselle jättivarustamolle Sovcomflotille ja mm. pelastusalusta Venäjän valtiolle. Sovcomfotin kaavaillaan jatkavan mm. huoltoalusten tilauksia Helsingin telakalta.
Hyvinkää-Riihimäki alueen keskeiset nostoalan yritysten Koneen Hyvinkään tehtaan ja
Konecranesin tilauskannat ovat pysyneet hyvällä tasolla. Näkymät ovat lähitulevaisuuden
osalta hyvät. Nostoalan hyvä tilanne näkyy myös alihankintayrityksissä.
Uutta teollisuustuotantoa on tulossa Mäntsälään, jonne valmistuu ensi vuoden alussa
tölkkitehdas. Tehdas tulee työllistämään noin 120 henkilöä.
Helsingin seudulla on käynnissä useita merkittäviä infrahankkeita, mm. Kehä III:n perusparannus sekä Länsimetron ja Kehäradan rakentaminen. Kehä III:n läntisen osuuden
parannustyöt ovat valmiit ja toisen vaiheen suunnittelu on alkanut. Länsimetron rakentaminen on käynnissä useissa kohteissa. Kehäradan rakentamisessa meneillään on mm. louhinta- ja maanrakennustöitä ja Vantaankosken aseman perusparannus. Merkittävä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantava hanke on kantatie 51:n uudistaminen välillä Kirkonummi-Kivenlahti. Espoon Suurpellon alueen rakentamiseen liittyvä Lukusolmun liittymä Kehä II:lla valmistunee kesällä 2013.
Asuntorakentaminen on korkealla tasolla, mutta uusien rakennuslupien määrä on vähentynyt vuotta aiempaan verrattuna. Merkittäviä asuntorakentamisen kohteita on mm. Espoossa Suurpellon, Saunalahden, Tapiolan ja Suur-Tapiolan alueilla. Helsingissä tärkeitä kohteita ovat mm. Jätkäsaari ja Kalasatama. Vantaalla uusia asuntoja on tullut Aviapoliksen alueelle, jonne on rakennettu myös runsaasti toimitiloja. Jatkossa Vantaan asunto-
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rakentamisessa uusi keskittymä on Marja-Vantaan alue. Asuntorakentaminen on vahvaa
myös Keski-Uudellamaalla, jossa painottuu pääradan lähistö.
Toimitilarakentaminen on pääkaupunkiseudulla edelleen voimakasta. Uusia toimitiloja rakennetaan mm. Kalasatamaan, Töölönlahdelle, Leppävaaraan, Aviapoliksen alueelle
sekä Länsiväylän varrelle. Lisäksi Tikkurilan suuren matkakeskuksen rakentaminen alkanee tämän vuoden aikana.
Helsingin olympiastadionin peruskorjaus käynnistynee pian, sillä valtio on lupautunut
osallistumaan hankkeen kustannuksiin. Peruskorjauksen on määrä valmistua vuoteen 2018
mennessä.
Kaupan liikevaihto kasvoi alkuvuonna toistakymmentä prosenttia, mihin vaikutti osittain
autoverotuksen muutoksen aiheuttama myyntipiikki. Kaupan ala on murroksessa nopeasti
kasvavan nettikaupan takia ja monet Helsingin kivijalkakaupat ovat joutuneet miettimään
liiketoimintaansa uudesta näkökulmasta.
Itä-Helsingissä kauppakeskus Itiksen uudistusprojekti on alkanut. Espoossa Kauppakeskus Ison Omenan laajennus ja liityntäbussiterminaali on tarkoitus rakentaa samaan aikaan länsimetron kanssa. Hyvinkäällä kauppakeskus Willa avautui maaliskuussa ja kokonaisuudessaan kauppakeskus avautuu lokakuussa.
Matkailijoiden määrä on pääkaupunkiseudulla kasvussa. Helsingin sataman matkustajaliikenne oli alkuvuonna yli 4 % suurempi kuin viime vuonna.
Helsingin seutukunnassa informaatioteknologia-alan ongelmat, asuntopula vuokra-asunnoista ja asumisen kalleus jarruttavat alueen talouskasvua. Kasvun turvaamiseksi tarvitaan
uutta työvoimaa koti- ja ulkomailta ja uusia vuokra- asuntoja sekä niiden tehokasta sijoittamista junaratojen ja metroasemien lähelle.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Alueen työttömyys on kääntynyt nousuun. Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa
hiukan enemmän kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Nuorten työttömyys on lisääntynyt
kolme prosenttia, pitkäaikaistyöttömien neljä prosenttia viime vuoteen verrattuna.
Myös ryhmälomautusten määrä on lisääntynyt ja niiden kesto on pidentynyt. Erityisesti Helsingissä, Keravalla, Karkkilassa ja Lohjalla ryhmälomautusten määrä on huomattavasti kasvanut vuoden aikana. Ilmailualan vaikeudet näkyvät mm. Finnairin ja AirFinlandin irtisanomisissa.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Osaavan työvoiman tarvetta on edelleen hoiva-alalla, kiinteistönhuollossa ja palvelualoilla. Tällä hetkellä on pulaa siivoojista, lääkäreistä, perushoitajista, sairaanhoitajista, laboratorio- ja röntgenhoitajista, lastentarhanopettajista sekä rakennusalalla mm. raudoittajista.
Ammatillisista osaajista kuten teknikoista ja talonrakennustyöntekijöistä, muurareista, kirvesmiehistä ja raudoittajista on pulaa. Tietyille miesvaltaisille aloille, kuten hitsaajille, koneistajille, koneasentajille ja teollisuuspuolen sähköasentajille saattaa vapautua työpaikkoja vanhemman väen siirtyessä eläkkeelle.
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Etenkin kiinteistöpalvelualalla on pula siivoojista, kiinteistönhoitajista ja isännöitsijöistä.
Alan työpaikkojen määrä kasvaa tulevaisuudessa.
Pidemmällä aikavälillä haasteena on osaavan työvoiman saatavuus. Työttömien työnhakijoiden koulutustaso ei aina vastaa tarvittavaa osaamista ja yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä on yli kolmannes.
Lähitulevaisuudessa Helsingin seudun työvoiman saatavuus on suurten ikäluokkien
ikääntyessä riippuvaisempaa ulkomailta ja muualta Suomesta tulevasta työvoimasta. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus korostuu entisestään.

Raaseporin seutukunta
Hanko, Inkoo, Raasepori
Raaseporin seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 43953 henkilöä, alkuvuoden aikana kasvua oli 16
henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 3 364 toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 564.
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Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Raaseporin seutukunta on elinkeinorakenteeltaan painottunut perinteiseen tuotannolliseen
teollisuuteen. Kemianteollisuuden näkymät ovat varovaisen positiiviset, sen sijaan muut teolliset alat ovat haastavassa tilanteessa ja tilauskannat ovat ohentuneet. Odotukset lähitulevaisuuden suhteen pysyvät samansuuntaisina. Palveluissa matkailu ja hoiva-ala ovat kasvussa. Jälkimmäisen kasvua edesauttaa väestön ikääntyminen. Raaseporin vahvuuksiin voidaan lukea alueen logistinen sijainti, kaksikielisyys, luonto sekä runsas vapaa-ajanasutus.
Hangon sataman osalta autonvienti Venäjälle on toistaiseksi vetänyt hyvin, mutta transitioliikenne itänaapuriin tulee kuitenkin olemaan jatkossa suuri kysymysmerkki. Suuri haaste onkin säilyttää kilpailukyky suhteessa Venäjän satamiin, Pietariin ja Ust Lugaan. Tällä
hetkellä satamaan suunnitellaan logistiikkakeskusta, johon voitaisiin koota alueen vientiyritysten pienempiä tavaratoimituksia.
Alueen elinkeinoelämälle tärkeitä hankkeita ovat vuosia tapetilla ollut Hanko-Hyvinkää
junaradan sähköistäminen ja Kehä V-hanke eli valtatie 25:n ja kantatie 55:n välinen yhteys Hangosta Porvooseen. Tällä hetkellä valtatietä 25 kunnostetaan.
Raaseporin elinkeinoelämän ja työllisyyden kannalta teräsyhtiö FNsteelin konkurssi oli
kova takaisku, jonka johdosta Hanko ja Raasepori hakevat valtiolta tukea äkillisen raken-
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nemuutoksen perusteella. Konkurssin myötä työpaikkansa menetti suoraan yli 200 henkilöä. Konkurssin vaikutukset heijastelevat myös alueella toimiviin alihankintayrityksiin. Myös
tehtaan ympäristönsuojelukysymykset kuten kaatopaikkojen asianmukainen lopettaminen
yms, edellyttävät toimenpiteitä ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Konkurssipesä etsii tehtaalle kuitenkin jatkajaa.
Matkailualalla Billnäsin ruukkialueelle rakennettava matkailu- ja kongressikeskus tuonee
valmistuessaan noin runsaasti uusia työpaikkoja, vaikkakin aikataulu näyttää viivästyvän.
Myös Hangon Tehtaanniemen hotellihanke on viivästynyt ja uutta rakennuslupaa haetaan.
Raaseporiin Tammiharjuun suunnitellaan uutta laajaa asuinaluetta. Österbyhyn rakennetaan parhaillaan pientaloja. Ensimmäiset talot ovat valmiina 2013.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Raaseporin seutukunnassa työttömyys on lisääntynyt pahasti. Noin 200 henkilöä jäi vastikään työttömäksi, kun FNsteel meni konkurssiin. FNsteelin konkurssi uhkaa arvioiden mukaan noin 200 alihankkijan työpaikkaa, esim. Fjäder Group ilmoitti irtisanovansa 33 työntekijää Koverharin toimipisteestä. Myös ABB Service ilmoitti irtisanovansa 40 työntekijää
Koverharin tehtaalta.
Raaseporissa on teollisuudessa ollut kuluvan vuoden aikana muitakin henkilöstövähennyksiä. Fiskars puolestaan vähentää 68 työntekijää Billnäsin tehtaalta. Osa vähennyksistä toteutetaan eläkeratkaisuin. Komas Oy on aloittanut elokuun puolessa välissä yt-neuvottelut Karjaan yksikössään.
Nuorten työttömyys on myös lisääntynyt, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuodentakaiseen.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Rakennusalalla työvoiman kysyntä on hiljentynyt, mutta palvelualoilla, etenkin matkailualalla tarvitaan osaavaa työvoimaa kesäisin.
Rekrytointiongelmia on edelleen terveydenhuollossa ja hoiva-alalla. Pulaa on lääkäreistä, sairaanhoitajista, perushoitajista, ravintola-alalla kokeista ja tarjoilijoista sekä sosiaalityöntekijöistä. Myös kemianteollisuudessa on jonkin verran työvoimapulaa.
Yhä suurempi ongelma alueella tulee olemaan korvaavien työpaikkojen löytäminen viime aikoina teollisuudessa irtisanotuille henkilöille, joilla koulutuspohja on usein alhainen.
Suomenkielistä koulutusta on niukasti tarjolla. Suomenkielinen nuoriso hakeutuu ammatilliseen koulutukseen esim. Lohjalle ja pääkaupunkiseudulle.
Puutarha-ala on myös selvässä kasvussa, ja etenkin keväällä rekrytointi oli kovassa
vauhdissa. Alueella puhutaan jo kasvualasta. Alalle palkataan työntekijöitä ulkomailta, mm.
Thaimaasta parhaimman sesongin ajaksi.
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Porvoon seutukunta
Askola, Myrskylä, Pukkila, Porvoo, Sipoo
Porvoon seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 57 938 henkilöä, alkuvuoden aikana kasvua oli 170
henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 4 178 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,0 % ja työttömiä työnhakijoita oli 2 304.

Porvoon seutukunta
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
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Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Porvoon seutukunnassa kauppa, liike-elämän palvelut, julkiset palvelut ja matkailu ovat
tärkeitä alueen elinkeinoelämälle. Kasvu näyttää pysähtyneen ja tunnelmat ovat varovaisen vakaat. Yrityksiä perustetaan edelleen edellisvuosien tahtiin ja toistaiseksi uhkia ei ole
näkyvissä.
Porvoon taidetehtaan kulttuuri- ja kongressikeskuksen myynti on lähtenyt hyvin käyntiin ja kesän aikana mm. vaateliike H&M avaa sinne ison myymälän. Myös mm. Seppälä
on ilmoittanut avaavansa Taidetehtaalle oman liikkeensä. Porvooseen kaivattaisiin kipeästi hotelliyrittäjää, jotta majoitusresurssit paranisivat.
Öljynjalostus ja petrokemia, energia- ja ympäristöteknologiaan alat ovat yhä pysyneet
vahvoina. Alueen tärkeimmät yritykset ovat Neste, Ensto, Norpe ja Borealis. Yritysten näkymät ovat pysyneet vakaina. Borealiksen Porvoon tuotantolaitosten suurseisokki tuo syksyllä alueelle 1 500 ulkopuolista työntekijää noin 50 yrityksestä.
Asuntoja rakennetaan lähitulevaisuudessa Porvoon Kerkkooseen. Lisäksi mm. Ala-Näsiin ja Pukkilaan suunnitellaan uusia asuntoja. Sipoo puolestaan kaavailee Talmaan isoa
asuntoaluetta, kauppakeskittymää, koulua ja päiväkotia. Usein ongelmana on, etteivät rakennushankkeet työllistä juurikaan paikallisia rakennusmiehiä.
S-ryhmä avasi huhtikuussa Sipoon Basstukärriin uuden käyttötavaroiden logistiikkakeskuksen. Keskusliikkeen suunnitelmissa on rakentaa myöhemmin massiivisen elintarvikevarasto, joka saattaisi osittain korvata nykyisen Kilon logistiikkakeskuksen. Toteutuessaan
tämä logistiikkakeskus olisi Sipoon suurin yksityinen työnantaja
Junaradan puuttuminen alueelta jarruttaa etenkin rakentamisen logistiikkaa sekä alueen työvoiman liikkuvuutta sekä uusien kasvuyritysten tuloa alueelle.
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Työttömyyden määrä ja rakenne
Porvoon seutukunnassa on kaksi prosenttia enemmän työttömiä kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömien määrä on lisääntynyt 15 prosenttia sekä pitkäaikaistyöttömien määrä 5 prosenttia. Yli 50-vuotiaiden työttömyys on kasvanut neljä prosenttia.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työvoimapulaa on mm. hammaslääkäreistä ja muista terveysalan osaajista, sosiaalityöntekijöistä, opettajista, päivähoitajista vartijoista sekä siivoojista.
Vanhusten hoivapalveluihin tarvitaan merkittävästi työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa.
Porvoo on ottanut käyttöön palvelusetelit, joilla hoivapalveluja voi ostaa yksityisiltä alan
yrityksiltä. Myös vuonna 2013 rakennettavan Johannisbergin palvelutalon hoivapalvelut
on suunniteltu hankittavan ostopalveluna. Myös Askola myöntää palveluseteliä oman kunnan asukkaille.

Loviisan seutukunta
Lapinjärvi, Loviisa
Loviisan seutukunnassa oli kesäkuun 2012 lopussa 18 461 henkilöä, alkuvuoden aikana väestö kasvoi
61 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 693 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 750.

Loviisan seutukunta
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Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Loviisan seutukunnan elinkeinoelämä nojaa pieneen ja keskisuureen teollisuuteen sekä
kaupan palveluihin. Elinkeinoelämän tilanne on heikentynyt viime vuodesta.
Trendinä on teollisuuden väheneminen, palveluiden lisääntyminen ja julkisten palveluiden väheneminen alueella. Poliisia ollaan parhaillaan lakkauttamassa Loviisasta, TE-toimiston toimipiste lopetetaan ja suomenkielinen lukio on lopettamisuhan alla. Lakkauttamiset osaltaan heikentävät alueen imagoa.
Lisäksi ongelmana on nuorten muutto alueelta, väestön ikääntyminen sekä uusien kasvuyritysten ja investointien puute. Tulevaisuudessa on vaarana, että alue näivettyy.
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Alueen suurteollisuuden edustajan Fortum Loviisan voimalaitoksen näkymät ovat ennallaan. Kaupassa ja palveluissa nykytilanne on aavistuksen viimevuotista huonompi.
Pienemmillä metalli- ja konepajayrityksillä menee puolestaan hiukan paremmin, kun tilaukset ovat lisääntyneet ja pienten yritysten välinen yhteistyö on kehittynyt. Mm. Dust Control Systems ja veneitä valmistava Boomeranger Boats ovat kasvaneet. Petrokemian ala
on pysynyt vahvana. Pahvi- ja paperipakkauksien valmistaja Elteten sekä sähkölämmityselementtien valmistaja Lovalin tilanteet ovat pysyneet vakaina.
Yritysten perustamisessa ollaan jääty 2000-luvun alimmalle tasolle. Itä-Uudenmaalla
yrityspalvelut ovat uudelleen järjestetty, kun Uudenmaan uusyrityskeskukseen (Posintra)
liittyivät kaikki Itä-Uudenmaan kunnat: Loviisa, Lapinjärvi, Myrskylä ja Pukkila.
Vihreän Moottoritien Koskenkylä-Kotka E 18 valmistuminen Koskenkylästä Vaalimaalle piristänee aluetta ja parantaa Loviisan logistisia rakenteita, mutta se ei ole tuonut merkittävästi työpaikkoja loviisalaisille.
Valtatie 7 rakentaminen moottoritieksi välillä Koskenkylä – Kotka – Loviisa rn on vielä
käynnissä.ja avataan osittain liikenteelle vuonna 2013. Hanke on erittäin tärkeä raskaan
rekkaliikenteen aiheuttamien ruuhkien pienentämiseksi, sillä tavarakuljetukset Suomen ja
Venäjän välillä ovat jatkaneet kasvuaan.
Lahti-Loviisa välisen rautatieyhteyden mahdollinen lakkauttaminen uhkaisi myös sataman toimintaa.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Loviisan seutukunnassa työttömien määrä oli kesäkuun lopussa jonkin verran pienempi kuin
vuotta aiemmin. Ongelmana on kuitenkin pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömyyden lisääntyminen. Toisaalta väestön vanheneminen lisää työvoiman poistumaa muutaman vuoden päästä.
Hyvänä uutisena on tuulivoimaloillle osia rakentava metallialan yritys Holming Worksin noin
parinkymmenen henkilön takaisin rekrytointi. Lähitulevaisuudessa työttömyystilanne pysynee
melko vakaana Vihreän moottoritien tietyömaan rakentamisen ja eläkkeelle siirtymisten takia.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työvoiman saatavuudessa tilanne on hieman parantunut vuodentakaiseen verrattuna. Silti
toisen asteen koulutus ei täysin vastaa alueen yritysten vaatimaa osaamista. Saatavuusongelmia on tällä hetkellä etenkin hoitoalan, ruotsinkielisten opettajien sekä vartijoiden ammateissa. Myös rakennusalalla tarvitaan mm. eristäjiä ja talonrakennustyöntekijöitä.

Lisätietoja
Sasu Pajala
Projektipäällikkö
Uudenmaan ELY-keskus
puh. 0295 021 120
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Varsinais-Suomessa asui kesäkuun 2012 lopussa 467 502 henkilöä. Vuonna 2010 Varsinais-Suomessa oli 34 416 yritysten toimipaikkaa ja niissä oli henkilöstöä 123 768. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,5 % ja työttömiä työnhakijoita 22 546.
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Normaalia heikompi suhdannetilanne ja edelleen heikkenevät suhdannenäkymät koko Suomen taloudessa näkyvät myös Varsinais-Suomen taloudessa epävarmuutena ja investointien vähyytenä. Tilannekuva vaihtelee kuitenkin huomattavasti eri yritysten, toimialojen ja
jopa seutujen välillä. Samalla seudulla ja saman toimialan sisällä on sekä menestyviä että
toimintaansa voimakkaasti saneeraavia yrityksiä.
Teollisuudessa koneita ja laitteita valmistavat yritykset ovat menestyneet parhaiten, samoin meriteollisuuden projektit ulkomailla ja kotimaassa ovat toistaiseksi kasvussa. Nokian
Salon tehtaan lopettamispäätös välillisine vaikutuksineen on isku koko maakuntaan, vaikka
tuotekehitykseen ja tukitoimintoihin onkin jäämässä noin 1 500 työpaikkaa. Elektroniikkateollisuus vastasi vielä vuonna 2008 noin neljänneksestä Varsinais-Suomen BKT:sta, mutta
ennakkotietojen mukaan vuonna 2011 osuus jäi 5 prosenttiin. FNsteelin ajautuminen konkurssiin sulkee historiallisestikin merkittävän Taalintehtaan valssaamon ja pakottaa Turunmaahan kuuluvan Kemiönsaaren hakeutumaan ÄRM-alueeksi. Myös Cloetta-konserniin
kuuluva Leafin Auran tehdas sulkee ovensa vuoden loppuun mennessä. Toisaalta VakkaSuomessa Valmet Automotive on tehnyt sopimuksen 100 000 uuden henkilöauton tuotannosta lähivuosina samalla kun Finnprotein rakennuttaa laajaa soijajalostamokokonaisuutta Uuteenkaupunkiin.
Vakka-Suomen investointivilkkaus on positiivinen poikkeus yleisestä kehityksestä ja
alueen työllisyys onkin selvästi kohenemassa lähivuosina. Myös Loimaan seudun tilanne
on normaalia vakaampi menestyvän koneklusterin ja vahvan pk-sektorin johdosta. Turun
telakan työllisyys on toistaiseksi hyvä kahden matkustaja-aluksen rakentamisen vaikutuksesta. Toisaalta rakentamisen suhdannetilanne on heikkenemässä mm. energiasaneeraukseen ja vuokra-asuntotuotantoon saatujen tukien loputtua. Myös kuluttajien heikkenevät
tulevaisuuden odotukset ja heikkenevä ostovoimakehitys heikentää kaupan alan ja palveluiden odotuksia. Kokonaisuutena talouden epävarmuus vaikuttaa kasvun hidastumiseen
myös Varsinais-Suomen alueella.
Kuljetuksista voidaan todeta, että raskaan liikenteen määrät Varsinais-Suomessa eivät ole vieläkään nousseet takaisin vuoden 2008 tasolle. Suurimpina syinä vajeeseen ovat
Lounais-Suomen satamaliikenteen pieneneminen ja tuotannon väheneminen alueella. Esimerkiksi tammi-kesäkuussa alueen satamien kautta tapahtuneen ulkomaankaupan volyymi
väheni paljon enemmän kuin muualla Suomessa. Liikkeelle lähteneellä valtatie 8:n uudistuksella on kiire koko lounaisrannikon satamien ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta.
Vuoden 2012 alussa työllisyystilanne kehittyi verkkaisesti positiiviseen suuntaan. Valitettavasti kesällä näyttää tapahtuneen käänne huonompaan suuntaan - ainakin työttömyyden kehityksessä. Työllisten määrä väheni Varsinais-Suomessa syksyyn 2010 saakka ja
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senkin jälkeen kasvu on ollut marginaalista. Voidaan sanoa että taantumasta ehdittiin lähes toipua, mutta työpaikkoja on 15 000 vähemmän kuin vuonna 2008. Tämä merkitsee
lähes 7% :n menetystä kun koko maassa vastaava menetys oli 3,5%. Vuodesta 2011 alkaen työllisten määrä on hieman kasvanut, mutta kasvu on ollut lähinnä yli 65-vuotiaiden
työllisyyden kasvua. Teollisuuden työpaikkoihin on menetyksistä kohdistu¬nut yli puolet.
Taantuman kuluessa Varsinais-Suomessa vähenivät teolliset työpaikat viidenneksellä ja supistuminen jatkuu edelleen. Teollisuuden työpaikkojen menetyksestä merkittävä osuus perustuu selvästi alueen meriteollisuuden tilanteeseen ja matkapuhelintuotannon asteittaiseen
alasajoon, mutta myös laajemmin metalli- ja elektroniikkateollisuuden rakennemuutokseen.
Taantuma näyttäytyi Varsinais-Suomessa mm. uusien avointen työpaikkojen määrän vähenemisenä, jota kesti yhtäjaksoisesti 21 kuukautta. Vuoden 2009 pohjalukemista kysyntä nousi vuonna 2011 lähelle 2008 tasoa, vaikka talouden tunnusluvut olivat aivan erilaiset. Kuluvana vuonna kysyntä on supistunut erityisesti kesän aikana, mutta tähän saakka
kysyntä on pysynyt varsin normaalilla tasolla eri ammattiryhmissä. On kuitenkin todettava
että työvoiman kysyntä Varsinais-Suomessa on kasvanut parin viime vuoden aikana selvästi enemmän kuin suhdannetilanne edellyttää. Tämä tarkoittanee sitä että eläkkeelle siirtyvien ikäluokkien suuruus on alkanut näkyä konkreettisesti työmarkkinoiden toiminnassa.
Työttömien määrä kääntyi maakunnassa laskuun syyskuussa 2010. Seuduista viimeisenä käänne laskuun tapahtui Turun seudulla vuoden lopulla. Vientitaantumasta ovat seuduista ripeimmin toipuneet työllisyyden suhteen Loimaa ja Vakka-Suomi. Kuluvan vuoden
aikana maakunnassa tilanne on yleisesti heikentynyt. Kun vuoden 2011 aikana Turunmaalla näkymät muuttuivat paremmiksi on tilanne nopeasti vaikeutumassa. Syynä Kemiönsaaren suurimman työnantajan konkurssi kesäkuussa. Työttömyys on vähenemässä vielä Turun seudulla, mutta Salon seudulla tilanne on edelleen vaikeutumassa.
Työttömyysaste Varsinais-Suomessa ylitti syksyllä 2010 ensi kertaa yli 30 vuoteen koko
maan vastaavan. Eikä tilanne ole tästä muuttunut lukuun ottamatta muutaman kuukauden
jaksoa kuluvana vuonna. Käänne huonompaan näyttää tapahtuneen kesällä alueellisesti
tärkeiden yritysten toiminnan supistusten vauhdittamana.
Kesään 2011 saakka oli Varsinais-Suomen seuduille yhteistä verrattain vaikean nuorten työttömyystilanteen asteittainen helpottuminen. Sen jälkeen nuorten työttömyys kääntyi kasvuun Salon ja pian myös Turun seudulla. Muilla seuduilla aleneminen on pysynyt
trendinä, joskin Turunmaalla kehitys on selvimmin hakemassa suuntaansa. Nuoria on täten edelleen työttömänä lähes kaksi kertaa enemmän kuin keväällä 2008. Ongelmana rinnalle on noussut pitkäaikaistyöttömyys ja sen myötä rakennetyöttömyys, jotka ovat viime
kuukausina olleet lievässä kasvussa. Näillä näkymin sekä nuorten että pitkäaikaistyöttömyys kasvaa syyskaudella ja uhka niiden kasvun jatkumisesta pysyy merkittävänä talouden hitaan kasvun oloissa.
Heikkenevien kansainvälisten suhdanteiden myötä työllisten määrän kasvu hiipuu syyskaudella myös Varsinais-Suomessa. Tähän liittyy työttömien määrän käänne kasvuun. Nuorten tilanteen lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden suuri määrä tuo omat haasteensa syyskaudelle 2012 – ja seuraavallekin vuodelle
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Turun seutukunta
Turku, Raisio, Lieto, Paimio, Nousiainen, Mynämäki, Sauvo, Masku, Naantali, Kaarina,
Rusko
Turun seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 311 970 henkilöä, Alkuvuoden aikana kasvua oli 312
henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 20 001 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,6 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 16 165.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Turun seudun vahvuudet ovat elinkeinorakenteen monipuolisuus (teknologiateollisuus ml.
meriteollisuus, lääkkeiden ja diagnostisten tuotteiden, elintarvikkeiden valmistus), kaupan
ja palveluiden keskittymät sekä koulutetun työvoiman hyvä saatavuus. Myös logististen palveluiden saatavuus ja monipuolisuus on alueella hyvä. Haasteena on teollisten toimialojen rakennemuutoksen hallinta.

Yleinen tunnelma alueella
Suhdannetilanne ja -näkymät vaihtelevat toimialasta ja yrityksestä riippuen huomattavasti. Yleisesti suhdannetilanne on normaalia huonompi, esim. rakennusalan tuotantomäärät
ovat huomattavan alhaalla. Kaupan alan ja palveluiden tulevaisuuden näkymät ovat myös
heikentyneet laskevan ostovoimakehityksen vuoksi. Toisaalta meriteollisuudessa tilauskanta on lyhytaikaisesti vahvistunut vuosien 2010 ja 2011 suhdannekuopasta.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Turun telakan työtilanne on noin vuoden tähtäimellä hyvä, mutta uusia tilauksia kaivataan
jo nopeasti, koska telakan tuotantokapasiteetti on vain puoliksi käytössä. Rakenteilla oleva matkustaja-alus Viking Grace valmistuu tammikuussa 2013, jonka lisäksi rakenteilla on
offshore-moduleja syksyn aikana. Myös TUI Cruises –varustamon tilaaman risteilijäaluksen rakentaminen on jo aloitettu ja sen on määrä valmistua keväällä 2014. Henkilöstön lomautuksilta ei vältytä nykyistenkään tilausten avulla, vaan uusia tilauksia tarvitaan nopeasti. Meriteollisuuden laitetoimittajat ovat löytäneet uusia vientimarkkinoita ja uusia asiakasaloja mm. rakennusalan.
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Muun metalliteollisuuden tilauksissa ei ole juurikaan kasvun merkkejä, konepajateollisuuden tilanne on jonkin verran parempi kuin muun metalliteollisuuden.
Turun seudulla ei ole käynnissä merkittäviä yt-prosesseja, joskin kuljetusala irtisanoo
hieman henkilöstöä ulkomaankaupan tilanteen vuoksi.
Rakentamisen volyymit ovat selvästi tippuneet vuoden 2006 korkeasuhdanteesta, eivätkä odotukset ole positiiviset jatkoa ajatellen. Energiasaneerausten ja vuokra-asuntotuotannon tuen päättyminen näkyy rakennusmarkkinoilla selvästi. Mainittavia käynnissä olevia investointeja alueella ovat mm. Skanssin, Kupittaan ja Telakkarannan alueiden asuntorakentaminen sekä kaupan alan investoinnit. Yleiset suhdanneodotukset ovat jonkin verran normaalia heikommat

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työllisyystilanne on työttömyyden kehityksen valossa jäänyt Turun seudulla VarsinaisSuomen keskimääräistä heikommaksi. Taantuman alettua tapahtui voimakas käänne Turun seudulla vasta kesällä 2009, mutta vastaavasti huonompi kausi muodostui pitemmäksi kuin muualla Varsinais-Suomessa ja koko maassa. Tuloksena tästä kolme vuotta kestäneestä tilanteesta työttömyysaste on nykyisellään Turun seudulla 11,4 %, joka on 3,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2008 alussa, kun koko maassa vastaava tason korotus on 2,0 prosenttiyksikköä.
Työttömyys kasvoi Turun seudulla vuoden 2010 lopulle eli pitempään kuin muissa maakunnallisissa keskuksissa. Työttömyyden kehitystrendit pysyivät samantyyppisinä vuoden
2011 lopulle saakka kun työttömyyden eri lohkojen kuten nuorten työttömyyden kohdalla
aleneminen oli hitaampaa kuin muualla maassa. Pitkäaikaistyöttömyys oli kasvussa Turun
ja Salon seuduilla pisimpään koko maassa. Valitettavasti pitkäaikaistyöttömyys on kääntymässä kasvuun jälleen myös Turussa, kuten on jo tapahtunut nuorten ja yleisen työttömyyden osalta..
Työttömyyden supistuminen on Turun seudulla ollut ennen muuta miesten ja metallialan
työttömyyden vähenemistä. Kuluvan vuoden aikana on lisäksi ollut lomautettujen määrän
vähenemistä – työttömien työnhakijoiden määrä ei ole vähentynyt. Vuoden 2011 aikana
Turun seudun kehityskuva muuttui merkittävästi: samalla kun positiivinen kehitys hidastui
muualla Suomessa, se saikin Turun seudulla uutta vauhtia.
Mikäli suhdannetilanne ei merkittävästi heikkene lähikuukausina, työttömien ja nuorten
työttömien määrät kasvavat edelleen Turun seudulla, mutta maltillista tahtia. Samoin edellytyksin työllisyystilanne saattaa kohentua vuoden 2013 aikana meriteollisuuden vetoavulla

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Varsinais-Suomen ammattibarometri 2/2012 perusteella seuraavan puolen vuoden aikana koetaan rekrytointiongelmia erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelutehtävissä, mutta myös
ravitsemisalalla ja opetusalalla.
Syksyn 2008 jälkeisenä vuonna Turun seudulla avointen paikkojen määrä vähentyi kolmanneksella ja muutenkin muutos seurasi läheisesti koko Varsinais-Suomen trendejä. Voi-
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makkaasti aiemmin kasvaneet metalliteollisuus ja rakentaminen muuttuivat aloiksi joilla työvoiman kysynnän hiipuminen oli voimakkainta.
Uusien avointen työpaikkojen määrä Turun seudulla kääntyi kasvuun jo vuoden 2010
alkukuukausina.. Myönteinen kehitys on jatkunut 2011 aikana niin että työtilaisuuksia oli
tarjolla miltei saman verran kuin vuonna 2008. Työvoiman kysyntä on vaimentunut lievästi
(5 %) Turun seudulla kuluvana vuonna. Palveluissa kysyntä on vuoden 2008 tasolla, mutta metalli- ja muussa teollisuudessa, kuljetuksissa sekä rakentamisessa kysyntä on selvästi alemmalla tasolla kuin taantumaa edeltävänä aikana.
Viime kuukausina kysyntä on vähentynyt palvelualalla. Selvintä lasku on ollut kaupan
alalla, siivoustehtävissä mutta myös hotelli-ravintola-alalla. Lievintä supistuminen on ollut
hoitoalalla ja toimistotyössä. Työvoiman kysyntä supistunee vuoden 2012 ajan pysyen kuitenkin lähellä nykyistä tasoa.

Salon seutukunta
Somero, Salo
Salon seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 64 413 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 138
henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 5 422 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,6 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 3 514.

Salon seutukunta
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Salon seutu on ollut yli kaksi vuotta äkillisen rakennemuutoksen alue elektroniikkaklusterissa vuodesta 2008 läpikäydyn rakennemuutoksen vuoksi. Viiden vuoden aikana seutu
on menettänyt noin 6000 työpaikkaa rakennemuutokseen liittyen. Merkittävimpänä haasteena on houkutella ja kehittää uutta korvaavaa yritystoimintaa Nokian ja siihen kytköksissä olevan hiipuvan liiketoiminnan tilalle.
Haasteena ja mahdollisuutena on myös viime aikoina vapautuneen osaavan työvoiman
uudelleen sijoittuminen Salon tai lähialueiden yrityksiin. Saloon on jäämässä arvioiden mukaan noin 1 400–1 500 henkeä Windows-puhelinten tuotekehitykseen (ja tukitoimintoihin),
minkä säilyminen on alueelle ensiarvoisen tärkeää.
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Yleinen tunnelma alueella
Viime vuosien ja aivan viimeaikaisten työpaikkamenetysten vuoksi yleinen tunnelma alueella
on varovaisen odottava ja epävarmuus tulevasta kehityksestä on keskimääräistä suurempaa. Esimerkiksi talonrakentaminen on lähes pysähdyksissä, uudiskohteita ei ole alkanut.
Toisaalta kaupan alan ja myös teollisuuden investointeja on käynnissä lähes normaalisti.
Yritystukien ja kansainvälistymistukien (vientirengas) kysyntä on ollut kiitettävän vilkasta.
Suunnitteilla, haussa ja käynnissä on useita investointihankkeita. Alueella on edelleen kasvavia ja investoivia yrityksiä usealla eri toimialalla. Yrityksillä on edelleen intoa olla yhteistuumin mukana kehittämässä aluetta, mikä näkyy osallistumisaktiivisuutena erilaisiin yrittäjille suunnattuihin tilaisuuksiin.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Nokia sai heinäkuussa 2012 yt-neuvottelut osittain päätökseen ja ilmoitti, että Salon matkapuhelintehdas (780 työntekijää) suljetaan syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi on käynnissä muita yt-neuvotteluja, joiden vaikutuksista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Arvioiden mukaan Nokia työllistäisi ensi talvena enää 1 400–1 500 työntekijää, kun 2007–2008 vakinaisia työntekijöitä oli yli 5000. Suoraan tehtaan lopettamisesta johtuvia muita henkilöstövähennyksiä on toteutunut, esim. matkapuhelinten kuoria viimeistellyt Foxconn on irtisanonut 130 työntekijäänsä, lisäksi DHL:n sekä henkilöstöravintola Sodexo ovat vähentäneet
henkilöstöään. Yhteensä tehtaan lopettaminen vaikuttaa noin 300–400 työpaikan leikkauksiin alihankintaverkostossa.
Prosessiteollisuuden säiliöitä valmistava Ceikomix ajautui konkurssiin kesäkuussa, terästuotevalmistaja Halikko Works ajautui yrityssaneeraukseen heinäkuussa ja konepajakonserni Mesera päätti siirtää nosturituotantonsa Paimioon.
Huonojen yritysuutisten vastapainoksia on myös uutisia isoista tilauksista ja tuotannon laajennuksista (Arvo Piiroinen, Finnfoam) sekä monista kasvussa olevista yrityksistä
eri toimialoilla. Käynnissä on mm. Halikon Prisman laajennus ja eristyslevyvalmistaja Finnfoamin merkittävä tuotannon ja toimitilojen laajennus. Tilanne ja näkymät yritysten välillä
vaihtelevat voimakkaasti.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Syksyn 2008 käänteen vaikutusta korosti Salon seudulla käynnissä ollut rakennemuutos:
työttömyyden kasvu Salossa oli selvästi voimakkaampaa kuin muualla Varsinais-Suomessa. Tämä liittyi lomautusten kohdentumiseen seudulle. Vaikein oli tilanne nuorten kohdalla
vuoden 2009 lopulle saakka, sillä pahimmillaan nuorten työttömyys lähes kolminkertaistui
vuotta aiempaan verrattuna. Nuorten työttömyys kääntyi kuitenkin ensimmäisenä laskuun
juuri Salon seudulla, mutta supistumista kesti vain vuoden päivät ja nuorten työttömyys on
kasvanut seudulla toista vuotta. Yleisesti työttömyyden kehitys seudulla on seurannut tätä
muuta maakuntaa selvästi heikompaa kehityslinjaa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut kuluvana vuonna kiihtyvällä tempolla.
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Nykyisellään Salon seudulla työttömyysaste on maakunnan korkein eli 13,3 %, joka on
6, 4 % -yksikköä korkeampi kuin vuoden 2008 kesällä. Eli yhteenvetona voitaneen sanoa,
että työ rakennemuutoksen hoitamiseksi on vasta alkutaipaleella.
Työllisyystilanteen kehitys on ollut viime vuodet Salossa haasteellisempaa kuin yleensä maakunnassa. Vuoden 2011 aikana lievä positiivinen vire heikentyi ja nuorten työttömyys kääntyi uudelleen kasvuun keväällä 2011 ja sittemmin yleinen työttömyyskin kääntyi
kasvuun keväällä 2012. Epävarma tilanne korostanee yritysten varovaisuutta uuden henkilöstön palkkaamisessa, mikä osaltaan vaikuttaa siihen että työllisyystilanne seudulla vaikeutuu vuoden loppuun mennessä merkittävästi jo toteutuneiden ja tiedossa olevien irtisanomisten johdosta.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Varsinais-Suomen ammattibarometrin 2/2012 perustella seuraavan puolen vuoden aikana ennakoidaan työvoimapulaa vain sairaanhoidon ja sosiaalialan tehtävissä. Julkistalouden kärjistyneen niukkuuden oloissa uusrekrytoinnit alalle ovat jäissä, mikä helpottanee myös yksityisellä sektorilla koettavaa pulaa. Toisaalta ylitarjontaa on tulossa runsaasti elektroniikka- ja tietotekniikan kokoojista sekä asentajista, talonrakennustyöntekijöistä ja
varastotyöntekijöistä.
Työvoiman kysynnän valossa Salon seudun matkapuhelintuotannon ulkopuolinen yrityskenttä on kohtalaisesti toipunut syksyn 2008 jälkeisestä taantumasta. Erityisesti palveluissa (kauppa ja hoitoala), mutta myös metalliteollisuudessa ja kuljetuksissa kysyntä on
saavuttanut taantumaa edeltäneen tason.
Avointen työpaikkojen määrä kääntyi 2010 alussa kasvuun niin että työtilaisuuksia oli
vuoden aikana tarjolla neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2011 aikana kasvutahti kiihtyi niin että kysyntä koheni vielä yli kolmanneksella edellisestä vuodesta. Työvoiman kysyntä on hieman vähentynyt tai pysynyt ennallaan kuluvan vuoden aikana. Kysyntä tuskin kasvaa lähikuukausina ja kansainvälisistä suhdanteista tarvitaan vetoapua tilanteen kohenemiseksi vuoden 2013 aikana.
Salon seudulla on tilanne erityisen haastava, koska rakennemuutos on ajanut varsin
nopeasti myös julkisen talouden kestokyvyn raja-alueelle, mikä on jo heijastunut työvoiman käyttöön mm. lomautusten muodossa.

Loimaan seutukunta
Oripää, Aura, Tarvasjoki, Koski Tl, Marttila, Loimaa, Pöytyä
Loimaan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 37 206 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 104 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 4 051 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,1 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 1 216.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Alueen vahvuutena on pk-valtainen, vahvasti omiin tuotteisiin ja tuotekehitykseen pohjautuva yrityspohja. Varsinkin alueen kone- ja laiteteollisuus (hitsausautomaatio, hydrauliikka-, ilmastointi-, kiinteistöhuoltokoneet), on osoittautunut kilpailukykyiseksi, koska yritykset
ovat selviytyneet matalasuhdannetilanteissa keskimääräistä paremmin.
Myös alueen puutuoteteollisuus (sahat, ikkunanvalmistus ja parkettituotanto) kuuluu
alueen vahvoihin toimialoihin.
Alueella ei ole suuria rakennemuutosriskejä tällä hetkellä, vaikka suhdanteiden heikkeneminen vaikuttaa luonnollisesti myös alueen vientiteollisuuteen.

Yleinen tunnelma alueella
Vakaa tilanne näyttää jatkuvan Loimaan seudun kärkiyrityksissä, joista erityisesti metallialan pk-yritykset ovat pysyneet kasvu-uralla.
Auran kunnan alueella toimivan Leafin makeistehtaan toiminta on päätetty lopettaa.
Cloetta ajaa Auran tehtaan tuotannon alas vuoden loppuun mennessä ja siirtää tuotannon Italiaan ja Slovakiaan tai Hollantiin samaan tapaan kuin Turun makeistehdas lakkautettiin vuonna 2006.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Loimaan seudun kone- ja laiteteollisuuden vahva pk-yrityskenttä on menestynyt haastavassa markkinatilanteessa hyvin. Yritysten erikoistuminen esimerkiksi ilmastointi- ja lämmön
talteenottojärjestelmiin, automaatiojärjestelmiin ja konelinjoihin sekä monien eri toimialojen erikoiskoneisiin ja -laitteisiin mahdollistaa vakaan kehityksen jatkumisen nykyisessäkin
suhdannetilanteessa. Suurella osalla yrityksistä tilanne on vakaa, mutta osa yrityksistä on
myös investoinut uusiin tuotantotiloihin, koneisiin ja lisähenkilöstöön.
Leafin makeistehtaan tuotannon päättyminen (140 työpaikkaa) Auran kunnassa ei tule
aiheuttamaan vakavia uudelleensijoittumisongelmia, vaan alueen työmarkkinat (hoitoala
ja metalliteollisuus) pystyvät tarjoamaan osalle vuoden vaihteessa vapautuvasta työvoimasta korvaavaa työtä. Työntekijät ovat pendelöineet myös usean seutukunnan alueelta.
Epävarmin suhdannetilanne on alueen venetuotannossa ja painoteknisessä teollisuudessa, joissa henkilöstöä on lomautettuna. Rakennusalan suhdannetilanne on heikentynyt sekä
erikois- että talonrakentamisessa, eivätkä näkymät ole rakentamisen osalta kovin hyvät.
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Kaupan alan suurehkot laajennusinvestoinnit valmistuivat kesän aikana ennen rakennusalan hiljenemistä.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Loimaan seudulla globaali talouskriisi heijastui välittömästi työllisyystilanteeseen. Toisaalta työttömyyden kasvukin päättyi seudulla vuoden 2010 alussa, ensimmäisenä VarsinaisSuomessa. Samaan aikaan nuortenkin työttömyys alkoi alueella vähetä ja se on kuten –
työttömyys yleensä – vähentynyt siitä lähtien. Työttömyyden aleneminen on ollut vakaata
ja ripeää, mutta nykyinen työttömyysaste (7,6 %) on yhä 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kesällä 2008. Verrattain vakaan kehityksen myötä pitkäaikaistyöttömyydenkin kasvu taittui kesällä 2011.
Vuoden 2012 aikana seutujen väliset työttömyyden kehityserot kaventuivat VarsinaisSuomessa. Loimaan kohdalla se on merkinnyt alenemistahdin lievää hidastumista, mutta työllisyystilanteessa positiivinen suuntaus on jatkunut kun muissa seutukunnissa työttömyys on kääntynyt kasvuun. Näkymät syyskaudelle 2012 ja 2013 alussa ovat maltillisen positiiviset. Työttömien määrä Loimaan seudulla vähenee edelleen mikäli globaalitaloudessa suhdannetilanne ei ratkaisevasti heikkene. Tosin sekä nuorten että pitkäaikaistyöttömien määrän muutos hakee suuntaansa ja uhkana on että ne kääntyvät lievään kasvuun vielä vuoden 2012 aikana.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Avointen työpaikkojen määrän vakaa kasvu katkesi Loimaan seudulla vuonna 2008. Työvoiman kysynnän heikentyminen on tasaantunut suhdannekäänteen alkushokista niin että
avointen paikkojen määrä supistui seudulla vähiten Varsinais-Suomessa vuoden 2009 aikana. Vastaavasti kysynnän kasvu on pohjakosketuksen jälkeen ollut verkkaisempaa kuin
Varsinais-Suomessa keskimäärin. Silti työtilaisuuksia oli tarjolla Loimaalla vuonna 2011 tarjolla runsaammin kuin vuonna 2008 ja kasvu on jatkunut vielä vuonna 2012 – ainoana seutukuntana Varsinais-Suomessa.
Taantuman jälkeen kasvu on ollut voimakasta ennestään vahvoilla hoitoaloilla, mutta
myös metalliteollisuudessa ja kaupan alalla kysyntä ylittää vuoden 2008 tason. Mainituilla
aloilla lähiaikojen kehitysnäkymät ovat edelleen suotuisat.
Ammattibarometrin 2/2012 perusteella Loimaan seudulla odotetaan esiintyvän työvoimapulaa erityisesti sairaan- ja lastenhoidon tehtävissä, mutta myös opetus- ja sosiaalipalveluiden tehtävissä. Teollisuudessa arvioidaan esiintyvän pulaa seuraavan puolen vuoden
aikana mm. hitsaajista, levysepistä, koneenasentajista ja koneistajista.
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Vakka-Suomen seutukunta
Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi
Vakka-Suomen seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 31 187 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö
väheni 41 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 943 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,7 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 1 128.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Vakka-Suomen vahvuutena voidaan pitää monipuolistuvaa elinkeinorakennetta. Kulkuneuvo- ja metalliteollisuuden rinnalle on nousemassa uutta elintarvike- ja energiaosaamista.
Seudun kehittämisaktiivisuus ja yritysmyönteinen ilmapiiri on ehdoton vahvuus, mistä osoituksena käynnissä olevat merkittävät teollisuushankkeet.
Autotehdas on löytänyt uuden yhteistyökumppanin, jonka myötä tuotanto nousee jälleen hyvälle tasolle.
Haasteena on suuri riippuvuus vientimarkkinoista, rakennemuutosvaiheessa olevan liiketoiminnan onnistuminen, seudun väkiluvun kehitys, väestön ikärakenne ja osaavan työvoiman saatavuus.

Yleinen tunnelma alueella
Alueella käynnissä olevien teollisuusinvestointien ja alueen suurimman työnantajan Valmet
Automotiven positiivisten tuotantonäkymien johdosta talouden kehitysnäkymät ovat keskimääräistä selvästi paremmat.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Uudenkaupungin autotehdas on solminut esisopimuksen uuden automallin (A-sarjan Mercedes-Benz) valmistuksesta vuosina 2013–2016, jona aikana tuotetaan n. 100 000 autoa.
Tuotannon käynnistyminen tapahtuu vuoden 2013 aikana, jolloin ensi vaiheessa on tarkoitus kutsua lomautettua henkilöstöä takaisin ja toisessa vaiheessa 2014 palkata lisää työvoimaa tehtaalle. Tuotannon käynnistymisen henkilöstövaikutus on useita satoja henkilöitä.
Toinen merkittävä teollinen investointi, eli soijatehtaan rakentaminen, on käynnissä Uudenkaupungin Orivon teollisuusalueella. Soijajalostamo tarvitsee ensimmäisen vaiheen
käynnistämiseen n. 80 uutta työntekijää kevääseen 2013 mennessä. Toisen vaiheen on
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arvioitu käynnistyvän vasta vuonna 2016, jolloin henkilöstötarve edelleen kasvaa. Rakentamisaikaiset työllisyysvaikutukset nousevat hankkeen aikana arviolta 250 henkeen. Investointiin kytkeytyy myös tehtaan yhteyteen rakennettava öljykattilalaitos ja biovoimalaitos sekä muita infra-investointeja.
Alueen metalli-, lasi- ja muoviteollisuudessa tulevaisuuden näkymät ovat vakaat suhdannetilanne huomioiden. Kasvua voidaan edelleen odottaa seudun elintarvike- ja energiateollisuudelta, jossa monia hankkeita (biovoimala, lämpölaitos, bioenergia, tuulivoimahankkeet) on kehitteillä. Energia-alan suunnitelmissa on edelleen myös bioetanolitehtaan
rakentaminen.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työllisyyskehitys on viime vuosina ollut Vakka-Suomessa tasaisempaa kuin yleensä Varsinais-Suomessa. Työttömyyden kasvukausi jäi puoli vuotta lyhyemmäksi kuin esimerkiksi Turun ja Salon seuduilla. Käänne laskuun tapahtui keväällä 2010 lähes samanaikaisesti niin nuorten kuin muidenkin kohdalla. Valitettavasti pitkäaikaistyöttömyydenkin kohdalla muutossuunta vaihtui, mutta yhä jatkuvaksi kasvuksi. Nuorten työttömyyden väheneminen pysyi pitkään ripeänä ja keväästä 2011 alkaen työttömien kokonaismäärän supistumisvauhti kiihtyi seudulla kevättalveen 2012 saakka. Osin autotehtaan odotettua suppeamman toiminnan johdosta keväällä ja kesällä ensin yleinen työttömyys ja sitten nuorten työttömyys kääntyi uudelleen kasvuun.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on jatkunut kaksi vuotta ja näillä näkymin käännettä parempaan suuntaan joudutaan vielä odottamaan vuoden 2013 puolelle. Positiivisen kehitysvireen myötä sekä nuorten työttömyyden että työttömien kokonaismäärän kasvu ei kiihdy vaan jatkuu lievänä vuoden lopulle ja mahdollista on, että ne kääntyvät laskuun puolen vuoden kuluessa.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Varsinais-Suomen ammattibarometrin 2/2012 perusteella työvoiman saatavuudessa arvioidaan esiintyvän ongelmia erityisesti sairaanhoito- ja sosiaalialan tehtävissä. Myös opetus- ja kuljetusalalle ennakoidaan työvoimapulaa.
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Turunmaan seutukunta
Kemiönsaari, Parainen
Turunmaan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 22 726 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 48 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 999 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 5,2 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 545.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Alueen vahvuutena on monipuolinen elinkeinorakenne, jossa erityisesti pienyritykset pärjäävät hyvin. Pienyritykset ovat monitaitoisia, koska se on pärjäämisen edellytys. Suurin
osa väestöstä hallitsee myös molemmat kotimaiset kielet.
Haasteena on tällä hetkellä suurteollisuuden selviytyminen heikkona jatkuvasta suhdannetilanteesta sekä alueen infrastruktuurin esim. logististen yhteyksien kehittäminen.
Kemiönsaaren erityishaasteena on nyt kunnan suurimman ja perinteisimmän yrityksen
ajautuminen konkurssiin ja sen vaikutukset muihin alihankintayrityksiin. Korvaavien työpaikkojen löytyminen alueelta on vaikeaa.

Yleinen tunnelma alueella
Tunnelma alueella on odottava, 326 vuotta vanhan yrityksen ajautuminen konkurssiin vaikuttaa koko seutuun. Työttömyysaste Kemiönsaarella uhkaa yli kaksinkertaistua nykyiseltä 5,4 % tasolta.
Paraisillakin yritykset ovat varovaisia talouden epävarmuuden vuoksi, vaikka tilanne
siellä on selvästi Kemiönsaarta parempi. Seudun syrjäisestä sijainnista johtuen yritykset
pyrkivät kuitenkin välttämään työntekijöidensä irtisanomista, vaan käyttävät mieluummin
lomauttamista sopeutumiskeinona suhdannevaihteluihin.
Positiivista on pienyritysten sitkeys matalasuhdanteissa ja väestön kaksikielisyys, mikä
helpottaa esim. laiva- ja muiden palvelutöiden saantimahdollisuuksia.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Teräskonserni FNsteel ajautui konkurssiin kesäkuun lopulla ja työt Kemiönsaaren Taalintehtaan valssaamossa ovat päättyneet. Tehtaalla oli 193 työntekijää ja välillisten vaikutusten arvioidaan koskevan lisäksi noin 50–60 työntekijää alihankkijaverkostossa. Esim. Pa-
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raisilla toimiva kaivosyhtiö Nordkalk on toimittanut puolet tuotannostaan FNsteelille, joten
konkurssin vaikutukset ulottuvat koko Turunmaalle. Myös kuljetusalalla on lomautuksia tilanteesta johtuen. Konkurssin merkittävistä alueellisista vaikutuksista johtuen Kemiönsaari on hakenut ÄRM-statusta.
Myös metallituoteteollisuudessa tilanne on heikosta suhdannetilanteesta johtuen riskialtis. Paraisten alueella pienyritykset pärjäävät hyvin, mutta suurteollisuudessa (kaivosala
ja rakennusaineteollisuus) odotukset ovat kääntyneet negatiiviseen suuntaan.
Alueen matkailupalveluissa on edelleen positiiviset näkymät. Myös alueen rakennustuotannossa tilanne on normaalia parempi erikoisrakentamisen (mm. mökkirakentaminen)
johdosta. Julkisia investointeja on käynnissä Paraisten kaupungin alueella, mm. Korppoon
virastotalon rakentaminen ja Iniön vierasvenesataman laajentaminen sekä koulujen kunnostushankkeita Kemiönsaarella.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Turunmaalla on jo pitkään ollut maakunnan paras työllisyystilanne työttömyysasteella mitattuna. Seudun sisällä työttömyysaste ei ole suuresti vaihdellut kuntien kesken. Vuoden
2008 käänteen jälkeen työttömien määrä kasvoi 2009 Turunmaalla voimakkaammin kuin
lähiseuduilla, mutta sen jälkeen työttömyys on supistunut vakaasti ja vuonna 2011 Turunmaalla työttömyyden aleneminen oli ripeintä Varsinais-Suomessa.
Tilanne on muuttunut ratkaisevasti vuoden 2012 aikana. Kemiönsaaren työttömyysaste
on jo lähes kaksinkertaistunut, vaikka suurimman työnantajan konkurssin työllisyysvaikutukset eivät ole vielä toteutuneet täysimittaisesti. Näin Turunmaa tulee menettämään syksyn aikana asemansa maakunnan pienimmän työttömyysasteen alueena.
Työttömyyden kehitys on Turunmaalla seurannut maakunnan yleistä trendiä. Vuoden
2010 aikana alkanut koko työttömyyden ja nuorten työttömyyden väheneminen jatkui vuoden 2011 aikana. Jo edellisvuonna hidastunut nuorten ja yleisen työttömyyden supistuminen kääntyi kasvuksi keväällä ja kesällä 2012.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvutrendi pysyi pitkään voimakkaampana kuin lähiseuduilla, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä alkoi vähetä 2012 alkukuukausina. Valitettavasti kesän aikana pitkäaikaistyöttömien määrä on alkanut kasvaa uudelleen. Näillä näkymin on
odotettavissa että työttömien määrän ohella myös pitkäaikaistyöttömyys kasvaa syyskaudella 2012.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Avointen työpaikkojen määrä on kasvanut Turunmaalla 2000-luvulla vuotta 2005 lukuun
ottamatta. Vuosi 2008 toi toisen poikkeuksen tähän yleiseen trendiin, sillä tuolloin vallinnutta rakennusalan suhdannetilannetta korosti syksyinen suhdannekäänne. Myös vuonna
2009 avointen työpaikkojen määrä supistui seudulla neljänneksellä edellisestä vuodesta.
Vuonna 2010 kysyntä kääntyi kasvuun ja uusia työtilaisuuksia oli tarjolla viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Kysynnän kasvu jatkui vuonna 2011 kiihtyen noin 25 % tasolle, mutta kysynnän kasvu on taittunut (-10%) vuoden 2012 aikana. Sosiaali-terveysalalla
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työn kysyntä jatkaa kasvuaan, mutta maa- ja metsätaloudessa kysyntä on jäänyt alle puoleen lähivuosiin verrattuna. Nykyisellään kysyntätilanne on muilla aloilla lähellä normaalia.
Nähtäväksi jää kuinka suuren loven kysyntään Kemiönsaarella tapahtunut konkurssi aiheuttaa. Näillä näkymin Turunmaalla kysyntä ei ole kasvamassa seuraavan vuoden aikana.
Rekrytointiongelmia esiintyy perinteiseen tapaan hoitoalalla, sosiaalialalla ja kesäkautena ravintola-alalla. Ammattibarometrin 2/2012 mukaan suurin työvoimapula on perusja lähihoitajista ja sosiaalityöntekijöistä. Isoja rekrytointeja ei ole käynnissä, mutta tulevaisuudessa toivotaan venealan (mm. satamatoiminnot, vuokraus, talvisäilytys, huoltopalvelut) työpaikkojen kasvua.
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Satakunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 226 377 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 190 henkilöllä. Vuonna 2010 Satakunnassa oli 16 101 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 61 211 henkilöä.
Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 10 685.
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Alueen vahvuudet ja heikkoudet
Satakunnan vahvuuksia ovat monipuolinen ja erikoistunut teollisuus kuten meriteollisuus,
värimetallit, magneettiteknologia, hanat, prosessiteknologia, elintarviketeollisuus, kemiallinen metsäteollisuus sekä energiaosaaminen, logistiikka, hyvinvointiala ja tapahtumamatkailu. Yhteistyö eri toimijoiden välillä maakunnassa on tiivistä ja toimivaa.
Satakunta on hyvin teollisuusvaltaista ja vientivetoista aluetta. Alueen vahvuus on teollisuuden rakenteen monipuolisuus, joka on toiminut hyvin puskurina epävarmassakin suhdannetilanteessa. Alueen työllisyyden kannalta tärkeän meriteollisuuden tilanne on tilauskantojen osalta suhteellisen hyvä ainakin kuluvan vuoden. Satakunnassa on paljon merkittäviä teollisuusyrityksiä ulkomaisessa omistuksessa, mutta globalisaatioon liittyviltä haittavaikutuksilta esim. suhdannetaantumissa on Satakunnassa yleisesti ottaen vältytty.
Tulevaisuuden haasteisiin kuuluu työikäisen väestön merkittävä vähenemä lähivuosina,
joka lisää osaltaan osaavan työvoiman saatavuusongelmia. Satakunnassa ollaan erityisesti
huolissaan ammattikorkeakoulun aloituspaikkojen vähentämistavoitteista ja oppisopimuspaikkojen vähenemiseen tähtäävistä suunnitelmista. Alueella on jo nyt insinööripulaa ja tilanne tulee vaikeutumaan, kun aloituspaikkoja joudutaan vähentämään. Esim. tietotekniikan
alalla on näkyvissä kasvua, jota osaavan työvoiman saatavuus saattaa rajoittaa. Oppisopimuspaikkojen väheneminen vaikeuttaa erityisesti nuorten työllisyystilannetta entisestään.

Yleinen tunnelma alueella
Maailmantalouden epävarmuus jatkuu edelleen. Yritysten tilauskannat ovat lyhentyneet ja
lomautusvaroitukset ja yt-neuvottelut ovat lisääntyneet. Ennakkovaroituksia on annettu alkuvuonna kaksinkertainen määrä verrattuna vuoden takaiseen. Eurokriisin ja heikon taloudellisen tilanteen vaikutukset näkyvät siten vientiher-killä aloilla varsinkin konepajateollisuudessa ja teknologiateollisuudessa Satakunnassa, joskin Satakunnan reaktiot ovat yleensä
tulleet muuhun maahan nähden pienellä viiveellä johtuen monipuolisesta tuotantorakenteesta. Toisaalta heikko euro auttaa myös niitä vientiyrityksiä, joilla kauppa käy. Kaupan
ja palvelualan yritysten odotuksissa talouden epävarmuus ei vielä ole sanottavammin näkynyt ja kaupan investointejakin on edelleen liikkeellä. Muualla kuin Satakunnassa tapahtuvat varuskuntien lakkautukset saattavat lisätä Satakunnan vahvojen varuskuntien työllistävää vaikutusta Säkylässä ja Niinisalossa, kun lakkautettavien varuskuntien toimintoja uudelleen sijoitetaan.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Suhdanneodotukset ovat hieman laskeneet kevääseen nähden ja yritysten tilauskanta
on hieman heikentynyt kevääseen nähden, joskin yrityskohtaiset erot ovat suuria. Eurokriisi vaikuttaa myös yritysten haluun investoida. Palveluissa tilanne on ollut keskimääräistä heikompi kylmähkön ja sateisen kesän vuoksi. Myynnin lievää kasvua on odotettavissa Satakunnassa syksyä kohden. Yritysten kustannustaso on noussut viime vuodesta kevään palkkaratkaisujen vuoksi. Korkotaso on edelleen matala, mutta yrityksien
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lainansaannissa ja marginaaleissa on korkovaihtelut kasvaneet yrityksen luottoluokituksen mukaisesti.
Satakunnalle keskeisten toimialojen, metsä-, metalli-, elintarvike- ja kemian teollisuuden tilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen katsaukseen nähden.
Meriteollisuudella on tilauksia niin, että tilanne pysyy hyvänä tämän vuoden. Isot laivatilaukset ovat tuoneet varmuutta myös alihankintayrityksille. Energiasektoriin liittyy positiivisia
odotuksia lähivuosina. Olkiluodon 4. ydinvoimalan työllistävä vaikutus on alkanut jo näkyä
mm. TVOn suorina rekrytointeina liittyen uuden voimalahankkeen valmisteluun. Merkittäviä odotuksia liittyy myös tuulivoiman lisärakentamiseen. Useita tuulipuistoja on jo nyt vireillä. Tuulivoimarakentaminen luo mahdollisuuksia ja työllisyyttä alan rakenteita tekevälle
teollisuudelle sekä asennus- ja huoltosektorille koko Satakunnassa. UPM:n suunnittelema
biodiesel-tehdashanke on edelleen vireillä. Sijoittu-misvaihtoehtona Suomessa on Rauma.
Rauman sataman liikenteen kehitys on ollut positiivista johtuen lähinnä sellun ja paperin viennistä, jota heikko euro on osaltaan auttanut. Porin sataman liikenne putoaa reilusti vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna. Hiilivarastot ovat täynnä ja hiilen tuonti on vähentynyt mm. vesivoimalla tuotetun sähkön tuonnin lisäännyttyä. Hiililauhteeseen perustuvan sähköntuotannon tulevaisuus ei näytä kovin hyvältä, sillä uusi IE-direktiivi ja valmistuva Olkiluodon ydinvoimala tulevat muuttamaan sähköenergian tuotantomarkkinoita. Porin satama onkin hakemassa uusia käyttäjiä ja tavaravirtoja mm. energia- ja kaivannaisteolllisuuden sektorilta.
Rauman sataman väyläsyvennys sekä valtatie 8:n perusparannus ovat saaneet valtiolta myönteisen päätöksen. Kasitien aloitusrahan varmistaminen on nyt kuitenkin oleellista,
samoin loppurahoituksen saanti. Nykyi-nen rahoituspäätös koskee kuitenkin 80%:sesti Turun puoleista osuutta. Lentoliikenne Porista Helsinkiin on ollut keväästä lähtien keskeytyksissä. Lentoliikenteen käynnistäminen pääkaupunkiseudulle on edelleen epävarmaa, samoin liikennemäärät Tukholman lennoilla ovat olleet kesällä suhteellisen alhaisia.
Kauppa keskittyy edelleen erityisesti Porin seudulla. Puuvillan alueelle on jo pitkään
ollut suunnitteilla uusi kauppakeskus. Nyt veturiyritykseksi on saatu K-Citymarket. Uuden
kauppakeskuksen myötä kilpailu tulee kiristymään entisestään. S-ryhmä vahvistaa Porin
keskustan toimintojaan uudistamalla City Sokoksen. Keskustan kaupallisuuden kilpailukyky
heikkenee tulevaisuudessa, jollei keskustaan suunnitella pitkäjänteistä kehittämisohjelmaa.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on vallalla kehitys, että suuret kansainväliset ketjuyritykset ostavat pieniä paikallisia yksityisiä yrityksiä ja ala keskittyy. Osittain kehitykseen vaikuttaa kuntien ostokäyttäytyminen ja sopimuskausien lyhyys suhteutettuna palvelutuotannon yrityksiltä vaatimiin investointeihin. Kehityksessä on nähtävissä myös haitallisia piirteitä erityisesti palvelujen laadun ja sen saavutettavuuden suhteen ajatellen esim. maaseutualueita. Palvelusetelien käyttöönottoon on positiivisia odotusarvoja tällä hetkellä.
Rakennusalan tilanne on suhteellisen hyvä. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa
on kuitenkin kohtuullisella tasolla ja korjausrakentamista tapahtuu koko ajan. Myös joitakin uudisrakennushankkeita on käynnissä. Kuntasektorin mittavat investoinnit ovat osaltaan pitäneet yllä rakennusalan suhteellisen hyvää tilannetta. Olkiluodon vaikutus näkyy
edelleen työllisyyden kannalta positiivisena. OL3n käyttöönotto viivästyy edelleen ja tapahtunee tämänhetkisen tiedon mukaan vasta 2015. Uudisrakentaminen on suhdanne-
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tilannetta pa-remmassa mallissa tällä hetkellä, mutta ostoajat uusissa asunnoissa ovat
selvästi pidentyneet kesän aikana ja tämä aiheuttaa paineita jarruttaa seuraavien kohteiden aloittamista.
Maatalous on mielenkiintoisessa muutoksessa. Kulutustottumukset ja trendit ovat muuttaneet kulutusta samaan aikaan, kun tuotannon heikko kannattavuus on vähentänyt tuotantoa. Satakunnalle tärkeässä sianlihassa on alkuvuoden aikana tuotanto vähentynyt 6 % ja
kulutus lisääntynyt 3 %. Nyt ollaan alituotantotilanteessa ensimmäisen kerran 50:een vuoteen. Kanaloiden hyvinvointivaatimukset aiheuttivat monien kanaloi-den tuotannon lopettamisen ja kanamunista on ollut ajoittain jopa pulaa. Parhaiten ovat kannattaneet broiler-kanalat, tuotanto on kulutusta pienempi ja kulutus kasvaa tasaisesti. Alkanut kesä ei viljojen
kannalta ole ollut kovin hyvä. Kevään sateet viivästyttivät kylvöjä ja koko ajan on saatu ainakin paikallisia liian runsaita sateita. Erot ovat paikallisesti ja tilakohtaisesti suuria, mutta
näyttäisi siltä, että sadosta ei voi tulla erityisen hyvä. Viljan hinnat ovat viimeisen vuoden
ajan pysyneet melko vakaalla tasolla. Tulevan syksyn sadon määrä maailman eri puolilla
vaikuttaa hintatasoon. Syksyn sato niin USA:ssa kuin eri puolilla Eurooppaa tulee olemaan
erittäin huono lähinnä kuivuudesta johtuen, joten viljan hinnat ovat jo ennätyksellisen korkealla ja tämä vaikeuttaa kotieläintilojen muutoinkin vaikeaa taloustilannetta.
Metsätalouden tilanne on runsaasta myrskypuusta johtuen poikkeuksellinen, hakkuut
ovat alkuvuoden aikana keskittyneet nimenomaan myrskypuiden korjuuseen, mutta puukauppa on muutenkin ollut vilkasta, joskin puun korjuuta on jouduttu rajoittamaan ja siirtämään eteenpäin puun runsaudesta johtuen. Energiapuun käyttö lisääntyy tasaista vauhtia
ja tulee jatkossa kilpailemaan myös tehdaspuun kanssa.
Yrityksiä on perustettu hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Vaikka yritysperustanta ei
vielä ole merkittävästi vähentynyt edellisvuoteen verrattuna, kiinnostus yrityksen perustamiseen on laskenut alkuvuonna jopa kolmanneksella alkavien yrittäjien neuvontatilastojen mukaan, mikä ennakoinee yritysperustannan vähenemistä koko vuoden tasolla. Starttirahalla aloittaneiden yritysten määrä on supistunut johtuen kuitenkin ennen kaikkea käytettävissä olevien määrärahojen vähentymisestä. Lopettaneita yrityksiä on hivenen enemmän kuin vuosi sitten. Konkurssit ovat hieman lisääntyneet vuoden takaisesta, mutta konkurssiin ajautuneet yritykset ovat olleet selvästi pienempiä kuin vuosi sitten. Sukupolvenja omistajanvaihdospalveluiden kysyntä on ollut edelleen vilkasta, mutta yleisenä piirteenä on se, että kaikille yrityksille ei löydy jatkajia. Pienet syrjäkylien yritykset katoavat ja uusia syntyy isompiin keskuksiin.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työllisyys on kehittynyt edelleen myönteisesti ja työttömien määrä on alentunut alkuvuonna vuoden takaisesta. Etenkin lomautukset ovat vähentyneet. Nuorten työttömyys on laskenut edelleen, mutta selvästi muuta työttömyyttä hitaammin. Sen sijaan yli 55-vuotiaiden
työttömyys on kasvanut ja suuntaus tulee jatkumaan samanlaisena. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut voimakkaasti ja näyttää kasvavan edelleen. Pitkäaikaistyöttömistä yli 70 % on yli 50-vuotiaita. Työttömistä 40 % :lla on pelkästään perusasteen koulutus. Työttömäksi jäävistä suurella osalla työllistymisen esteenä on korkea ikä, työrajoittei-
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suus ja koulutuksen puute. Automatisointi on poistanut ”jokamiehen työpaikat”, joihin pääsisi ilman erityisosaamista.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
TE-toimistoihin ilmoitettujen avoimia työpaikkojen määrä on alkuvuonna ollut hieman alempi
kuin vuosi sitten. Työpaikkoja avautuu eniten kaupan alalla ja palveluissa sekä teollisuudessa. Kaupan ja palvelun alalla on työpaikkatarjonta kuitenkin kääntynyt laskuun kesän aikana.
Tällä hetkellä työvoiman saatavuusongelmia on eniten terveydenhoitoalalla. Jonkun verran pulaa on myös mm. insinööreistä, opettajista, sosiaalityöntekijöistä, kirjanpitäjistä, taloushallinnon suunnittelijoista sekä myyntiedustajista. Työvoimapulan uskotaan lisääntyvän nykyisestään. Ulkomaisen työvoiman käytön ennakoidaan lisääntyvän erityisesti valmistavan teollisuuden piirissä.

Porin seutukunta
Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Ulvila
Porin seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 137 567 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 36
henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 8 993 toimipaikkaa, joissa työskenteli 33 721 henkilöä. Kesäkuun
2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,0 % ja työttömiä työnhakijoita oli 6 937.
Porin seutukunta
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Alueen vahvuudet ja heikkoudet
Alueen vahvuutena ovat mm. meriteollisuuden offshore –osaaminen, magneettiteknologia, robotti- ja automaatiojärjestelmät, aurinkoenergia-ala, värimetallien jalostus, elintarviketeollisuus, kaivosteollisuuden prosessiteknologia ja tapahtumamatkailu. Haasteena
tulee pidemmällä tähtäimellä olemaan osaavan työvoiman saatavuus. Porin satamassa
on Pohjanlahden ja Selkämeren syvin meriväylä ja satamainfrastruktuuri, joka mahdollistaa kaikkien Itämerelle pääsevien laivojen pääsyn satamaan. Hiilen tuonnin vähentyessä Porin satama etsii aktiivisesti uusia asiakkaita ja liiketoimintasektoreita. Tällä hetkellä tutkitaan mm. nesteytetyn maakaasun (LNG) teollisen käytön mahdollisuuksia Satakunnassa ja muissa lähimaakunnissa. Porin satama tarjoaa optimaalisen sijaintipaikan
mahdollisesti rakennettavalle mittavalle LNG-terminaalille, joka voisi palvella koko Suomea sekä itäistä Ruotsia.
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Yleinen tunnelma alueella
Meriteollisuuden ja metallin valoisampi tilanne on luonut alueelle positiivista virettä, mutta
silti yritykset ovat varovaisia rekrytoinneissa, vaikka tarvetta työntekijöistä olisikin.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Vientiteollisuuden ja erityisesti metalliteollisuuden merkitys Porin seudulla on suuri. Tilanne vaihtelee paljon eri yritysten välillä. Technipin Mäntyluodon telakalla on tällä hetkellä
erittäin hyvä työllisyystilanne, kun toukokuussa saatiin vielä uusi tuotantolauttatilaus. Syksyyn mennessä kokonaishenkilömäärän arvioidaan nousevan noin 1 300 henkilöön. Muutenkin näyttää siltä, että ainakaan vielä maailmantalouden synkkenevät näkymät eivät ole
suuremmin vaikuttaneet satakuntalaiseen teknologiateollisuuteen.
Seudun elintarviketeollisuus on vakaalla pohjalla ja alan yritysten tilanne vaikuttaa myönteiseltä lähitulevaisuudessa. Elintarviketeollisuus on tärkeä työllistäjä erityisesti kaakkoisessa osaa seutukuntaa.
Rakennusalan tilanne on kohtalaisen hyvä. Uusimpana hankkeena ovat mm. Satakunnan Osuuskaupan keskustan projekti. Uudisrakentaminen ja peruskorjaus kerrostalopuolella jatkuvat. Myös Olkiluodon vaikutus alueella näkyy positiivisena.
Kaupan keskittyminen suuriin yksiköihin jatkuu. Pitkän odottelun jälkeen Puuvillan kauppakeskuksen rakentaminen aloitettaneen lähiaikoina kun veturiyrityskin on löytynyt ja sopimus on allekirjoitettu.
Myös seudun erilaiset vakiintuneet tapahtumat (Pori-Jazz, Suomi-Areena, Porispere,
Icco-festivaali) vahvistavat palvelusektorin kysyntää. Luovien alojen kehittämiseen ollaan
kaiken kaikkiaan panostamassa ja kehitys näyttää myönteiseltä laajemminkin Satakunnassa.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Alueen työttömyys on kääntynyt hitaasti laskuun. Nuorten tilanne on kuitenkin parantunut.
Nuorten työttömien määrä on laskenut jopa muuta työttömyyttä nopeammin, kun muissa
seutukunnissa nuorisotyöttömyys on kääntynyt kasvuun. Sen sijaan yli 50-vuotiaiden työttömyys on kasvanut Porin seutukunnassa, kun se on vähentynyt muualla. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt voimakkaasti ja suuntaus tulee jatkumaan samanlaisena.
Pitkäaikaistyöttömyys painottuu iäkkäämpiin ryhmiin. Työttömien koulutustaso on hieman
korkeampi kuin muissa seutukunnissa. Isoilta irtisanomisilta ja lomautuksilta on toistaiseksi vältytty eikä niitä ole tiedossa. Yksittäisiä alle sadan hengen irtisanomisia on esiintynyt,
mm. kuitukankaan valmistuksessa, josta vähenee noin 75 työpaikkaa.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
TE-toimistoihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä kasvoi hieman alkuvuonna viime
vuodesta. Eniten paikkoja on auki kaupan alalla, palveluissa sekä teollisuudessa. Haasteena tulee olemaan teknologian ja teollisuuden kovan osaamisen löytäminen ja tätä kaut-
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ta kilpailukyvyn alueellinen turvaaminen. Yleisellä tasolla työvoiman saatavuus on parantunut. Rekrytointiongelmat kohdistuvat lähinnä hoito- ja terveysalalle, puhtaanapitoon, erityisosaamista vaativaan teollisuuteen ja rakennustöihin.

Rauman seutukunta
Eura, Eurajoki, Köyliö, Rauma, Säkylä
Rauman seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 65 479 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni
86 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 4 680 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 22 126 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 2 677.
Rauman seutukunta
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Alueen vahvuudet ja heikkoudet
Alueen vahvuuksia ovat mm. meriteollisuus, kemiallinen metsäteollisuus, ydinenergiaosaaminen, elintarviketeollisuus sekä satama ja muu logistiikka. Suomen seutukuntien kilpailukykymittaristossa Rauman seutukunta on Suomen kärkipäässä sijalla 14 (maamme 71
seutukunnasta) korkean työn tuottavuuden ja teollisuusvaltaisuuden ansiosta. Rauman telakan tilanne on vielä kuluvan vuoden suhteellisen hyvä, mutta uusia tilauksia kaivattaisiin,
jotta tilanne jatkuisi vakaana.

Yleinen tunnelma alueella
Yleinen tunnelma on viime vuotta positiivisempi. Odotukset markkinoiden kehityksestä ovat
suurella osalla yrityksistä vähintäänkin kohtuullisia, mutta eurokriisin pitkittymisestä johtuen tilanteen ei kuitenkaan kokonaisuutena odoteta vielä vuoden kuluessa paranevan nykyisestä. Vientiyritykset mm. hyötyvät heikosta eurosta, vaikka kilpailukykyä heikentävätkin raaka-aineiden kohoavat hinnat. Median vahva synkistely euro-maiden talousahdingosta tarttuu yritystoiminnan tilausketjuihin sekä kuluttajiin ja vaikuttaa ostokäyttäytymiseen.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Meriteollisuussa odotetaan kysynnän lähitulevaisuudessa vilkastuvan, sillä kyselyitä on
liikkeellä. Kysyntää luovat Brasilian, Aasian ja Venäjän offshore sekä arktiset markkinat.
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Vuonna 2015 voimaan tuleva rikkidirektiivi tuo uhkaa lähinnä metsäteollisuuden logistiikkakuluihin, toisaalta se on mahdollisuus telakkateollisuudelle. Uudet laivat pitää rakentaa
suoraan esim. maakaasukäyttöisiksi tai varustaa pesureilla.
Työllisyystilanne heikkenee väliaikaisesti Rauman telakalla ja takavuosien finanssikriisin vaikutukset näkyvät. Työllisyyden heikentymistä hidastaa Rajavartiolaitokselle tehtävä monitoimialus.
Pitkään jatkunut tilauskannan heikkous on johtanut siihen, että meriteollisuuden alihankintayritysten valmius toimituksiin on heikentynyt. Potkurilaitetoimittajien työllisyystilanne
on edelleen hyvä.
Meriteollisuus hakee kansainvälisten omistaja- ja yhteistyöverkostojen kautta uusia
avauksia ja kilpailuvahvuuksia esim. offshore-tuotannosta ja tuulivoimasta. Yritykset panostavat tällä hetkellä vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä toimintojen uudelleen organisoimiseen.
Metallin alihankintateollisuudessa tilanne on kansainväliset markkinat huomioiden vielä kohtuullinen. Tilausjänne on lyhentynyt huomattavasti ja tämä asettaa haasteita yritystoiminnan
suunnittelulle ja rahoitusjärjestelyille. Osalla yrityksistä tilanne on vakaa ja odotetaan jopa
pientä kasvua. Useat meriteollisuudelle alihankintaa perinteisesti tehneet yritykset ovat löytäneet korvaavaa työtä maapuolelta ja uusia asiakkaita Rauman talousalueen ulkopuolelta.
Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön työmaa jatkuu edelleen asennustyömaana ja
aikataulun mukaan asennuksia tehdään vielä kuluva vuosi ja vuoden 2013 aikana. Polttoaineen syöttö on aikataulutettu vuoden 2013 loppuun, jolloin nykyinen 3600 henkilön vahvuus työmaalla on pudonnut jo huomattavasti. Tämä heijastuu myös asuntomarkkinoille
vuokra-asuntojen kysynnän heikentymisenä. OL3-hankkeen vaikutus on näkynyt ja näkyy
edelleen monilla toimialoilla, erityisesti palvelusektorilla.
OL3:n työmaavahvuuden odotetaan laskevan vuoden vaihteen jälkeen, ja kehittämispanoksia onkin suunnattu alihankintatoiminnan informointiin ja yritysten aktivointiin OL4:sta
silmällä pitäen. OL4:n valmisteluvaihe työllistää jo 60 henkilöä ja henkilöstömäärä tulee
tarjouskilpailuprosessin edetessä vielä jonkin verran kasvamaan nykyisestä. Posiva jättää
tänä vuonna rakentamislupahakemuksen. Posiva työllistää tällä hetkellä jo lähes 100 henkilöä ja rakentamisen alkaessa henkilöstömäärä tulee kasvamaan merkittävästi tuoden työtä myös uusille alihankkijoille.
Metsäteollisuuden ongelmana on 1.1.2015 voimaan tulevan rikkidirektiivi, jonka vaikutus kuljetuskuluihin on hyvin merkittävä. Tilanne muuttaa kilpailutilannetta Suomen ja muiden Euroopan maiden kesken. Paperin vienti on pysynyt aiemman vuoden tasolla. Sellun
vienti on myös pysynyt hyvällä tasolla tosin, nyt hintataso on tasaantunut ja hieman pudonnut. Tapaninpäivän myrskytuhojen myötä puusta on ollut ylitarjontaa koko alkaneen vuoden ajan. Kemiallinen metsäteollisuus etsii aktiivisesti perinteiseen liiketoimintaan sopivia
uusia sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia.
Palvelualan yrityksillä kysyntätilanne on toistaiseksi vielä yleisesti ottaen hyvä. Vähittäiskaupan osalta menee päivittäistavarakaupalla hyvin, joillakin erikoiskaupan toimialoilla
heikommin. Kaupan odotukset ovat korkeintaan kohtuulliset, pelkona ostovoiman heikentyminen ja elinkustannusten nousu.
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Rauman keskusta-alueella on pitkällä olevassa valmistelussa palveluvarustuksen kasvattaminen 15.000-20.000 kerrosneliömetrillä. Lisärakentaminen mahdollistaa sellaisten
palveluyritysten sijoittumisen ydinkeskustaan, joille ei ole ollut tähän mennessä osoittaa
sopivaa sijoittumispaikkaa.
Selkämeren kansallispuiston matkailullinen kehitystyö tuo lisämahdollisuuksia myös yritystoiminnalle. Rauman kuntamarkkinointiin on löydetty vetovoimaisuusprojektin avulla uusia lähestymistapoja, jotka parantavat erityisesti matkailualan yritysten toimintaedellytyksiä.
Elintarviketeollisuuden näkymät ovat edelleen hyvät. Elintarviketeollisuus on merkittävä työllistäjä erityisesti Pyhäjärviseudulla.
Raumalla Lakarin logistiikka- ja yritysalueen kaavaehdotus annetaan alkusyksystä. Alueelle on varattu tilaa noin 70 hehtaaria teollisuus- ja logistiikka-toiminnoille. Kaavaluonnoksessa on myös aluevaraus teollisuusraiteelle. Lakarin markkinointi on aloitettu ja yritykset
ovat osoittaneet kiinnostusta aluetta kohtaan.
Rauman väyläsyvennys ja Valtatie 8:n perusparannus ovat saaneet valtiolta positiivisen rahoituspäätöksen ja toimenpiteet parantavat Rauman seudun yritysten kilpailukykyä.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömien määrä on laskenut tänä vuonna vuoden takaisesta. Sen sijaan nuorten työttömien määrä on noussut hieman kuten myös pitkäaikaistyöttömien määrä. Pitkäaikaistyöttömien määrä tullee edelleen lisääntymään. Pitkäaikaistyöttömät ovat valtaosaltaan yli
50-vuotiaita. Työttömistä on lähes 40 % pelkän peruskoulun varassa. Iäkkäämpien työttömien määrä on kasvusuunnassa. Suurimmat irtisanomiset, joista on tullut tietoa tänä vuonna, koskevat hanateollisuutta ja elintarvikealan pakkausvalmistusta. Irtisanomiset koskevat yhteensä noin 130 henkeä.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
TE-toimistoihin ilmoitettuja avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt selvästi tänä vuonna viime vuodesta. Eniten paikkoja on auki teollisuudessa, kaupan alalla sekä palveluissa.
Rekrytoivien työnantajien toiveet monialaisista osaajista voimistuvat. Rekrytointiongelmia
on eniten terveydenhoito- ja sosiaalialalla. Ulkomaisen työvoiman käytön arvioidaan joltain
osin lisääntyvän suorittavassa työssä ja valmistavassa teollisuudessa.
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Pohjois-Satakunta
Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Lavia, Siikainen
Pohjois-Satakunnan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 23 331 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 68 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 428 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 5 364 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 030.
Pohjois-Satakunta
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Alueen vahvuudet ja heikkoudet
Alueen vahvuuksia ovat mm. teknologiateollisuus, elintarviketeollisuus, palvelu- ja energiatehokas rakentaminen, rakennustuoteteollisuus sekä Jämi matkailualueena. Eurokriisin jatkuminen ja suhdanteiden mahdollinen heikkeneminen entisestään ovat riski alueen
vientiteollisuudelle ja erityisesti metalliteollisuudelle, jolla on erittäin tärkeä kokonaismerkitys seutukunnalle.

Yleinen tunnelma alueella
Yleinen tunnelma alueella on pääosin myönteinen. Positiivinen kehitys työmarkkinoilla on
jatkunut pitkään, mutta varsinkin viime aikoina on teollisuuden uudelleen järjestelyjen ja tilauskannan vähyyden johdosta tapahtunut myös negatiivista kehitystä, mikä on ilmennyt
yt-neuvotteluina, lomautuksina ja irtisanomisina.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Teollisuuden näkymät ovat palautuneet lähemmäs talouslamaa edeltänyttä tilannetta, mutta eurokriisistä johtuva epävarmuus aiheuttaa edelleen kysymysmerkkejä. Teollisuuden eri
sektoreille on edelleen suunnitteilla joitakin yksittäisiä merkittäviä investointeja, joskin osa
hankkeista on siirretty odottamaan talouden elpymistä. Nykyiset investoinnit kohdistuvat
pääosin rakennustuote- ja elintarvikesektorille sekä rakentamiseen. Rakennustuoteteollisuudessa on nähtävissä voimakkaita muutoksia yritysten verkostomaiseen toimintamalliin
siirtymisestä, mikä on aiheuttanut myös joidenkin yritysten kohdalla yt -neuvotteluja. Honkajoella on suunnitelmissa vuoden mittaan käynnistää mittava lannoitteita, rehuja ja energiaa valmistavan yrityksen investointi, jonka tarkoituksena on mahdollisesti kolminkertaistaa
yrityksen tuotanto, mikä samalla tarkoittaisi kymmenien uusien työntekijöiden rekrytoimista.
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Elintarvikealalla myönteinen kehitys alueella on jatkunut edelleen. Elintarviketeollisuudessa investoidaan tasaisesti ja kehitys on muutenkin varsin vakaata. Pohjois-Satakunnan elintarvikealan yrityksen ovat kansallisesti katsottuna varsin hyvässä asemassa ja niiden markkinaosuuksien odotetaan kasvavan.
Metalliteollisuudessa tilanne on tasaisen myönteinen, osalla toimijoista on jopa hyvinkin pitkä tilauskanta verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Alihankintaan perustuvissa
metallialan yrityksissä tilannetta leimaa talouden elpymisestä huolimatta pienoinen epävarmuus. Yritysten ja verkostojen rakenteellisia muutoksia tullaan todennäköisesti näkemään tämänkin alan osalta.
Rakennusteollisuuden yritykset kärsivät yleisestä taloustilanteesta, mutta niiden erikoisosaamisalat ovat kuitenkin kilpailukykyisiä suhteessa valtakunnan muuhun tilanteeseen.
Rakennuseristeteollisuuden osalta alueella on kilpailukykyinen asema myös varautumisessa enenevään matalaenergiatalo-rakentamiseen.
Palvelualoilla tilanne on yleisesti ottaen suhteellisen hyvä. S-ryhmän uusi market on
otettu kesäkuussa käyttöön, ja ainoastaan joitakin viimeistelytöitä on marketin osalta Kankaanpäässä enää menossa. Toisaalta keskittyminen ja kiristyvä kilpailu saattaa karsia pienempiä toimijoita alalta.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömien määrä on laskenut edelleen hieman edellisestä vuodesta. Aikaisempi selvästi muita Satakunnan seutukuntia myönteisempi työllisyyskehitys on kuitenkin tasaantunut
viime aikoina. Pitkäaikaistyöttömyys on kuluvan vuoden alkupuolella ollut alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Pitkäaikaistyöttömyyden osalta kehitys on ollut
myös muuta Satakuntaa myönteisempää. Pitkäaikaistyöttömät ovat iältään vanhimpia Pohjois-Satakunnan seutukunnassa. Sen sijaan nuorten työttömyys on tänä vuonna lisääntynyt hieman verrattuna vuoden takaiseen.
Alueella on ollut loppuvuodesta 2011 lukien joitakin alueen kannalta merkittäviä lomautuksia ja irtisanomisia. Mikäli yritysten tilauskannat kasvavat ja investointiohjelmat realisoituvat, suhteellisen hyvä työllisyystilanne tulee kuitenkin jatkumaan.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
TE-toimistoon ilmoitetut avoimet työpaikat ovat vuoden alkupuolella hieman vähentyneet
vuoteen 2011 verrattuna. Työpaikkoja syntyy lähinnä hoiva-alalle, metalliteollisuuteen sekä
palveluihin ja kauppaan. Kaupan alalle merkittävä osa uusista työpaikoista on viime aikoina syntynyt market-rakentamisen myötä. Työvoiman saatavuusongelmia on jonkun verran
terveydenhoidon ammattien, metallin koneistajien, siivoojien ja kausityöntekijöiden osalta.
Ulkomaista työvoimaa Pohjois-Satakunnassa on jo pidempään ollut runsaasti esim. elintarvike- ja metalliteollisuudessa sekä kasvihuonetuotannossa. Ulkomaista työvoimaa työskentelee myös paikallisessa peruspalvelujen liikelaitoksessa terveydenhuollon eri tehtävissä.
Ulkomaisen työvoiman käytön ennakoidaan lisääntyvän jatkossa em. lisäksi myös maataloudessa ja valmistavan teollisuuden piirissä.
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Pirkanmaalla asui kesäkuun 2012 lopussa 492 893 henkilöä. Vuonna 2010 Pirkanmaalla oli 30 686 toimi-paikkaa, joissa työskenteli 129 396 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa Pirkanmaalla työttömien osuus
työ-voimasta oli 10,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 25 8272.
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Pirkanmaan taloustilanne on jonkin verran heikentynyt yleisen suhdannetilanteen mukaisesti ja tulevaisuu-denodotukset ovat aiempaa varovaisemmat.
Pirkanmaalla on vuodesta 2006 lähtien kysytty aluetalouskatsauksen yhteydessä ELY
keskuksen ja sidosryhmien lisäksi myös kuntien elinkeinotoiminnasta vastaavien näkemyksiä elinkeinoelämän ja työllisyyden kehityksestä. ELY keskuksen sidosryhmille osoitettuun
kyselyyn vastanneista 45 % piti elinkeinoelämän tilannetta entisenlaisena tai hieman heikompana vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ja tilanteen arvio parantuneen 35 %
vuoden takaisesta. Vastaavasti kuntien elinkeinotoiminnan avainhenkilöistä 80 % piti tilannetta entisenlaisena. Aluetalouskatsauksen sidosryhmäarvion mukaan työttömyystilanne
ja -rakenne ovat negatiivisia lähitulevaisuudessa. Sidosryhmän arvioijista 45 % ilmoitti työllisyyskehityksen heikkenevän ja sama määrä uskoi sen pysyvän entisellä tasolla. Vastaavasti kuntien elinkeinoelämän avainhenkilöiden näkemysten mukaan työllisyystilanne heikkenee lähitulevaisuudessa.
ELY -keskuksen ja sidosryhmien paneelin yhteenveto oli se, että elinkeinoelämän näkymät ovat huonontuneet vuoden takaiseen verrattuna. Tilanteen nähtiin heikkenevän myös
6 kuukautta eteenpäin. Sen sijaan näkymät elinkeinoelämän kehityksestä hieman tasaantuvat vuosi eteenpäin tarkasteltaessa.
Talouden tilastollisten tunnuslukujen tarkemman analyysin osalta voidaan todeta, että
yritysten liikevaihto on kasvanut, mutta henkilöstön määrä hieman vähentynyt, mikä viittaa tuottavuuden kasvuun. Itse asiassa Suomen kilpailukyky onkin perustunut tuottavuuden parempaan kehitykseen kuin kilpailijamaissa. Liikevaihdon kehitys on ollut tasaisen
nousujohteista, lukuun ottamatta vuoden 2009 lyhyeksi jäänyttä taantumaa. Yritysten liikevaihdon kehitys on ollut samansuuntainen koko maan indeksilukuun nähden, mutta kehityksen indeksitaso oli ollut vuonna 2011 hieman alempi kuin koko maassa keskimäärin.
Yksittäisistä toimialoista on voimakkaimmin liikevaihto kasvanut rakennusteollisuudessa,
jossa kasvu on syklittäistä. Palvelujen liikevaihto on kasvanut tasaisesti. Viennin odotetaan pysyvän lähes entisellään. Viimeisimmän PK-barometrin mukaan runsas 4 % pirkanmaalaisista yrityksistä uskoo sen kasvavan. Yritysten tilauskannat ovat kohtalaisella tasolla, mutta aikajänteeltään lyhyitä ja yleistilannetta leimaa epävarmuus. Tämä on ollut vallitseva tilanne vuoden 2010 alusta alkaen. Muutosta negatiiviseen suuntaan on nähtävissä
investointiodotusten suhteen. Näiden arvioidaan jäävän lähelle nolla-kasvua. Konkurssiyritysten lukumäärä on vähentynyt mutta niiden piirissä olleiden henkilöiden määrä kasvanut.
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Vaikka talouden kasvuvauhdin hidastuminen näkyy selvimmin epävarmuutena, joka
heijastuu työmarkkinoilla lomautusten lisääntymisenä sekä työttömyyden keston kasvuna,
niin työttömyyden määrä ja rakennekehitys ovat olleet positiivisempia tammi-kesäkuun aikana 2012 kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Heinäkuun tilastoissa on kuitenkin jo
nähtävissä selvä käänne huonompaan Lomautettuja oli heinäkuussa 2012 yli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 2 vuotta työttömänä olleiden määrä on noussut 15 % viime
vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pirkanmaan TE-toimistoissa avoinna olleiden työpaikkojen lukumäärä kasvoi vuoden 2012 tammi-kesäkuussa lähes 5 % vuoden 2011 vastaavasta ajankohdasta ja kesäkuun lopussa avoimia paikkoja oli 1 875. Työvoiman kysyntä oli
voimakasta vuoden alkupuoliskolla, mutta kesän aikana kysyntä on tasoittunut.
Työttömien määrä oli selvässä laskutrendissä vielä vuoden 2012 alkupuolella, kunnes kääntyi heinäkuussa kasvuun. Merkillepantavaa on, että yt-neuvottelut päättyvät entistä useammin irtisanomisista, kun aiemmin painotus on ollut lomautuksissa. Havaittavissa on ollut myös se, että henkilöstövähennykset kohdistuvat aiempaa useammin ylempiin
toimihenkilöihin.
Vuoden 2012 tammi-kesäkuun aikana työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla keskimäärin 24 699 ja työttömyysaste oli vuoden 2012 alkupuolella keskimäärin 10,0 %. Työllisyysaste oli vastaavasti keskimäärin 69,6 %. Vaikka työttömyysaste oli Pirkanmaalla korkeampi kuin koko maassa, niin työttömien määrä väheni alkuvuonna Pirkanmaalla enemmän
kuin koko maassa keskimäärin. Tämä johtuu osittain siitä, että talouden taantuman aikana 2008–2010 Pirkanmaan työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi selvästi muuta maata
nopeammin ja nyt tapahtuva muutos on edelleen korjausliikettä. Nuorten työttömien määrä on noussut hieman koko alkuvuoden, muutos 0,3 %. Pitkäaikaistyöttömien sekä yli 50vuotiaiden työttömien lukumäärä laski vuositasolla verrattuna. Muutos oli yli vuoden työttömänä olleiden osalta 6 % ja yli 50-vuotiaiden osalta 2 %.
Osaavan työvoiman saattavuutta arvioitaessa tilanteen arvioidaan paranevan sekä 6
kuukauden kuluttua että 12 kuukauden kuluttua verrattuna nykytilanteeseen. Palkkaturvapäätöksiä saaneiden työnantajien ja palkkaturvaa saaneiden työntekijöiden lukumäärät
poikkesivat huomattavasti toisistaan. Työnantajien määrässä oli 15 prosentin muutos vastaavaan (2011/II-2012/II) ajankohtaan verrattuna, mutta palkkaturvaa saaneiden työntekijöiden lukumäärä oli kasvanut lähes 35 %.
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Tampereen seutukunta
Tampere, Nokia, Kangasala, Vesilahti, Lempäälä, Pirkkala, Hämeenkyrö, Orivesi, Ylöjärvi, Pälkäne
Tampereen seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 379 655 henkilöä. Alkuvuoden aikana oli kasvua
1 559 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 22 338 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 21 430.

Tampereen seutukunta
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Yleinen tunnelma alueella
Tampereen seutu on erittäin vetovoimainen ja tarjoaa monipuolisen elinkeinorakenteensa myötä hyvät elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden toimintapuitteet. Vahvuutena on laaja
väestöpohja, monipuolinen yritysrakenne ja kriittisen massan omaava innovatiivinen kehitysympäristö. Väestö kasvoi Tampereen seudulla runsaalla 1 559 henkilöllä ja seutukunnalla oli koko Pirkanmaan voimakkaimmin kasvanut kunta, Pirkkala, jonka väkiluku kasvoi
alkuvuonna yli 200 (1,5 %) henkilöllä. Seutukunnan alueen yhteistoiminta on vahvaa ja sisäiset markkinat puskuroivat kysynnän laskua. Lisäksi positiivista on, että yritykset varautuvat erilaisiin tulevaisuuden vaihtoehtoihin ja uudistavat liiketoimintaansa sekä etsivät aivan uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia. Negatiivista on, että epävarmuus näkyy tilauskantojen lyhyytenä ja uusien tilausten vähyytenä. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus siirtää investointeja ja nostaa ylipäätään toiminnan rahoituskuluja. T&K-toiminnan rahoituksen kysyntä on vähentynyt, mutta mm. TEKES-rahoitus on edelleen Pirkanmaalla vahvaa.
Alueellisesti verrattuna tämä on toiseksi merkittävintä alueiden väkilukuun suhteutettuna.
Tampereen seutukunnan yleistilanne on jonkin verran heikompi kuin vuotta aiemmin ja näkymät myös aiempaa synkemmät. Aluetalouskatsauksen tilannekatsauspaneelin yhteydessä elinkeinoelämän tilannetta pidettiin heikompana nyt sekä lähitulevaisuudessa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Osaavan työvoiman saatavuutta odotetaan paranevan
lähitulevaisuudessa. Työttömyyden määrän ja rakenteen odotetaan vaikeutuvan.

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Alueella sijaitsee merkittäviä eri teollisuusalojen vienti- ja kotimarkkinayrityksiä. Kansainvälisten, erityisesti euroalueen rahamarkkinoiden epävarmuus hidastaa teollisuuden rakennemuutosta, joka jatkuu edelleen. Teknologiateollisuuden tilauskirjat ovat ohentuneet
ja määräaikaiset lomautukset ovat lisääntyneet. Teknologiateollisuuden, kemian ja metsä-
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sektorin tilanne ei ole heikko, mutta metsäteollisuudessa keskeisten yritysten uudistuminen on ollut hidasta.
Yksittäisenä seikkana voidaan mainita erityisesti Nokian uuden strategian vaikutukset,
jotka tulevat edelleen koskemaan Tampereen seutua merkittävästi. Kysymys on rakenteellisesta muutoksesta, mm. YT-neuvotteluja, mutta siihen on liittynyt myös positiivisia piirteitä. Nokian muutoksen seurauksena on syntynyt ns. SPIN-UP -yrityksiä noin 30. ICT -alan
murrokseen liittyen on ELY -keskus käynnistänyt erityisesti ICT -alaa koskevan SPIRIT
-hankkeen. Koulutusohjelmaan osallistuvat yritykset ja muut osallistujat tutustuvat sulautettujen järjestelmien pääongelmiin, kuten laitteistonläheisyyteen, käyttöjärjestelmien ominaisuuksiin ja rinnakkaisuuden hallintaan. Keskeinen osa koulutusta ovat erilaiset sulautettuun ohjelmointiin liittyvät käytännön ohjelmointitehtävät, joiden tarkoitus on havainnollistaa sulautettujen ohjelmistojen toteutustyön erityispiirteitä.
Pirkanmaalaisen innovaatiokeskittymän kehittämiseksi on viime vuosien aikana rahoitettu lukuisia laajoja innovaatiotoimintaa edistäviä infrastruktuurihankkeita, joista merkittävimpinä voidaan mainita Biomateriaalitekniikan laitoksen testaus- ja prosessointitoiminnan kehittäminen, Vicinics / Vicinity Electronics -lähiympäristön elektroniikka, UBIQ-kehityskeskus / läsnä-äly sekä Liikkuvien työkoneiden strategisen tutkimuksen yritysverkosto
sekä Optoelektroniikan tutkimuskeskuksen kehittäminen. Pirkanmaan painopisteet ovat olleet terveysteknologia, hyvinvointi, tulevaisuuden energiateknologiat, joka paikan tietotekniikka, digitaaliset sisällöt, nano- ja mikrojärjestelmät sekä älykkäät koneet.
Suuremmat yritykset ovat erikoistuneita korkean osaamisen yrityksiä, jotka panostavat
vahvasti T&K toimintaan. Uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja ominaisuuksia syntyy jatkuvasti. Protomo-Demola toiminnassa on potentiaalia. Terveysteknologia on potentiaalinen kasvuala, jossa avainyrityksiä ovat Santen, Coxa, Medivire ja Vactech, jotka toimivat globaaleilla markkinoilla. ICT on myös edelleen vahva kasvuala ja keskeisiä yrityksiä ovat Intel,
Accenture, Digia ja Sasken. Nokian tilanne on murroksessa ja alihankkijoiden keskuudessa on epävarmuutta. Kaupan ala on viime aikoina vahvistunut ja on palvelujen ohella potentiaalinen myös tulevaisuudessa. Suurin kaupan alan investointibuumi on nyt ohitettu.
Pirkanmaalla on hyvä sijainti ja läntisen ohitustien valmistumisen jälkeen myös hyvät logistiset yhteydet esimerkiksi lentokentältä joka suuntaan, joskin kehitettävää on sekä lento- että rautatieyhteyksissä. Nykyisiä yhteyksiä kehittämällä/optimoimalla saadaan parannuksia aikaan esim. junaliikenne Pietariin. Pitkällä aikavälillä ratapihan siirto tulee eteen.
Tampereen logistinen sijainti on hyvä,
Merkittävimmät käynnissä olevat investoinnit ovat Hämpin parkki (Tampereen keskustaan tuleva maanalainen parkkitalo), Vuoreksen lähiöalue ja kauppakeskus Ilo Ylöjärvelle.
Käynnistymässä ja suunnitteilla on rantaväylän tunneli ja kaupunkiratikka. Lisäksi Areena
ja Hämeenkyröön rakenteilla oleva M-Realin biovoimala, johon tulee noin 50 työpaikkaa.
Lempäälän Marjamäen alueelle rakennetaan Ideaparkin viereen tulevaisuudessa toinen iso
kauppakeskus, joka keskittyy erikoistavaroihin. Lisäksi Ylöjärvelle valmistui kesällä 2012
uusi koulukeskus, jossa sijaitsevat ammattikoulu ja lukio. Keskuksessa on 1 000 oppilaspaikkaa. Kangasalan kunta markkinoi edelleen Kallion teollisuusaluetta yrityksille. Saarioinen Oy on investoinut Kangasalan Sahalahden tuotantoyksikköön rakennuttamalla uuden
toimitilan tuotekehitysosastolle. Investoinnin myötä ei uusia työpaikkoja synny, mutta in-
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vestointi vahvistaa yrityksen kilpailukykyä ja tuotekehittelyä. Tampereen seudun yrityksistä 11 % arvioi yrityksensä kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Kuluvan vuoden aikana työttömien määrä laski, mutta valuma yli kuukauden pitkäaikaistyöttömyyteen kasvoi. Tulostavoitetoteuman mukaan Tampereen seudun kaikkien työttömien valuma yli 3 kuukauden työttömyyteen oli 43,9 % vuoden 2012 tammi-kesäkuun aikana,
kun se edellisenä vuonna oli ollut 41,7 %, joten keskimääräisen työttömyyden alenemisesta huolimatta työttömyyksien kestot kasvoivat hieman. Loppuvuonna niiden ennustetaan
edelleen kasvavan. Osa työttömyyden kestojen kasvusta on tilastollista, koska kaikkia havaintoja ei pystytä viemään työnvälityksen asiakastietotietojärjestelmään. Vähenemisvauhdin oletetaan hidastuvan edelleen, koska uhkana on talouden suhdannekehityksen muutos huonompaan suuntaan syksyllä 2012. Työttömyyden rakenteellinen kehitys oli Tampereen seudulla melko myönteinen alkuvuodesta. Nuorten työttömyys tosin nousi 8 %, mutta
pitkäaikaistyöttömien määrä laski 5 prosenttia. Myönteistä oli myös se, että yli 50-vuotiaiden määrä oli pienessä laskussa. Tampereen kaupungin työttömyystilanne on ollut vuosia
yksi heikoimmista vertailtaessa 16 maan suurinta kaupunkia, mutta nyt Tampere oli vasta
7. sijalla, mikä osoittaa, että työllisyyskehitys on mennyt hyvään suuntaan.

Osaavan työvoiman saatavuus
Perinteisesti terveydenhuolto- ja hoiva-alan työvoiman saatavuudessa on ongelmia. Samoin
rakennusalan työnjohtotehtävien osalta on ollut hankaluuksia, erityisesti työmaamestareista. 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 epätyypillisille työsuhteille ominaiset piirteet kuten palkkaus ja/tai työaika. Palveluja koskevat myös edellä todetut
ongelmat. Muita ammatteja ovat toimistotyöntekijät, hitsaajat, kaupankassat, siistijät, hoitajat, myyntimiehet ja varastomiehet.
Tampereen seutukunnan väestön osuus koko Pirkanmaan väestöstä on 77 prosenttia
ja työttömien työnhakijoiden osuus kaikista Pirkanmaan työttömistä työnhakijoista on 83
prosenttia.

Etelä-Pirkanmaan seutukunta
Valkeakoski, Akaa, Urjala
Etelä-Pirkanmaan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 43 429 henkilöä, alkuvuoden aikana kasvua oli 70 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 453 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,9 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 2 169.
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Yleinen tunnelma alueella
Yritysten tilauskirjat ovat nyt täynnä, mutta tilauskannat lyhyitä, mikä aiheuttaa huolta, jarruttaa investointeja ja yleensä kysynnän elpymistä. Kehityssuunta on hyvä, Valkeakoskelle
rakennetaan paljon ja käynnissä on useita talonrakennustyömaita. Työllisyysnäkymät ovat
nyt hyvät kun syksyllä 2012 avataan uusi kauppakeskus. Seutukunnan alueelle on tullut
myös uusia yrityksiä, joskin työllisyydessä se ei vielä näy. Metallialalla on hyvä tilauskanta
alkuvuoden 2012 ajan. Tällä hetkellä tilanne on odottavan positiivinen. Toisaalta Valkeakosken kaupungin palvelurakenne uudistuu ja tarjoaa palvelualan työntekijöille uusia mahdollisuuksia. Uudet kaupan ja palvelualan työpaikat tuovat positiivista julkisuutta ja muutamat
teollisuusyritysten avaukset, mm. Peatec Oy ryhtyy jalostamaan käytetyistä autonrenkaista polttoainetta. Negatiivisia asioita ovat muutamat teollisuuden lomautukset

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Keskeisiä toimialoja ovat edelleen paperi- ja pakkausteollisuus, koneenrakennus, elintarvikkeet ja muoviala. Näkymät riippuvat euroalueen kehityksestä ja viennin vedosta, rahoitusmarkkinat näyttävät edelleen epävarmoilta ja vaikutukset ovat suoran kielteiset viennin
liikkeellelähdön osalta. Kasvualoina ovat kauppa- ja palvelualat ja muutamat energiatekniikkaan liittyvät uudet teolliset toimialat. Näkymät ovat hyvät varsinkin kotimarkkinoilla.
Etelä-Pirkanmaan yrityksistä 6 % ilmoitti kasvavansa seuraavan 12 kuukauden aikana.
Logistiset yhteydet ovat loistavat. Valkeakosken Jutikkalan ja Akaan Yritys-Konhon yritysalueet muodostavat keskeisen Tampereen eteläpuolisen logistisen vyöhykkeen.
Suurin yksittäinen investointi on Valkeakosken Citymarket-kiinteistö. Uuden kauppakeskuksen uskotaan tuovan myyntialan työpaikkoja ja kaupallisen toiminnan vilkastuessa muutakin toimintaa Valkeakoskelle ja kaupalla menee koko alueella hyvin. Yrityksillä
on virinnyt jonkin verran haluja henkilöstön kehittämiseen ja tätä kautta kasvuhakuisuutta.
Metso Paper Oy on myynyt konepajatuotantonsa. Uusi yritys Walpella Oy työllistää 70
henkilöä, on hyvässä tilauskannassa ja kehittää henkilöstön osaamista.
Alue vetää yrityksiä juuri hyvän sijaintinsa vuoksi. Uudet yritysalueet kuten Jutikkala
(kaavoitus valmistuu 2012) ja Yritys -Konho valmistumassa takaavat hyvän kasvualustan
uusille yrityksille. Lisäksi Tipurin alueella Kylmäkoskella on jo valmiita yritystontteja. Uutta
teknologiaa edustaa Humppilan ja Urjalan alueelle suunnittelussa oleva tuulimyllypuisto.
Uusiutuvan energian mahdollisuudet tulevat testattua tällä mahdollisesti toteutuvalla hankkeella. Vastaavia hankkeita on harkittu yli 40 kohteeseen Pirkanmaan alueella.
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Etelä-Pirkanmaan osalta ELY-keskuksen ja sidosryhmien paneelin yhteenveto oli se,
että elinkeinoelämän näkymät ovat paremmat, mutta pysyvät ennallaan 6 ja 12 kuukautta eteenpäin.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Suurin osa työttömien määrän vähenemisestä tapahtui edelleen teollisuudessa. Uhkana
on, että yritykset eivät työllistä määräaikaisiinkaan työsuhteisiin, koska meneillään on lomautuksia ja irtisanomisia. Viime vuonna alueella käytiin useita yt-neuvotteluja, mutta monessa yrityksessä lomautukset olivat enimmäkseen lyhyitä työaikajärjestelyjä. Perinteisesti
alueen teollisuuden irtisanotut ovat tehneet kapealla osaamisella ja vähäisellä koulutuksella työtä vuosikymmenet ja on todella haasteellista työllistyä uudestaan nopeasti.
Työttömyyden rakennetekijöiden kehitys oli vuositasolla myönteistä kaikissa muissa tarkasteluosioissa paitsi vajaakuntoisissa. Työttömyyden väheneminen oli edelleen vahvasti
miesvaltaista. Pitkäaikaistyöttömyys on laskussa, yli 9 prosenttia. Yli 50-vuotiaiden määrä
laski vuositasolla 6 prosenttia. Nuorten työttömyys laski alkuvuonna 2012 3 prosenttia vuoden 2011 alkuvuoden luvuista. Talouden epävarmuus aiheuttaa varovaisuutta yrityksissä ja
yritykset eivät ole tehneet jatkoja määräaikaisiin työsuhteisiin eivätkä palkkaa lisää väkeä.
Nyt on nuorten kohdalla pahin aika vuodesta, oletettavasti kesä tuo kuitenkin työmahdollisuuksia. Nuorten työttömyys uhkaa kasvaa ja Akaan jonkin verran kohonnut nuorisotyöttömyys johtuu kausivaihtelusta ja Kylmäkosken liittymisestä Akaaseen.
Etelä-Pirkanmaan työttömyystilanne säilyi ennallaan verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen, niin nykytilanteessa kuin 6 kuukautta eteenpäin ja edelleen samanlaisena 12 kuukautta eteenpäin tarkasteltuna.

Osaavan työvoiman saatavuus
Edessä on uuden kauppakeskuksen rekrytoinnit kesällä. Kauppa ja palvelut työllistäisivät,
mutta osaavia työntekijöitä on vaikea löytää. Toimialan epävarmuus on ongelma. Terveydenhuolto on edelleen ongelmallinen ja kohtaanto-ongelma vain lisääntyy.
Osaavan työvoiman saattavuutta arvioitaessa pidetään tilannetta kuitenkin entisenlaisena verrattaessa sitä sekä vuoden takaiseen että seuraavien 6 kuukauden kehitysnäkymiin. Tilanteen arvioidaan mahdolisesti huononevan seuraavan 12 kuukauden aikana.
Etelä-Pirkanmaan väestön osuus koko Pirkanmaan väestöstä on 9 prosenttia ja työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaan kaikista työttömistä työnhakijoista on 8 prosenttia.

Ylä-Pirkanmaa seutukunta
Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat, Juupajoki
Ylä-Pirkanmaan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 25 620 henkilöä, alkuvuoden aikana väestö
väheni 127 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 925 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 035.
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Yleinen tunnelma alueella
Alueella on vahvaa alihankintateollisuutta ja uusia materiaaleja hyödyntäviä yrityksiä. Haasteena on perinteisen alihankintateollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen ja komposiittimateriaalien kaupallistaminen. Lisäksi alueen matkailumarkkinointia pitää kehittää. Alueen
yleistilanne on kohtuullinen, vaikkakin tulevaisuuden näkymät ovat teollisuudessa vahvasti hämärän peitossa.
Alueellinen strategiatyö ja äkillisten rakennemuutosten ohjelman toimenpiteet ovat käynnissä. Elinkeinolliset painotukset tuleville vuosille seudullisesti ovat vuoden 2020 tavoiteohjelmassa: 1) Puu- ja teknologiateollisuus 2) Palveluliiketoiminta 3) Matkailu- ja kulttuuri.

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Paperi- ja teknologiateollisuus ovat alueen keskeisiä toimialoja. Näkymät ovat paperiteollisuudessa lähes taantumaa edeltäneellä tasolla. Tosin Metsä Tissue Oy:llä irtisanottujen
työsuhteita on jatkettu ja tilauskanta on parantunut. Metsä Groupin Vilppulan sahaa uudistetaan ja siihen investoidaan n. 30 miljoonalla eurolla. Heinäkuussa päättyneiden yt-neuvottelujen tuloksena sahalta vähennetään 40 työpaikkaa.
Muovialalla on tasaista ja kausivaihtelut normaalilla tasolla kuten ennen taantumaa. Metalliala on odottavalla kannalla, tilauskanta on pientä, uusia tilauksia on luvassa, mutta niitä joudutaan odottamaan. Alueella toimii muutamia komposiittivalmistajia, jotka ovat kasvamassa taantumasta huolimatta ja potentiaalisia kasvuyrityksiä. Kehittyvien yritysten tilauskannat ovat kohtuullisella tasolla, mutta investoinnit ovat vielä pieniä. Ylä-Pirkanmaan
yrityksistä ilmoitti 11 prosenttia haluavansa kasvua seuraavan 12 kuukauden kuluessa.
Alueen suurin investointi on uusi museo, jonka rakentaa Serlachius-säätiö. Investoinnin
pitäisi valmistua vuonna 2014. Tällä hetkellä alueelle ollaan suunnittelemassa kahden eri yrityksen kanssa uusia teollisuushalleja, joiden rakentaminen aloitetaan vuoden 2012 aikana.
Logistiset yhteydet hoidetaan lähinnä maantieverkon kautta. Käytössä on rautatie ainoastaan Mänttä-Vilppulan suunnalla. Polttoaineen hinnankorotukset vaikuttavat kuljetuskustannuksiin ja pakottavat yrityksiä miettimään eri vaihtoehtoja. Tavarantoimituksen hinnat nousevat ja hinnannousua ei voida kokonaisuudessaan lisätä tuotteisiin. Tieverkko on
muuten pääpiirteittäin kunnossa, kiskoliikennettä käytetään aina kun mahdollista.
Ylä-Pirkanmaan elinkeinoelämän näkymät ovat pysyneet ennallaan vuoden takaiseen
verrattuna. Samanlaisena nähtiin tilanne myös 6 kuukautta eteenpäin. Näkymät arvioinnin
perusteella heikkenevät 12 kuukauden päästä.
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Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyys on vuoden aikana vähentynyt Ylä-Pirkanmaalla. Osalle irtisanotuista ja lomautetuista työmarkkinoille palaaminen on huomattavan vaikeaa ja vaatii pitkäjänteistä työtä. Työllistymistä vaikeuttaa mm. vanhentunut koulutus, yksipuolinen työkokemus ja näköalattomuus
uusien valintojen edessä sekä usein myös hakijan suhteellisen korkea ikä ja työvoiman heikko kysyntä vaikeuttavat tilannetta Vuositasolla pitkäaikaistyöttömyys on hiukan vähentynyt.
Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys on lisääntynyt 30 prosentilla vuoden takaisesta tilanteesta. Toisaalta nuorilla on myös moninaisia ongelmia, joten heidän ohjaamisensa eteenpäin vaatii erityisiä ponnistuksia. Tähän on Virroilla käytetty yksilöohjausta (Etsivä
Nuorisotyö / Nuorisokeskus Marttinen) sekä Valtakunnallisia perhetyön palveluja.
Yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien tilanne on huomattavasti parantunut alkuvuoden 2012 aikana verrattuna vuoden 2011 vastaavaan aikaan. Yli 50-vuotiaita on 7 % vähemmän ja yli vuoden työttömänä olleita on noin 1 prosentti vähemmän.
Arvion mukaan työttömyystilannetta pidettiin vuoden takaiseen verrattuna parempana,
mutta pysyvän ennallaan 6 ja 12 kuukauden eteenpäin tarkasteluissa.

Osaavan työvoiman saatavuus
Mitään suuria rekrytointeja ei ole tiedossa. Tietyissä ammateissa on olemassa jo työvoimapulaa. Parhaiten työllistävät tällä hetkellä palvelut, matkailu, sosiaali- ja terveysala, siivous- ja keittiöpuolen työt.
Arvion mukaan Ylä-Pirkanmaalla ei ole pulaa osaavasta työvoimasta kaikilla tarkasteluajankohdilla, niin vuoden takaiseen kuin 6 ja 12 kuukautta eteenpäin katsottuna.
Ylä-Pirkanmaan väestön osuus on koko Pirkanmaan väestöstä 5 prosenttia ja työttömien työnhakijoiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista 4 prosenttia.

Lounais-Pirkanmaan seutukunta
Punkalaidun, Sastamala
Lounais-Pirkanmaan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 27 742 henkilöä. Alkuvuoden aikana
väestö kasvoi 8 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 528 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012
lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 5,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 678.
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Yleinen tunnelma alueella
Lounais-Pirkanmaan seutukunnan yrityskanta on monipuolinen ja alueella on paljon pkyrityksiä. Seudun hyvinvointi ja kehitys ei ole sidottu muutamaan suuryritykseen. Yritykset
ovat hyvin verkostoituneita ja ovat hakeneet yhteistyö- ja verkostokumppaneita aktiivisesti myös omalta seutukunnalta.
Tulevaisuuden suuria kysymyksiä on osaavan työvoiman saatavuus. Tämä koskee erityisesti sosiaali- ja terveysalaa sekä teknologia teollisuuden erikoisosaamista. Lisäksi haasteena on myös uusien kasvuhakuisten yritysten houkutteleminen alueelle. Lounais-Pirkanmaalla ilmoitti 7 % alueella olevista yrityksistä hakevansa kasvua. Pääosa uusista yrityksistä on ns. mikroyrityksiä eli yhden – kahden henkilön palveluyrityksiä. Voidaan sanoa, että
Lounais-Pirkanmaalla on yleisesti positiivinen vire elinkeino- ja yritystoiminnassa. Seudulla on myös menossa useita erilaisia kehittämis- ja verkostoitumishankkeita, joilla tähdätään työelämän ja osaamisen kehittämiseen yhteistyössä eri hallinnon alojen viranomaisten, elinkeinoelämän, koulutusorganisaatioiden ja kuntien kesken.

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Lounais-Pirkanmaan keskeiset toimialat yrityssektorilla ovat metalliteollisuus sekä kumi- ja
muoviteollisuus. Näkymät ko. aloilla on kohtalaisen hyvät. Useissa alueen yrityksissä on
panostettu kansainvälisyyteen ja vientiin. Seudun yrityksissä on panostettu kehittämistyöhön ja yritysten väliseen keskinäiseen yhteistyöhön. Yritysten tilauskannat yleisesti ovat
kevään aikana olleet hyvät lievästä taantumasta huolimatta, rekrytointien suhteen osassa
yrityksiä ollaan oltu varovaisia, mutta liikettä työmarkkinoilla kuitenkin on ja ammattitaitoisia
osaajia on haettu mm. rekrytointikoulutuksen avulla. Viime vuoden syksynä aloitti toiminnan Fineva Ply Oy, joka osti keväällä konkurssiin menneen Vammalan Vanerin konkurssipesältä yrityksen kone- ja laitekannan ja aloitti vanerin tuotannon Sastamalassa. Uusi yritys työllistää tällä hetkellä noin 25 henkilöä (Vammalan Vanerin entisiä työntekijöitä) ja jos
tilauskanta kehittyy suotuisasti, henkilöstöä tullaan lisäämään. Starttiyrittäjänä aloitti 22 kpl.
Sastamalan alueella merkittävin käynnissä oleva investointi on koulutuskuntayhtymän
oppimiskeskus/liikuntahallin rakentaminen. Työmaa käynnistyi vuosi sitten. Toinen suuri investointi on tänä vuonna Tokmanni –tavaratalon uudisrakennuksen työmaa Sastamalan keskustan tuntumaan.
ELY-keskuksen ja sidosryhmien paneelin yhteenveto oli se, että Lounais-Pirkanmaan
elinkeinoelämän näkymät ovat entisellään verrattuna vastaavaan aikaan vuotta aiemmin,
sekä 6 ja 12 kuukautta eteenpäin tarkasteltuina niiden odotetaan pysyvän lähes ennallaan.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Alueen työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut, mutta työttömyyden rakenne ei ole
kehittynyt hyvään suuntaan. Silti Lounais-Pirkanmaalla työllisyyden kehitys on ollut kokonaisuudessaan positiivista. Työttömyysaste on laskenut vuoden 2012 alkupuolella, johtuen osittain TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrän kasvusta edellisvuo-
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den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työllisyyden kehitys jatkuu todennäköisesti positiivisena syksyä kohden. Merkittäviä yt-neuvotteluja ei ole käynnissä eikä irtisanomistilanteita ole tiedossa tällä hetkellä Lounais-Pirkanmaalla yleisesti ottaen on työikäisellä väestöllä keskimääräistä alhaisempi koulutustaso muuhun maahan verrattuna. Taantuman aikana yrityksistä työttömäksi jääneillä henkilöillä on ollut melko alhainen koulutustaso ja kapea-alainen työkokemus. Edellä mainituilla seikoilla on merkitystä työmarkkinakilpailukykyyn ja työllistymismahdollisuuksiin.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut vuoden takaisesta tilanteesta (17,0 %). Lounais-Pirkanmaalla on pitkäaikaistyöttömiä jo vuosia ollut lukumääräisesti noin 100 henkilöä eli selvästi keskimääräistä vähemmän. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys lisääntyi
vuositasolla verrattuna 4 %. Lounais-Pirkanmaalla yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on alentunut vuoden takaiseen verrattuna 6 prosenttia, jota on pidettävä positiivisena, koska pääosin tämä ikääntyneiden määrän osuus kasvaa vielä Pirkanmaalla
voimakkaasti, erityisesti Tampereen seudulla.
Lounais-Pirkanmaan työttömyystilanne säilyi ennallaan verrattuna vuotta aiempaa ja 6
kuukautta eteenpäin, että 12 kuukautta eteenpäin tarkasteltuna.

Osaavan työvoiman saatavuus
Työvoiman saatavuuden näkökulmasta Lounais-Pirkanmaalla ovat jatkossakin tärkeitä sosiaali- ja terveysala, palvelut sekä teollisuus. Suurempia rekrytointeja ei ole lähitulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveysalalla on ollut jo usean viime vuoden ajan rekrytointiongelmia eri
toimijoiden panostuksista huolimatta. Henkilöstö eläköityy ja hoivantarpeet kasvavat. Teollisuudessa on rekrytointivaikeuksia erityis- ja monialaosaajista (esim. ohjelmointitaitoiset
koneistajat, hydrauliikka- ja pneumatiikkataitoiset koneenasentajat. Palvelualoilla on etenkin ammattitaitoisista taloushallinnon ja kirjanpidon osaajista toisinaan pulaa.
Työttömien henkilöiden koulutustausta / työkokemus ei kohtaa riittävästi kysyntää; ammatillisen tai koulutustaustan kohdalta. Alan koulutus ei takaa sopivuutta tehtävään osaamistason vaatimusten tai henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta. TE-hallinnon osalta kysyntään pyritään vastaamaan lähinnä työvoimakoulutuksen keinoin, joko ryhmämuotoisella koulutuksella (esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) sekä yksittäisillä koulutusreiteillä (esim. MonialaRekry). Haastetta tilanteeseen tuo se, että koulutuspohjan lisäksi henkilön on sovelluttava muutoinkin uuteen tehtävään / uudelle alalle, joten koulutustarjonta
ei välttämättä johda toivottuun tulokseen. Yrityksiin rakennettavat henkilökohtaiset koulutuspolut ovat hyvä keino rekrytointitilanteen ratkaisuun.
Osaavan työvoiman saattavuutta arvioitaessa pidetään tilannetta kuitenkin entisenlaisena verrattaessa sitä sekä vuoden takaiseen että seuraavien 6 kuukauden kehitysnäkymiin. Tilanteen arvioidaan huononevan seuraavan 12 kuukauden aikana ja vuoden kuluttua ollaan työvoimapulassa.
Lounais-Pirkanmaan väestön osuus koko Pirkanmaan väestöstä on 6 prosenttia ja työttömien työnhakijoiden määrä kaikista työttömistä työnhakijoista 3 prosenttia.
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Luoteis-Pirkanmaan seutukunta
Parkano, Ikaalinen, Kihniö
Luoteis-Pirkanmaan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 16 447 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 89 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 524 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012
lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 539.

Luoteis-Pirkanmaan seutukunta
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Yleinen tunnelma alueella
Teollisuuden tilauskannat ovat lyhyitä ja ennustettavuus tilanteen kehittymisestä on vähäinen. Palvelutarjonnassa on lievää kasvua. Yrittäjien keskuudessa on uhkakuvista huolimatta vireyttä ja uskoa tulevaisuuteen. Uusiakin kehittämishankkeita on meneillään ja suunnitelmissa, mutta kaupankäynti on ennustettua matalammalla tasolla ja kaupan alalla erikoisliikkeissä koetaan uhkakuvia ja osa riskeistä on realisoitumassa.

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Alueen keskeisillä metalliteollisuuden yrityksillä tilanne on stabiili, mutta tilauskannat ovat
lyhyet ja odotettua matalammalla tasolla. Vientiteollisuuden päämiehet eivät ole saaneet
kuitenkaan vientikauppaa liikkeelle toivotulla tavalla. Toisaalta odotuksissa on pientä toiveikkuutta. Rakentaminen ei nykytilanteessa lisää kysyntää. Paljon mahdollisuuksia sisältävät puukerrostaloasiat eivät ole edenneet seutukunnalla. Negatiivinen uutinen oli UPM:n
ilmoitus Aureskosken jatkojalostustehtaan sulkemisesta vuoden loppuun mennessä. Saha
työllistää nykyisin 53 henkilöä.
Tällä hetkellä kasvualat ovat vielä epävarmoja. Luoteis-Pirkanmaan yrityksistä 12 prosenttia ilmoitti hakevansa kasvua seuraavan 12 kuukauden kuluessa. Muutamia uusinvestointeja on suunnitelmissa, toteutuksessa ja ylläpitoinvestointeja tehdään normaalitasolla. Samoin tuotekehitystä ja jotain innovaatioita on menossa. Uusia yrityksiä on perustettu
edellisvuoteen verrattuna samaa vauhtia. Samalla elinkeinorakenne on monipuolistumassa, mutta liiketoiminnan kannattavuuden arviointiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja
välttää liiallista optimistisia ja usein varasuunnitelmat puuttuvat. Sukupolvenvaihdokset menevät pääsääntöisesti hyvin, jos yrittäjillä on omaa tai läheisten yrittäjähenkistä jälkikasvua.
Investoinneista voidaan mainita Tampereen seutukunnan alueella käynnissä olevat
kauppakeskusneuvottelut, myönteisesti päättyessään investointi merkitsisi huomattavan
määrän työpaikan syntymistä.
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Luoteis-Pirkanmaata koskevassa paneeliyhteenvedossa arvioitiin, että elinkeinoelämän
näkymät ovat pysyneet lähes ennallaan vuoden takaiseen verrattuna. Samanlaisena nähtiin tilanne myös 6 kuukautta eteenpäin. Sen sijaan näkymät elinkeinoelämän kehityksestä heikkenevät jo 1 vuosi eteenpäin tarkasteltaessa.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Rakenteellinen työttömyys kasvaa. Irtisanotuilla, pitkään työelämässä ja samoissa työtehtävissä olleiden paluu työmarkkinoille on vaikeaa. Vanhentuneen koulutuksen ja kapea-alaisen osaamisen vuoksi uuden työn löytäminen ei ole helppoa. Lisäksi ikääntymisen myötä on monella jo terveydellisiä ongelmia. Työttömyyden kesto pitkittyy ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut lähes 20 % verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, samoin
yli 50-vuotiaiden tilanne on kehittynyt heikompaan suuntaan Luoteis-Pirkanmaalla. Merkittävä negatiivinen kehitys on ollut nuorten alle 25-vuotiaiden kohdalla, joita oli viidennes
enemmän kuin vuotta aiemmin. Alkukesän tilanne välittömästi valmistumisten jälkeen lisäsi nuorten työttömyyttä.
Luoteis-Pirkanmaan väestön osuus koko Pirkanmaan väestöstä on 3,3 % ja työttömien
työnhakijoiden osuus Pirkanmaan kaikista työttömistä työnhakijoista on 2,1 %.

Osaavan työvoiman saatavuus
Luoteis-Pirkanmaa on muuttotappioaluetta ja työvoima ikääntyy, jolloin rekrytointiongelmia
tulee jatkossa esiintymään. Nuorten työllisyystilanteen selkeä paraneminen johtuu myös
siitä, että nuoret siirtyvät pois alueen työvoimasta. Lounais-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 jatkossa osaajia. Mitään suuria rekrytointeja ei ole tiedossa. Ikaalisten kauppakeskushanke etenee ja siinä yhteydessä syntyy myös työpaikkoja.
Luoteis-Pirkanmaan väestön osuus koko Pirkanmaan väestöstä on 3 prosenttia ja työttömien työnhakijoiden osuus Pirkanmaan kaikista työttömistä työnhakijoista 2 prosenttia.

Lisätietoja
Tilastoasiantuntija
Juha Salminen
Pirkanmaan ELY-keskus
puh. 0295 036 208
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Hämeen ELY-keskuksen alueella asui kesäkuun 2012 lopussa 377 931 henkilöä. Vuonna 2010 Hämeen
ELY-keskuksen alueella oli 24 303 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 91 279 henkilöä. Kesäkuun
2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,0 % ja työttömiä työnhakijoita oli 18 701.
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Hämeen ELY-keskuksen alueella elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen uskotaan
puolen vuoden tähtäyksellä pysyvän nykytilanteeseen verrattuna jokseenkin ennallaan.
Työllisyystilanteessa ja osaavan työvoiman saatavuudessa ei myöskään uskota tapahtuvan merkittäviä muutoksia; työllisyyden arvioidaan kuitenkin Lahden seudulla jonkin verran heikkenevän. Vuoden tähtäyksellä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan uskotaan piristyvän Lahden seutua lukuun ottamatta kaikilla alueilla. Työllisyystilanteen uskotaan paranevan Heinolan seudulla ja Hämeenlinnan seutukunnassa, muilla alueilla tilanteessa ei uskota tältä osin tapahtuvan olennaisia muutoksia. Osaavan työvoiman saatavuudessa ei Hämeen alueen seutukunnissa arvioida vuoden tähtäyksellä tapahtuvan olennaisia muutoksia.
Lahden seutukunnassa tulevaisuuden näkymät ovat jonkin verran aiempaa positiivisemmat. Eniten uskoa tulevaisuuteen on palvelualoilla, ja ne ovat Lahden seudun työllisyyskehityksen kannalta avainasemassa. Myös Venäjän-viennin odotetaan avaavan positiivisia
odotuksia monille aloille. Teollisuuden rakennemuutos kuitenkin näkyy edelleen lomautuksina ja irtisanomisina. Perinteiset teollisuusyritykset ovat irtisanoneet aiemmin lomautettua
henkilöstöä mm. metalli-, puu- ja huonekaluteollisuudessa. Elinkeinoelämän varovaisuus
investointien ja rekrytointien suhteen jatkuu. Investointisuunnitelmia on erityisesti palvelusektorilla ja energiahuollossa. Työttömyys pysynee edelleen korkealla tasolla, myös työttömyyden kestot ovat pitkittymässä.
Heinolan seudun kasvu on myös pääosin palvelualan yritysten varassa. Matkailun merkitys on entisestään kasvanut erityisesti Vierumäen alueen uuden hotelli- ja lomaosakekannan valmistumisen myötä. ”Vanhan reuman” alueelle on muodostumassa hyvinvointija osaamiskeskus, joka tarjoaa paikallisille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjille ja kunnille uudenlaisia mahdollisuuksia. Yritysten, erityisesti sahateollisuuden, tilauskannan kehitys on maailmanmarkkinatilanteen vuoksi ollut heikko; uusia investointejakaan ei ole tiedossa. Myöskään merkittäviä uusia julkisia investointeja ei ole suunnitelmissa. Työttömien
määrän uskotaan lähitulevaisuudessa pysyvän jokseenkin ennallaan.
Hämeenlinnan seutukunnan yleistilanne on verrattain hyvä, eikä esimerkiksi merkittäviä irtisanomistilanteita tai lomautuksia ole tiedossa. Erityisesti logistiikka-alan yritystoiminta on ollut viime aikoina huomattavassa kasvussa. Samoin palvelu-, matkailu- ja hoiva-ala ovat kehittyneet myönteisesti. Seudun tilannetta siivittää tulevien ja käynnissä olevien investointien määrä, joiden lasketaan olevan yhteisarvoltaan satoja miljoonia euroja
vuoteen 2025 mennessä. Hämeenlinnan Eteläranta-projekti tuo keskustan alueelle tulevina vuosina runsaasti työtä rakennussektorille. Työttömyysaste on vuodessa laskenut puoli
prosenttiyksikköä, myös pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys on laskussa.
Riihimäen seutukunnassa kehityksen arvioidaan jatkuvan suhteellisen myönteisenä. Rahoitukseen ja investointeihin liittyviä kyselyjä tulee paljon, mikä ennakoinee lähitulevaisuudessa nykyistä parempaa kehityssuuntaa. Työvoimaa kysytään tasaisesti, ja suurilta henkilöstön vähennyksiltä on vältytty. Keskeisten toimialojen ja yritysten näkymät ovat hyvien
logististen yhteyksien ja hyvän saavutettavuuden ansiosta pysyneet positiivisina. Merkittäviä irtisanomisia tai yt-neuvotteluja ei tällä hetkellä ole tiedossa. Työttömien kokonaismäärä on viime aikoina ollut hitaassa laskussa.
Forssan seudun ”järkivihreä” elinkeinostrategia on osoittautunut toimivaksi konseptiksi. Kasvu näyttää jatkuvan seudun vahvoilla energia-, ympäristö- ja hyvinvointialoilla. Myös
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elintarvike- ja metallialan kysyntätilanne on viime aikoina ollut varsin hyvä. Joillakin yrityksillä on kuitenkin näköpiirissä vakavia uhkia. Tiedossa olevia lähitulevaisuuden investointeja ovat mm. tuulipuistohankkeet, pienehköt teollisuushallit ja muutama kerrostalohanke.
Seudun työttömyysluvut ovat pysyneet suhteellisen korkealla tasolla, joskin työttömyys on
koko alkuvuoden ollut hienoisessa laskussa.
Ympäristöasioiden myönteinen kehitys ja erityisesti jätehuollon kehittyminen ovat osaltaan vaikuttaneet clean tech -teknologian suotuisiin näkymiin Hämeessä. Forssan seudulle on sijoittunut runsaasti monipuolisia jätteenkäsittelytoimintoja ja Häme on valtakunnallisesti edelläkävijä jätteiden hyödyntämisessä. Jätteiden kierrätykseen ja erityisesti energiakäyttöön liittyvien uusien tekniikoiden käyttöönotto avaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja kestävään liiketoiminnan kehittämiseen.
Maaseutualueiden tilanteeseen vaikuttaa olennaisesti keskuskaupunkien taloudellinen
kehitys. Kaupunkien läheisellä maaseudulla tilanne on kohtuullisen hyvä, jokseenkin seutukuntien yleisen kehityksen mukainen. Sen sijaan syrjäisemmillä maaseutualueilla tilanne
on heikentynyt mm. vähentyneen investointihalukkuuden ja rakentamisen johdosta. Toisaalta kuluvasta puukauppavuodesta on tulossa ennusteiden mukaan viimevuotista vilkkaampi, mikä heijastuu positiivisesti maaseutualueiden kehitykseen. Myös bioenergian käytön
lisääminen tuo elinvoimaa maaseudun elinkeinoille.
Hämeen ELY-keskusalueen elinkeinoelämän kehittämisen ja uusien työpaikkojen synnyttämisen kannalta on erittäin tärkeää, että kuntien maapolitiikka on hyvin hoidettu ja yleiskaavoitus on ajan tasalla mm. riittävän tonttitarjonnan turvaamiseksi. Joissakin alueen kunnissa on kuitenkin tältä osin vielä parantamisen varaa.
Hämeen ELY-keskusalueella Kanta-Hämeessä keskeinen käynnissä oleva tiehanke on
valtatie 2:n kehittäminen, mikä parantaa olennaisesti Forssan seutukunnan saavutettavuutta. Päijät-Hämeessä Vt 12 Lahden eteläisen kehätien suunnittelun käynnistäminen ja tien
saaminen toteuttamisvaiheeseen ovat maakunnan kannalta keskeisiä kehittämistavoitteita.
Valtioneuvoston käynnistämä laajakaistahankkeen toteuttaminen vuoden 2015 loppuun
mennessä ei ole edennyt riittävän ripeästi Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Hajaasutusalueiden kotitalouksiin ja yrityksiin ei näytä markkinaehtoisesti syntyvän kiinteitä laajakaistaverkkoja. Ratkaisuna Hämeen ELY-keskuksen alueella nähdään osuuskuntapohjaisten ratkaisumallien edistäminen.
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Lahden seutukunta
Artjärvi, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki,
Hartola, Sysmä ja Heinola
Lahden seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 202 464 henkilöä. Alkuvuoden aikana kasvua oli 228
henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 12 743 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,0 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 11 376.

Lahden seutukunta

Tilanne nyt
verrattuna vuoden
takaiseen

Tilanne 6 kk
kuluttua
verrattuna
nykyhetkeen

Tilanne 12 kk
kuluttua
verrattuna
nykyhetkeen

0

0

0

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Työttömyyden määrä ja rakenne

−

−

0

Osaavan työvoiman saatavuus

0

0

0

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Ympäristöosaaminen, teollinen muotoilu ja alueen monialainen käytännönläheinen innovaatiotoiminta luetaan alueen globaaleiksi vahvuuksiksi. Kansainvälisiksi arvioituja vahvuuksia
ovat viljaa hyödyntävä elintarviketeollisuus, puuteollisuus, matkailu, terveysliikunta ja mekatroniikka. Kansallisen tason vahvuuksiksi arvioidaan mm. julkisen ja yksityisen sektorin
välisen yhteistyön toimintamallit, asuminen ja puurakentaminen. Lahden seudun saavutettavuus ja logistiset yhteydet ovat erinomaiset. Haasteita ovat mm. väestörakenteeseen
ja -kehitykseen liittyvät tekijät, alhainen koulutustaso, tutkimustoiminnan vähäisyys ja perinteisen teollisuuden rakennemuutoksen jatkuminen.

Yleinen tunnelma alueella
Tulevaisuuden näkymät ovat jonkin verran aiempaa positiivisemmat. Eniten uskoa tulevaisuuteen on palvelualoilla. Myös Venäjän-vienti avaa positiivisia odotuksia monille aloille. Vuoden 2017 hiihdon MM-kisojen saaminen Lahteen virittänee myös omalta osaltaan
tunnelmia positiiviseksi. Investointien ja rekrytointien suhteen varovaisuus kuitenkin jatkuu
edelleen. Tämä näkyy etenkin suhdanneherkillä aloilla ja teollisuudessa haluttomuutena
palkata työntekijöitä vakituisiin työsuhteisiin. Muutamat Lahden alueella toimivista yrityksistä ovat saaneet viime kuukausina suuria tilauksia ulkomailta, mikä on osaltaan piristänyt tunnelmaa.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Kauppa ja palveluelinkeinot ovat avainasemassa Lahden seudun työllisyyskehityksen kannalta. Nämä toimialat ovatkin tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä vireessä. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: joillakin kaupan alan yksiköillä menee erittäin hyvin, kuten mm. suu-
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rilla päivittäistavarakaupoilla, ja toiset sopeuttavat toimintaansa, mm. urheiluväline-, huonekalu- ja kodinkonemyymälät. Hyvinvointiin liittyvä yritystoiminta on kasvanut viime vuosien aikana vauhdilla, ja usko alan kehitykseen on vahvaa. Samoin logistiikka- ja energiaalalla sekä ympäristöliiketoiminnassa uskotaan olevan kasvumahdollisuuksia. Lisäksi Lahden seudulla on vahva muoviteollisuuden keskittymä sekä alan koulutusta ja kehittämistoimintaa. Yrityksissä on valmiuksia ja suunnitelmia kehittämiseen ja laajennuksiin, mikäli taloustilanne vakiintuu.
Käynnissä olevia investointihankkeita ovat mm. Lahden Messuhallin ja Lahden Seurahuoneen saneeraukset. Palvelusektorilla on investointisuunnitelmia myös jatkossa, mm. Teivaanmäen suurhotelli, Lahden toriparkki ja useita hypermarkettien rakentamisia. Hollolassa
on käynnissä suuri keskustapalveluiden uudistus, joka tuo Hollolaan mm. uuden Prisman
ja Citymarketin. Itellan suuri logistiikkakeskus Orimattilan Pennalassa etenee suunnitelmien mukaan. Lahden Renkomäkeen valmistuu L-Fashion Groupin 13-kerroksinen pääkonttori ja sen yhteyteen uusi kauppakeskus. Merkittäviä investointeja ovat myös Lahti Energian uudet jätteitä voimalahankkeissa hyödyntävät teknologiasovellukset.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyys pysynee edelleen korkealla tasolla ja työttömyyden kestot ovat pitkittymässä.
Erityisesti ikääntyneiden ja vähän koulutettujen työttömyysjaksot pidentyvät entisestään tarjottavien palvelujen vähetessä määrärahojen supistuksen takia. Kilpailukykyä työmarkkinoilla heikentävät paitsi alhainen koulutustaso myös kapea-alainen osaaminen, yli 50 vuoden ikä ja heikentynyt terveydentila.
Teollisuuden rakennemuutos jatkuu Lahden seudulla edelleen. Vaatetusteollisuuden
tuotanto on ajettu alas lähes kokonaan. Perinteiset teollisuusyritykset ovat irtisanoneet aiemmin lomautettuja mm. metalli-, puu- ja huonekaluteollisuudessa. Gorenjen Asko-kodinkoneet lopetetaan syyskuussa 2012, mikä merkitsee 106 työntekijän irtisanomista. Pilkingtonin Lahden lasitehdas lopettaa toimintansa helmikuussa 2013, jolloin 30 työntekijää jää
vaille työtä. Lisäksi UPM-sahaliiketoiminnan ohjaustoiminnot lakkautetaan Lahdesta vuoden 2012 aikana ja Hennalan varuskunta ajetaan alas vuoden 2014 loppuun mennessä.
Lisäksi useat pienemmät yt-neuvottelut jatkuvat edelleen. Suuri epävarmuus liittyy edelleen myös teknologiateollisuuden vientiyrityksiin.
Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen ELY-keskus ovat esittäneet 13.8.2012 Lahden kaupunkiseutua äkillisen rakennemuutostuen alueeksi.
Työttömyyden kehityksen uskotaan saatavan myönteiseksi kohdentamalla palvelut ja
toimenpiteet erityisesti nuoriin työnhakijoihin. Syrjäytymisvaaraa lisää kuitenkin se, että
nuorille ei ole riittävästi koulutuspaikkoja eri koulutusasteilla. Pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa kuntakokeiluhankkeen käynnistäminen nähdään uutena mahdollisuutena, jonka uskotaan hyödyttävän nimenomaan vaikeasti työllistyviä.
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Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työllistäviä aloja niin tällä hetkellä kuin tulevaisuudessakin ovat kauppa ja palvelualat. Palvelusektorilla työvoimaa tarvitaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, puhdistus- ja
kiinteistöpalveluissa sekä eräissä opetusalan erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Mm.
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään on tulossa vajaan sadan henkilön rekrytointi.
Vaikeimmin rekrytoitavia työntekijöitä ovat osa-aikatyöntekijät, mm. siivoojat, provisiopalkkaiset puhelinmyyjät ja eräiden alojen erityisosaajat. Jonkin verran rekrytointiongelmia
on myös hoitoalan sijaisuuksien täytössä.
Suurimmat vaikeudet työvoiman saatavuudessa tulevat olemaan hoitoalalla, erityisesti työntekijöiden eläköitymisen ja väestön ikääntymisen vuoksi. Myös sosiaalialan ammattitaitoisista tekijöistä ja joidenkin alojen erityisosaajista, kuten metallialan erikoisosaajista
ja isännöitsijöistä, on pulaa.
Tehtäviä ulkoistetaan ja yritykset ottavat tekijöitä vain tarpeeseen, mikä lisää vuokraja pätkätyökehitystä. Kohtaanto-ongelmat jatkuvat edelleen, koska vapautuvan työvoiman
ammattitaito ja osaaminen eivät vastaa työmarkkinoiden kysyntää. Työvoiman kokonaiskysyntä pysynee ennallaan.

Heinolan seutu (1.1.2010 alkaen osa Lahden seutukuntaa)
Tilanne nyt
verrattuna vuoden
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Tilanne 6 kk
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nykyhetkeen
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nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

0

0

+

Työttömyyden määrä ja rakenne

+

0

+

Osaavan työvoiman saatavuus

0

0

0

Heinolan seutu

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Logistiset yhteydet Päijät-Hämeessä Heinolan ja Lahden välillä sekä pääkaupunkiseudulle ovat moottoritien ansiosta hyvät. Matkailun merkitys on entisestään kasvanut erityisesti Vierumäen alueen uuden hotelli- ja lomaosakekannan valmistumisen myötä, ja seudulla on potentiaalia kehittyä vetovoimaiseksi matkailun ja vapaa-ajanpalveluiden alueeksi. Seudun yrityksillä on myös hyvät edellytykset kehittää logistiikkapalveluja sekä puuja rakennusalan erityisosaamista. Haasteena on Heinola Resort -yhteismarkkinointikonseptin lanseeraaminen koko Heinola–Sysmä–Hartola-alueelle. Heinola Resort -nimellä
kulkeva seudullinen hanke pyrkii helpottamaan ensisijaisesti palvelu- ja matkailuyrittäjien välistä yhteistyötä.
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Yleinen tunnelma alueella
Tunnelma on tulevaisuuden suhteen seudulla tällä hetkellä lähinnä odottava/epävarma. Etenkin sahateollisuuden tilauskanta ja kannattavuus ovat epävarmassa suhdanteessa. Heinolassa toimiva UPM:n jatkojalostetehtaan liiketoiminta on myös lakkautusuhan alla, ja se on
parhaillaan myynnissä. Yrityksen merkitys paikalliselle elinkeinoelämälle on sitä luokkaa, että
alasajo tuntuisi seudun elinvoimaisuudessa. Odotukset UPM:n tiloihin tulleiden yritysten täyttöasteen osalta eivät myöskään ole toteutuneet.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Heinolan seudun kasvu on pääosin palvelualan yritysten varassa. Erityisesti hotelli- ja ravintola-alan työpaikkojen määrä tullee alueella jatkossakin kasvamaan. Tuotannollisten yritysten tilauskannan kehitys on maailmanmarkkinatilanteen vuoksi ollut heikko. Starttirahayrittäjien määrä oli alkuvuodesta edellisen vuoden tasoa, mutta viime aikoina yrittäjiksi aikovien määrässä on ollut havaittavissa selkeää laskua.
Reuman tiloihin on vihdoin saatu ostaja, Carelogi Oy. Se kokoaa ”Vanhan reuman” alueelle hyvinvointi- ja osaamiskeskuksen. Alueelle tulee erilaisia hoivapalveluiden tuottajia, jotka muodostavat toistensa toimintaa tukevan hoivayhteisön. Alue tarjoaa paikallisille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjille ja kunnille uudenlaisia mahdollisuuksia. Lisäksi suunnitteilla on aloittaa hoivapalvelutyöntekijöiden monipuolinen kouluttaminen kiinteistössä, jolloin alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen henkilöstön rekrytointitarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti.
Työttömien ja lomautettujen lukumäärän kasvu heijastuu negatiivisesti useiden yritysten kannattavuuteen. Merkittäviä uusia investointeja ei ole tiedossa

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömien määrä pysynee Heinolan seudulla lähitulevaisuudessa ennallaan. Myös pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys ovat pysyneet jokseenkin ennallaan. Alueelle ei ole juuri saatu uusia, useita henkilöitä työllistäviä yrityksiä. Entisten yritysten tilauskannan heikentyminen on aiheuttanut yt-neuvottelujen käynnistämistä, määräaikaisten työsuhteitten päättymisiä sekä lomautuksia ja irtisanomisia. Irtisanomisten määrät ovat kuitenkin jääneet huomattavasti pienemmiksi kuin yt-neuvottelujen alkaessa vähennystarpeeksi oli ennakoitu.
Toisaalta lomautuksia on päättynyt ja uusiakin työntekijöitä on palkattu.
Vierumäki Country Club Oy:n, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiön ja Vierumäen Infra Oy:n yt-neuvottelujen tuloksena irtisanottiin 74 henkeä, mutta henkilötyövuosina vähennys jäi lopulta tätä pienemmäksi, muutamaan kymmeneen henkeen. Ko. yrityksissä on tarkoitus lomauttaa henkilöstöä myös loppuvuoden aikana. Finndomo Oy:n Hartolan talotehtaalta irtisanottiin alkukesästä 35 henkeä. Stora Enson ostettua ko. tehtaan
heinäkuussa suurin osa työntekijöistä jatkanee uuden työnantajan palveluksessa vanhoina työntekijöinä. UPM:n Heinolan jalostetehtaan sulkeminen vuoden loppuun mennessä
merkitsee noin 40 hengen irtisanomista.
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Valtaosalla Heinolan seudulla työttömiksi jääneistä yli 50-vuotiaista tehdastyöntekijöistä
sekä peruskoulutustaso että ammatillinen koulutustaso ovat alhaisia. Uudelleenkoulutusta hankaloittaa ja vaikeuttaa atk-taitojen puutteellisuus. Lisäksi kynnys lähteä kouluttautumaan uuteen ammattiin on osalla irtisanotuista korkea.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Parhaiten Heinolan seudulla työllistyy hoitoalalle sekä hotelli- ja ravintola- ja siivousalalle. Työpaikkoja on tarjolla eniten hoitoalalla, erityisesti lähihoitajille sairaanhoitajille. Monissa matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan yrityksissä on myös ammattitaitoisen lisätyövoiman tarvetta, koska asiakasmäärät kasvavat ja henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Esimerkiksi ammattitaitoisista kokeista on jatkuvasti pulaa. Merkittäviä rekrytointeja ei lähitulevaisuudessa ole tiedossa.
Rekrytointiongelmia tulee jatkossa olemaan erityisesti sosiaali- ja terveysalalla nykyisten työntekijöiden eläköityessä. Toisaalta esim. vanhusten hoitotyöhön ei ole hakijoita sen
vuoksi, että työn palkkaus suhteessa työn vaativuuteen ja koulutusvaatimuksiin ei ole riittävän kilpailukyinen. Lisäksi moni hoitoalan ammattilainen vaihtaa työtä jo muutaman vuoden
työssä olon jälkeen, pääasiassa em. syistä. Hotelli- ja ravintola-alalla rekrytointivaikeuksien syynä on usein alalle ominainen työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja työn kuormittavuus.
Hoito- ja sosiaalialan tehtävissä ja ammateissa tilanne tullee entisestään pahenemaan
seuraavan viiden vuoden aikana. Pk-yrittäjiä jää runsaasti eläkkeelle lähivuosina, ja Heinolan seudulla jatkajien löytyminen on erityisen vaikeaa.

Hämeenlinnan seutukunta
Hattula, Hämeenlinna, Janakkala
Hämeenlinnan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 93 976 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö
kasvoi 64 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 5 854 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 3 643.
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Hämeenlinnan seutukunta

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Hämeenlinnan seudun elinkeinorakenne on monipuolinen ja sijainti osana pääkaupunkiseudun laajaa metropolialuetta ja Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-kehitysvyöhykettä on erin-
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omainen. Seudun globaalin tason vahvuuksiksi on arvioitu akselien valmistus, panssaroitujen sotilasajoneuvojen valmistus sekä ohutlevyteollisuus. Kansainvälisen tason vahvuuksiksi luetaan alueella sijaitseva Ruukin rakentamiseen keskittyvä teknologiakeskus, alueen
teräsrakentamiseen ja -suunnitteluun liittyvä osaaminen sekä Vanajanlinna matkailun vetäjänä. Alueen vahvojen ja osaavien oppilaitosten yhteistyö yritysten kanssa on kasvussa.
Haasteita ovat mm. vientiyritystoiminnan vahvistaminen, kasvuyritysten tunnistaminen ja
kannustaminen, väestön ja yrittäjäkunnan ikääntyminen sekä ammattitaitoisen työvoiman
saanti tietyille toimialoille, erityisesti hoiva-, sosiaali- ja opetusalalle.

Yleinen tunnelma alueella
Yleistilanne on alueella suhteellisen hyvä, eikä erityisiä irtisanomistilanteita tai suurempia
lomautuksia ole tiedossa. Yleismaailmallinen taloustilanne saattaa kuitenkin vaikuttaa nopeastikin seudun työllisyyteen ja elinkeinotoimintaan. Kevään 2012 suhdannebarometrin
mukaan positiivisimmat kehittymisodotukset olivat kaupan ja palvelualan yrityksissä, joista 86 % uskoi liikevaihdon pysyvän ennallaan tai paranevan. Kaupan alan yrityksistä 40 %
uskoi myös tilaustensa määrän kasvavan ja tuloksensa paranevan seuraavan puolen vuoden aikana.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Logistiikka-alan yritystoiminta on ollut viime vuosien ajan huomattavassa kasvussa, yhtenä
esimerkkinä Etran logistiikkakeskus Moreenin teollisuusalueella. Myös palvelu-, matkailuja hoiva-alan yritystoiminta on kasvussa. Uusia suurehkoja yrityksiä on mm. hiljattain toimintansa aloittanut tölkkitehdas Can-Pack, joka rakennutti uuden tehtaan Hämeenlinnaan
ennen kaikkea erinomaisten kulkuyhteyksien takia. Lisäksi kuluttajapakkauksiin erikoistunut Paccor Oy:n tehdas valmistuu alkuvuodesta 2013.
Elintarvikealalla näkymät ovat melko vakaat, uusia alan yrityksiä syntyy harvakseltaan.
Toimialan Venäjän-vienti on kasvussa, ja se kiinnostaa myös niitä yrityksiä, joilla ei vientiä toistaiseksi ole. Luovalla toimialalla on useita aluekohtaisia hankkeita, esimerkiksi Iittalan kehittäminen. Näiden uskotaan lisäävän yritysmahdollisuuksia koko seudulla. Koneja metallitoimialan nykyisten toimijoiden investoinnit ovat pääsääntöisesti jäissä, myös ytneuvotteluja on mahdollisesti tulossa lisää.
Vuonna 2012 rakentamislupia on myönnetty suunnilleen saman verran kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna, ja rakennussektori tullee pysymään vilkkaana tulevinakin vuosina. Erityisesti toimitilarakentaminen on seudulla kasvussa. Hämeenlinnan Eteläranta-projekti tuo keskustan alueelle tulevina vuosina runsaasti työtä rakennussektorille.
Matkailutoimialan näkymiä pidetään kohtalaisen myönteisinä, joskin odotukset ovat maailmantalouden tilanteen vuoksi varovaisia. Hyvinvointiala on edelleen kasvussa, ja suurilla toimijoilla on merkittävä rooli. Toimiala on varsin riippuvainen julkisen puolen päätöksistä ja toimista.
Hämeenlinnan seudun tilannetta siivittää tulevien ja käynnissä olevien investointien
määrä, joita on vuoteen 2025 mennessä laskennallisesti yhteensä runsaan 500 miljoonan
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edestä, mm. moottoritien kate, Kirstulan autokauppahanke, Moreenin yritysalueen laajentuminen sekä erilaisia asuin- ja yritysrakentamiseen ja maankäyttöön liittyviä hankkeita. Rakentamisen myötä syntyy myös erilaisia liitännäispalveluita mm. kiinteistöjen huoltoon ja
kehittämiseen, turvallisuuteen ja ravitsemuspalveluihin. Myös Janakkalan ja Hattulan kunnissa on käynnistymässä uusia hankkeita.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Valtakunnallisesti tarkastellen seudun tilanne on työllisyyden kannalta kohtalaisen hyvä.
Työttömyysaste oli toukokuussa 2012 seudulla 7,3 %, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä pitkäaikaistyöttömien että nuorten työttömien määrä on
edelleen laskussa, mikä johtuu paitsi monipuolisesta elinkeinorakenteesta ja hyvästä sijainnista myös onnistuneesta koulutustarjonnasta, aktiivisesta yhteistyöstä ja työllistämiseen
kannustamisesta sekä työllistämiseen tarkoitettujen määrärahojen aktiivisesta käytöstä.
Alueella on vahvistettu työnantajien ja opiskelijoiden välistä yhteistoimintaa mm. Sorviin.info-hankkeen avulla, jonka tavoitteena on saada opiskelijat työllistymään ja jäämään
seudulle valmistumisensa jälkeen. Lisäksi tuetaan aloittavien yritysten neuvontaan ja tukemiseen liittyvien verkostojen aktiivista toimintaa.
Kevään 2012 mainittavin konkurssi oli Pekolan Puutyön huhtikuussa tapahtunut konkurssi, josta jäi työttömäksi 22 henkilöä.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Tuoreen ammattibarometrin mukaan hoiva-, sosiaali- ja opetusala kärsivät osaavan työvoiman pulasta. Pulaa on myös mm. hammaslääkäreistä, keittiö- ja ravintolatyöntekijöistä,
muurareista ja psykologeista. Hoiva-alalle on tarjolla jatkuvasti niin omaehtoista kuin työvoimakoulutustakin, mutta siitä huolimatta ammattiväestä on ollut jo vuosia jatkuva pula.
Logistiikka-alan keskittymisen ennakoitiin johtavan alan työvoimapulaan, mutta alan paikkoihin on kuitenkin toistaiseksi ollut tarjolla työvoimaa. Jatkuvaa ylitarjontaa on erityisesti toimistoalalle.
Kauppa ja palvelut sekä hyvinvointiala ovat selkeitä työllistäviä toimialoja myös tulevina vuosina. Kysyntää on myös erityistaitoa vaativissa tehtävissä, joihin kuuluvat mm. erikoispuusepät ammattitaitoiset kirvesmiehet ja muut erityisosaajat.
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Riihimäen seutukunta
Hausjärvi, Loppi, Riihimäki
Riihimäen seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 46 448 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 246 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 909 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,6 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 1 930.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Alueen vahvuutena ovat kohtuullisen monipuolinen elinkeinorakenne ja hyvä sijainti radan
ja 3-tien varrella sopivalla etäisyydellä pääkaupunkiseudusta. Alue on houkutteleva yritysten sijaintipaikka ja vetovoimainen työikäisen väestön asuinpaikka. Globaaliksi vahvuudeksi
arvioidaan erityisesti nosto- ja siirtoalaan liittyvä monipuolinen teknologiateollisuus ja kansainväliseksi vahvuudeksi logistiikan erityisosaaminen. Kansalliseksi tulevaisuuden nousevaksi vahvuudeksi luokitellaan ympäristöteknologia-vesialan osaamiskeskus. Haasteena nähdään mm. alueen pienuus Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin verrattuna.

Yleinen tunnelma alueella
Yleinen tunnelma alueella on varsin myönteinen. Työvoimaa kysytään tasaisesti, ja suurilta henkilöstön vähennyksiltä on vältytty. Rahoitukseen ja investointeihin liittyviä kyselyjä
tulee paljon, mikä ennakoi lähitulevaisuudessa parempaa kehityssuuntaa. Negatiivisena
koetaan mm. se, että pankkien antolainaus yrityksille on aiempaa tiukemmalla.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Hyvinkää–Riihimäen talousalueen tärkein elinkeino on teknologiateollisuus ja siihen liittyvä osaaminen. Uusia työnantajia/yrityksiä siirtyy alueelle hyvän sijainnin johdosta. Pendelöinti alueelle on runsasta ja väestönkasvu on jatkunut positiivisena, joskin huippuvuosia hitaampana. Keskeisten toimialojen ja yritysten näkymät ovat hyvien logististen yhteyksien ja hyvän saavutettavuuden ansiosta pysyneet yleisesti ottaen positiivisina. Yrityskohtaisesti näkymissä on kuitenkin suuriakin eroja: joillakin yrityksillä tilauskirjat täynnä, kun taas toiset lakkauttavat toimintojaan. Osalla it-sektorin pienyrityksistä on toiveikkaita impulsseja.
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Riihimäen seudulla on viime aikoina valmistunut paljon sekä julkisia että yksityisiä, kaupan alan investointeja, mutta tällä hetkellä investointirintamalla on menossa hiljaisempi vaihe. Syksyllä 2012 Riihimäellä avataan mm. pelastusarmeijan varasto/logistiikkakeskus, jonne palkataan noin 20 uutta työntekijää.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömien kokonaismäärä on viime aikoina ollut hitaassa laskussa. Työttömyyden kesto
ja pitkäaikaistyöttömien määrä on säilynyt ennallaan, mutta nuorisotyöttömyys on kääntynyt hienoiseen nousuun. Nopeaa työttömyyden vähenemistä ei ole näköpiirissä. Merkittäviä irtisanomisia tai yt-neuvotteluja ei tällä hetkellä ole tiedossa. Työttömyyden rakenteessa on edelleen haasteita; tarjolla olevan työvoiman osaamistaso ja työelämän vaatimukset eivät aina kohtaa.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Sosiaali- ja terveysalalla on työpaikkoja tarjolla varsin hyvin. Kysyntää on sairaanhoitajista, lähi- ja hammashoitajista, sosiaalityöntekijöistä sekä myyntityön ammattilaisista. Myös
puhelinmyyntityötä syvempää osaamista edellyttävässä myyntityössä on työpaikkoja tarjolla. Palvelualan paikkoja on varsin runsaasti avoimina erityisesti siivous- ja keittiöalalla.
Sosiaali- ja terveysalan koulutettua henkilöstöä ei ole jatkossakaan saatavilla työvoiman
kasvavaa kysyntää vastaavasti.

Forssan seutukunta
Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Forssan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 35 043 henkilöä. Alkuvuoden aikana väkiluku väheni 73 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 797 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 745.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Forssan seudun ”järkivihreä” elinkeinostrategia on todettu toimivaksi konseptiksi. Merkittävä osa seudun teollisesta tuotannosta on riippuvaista alueella toimivien yritysten muusta
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toiminnasta, joten paikallinen vaikuttaminen on haasteellista. Tulevaisuudessa haasteellista voi olla myös koulutetun työvoiman saaminen seudulle, varsinkin, mikäli HAMKin yksiköitä supistetaan.

Yleinen tunnelma alueella
Pääosin yrityksillä on tällä hetkellä melko hyvä työtilanne, joillakin yrityksillä on kuitenkin näköpiirissä vakavia uhkia. Hiljattain tehdyn suhdannebarometrikyselyn mukaan 55 Forssan
seudun vastannutta yritystä näki lähitulevaisuuden erittäin positiivisena. Suomen kohtuullisen hyvästä taloustilanteesta huolimatta kansainvälisen talouden epävarmuus voi muuttaa positiiviset näkymät nopeastikin huonommiksi.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Elintarvikeala on kasvanut viime aikoina, myös metallin kysyntätilanne on ollut erittäin hyvä.
Energia- ja ympäristöalat eivät ole kovinkaan suhdanneherkkiä, ja kasvu näyttää jatkuvan.
Hyvinvointiala on myös jatkuvassa kasvussa. Rakennustuotealan kehitys on ollut kohtuullisen hyvä, mutta rakennuslupien määrän vähentyminen enteillee toiminnan jonkinasteista
hiipumista syksyllä. Muutamat rakenteilla olevat kerrostalot ovat menneet hyvin kaupaksi.
Lähitulevaisuuden investointeja ovat mm. kaksi tuulipuistoaluetta, pienehköt teollisuushallit, muutama kerrostalo ja Mustialan navettahanke. Myöhemmin toteutuvia ovat mm. viljaetanolitehdas, Envorin vedenpuhdistuslaitos, biohybridivoimala ja Humppilan ekologistiikka-alue. Valtatie 2:n noin 10 miljoonan euron parannustyö on parhaillaan käynnissä.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työvoimaa on kohtalaisen hyvin tarjolla, joskin työvoiman kysyntä on vähentynyt. Alkuvuoden aikana Forssan TE-toimistoon ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja lähes neljänneksen vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vuokratyön käytön yleisyys on ominaista Forssan seudulle. Uuden työvoiman rekrytointikanavana vuokratyön käyttö yleistynee jatkossakin; sen avulla paikataan yleisesti kapasiteettiheilahteluja.
Työttömyys on ollut hienoisessa laskussa koko alkuvuoden. Forssan kaupungin työttömyysaste on edelleen Kanta-Hämeen korkein, noin 13 %, mutta sen odotetaan loppuvuonna hieman laskevan. Lomautettuja on jokseenkin edellisvuoden tasoa vastaava määrä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysytellyt samalla tasolla jo melko pitkään ja tilanteen odotetaan pysyvän samanlaisena loppuvuonna. Nuorten työttömien määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, alle 20-vuotiaiden työttömien määrä on kuitenkin hieman laskenut.
Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvaa jatkuvasti, kesäkuun lopussa heidän osuutensa
kaikista työttömistä työnhakijoista oli lähes puolet. Forssan kaupungin ja Tammelan kunnan yhteinen nuorten työllistämishanke on alkamassa EU-rahoituksen turvin loppukesällä.
Ikkunatehdas Fenestran yt-neuvottelut ovat päättyneet, ja tehtaan toiminnot siirretään
Kuopioon vuoden 2012 loppuun mennessä. Tehtaan lopettamisen myötä työpaikkansa
menettää yli 100 henkilöä. Mikäli käynnissä olevien yt-neuvottelujen tuloksena myös alu-
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een muissa uhanalaisissa yrityksissä päädytään irtisanomisiin, työttömien määrä voi alueella kasvaa kaiken kaikkiaan yli 150 henkilöllä. Yt-neuvottelujen kohteena olevat työntekijät ovat nuorehkoa, kokenutta väkeä. Teollisuuden merkitys työllistäjänä supistuu yleisen
trendin mukaisesti koko ajan, ja teollisuustyöntekijöiden työllistymismahdollisuudet ovat rajalliset. Työllistymismahdollisuuksia on lähinnä palvelu- ja hoiva-aloilla, joten työllistyminen
edellyttää uudelleenkoulutusta.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Tällä hetkellä Forssan seudulla työllistävät erityisesti terveydenhuolto- ja hoiva-alat ja ympäristötoimiala. Myös elintarvikeala on lisännyt työvoimaa alueella. Lisäksi on kysyntää
teollisuuden ja opetusalan osaavista ammattilaisista. Merkittäviä rekrytointeja ei tällä hetkellä ole tiedossa. Erityisesti hoiva-alojen työntekijöistä ja erityisalojen osaajista tulee pulaa olemaan jatkossakin.

Lisätietoja
Erikoissuunnittelija
Markku Paananen
Hämeen ELY-keskus
puh. 0295 025 167
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella asui kesäkuun 2012 lopussa 314 845 henkilöä, Alkuvuoden
aikana vähennystä oli 295 henkilöä. Vuonna 2010 Kaakkois-Suomessa oli 18 454 yritysten toimipaikkaa.
Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 17 880.
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Elinkeinoelämän näkymät
Kaakkois-Suomen tuotannon liikevaihto ja myös henkilöstömäärä alkoi toipua selvästi vuoden 2010 lopulla vuosien 2009−2010 taloustaantuman alkaessa hellittää. Tuotanto kasvoi alkuvuonna 2011 lähes kaikilla toimialoilla liikevaihdon ja henkilöstön määrillä mitattuna. Etelä-Karjalan kehitys on viime aikoina ollut hieman suotuisampaa kuin Kymenlaakson. Etelä-Karjalassa yrityssektorin liikevaihtoluvut olivat Tilastokeskuksen suhdannepalvelun tietojen mukaan syyskuussa 2011 viidenneksen suuremmat kuin taloustaantuman alkuvaiheessa talvella 2009. Tämä liikevaihdon kasvu on ollut ripeämpää kuin
maassa keskimäärin.
Kaakkois-Suomen talouden talven 2012 näkymät olivat vielä kohtalaisen hyvät, mutta
kesän aikana ne ovat heikentyneet. Tuotannon ja työllisyyden luvut eivät ole laajasti heikentyneet, vaikkakin mm. hiljalleen lisääntyvät lomautukset ja työttömyyden laskun hidastuminen ja osin pysähtyminen kertovat joidenkin alojen vaimentuneista tuotantonäkymistä. Tilanne vaihtelee selvästi toimialoittain. Kotimarkkinat toimivat lähes aiemmalla tasolla, mikä pitää yllä mm. palveluja ja kauppaa ja erilaisia pienyrityksiä. Kaakkois-Suomessa Venäjän talouden ja Suomeen suuntautuvan kysynnän kehitys on merkittävä taloutta
nostava tekijä. Venäjän vaikutus heijastuu monipuolisesti Kaakkois-Suomeen, välittömästi
mm. Venäjältä tuleviin ostos- ja muiden matkailijoiden virtoihin, heitä palvelevan yritystoiminnan ja rajatoimintojen kasvuun, satama-, kuljetus- ja varastotoimintoihin ja välillisesti
moniin muihin toimialoihin. Venäläisten perustamien yritysten määrä Kaakkois-Suomessa
on kasvussa. Lisäksi venäläiset maahanmuuttajat vahvistavat Venäjän kysyntää hyödyntävän uuden palvelu- ja muun yritystoiminnan kehittymistä alueella.
Tuotannon rakennemuutos ja uuden tuotantotoiminnan luominen vähenevien tuotannonalojen rinnalle on ollut Kaakkois-Suomessa tärkeä strateginen painopiste. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelmien yhteisinä kehittämispainotuksina ovat metsäklusterin uudistaminen, puhtaan energia- ja ympäristöteknologian kehittäminen, ICT-liiketoiminnan ja sisältötuotannon kehittäminen, logistiikan ja infrastruktuurin vahvistaminen, Venäjäyhteistyön vahvistaminen sekä osaamis- ja koulutusrakenteiden uudistaminen. Rakennemuutos vaatii pitkäjänteistä työtä, mutta useita konkreettisia tuotantomuutoksia on jo näkyvillä. Kaupan ja matkailun alalla on tehty mittavia investointeja. Liikenneväylien ja sataman
kehitystoimia on toteutettu ja uutta pienyritystoimintaa on luotu useilla aloilla.
Kaakkois-Suomella on ollut perinteisesti kaksi tuotannonalaa, joiden osuudet kokonaistuotannosta ovat olleet maan keskiarvoa suuremmat: massa- ja paperiteollisuus sekä kuljetus ja varastointi. Molemmat alat ovat viime vuosina kohdanneet muutoksia. KaakkoisSuomi menetti vuosina 2000–2011 yli 6000 massa- ja paperiteollisuuden työpaikkaa eli lähes puolet toimialan paikoista. (Etla, huhtikuun 2012 ennuste). Vuoteen 2015 mennessä
lisämenetys on ennusteen mukaan 1300 paikkaa, jolloin jäljellä on 5000 työpaikkaa. Myös
saha- ja muu puuteollisuus on supistunut. Vähennyksistä huolimatta metsäteollisuus on
edelleen alueen erikoistoimiala. Massa- ja paperiteollisuuden koko maan tuotannosta on
edelleen n. 30 % Kaakkois-Suomessa. On myös merkkejä alan tuotekehityksen voimistumisesta ja tuotevalikoiman laajentumisesta, mikä voi tuoda uutta terävyyttä ja laajempaa
tuotantopohjaa alalle. Alueella toimivilla UPM:n ja Stora Enson tutkimuslaitoksilla ja kor-
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keakouluilla on tässä merkittävä rooli. Uusien tuoteratkaisujen kehittämisen ohella yhtenä
käynnistyvänä hankkeena voidaan mainita metsäkonserni UPM:n mittava investointi sellun valmistuksen sivutuotetta käyttävän biojalostamon rakentamiseen Lappeenrantaan.
Alueen toinen perinteinen, vahva toimiala eli kuljetus ja varastointi on säilyttänyt asemansa hyvin ja on ajoittaisista vaikeuksista huolimatta onnistunut pitämään myös työvoimansa ennallaan. Vuonna 2011 yhdistyneessä HaminaKotkan satamassa tehtiin uudet liikenteen ennätykset. Vaikka satamatoiminnoista käydään Itämerellä kilpailua, alueella uskotaan HaminaKotkan sataman hyvään menestykseen. Kuljetuksia ja varastointia on tukenut ja tukee jatkossakin kanssakäynti Venäjän suuntaan. Teollisuuden vähentyneitä vientikuljetuksia on voitu korvata tällä idän-liikenteellä.
Kaakkois-Suomen yhtenä vahvuutena on energia- ja ympäristötekniikan ympärillä oleva laaja opetus- ja tutkimustoiminta, jota Lappeenrannan teknillinen yliopisto maan suurimpana alan yksikkönä sekä Kouvolan seudun ammatillisen oppilaitoksen Anjalan yksikkö toteuttavat. Tutkimus- ja kehitystoimintaa on myös alan yrityksissä. Opetuksen ja tutkimuksen tukemalla tuotekehityksellä ja siitä syntyvällä tuotannolla on hyvät kasvun mahdollisuudet. Uusia energiantuotannon ratkaisuja on toteutettu monilla alueilla. Tuulivoimahankkeita on vireillä koko alueella.
Kaakkois-Suomen tuotannon muutoksessa kauppa ja matkailu ovat nostaneet asemiaan. Kaakkois-Suomen sijainti Venäjän naapurina ja lyhyet etäisyydet sekä Pietariin että
toisaalta pääkaupunkiseudun suuntaan on tuonut paitsi tavaraliikennettä myös huomattavaa kasvua alueen henkilöliikenteen rajanylityksiin. Ostosmatkailu Kaakkois-Suomen keskuksiin on kasvanut tuntuvasti. Myös lomamatkailu ja erilaisten matkailupalveluiden kysyntä on lisääntynyt. Aivan viime aikoina on investoitu voimakkaasti uusiin liike- ja matkailukeskuksiin, ja uusia hankkeita on tulossa sekä Etelä-Karjalaan että Kymenlaaksoon. Matkailuissa työllisyyden kasvu on ollut vaatimatonta, mutta erityisesti Lappeenrannan ja Imatran matkailukeskittymiltä odotetaan kasvavaa työpaikkatarjontaa. Matkailijoiden yöpymisten määrä majoitusliikkeissä Etelä-Karjalassa kasvoi alkuvuonna 2012 vuoden takaiseen
verrattuna 40 %.
Metalliteollisuus on alueen merkittäviä teollisuuden toimialoja, joka työllistää yli 6 000
henkeä. Alan tilanne on säilynyt kohtalaisen hyvänä, vaikka työllisten määrän ennakoidaan
lähivuosina hieman supistuvan. Toimiala ei ole toistaiseksi ilmoittanut laajasti työvoiman
vähennystarpeista, mutta joitakin yrityksiä on lopetettu.
Kaupan ja matkailun rakennusinvestointien ohella maanrakentaminen on vilkasta. Erityisesti lisääntyvä idän-liikenne on aiheuttanut tarpeita tie- ja rataverkon uudistamiselle. E18
–tien uudistamiseen Koskenkylästä Vaalimaalle panostetaan vuosina 2012-2017 noin 750
milj. Sen työllisyysvaikutus on vuositasolla n. 1000 henkilötyövuotta. Valtatie 6:n Taavetti−Lappeenranta-välin rakentaminen alkaa lähitulevaisuudessa ja junaliikenteen kaksoisraide välillä Imatra–Luumäki on saanut suunnittelurahoituksen. Venäjän WTO-jäsenyys
ja mahdollinen viisumivapaus korostavat näiden hankkeiden tarpeellisuutta. Venäjän puolella investointeja on jo käynnissä.
Vuonna 2011 henkilöliikenteen kasvu Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla oli 25 %
edellisvuoteen verrattuna ja kasvu on jatkunut vuoden 2012 tammi-heinäkuussa yhtä voimakkaana. Raskaan liikenteen määrä on rajanylityspaikoilla pysynyt vuoden 2011 tasolla.
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Jonoja esiintyy kaikilla raja-asemilla. Signaalit tukevat liikenteen kasvun jatkumista vahvana. Rajanylityspaikkojen kapasiteetti on lähes täydessä käytössä. Osin EU-rahoituksen
turvin kapasiteettia lisätään 60 prosentilla vuoden 2014 loppuun mennessä. Mikäli liikenteen kasvu jatkuu näin voimakkaana edelleenkin, tulee parannettujenkin rajanylityspaikkojen kapasiteetti kokonaisuudessaan käyttöön vuoteen 2016 mennessä.
Voimakkaasti lisääntynyt rajan ylittävä henkilöliikenne vaatii panostamista julkisen sektorin rajanylityspalveluihin ja rajavalvontaan. Rajanylityspaikkojen kapasiteetin rajallisuus
rajoittaa erityisesti Etelä-Karjalassa merkittävästi talouden kehitystä. Rajan ylitti vuonna
2011 Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla (mukaan lukien Lappeenrannan lentoasema)
yli 8 miljoonaa matkustajaa. Matkustajista 6,5 milj. oli venäläisiä. Venäläisten matkustajien määrät ovat kolminkertaistuneet vuodesta 2000, mikä näkyy myös Lappeenrannan lentoaseman matkustajamäärien kehityksessä. Kuluvana vuonna rajanylitysten määrän ennakoidaan ylittävän 10 miljoonaa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto tarjoaa tällä hetkellä työpaikan n. 700 henkilölle. Itäisessä tullipiirissä (käsittää myös Pohjois-Karjalan) työskentelee n. 600 henkilöä. Lisäksi kolmantena rajaviranomaisena toimivalla poliisilla on runsaasti rajaliikenteeseen liittyviä valvontatehtäviä.
Alkutuotanto on edelleen tärkeä elinkeino. Vuonna 2010 maa-, riista- ja kalatalous työllisti Kaakkois-Suomessa arvion mukaan 5 700 henkeä eli miltei yhtä paljon kuin massa- ja
paperiteollisuus. Maatalouden rakennemuutos jatkuu alueella voimakkaana. Uuden selvityksen (Suomen Gallup Elintarvike Oy) mukaan maatilojen määrä tulisi vuoteen 2020 mennessä vähenemään Kaakkois-Suomessa noin tuhannella tilalla. Lypsykarjataloudesta ja kotieläintaloudesta yleisesti luopuminen jatkuisi edelleen. Samalla yksikkökoot ovat voimakkaassa kasvussa sekä peltoalan että eläinyksikköjen muodossa. Rakennemuutoksen voimakkuus näyttäisi samansuuruiselta kuin jo tapahtunut kehitys. Erityisenä uhkana hallitulle muutokselle on kuitenkin alkutuotannon pitkään jatkunut kannattavuuskriisi, joka koskee
kaikkia tuotantosuuntia. Kannattavuusongelmat ja tukijärjestelmien muutokset vuonna 2014
yhdessä viljelijäväestön vanhenemisen kanssa voivat johtaa siihen, että maatalouden rakennemuutos on selvästi ennustetta nopeampaa. Maaseudun kehittämisessä haasteet lisääntyvät mm. liikenneinfrastruktuurin heiketessä ja koska tietoliikenneyhteyksien palvelutaso ei kehity odotetulla nopeudella. Selviä kasvunäkymiä ei ole lähitulevaisuudessa, mutta pidemmällä tähtäyksellä alueen tuotannolla on mahdollisuuksia mm. Venäjän lähialueen
suurilla markkinoilla ja lähiruokatuotannossa.
Ympäristön tilaa ja päästökehitystä kuvaavat mittarit ovat osoittaneet viime vuosina
pääsääntöisesti koko Kaakkois-Suomessa myönteistä kehitystä (Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2010). Tulevaisuudessakin vastaava kehitys jatkunee. Jätehuollossa
haasteet liittyvät uuteen jätelakiin, joka edellyttää jätteiden tehokkaampaa hyödyntämistä.

Työttömyystilanne ja työvoiman saatavuus
Kaakkois-Suomen työttömyys on ollut alkuvuonna kasvusuunnassa. Tammi-huhtikuun keskimääräinen työttömien työnhakijoiden määrä oli 1,3 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Toukokuussa lisäystä oli kolme prosenttia. Viime ajan kehitys on ollut Kaakkois-Suomessa
hieman koko maan keskiarvoa heikompaa. Kun Kaakkois-Suomen työttömyys jo kasvoi,
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koko maan työttömyys vielä laski alkuvuonna 1,3 %. Alkuvuonna tapahtunut nuorten työttömyyden väheneminen on pysähtynyt. Toukokuussa koko maan työttömyyskin oli jo kasvusuunnassa. Etelä-Karjalan maakunta ja sen seutukunnat ovat selviytyneet viimeaikaisessa kehityksessä paremmin kuin Kymenlaakso. Heikoin kehitys on Kotkan-Haminan seudulla ja erityisesti Kotkassa. Toukokuun 2012 työttömyysaste oli kaupungissa 15,0 %. Luku
on Kaakkois-Suomen kuntien korkein. Koko Kaakkois-Suomen työttömyysaste oli 10,7 %.
Työttömyyden näkymät ovat talouden yleisen epävarmuuden ja julkisen sektorin supistamistavoitteiden vuoksi jatkossakin hieman heikentymässä. Toisaalta mm. meneillään
olevat tie- ja muut rakennuskohteet sekä Venäjältä tulevan matkailijavirran nopea kasvu
luovat piristystä paitsi yritysten liikevaihtoon myös alueen työllisyyteen. Melko varovaisena pysyttelevästä uuden työvoiman rekrytoinnista kertoo kuitenkin se, että avointen paikkojen kokonaismäärä laski Kaakkois-Suomessa ensimmäisellä vuosikolmanneksella kuusi prosenttia ja yksityisten yritysten lähes yhdeksän prosenttia. Vaikka muutos ei ole erityisen suuri ja osassa seutukuntia paikat ovat lisääntyneet, työttömien sijoittuminen työmarkkinoille ei aina suju juohevasti. Tämä näkyy mm. opintojaan päättävien nuorten tilanteessa. Nuorten työttömyys on kasvanut kokonaistyöttömyyttä enemmän: vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella 6,2 % edellisvuodesta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys oli talvella 2012 noin kolmanneksen korkeammalla tasolla kuin ennen
taantumaa talvella 2008. Tässä kehityksessä heijastuu mm. julkisen sektorin työvoiman supistamispyrkimys: julkinen sektori on akateemisten työnhakijoiden tärkeä työskentelyala.
Työttömyyden tämän hetken kehityssuunnat vaihtelevat jonkin verran alueittain. Osassa kuntia työttömyys laskee edelleen, osassa kasvaa. Nuorten työttömien määrä laski vielä alkuvuonna Etelä-Karjalassa, mutta on kesällä kääntynyt kasvuun. Kymenlaakson seutukunnissa määrä nousi tuntuvasti jo alkuvuonna.
Selvin kehityspiirre on pitkäaikaistyöttömyyden jo melko pitkään jatkunut kasvu. Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä kääntyi Kaakkois-Suomessa kasvuun syksyllä 2009. Sen jälkeen kasvu on jatkunut. Toukokuussa 2012 pitkään työttömänä
olleita työnhakijoita oli 15 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Taloustaantuman yhtenä seurausilmiönä on usein rakenteellisen työttömyyden lisääntyminen. Taantumassa työvoiman kysyntä hiljenee, jolloin monien työmarkkinoille pyrkivien työttömyys pitkittyy ja pitkittyessään vaikeutuu. Lisäksi taantumassa osa työnantajista joutuu irtisanomaan työvoimaansa ja osa irtisanomisista kohdistuu myös kohtalaisen lähellä eläkeikää oleviin työntekijöihin. Nämä henkilöt jäävät usein pitkäaikaistyöttömiksi odottamaan eläkkeelle pääsyä. Vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä oli Kaakkois-Suomessa 25 %, koko maassa 23,6 %. Miehet ovat ryhmässä selvänä enemmistönä.
Lomautuksia käytettiin taloustaantuman huipun aikana runsaasti, mutta pahimman taantuman hellitettyä määrä alkoi nopeasti laskea. Lomautettujen määrä ei ole noussut edellisvuodesta. Tuleva tilanne riippuu kansainvälisten talousnäkymien kehityksestä.
Kun työvoiman kysyntä ei ole huipussaan nuorten, työmarkkinoille tulevien ja vailla
merkittävää työkokemusta olevien työnhakijoiden ohella on muitakin hakijaryhmiä, joiden
tilanne saattaa vaikeutua. Yksi ryhmä on ulkomaalaiset työnhakijat. Kaakkois-Suomessa
oli vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella 1500 ulkomaan kansalaista työttömänä.
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Tämä on runsas 8 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Kaakkois-Suomen työttömistä ulkomaan kansalaisista lähes 60 % on Venäjän kansalaisia

Työvoiman saatavuus
Yksi työvoiman kysynnän mittari on työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitetut avoimet työpaikat.
Niiden määrä laski Kaakkois-Suomessa vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 6 %, kun
koko maassa määrä lisääntyi 2,2 %. Vähennys kohdentui lähinnä Kotkan-Haminan seutukuntaan, jossa paikkamäärä laski kolmanneksen. Erityisesti yrityssektorin paikat vähenivät.
Tilastokeskuksen TEM:n toimeksiannosta toteuttaman työnantajakyselyn vuoden 2012
ensimmäisen vuosineljänneksen tietojen mukaan rekrytointivaikeudet ovat Kaakkois-Suomessa vähentyneet. Työvoimaa hankkineista työnantajista 20 % ilmoitti vaikeuksista. Luku
on selvästi pienempi kuin vuoden 2011 vastaavan ajankohdan luku, joka oli 31 %. Kaakkois-Suomen tilanne on myös parempi kuin maan keskiarvo, joka oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 33 %. Tulos on sopusoinnussa Kaakkois-Suomen työttömyyden
maan keskiarvoa korkeamman kasvun ja paikkamäärän vähennyksen kanssa.
Työvoiman saatavuutta arvioidaan paitsi valtakunnallisen työnantajakyselyn myös työja elinkeinotoimistojen ammattibarometri -arvioinnin avulla. Toukokuussa tehdyn arvion
mukaan suurimmassa osassa arvioituja ammatteja työvoiman kysyntä ja tarjonta on seuraavan puolen vuoden aikana Kaakkois-Suomessa tasapainossa. Kaikkiaan arvioitiin 186
ammattia, joista 125:ssä oli tasapaino, 29:ssä arvioitiin olevan pulaa työnhakijoista ja 32
ammatissa hakijoita oli paikkatarjontaa enemmän. Pulaa tulee olemaan mm. lääkäreistä
ja hoitohenkilökunnasta, samoin ravintola-alan ammattilaisista sekä siivous- ja kiinteistöalan työntekijöistä. Sosiaali- ja opetusalan joistakin ammattilaisista, mm. erityisopettajista
on myös tarjonnan ylittävää kysyntää. Myyntiedustukseen ja puhelinmyyntiin on ollut tarjolla selvästi enemmän paikkoja kuin alalle haluavia työnhakijoita.
Joissakin ammateissa työnhakijoiden määrän puolestaan arvioidaan ylittävän selvästi alan työvoiman kysynnän. Työmarkkinoilla on runsaasti tarjolla mm. seuraavien ammattien työnhakijoita: paperi- ja puuteollisuuden ammattilaisia, laborantteja ja laboratorioapulaisia, koneenasentajia, tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajia, toimistotyöntekijöitä ja sihteerejä, rakennusmaalareita ja eräitä insinöörien ryhmiä.
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Kouvolan seutukunta
Kouvola, Iitti
Kouvolan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 94 502 henkilöä, Alkuvuoden aikana väestö väheni
67 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 5 756 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 4 945.
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Elinkeinoelämän näkymät
Seutukunnan perinteisiä tuotannonaloja ovat massa- ja paperiteollisuus, kauppa, kuljetukset sekä julkisen hallinnon toimipisteet, mm. varuskunnat ja valtion alueviranomaiset, ja liike-elämän palvelut, esim. insinööritoimistot. Kun UPM:n Myllykosken tehdas suljettiin vuoden 2011 lopussa, alueen massa- ja paperiteollisuuden vähennykset saivat jatkoa usean
sadan työpaikan menetyksenä. Verrattuna aiempaan, vuonna 2006 toteutettuun, Voikkaan
tehtaan lopetukseen ja samanaikaisiin muihin alan supistuksiin, talouden suhdannevaihe
on nyt huonompi, kun ollaan siirtymässä epävarman taloustilanteen suuntaan. Seutukunnassa haetaan uutta tuotantoa teollisuuden vähenevien työpaikkojen tilalle. Erilaista pienyritystoimintaa on saatu syntymään. Entisen Voikkaan paperitehtaan alueella toimii n. 25
yritystä, jotka työllistävät yhteensä n. 250 henkeä. Energian tuotannossa on jo toteutettu
uusia ratkaisuja ja alan tutkimus- ja koulutustoimintaa toteutetaan mm. Kouvolan seudun
ammattiopiston Anjalan yksikössä. Kouvolassa asetetaan toiveita myös mm. puurakentamisen kehitykseen.
Ehkä suurimmat odotukset ovat kaupan ja matkailun kehityksessä. Toteutunut SOK:n
Prisman suurmarketin laajennus sekä syyskuussa tänä vuonna valmistuva Kesko Oyj:n Tervaskankaan alueen suuri kauppakeskus (maan 6. suurin) ovat odotuksissa vahvistamassa
alueen asemaa asiakkaista kilpailtaessa. Alueelle on vireillä lisää liiketiloja, joiden rakentaminen käynnistynee lähiaikoina. Joissakin arvioissa noin kolmasosan kauppakeskusten
kysynnästä arvioidaan tulevan alueen ulkopuolelta, lähinnä Venäjältä. Kuitenkin valtaosa
asiakaskunnasta olisi alueen omaa väestöä. Vuonna 2011 kaupan tax free -myynti oli Kouvolassa 3,7 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi edellisvuodesta 37 %.
Matkailu ei ole toistaiseksi Kouvolan seudun suuria toimialoja, mutta sen odotetaan
kasvavan. Suunnitteilla on mm. hanke, jossa Kouvolan matkakeskuksen yhteyteen rakennettaisiin hotelli-kauppakeskuskokonaisuus houkuttelemaan mm. Pietarista Suomeen uudella Allegro-junayhteydellä tulevia matkustajia. Nopea Allegro-juna alkoi liikennöidä Pietarin ja Helsingin väliä vuoden 2010 joulukuussa. Yhteys on lisännyt junamatkojen määrää
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n. 50 %. VR:n mukaan vuoden 2011 matkamäärä oli 307 000 ja puolta miljoonaa vuosittaista matkaa tavoitellaan vuoteen 2015 mennessä. Alueellisena haasteena on saada aiempaa useampi matkustaja pysähtymään Kouvolaan ja viipymään siellä pidempään. Tällöin voidaan vahvistaa myös Kouvolan keskustan asemaa liikeympäristönä laajentuneen
kauppakeskusalueen rinnalla.
Paitsi idän suuntaan Kouvolan seudulla on perinteisesti tiivis yhteys pääkaupunkiseudulle, etelään Kotkan ja Haminan suuntaan (jossa teollisuuden kuljetuksilla tärkeä rooli) ja
myös Päijät-Hämeeseen. Päivittäisiä työssä kävijöitä on runsaasti kuhunkin suuntaan. Kohtuullinen etäisyys ja alueen monilta osin pääkaupunkiseutua halvemmat kustannukset voivat houkutella alueelle sekä pääkaupunkiseutuun yhteydessä olevaa yritystoimintaa että
muuttajia. Valmistunut oikorata Lahdesta Helsinkiin on supistanut matka-aikoja Kouvolan
ja Helsingin välillä ja lisännyt junamatkojen suosiota. Pääkaupunkiseudun, Kotkan ja Lahden suuntaan on myös vilkasta tavaraliikennettä.
Valtion toiminnoilla on perinteisesti ollut merkittävä asema Kouvolan seudun tuotantotoiminnassa. Kuntien palveluiden ohella valtio tarjoaa huomattavasti työpaikkoja. Mm. puolustusvoimilla on n. 1 300 työpaikkaa Vekaranjärven ja Utin varuskunnissa sekä esikunnissa. Julkiselle sektorille ei ole kuitenkaan enää odotettavissa työpaikkojen lisäystä. Säästöpyrkimykset merkitsevät työllisten määrän vähennystä useissa toiminnoissa. Merkittävin
vähennyskeino on jättää eläkkeelle siirtyvien paikkoja täyttämättä ja voidaan odottaa joidenkin yksiköiden lopetuksia.

Työttömyystilanne ja työvoiman saatavuus
Kouvolan seudun työttömyys on kääntynyt pieneen kasvuun. Tammi-huhtikuussa työttömänä olevia työnhakijoita oli vajaa prosentti enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toukokuussa kasvu edellisvuoteen oli 2,3 %. Muutoksen takana on miesten työttömyys, joka lisääntyi alkuvuonna yli kolme prosenttia. UPM:n Myllykosken tehtaan lopetus on näkynyt alkuvuonna työssä olevien työnhakijoiden määrän kasvuna ja näkyy kesän mittaan myös työttömyysluvuissa irtisanomisaikojen päättyessä.
Kouvolan seutu on massa- ja paperiteollisuuden ohella perinteinen kaupan, rautateiden ja valtion työpaikkojen keskus. Näistä julkinen sektori ei enää – eikä myöskään rautatiet – kasva työllisyydeltään. Kouvolan kaupunki etsii säästöjä henkilöstökuluistaan eikä
korvaa kaikkea eläkkeelle siirtyvää työvoimaa uusia palkkaamalla. Valtion virastoilla on
myös henkilöstön vähentämistavoitteita. Lisäksi seutukunta on menettämässä eräitä valtionhallinnon yksiköitä, joskin myös joitakin uusia yksiköitä on saatu. Työllisyyttä ovat piristäneet mm. suuret kauppakeskusinvestoinnit, jotka rakentamisen osalta alkavat olla valmiita, mutta lisäävät kaupan alan työpaikkoja, joskin voivat myös vaikuttaa joidenkin pienempien liikkeiden lakkautuksiin.
Jonkin verran työvoiman tarjontaa pienemmästä kysynnästä kertoo paitsi kokonaistyöttömyyden kääntyminen kasvuun, myös nuorten työttömyyden kasvu. Tammi-huhtikuussa nuoria työttömiä oli yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäys on
suurempi kuin koko Kaakkois-Suomessa tai koko maassa keskimäärin. Nuorten miesten
työttömyys on lisääntynyt enemmän kuin naisten. Pitkäaikaistyöttömyys yleistyy. Kasvua
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on kahdeksan prosenttia vuoden takaiseen. Saman verran on lisääntynyt ulkomaan kansalaisten työttömyys.
Työvoimaa on alueella yleisesti hyvin saatavilla, mutta pulaa on toukokuussa tehdyn
ammattibarometriarvioinnin mukaan samojen ammattien työntekijöistä kuin yleisemminkin
Kaakkois-Suomessa: lääkäreistä, sairaanhoitajista ja lähihoitajista, hammaslääkäreistä ja
–hoitajista, sosiaalialan hoitajista, puhelinmyyjistä ja myös muusta myyntihenkilökunnasta,
ravintolatyöntekijöistä, siivoojista ja kampaajista sekä joistakin opetusalan ammattilaisista.
Alueella on puolestaan runsaasti mm. seuraavien ammattien työnhakijoita: tehtaiden lopetusten myötä paperityöntekijöitä, koneenasentajia, tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajia,
konepuuseppiä, painoalan työntekijöitä, rakennusmaalareita, trukinkuljettajia, laborantteja
ka toimistotyöntekijöitä ja joidenkin alojen insinöörejä sekä ompelijoita.

Kotkan–Haminan seutukunta
Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti
Kotkan-Haminan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 87 280 henkilöä, Alkuvuoden aikana kasvua oli 20 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 4 854 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 5 650.
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Elinkeinoelämän näkymät
Kotkan−Haminan seutukunta on perinteinen teollisuuden ja satamatoimintojen sijaintialue.
Teollisuus joutui edellisen taloustaantuman yhteydessä yleisesti vaikeuksiin ja työvoimaa
sekä lomautettiin että yksiköitä lopetettiin. Vaikeudet eivät ole kokonaan väistyneet, mutta
uutta yritystoimintaa on syntynyt mm. palvelualoille. Yksi kasvava toimialaklusteri on ICTala. Mm. digitaaliseen pelialaan on syntynyt pienyrityksiä, jotka tällä hetkellä työllistävät
n. 70 henkilöä. Määrä on yli kaksinkertaistunut parissa vuodessa. Jo toteutunut esimerkki
ICT:n kasvusta on Googlen palvelinkeskus Haminassa. Elokuussa 2012 Google teki päätöksen palvelinkeskuksen laajentamisesta. Investointi on 150 miljoonaa euroa, rakennusajan työpaikkavaikutus on n. 500 htv. Laajennuksen valmistuttua keskus työllistänee 120150 ihmistä. Alueella on myös tuulivoimateollisuutta, ja tuulivoimaloiden rakentamishankkeita on vireillä.
Kun seutukunnan teollisuus on viimeisen taloustaantuman yhteydessä menettänyt tuotantoaan ja työllisyyttään, monet palvelut ovat menestyneet paremmin. Useat liike-elämän

92

TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu

alueelliset KEHITYsnäkymät 2/2012

ja henkilökohtaisten palveluiden toimialat kykenivät jonkin verran lisäämään työllistensä
määriä myös taantumaan siirryttäessä. Kaikki alueen kunnat, etunenässä Kotka ovat olleet aktiivisia maahanmuuttajaväestön vastaanottamisessa. Merkittävä venäläisväestö on
alueen etu, kun tulevaisuudessa lisätään Venäjän kysyntäpohjaisia palveluja. Kotkan seutu kiinnostaa myös venäläisiä yrityksiä.
Yhdistynyt HaminaKotkan satama ylsi vuonna 2011 uusiin liikenteen ennätyslukuihin.
Satama on Suomen suurin yleissatama. Liikenne kasvoi edellisvuodesta 2,3 % (vienti + 8
%, tuonti -7,9 %, kauttakulkuliikenne -2 %). Kotkan ja Haminan satama-alueille investoidaan kaiken aikaa ja alueelliset laajennusmahdollisuudet mm. uusien varastoterminaalien
rakentamiseen ovat erittäin hyvät. Uusin merkittävä investointi on Venäjältä lannoitteita ulkomaille vievän Fertilog Oy:n terminaalin sijoittuminen satamaan. Alue herättää muutoinkin kiinnostusta Venäjän ja Suomen välisen kaupan toimijoissa. Lähivuosina edelleen kehittyvät maantieyhteydet voivat vahvistaa tätä kehitystä. Satama näkee lähiajan näkymät
kuitenkin epävarmoina: tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa pitkälle eteenpäin. Venäläisten lisääntyvä kiinnostus ulkomaanmatkailuun ja matkailijamäärien kasvu on nostanut investointihankkeita myös Kotkan−Haminan alueella. Uusia kauppakeskuksia on suunnitteilla mm. Kotkan Jumalniemeen ja Virolahteen. Myös matkailuhankkeita on vireillä. Kaupan
tax free -myynti oli vuonna 2011 Kotkassa 9,8 M€, jossa on lisäystä 46 % vuoden takaiseen. TAK Oy:n vuoden 2010 rajatutkimuksen haastattelujen mukaan rajan ylittäneet matkailijat käyttivät seutukunnassa yhteensä 39 milj. €.
Venäjän ja Suomen välistä kauppavaihtoa tukee käynnistynyt E 18 -tien muuttaminen
moottoriväyläksi Koskenkylästä itään päin. Suomi on sitoutunut toteuttamaan E18 -tien
moottoritieksi vuoteen 2015 mennessä. Koskenkylän ja Kotkan välinen osuus toteutetaan
elinkaarimallilla pitkäkestoisena palvelusopimuksena. Kustannusarvio on 340 miljoonaa
euroa. Moottoritien rakennustyöt on aloitettu tielinjalla useissa kohteissa marraskuussa
2011. Haminan kaupungin keskustan ohittavan tieosuus on rakenteilla. Sen kustannusarvio on 180 miljoonaa euroa. Moottoriväylän jatke rajalle saakka on vuosien 2013−2015 rakentamissuunnitelmissa. Jo nykyinen väylä on lisännyt kiinnostusta sijoittaa yritystoimintaa yhteyden varteen. Uusi moottoritie antaa tähän entistä paremman pohjan. Yhteensä
Koskenkylä – Vaalimaa välin kustannusarvion on yli 700 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus n. 5 000 htv.
Kymenlaaksoon juuri valmistunut energiamaakuntakaava mahdollistaa n. 200 tuulivoimalan rakentamisen. Aiemmin Haminaan ja Kotkaan rakennettujen voimaloiden lisäksi parhaillaan on menossa Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuiston rakentaminen. Haminan
kaupunki on juuri päättänyt kaavoittaa paikat 20 voimalan rakentamiselle.

Työttömyystilanne ja työvoiman saatavuus
Kotkan-Haminan seutukunta on tällä hetkellä Kaakkois-Suomen pahinta työttömyysaluetta. Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosikolmanneksella työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi yli viisi prosenttia lähinnä miesten työttömyyden kasvaessa. Vaimentuneesta työvoiman kysynnästä kertoo myös nuorisotyöttömyyden kasvu. Positiivinen työttömyyden
piirre alueella on se, että kokonaistyöttömyyden kasvusta huolimatta pitkäaikaistyöttömi-
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en määrä ei ole kasvanut. Työttömyys koettelee eniten Kotkan kaupunkia. Kaupungin työttömyysaste on ollut Kaakkois-Suomen korkein. Virolahdella ja Miehikkälässä työttömien
määrä on edelleen laskenut.
Kun työttömyys on korkealla, työvoimaa on hyvin saatavilla. Kuitenkin osassa ammatteja työnantajat eivät löydä riittävästi haluamaansa työvoimaa. Selvimmin on puutetta mm.
terveydenhuollon useiden ammattiryhmien työntekijöistä, sosiaalialan työntekijöistä, puhelinmyyjistä, joistakin ravintola-alan henkilöryhmistä, siivoojista ja kirjanpitäjistä. Suurimmassa osassa ammatteja kysynnän ja tarjonnan arvioidaan olevan lähiaikoina tasapainossa.
Paperi- ja puutavaratyöntekijät, toimistotyöntekijät, koneenasentajat ja mikrotukihenkilöt eivät puolestaan löydä helposti työtä alueelta.

Imatran seutukunta
Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti
Imatran seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 43 478 henkilöä, vuoden aikana vähennystä oli 85
henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 453 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 2 407.

Imatran seutukunta
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++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Elinkeinoelämän näkymät
Imatran seutukunnan suurteollisuus on onnistunut pitämään työvoimansa kohtalaisen hyvin, vaikka sekä Stora Enso Imatralla että Metsä Board Simpeleellä ovat parin vuoden sisällä lopettaneet joitakin toimintoja ja vähentäneet henkilökuntaansa. Imatran seudulla valmistetaan sellua ja pakkauskartonkia. Muutoksia ei ole tällä hetkellä tiedossa. Metsäklusterin uudistumisesta on kuitenkin merkkejä. Tetrapakin nestekartonkipakkaustehdas aloitti
Imatralla vuoden 2012 alussa työllistäen liki 50 henkilöä ja Stora Enso perusti nanosellun
koelaitoksen kevyiden, vahvojen ja uusiutuvien pakkausmateriaalien kehittämistä varten.
Imatra kilpailee myös Neste Oilin ja Stora Enson yhteisyrityksen NSE Biofuels Oy:n uuden
biojalostamon sijoituspaikasta. Lisäksi Imatran kaupunki neuvottelee Stora Enson kanssa
neuvotteluja merkittävästä tehtaiden hukkalämmön hyödyntämiseen liittyvästä energiaratkaisusta.
Alueen metalliteollisuus on metsäteollisuuden ohella tärkeä toimiala ja työllistäjä. Toimiala kärsi viimeisimmässä taloustaantumassa, mutta toipui melko hyvin taantuman hellitettyä. Sen näkymät Imatralla riippuvat Imatran seudulla maailmantalouden kehitykses-
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tä ja Suomen yleisestä kilpailukyvystä. Imatran seutu on hyötynyt merkittävästi voimakkaasti vilkastuneesta rajaliikenteestä ja venäläisten matkailijoiden kasvaneesta määrästä. Alueella on tehty suuria investointeja matkailuun ja kauppaan, josta esimerkkinä voidaan mainita yli 20 000 neliömetrin Prisman rakentaminen Mansikkalaan. Viimeisin julkistettu matkailuinvestointi on Kuusamon Hirsitalot -yhtiön Ukonniemen alueen loma-asuntorakentamisen aloittaminen tänä kesänä. Ensimmäisen vaiheen investoinnit ovat yli 30
milj. euroa. Yrityksen ja Imatran kaupungin yhteisenä tavoitteena on yhteensä noin sadan miljoonan euron rakennushanke. Samaan aikaan on päätetty liikuntamatkailua palvelevan monitoimihallin rakentamisesta alueelle. Lähellä Imatran kaupunkia sijaitsevan
Rauhan matkailualue työllistää myös Imatran seutukunnassa asuvia ja tarjoaa alueella
vieraileville palveluja.
Imatran kaupungissa tax free -myynti kasvoi vuoden 2011 aikana 63 % ja oli 15,1 milj.
euroa eli 6,0 % koko maan myynnistä. Seutukunnan majoituspalvelut ovat venäläisten suosiossa. Kun suomalaisten yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät vuonna 2011, venäläisten
yöpymiset lisääntyivät. Matkailun edistämiskeskuksen tilastojen mukaan Imatran seudulla
oli venäläisten yöpymisvuorokausia vuonna 2011 noin 136 000, joka on 11 % koko maan
venäläisten yöpymisistä. Verrattaessa venäläisten majoitusvuorokausien määrää Imatra
oli Helsingin jälkeen toiseksi suosituin yöpymisalue. Edellisvuoteen verrattuna yöpymisiä
oli 22 % enemmän ja tämän vuoden tammikuun ja toukokuun välisenä aikana venäläisten
yöpymiset ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 42 %. TAK
Oy:n vuoden 2011 rajatutkimuksen mukaan Imatran seutu valitaan matkakohteeksi usein
hyvien kulkuyhteyksien vuoksi ja noin 35 % kaikista matkoista oli lomamatkoja, joiden ostosmatkoja pidempi maassaolo tuo alueelle usein enemmän rahaa kuin lyhyt ostosvierailu.

Työttömyystilanne ja työvoiman saatavuus
Imatran seutukunnan työttömyys on kehittynyt Kaakkois-Suomen keskiarvoa suotuisammin. Tammi- huhtikuussa alueen työttömien määrä oli edelleen laskusuunnassa, ei tosin
paljon (-0,3 % edellisvuodesta). Miesten työttömyys on vähentynyt hieman enemmän kuin
naisten. Kesää kohti työttömyys on kuitenkin kääntynyt alueella kasvuun Kaakkois-Suomen yleisen suuntauksen tapaan. Toukokuussa kasvua oli runsas prosentti. Arvion mukaan
pieni työttömyyden lisäys jatkuu lähiaikoina, vaikka alue saakin selvää lisäkysyntää Venäjältä tulevista matkailijavirroista.
Nuorten tilanne oli tammi-huhtikuussa muita Kaakkois-Suomen seutukuntia suotuisampi: nuoria oli työttömänä lähes kuusi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten osuus
työttömistä oli 11,8 %. Tämä on vähemmän kuin muissa seutukunnissa. Kesällä nuorten
työttömyys on kääntynyt kasvuun. Epäsuotuisa piirre on myös se, että korkeakoulutettujen työttömyys on alueella kasvanut. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt selvästi, yli neljänneksen vuoden takaisesta. Enemmistö pitkäaikaistyöttömistä on miehiä, mutta naisten osuus on kuitenkin suurempi kuin muissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Ulkomaan
kansalaisten työttömyys on lisääntynyt yhtä paljon kuin pitkäaikaistyöttömyys eli yli neljänneksen. 50 vuotta täyttäneiden työttömien osuus kaikista työttömistä oli 43,7 %, mikä on
hieman suurempi kuin Kaakkois-Suomen keskiarvo 42,3 %.
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Toukokuussa tehdyn ammattibarometriarvioinnin mukaan Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (johon kuuluu myös Lappeenrannan seutukunta) on Kaakkois-Suomen yleiseen tapaan pulaa mm. lääkäreistä, hammaslääkäreistä, sairaanhoitajista ja hammashoitajista. Sen sijaan mm. lähihoitajia ja hoitoavustajia on kysyntään nähden riittävästi
saatavilla lähiaikoina. Pulaa on myös puhelinmyyjistä ja myyntiedustajista, kokeista ja siivoojista. Valtaosassa ammatteja työvoiman tarjonta ja kysyntä ovat tasapainossa. Paperija puutavaratyöntekijöitä ja koneenasentajia on tarjolla työhön kysyntää enemmän Kaakkois-Suomen muiden alueiden tapaan. Tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajia ja toimistotyöntekijöitä on runsaasti saatavilla.

Lappeenrannan seutukunta
Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari
Lappeenrannan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 89 585 henkilöä, Alkuvuoden aikana vähennystä oli 163 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 5 391 toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,6 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 4 907.
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Elinkeinoelämän näkymät
Metsäteollisuus on Lappeenrannan seudulla edelleen vahva toimiala, vaikka mm. puuteollisuudessa toimintaa on vähennetty. Metsäteollisuuteen investoidaan Lappeenrannassa
voimakkaasti. UPM rakentaa Lappeenrannan tehtaille noin 150 miljoonan euron ja kapasiteetiltaan 100 000 tonnin biodiesellaitoksen. Kesällä 2012 käynnistyvän hankkeen työpaikkavaikutukset ovat rakentamisaikana n. 200 henkilötyövuotta. Vuonna 2014 valmistuva laitos työllistää suoraan n. 50 henkilöä ja välilliset työpaikkavaikutukset ovat n. 150 henkilötyövuotta. Metsä-Fibren Joutsenon sellutehtaan tuotantoprosessia uudistetaan tulevan
vuoden aikana 15 miljoonalla eurolla. Lisäksi rakenteilla olevan kuoren kaasutuslaitoksen
valmistuttua syksyllä 2012 Metsä-Fibren tehdas ei tuota lainkaan uusiutumattomista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia normaalikäynnin aikana. Investoinnin arvo on 20
miljoonaa euroa. Metsä-Fibren Joutsenon tehdas nousee näin edelläkävijäksi uusiutuvan
energian hyödyntämisessä. Metsä-Fibre suunnittelee Helsingin Energian ja Gasumin kanssa Joutsenoon myös isoa biokaasun tuotantolaitosta.
Rakentaminen on alueella merkittävää. Rakentamisen liikevaihto putosi taantumassa
viidenneksen, mutta ylitti syksyllä 2011 taantumaa edeltäneen tason. Rakentamista ovat
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piristäneet talonrakennuksen ohella matkailuhankkeet sekä maanrakennustyöt. Positiivisia
vaikutuksia koko alueen kehitykseen on myös yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisellä
kampuksella, joka luo Lappeenrantaan opiskelijakaupungin vireyttä ja on myös omalla mm.
energia- ja ympäristötekniikkaan liittyvällä laajalla opetus- ja tutkimustoiminnalla tukemassa yritystoiminnan kehitystä. Esimerkiksi sähkömoottoreiden tuotannossa on jo menestyvää yritystoimintaa. Uusiutuvan energian tuotannossa sekä Lappeenrannan että Imatran
seutukunnissa on vireillä tuulivoimarakentamista. Lappeenrannan Muukkoon rakennetaan
seitsemän tuulivoimalaa ja suunnitteilla on enintään yhdeksän turbiinin tuulipuiston sijoittaminen Ruokolahdelle.
Seutukunnassa on investoitu voimakkaasti matkailualalle. Rakennusvaiheessa Pohjoismaiden suurin matkailuhanke Holiday Club Saimaan kylpylähotelli vietti avajaisiaan marraskuussa 2011. Oheispalveluineen se työllistää vajaa 300 henkilöä. Tälle lähellä Imatran
rajaa sijaitsevalle 300 hehtaarin alueelle investoidaan jatkossa lisää. Alueelle valmistuu
satoja loma-asuntoja ja golfkentän rakennustyöt ovat meneillään. Vuoteen 2020 mennessä alueella on investoitu suunnitelmien mukaan kaikkiaan n. 200 miljoonaa ja vuodepaikkoja arvioidaan olevan tarjolla yhteensä 8 000. Rauhan alueen lisäksi suunnitteilla on Lappeenrannan keskustan tuntumaan Huhtiniemen hotellikokonaisuus.
Suuri osa asiakaskunnasta arvellaan tulevan Venäjältä: Holiday Club Saimaan kylpylähotellin alkuvaiheessa venäläisiä on arvioitu olleen kolmannes asiakkaista. Tilanne pysyy
jatkossakin Kaakkois-Suomelle edullisena, jos hinta- ja laatutaso on Pietarin seutua kilpailukykyisempi. Tulevaisuuden vetovoimaa luo koko Saimaan alue.
Tax free -kaupan arvo oli vuonna 2011 Lappeenrannassa 76,5 miljoonaa. Kasvua oli
vuodessa 46 % ja Lappeenrannan kaupan osuus koko maan tax free -kaupasta oli 30 %.
Myynti on samaa luokkaa kuin Helsingissä. TAK Oy:n vuoden 2011 rajatutkimuksen mukaan venäläismatkailijat käyttivät rahaa keskimäärin 212 euroa tuoteostoihin (tärkeimpinä
vaatteet ja elintarvikkeet) ja 69 euroa palveluihin (tärkein ateriointi). Arvioiden mukaan rahaa käytettiin Lappeenrannan seudulla yhteensä lähes 200 miljoonaa euroa ja koko Suomessa 890 miljoonaa euroa.
Vaikka tax free -kauppa on Lappeenrannan ja Imatran seutukunnilla vilkasta, koko kaupan sektorin liikevaihdon taantuman jälkeinen kasvu jäi Tilastokeskuksen suhdannepalvelutietojen mukaan Etelä-Karjalassa maan keskiarvoa pienemmäksi. Alan henkilöstömäärän
kasvu lähes pysähtyi maakunnassa vuonna 2011, mikä toisaalta kertonee siitä, että tarjonta on jo varsin kattavaa. Alueella uskotaan edelleen kaupan alan hyvään kehitykseen venäläisten ostos- ja muun matkailun jatkuvasti lisääntyessä ja myös työpaikkojen lisäykseen.
Esim. keväällä avattiin uusi 40 henkilöä työllistävä kalajalosteisiin keskittyvä liike Lappeenrannan Mustolaan. Kasvua on ollut myös liike-elämän palveluissa, joille niillekin rajan läheisyys ja venäjän-kielisen työvoiman tarjonta tarjoaa potentiaalia. Baronan Lappeenrannan palvelukeskus on rekrytoinut 30 henkeä alkuvuodesta 2012. Rajan läheisyys tuo myös
tuotannollista toimintaa alueelle. Venäläistaustainen yritys, Cytomed, ryhtyy valmistamaan
lääkkeitä Lappeenrannan Korvenkylässä, mikä tulee työllistämään kymmeniä henkilöitä.
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Työttömyystilanne
Tammi-huhtikuussa Lappeenrannan seutukunnan työttömyys oli vielä 1,7 %:n laskuvauhdissa. Alkukesällä työttömyys kääntyi pieneen kasvuun, mutta laski uudelleen hieman kesäkuussa. Nuorten työttömyys väheni alkuvuonna 2012, mutta on sittemmin kääntynyt pieneen kasvuun. Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden alkukolmanneksella 15 % enemmän kuin
vuotta aikaisemmin. Ulkomaan kansalaisten työttömyys on sekin lisääntynyt, mutta jonkin
verran vähemmän kuin Kaakkois-Suomessa keskimäärin. Huhtikuun työttömistä oli Venäjän kansalaisia 6,7 %, 315 henkeä. Osuus työttömistä on hieman suurempi kuin muissa
Kaakkois-Suomen seutukunnissa.
Lappeenrannan seutukunta hyötyy Imatran seutukunnan tapaan merkittävästi Venäjältä tulevista matkailijavirroista. Tämä piristää myös työllisyyttä, joskin vientituotannon epävarmat näkymät vaikuttavat toiseen suuntaan. Toukokuussa tehdyn ammattibarometriarvioinnin mukaan Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (johon kuuluu myös Imatran seutukunta) on Kaakkois-Suomen yleiseen tapaan pulaa mm. lääkäreistä, hammaslääkäreistä, sairaanhoitajista ja hammashoitajista. Sen sijaan mm. lähihoitajia ja hoitoavustajia on kysyntään nähden riittävästi saatavilla lähiaikoina. Pulaa on myös puhelinmyyjistä ja
myyntiedustajista, kokeista ja siivoojista. Valtaosassa ammatteja työvoiman tarjonta ja kysyntä ovat tasapainossa. Paperi- ja puutavaratyöntekijöitä ja koneenasentajia on tarjolla
työhön kysyntää enemmän Kaakkois-Suomen muiden alueiden tapaan. Myös tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajia ja toimistotyöntekijöitä on runsaasti saatavilla.

Lisätietoja
Erikoistutkija
Niilo Melolinna
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
puh. 0295 029 071
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Etelä-Savossa asui kesäkuun 2012 lopussa 153 388 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 350 henkilöä. Vuonna 2010 maakunnassa oli 10 549 toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,7 % ja työttömiä työnhakijoita oli 7 570.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Etelä-Savo tunnetaan luonnonläheisenä, vesistöisenä, puhtaana ja turvallisena alueena,
jonka sijainti lähellä Venäjää ja pääkaupunkiseutua tarjoaa uusia mahdollisuuksia alueen
kehittämiseen. Runsaat metsävarat ja hyvin kasvavat metsät luovat pohjaa jo entisestään
vahvalle metsä- ja metalliteollisuudelle. Matkailun edelleen kehittämiselle on alueella hyvät mahdollisuudet ja luomun ja lähiruoan kasvava kysyntä lisäävät maataloustuotannon
mahdollisuuksia. Erityistä potentiaalia Etelä-Savossa nähdään löytyvän bioenergiaosaamisesta, metsäbiomassan prosessointiosaamisesta ja materiaali- sekä ympäristöteknologiasta. Haasteeksi koetaan koulutus- ja innovaatiojärjestelmien keskittyminen kansallisesti, ja Etelä-Savon mahdollisuudet olla mukana tässä kehityksessä. Etelä-Savon näkökulmasta sekä Cleantech- että tähän sidoksissa olevan biotalouden kansalliset ja eurooppalaiset kehitystavoitteet ja valmisteilla olevat ohjelmat tarjoavat merkittävän mahdollisuuden
osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiselle.
Luontoa, luonnonvaroja ja Venäjän tuntemusta alueen kehittämisen kulmakivinä pitää
myös Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelmaa valmisteleva työryhmä, jonka linjaukset
julkistettiin keväällä. Työryhmä penää uudenlaista asennetta ja ajattelutapaa sekä määrätietoista panostusta alueen kehittämiseksi.
Maakunnan vanheneva ikärakenne on haaste heikentäen alueen huoltosuhdetta. Toisaalta alueella on hyvinvointi- ja hoiva-alan osaamista, mikä tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaisen liiketoiminnan kehittymiselle. Positiivista on myös se, että maahanmuuttajien
suuri määrä on alkuvuonna kompensoinut maassamuuton väestötappion lähes kokonaan.
Haasteena on kuitenkin maahanmuuttajien kotoutuminen ja työllistymisen tukeminen nykyisessä taloustilanteessa.
Kunnallis- ja valtionhallinnossa on meneillään erilaisia rakenteellisen uudistuksen selvityksiä ja yhdistymisiä. Kuntakenttä uudistuu vuodenvaihteessa, kun Kerimäen ja Punkaharjun kunnat yhdistyvät Savonlinnan kaupunkiin sekä Ristiinan ja Suomenniemen kunnat
Mikkelin kaupunkiin. Nykyiset hallinnolliset TE-toimistot lakkautetaan vuoden 2012 lopulla
ja uusi Etelä-Savon TE-toimisto aloittaa toimintansa 1.1.2013. TE-toimistot uudistavat palveluitaan valtakunnallisesti.

Yleinen tunnelma alueella
Alueen yleinen tunnelma on lievän positiivinen. Epävarmuus ei ole hävinnyt eikä tilanteen
rauhoittumista ole näköpiirissä. Esimerkiksi uusia yrityksiä on syntynyt alkuvuonna huomattavasti edellisvuotista vähemmän. Etelä-Savossa ei ole tapahtunut suuria irtisanomisia. Yleinen taloustilanne heijastuu maakuntaan lähinnä yleisenä varovaisuutena. On tullutkin entistä selvemmäksi, että eletään pysyvän epävarmuuden tilassa.
Alueelle indikoidut uudet merkittävät bioenergiainvestoinnit (bioöljy, torrefiointi) tuovat
positiivisen vireen alueelle kuitenkin muuten epävarmassa makrotaloudellisessa ympäristössä. Alueen perusteollisuudessa, kehittyvissä pk-yrityksissä esimerkiksi teknologiateollisuudessa ja matkailussa on paljon myös positiivista kehitystä ja suunnitelmia, jotka luovat
uskoa alueen menestymisen mahdollisuuksiin.
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Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Etelä-Savon ELY-keskuksen yritysrahoituksen kysynnässä vuosi 2012 on ollut vilkkaampi
kuin vuosi 2011. Rahoituspäätöksiä on tehty n. 5,8 miljoonan euron edestä kesäkuun loppuun mennessä. Niin hankemäärät kuin hankekootkin ovat kasvaneet. Hankkeiden myötä kehitetään erityisesti uudentyyppistä liiketoimintaa ja haetaan liikevaihdon kasvua, uusia työpaikkoja ja kansainvälistymistä. Lisäksi suuria investointihankkeita on ollut aiempaa
enemmän. Rahoituksen kysynnän kasvu on ollut hyvä.
Maatalouden rakennusinvestointeja on ollut lukumääräisesti vähemmän kuin edellisenä
vuonna, mutta ne ovat olleet suurempia. Maaseudun muiden yritystukien haku on jatkunut
melko vilkkaana. Matkailu ja bioenergia ovat edelleen suosituimmat toimialat. Myös maaseudun elinkeinoelämää tukevien hankkeiden määrä on lisääntynyt. Uusia verraten laajoja hankkeita on käynnistynyt mm. maidontuotannon ja lähi- ja luomuruoan tuotannon kehittämiseksi, metsätalouteen liittyvän osaamisen lisäämiseksi sekä laajakaistaliittymien edistämiseksi.
Hiljaisen alkuvuoden jälkeen Finnveran rahoituksen kysyntä vilkastui huomattavasti kesää kohden. Rahoitusta on heinäkuun loppuun mennessä myönnetty 21,2 miljoonaa euroa.
Määrä on kuitenkin hieman pienempi kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Investointien rahoitus on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna, vähennystä on ollut viennin
rahoituksen ja suhdannerahoituksen suhteen. Pienrahoituksen ja uusien yritysten rahoituksen osalta kysyntä on samalla tasolla kuin viime vuonna. Loppuvuoden osalta arvioidaan
rahoituksen kysynnän olevan vastaavalla tasolla kuin viime vuonnakin.
Palkkaturvaa maksettiin vuoden 2012 ensimmäisellä puolikkaalla hieman alle 270 000
euroa, mikä jää selvästi alle aiempien vuosien tason.
Mikkelin seudulla perustettiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 149 uutta yritystä. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin yrityksiä perustettiin 173 kappaletta, eli perustettujen
yritysten määrä on laskenut 14 %. Mitään yhtä selkeää syytä vähenemiseen ei ole näkyvillä
vaan se selittynee talouden yleisellä epävarmalla ilmapiirillä. Uusyrityskeskuksen asiakasmäärät ovat olleet edelleen kasvussa, joten kiinnostusta yrittäjyyteen löytyy, mutta suunnitelmat eivät realisoidu. Uudet perustetut yritykset toimivat pääosin palvelualoilla ja uusien
tuotannollisten yritysten määrä on edellisen vuoden tapaan alhainen. Loppuvuoden oletetaan olevan alkuvuoden kaltainen.
Savonlinnan seudulle perustettiin vuoden alkupuoliskolla 83 yritystä, kun edellisenä
vuonna samana ajankohtana määrä oli 102 kappaletta. Talousalueen yritysperustannan pudotus oli alkuvuonna 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Starttirahalausuntoja oli 45 kappaletta. Uusyrityskeskuksen asiakasmäärissä ei ole kuitenkaan tapahtunut olennaista pudotusta. Voidaan ennakoida, että loppuvuoden aikana Savonlinnan seudulle perustetaan
n 150 uutta yritystä ja uusyrityskeskusten kautta tulee näistä n 100 kpl, joka on talousalueen kokoon nähden normaalia vauhtia.
Pieksämäellä perustettiin tammi-kesäkuussa 2012 yhteensä 49 yritystä, pääasiassa palvelualalle (kauneudenhoitopalveluja, huolto- ja asennuspalveluja, kuljetuspalveluja). Perustettujen yritysten määrä on pysynyt ennallaan aikaisempaan vuoteen verrattuna.
Starttirahalla yritystoiminnan aloittaneita oli tammi-kesäkuussa yhteensä 121. Määrä
on selvästi pienempi kuin vuonna 2011 vastaavana aikana.
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Keskeiset toimialat
Maatilojen määrän Etelä-Savossa on ennustettu alenevan 3 %:n vuosivauhdilla seuraavan viiden vuoden aikana. Kotieläintilojen määrä vähenee muita tiloja nopeammin. Tilakoon
kasvusta ja tuotannon tehostumisesta johtuen maataloustuotannon määrä Etelä-Savossa
ei kuitenkaan supistu näin voimakkaasti. Luomutuotanto on Etelä-Savossa keskimääräistä yleisempää ja myös kiinnostus luomuun siirtymiseen on vireämpää. Metsätaloudessa ja
muussa yritystoiminnassa ovat kannattavuus ja viljelijöiden odotukset Etelä-Savossa maan
parhaita. Muuta yritystoimintaa harjoittavien tilojen osuus alueen maatiloista onkin lisääntymässä keskimääräistä nopeammin, eli noin 40 prosentista 45 prosenttiin lähivuosina.
Elintarviketeollisuus on stabiilissa tilassa, ja lyhyellä tähtäimellä näkymät ovat hyvät.
Alalla on paljon mahdollisuuksia esimerkiksi luomussa. Toimialan kasvu syntyy laadusta
ja erikoistuotteista.
Yksityismetsien puukaupat vilkastuivat vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla selvästi.
Maakunnista metsiään tehokkaimmin jo aiemminkin käyttäneessä Etelä-Savossa tammikesäkuun puukaupat lisääntyivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden peräti
55 % ja valtakunnallisestikin lisäys oli 52 %. Myyty määrä oli valtakunnallisesti 12 % edeltävän 10-vuotiskauden keskitason yläpuolella. Tulos kertoo, että puun ostajat ovat täydentäneet pystyvarantojaan viime vuoden lopussa toteutuneen puun hinnanlaskun jälkeen.
Etelä-Savon lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeen käyttö kasvoi viime vuonna 8 %
edelliseen vuoteen verrattuna ja ylsi uuteen ennätykseen. Puun kilpailukyky energialähteenä on muihin polttoaineisiin verrattuna parantunut ja metsähakkeella arvellaan olevan ensi
talvena kova kysyntä myös huonon turpeennostokauden takia. Nuorten metsien pienpuun
korjuun osalta epävarmuus tulevista tukiehdoista sekä tukivarojen riittävyydestä on kuluvana vuonna häirinnyt toimintaa ja sen kehittämistä. Yhdessä lisääntyvän kysynnän kanssa tämä voi ensi talvena johtaa pulaan energiapuusta.
Sahatavaran vientihinnoissa oli alkuvuodesta havaittavissa lievää nousua, mutta nousu lienee alkukesällä taittunut. Euroopassa julkisen talouden säästötoimet ovat lykänneet
rakentamisen elpymistä. Sahaustoiminnan kannattavuus nähdään vaikeana ja tulevaisuus
hyvin epävarmana. Toistaiseksi ainakin Etelä-Savon suurimmat sahalaitokset ovat tiettävästi pystyneet toimimaan likimain normaalisti.
Etelä-Savon vanerin tuotannon osalta näkymät ovat olleet valoisammat. Koivuvanerin
hinta on ollut alkuvuodesta nousussa ja Savonlinnan vaneritehtaan investoinnin valmistuminen keväällä on lisännyt koivuvanerin tuotantokapasiteettia. Myös havuvanerin hinnan
lasku on taittunut ja Chileläisen vaneritehtaan tuhoutuminen on osaltaan tuonut tilaa markkinoille. Näin myös alueen havuvanerin tuotantokapasiteetin käyttöaste on alkuvuodesta
ollut hyvä. Vuositasolla Suomen vanerin viennin ja keskihinnan odotetaan tänä vuonna pysyvän suunnilleen viime vuoden tasolla.
Rakentamisen kokonaismäärä näyttäisi jäävän vuoden 2011 tasolle tai korkeintaan kasvavan vähän. Rakennusalan työllisyys on kehittynyt positiivisesti. Rakennusalan suhdannenäkymä Etelä-Savon maakunnassa on tyydyttävä. Suhdanteissa ollaan selvästi menossa
alamäkeä ja tuleva talvikausi hiljentää edelleen rakentamisvauhtia. Huomioitavaa on, että
Mikkelin seudulla on ollut merkittäviä uudisrakentamishankkeita, jotka ovat pitäneet yllä hy-
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vää toimeliaisuutta, nyt painopiste on siirtymässä hankekooltaan pienempään ja erityisesti korjausrakentamiseen. Savonlinnan seudulla on nyt hyvä suhdannetilanne ja valmistumassa olevan rinnakkaisväylän myötä sekä tapahtuneiden kuntaliitosten uskotaan vievän
myönteistä kehitystä eteenpäin.
Teknologiateollisuuden suhdannetilanne on ollut alkuvuonna hyvä. Lyhyellä tähtäimellä
myös näkymät ovat hyvät, sen sijaan pitkällä tähtäimellä ennustaminen on vaikeaa. Turvaja materiaalitekniikan innovaatiokeskus TUMA on valmistunut Mikkeliin elokuussa. Savonlinnassa Savonlinnan teknologiapuiston yritystilojen käyttöaste on 100-prosenttia ja kysyntää myös lisätiloille on osaamisyrityksissä olemassa. Haasteena on kuitenkin investoinnin
rahoitus ja laajennukseen liittyvät taloudelliset riskit merkittävän ankkuriyrityksen laajennukselle vielä toistaiseksi puuttuessa. Elektroniikka-alan yritysten kasvuinvestoinnit ovat
käynnistymässä mm. Teknologiakeskus Elektroniassa.
Komposiitti- ja pinnoitealan yritysten osalta alkuvuonna tilanne heikkeni edellisen vuoden kasvun jälkeen. Myös odotukset loppuvuodelle ovat varsin heikohkot.
Matkailun osalta trendi on positiivinen. Alalle on syntynyt ja myös syntymässä uutta yritystoimintaa. Kulunut kesä on ollut hyvä, joskin sateinen sää on joissakin kohteissa verottanut kävijöitä. Etelä-Savon ELY-keskuksessa tuotetun matkailubarometrin mukaan 35 %
vastanneista yrittäjistä odottaa matkailijamäärien kasvavan. Erityisesti kasvua odotetaan
ulkomaisista, etenkin venäläisistä matkailijoista (44 % vastaajista).
Palvelualoista kaupan ala on yhä vahva ja investointisuunnitelmia on vireillä. Vapaaajanasukkaat ja matkailijat lisäävät alueen ostovoimaa. Pidemmällä aikajänteellä uusia investointeja odotetaan erityisesti Savonlinnan ja Pieksämäen seuduille. Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut ovat maakunnan suurin työllistäjä. Toimintaympäristön muutokset ja kuntauudistukset vaikuttavat toimialaan voimakkaasti. Huolena on yksityisen puolen keskittyminen suurille yrityksille.

Logistiset yhteydet ja saavutettavuus
Mikkelin seudulle valmistui rakennemallitarkastelu keväällä 2012, kokonaistarkasteluun on
liittynyt myös liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. Keskustan kehitysprojekti on saanut kiittävän vastaanoton valtakunnallisestikin. Myös Savonlinnan seudulla on aloitettu vastaavan rakennemallin ja liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen. Pieksämäki on osoittamassa yleiskaavalla merkittävän kaupallisen rakentamisen kohteen aivan keskustan kupeeseen vanhalle varikkoalueelle. Kaupunki miettii muutenkin keskusta-alueen kehittämistä.
Suurin liikennehanke Etelä-Savossa tällä hetkellä on Savonlinnan rinnakkaisväylän
rakentaminen. Valmistuessaan se parantaa ratkaisevasti Savonlinnan keskustan liikenneolosuhteita, nykyisellä rahoituksella hanke jää tosin kesken. Valtatiellä viisi Mikkelin
ja Juvan välille on valmistumassa tiesuunnitelma, joka toteutuessaan mahdollistaa sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden huomattavan parantamisen. Suunnitelmavalmiuden puolesta hanke voitaisiin aloittaa nopeallakin aikataululla. Savonradalla on jatkettu ja jatketaan tasoristeysten poistamista. Tällä mahdollistetaan jatkossa junien nopeuden nosto
ja kuljetusten nopeutuminen. Maakunnan saavutettavuutta on parantanut varhainen aamujunavuoro Helsingistä.
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Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömien määrä pysyy maakunnassa suunnilleen ennallaan. Edellisen taantuman aikana irtisanottujen ikääntyneiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä on jatkanut kasvuaan. Tämä
kehitys jatkunee, kun nuoriin satsataan yhteiskuntatakuun merkeissä jatkossa tehostetummin. Tällä hetkellä ei ole tiedossa merkittäviä irtisanomisia. Ryhmälomautettuja oli kesäkuun lopussa erittäin vähän.
TE-toimistojen palvelutarvearvioinnin perusteella noin kolmasosa asiakkaista (lähes
5 000 työnhakijaa) on suoraan työmarkkinoiden käytettävissä. Osaamisen kehittämistä tarvitsee noin 40 % työnhakijoista ja lähes puolet alle 25-vuotiaista työnhakijoista. Suunnilleen
joka seitsemäs työnhakija tarvitsee vahvempaa moniammatillista tukea työllistymiseensä.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työnvälitykseen ilmoitettujen uusien työpaikkojen määrä oli Etelä-Savossa tammi-kesäkuussa noin 900 paikkaa eli 13 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Tämä
selittää osaltaan työttömyyden kasvua ja sitä, että rekrytointivaikeuksia oli Etelä-Savossa
tammi-maaliskuussa 13 %:lla rekrytoineista yrityksistä eli vähiten koko Suomessa. Koko
maassa rekrytointivaikeuspaikkojen osuus oli 33 %.
Rekrytointivaikeuksia on eniten sosiaali- ja terveysalan erityistehtävissä – pienillä paikkakunnilla myös perustehtävissä. Taloushallinnon ammattilaisista (tilinpäätöstaitoiset kirjanpitäjät, palkanlaskijat) on ainakin ajoittain pulaa koko maakunnassa.

Mikkelin seutukunta
Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina, Puumala
Mikkelin seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 72 712 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli
10 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 4 934 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 3 565.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Alueen tulevaisuuden haasteet ovat samat kuin valtakunnallisesti: Euroopan ja muun maailman taloustilanteen kehitys vaikuttaa viiveellä yritysten kysynnän kehitykseen. Työmarkki-
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noiden työvoimatarpeisiin on pääsääntöisesti pystytty vastaamaan. Vaadittavaa osaamista on lisätty erilaisilla koulutustarjonnoilla.
Mikkelin seudun vetovoima on vaikuttanut siihen, että seudulle sijoittumisesta kiinnostuneita yrityksiä on ollut sijoitusneuvotteluissa myös vuoden 2012 alkupuoliskolla. Työvoiman saatavuus ei ole ollut esteenä yritysten sijoittumiselle. Yhteistyö eri toimijoiden kesken toimii hyvin myös näissä uusien työpaikkojen ja yritysten hankintatilanteissa. Tätä työtä on jatkettava.
Julkisen sektorin rooli työllistäjänä on edelleen muutoksessa. Kuntarakenneselvitykset
ovat valtakunnallisesti kesken, mutta seudulla syntyy silti konkreettisia rakenteellisia yhdentymisiä. Ristiina ja Suomenniemi yhdistyvät Mikkeliin vuoden 2013 alusta. Lisäksi rakenteiden ja palveluiden uudistuksia on tehty mm. perustamalla Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi.
Logististen yhteyksien parantuminen, mm. uudet junavuorot Etelä-Suomesta edesauttavat myös elinkeinoelämää.

Yleinen tunnelma alueella
Alkuvuoden varsin positiivinen vire on kesän aikana kääntynyt heikommaksi. Työvoiman
kysyntä oli maaliskuuhun asti suurempi kuin edellisvuonna, mutta kysyntä on hiipunut sen
jälkeen. Mikkelin TE-toimistossa oli tammi-kesäkuussa avoinna 3109 työpaikkaa, joka on
156 paikkaa vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
Mikkelin torialueen ja keskustan kehittämistyö on vaikuttanut positiivisesti palvelualan
työllisyystilanteeseen ja vireyttänyt muutenkin kaupunkikuvaa ja seutukuntaa.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Teollisuuden osalta on merkkejä paremmasta, koska isompia lomautuksia on keskeytetty ja ko. yrityksiin on rekrytoitu uutta työvoimaa. Elintarviketeollisuuden puolella on uusien
markkina-alueiden valtaamista ja viennin kehittämistä. Kauppa ja palvelut työllistävät hyvin.
Seudun yrittäjien ikärakenne on korkea, kuten seudun väestönkin. Näin ollen yrityskannan omistajanvaihdoskehitys on vilkasta.
Uusien yritysten perustaminen on starttirahapäätösten perusteella jonkin verran vähäisempää.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyys on seudulla lievässä kasvussa. Mikkelin seudulla oli kesäkuun lopussa 3 548
työtöntä työnhakijaa, joka on 245 työtöntä enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kesäkuun lopun työttömyysaste oli 10,8 % (kesäkuussa 2011 10,1 %). Työttömyysaste on vuoden 2009 kesäkuun tasolla. Henkilökohtaisesti lomautettujen määrä oli
kesäkuussa viimevuotista suurempi.
Myös nuorisotyöttömyys on edellisvuotta korkeampi. Seudulla oli kesäkuun lopussa 543
alle 25-vuotiasta työtöntä, joka on lähes 50 työtöntä enemmän kuin viime vuonna vastaa-
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vana ajankohtana. Taantumaa edeltäneestä tilanteesta työttömien nuorten määrä on lähes 200 suurempi. Nuorten yhteiskuntatakuun täysimääräinen toimeenpano vaatii eri toimijoiden yhteisiä ponnisteluja.
Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Mikkeli pääsi mukaan hallitusohjelman kuntakokeilu-paikkakunnaksi. Tällä kokeilulla etsitään uusia ratkaisumalleja rakenteellisen työttömyyden alentamiseen.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Hyvin työllistäviä aloja ovat edelleen sosiaali- ja terveysala, kauppa ja palvelut.
Työvoimaa on vielä kohtuullisen hyvin saatavissa, vaikka työkykyistä ja ammattitaitoisten työnhakijoiden reservi ei olekaan suuri. Sosiaali- ja terveysalalla on tiettyjä rekrytointivaikeuksia, mm. lähihoitajien väheneminen. Aikaisemmin lähihoitajia löytyi hyvin koko seudun alueella, nyt on vaikeuksia täyttää pienillä paikkakunnilla olevia työpaikkoja.
Seudulla koulutetaan maahanmuuttajia kysytyille aloille mm. siivoojiksi ja kokeiksi, mutta heidän työllistymisensä on vaikeaa. Näyttää siltä, että työyhteisöt edellyttävät mm. parempaa kielitaitoa kuin työ sinänsä.

Pieksämäen seutukunta
Pieksämäki, Joroinen, Juva, Rantasalmi
Pieksämäen seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 31 772 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 172 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 234 toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 219.
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Alueen vahvuudet ja heikkoudet
Pieksämäen seutukunnan vahvuutena on yrittäjyyteen pohjautuva elinkeinorakenne. Seudulla on erikoistunutta maataloustuotantoa ja vahva metsätalous. Metalliteollisuus on seutukunnan vahvuus. Juvalla elintarviketeollisuus laajenee koko ajan. Myös mekaaninen puunjalostus ja palvelut ovat kehittyviä toimialoja. Matkailua ja vapaa-ajan palveluja kehitetään.
Pieksämäen monipuolinen koulutustarjonta tukee työvoiman saatavuutta. Etelä-Savon ammattiopisto ja paikkakunnalla toimivat neljä yksityistä koulutuksen järjestäjää järjestävät kor-
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kea-asteen ja ammatillisen koulutuksen koulutusta sekä erityisopetusta. Nämä koulutuksen järjestäjät ovat myös merkittäviä akateemisten alojen työllistäjiä.
Haasteena seudulla on väestön ikääntyminen ja väheneminen. Väestön ikääntymisen
myötä hoiva-alalle toisaalta syntyy uutta yritystoimintaa. Haasteena on kuitenkin osaavan
työvoiman saatavuus ko. alalle, ja suunnitelmissa onkin ulkomaisen työvoiman rekrytointi. Maatilojen haasteena on jatkajien löytäminen eläköityvien yrittäjien tilalle. Paikallisessa
elintarviketeollisuudessa on kysyntää lähellä tuotetuille raaka-aineille.

Yleinen tunnelma alueella
Yleistunnelma seudulla on positiivinen ja tulevaisuuteen katsotaan luottavaisesti. Työttömyys on maakunnan pienintä ja samalla tasolla kuin koko maan työttömyys. Lähitulevaisuudessa ei ole tiedossa suuria muutoksia, jotka vaikuttaisivat alueen talouteen. Suurimmat epävarmuustekijät liittyvät koko Euroopan talouden kehittymiseen. Se vaikeuttaa myös
elinkeinojen tilanteiden arviointia. Kuntajärjestelyjen osalta ollaan odottelevalla kannalla,
halukkuutta kuntaliitoksiin ei tällä hetkellä ole.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Pieksämäen seudun kärkialoja ovat metalliteollisuus, elintarviketeollisuus ja sosiaalipalvelut. Tulevaisuuden tavoitteena on kaupan palvelujen lisääminen ja kehittäminen. Suurimmat
odotukset Pieksämäellä kohdistuvat vanhan veturitallin alueen kehittämiseen aivan kaupungin keskustassa. Laajentamistavoitteita on ainakin Osuuskauppa Suur-Savolla. Kaavoituksen valmistuttua rakentaminen alueella käynnistyy välittömästi. Juvalla Salicon laajennus on käynnissä ja uimahallin remontti ja laajennus alkavat syksyllä.
Metalliteollisuuden tulevaisuuden näkymä on hyvä. Mm. VR-Yhtymä Oy Pieksämäen
konepajalla tilauskanta on hyvä. Reilu vuosi sitten Naaraharju Oy:n ostanut Normek Oy on
saanut työtilauksia Pieksämäen toimipaikkaansa.
Hoiva-alaan kohdistuu jatkuvat säästöpaineet. Keskustelu yksityistämisen tasosta on meneillään. Pieksämäellä on vahva yksityinen sosiaalipalvelujen osaaminen. Psykiatrisia hoivapalveluja tarjoava Matti ja Liisa Koti Oy on investoinut uusiin palveluyksiköihin jo pitkällä aikavälillä. Palveluja monipuolistaa muut yksityisen sektorin palvelut ja hoivakodit. Uutena toimijana tulevaisuudessa hoivapalveluja paikkakunnalla tarjoaa myös kansainvälinen Attendo-konserni, joka rakennuttaa kaupunkiin oman palveluyksikkönsä. Aluetalouden kannalta merkityksellistä on myös Vaalijalan kuntayhtymän kehitysvammaisten kuntoutuksen sekä
Kirkkopalveluiden lastensuojelun ja perhekuntoutuksen kehittäminen lainsäädäntömuutosten edellyttämällä tavalla avopalvelun lisäämisen suuntaan etsimällä uusia toimintamalleja.
Starttirahalla yritystoiminnan aloittaneiden määrä on suurin piirtein edellisvuotta vastaavalla tasolla sekä Pieksämäen että Juvan TE-toimistoissa.
Pieksämäen logistinen sijainti on hyvä. Rautatieliikenne suuntautuu neljään suuntaan
ja maanteitse tieverkosto on kohtuullisen hyväkuntoinen kaikkiin ilmansuuntiin. Joroisissa
on toimiva lentokenttä. Tulevaisuudessa Pieksämäen geologisesti mielenkiintoinen sijainti pitäisi hyödyntää paremmin.
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Työttömyyden määrä ja rakenne
Pieksämäellä työttömyyden kehityksessä ei ole ennakoitavissa suuria muutoksia vuoden
aikana. Työttömyys alenee vähitellen kaikissa ikäryhmissä, mutta työttömyyden rakenne
edellyttää jatkuvasti toimenpiteitä, joilla ehkäistään työmarkkinoilta syrjäytymistä. Työhön
sijoittuakseen suuri osa työttömistä tarvitsee joko ammatillista koulutusta tai tuettuja työmarkkinoita. Pieksämäellä työnhakijoista aktiivisten toimenpiteiden piirissä olevien osuus
on suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Kesäkuussa 2012 Pieksämäen aktivointiaste
oli 39,4 %, koko maassa vastaavasti 28,1 %. Haasteena on sijoittuminen toimenpiteiden
jälkeen avoimille työmarkkinoille.
Pieksämäellä nuorten työttömyysjaksot eivät ole pidentyneet. Nuoria on työnhakijoina,
mutta jos työtä ei löydy avoimilta työmarkkinoilta, he hakeutuvat työharjoitteluun, työelämävalmennukseen tai koulutukseen. Osa nuorista muuttaa pois paikkakunnalta, jos soveltuvaa työtä ei muuten löydy.
Juvalla työttömyys on pysynyt vuoden takaiseen verrattuna samalla tasolla, eikä merkittäviä muutoksia ole näkyvissä. Joroisissa vaikuttaa edelleen myös Varkauden heikko työllisyystilanne. Seudulle on ominaista työttömyyden kausivaihtelut. Kesällä palvelut, maa- ja
metsätalous työllistävät kausiluonteisesti. Toisaalta Juvalla on ollut pitkään maakunnan alhaisin työttömyys ja tämä näkyy myös työttömyyden rakenteen vaikeutumisena. Ikääntyminen ja terveydelliset tekijät vaikeuttavat työllistymistä. Asiantuntijatehtäviin tullaan muualta. Isoja irtisanomisia ja lomautuksia ei ole tiedossa. Yksittäisiä lomautuksia on ollut rakennus- ja korjausalalla.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Pieksämäen työmarkkinoiden runkona ovat metalli- ja hoiva-alan työpaikat. Molemmat toimialat tarvitsevat koulutettua ja osaavaa työvoimaa. Työntekijöitä rekrytoidaan suoraan perus- ja täydennyskoulutuksista. Vuokratyönvälitys on lisääntynyt erityisesti metallialalla. Hoiva-alalla vakinaisluonteisiin paikkoihin henkilöstöä on melko hyvin saatavissa, sijaisia on
vaikeampi löytää. Osaavan työvoiman saatavuus nähdään heikompana kuin vuosi sitten
ja heikompana myös tulevaisuudessa. Pieksämäellä työvoiman saatavuuteen vaikuttavat
toimenpiteet suunnataan ensisijassa hoiva-, metalli-, palvelu- ja kaupan alalle.
Juvalla ja Joroisissa toukokuun 2012 ammattibarometrin mukaan pulaa on elintarviketyönteki-jöistä, ajoneuvoyhdistelmäkuljettajista, lastenhoitajista, perhepäivähoitajista, sairaanhoitajista, lääkäreistä, sosiaalialan ohjaajista, sosiaalityöntekijöistä, siivoojista, muurareista ja myyjistä. Ylitarjontaa on kirjapainoalan työntekijöistä.
Maa- ja metsätalous on merkittävä työllistäjä liitännäiselinkeinoineen. Erityisesti metsätalous työllistää, mutta aktiiviviljelijöitä, jatkajia maatalouteen esim. vihannesviljelyyn tarvittaisiin. Maa- ja metsätalous heijastuu myös muille aloille esim. koneyrittäjät, -korjaajat,
rauta- ja maatalouskauppa.
Teollisuudessa ja rakennusalalla on myös työvoiman tarvetta: Joroisissa metalliteollisuus, Juvalla elintarviketeollisuus, puualan teollisuus molemmissa. Ulkomaisen työvoi-
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man tarve todennäköisesti kasvaa maa- ja metsätaloudessa, rakennusalalla ja myös sosiaali- ja terveysalalla.
Työvoimakoulutuksessa keskeistä on palvelu- ja elintarvikealan sekä rakennus- ja kuljetus/ korjausalan koulutus. Lähihoitajakoulutusta on menossa koko ajan. Metallialan koulutusta on tarjolla jatkuvasti esim. Varkaudessa ja Pieksämäellä ja Joroisiin kehitetään metalliyrityksen yhteyteen koulutusta. Aikuisten omaehtoisena koulutuksena Etelä-Savon ammattiopiston Juvan yksikössä on syksyllä alkamassa ainakin elintarvikealan ja ajoneuvoasentajan koulutus.

Savonlinnan seutukunta
Enonkoski, Heinävesi, Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna ja Sulkava.
Savonlinnan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 48 904 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 168 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 3 381 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 2 823.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Savonlinnan seutu on valtakunnallisesti tunnettu ja tutkimustenkin mukaan suosittu matkailualue. Alue on yhä suositumpi erityisesti venäläisten turistien matkailukohteena. Savonlinnan seudun elinkeinoista merkittävimpiä toimialoja ovat metalli-, kone- ja sähkötekninen
teollisuus, mekaaninen puunjalostus (Suomen suurin alan keskittymä vaneri- ja kertopuuteollisuuden ansiosta) sekä matkailua palvelevat toimialat, kauppa sekä terveydenhuoltoja sosiaaliala. Teollisuus on pääosin vientiteollisuutta. Seudulla on tarjolla osaavaa ja koulutettua työvoimaa, joka on myös nopeasti koulutettavissa työnantajien tarpeiden mukaan.
Savonlinnassa toimii Itä-Suomen yliopiston yksiköitä, joiden merkitys seudun aluetaloudelle on erittäin suuri. Savonlinnan logistinen sijainti Suomen metsäisimmän alueen ytimessä,
perusteollisuuden valmistumisvaiheessa olevat investoinnit, osaaminen sekä mm. Pääskylahden teollisuus- ja yrityspuistoalueen mahdollisuudet tarjoavat hyvän pohjan uusien bioenergia- ja muiden kehittyvän biotalouden alan investointien houkuttelulle paikkakunnalle.
Seudun haasteita ovat väestön ja työvoiman ikääntyminen, vaikeasti työllistyvien työllistymisen esteiden ja rakennetyöttömyyden purkaminen, maahanmuuttajien kotouttaminen ja
työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille ja työnantajille tulevaisuudessa sekä myös
uusien, erityisesti tuotannollisten työpaikkojen luominen. Haaste seudulle on myös sen lo-
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gistinen sijainti; toimivat lento-, rautatie- ja maantieyhteydet ovat kuitenkin olemassa. Alueen vientiä harjoittavat suuret perusteollisuuden yritykset ovat huolissaan erityisesti alemman rataverkon rahtiliikenteen kilpailukyvystä. Vuoden 2013 alussa toteutuva Savonlinnan,
Kerimäen ja Punkaharjun kuntaliitos vahvistaa Savonlinnan asemaa kaupunkien välisessä
kilpailussa investoinneista, osaavasta työvoimasta ja matkailijoista.

Yleinen tunnelma alueella
Tunnelma alueella on odottava, mutta epävarmuustekijöistä huolimatta kuitenkin varovaisen positiivinen. Ryhmälomautuksia ei ole kevään aikana ollut lukuun ottamatta puuteollisuuden muutaman päivän lomautusta toukokuussa. Matkailun ja rakennusalan tulevien
investointien odotetaan lisäävän näiden alojen työvoiman kysyntää ensi vuoden aikana.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Savonlinnan seudun merkittäviä toimialoja ovat matkailu, metalli-, elektroniikka- ja puuteollisuus. Metalliteollisuus on kääntynyt hienoiseen laskuun, koska tilauskanta on hiipunut,
mutta syksyn paremmasta tilauskannasta on toiveita Savonlinnassa toimivien alan yritysten ollessa kansainvälisesti teknologia- ja markkinajohtajia omissa liiketoiminnoissaan. Tällä hetkellä suurimmat odotukset kohdistuvat bioöljytehtaan perustamiseen seudulle sekä
UPM-Kymmenen vaneritehtaan laajennusinvestoinnin valmistumiseen ja uuden tehtaan
käynnistymiseen. Nämä investoinnit tulevat kaksinkertaistamaan käytettävän energia- ja
vaneripuun määrän. Seudun kasvavana toimialana olevan ICT- ja ohjelmistotekniikan rekrytointeihin on TE-toimistolla tarvittaessa valmius järjestää koulutuksen avulla työvoimaa.
Yritykset hakevat myös jatkuvasti kokenutta arkkitehtitason työntekijäjoukkoa Savonlinnan toimipaikkoihin.
Elektroniikkateollisuudessa on tasapainossa oleva tilanne ja lyhyellä tähtäimellä hyvä
tilauskanta. Darekon Oy:n laajennusinvestointi Savonrannalla on hiljattain otettu käyttöön
ja Control Express Oy on käynnistänyt tänä kesänä merkittävän laajennusinvestoinnin Teknologiakeskus Elektronian tiloissa. Kasvussa ovat myös puhelinpalveluja tarjoavat yritykset ja taloushallinnon etäpalveluja tarjoavat yritykset. Rakennusalan työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä. Alan yritykset ovat löytäneet tarvittavan työvoiman.
Julkisista investoinneista mittavin on Savonlinnan uuden kirjastotalon rakentaminen.
Kevään katsauksen jälkeen ei ole tullut tietoon uusia suuria yksityisiä investointeja. Matkailualalla on investointihankkeita Punkaharjulla ja Savonlinnassa. Matkailuinvestointien
vaikutukset tulevat näkymään myönteisenä kehityksenä myös siihen liittyvillä toimialoilla
(esim. kauppa). Venäläisten matkailijoiden osuus on edelleen kasvussa. Savonlinnaan sijoittuvan bioöljytehtaan investoinnin käynnistymisestä saadaan lopullinen varmuus tämän
alkusyksyn aikana. Elintarviketeollisuuden investoinnit liittyvät kalankäsittelyyn. Suunnitelmissa on seudun kalastajia palvelevan kalankäsittelylaitoksen perustaminen Kerimäelle. Savonlinnaan sijoittuu järvikalojen jalostamiseen ja Venäjän vientiin keskittyvä yritys.
Starttirahalla yritystoiminnan aloittaneiden määrä tammi-kesäkuussa oli selvästi edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi.
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Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömiä on kesäkuussa 2012 noin 300 henkilöä vähemmän kuin tammikuussa, (-9 %).
Seudun työttömyysaste on edelleen Etelä-Savon korkein. Alimmillaan se oli toukokuussa
12,0 %. Samaan aikaan Etelä-Savon työttömyysaste oli 9,8 %. Vaikein tilanne on Savonlinnan kaupungin alueella, jossa työttömyysaste on kevään aikana vaihdellut tammikuun
14,9 %:sta toukokuun 13,1 %:iin. Savonlinnan seutu tarjoaa tavallista enemmän kausityöpaikkoja matkailun toimialalla ja siihen kiinteästi liittyvien palvelujen tuottamisessa.
Taloustaantuma heikensi erityisesti nuorten työllistymismahdollisuuksia. Kesäkuun lopussa alle 25-vuotiaita oli työttömänä seudulla 340 eli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyys-aste on ollut useita vuosia Etelä-Savon korkein. Kesäkuun lopussa se oli Savonlinnan seudulla 19 %, ja koko Etelä-Savossa 17 %. Nuorten työelämään sijoittumismahdollisuuksia tuetaan myös projektein.
Tiedossa ei ole merkittäviä irtisanomisia tai yt-neuvotteluja. Yksittäiset lomautukset ovat
kesän alussa hieman lisääntyneet. Ryhmälomautuksia ei ole tällä hetkellä tiedossa. Työttömiä työnhakijoita (lomautetut mukaan lukien) oli toukokuun lopussa lähes 3 000. Puolet
työttömistä työnhakijoista on yli 50-vuotiaita. Pitkäaikaistyöttömien määrä (743) on toukokuun lopun tilanteen mukaan kasvanut viime vuodesta noin 100 henkilöllä, 16,5 %. Pääosa pitkäaikaistyöttömyydestä on kahden viimeisen taantuman aiheuttamaa rakennetyöttömyyttä. Rakennetyöttömyys, kuten työttömyys muutenkin, kohdentuu erityisesti teollisuustyöstä työttömiksi tulleisiin miehiin.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Avoimia työpaikkoja on kevään aikana kesäsesongin alkamisesta johtuen ollut eniten palvelujen toimialalla. Lähes saman verran avoimia paikkoja on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Toukokuun ammattibarometrin mukaan eniten on pulaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöistä (mm. lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät). Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapula tulee jatkumaan, koska alalta siirtyy lähivuosina eläkkeelle muita toimialoja enemmän henkilöstöä. TE-toimistossa järjestetyistä rekrytointi-infoista huolimatta puhelinmyyntialan yritykset eivät ole saaneet riittävästi
tarvitsemaansa työvoimaa. Pulaa on myös taloushallinnon ammattilaisista - kirjanpitäjistä
ja palkanlaskijoista. Eniten ylitarjontaa on sellaisista toimistotyöntekijöistä, joilla ei ole talousalan ammatillista osaamista.

Lisätietoja
Yksikön päällikkö
Marja Aro
Etelä-Savon ELY-keskus
puh. 0295 024 152
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Pohjois-Savossa asui kesäkuun 2012 lopussa 247 713 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 417
henkilöllä. Vuonna 2010 Pohjois-Savossa oli 15 328 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 54 481 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 12 2074.
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Alkuvuoden aikana Pohjois-Savon alue on menestynyt yleiseen suhdannetilanteeseen nähden varsin hyvin. Maakunnan teollinen tuotanto on ollut kohtuullisella tasolla ja tilauskannat ovat olleet hyviä. Lähiaikojen kehitysnäkymät ovat edelleen hyvin epävarmat ja sisältävät monia riskitekijöitä. Kokonaisodotukset asettuvat nykytason säilyttämiseen tai painuvat aavistuksen negatiiviseksi. Vaikutukset ovat hyvin hankalia ennakoida ja toteutuessaan
ne vaikuttavat paljon yksittäistä aluetta laajemmalle.
Elinkeinoelämän kokonaisnäkymien voi ajatella olevan samalla tasolla kuin keväälläkin. Positiivisena puolena ovat tuotannon puolen kovemmat volyymit kuin keväällä, mutta toisaalta tilannetta tasoittavat ohentuneet tilauskirjat sekä tiedossa olevien investointien niukkeneminen. Akuuttia uhkaa alueelliselle taloudelle ei ole olemassa. Uhkakuva eivät muodostu kotimarkkinoilta vaan liittyvät tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan kansainvälisen markkinatilanteen aiheuttamiin mahdollisiin muutoksiin ja erityisesti Euroopan talouden epävakauteen. Myös alueellisessa taloudessa on meneillään pysyvän epävarmuuden typpinen tila. Investointitahti ja yritysten kehittämishankkeiden määrä on hieman alenemassa ja kokonaan uusia suuria hankkeita ei ole näköpiirissä.
Rakentamisen vaikutus on jatkunut positiivisena ja kaupparakentamisen osalta poikkeuksellisen runsas volyymi on tasoittumassa myös Kuopion seudulla. Kaupan investointeja valmistuu vielä tarkastelukauden aikana ja rakentamisen työllisyysvaikutuksista siirrytään kaupan alan työllisyyden kasvuun. Kaupan alan markkinat muotoutuvat uudelleen
isojen investointien valmistuttua Kuopion seudulla ja houkuttelevat asiakkaita myös aiempaa laajemmalta vaikutusalueelta.
Työttömyyden kokonaiskehitys on jatkunut valtakunnan keskitasoa positiivisempana.
Työttömyys on alentunut maakunnassa, tosin hiukan hidastuen. Positiivista työttömyyskehitystä nopeuttaa voimakas eläköityminen. Lomautukset ovat pysyneet kohtuullisen alhaisella tasolla, joskin yksittäisillä yrityksillä tilanne vaihtelee voimakkaasti. Osa yrityksistä varautuu heikentyneisiin tilauskantoihin ja lomautusten ennakkoilmoitukset ovat hiukan viime
vuotta korkeammalla tasolla. Positiivinen työttömyyskehitys on hidastumassa nollatasolle,
mutta nopeaa ja suurta muutosta työllisyyden kehityksessä ei ole alueella nähtävissä. Aiemmin muodostuneen rakenteellisen työttömyyden haasteet pysyvät suurina ammattirakenteen muuttumisen ja suurten alueellisten erojen vuoksi.
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Työvoiman saatavuusongelmat ovat pahentuneet kuluvan vuoden aikana erityisesti YläSavon seudulla sekä kokonaisuudessaan terveydenhoidon alalla. Kokonaisuudessaan työvoiman saatavuus ei ole muodostunut kasvun esteeksi eikä tilanteen ei uskota pahenevan tarkastelujakson aikana. Suurin kasvun este on riittämätön kysyntä. Avointen työpaikkojen määrät ovat laskeneet vajaan 10 prosenttia edellisvuodesta, mutta paikkojen määrä on edelleen hyvällä tasolla.
Rakentamisen osalta Pohjois-Savossa isojen investointien vaikutukset jatkuvat vielä
tarkastelujakson aikana ja rakentamisen suhdannetilanne on toistaiseksi muuta Itä-Suomea parempi. Suurimmat kaupan alan hankkeet ovat valmistumassa ja rakentamisen painopiste on siirtymässä liikerakentamisesta korjaus- ja asuntorakentamiseen. Myös isot infrahankkeet erityisesti Kuopion ympäristössä jatkuvat edelleen. Tilauskannat teollisissa yrityksissä ovat vielä olleet kohtuullisia, mutta pientä heikkenemistä on näköpiirissä. Tilanteen muuttuessa yrityksillä on valmiudet aloittaa lomautukset hyvin nopealla aikataululla.
Näkymät seuraavan vuoden osalta ovat epävarmat ja vaihtelevat voimakkaasti myös yrityksittäin. Kasvun uskotaan pysähtyvän lähelle nollatasoa ja hidastuneen positiivisen työllisyyskehityksen uskotaan pysähtyvän. Teollisuuden näkymät ovat kokonaisuudessaan silti kaikkein positiivisimmat. Valtakunnallisesta suhdannetilanteesta poiketen myös mekaanisella puuteollisuudella menee alueella kohtuullisen hyvin.
Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kohtuullisen tasapaksut, heikkenemistä odotetaan
lähinnä rakentamisen ja kaupan sektoreilla. Maksuhäiriöiden määrät ovat hienoisessa nousussa, mutta konkurssien määrät eivät ole lisääntyneet.
Kuljetusalalla kehitys on ollut tasaista ja lomautukset ovat suurimmaksi osaksi purkautuneet. Viime vuonna raskas liikenne kasvoi n. 4 %. Vaikka raskaan liikenteen kehitys onkin
ollut pari vuotta nousujohteista, edelleen ollaan hieman v. 2007 liikennemäärien alapuolella.
Kaikkiaan Pohjois-Savon pääteiden liikenne on kuitenkin lisääntynyt n. 2 % vuodesta 2007.
Alkuvuonna liikennemäärät ovat lisääntyneet maltillisesti Itä-Suomessa. Tammi-heinäkuussa kasvua on ollut 0,7 % kaikissa ajoneuvoluokissa (kevyissä 0,8 % ja raskaissa 0,2 %).
Palvelu- ja myyntisektorilla kova kilpailutilanne jatkuu ja suurten kaupan investointien
valmistuminen kiristää erityisesti erikoiskaupan kilpailutilannetta, joskin positiivisena piirteenä on asiakaskapasiteetin koostuminen aiempaa laajemmalta alueelta. Tahkon matkailukeskuksen osalta syyskaudelta ei odoteta kasvua. Hotelli- ja ravintola-alalla näkymiä pidetään kohtuullisina. Hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut ovat hyvässä suhdannetilanteessa.
Maataloudessa Pohjois-Savon maitoalan investoinnit jatkuvat normaalitasolla ja näkymät maidontuotannossa ovat hyvät. Poikkeuksellisen sateinen kesä ei ole kohdellut Pohjois-Savon maataloustuotantoa alustavien tietojen mukaan hyvin pahasti. Satovahinkoilmoituksia on tähän mennessä tehty noin 10 %:lta vilja-alasta ja pari prosenttia nurmialasta.
Julkisen sektorin osalta tilanne näyttää edelleen hyvin haastavalta ja monilla kunnilla
on käynnissä henkilöstön lomautuksia. Työllisyys- ja palvelumahdollisuudet uhkaavat heiketä sektorin vaikean taloustilanteen vuoksi. Julkisen sektorin vaikutukset työllisyyteen ja
aluetalouteen ovat Pohjois-Savossa merkittävät sen suuren suhteellisen osuuden vuoksi.
Uusia yrityksien perustamistahti on hiipunut alkuvuoden aikana hyvin voimakkaasti. Vuoden 2012 uusyritysperustannan oletetaan jäävän selvästi jälkeen aiempien vuosien tasosta. Jatkajia luopuville yrittäjille löytyy parhaiten suurimmilla paikkakunnilla, mutta muual-
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la eläköitymisen mukana uhkaa poistua merkittävä määrä yrittäjävetoisia työpaikkoja. Valtaosa perustetuista uusista yrityksistä on hyvin pieniä, toimien pääsääntöisesti myynti- ja
palvelualoilla.
Väestökehitys kääntyi koko maakunnan osalta kasvuun viime vuonna. Kuluvana vuonna ei todennäköisesti saavuteta aivan viime vuoden hyvää tasoa. Väestö kasvaa voimakkaasti Kuopion lähiympäristössä. Korkean ikärakenteen aiheuttama kuolleisuuden lisääntyminen vähentää alueen väestöä muuttotappiota voimakkaammin. Muuttoliikkeen tasoittuminen on perustunut ensijassa alueen elinkeinotoiminnan ja työllisyyden hyvään kehitykseen.
Pohjois-Savon seutujen saavutettavuuden kannalta suurin merkitys on valtatietä 5:llä,
Savonradalla sekä Kuopion lentoasemalla. Näiden kehittäminen palvelee koko PohjoisSavon lisäksi naapurimaakuntienkin liikkumis- ja kuljetusedellytyksiä. Poikittaisista päätieyhteyksistä merkittävimpiä ovat valtatiet 9 ja 23. Myös pientiestön merkitys on maakunnan kuljetusten kannalta suuri (maa- ja metsätalous, puunhankinta, kaivannaiset, turvekuljetukset, maitokuljetukset). Mahdollisen raakapuun ja bioenergian kuljetusten lisääntymisen myötä tulee pientiestön kuormitus todennäköisesti tulevaisuudessa lisääntymään,
mikä asettaa haasteita tiestön ohella terminaaliverkon parantamiselle. Maatilojen keskittymisen ja tilakokojen kasvun seurauksena erityisesti Ylä-Savon pientiestöllä liikennöidään
entistä raskaammilla ajoneuvoilla.
Maakunnan kehitysnäkymät eri seuduilla ovat selvästi tasoittuneet huolimatta erilaisista lähtökohdista. Maakunnan viidestä seutukunnasta Varkauden seutu on vielä äkillisen rakennemuutoksen alueena, mutta työttömyyden nousu on tasoittunut. Ylä-Savon alueella
näkymät ovat tasaantuneet, mutta hyvät tilauskannat ja lomautusten päättyminen pitävät
näkymät tasaisina. Kuopion alueella monipuolisen elinkeinoelämän rakenteen ja kaupan
alan vahvistumisen johdosta näkymät ovat valoisat.
Suhdannetilanteessa on riskejä tämänhetkisiä arvioita heikommalle kehitykselle. Mahdolliset muutokset Euroopan- ja maailmantaloudessa heijastuisivat hyvin nopeasti alueen
vientiyrityksiin ja sitä kautta muuhun talouteen. Mikäli maailmantalouden heilahtelujen kerrannaisvaikutukset alkavat näkyä työllisyydessä, näkyvät ne hyvin nopeasti myös PohjoisSavossa.
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Kuopion seutukunta
Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi
Kuopion seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 122 591 henkilöä. Alkuvuoden aikana kasvua oli 6
henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 6 405 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 27 538 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,2 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 5 9809.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Kuopion seudun monipuolisen elinkeinorakenteen myönteinen merkitys on korostunut taloudellisesti epävarmassa tilanteessa. Valtakunnallisestikin poikkeuksellisen korkealla tasolla ollut rakentaminen on pitänyt yllä taloudellista aktiviteettia, jonka hyödyt näkyvät muilla
toimialoilla positiivisina. Muuhun maakuntaan verrattuna seudulla on hyvin positiivinen väestökehitys. Kuopiosta on tullut uusien investointien avulla valtakunnallinen ostosmatkailun keskittymä, jonka vaikutusalue ulottuu maakunnan ulkopuolelle sekä Venäjälle. Seudulla on valmisteltu kuntaliitos Nilsiän kaupungin kanssa, joka vahvistaa alueen matkailullista vetovoimaa ja Tahkon matkailukeskittymän kehittämistä. Seudun haasteena on koko
maakunnan vetovoimaisuuden ylläpitäminen.
Kokonaisuutena työmarkkinat toimivat hyvin ja teollisuus ja palvelut ovat tasapainossa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta ei seudulla ole pulaa muutamaa ammattialaa ja kausivaihteluita lukuun ottamatta. Haasteita työvoiman saatavuudessa on erityisesti hoitoalalla.

Yleinen tunnelma alueella
Yleistilanne on kohtalaisen hyvä. Alue on pärjännyt vaihtelevassa taloustilanteessa monipuolisen elinkeinorakenteensa ansiosta paremmin kuin monet muut suuret ja keskisuuret
kaupungit. Rakentaminen pysyy kohtuullisella tasolla vielä ensi vuonnakin ja tuo myönteisen vireen elinkeinoelämään. Kuopiossa on vuosia jatkunut positiivinen vire, joka on rohkaissut yrityksiä uusiin investointeihin. Sama kehityssuunta näyttäisi jatkuvan, ellei suhdannetilanne huonone olennaisesti. Toisaalta varsinkin kaupan alalla yrittäjien tunnelmat ovat
odottavat alueen vähittäiskaupan rakenteiden muuttuessa voimakkaasti.
Kuopiossa on meneillään isoja kehityshankkeita: tiedelaaksoalueen muuntuminen nykyisestä yliopisto - Microteknia - KYS -alueesta monipuoliseksi asumisen, työpaikkojen, ope-
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tuksen, tutkimuksen ja palveluiden alueeksi. Vuoden vaihteessa toteutuvan Nilsiä-Kuopio
– kuntaliitos mahdollistaa panostukset Tahkon alueen matkailun kehittämisessä, jota tukee Kuopion ostosmatkailun kasvu. Kuntaliitosneuvottelut myös Maaningan kunnan kanssa ovat meneillään.
Seudulla on ollut varsin vähän irtisanomisia. Selvästi suurin yksittäinen työpaikkavähennys on Atrian teurastamon alasajo vuoden 2012 loppuun mennessä. Teurastamo työllistää
edelleen n. 140 henkilöä. Osa työntekijöistä siirtynee Kauhajoen tehtaalle.
Vuonna 2011 Kuopiossa myönnettiin rakennuslupia liike- ja toimistorakentamiseen ennätysmäärä (noin 1.3 milj. m3). Uusia huomattavia rakennushankkeita on suunnittelussa
niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Pitkään jatkuneen kaupan alan rakentamisen
vauhti on hiljenemässä selvästi. Suurimmat kaupan alan investoinnit valmistuvat 2012 vuoden aikana, mutta keskustan ja Savilahden alueella on käynnistynyt myös uusia merkittäviä rakennushankkeita.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Monipuolinen toimialakirjo tasapainottaa jatkossakin seudun kehitystä: eri alat ovat hyvin
erilaisissa suhdannetilanteissa: teknologiateollisuus on odottavalla kannalla, kauppa hyvin
voimakkaassa kasvussa, kaupan kasvu lisääntyvine ostosvirtoineen heijastuu positiivisesti majoitus- ja ravitsemistoimintaan sekä muihin yksityisiin palveluihin. Rakentaminen jatkunee tarkastelujakson kohtuullisen hyvällä tasolla kaupan alan rakentamisen vähentymisestä huolimatta. Rakennuslupia on alkuvuonna myönnetty Kuopiossa ennätysmäärä 122
(kasvua edelliseen vuoteen 35 %). Luvat kattavat 180 016 kuutiometriä (kasvua 104 %) ja
vuosi 2011 oli jo vilkas rakentamisvuosi. Myös asuntorakentaminen on säilymässä hyvällä tasolla. Alueelle ei ole osunut suuria uusia irtisanomisia, mutta konepaja-, kulkuneuvoja rakennuspuusepänteollisuudessa on edelleen lomautuksia.
Vähittäiskauppa on Kuopiossa voimakkaassa kasvussa uusien isojen kauppakeskusten myötä. Täydellä painollaan alan investoinnit näkyvät aluetaloudessa v. 2013 kun Ikanon kauppakeskukseen sijoittuvien liikkeiden toiminta on käynnistynyt.
Rakentamisen volyymi on pysynyt korkeana monipuolisesta hankekannasta johtuen
(torin ympäristö, Technopoliksen hankkeet Viestikadulla, KYS:n laajennukset, Teatteritalon peruskorjaus, asuntorakentaminen).
Teollisuudessa ei ole pariin vuoteen toteutunut merkittäviä työpaikkoja luoneita investointeja, joskaan ei myöskään supistuksia Atriaa lukuun ottamatta. Nyt vireillä on joitakin
hankkeita, joilla on toteutuessaan positiivisia työllisyysvaikutuksia. Kaivosalan investoinnit ja hyödynnettävän alueen laajentamiset Siilinjärvellä takaavat tuotannon ja työpaikkojen säilymisen pitkälle tulevaisuuteen. Puutuotealalla on käyty neuvotteluja ikkunatuotannon mahdollisesta siirtämisestä Kuopioon. Siirrolla olisi merkittäviä työpaikkavaikutuksia.
Kokonaisuutta tasapainottavalla julkisella sektorilla on varsin tasainen kehityskuva, vaikkakin työllisten määrä julkisella sektorilla alenee tasaisesti ja kunnilla on ajoittain lomautuksia. Myönteisiä uutisia julkisen sektorin työpaikkojen kannalta ovat olleet mm. hävittäjälentotoiminnan keskittäminen Rissalaan sekä oikeuslaitosten aseman vahvistaminen Kuopiossa.
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Kuopion asema Itä-Suomen selkeänä kaupallisena keskuksena on vahvistunut useiden mittavien investointien seurauksena. Investoinnit ovat valmistumassa lähiaikoina. Erikoiskaupan osalta kilpailu kiristyy uusien toimijoiden myötä. Ostosmatkailu on mm. Ikean ja
loppuvuodesta avautuvan Matkuksen kauppakeskuksen myötä selvässä kasvussa ja sen
myötä avautuu runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Matkailun merkityksen nousua tulee myös Nilsiän ja Tahkon alueen liittyminen Kuopioon 2013 alusta. Myös keskustan palveluyritykset varautuvat kasvuun. Kasvua tukevat sekä kaupungin että yksityisten
investoinnit (Kävelykeskusta, alatori, hotelli- ja kauppakeskusinvestoinnit). Teknologiateollisuuden näkymä on suhteellisen lyhyt, mutta ennallaan. Korkean teknologian sektorilla
erityisesti bio- ja lääkealalla on käynnissä tasaisesti t&k-hankkeita. Erityisesti tutkimuspalvelujen sektorilla toiminta on kehittynyt ja kasvanut voimakkaasti. Kemianteollisuuden kehitys näyttää tasaiselta.
Yhteydet toimivat eri liikennemuodot huomioiden. Lentoliikenteessä Kuopion lentoasemalle operoi useita yhtiöitä. Hankkeet, joilla parannetaan sekä 5-tien että rataverkon liikennöitävyyttä etelään, parantavat suoraan alueen kilpailukykyä
Kaupan alan rakentamisen ohella julkiset investoinnit, mukaan lukien tiehankkeet (mm.
Kallansillat), vaikuttavat positiivisesti vielä tarkastelujakson yli. Uusia merkittäviä julkisia investointeja on käynnistynyt mm. yliopistosairaalan yhteydessä, teatterissa sekä kävelykeskustassa ja Savilahden alueella.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Rakentamisen korkea volyymi pitää osaltaan työttömyyden nousua kurissa. Lomautettujen määrä on laskenut vain niukasti, mutta ei toivotulla tavalla. Seudun oma, pitkälti runsaaseen rakentamiseen ja Matkuksen kauppakeskukseen nojaava kysyntä ei pysty patoamaan yleistä alenevaa suuntaa, mutta suurta muutosta ei odoteta. Arvio on, että kuluvan
vuoden työttömyysaste seudulla pysyttelee noin 10 prosentin tuntumassa.
Merkittävimmät irtisanomiset kohdistuvat 2012 loppuun ajoitetun Atrian teurastamon
lopettamisesta. Teurastamon lopettaminen vie noin 180 työpaikkaa yt-neuvotteluiden aloitusajankohtaan verrattuna. Siihen on jo valmistauduttu yli vuoden ajan, joten se ei vaikuttane juurikaan työttömyyden tasoon seudulla.
Alueen lentoyhteydet hyvällä tasolla ja Savonradan peruskorjaukset ja tasoristeysten
poistamiset nopeuttavat junayhteyksiä Helsinkiin ja Pietariin. Viitostien liikennöitävyyden
parantaminen Mikkelistä pohjoiseen on haasteena tulevina vuosina.
Pitkäaikaistyöttömyys on ollut nousussa, irtisanottujen keski-ikä on korkea ja työttömyyseläkkeelle siirtyminen on nykyään hyvin vähäistä ja tämä suunta jatkuu edelleen. Nuorisotyöttömyys on saatu pidettyä pitkälti hallinnassa. Tehostunut paikallinen yhteistyö on osaltaan auttanut asiassa ja TE-toimisto on panostanut voimakkaasti yhteiskuntatakuun toimeenpanoon.
Työttömyyden keskimääräinen kesto alueella on vain 39 viikkoa, mikä on 9 viikkoa koko
maan keskiarvoa alempi. Kuopion seudulla on työmarkkinoiden toimivuudessa tarvittavaa
dynamiikkaa.
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Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Seudun vahvimmat työllistäjät ovat vähittäiskaupan ja sosiaali- ja terveydenhuollon alalla,
myös rakentamisen merkitys on hyvin voimakas. Kaikilla toimialoilla on sekä kasvavia että
toimintaansa supistavia yrityksiä. Kaupan investointihankkeet seudulla ovat olleet erittäin
suuria ja hankkeiden pysyvät vaikutukset työllisyyteen realisoituvat seuraavan vuoden aikana. Kaupan ala tarvitsee vielä runsaasti työntekijöitä. IKEAn avautuminen lisäsi kaupan
alan työpaikkoja ja niin ikään loppusyksyllä Matkukseen avattava IKANO -kauppakeskus
tarvitsee vielä lisää noin 400 työntekijää noin 90 eri liikkeeseen.
Terveydenhuollossa on kärsitty osaavan työvoiman saatavuusongelmista erityisesti
korkeammin koulutettujen osalta. Sairaanhoitajien rekrytointi Virosta on aloitettu ja sitä jatketaan edelleen. Talonrakennustoiminnassa tarvitaan ammattilaisia. Yliopistosairaala tarvitsee koulutettuja sairaanhoitajia koko ajan eläköitymisen korvaamiseen. Koulutusmäärä
Suomessa ei pysty vastaamaan tarpeeseen ja ulkomaista työvoimaa tarvitaan jatkossakin
paikkaamaan tilannetta. Eläköityminen pitää hoito- ja hoiva-alan kysynnän korkealla myös
lähivuosina. Terveydenhuoltoalalla kohtaanto-ongelma tulee edelleen kärjistymään hoitajien eläköitymisen kiihtyessä.
Rakentamisen tason säilyminen korkealla näkyy alan työpaikkatilanteessa hyvänä työpaikkatarjontana. Talonrakennusalan ammattilaisten osalta on työvoiman saantivaikeuksia ja ne jatkunevat myös vuonna 2013. Metallialalla yritysten työvoimatarpeet ovat pysyvät tasaisena, joskin viennin heilahtelut saattavat muuttaa tilannetta nopeasti. Muilla aloilla
vaikeuksia työvoiman saatavuudessa on ajoittain mm. siivoojista, kirjanpitäjistä, lastentarhanopettajista sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajista. Yrittäjien osalta on menossa sukupolvenvaihdos, jonka vuoksi yrityksiä on myytävänä, mutta ostajia voisi olla runsaamminkin. Uusia isoja rekrytointitarpeita ei ole varmistunut, mutta mahdollinen ikkunoiden kokoonpanotoiminnan siirto Kuopioon toisi toteutuessaan merkittävän työllistävän vaikutuksen.
Kuntasektorilla eläköityminen kiihtyy. Kuntatalouden kehittyminen vaikuttaa kuntapuolen työpaikkojen avautumiseen, johon toisaalta julkisen sektorin kustannuspaineet vaikuttavat alentavasti.
Työvoiman saatavuustilanne on kokonaisuudessaan Kuopion seudulla kohtuullisen
hyvä, sillä kaupungin vetovoima riittää turvaamaan työvoiman saannin vielä silloinkin, kun
haja-asutusalueella käyttökelpoinen työvoima on loppumassa. Kohtaantoa voidaan suoritustason tehtävissä tehokkaasti pitää kunnossa rekrytointikoulutuksen avulla ja yliopisto ja
ammattikorkeakoulu huoltavat omilta aloiltaan korkeamman koulutuksen hankkineen työvoiman saannin.
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Varkauden seutukunta
Varkaus, Leppävirta
Varkauden seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 32 862 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 149 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 802 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 7 836
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,4 % ja työttömiä
työnhakijoita oli 2 083.

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

0

Osaavan työvoiman saatavuus

0

0

0

Varkauden seutukunta

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Vahvuutena nähdään alueen vientiteollisuus. Vienti on pääasiassa muutaman teknologiateollisuuden suuryrityksen varassa. Yritysten tämän hetkinen tilauskanta on yleiseen taloustilanteeseen nähden yllättävän hyvä.
Seudulla on vahva teollisuusinfra, jonka soveltumista uusille aloille selvitetään. Alueelle yritetään aikaan saada kasvavaa palvelutuotantoa mm. matkailun osalta, jossa yhdistettäisiin teollisuusmiljöö ja matkailu keskenään. Alueelle on tehty aluesuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan.

Yleinen tunnelma alueella
Voimakas teollisen tuotannon seutu on ollut hyvin voimakkaan rakennemuutoksen kohteena jo useita vuosia pääasiassa metsä-, mutta myös teknologiateollisuuden uudelleenjärjestelyjen johdosta. Viimeisimmät suuret irtisanomiset realisoituivat keväällä 2011. Hidas kasvu on näkynyt työttömyyden säilymisenä hyvin korkealla tasolla. Työttömyysaste on edelleen selvästi maakunnan korkein ja hyvin rakenteellista.
Varkauden seudulle haetaan erilaisia korvaavia työpaikkoja lähinnä paperiteollisuuden
menetettyjen työpaikkojen tilalle. Muutamia pienempiä työpaikka-avauksia onkin onnistuttu saamaan, lähinnä talonrakennusalalle, elintarviketeollisuuteen ja taloushallinnon alalle.
Useita eri neuvotteluja on parhaillaan käynnissä lähinnä pk-sektorilla. Yleinen tilanne alueella on hyvin odottava, yleinen heikko taloustilanne ei vielä konkreettisesti alueella näy,
mutta sen vaikutusten odotetaan tulevan viiveellä.
Positiivisena asiana nähdään alueen yritysten kohtuullinen tilauskanta.
Negatiivisena asiana voi mainita akkuteollisuuden yllättävän nihkeän alun akkujen markkinoinnissa. Velkasaneerauksessa olevan akkutehtaan lomautukset jatkuvat edelleen.
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Korkea työttömyys näkyy varovaisuutena etenkin kaupan ja palveluiden aloilla. Tämä
näkyy myös tyhjinä, tarjolla olevina liiketiloina.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Alueen keskeisimmät toimialat ovat energia-ala ja metalliteollisuus. Energia-alalla tilauskanta on vielä hyvä. Metalliteollisuus on vaikeasti ennustettavissa. Tilanteet ovat vaihdelleet, välillä etsitään ammattitaitoisia metallimiehiä ja välillä metallimiehet ovat lomautettuina. Metallialan tilaukset ovat nyt lyhyitä, nopeita projekteja.
Energia-ala, metalli ja mekaaninen puunjalostusteollisuus ja siellä lähinnä puutalorakentaminen ovat aloja joilla odotetaan kasvua lähitulevaisuudessa.
Alueen yritysten tilauskanta on ollut tähän saakka kohtuullisen hyvä, joskin pidemmän
aikavälin näkymät ovat haasteelliset. Tuotekehitystoiminta lienee tavanomainen, mutta investoinnit ovat vähäisiä.
Logistiset yhteydet alueelle ovat hyvät, kuitenkin kuljetusmatkat korostuvat kuljetuskustannusten noustua.
Ekovoimalaitoshanke on etenemässä hyvässä yhteistyössä ympäristökuntien kanssa.
Jätevoimala rakennettaisiin Varkauteen Riikinnevan kaatopaikalle. Laitoksessa poltettaisiin noin 750 000 ihmisen yhdyskuntajätteet Itä- ja Keski-Suomen alueelta. Voimalan tuottama energia johdettaisiin Aluelämmön verkostoon. Ympäristövaikutusten arviointi valmistuu vuoden 2013 alussa, minkä jälkeen voimalalle voi hakea ympäristö- ja rakennuslupaa.
Toteutuessaan hankkeella on positiivia vaikutuksia alueen työllisyyteen.
Yritysten perustaminen on loppukevään ja alkukesän aikana ollut selvästi alkuvuotta
hiljaisempaa.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Varkauden seudun työttömyysaste on noussut hiukan viime vuodesta. Nousua on kuitenkin hillinnyt kohtalaisen voimakkaat aktivointitoimenpiteet, etenkin Varkauden kaupunki on
työllistänyt palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä. Varkauden kaupunki ja Leppävirran kunta käynnistävät syyskuun alusta kuntakokeilun, jonka tavoitteena on löytää uusia keinoja rakennetyöttömyyden vähentämiseen.
Alueen työmarkkinat eivät vedä ja uusia avoimia työpaikkoja seudulla on ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana ollut 20 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Työttömyyden kehitys seuraa avoimien työpaikkojen määrää. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana avoimille työmarkkinoille työllistyi 24 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
Alueen viimeaikaiset yt- neuvottelut ovat koskeneet pääasiassa lomautuksia, suurempia irtisanomisia ei ole tiedossa. Seudulla on ollut pari teollisuuden palvelualan konkurssia, joissa on menetetty yhteensä vajaat 40 työpaikkaa.
Kesäkuun aikana työttömistä työnhakijoista alle 25-vuotiaita oli 18 %, 25-49-vuotiaita
44 % ja yli 50-vuotiaita 39 %. Ylivoimaisesti suurimmalla osalla työttömistä kaikissa ikäluokissa on keskiasteen koulutus (50 %), ylempi perusaste löytyy 21 %:lla ja alempi pe-
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rusaste 11 %:lla ( näistä yli 90% on yli 50-vuotiaita).Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita on työttömänä tällä hetkellä melko vähän (ylempi 2,4 % työttömistä
ja alempi 5,7 %). Työttömiä on eniten (muualla luokittelemattoman työn lisäksi) teollisuudessa (17 %). Yllättävän suuri työttömien määrä sosiaali- ja terveydenhoitoalalla koostuu
lastenpäivähoidon ja muun sosiaalipuolen kuin hoitoalan työnhakijoista sekä joistakin lähihoitajien pätkätyösuhteista.
Seudun pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut 11 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi merkittävästi (reilu sata henkeä) alkuvuodesta paperiteollisuudesta vuosi sitten tammikuussa työttömäksi jääneiden suuren määrän vuoksi. Tämän jälkeen
pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt tasaisena.
Nuorten työttömien määrä on Varkauden seudulla pysynyt viimevuotisella tasolla. Kesäkuussa alle 20-vuotiaiden työttömien määrä on viime vuotta vähäisempi, mutta 20 – 29-vuotiaiden työttömien määrä on hiukan viime vuotta korkeampi. Kesäkuun tilastoissa nuorten
työttömien määrä korostuu koulujen päättymisen vuoksi. Nuorten työttömien työnhakijoiden
palvelua on työ- ja elinkeinotoimistossa keskitetty palvelun vaikuttavuuden parantamiseksi.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Tällä hetkellä avoimia työpaikkoja on teollisuudessa lähinnä metallialan osaajille, julkisella
sektorilla on paikkoja opetusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla; tarvetta lähinnä lähihoitajille ja sairaanhoitajille, lisäksi on joitakin paikkoja rakennus- ja kaupanaloilla.
Uusia isoja rekrytointeja ei ole tiedossa.
Rekrytointiongelmia esiintyy sosiaali- ja terveysalalla sekä yhteyskeskuspaikoissa. Sosiaali- ja terveysalalle koulutetaan parhaillaan lisätyövoimaa, mutta tarve on jo nyt. Muualla maakunnassa jo pidempään vaivannut pula lähi- ja sairaanhoitajista on todellisuutta nyt
myös Varkauden seudulla. Sosiaali- ja terveysalalle tyypillinen vuorotyö kärsii rekrytointiongelmista. Yhteyskeskusten puhelinmyyntipaikat eivät ole suosittuja suoriteperusteisen
palkan vuoksi. Edellä mainittu pula jatkunee.
Alue on ollut pitkään voimakkaan rakenteellisen työttömyyden kohteena ja lähinnä paperiteollisuudesta työttömiksi jääneet henkilöt ovat iäkkäämpiä, joko peruskoulutuksen varassa tai keski-asteen koulutuksen saaneita, joita uudelleenkoulutus ei enää innosta. Teollisuuden tarvitsema työvoima on erityisosaamista edellyttävää, kapean, mutta syvällisemmän tiedon hallitsevaa osaajaa, joita ei ole työmarkkinoilla vapaana. Yritykset ovat kokeneet työ- ja elinkeinotoimiston tarjoaman yhteishankintakoulutuksen liian hitaaksi lyhyisiin
ja nopeisiin projekteihin.
Sosiaali- ja terveysalan tarvitsemaa määrää lähinnä sairaanhoitajia ja lääkäreitä ei alueelta löydy, eikä oppilaitoksista valmistu tarvittavaa määrää.
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Ylä-Savon seutukunta
Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, Vieremä
Ylä-Savon seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 57 531 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 157 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 4 386 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 13 122
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,1 % ja työttömiä
työnhakijoita oli 2 807.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Ylä-Savon vahvuutena on väestöpohjaan nähden erittäin voimakas vientiteollisuus – ennen kaikkea metalli – ja erittäin voimakas alkutuotanto. Työpaikat jakaantuvat alkutuotantoon 16,1 %, jalostukseen 23 % ja palveluihin 60,9 % vaihteluvälin ollessa eri kunnissa alkutuotannossa 6% (Iisalmi) – 29,3 % (Vieremä), jalostus 12 % (Pielavesi) – 36,8 % (Vieremä) ja palvelut 33,9 % (Vieremä) – 71,5 % (Iisalmi).
Seudun heikkoutena on alhainen työllisyysaste (keskim. 65 %) ja sen myötä myös heikko huoltosuhde, keskimäärin 1,74 (vaihteluväli kunnittain 1,53–2,16). Työllisyysasteen heikkous johtuu ennen muuta eläkkeensaajien määrästä. Koko Ylä-Savon asukkaista 33,8 %
on eläkeläisiä, yksittäisissä kunnissa jopa 41,2 %. Tämä heijastuu myös pienten kuntien
verotulokertymiin, jotka ovat pienemmät kuin valtionosuudet. Kiristyvien valtionosuuksien
myötä ongelmia tullee olemaan ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluiden
tuottamisessa, palvelukysynnän kasvaessa edelleen väestön ikääntymisen myötä.

Yleinen tunnelma alueella
Ylä-Savossa yrityksillä menee tällä hetkellä kohtuullisen hyvin, tilauskannat ovat kunnossa ja tunnelma on sen mukainen. Alueella on paljon vientiteollisuutta ja yritykset hyötyvät
selkeästi heikosta eurosta. Heikko valuutta parantaa oman maan vientiteollisuuden hintakilpailukykyä ulkomailla ja toisaalta vähentää tuontitavaroiden menekkiä kotimaan markkinoilla. Kun vielä vientiyritykset voivat alentaa tuotteidensa hintoja ulkomailla, niin ainakin
lyhyellä tähtäyksellä niiden kilpailukyky paranee.
Maailmanmarkkinatilanteesta riippuen tilanne voi kehittyä nopeastikin ja mikäli talous alkaa voimakkaammin hiipua, tulee se näkymään nopeasti myös alueen yrityksissä ja mahdollisesti se myös silloin realisoituu lomautuksina, ja jopa irtisanomisina. Mahdollinen vientiteollisuuden tilanteen heikkeneminen näkyisi erityisen voimakkaasti juuri Ylä-Savossa.
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Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Vientivetoinen teknologiateollisuus toimii tällä hetkellä kohtuullisen kovalla volyymillä ja
muutamia hyviä projekteja on käynnissä erityisesti kaivoskonepuolella sekä erikoisajoneuvopuolella. Lomautuksia ei ole juurikaan ollut käynnissä. Epävarmat suhdannenäkymät eivät ole toistaiseksi näkyneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tuotannossa. Tilauskantojen ohenemista kuitenkin aavistellaan.
Puutuoteteollisuudessa pärjätään hyvin vaikeuksissa olevaa talonrakennusteollisuutta lukuun ottamatta. Alalle on tulossa investointeja ja niiltä odotetaan lisää työllistävää vaikutusta alalle. Bioöljytehtaan rakentamisen odotetaan alkavan tarkastelujakson aikana ja
se työllistäisi 150–300 rakennusmiestä. Valmistuttuaan tehdas tuo alueelle noin 100 uutta
työpaikkaa. Kustannusarvio tehtaalle on reilu 50 miljoonaa.
Elintarvikepuolella kysyntä on ollut vahvaa ja isot investoinnit johtavat työntekijätarpeen lisäykseen. Tehdasinvestoinnit Lapinlahdella jatkuvat vielä lähivuosien ajan. Rakennusalan tilanne näyttää lähikuukausien osalta hyvältä investointien vuoksi. Sosiaali- ja terveysalalla toimivat yritykset ovat laajentaneet toimintaansa. Pienempiä julkisia investointeja on käynnissä eri puolella seutua.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Perinteisesti Ylä-Savon alueella on paljon kausityöttömyyttä ja työttömyyden vaihteluvälit
ovat olleet suuria johtuen mm. voimakkaista suhdanneheilahteluista erityisesti vientiteollisuudessa. Myös alueen voimakas maatalous kärsii rakennetyöttömyydestä ja kohtaantoongelmista mm. pitkistä välimatkoista johtuen.
Työttömien keski-ikä oli talvisaikaan yli 50 vuotta ja kesäaikaan se on ollut alle 48 vuotta. Kesäkuun 2012 lopussa Ylä-Savossa oli työttömiä 2699 henkilöä, joista yli 50-vuotiaita oli 1176, vaikeasti työllistyviä 1747 (65% työttömistä), joista yhdenjatkoisia pitkäaikaistyöttömiä oli 769. Samaan aikaan alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria oli noin 400 ja heidän
määränsä tulee syksyllä koulujen alettua putoamaan reilusti alle 300:n.
Työvoimapula on näkyvissä, vaikka työttömyysaste oli 11,2 % kesäkuun 2012 lopussa,
sillä työttömiksi jääneiden koulutus ja muu osaaminen eivät vastaa työmarkkinoiden tarpeita, eikä iästä ja kapeasta koulutustaustasta halua uudelleen koulutukseen välttämättä ole.
Työttömyys alueella kohdistuu matalimmin koulutettuihin ja vanhimpiin ikäluokkiin ja uudelleentyöllistymismahdollisuudet ovat varsin heikot muutoin hyvästä kysynnästä huolimatta.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Avoimien työpaikkojen määrä on ollut edellisvuoden tasolla. Parhaiten työllistää sosiaalija terveysala kokonaisuudessaan (sairaanhoitajat, perus-/lähihoitajat, lääkärit, psykologit,
fysioterapeutit, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat jne). Alan työllistämistarve on huomattavasti suurempi kuin tarjolla oleva osaaminen. Runsasta kysyntää ja pulaa on myös metalliteollisuudessa – puutetta on hitsaajista ja levysepistä, myös koneistajista, kokoojista. Lisäksi opetus-, maatalous-, kuljetus-, siivous- ja vartiointiala sekä elintarvikkeiden jalostus ja
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puuteollisuus työllistävät hyvin. Edellä mainittujen alojen uskotaan olevan seudun merkittävimmät työllistäjät myös jatkossa.
Käynnistyessään bioöljytehdas tulee tarvitsemaan noin 100 työntekijää. Koneen valmistukseen rekrytoidaan suoraan noin 25 uutta työntekijää kokoonpanotehtäviin.
Erityisen ongelmallinen alue osaavassa työvoimassa on metalliteollisuus ja ennen kaikkea CNC-koneistaja – osaajia tai sellaisiksi haluavia ei löydy. Ihmisten muuttaminen työn
perässä paikkakunnalta toiselle ei ole yksinkertainen asia – ei myöskään siihen houkutteleminen

Koillis-Savon seutukunta
Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, Tuusniemi
Koillis-Savon seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 19 644 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 54 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 540 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 3 559 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,9 % ja työttömiä työnhakijoita oli 714.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Alueen vahvuutena on pienelle seudulle monipuolinen yritys- ja elinkeinorakenne. Tahkon
matkailukeskus ja Juankosken teollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä. Heikkoutena on pienyritysvaltaisuus joka on varsin hitaasti kasvavaa. Tahkon matkailun vaikutuksesta palvelurakenne on kehittynyt huomattavasti, joka vaikuttaa myös työllisyyteen ja verotuloihin. Nilsiän kaupunki liittyy ensi vuoden alusta yhteen Kuopion kaupungin kanssa. Liitoksen kautta odotetaan resursseja viedä Tahkon matkailualueen kehitystä eteenpäin.
Haasteena ovat myönteisen kehityksen jatkaminen ja hyödyntäminen sekä yleiset globaalit taloushaasteet.
Haasteina seudulle on työvoiman ikääntyminen ja työelämässä olevien eläköitymisten onnistunut korvaaminen osaavalla työvoimalla. Alueen vetovoimaisuutta tulee kehittää
edelleen uuden työvoiman saamiseksi alueelle. Koulutuspaikat lähialueella ovat vähäisiä
ja asukkaiden korkea ikärakenne yhdistettynä kuntien taloudelliseen tilanteen heikkenemiseen ovat haastava yhdistelmä.
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Yleinen tunnelma alueella
Mieliala seudulla on positiivinen matkailun tasaisen virran ja alkaneiden teollisuusyritysten toiminnan vuoksi. Ilmapiiri yrityksissä on hieman epävarma, mutta toisaalta vakaa ja
toiveikas, eletään tasaista vaihetta. Positiivisuutta ovat vahvistaneet vuoden 2011 aikana
toteutuneet yritysten toiminnan käynnistymiset (esim. Premium Board Finland Oy ja Kylylahti Copper Oy). Negatiivisena tekijänä on palvelujen keskittyminen, jolloin asiointimatkat
ja niihin käytettävä aika pitenevät. Tahkon matkailukeskuksen alueella ei ole meneillään
suuria investointeja. Matkailun osalta syyskaudelta ei odoteta kasvua.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Taloudellisen epävarmuuden aiheuttama yleinen varovaisuus Suomessa ja Euroopassa
heijastuu matkailussa. Suhteellinen markkinaosuus valtakunnan tasolla pysynee ennallaan. Matkailu on edelleen kasvuala, joka vaikuttaa positiivisesti päivittäistavarakauppaan,
muihin palveluihin ja rakennustoimintaan. Kilpailu alalla on kovaa.
Keskeiset toimialat alueella ovat matkailun ohella metalli-, muovi-, paperi- ja kaivannaisteollisuus, kauppa, kuljetus, huonekaluteollisuus, hoito- ja hoiva-ala sekä maatalous. Metalliteollisuudessa tilausjaksot ovat kovin lyhyitä, joten toimialalla varaudutaan koko ajan
muutoksiin nykytilanteessa. Varsinkin alihankintayrityksissä tilanne vaihtelee erityisen nopeasti toimeksiantajien toimialoilla tapahtuvien muutosten seurauksena. Metalliteollisuuden ammattitaitoisen työvoiman puutetta on korjattu hankkimalla ulkomaista vuokratyövoimaa. Ulkomaista työvoimaa on otettu jonkin verran myös omille palkkalistoille.
Muoviteollisuuden n. 3 miljoonan investointi tuotantolaitteisiin vuoden 2012 aikana viestii alan uskosta tulevaisuuteen alueella. Seudulla toimiva rikastamon laajennusvaihtoehtoja
selvitetään. Muilla toimialoilla tilanne on suhteellisen vakaa ja ponnisteluja mm. kaupankäynnin lisäämiseksi ja uusien markkina-alueiden löytämiseksi tehdään koko ajan.
Peruslogistiikka palvelee matkailua Kuopioon asti verrattain hyvin ja tieyhteys on Tahkolle saakka suhteellisen hyvä. Muutoin seudun logistiset yhteydet ovat haasteelliset. Alue
ei sijoitu valtakunnallisten valtaväylien varrelle. Logistiikka perustuu suurelta osin maantiekuljetuksiin, vain puutavaran kuljetus hoidetaan osittain rautateitse. Tieverkon kunnon jatkuva heikkeneminen huonontaa alueen yritysten kilpailukykyä ja vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta ja sitä kautta heikentää työvoiman saatavuutta.
Perusmaataloudessa tilanne on vakaa ja siellä on investoitu suuriin tuotantotiloihin.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyyden arvellaan pysyvän edellisen vuoden lukemissa. Merkittäviä irtisanomisia tai
niitä koskevia yt-neuvotteluja ei ole tiedossa. Työttömien henkilöiden koulutustaso on varsin
matala, suurelta osin perusasteen ja toisen asteen koulutusta. Koillis-Savossa ikääntyneiden työttömien osuus on maakunnan korkein. Työttömistä lähes puolet on yli 50-vuotiaita.
Pitkäaikaistyöttömyys ei ole vähenemässä. Välityömarkkinoiden työtilaisuuksia tarjoavia kolmannen sektorin toimijoita ei juuri ole.
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Nuorisotyöttömyys liikkuu 10 %:n molemmin puolin eikä sen arvioida huomattavasti lisääntyvän. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen vaikuttaa positiivisesti alle 25-vuotiaiden työllisyystilanteeseen.
Työttömien nuorien määrä on suhteellisen pieni. Koulutettujen nuorten osuus työttömistä on vähäinen ja työllistymismahdollisuudet ovat yleensä hyvät. Muilla nuorilla työllistyminen vaatii usein toimenpiteitä, mutta aktiivisen toiminnan tuloksena työmahdollisuudet
suurimmalla osalla aukeavat.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Hoiva-, matkailu- ja muut palvelualat sekä rakennusala työllistävät seudulla merkittävästi teollisuuden ohella. Jatkossa työllistyminen keskittyy samoille aloille: Hoiva-, matkailu- ja muut
palvelualat sekä mahdollisesti myöhemmin myös rakennusala työllistävät entistä paremmin.
Työpaikkoja on ollut eniten tarjolla hoito- ja hoiva-alojen tehtävissä niin julkisella kuin
yksityisellä sektorillakin. Hoito- ja hoiva-alan työtehtäviin koulutettua työvoimaa on ajoittain
haasteellista löytää, varsinkin ylempää koulutustasoa vaativien paikkojen osalta.
Jatkossa työpaikkoja on tulossa mm. teollisuudessa, jonne eläkkeelle siirtyvien tilalle
tullaan vähitellen rekrytoimaan uutta työvoimaa. Myös hoito- ja hoiva-ala sekä mahdollisesti kaupan ala tarjoavat työtä. Maatilojen tilakoon kasvun myötä ainakin kausiluontoisen
työvoiman tarve lisääntyy.
Suorittavan tason tehtäviin arvioidaan työvoimaa löytyvän suhteellisen helposti, mutta hoito- ja hoiva-alan ja sekä maatalouden tehtäviin työvoiman löytäminen on haasteellisempaa.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa isoja rekrytointeja.
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaa on koko ajan läsnä. Alempaa
tai ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin työtehtäviin työvoimaa haetaan alueen ulkopuolelta.

Sisä-Savon seutukunta
Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto
Sisä-Savon seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 15 085 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 63 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 195 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 2 427
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,0 % ja työttömiä
työnhakijoita oli 619.
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Alueen vahvuudet ja heikkoudet
Vahva elintarviketeollisuus pärjää seudulla hyvin. Alueella on vahvoja perheyrityksiä, jotka
ovat selviytyneet epävarmassa taloustilanteessa kohtuullisen hyvin. Näkymät ovat tasaiset.
Yrityskanta koostuu pääasiassa mikro- ja pienyrityksistä, jotka ovat sitoutuneet pysymään alueella. Haasteena on ikääntyvä väestö, joka aiheuttaa haasteita työvoiman saatavuuteen. Alueen kasvualat ovat elintarvike- ja teknologiateollisuus sekä marjanviljely.
Julkisen sektorin työpaikkojen väheneminen heikentää aluetaloutta ja opiskelupaikkojen väheneminen ohjaa nuoret muuttamaan pois alueelta. Tätä kautta sitoutuneiden työntekijöiden saatavuus heikkenee.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Elintarviketeollisuus on alueen potentiaalisin kasvuala. Elintarviketuotantoon liittyvä yleinen ilmapiiri suosii lähituotteita ja parantaa niiden kilpailuasemaa. Mm. meijerin investoinnit vahvistavat alan kehitystä seudulla.
Sisä-Savo on valtakunnan tärkein marjanviljelyalue. Alue panostaa voimakkaasti alan
kehitykseen ja näkymät kilpailuaseman säilyttämiseen ovat hyvät.
Teknologiateollisuudella on vahva asema Sisä-Savossa. Tilauskannat ovat tällä hetkellä kohtuullisella tasolla. Alueella on muutama vahva puutuotealan yritys. Näiden kehitys on
täysin sidoksissa alan maailmanlaajuisiin markkinoihin.
Yritysten investoinnit ovat lisääntymässä ja t&k-toiminta selvästi piristynyt. Alueen
logistiset yhteydet ovat kunnossa. Uusia yritysten perustanta on edellisten vuosien tasolla. Julkinen rakentaminen on seudulla vähentynyt. Seudulla on ollut alkuvuoden aikana pari konkurssia (puualalla sekä elintarvikealalla), joissa väheni yhteensä noin 30
työpaikkaa.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyys on vuoden aikana kasvanut lievästi. Tukisijoitusten vähenemisen myötä pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa. Nuorisotyöttömyys on hieman kasvanut, mutta on
edelleen hallinnassa. Lievä työttömyyden kasvu jatkunee edelleen tarkastelujakson aikana.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Yhteyskeskukset / puhelinmyyntialan yritykset eivät ole saaneet rekrytoitua riittävää määrää työvoimaa.
Hoiva-alalla työvoiman saanti on kokonaisuudessaan haastavaa. Lähiaikoina ei ole tiedossa määrällisesti suuria yksittäisiä rekrytointitarpeita.
Seudun työmarkkinat ovat kapea-alaiset ja rekrytointiongelmat voivat nousta nopeasti,
koska osaavaa ja koulutettua vapaata työvoimaa ei juuri ole. Marjanpoimijoiden rekrytointi tapahtuu nykyään pääosin turistiviisumilla maahan tulleista henkilöistä ja suomalaisten
poimijoiden osuus on painunut yhä alemmas.
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus
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Keski-Karjalan sk
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Työvoiman saatavuus

Tohmajärvi

6 kk
+
0
0

Keski-Karjalan sk
kitee

kesälahti

Pohjois-Karjalassa asui kesäkuun 2012 lopussa ennakkotietojen mukaan 165 668 asukasta eli noin 120
henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin kesäkuun lopussa, kun vuonna 2011 väkiluku oli pienoisessa kasvussa. Kesäkuussa 2012 Pohjois-Karjalan työttömyysaste oli 14,0 % ja työttömiä työnhakijoita oli
11 060 henkeä.
Pohjois-Karjalan alue- ja seututason toimijat ovat kiteyttäneet arvionsa Pohjois-Karjalan ja sen seutukuntien tämän hetkisestä tilanteesta ja tulevasta kehityksestä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan suhdanteiden, työttömyyden määrän ja rakenteen sekä osaavan työvoiman saatavuuden osalta seuraavanlaiseksi.
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Pohjois-Karjalan ELY-keskus

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

Osaavan työvoiman saatavuus

0

0

−

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Pohjois-Karjalan keskeisimmät vahvuudet muodostuvat kansainvälisesti vetovoimaisesta
toimintaympäristöstä, vahvoista kärkiyrityksistä alihankkijoineen ja verkostoineen, useista
potentiaalisista kasvualoista, monipuolisesta toimialarakenteesta, luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvasta tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantotoiminnasta ja monipuolisesta maaseutuyrittäjyydestä, laadukkaasta koulutusjärjestelmästä ja sen myötä hyvästä osaavan työvoiman saatavuudesta, kohtuullisen hyvästä infrastruktuurista sekä rajamaakuntaasemasta jatkuvasti lisääntyvän venäläismatkailun ja taxfree-kaupan lisääntymisen myötä.
Maakunnassa on kansainvälisen tason metsä- ja luonnonvaraosaamista, minkä lisäksi
vahvuusaloja löytyy myös tulevaisuuden materiaaleihin ja teknologiateollisuuteen, metallija muovituotejärjestelmiin, elintarviketuotantoon, elämysteollisuuteen, hyvinvointiosaamiseen ja Venäjä-osaamiseen liittyen.
Maakunnan keskeisimmät tulevaisuuden haasteet kohdistuvat erityisesti maailman taloustilanteen kehittymiseen ja sen heijastusvaikutuksiin maakunnan yrityksiin varsinkin
vientiteollisuuden osalta. Suuri haaste on myös kyetä vastaamaan rakennemuutoksen hyvän hoitamisen sekä yritysten tuottavuuden, kilpailukyvyn ja t&k&i -toiminnan parantamisen asettamiin haasteisiin. Maakunnan yritysten tulee saada entistä laajemmin myös omia
tuotteitaan maailman markkinoille nykyisen pk-sektorin toiminnan keskittyessä vahvasti alihankintaan. Merkittävänä haasteena onkin pk-sektorin yritysten toiminnan monipuolistaminen ja rohkaisu omien tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen. Omien tuotteiden valmistamisen kasvu vähentäisi maakunnan yritysten toiminnan suhdanneherkkyyttä.
Pohjois-Karjalan pitää kyetä vähentämään merkittävästi kroonista työttömyyttä ja toisaalta varmistamaan osaavan työvoiman turvaaminen eri toimialoille sekä sitä kautta pysäyttämään huoltosuhteen heikkeneminen väestön ikääntymisestä huolimatta. PohjoisKarjalassa tulee myös panostaa voimakkaasti yritysten sukupolven ja omistajavaihdosten edistämiseen.
Maaseutualueiden osalta keskeisiä haasteita ovat edellytysten luominen maatalouden
investointien ja kilpailukyvyn parantamiselle sekä maaseutuyrittäjyyden uudistumiselle.
Tärkeää on myös huolehtia maaseutualueiden palveluista ja infrasta.
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Yleinen tunnelma alueella
Yleinen tunnelma alueella on huolestuneen odottava: epävarmuus maailmantalouden ja
erityisesti Euroopan talouden tulevasta kehityksestä on vaikuttanut siihen, että tuotannollisia sekä liike- ja asuinrakennusinvestointeja usein lykätään myöhemmäksi, mitä osittain
kompensoi alhainen korkotaso.
EK:n tuoreen suhdannebarometrin mukaan teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne on pysynyt heikkona, mutta toimiala- ja jopa yrityskohtaiset tilanteet vaihtelevat voimakkaastikin. Palvelusektorilla suhdannenäkymät ovat vähän valoisammat ja suurin osa
yrityksistä ennakoi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina nykyisellään. Pohjois-Karjalassa
palvelusektorin näkymiä piristää vahvan kasvun jatkuminen venäläisasiakkaiden määrässä.
Niiralan rajanylityspaikassa rajanylittäjien määrä nousi vuonna 2011 jo lähes 1,3 miljoonaan
ja tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvu on jatkunut lähes 20 %:n vauhdilla.
Pohjois-Karjalassa työttömyys kääntyi edellisen taantuman jälkeen muuta maata nopeammin ja työttömyys aleni edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna aina loppuvuoteen 2011 saakka. Kesäkuussa 2012 työttömiä oli jo 6,5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. TE-toimistoissa on ennakkotieto noin 700 henkilön mahdollisesta tulevasta lomauttamisesta. Määrä on 600 suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu aiheutuu pääosin julkisen sektorin mahdollisesti tulevista lomautuksista, Työttömyyden ei enää ennakoida kasvavan vuoden loppua kohden kausityöttömyyttä lukuun ottamatta. Toisaalta huolena ovat
työllisyyden edistämiseksi käytettävissä olevien määrärahojen väheneminen.

Keskeisimmät positiiviset ja negatiiviset tekijät
Pohjois-Karjala on noussut vuodesta 2009 alkaen muuttovoittomaakunnaksi ja vuonna 2011
Pohjois-Karjalan kokonaisväkiluku nousi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1993. Myönteinen kehitys on jatkunut myös kuluvan vuoden aikana ja on osaltaan osoitus siitä, että maakunnan kehitys nähdään myönteisenä sekä oman väestön keskuudessa että usein myös
ulkopuolisten silmin.
Maakunnan kehitystä on vauhdittanut erityisesti palvelu- ja matkailusektoreilla venäläismatkailijoiden määrän voimakas lisääntyminen, minkä todistaa edellä todettu voimakas kasvu rajanylitysten määrässä Niiralan rajanylityspaikalla. Venäjän WTO-jäsenyys tullee entisestäänkin lisäämään rajan yli tapahtuvia yhteyksiä, samoin kuin mahdollinen viisumivapaus Venäjän ja EU:n välillä. Näitä tekijöitä tulisi selvittää kansallisesti tarkemmin varsinkin,
kun viimeksi mainitusta on esitetty myös sellaisia näkemyksiä, että mahdollinen viisumivapaus siirtäisi venäläisten matkailua entistä enemmän Keski-Eurooppaan Suomen sijasta.
Suurin yksittäiseen päätökseen edennyt ja toteutumista odottava negatiivinen asia on
Pohjois-Karjalan Prikaatin lakkauttaminen, mistä aiheutuu alueelle runsaita työpaikkamenetyksiä suoraan ja heijastusvaikutuksineen. Lisäksi alueelle on kohdistunut tai kohdistuu
myös muita valtion työpaikkavähennyksiä niin, että niiden kokonaisvaikutus nousee yhteensä lähes 500 työpaikkaan. Prikaatin lakkauttamisen vastapainona on tehty periaatepäätökset Puolustusvoimien palvelukeskuksen perustamiseksi Pohjois-Karjalaan. Myös METLAn
johtoyksiköiden sijoittamisesta Joensuuhun on tehty periaatepäätös.
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Kansallisen ja EU:n kehittämisrahoituksen väheneminen heikentää alueellisten toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa alueen kehitykseen. Yksi merkittävä uhka alueen suotuisalle kehitykselle on myös se, että alueen tiestöä ei pystytä pitämään käytettävissä olevilla, jatkuvasti vähenevillä resursseilla riittävän hyvässä kunnossa mm. elinkeinoelämän
tarpeita varten.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Kone- ja metalliteollisuus pysyy maakunnan vahvimpana teollisuuden alana, mutta myös
metsä- ja osin siihen liittyvä kasvava energiateollisuus ovat merkittäviä. Erityisen tärkeässä roolissa on ollut metsäkoneteollisuus verkostoineen.
Yksittäisenä mittavana hankkeena on lähtenyt liikkeelle Fortumin lajissaan maailman
ensimmäisen pyrolyysilaitoksen rakentaminen (kustannusarvio noin 40 miljoonaa euroa)
Joensuun seudulla. Vastaavasti StoraEnson Uimaharjun tehtailla ollaan käynnistämässä
liukosellun valmistusta tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Puhos Board Oy:n tiloihin mahdollisesti tuleva uusi lastulevy-yritys olisi merkkitapaus erityisesti Keski-Karjalassa, samoin kuin
Ekokem Oy:n ekovoimalaitoksen rakentaminen. Pielisen Karjalassa on käynnissä tai vireillä merkittäviä matkailuinvestointeja erityisesti Kolin alueelle.
Muita vahvoja toimialoja ovat rakennusteollisuus (mm. kiviteollisuus, jonka kehityksessä on taas nähtävissä myös myönteisiä merkkejä vaikeampien aikojen jälkeen), teknologiateollisuus kokonaisuutena, ICT-alat, kivi- ja kaivannaisteollisuus, bioenergia, kaupan
ala ja hoiva-ala.
Kasvualoina ovat kaivannaistoiminta siihen liittyvine metallialan toimintoineen sekä elintarvikeala (mm. lähiruoka ja luomuviljely) ja ohjelmistopalvelut. Myös kaupan alalla on edelleen kasvunäkymiä erityisesti venäläisten ostovoiman jatkuvan kasvun ansiosta.
Julkisen rahoitustuen myötä syntyvien uusien yritysten määrä on laskemaan päin lähinnä Joensuun seudulla, mikä näkyy sekä starttiyrittäjien että myös muulla julkisella rahoituksella syntyvien yritysten määrän hiipumisena. Sen sijaan Keski-Karjalassa ja osin Pielisen Karjalassa on uusien yritysten määrän osalta nähtävissä myös piristymisen merkkejä.
Maaseutualueilla runsaat sateet ovat romahduttamassa kuluvan vuoden satotoiveet.
Monin paikoin sademäärät ovat olleet kaksin-, jopa kolminkertaiset normaaliin verrattuna.
Maatilojen tulevan talven rehuhuolto ja mm. kuivikkeiden saatavuus ovat vaarantuneet. Katokorvausten riittävyys tuleville satovahingoille tulee varmistaa. Turvetuotanto on jäämässä
kauas tuotantotavoitteistaan. Maatilojen investoinneissa on tapahtunut pientä piristymistä,
ja useampia isojakin hankkeita on vireillä. Myös maaseudun pienyritystoiminta on vilkastumassa ja ympäristöhankkeita on suunnitteilla aiempaa enemmän
Maatilojen investointitahti on edelleen alhainen tuotantotasojen säilyttämistä ajatellen
pitkällä tähtäyksellä tarkasteltuna. Metsätaloudessa ollaan odottavalla kannalla sekä syksyn puumarkkinatilanteen vuoksi että bioenergiaa koskevia keskeneräisiä tukiratkaisuja
odotettaessa. Märät olosuhteet ovat vaikeuttaneet myös metsissä koneellista puunkorjuuta.
Merkittäviä investointeja ja vaativia t&k-hankkeita on käynnistymässä. Joensuun seudulla on teollisuusrakentamisen lisäksi lähtenyt tai lähdössä liikkeelle mittavia virasto- (mm. oikeus- ja poliisitalo, keskussairaalan laajennus), liike- ja asuinrakennushankkeita (mm. Pent-
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tilänrannan mittava rakentaminen), minkä lisäksi myös kehätien jatkohanke työllistää edelleenkin seudulla. Keski-Karjalassa on tiedossa mittavia rakennushankkeita, mikäli hankkeet
saavat myönteiset päätökset. Pielisen Karjalassa on käynnissä mittavia majoitusinvestointeja Kolin seudulla, minkä lisäksi Nurmekseen rakennetaan bioterminaali.
Maakunnan yritysten tilauskannat vaihtelevat merkittävästi yrityksestä, toimialasta ja
tarkasteluperiodista riippuen.
Lentoyhteydet ovat parantuneet selvästi vuorovälin tihentymisen ja suorien Tallinnan
yhteyksien alkamisen ansiosta. Myös Joensuusta tapahtuvien lentojen hinnoittelu on tullut
kuluttajaystävällisemmäksi. Logistiset yhteydet ovat muutoinkin kohtuullisen hyvät, mutta
kuljetustuen tukitason merkittävä lasku huolestuttaa tuotannollista teollisuutta.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Nopean toipumisen jälkeen edellisestä taantumasta työttömyys kääntyi kasvuun jälleen loppuvuodesta 2011 lähtien. Työttömyys on heikentynyt vuoden takaiseen verrattuna koko tämän vuoden ajan, mutta nyt kehitys on tasaantumassa. Työllisyyden heikkenemisen taustalla on ollut ainakin taloustilanteen epävakaus Euroopassa, valtionhallinnon aiheuttamat
henkilövähennykset alueella sekä ELY-keskuksen/TE-toimistojen käytössä olevien työllistämismäärärahojen väheneminen.
Työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuussa 2012 Pohjois-Karjalassa 14,0 % eli selvästi suurin koko maassa. Työttömyys lisääntyi kesäkuussa kaikissa pääammattiryhmissä palvelutyötä lukuun ottamatta. Työllisyystilanteen ennakoidaan vähän kohentuvan lähiaikoina edellyttäen, että maailman ja Euroopan taloudessa alkaisi näkyä taas myönteisiä kehitysmerkkejä.
Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi kasvuun jo maaliskuussa 2011 ja on siitä saakka pysytellyt korkeammalla tasolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tähän
on vaikuttanut mm. työllisyysmäärärahojen lasku, mikä on lisännyt etenkin yhdenjaksoisen
pitkäaikaistyöttömyyden määrää.
Myös koko vuoden 2011 lasku-uralla ollut rakennetyöttömyys (yhdenjaksoiset pitkäaikaistyöttömät, toistuvaistyöttömät, toimenpiteeltä työttömäksi jääneet ja toimenpiteeltä toimenpiteelle sijoittuneet) kääntyi kasvuun joulukuussa 2011. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli kesäkuun lopussa yli 2600 henkilöä eli yli 500 enemmän kuin vuosi sitten.
Nuorten työttömyyttä pystyttiin alentamaan vuonna 2011 yli 18 % edellisestä vuodesta. Myös työttömyyden pitkittymistä estettiin varsin tehokkaasti. Tänä vuonna nuorten työttömyys on kääntynyt jälleen kasvuun, ja myös työttömyyden kestot ovat pidentyneet siitäkin huolimatta, että nuoret ovat toiminnan keskiössä. Tähän on vaikuttanut erityisesti heikentynyt taloustilanne, minkä vuoksi uusia työpaikkoja on avautunut aiempaa vähemmän.
Alle 25-vuotiaita oli työttömänä kesäkuussa 2012 lähes 1600 henkilöä, jossa on yli sadan
henkilön lisäys vuotta aiemmin vallinneeseen tilanteeseen. Nuorisotyöttömyys kohdistuu
erityisesti Joensuun seutuun.
Ulkomaalaisten työttömyys on noussut viime vuodesta noin 20 %:lla ja ennakoidaan
pysyvän korkeammalla tasolla tästä eteenkin päin, kunnes yleinen taloustilanne paranee.
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YT-neuvotteluja on ollut sekä muutamissa suurissa yrityksissä (mm. kiviteollisuudessa ja puunjalostusteollisuudessa) että myös julkisella sektorilla. Voi olla, että huomattava
osa Pohjois-Karjalan Prikaatista vapautuvasta henkilöstöstä hakeutuu töihin muualle, jolloin ainakin siltä osin työttömyydessä ei tapahdu suurta hyppäystä. Alkutuotanto ja elintarvikesektori ovat olleet vakaita työllistäjiä.
Ryhmälomautettuja oli kesäkuussa TE-toimistojen erillisseurannan mukaan PohjoisKarjalassa noin sata eli 200 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Toisaalta TE-toimistoissa on ennakkotieto noin 700 henkilön mahdollisesti tulevasta lomautuksesta. Määrä on
noin 600 suurempi kuin vuotta aiemmin. Henkilökohtaisesti lomautetuista 75 % on miehiä.
Myös hyvin koulutettuja on joutunut työttömiksi, mutta heidän työllistymismahdollisuudet ovat suhteellisen hyvät ainakin, jos taloustilanne parantuu. Syrjäytyneiden määrä ei liene ainakaan pienenemään päin.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin vuonna 2011 eniten sote-alalla (sairaanhoitajat, lähihoitajat, henkilökohtaiset avustajat), palvelutyössä (siivoojat, keittiö- ja ravintolatyöntekijät), kaupallisessa työssä (puhelinmyyjät ja myyjät) ja teollisuudessa (erilaiset metalliteollisuuden tehtävät). Hoiva-ala vetää edelleen ja näin tulee olemaan jatkossakin, koska alan eläkepoistuma on suuri ja vastaavasti väestö ikääntyy nopeasti.
Työpaikkoja avautuu hoiva-alan lisäksi ainakin Puolustusvoimien palvelukeskukseen,
jonka toteutuminen tuo alueelle runsaat 100 työpaikkaa vuoteen 2015 mennessä. Toteutuessaan myös Kiteen ekovoimalaitoksen 1. vaiheen rakentaminen tuo työtä 70 - 80 htv:n
edestä ja vastaavasti toteutuessaan Puhos Board Oy:n tiloihin mahdollisesti sijoittuva lastulevy-yritys noin 90 htv.
Erityisosaajista on aina pulaa, mutta viime aikoina ongelmia on ollut myös suorittavan
tason työssä. Hoiva-alan tehtäviin on ollut vaikeuksia saada työntekijöitä erityisesti maakuntakeskuksen ulkopuolella. Rekrytointiongelmia on ollut myös metalliosaajien osalta.
Viljeltyjen ja luonnonmarjojen poiminta on ollut merkittävä kausiluontoinen työllistäjä,
joka toimii pitkälti ulkomaalaisen työvoiman varassa. Ennakkopeloista huolimatta työvoiman saatavuudessa ei tältä osin ole ollut ongelmia. Toisaalta maatalouslomittajista ja maatilatyöntekijöistä on edelleen pulaa.
Sosiaali- ja terveysalaa lukuun ottamatta työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto
on ollut kohtuullisen hyvin tasapainossa etenkin Joensuun seutukunnassa, mutta tilanne
tulee vaikeutumaan tulevina vuosina. Työttömistä työnhakijoista oli 43 % yli 50-vuotiaita
vuonna 2011 ja osuus on kasvussa. Valtaosalla heistä koulutus ja ammattitaito eivät vastaa
tämän hetken työvoiman kysyntää, joka kohdistuu pääosin nuoriin ja hyvin koulutettuihin.

Muita alueelliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä
Hitaan kasvun aikoina syrjäisten alueiden kantokyky heikkenee kiristyvän kilpailun vuoksi. Asutus keskittyy entistä enemmän taajamiin ja Pohjois-Karjalassa erityisesti maakunta-
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keskukseen. Maatilojen lukumäärä vähenee noin 50 tilan vuosivauhtia ja keskikoko kasvaa noin 1 ha/vuosi

Joensuun seutukunta
Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi
Joensuun seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 123 396 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 90 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 6 839 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 25 200
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,8 % ja työttömiä
työnhakijoita oli 8 328.

Joensuun seutukunta
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

Tilanne nyt
verrattuna vuoden
takaiseen

Tilanne 6 kk
kuluttua
verrattuna
nykyhetkeen

Tilanne 12 kk
kuluttua
verrattuna
nykyhetkeen

0

0

+

Työttömyyden määrä ja rakenne

−

0

0

Osaavan työvoiman saatavuus

0

0

−

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Keskeisimmät vahvuudet ja merkittävimmät
tulevaisuuden haasteet
Joensuun seudulla on monipuolinen elinkeinorakenne ja myönteinen yrittäjyysilmapiiri. Seudulla on vahva teknologiateollisuus ja myös kaivosteollisuus on vahvistumassa. Seudulla
on kansainvälisen tason metsä- ja luonnonvaraosaamista, minkä lisäksi vahvuusaloja löytyy myös tulevaisuuden materiaaleihin ja teknologiaan, metalli- ja muovituotejärjestelmiin,
elintarviketuotantoon, elämysteollisuuteen, hyvinvointiosaamiseen ja Venäjä-osaamiseen
liittyen. Seudulla on myös monipuoliset kaupan palvelut.
Yksi Joensuun seudun keskeinen vahvuus on kattava koulutusjärjestelmä, mikä takaa
sen, että Joensuun kaupungin alueella ei ole ongelmia osaavan työvoiman saatavuudessa tulevaisuudessakaan. Nuorta koulutettua työvoimaa on saatavissa runsaasti.
Seudun keskeisimmät tulevaisuuden haasteet kohdistuvat vientiteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen sekä seudun reuna-alueilla osaavan työvoiman saatavuuden
varmistamiseen. Muita suuria haasteita ovat mm. tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen ja kansainvälistyminen, rakennetyöttömyys ja väestön ikärakenne, yritysten omistajavaihdosten onnistuminen, kasvuyritysten määrän kasvattaminen sekä yleensäkin yritysten ja työpaikkojen puute. Yksittäinen merkittävä haaste tulee Kontiorannan varuskunnan
lakkauttamisesta.
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Yleinen tunnelma seudulla
Yleinen tunnelma seudulla on rauhallisen odottava. Seudulla on hyvät eväät kasvusysäykselle, mikäli maailmantalouden ja Euroopan taloutta kyetään kääntämään myönteisempään
suuntaan. Seudulla on paljon investointisuunnitelmia, jotka menevät toteutukseen varsinkin, jos Euroopan talous saadaan taas kasvuun. Toimialojen ja yksittäisten yritystenkin kehitysnäkymissä on huomattavia eroja.
Yksittäinen merkittävä positiivinen tekijä löytyy Fortumin bioenergiaratkaisuista. Seudun teollisuudessa ei ole tehty suuria henkilöstön sopeutustoimia, mikä on hyvä lähtökohta
orastavalle nousulle. Vientikauppa vetää ainakin vielä kohtuullisen hyvin. Venäläiset matkailijat muodostavat merkittävän ostovoiman ja heidän ansiosta myös matkailutulot kasvavat myönteisesti.
Negatiivisia tekijöitä ovat Euroopan talouden kehityksen epävarmuus ja euron kriisi.
Parantamista on seudun toimijoiden verkostoitumisessa ja palvelurakenteen monipuolistamisessa.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Seudun keskeiset toimialat ovat metalliteollisuus, muoviteollisuus, rakentaminen, metsäteollisuus ja energiaratkaisut, kaivostoiminta sekä kauppa ja palvelut. Metalliteollisuuden
tilanteessa on yrityskohtaisia ja asiakaskunnasta riippuvia huomattavia eroja. Muoviteollisuus on vähemmän suhdanneherkkä. Rakentamisessa on lähivuosille mittavia investointisuunnitelmia erityisesti Joensuun kaupungin alueella. Kaivostoiminta on kehittynyt hyvin
myönteisesti. Kaupan alan palvelut ovat vahvistuneet huomattavasti mm. venäläisen asiakaskunnan jatkaessa voimakasta kasvuaan.
Seudulle tärkeitä toimialoja ovat puunkorjuusektori (koneenrakennus) ja teknologiateollisuus yleensäkin, rakennusteollisuus, metsäteollisuus, laiva-, juna- ja kuljetusvälineteollisuus, ICT-alat, kivi- ja kaivosteollisuus, matkailu ja kauppa, luovat alat ja hoiva-ala. Näistä kasvualoja ovat erityisesti kaivos- ja kaivannaisala, ICT ja rakennusteollisuus.
Maailmantalouden epävarmuus heijastuu myös puunkorjuun verkostoihin. Vaikka kysyntä Itä-Suomen metsäkonesektorilla vetää edelleen kohtuullisesti, teollisuus varautuu kysynnän hiljenemiseen. Venäjän merkitys on edelleen kasvamassa metsäkonemyynnissä.
Uusiutuvan energian vaatimukset kasvattavat energiapuun korjaamista Euroopassa. Etelä-Amerikka nopean kasvun puuviljelmineen on osaltaan luomassa potentiaalia koneenrakennusverkostolle.
Rakentamisessa on uudisrakentamisen osalta uhkana mm. julkisen sektorin talouden
heikentyminen sekä valtion että kuntien osalta, mikä voi hidastaa investointien käynnistymistä. Vuosien 2009 - 2010 kaltaista elvytyspiikkiä rakentamiseen liittyen ei liene tulossa.
Rakentaminen säteilee rakennustuotteiden valmistamiseen, jonka piirissä on maakunnassa satoja työpaikkoja.
Laivateollisuuden tilauskannat ovat nyt Suomessa alhaalla, mutta elpymistä on odotettavissa vuoteen 2013 siirryttäessä. Venäjän merkitys tässäkin on suuri. Myös junanvaunu-
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teollisuudessa kysyntä on elpymässä ja nämä molemmat säteilevät myönteisesti alueella
toimivaan alihankintateollisuuteen.
IT-ratkaisuihin erikoistuva yritystoiminta on piristynyt, jolloin henkilöstöä on palkattu ja
palkataan jatkossakin lisää. Yritykset ovat perustaneet sivupisteitä Helsinkiin ja muualle
Suomeen sekä jatkossa myös ulkomaille. Peliteollisuudessa on useita ”oraita”, joista voi
tulla uusia menestystarinoita.
Kaivosteollisuuden pitkän aikavälin ennuste on hyvä ja siitä tulee vetoapua myös valmistajille ja kaivospaikkakunnille. Kaivosteollisuuden nousu säteilee palvelusektorille, kuljetuksiin ja myös koulutustarpeeseen. Myös kaivosteollisuuden toimittajille Venäjä tarjoaa
merkittävän mahdollisuuden. Globaalin talouden heikkeneminen on siirtämässä investointeja loppuvuonna. Vuolukiviteollisuudessa on koettuja vaikeita aikoja lomautuksineen, mutta aivan viime aikoina kehitys on ollut myönteisempi.
Alueella on vireillä useita matkailuhankkeita ja muita matkailuun liittyviä aktiviteetteja (mm. elämysteollisuus). Matkailussa positiiviset ennusteet perustuvat venäläisten lisäksi myös aasialaisten matkailijoiden lisääntymiseen vuosikymmenen edetessä. Myös luovilla aloilla on uusia merkittäviä aktiviteetteja (Ilosaari, musiikin vienti, uudet tapahtumat).
Kaupan alalla on meneillään ja suunnitteilla muutamia merkittäviä investointeja, mutta ala on riippuvainen teollisuuden tilanteesta. Ostokyvyn heikkenemisen myötä kuluttajat
ovat tulleet aiempaa varovaisemmiksi. Merkkejä kaupan alan hiipumisesta on ollut nähtävissä mm. autokaupassa.
Useat hoiva-alan pienet yritykset (alle 10 paikkaa) ovat yhden kunnan varassa, jolloin
tilanne on kilpailun ja hinnoittelun suhteen vaikea hallita. Suuret valtakunnalliset/kansainväliset yritykset hankkivat isoja volyymejä tarjoamalla yhdelle kunnalle laajan palvelupaketin. Hoiva-ala on kuitenkin pitkän aikavälin kasvuala ja tarjoaa myös kansainvälistymisen
mahdollisuuden mm. osana terveysmatkailua.
Koulutuksen alalla on tiedossa toimintojen leikkauksia, joiden merkitys alan kokonaiskehitykseen ei ole ainakaan vielä merkittävä.
Uusien yritysten perustanta on samalla tasolla kuin aiemmin, mutta viime aikoina yrityksiä on lopetettu aiempaa enemmän. Uusia yrityksiä on tullut erityisesti palvelualoille. Suurena haasteena on varmistaa sukupolven- ja omistajavaihdosten onnistuminen. Maahanmuuttajataustaisten yritysten määrä ja kiinnostus on lisääntynyt.
Tilauskannoissa näkyy suuri epävarmuus ja näköalattomuus. Investointisuunnitelmia
on kyllä kohtuullisen paljon, mutta niiden toteutuminen riippuu mm. Euroopan talouden selkiintymisestä. Konepajateollisuudessa on ainakin vielä kohtuulliset näkymät lomautuksista
huolimatta. Vuolukiviteollisuudessa on nyt myönteisempiä kehitysnäkymiä.
Yksi keskeinen seudun ongelma on ollut se, että yritysten t&k-toiminta on varsin alhaisella tasolla muuhun maahan verrattuna.
Seudun saavutettavuus on parantunut erityisesti lentoliikenteen osalta. Finnairin alentuneet hinnat ja parantuvat vuorot sekä Estonian Airin uusi lentoreitti Tallinnaan ovat luoneet pohjaa terveemmän kilpailutilanteen syntymiselle seudulla. Suuri uhka erityisesti seudun yritysten kilpailukyvyn kannalta on teiden entistä huonompi kunto. Kipeimmin kunnostamista kaipaa VT 23.
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Lähiaikojen merkittävimpiä investointeja ovat Fortumin pyrolyysilaitos (40 miljoonaa euroa), jonka pysyvä työllisyysvaikutus on 90 työpaikkaa. Muita rakennusinvestointeja on myös
tiedossa (oikeus- ja poliisitalo, Joensuun kehätien jatko, keskustan mittavat liike- yms. investoinnit sekä Uuron ABC-asema).

Työllisyys, työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman
saatavuus
Seudun työllisyystilanne on huonompi kuin vuosi sitten. Työttömien määrä on suurempi ja
erityisesti nuorisotyöttömien määrä on kasvanut. Työttömyyden kesto ja pitkäaikaistyöttömyys ovat kehittymässä molemmat huonompaan suuntaan. Myös maahanmuuttajaväestön piirissä työttömyys on kasvussa.
YT-neuvotteluja ja/tai irtisanomisia on ollut julkisella sektorilla (vastaanottokeskukset,
hätäkeskus, yliopisto ja muut isot kouluttajaorganisaatiot sekä Kontiorannan varuskunta).
Vientiteollisuuden piirissä tapahtuneet YT-neuvottelut (vuolukiviteollisuus ja pellettiteollisuus) ovat päätyneet pääasiassa lomautuksiin.
Seudulla on paljon nuoria ja ammattiin valmistuneita työttöminä (noin 600), mutta myös
ikääntyneiden työttömien määrä on kasvussa. Uudelleen työllistymismahdollisuudet ovat
hyvät, mikäli työpaikkoja avautuu yleisen kehityksen kääntyessä suotuisammaksi.
Sosiaali- ja terveysala ja palvelualat muutoinkin työllistävät nyt parhaiten. Julkisen sektorin rooli tässä on suuri, mutta sen osuus on aleneva. Muita työllistäviä aloja ovat kaivosala, bioenergia, muoviteollisuus ja rakennusteollisuus. Työpaikkoja on avautumassa myös
metalliteollisuus.
Isoja rekrytointeja on tulossa ainakin Puolustusvoimien palvelukeskuksen perustamiseen liittyen vuoteen 2015 mennessä.
Rekrytointiongelmia on koettu provisiopalkkaisissa tehtävissä sekä sosiaali- ja terveysalalla Joensuun kaupungin ulkopuolella. Jatkossa ongelmana voi olla myös sivistysala
Joensuun kaupungin ulkopuolella, eli pätevien opettajien saaminen voi olla ongelmallista.
Myös Outokummun seudulla voi tulla ongelmia metallialan osaajien saannissa.

Muita seudun kehitykseen vaikuttavia asioita
Joensuun seutu on hakeutunut äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) alueeksi erityisesti Kontiorannan varuskunnan lakkauttamiseen liittyen. ÄRMin myötä tavoitelluista tuista odotetaan piristysruisketta seudun yritysten investointeihin ja kehittämiseen.
Joensuun kaupungin alueella on parhaimmat kehitysnäkymät, mutta Ilomantsin ja Polvijärven tilannetta parantaa kaivosteollisuuden laajeneminen. Outokummussa on vahvaa
yritystoimintaa, mutta osaavan työvoiman saatavuus huolestuttaa jatkoa ajatellen.
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Keski-Karjalan seutukunta
Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi
Keski-Karjalan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 18 935 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 104 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 483 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli
3 769 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,0 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 211.

Keski-Karjalan seutukunta

Tilanne nyt
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nykyhetkeen

−

+

+

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Työttömyyden määrä ja rakenne

−

0
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Osaavan työvoiman saatavuus

+

0

−

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Keskeisimmät vahvuudet ja merkittävimmät
tulevaisuuden haasteet
Seudun vahvuutena on puu- ja metalliteollisuus sekä ympäristö- ja hyvinvointialojen yritysosaaminen. Seudulla on yhdeksän teollista yritys- ja työpaikkakeskittymää, joista Puhoksen teollisuusalue on työpaikkamäärissä suurin. Lisäksi seudulla on runsaasti vahvoja
maa- ja metsätalousyrityksiä sekä palvelualan mikroyrityksiä. Seudulla on myös monipuolinen toisen asteen ammatillinen koulutustarjonta. Uusien yritysten perustaminen on ollut
jo useamman vuoden ajan erittäin vilkasta (+ 12 yritystä alkuvuonna 2012), mutta toisaalta myös yritysten lopettaminen on lisääntynyt.
Seudulla on hyvät logistiset liikenneyhteydet sekä myös Suomen ja Venäjän neljänneksi vilkkain kansainvälinen rajanylityspaikka Tohmajärven Niiralassa.
Seudun keskeisenä haasteena ovat puuteollisuuden työpaikkojen suuret menetykset
viime vuosina. Tavoitteena on saada Puhoksen teollisuusalueelle suunnitellut uudet ympäristöalan ja puuteollisuuden yritykset käyntiin mahdollisimman pikaisesti.
Haasteita ovat myös teollisuusyritysten alihankintapainotteisuus ja mikroyritysvaltaisuuden vuoksi alhaiset taloudelliset resurssit suuriin investointeihin. Myös voimakkaaseen
kasvuun ja kansainvälistymiseen panostavien yritysten määrä on pienehkö. Seudulla ei ole
enää korkeakoulutasoista koulutusta.

Yleinen tunnelma seudulla
Keski-Karjala nimettiin syksyllä 2011 uudelleen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi Puhos Board Oy:n ajauduttua konkurssiin. Kuntien taloudellinen tilanne on edelleen tiukka,
mikä yhdessä maailmalla olevan taloudellisen taantuman uhkan kanssa synkentää seudun yleistä tunnelmaa ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä.
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Keski-Karjalassa on kuitenkin vireillä ympäristöalaan, teollisuuteen, hoiva-alaan ja matkailuun liittyvää yritysten investointi- ja kehittämishanketta, jotka toteutuessaan merkitsisivät seudulle lähes 100 miljoonan euron investointeja sekä 150 - 200 uuden työpaikan syntymistä.
Venäläisten matkustaminen, erityisesti ostosmatkailu, on lisääntymässä edelleen voimakkaasti Keski-Karjalaan ja koko Pohjois-Karjalaan.
Puhos Boad Oy:n lastulevytehtaan konkurssin myötä teollisuustyöpaikat vähenivät vuoden 2011 aikana 7,4 %:lla ja Kiteellä 8,4 %:lla. Yrityksen konkurssi painoi myös seudun kaikkien yritysten liikevaihdon kehityksen vuonna 2011 lähes nollaan ja työttömyys alkoi kasvaa.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Seudulla rakentamisen ja metalliteollisuuden kasvuluvut olivat kaksinumeroisia vuonna
2011. Toisaalta puuteollisuuden liikevaihto laski Puhos Board Oy:n konkurssin myötä. Palvelualoilla kasvu on ollut maltillista ja tasaista.
Parhaimmat seudun kasvualat ja -näkymät ovat rakentamisessa, ympäristöalalla, puuteollisuudessa sekä hoiva- ja matkailualoilla.
Seudun merkittävimmät käynnissä tai lähiaikoina käynnistymässä olevat investoinnit
ovat lastulevytehtaan uudelleen käynnistäminen (10 – 15 miljoonaa euroa), Ekokem Oy:n
ekovoimalaitos (1. vaihe 40 miljoonaa euroa), paikallisten hoiva-alan yritysten Kot-Kontu -senioripalvelutalo 14 miljoonaa euroa), puualan yrityksen investointi (5 – 10 miljoonaa
euroa), Lepikon risteyksen parantaminen Puhoksessa (4 miljoonaa euroa), Niiralan rajaaseman kehittäminen (3 miljoonaa euroa) sekä useat matkailuun liittyvät investointihankkeet Kiteellä ja Kesälahdella.

Työllisyys, työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman
saatavuus
Lastulevytehtaan uudelleen käynnistyminen sekä muut teollisuuden hankkeet vähentäisivät työttömyyttä alueella sekä lisäisivät työpaikkoja palveluelinkeinoissa. Toisaalta työttömyys voi lisääntyä heikentyneen kysynnän sekä taloudellisen ja markkinoiden epävarmuuden vuoksi.
Ainakaan toistaiseksi ei ole tiedossa merkittäviä irtisanomisia eikä YT-neuvotteluja.
Yli 50-vuotiaiden työllistyminen on vaikeata, mitä lisäävät alhainen ja kapea koulutustausta. Vain neljännes työttömistä on valmiita siirtymään suoraan työmarkkinoille, kun koulutus ja työkokemus ovat kunnossa ja hakuammattien mukaisia työpaikkoja on avoinna
työssäkäyntialueella. Suurin ryhmä työttömistä tarvitsee osaamisen kehittämistä, ja osalla on myös muita ongelmia.
Seudulla yritetään päästä pureutumaan rakennetyöttömyysongelmaan, mutta siitä huolimatta pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyy samoin kuin työttömyyden kestoaika. Myös
nuorten työttömyys on kasvussa ja ulkomaalaisten työttömyysuhka on lisääntymässä.
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Tällä hetkellä hyvin työllistäviä aloja ovat maanrakennus-, metalli- ja hoiva-alat. Edellisten lisäksi työpaikkoja on avautumassa myös rakennus- ja puuteollisuudessa sekä bioja ympäristöaloilla.
Lastulevytehtaan uudelleen käynnistyminen työllistäisi vuoden 2013 alussa 90 henkilöä. Ekovoimalaitoksen 1. vaihe tarvitsee rakentamiseen 70 – 80 htv vuosina 2013 – 2014.
Senioritalon rakentaminen on suunniteltu alkavaksi vuonna 2013. Puuteollisuusyrityksen
käynnistyminen on suunniteltu vuodelle 2013. Lisäksi usealla matkailualan yrityksellä on
investointisuunnitelmia vuosille 2013 – 2014.
Erikoisalojen osaajista on pulaa: esim. lääkärit, suunnitteluinsinöörit ja maanrakennusalan työnjohtajista. Venäjänkieliset kaupan ja palvelualojen työntekijät ovat parantaneet
työvoiman saatavuutta.
Lastulevytehtaan uudelleen käynnistyessä sopivasta ja osaavasta teollisuustyövoimasta tullee pulaa. Tilanne muuttuu vieläkin haastavammaksi, jos toinenkin puuteollisuusyritys
aloittaa toimintansa vuonna 2013. Työvoiman kohtaannon ongelma pahenee koko ajan, mikä
johtuu työvoiman ikärakenteen vanhenemisesta ja koulutustaustan sopimattomuudesta.

Pielisen Karjalan seutukunta
Lieksa, Nurmes, Valtimo
Pielisen-Karjalan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 23 337 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 44 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 473 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli
4 440 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 500.

Pielisen 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

0

−

0

Osaavan työvoiman saatavuus

0

0

−

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Keskeisimmät vahvuudet ja merkittävimmät
tulevaisuuden haasteet
Pielisen Karjalassa vahvaa osaamista löytyy prosessi-, konepaja-, metsätalous-, maatalous- sekä matkailu- ja palvelualoilta. Seudulla on runsaasti hyödynnettävissä olevia luonnonvaroja ja elinkeinorakenteen laaja pohja.
Keskeisimmät tulevaisuuden haasteet kohdistuvat perinteisen metsäteollisuuden muutokseen, joka tuo myös Pielisen Karjalaan haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Tuotannollisissa yrityksissä on ollut trendinä kasvattaa tuotannon kokoa tai siirtyä halvan työvoi-
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man maihin. Haasteena on erityisesti yritystoiminnan kannattavuus kuljetuskustannusten
kasvamisen ja alueen markkinoiden ehtymisen vuoksi.
Myös EU:n talousongelmat ja euron pysyvyys luovat lisähaasteita tulevaan. Osaavan
työvoiman riittävyys tulee olemaan jatkossa yhä suurempi haaste varsinkin, kun koulutusmahdollisuudet seudulla ovat kaventumassa. Yhtenä haasteena on myös julkisten palveluiden turvaaminen.

Yleinen tunnelma seudulla
Yleistunnelma on rauhallinen, mutta sitä sävyttävät seudun väestötappiokehitys ja heikko huoltosuhde. Seudulle pyritäänkin houkuttelemaan nuoria paluumuuttajia. Toisaalta on
havaittavissa yrittäjämyönteisyyttä. Seudulla koetaan jonkinasteista pelkoa kilpailukyvyn
menettämisestä.
Seudun väestö ovat kuitenkin yritteliästä, mikä näkyy lukuisina mikroyrityksinä. Yhdessä tekemisen meininki on vahvaa, mikä on näkynyt mm. Pielisen Messujen yhteydessä.
Seutukunnan yhtenäisyys on koetuksella kuntarakenteen uudistuksen vuoksi.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Seudun tärkeimpiä toimialoja ovat metsäsektori ja bioenergia, jossa on nähtävissä hyvät
kasvun edellytykset. Se vaatii kuitenkin investointeja ja pääomia. Seudun mekaaninen metsäteollisuus on ollut vaikeuksissa. Sen sijaan metalliteollisuus on pysynyt kohtuullisella tasolla. Komposiittirakenteiden hyödyntämisessä seudulla on kasvupotentiaalia. Myös elintarviketeollisuus on ollut kasvussa ja investointeja on sinne tulossa. Perinteinen maatalous on maakunnan kärkitasoa.
Seudun matkailuyrityksiin on panostettu paljon, sillä ne tuovat merkittävän määrän tuloista. Muita seutukunnan perinteisesti vahvoja aloja ovat puu- ja metsäteollisuus, maatalous ja konepaja-ala, jossa on saatu myös omia tuotteita aikaiseksi. Vahvassa nosteessa oleva biotalous on osittain jatkumoa perinteiselle metsätaloudelle ja puun jalostukselle.
Myös maatiloilta löytyy potentiaalia biotalouteen.
Uusien yritysten perustanta on poistumaa suurempi. Yritysten omistajanvaihdoksia on
ollut tämän vuoden aikana ilahduttavan paljon. Maahanmuuttajayrityksiä on ollut erityisesti Lieksassa, mutta ongelmana on ollut joissakin tapauksissa suomalaisen yhteiskunnan
toiminnan tuntemattomuus.
Yritysten t&k-toiminta on kokonaisuudessaan liian vähäistä. Sama koskee myös matkailua. Yritysten tilauskannat ovat olleet kohtuullisella tasolla. Epävarmuutta tulevasta on
ollut, mutta silti investointeja on tulossa ja suunnitteilla.
Seudun logistiset yhteydet ovat hyvät. Nurmeksessa ja Lieksassa on mahdollisuus
hyödyntää lisäksi vesireittejä. Lieksan vahvuutena on Venäjän läheisyys. Jotta rajan läheisyyttä voitaisiin hyödyntää, tulisi Inarin raja saada avattua julkiseksi rajanylityspaikaksi ja
tie korjata. Teiden kunto uhkaa seudun elinkeinotoiminnan kilpailukykyä. Sähköisen liikenteen edistäminen on tärkeätä.
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Seudun merkittävimpiä investointeja ovat Nurmeksen bioterminaalin rakentaminen, energiaomavaraisen maatilan mallikohde, Kolin kylpylä ja hotelli Kolin remontti sekä Koli Cultura -hanke, leipomon laajennus sekä muutamia pienempiä matkailuinvestointeja.

Työllisyys, työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman
saatavuus
Työttömyys ja työvoimapula ovat samanaikaisesti lisääntymässä, mikä johtuu osaavan työvoiman saamisen hankaluudesta koulutusmahdollisuuksien heikentyessä koko ajan.
Merkittäviä irtisanomisia tai YT-neuvotteluja on ollut puunjalostus- ja rakennusteollisuudessa.
Työttömäksi joutuneiden työllistymismahdollisuudet ovat heikohkot ilman lisäkoulutusta. Sen vuoksi pitkäaikaistyöttömyys kasvaa erityisesti heikosti koulutettujen osalta.
Nuorten työllistymismahdollisuudet ovat heikkoja, koska osa-aikaisia ja lyhyitä työmahdollisuuksia on vähemmän. Nuorten työllistymisen kannalta on erittäin ratkaisevassa asemassa oma-aloitteisuus. Ulkomaalaisten työllisyystilanteelle ei ole pystytty kohentamaan
riittävästi, ongelmana on ollut erityisesti yhteiskuntatietoisuuden puuttuminen.
Parhaiten työllistävät maa- ja metsätalous, matkailuala ja vähittäiskauppa. Julkisen sektorin merkitys työllistäjänä korostuu erityisesti taantumien aikana.
Työpaikkoja ennakoidaan avautuvan erityisesti biotalouteen, johon nyt panostetaan
merkittävästi. Myös sosiaaliala hakee jatkuvasti uusia työntekijöitä. Julkisen sektorin hyvin
koulutetuilta aloilla tulee tapahtumaan lähivuosina laajaa eläköitymistä. Kaivosteollisuuden odotetaan työllistävän tulevaisuudessa hyvin, mutta siihen tarvitaan täsmäkoulutusta.
Rekrytointiongelmia on koettu opetus- ja hoitoaloilla, mutta jonkin verran myös metallialalla. Koulutetut nuoret lähtevät usein nopeammin kehittyville seuduille. Maahanmuuttajien joukossa on joitakin koulutettuja, jotka ovat työllistyneet.

Lisätietoja
Strategiapäällikkö
Pekka Myllynen
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh. 0295 026 082
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Keski-Suomessa asui kesäkuun 2012 lopussa 274 292 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 87
henkilöä. Vuonna 2010 Keski-Suomessa oli 16 178 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,4 % ja työttömiä työnhakijoita oli 16 787.
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Yleinen tunnelma alueella
Euroopan valtionvelkakriisi ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkuvat
ja heijastuvat viennin kautta Keski-Suomen aluetalouteen. Keski-Suomessa elinkeinoelämän ei arvella merkittävästi kohentuvan seuraavan vuoden kuluessa. Työttömyyden osalta tilanteen odotetaan hieman jopa hankaloituvan lähitulevaisuudessa. Osaavaa työvoimaa
alueella on riittävästi. Keski-Suomen seutukunnat eroavat toisistaan merkittävästi niin kokonsa kuin elinkeino- ja väestörakenteensakin vuoksi, joten alueiden arvioissa on eroja.
Pk-barometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymien pitkään jatkunut lasku katkesi kesällä ja kääntyi loivaan nousuun niin Keski-Suomessa kuin koko maassakin. Keski-Suomen pk-yritysten arviot tulevaisuudesta ovat olleet jo parisen vuotta positiivisempia kuin koko maassa. Näkymät paranivat lähinnä Jyväskylän seudulla, kun taas eteläisessä Keski-Suomessa ne huonontuivat entisestään. Toimialoista erityisesti teollisuuden
näkymät ovat piristyneet, rakennusalalla puolestaan tulevaisuus näyttäytyy synkempänä.
Myös EK:n kyselyssä Keski-Suomen yritysten suhdannearviot ovat koko maan keskiarvoa paremmat. Suhdannebarometrin mukaan teollisuuden ja rakentamisen näkymät paranivat sekä keväällä että alkukesällä. Tuotanto on kasvanut ja tilaustilanne on normaalia
parempi. Kannattavuus on kasvussa mutta investoinnit laskussa. Työvoimaa palkattaneen
lisää kesän lopulla. Palveluiden suhdannetilanne on tavanomaista huonompi ja myös suhdanneodotukset ovat aiempaa varovaisemmat. Näkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Myynti lisääntyi vuoden takaisesta selvästi, mutta lähikuukausina myynnin odotetaan
pysyvän ennallaan. Henkilökunnan määrä pysynee ennallaan lähikuukausina.
Keski-Suomelle tärkeät metsä- ja metalliteollisuus ovat kuljetusintensiivisiä aloja. Keskeiset päätiet on pystytty pitämään pääosin hyvässä kunnossa, mutta perusväylänpidon
rahoitus ei riitä koko maantieverkon ylläpitoon kaikkia tyydyttävässä kunnossa. Vilkkaimpien teiden ylläpitoa priorisoidaan, mikä näkyy alemman tieverkon kunnon heikkenemisenä.
Pääteiden liikenne laski tammi-kesäkuun aikana edellisvuoteen verrattuna. Etenkin raskas
liikenne on vähentynyt, mikä osaltaan kertoo talouden taantumisesta.
Keski-Suomen lentoyhteydet on toistaiseksi turvattu määräaikaisella sopimuksella, mikä
edistää alueen saavutettavuutta. Sopimukset kuitenkin umpeutuvat talven aikana. Isossa
murroksessa oleva lentoliikenne on erityisen tärkeää työmatkaliikkumiselle ja kansainvälisille yrityksille. Lentorahdin osuus Keski-Suomessa on pieni.
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Verkko-osuuskunta Kuuskaistan valokuituverkkoa aletaan rakentaa kesällä kahdentoista Keski-Suomen kunnan alueella. Kyseessä on noin 100 miljoonan euron investointi, joka
liittyy valtakunnalliseen Laajakaista kaikille -hankkeeseen.
Keski-Suomi on metsien ja reittivesistöjen maakunta. Maakunnan ympäristön tila on jotakuinkin hyvä. Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesikuormitusta sekä teollisuuden ja energiatuotannon ilmapäästöjä on parin viimeisen vuosikymmenen aikana vähennetty huomattavasti. Tulevaisuuden haasteita ovat muun muassa vesien tilassa lisääntyvä ravinnekuormitus ja siitä aiheutuva rehevöitymiskehitys etenkin suurten järvien lahtialueilla. Luontaisen kuormituksen lisäksi maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto osaltaan heikentävät tilannetta. Vesienkäsittelyn teknologian merkitys korostuu entisestään.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Uusimman Aikajanan ennakkotietojen mukaan vientiliikevaihto supistui kaikissa toimialaryhmissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maakunnan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu vientiliikevaihto supistui yli viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vienti on
selvästi taantumaa edeltänyttä tasoa alempana.
Liikevaihdon kehitys oli vaihtelevaa. Teollisuuden liikevaihdot laskivat vuoden takaiseen
verrattuna, kun kotimarkkinavetoisella palvelusektorilla kasvua oli samanaikaisesti yli kahdeksan prosenttia. Vuodesta 2005 palvelualojen liikevaihto on kasvanut yli 30 %. Jalostuksen liikevaihto nousi taantuman jälkeen alkuun voimakkaasti, mutta kasvu on sittemmin tasoittunut. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä kaksi prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Liikevaihto on nyt taantumaa edeltäneellä tasolla.
Yritysten henkilöstömäärän loiva kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna kasvu oli voimakkainta hyvinvointi- ja energiaklusterissa. Metsäteollisuuden henkilöstömäärä sen sijaan supistui. Vuoden 2010 alussa alkanut jalostuksen
henkilöstömäärän kasvu on jatkunut loivana, mutta määrä on edelleen selvästi alle vuoden 2005 tason. Yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärän kasvu oli liki kolme prosenttia
vuoden takaiseen verrattuna. Henkilöstömäärä on nyt vuoden 2005 tasolla. Palveluyritysten määrä yrityskannasta on suuri ja vaikka alan kehitys onkin suotuisaa, työpaikkoja tarvittaisiin yhä enemmän myös teollisuuteen.
Äänekoskella, M-Realin suljettua hienopaperia valmistavan paperikoneen, irtisanomiset koskivat 170 työntekijää. Työsuhteet päättyivät touko-heinäkuussa. Tästä joukosta kuitenkin enää noin 40 on työttömänä. Tehtaan merkitys alueelle työllistäjänä oli suuri, mutta
myös elinkeinoelämälle alihankintaketjun ja koko maakunnalle vientitulojen kautta. Äänekoski on äkillisen rakennemuutoksen aluetta vuoden 2014 loppuun saakka.
Keuruun Pioneerirykmentin lakkauttaminen vuoden 2014 loppuun mennessä ja Jämsässä Hallin Ilmavoimien Teknillisen Koulun lakkauttaminen vuoden 2013 loppuun mennessä ovat seutukunnille merkittäviä takaiskuja sekä suorien että välillisten vaikutusten kautta. Osa Teknillisen Koulun henkilöstöstä jää maakuntaan Tikkakoskelle, jonne siirtyy myös
Kauhavan Lentosotakoulu. Tukilentolaivue sen sijaan siirretään Tikkakoskelta Pirkkalaan.
Maaseudun elinvoimaisuuden kannalta tulevaisuus näyttää haasteelliselta. Julkisen talouden ongelmat vaikuttavat mm. palveluihin ja infrastruktuurin ylläpitoon. Maaseudun pien-
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yrityskenttä on suhteellisen aktiivista ja rahoitustukien kysyntää on kohtuullisesti. Kiinnostus lähi- ja luomuruokaa kohtaan on lisääntymässä ja se luo mahdollisuuksia myös pienimuotoiselle elintarvikejalostukselle. Luomutuotanto on lisääntynyt tänä vuonna ja sen arvioidaan lisääntyvän edelleen. Maatilojen sukupolvenvaihdosten yhteydessä karjasta luopuminen on hyvin yleistä, mikä vaikeuttaa maidontuotannon säilymistä maakunnassa. Jyväskylän Valion vienti jatkaa tänä vuonna kasvuaan. Jyväskylän meijeri on investoinut uuteen pakkauslinjastoon ja syksyllä valmistuu vientivaraston laajennus. Lihan osalta tilanne
on jo valmiiksi vaikea ja heikko kannattavuus näyttää jatkuvan lähitulevaisuudessa.
Viljan hinnannousu voi hetkellisesti paikata viljatilojen taloutta, jos sato on lähellä normaalia ja sadonkorjuu sujuu ongelmitta. Lannoitteiden hinnannousu tullee taas kuitenkin
syömään huomattavan osan tästä hyvästä. Maatalouden investointiaktiivisuuteen vaikuttaa myös lähestyvä rahoituskauden vaihdos. Kun tulevan kauden tukijärjestelmistä ei ole
vielä tietoa, investointeja saatetaan jarrutella jo nyt. Epävarmuus ja varovaisuus näyttävät levinneen myös rahoittajiin. Lisäksi tämän vuoden aikana on havaittu aiempaa enemmän jaksamisongelmia tiloilla. Lähitulevaisuudessa ongelmia on paikoitellen sadonkorjuun
kanssa, ja sadon laatukaan ei muodostu kovin korkeaksi märkyyden vaivatessa kasvustoja. Eteläisen Keski-Suomen tilanne on parempi, ja runsaita sateista on ollut eniten haittaa
maakunnan luoteis- ja pohjoisosissa.
Myös metsätaloudessa on havaittavissa epävarmuutta. Puun hinta on ollut kohtuullisen hyvä ja kauppa on käynyt. Pääomaveron nousu voi yllättää metsänomistajat. Energiapuun osalta kiinnostusta vähentää alhainen hinta ja Kemeratukien tulevaisuus. Sateinen
kesä on vaikeuttanut myös turpeen nostoa. Tämä on paitsi aiheuttanut ongelmia turveyrittäjille, myös aiheuttanut lämpölaitoksille tarvetta lisätä energiapuun käyttöä ja/tai pakottanut turvautumaan kivihiileen. Puumarkkinoiden kehitys kokonaisuudessaan riippuu ennen
kaikkea lopputuotemarkkinoiden kehittymisestä ja puun kysynnän kehityksestä. Metsäteollisuuden markkinatilanne heijastuu myös metsätalouden kannattavuuteen.
Yrityksiä perustettiin alkuvuonna poikkeuksellisen vähän. Starttirahapäätösten määrä
on pienin sitten vuoden 2006. Lopettaneiden yritysten määrä ei poikkea edellisistä vuosista ja yritysmäärän nettomuutos on yhä positiivinen. Myönnettyjen yritystukien määrät ovat
lähes viimevuotisella tasolla. Yritysten investointi- ja kehittämispanostukset ovat kohdistuneet entistä enemmän Jyväskylän seudulle. Kehittämisaktiivisuus on ollut hyvällä tasolla ja
toimialat olleet valtaosin samat kuin aiemmin. Näitä ovat kone- ja laiteteollisuus sekä puutuoteteollisuus. Lisäksi ICT-ala on hakenut aktiivisesti uusia palveluratkaisuja.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Kesäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Keski-Suomessa oli 12,4 %.
Työttömiä työnhakijoita oli 4,6 % enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kun vastaava luku
koko maassa oli 1,9 %. Keski-Suomen kaikissa kuudessa seutukunnassa oli työttömiä työnhakijoita sekä viime vuoden kesäkuuta että kuluvan vuoden toukokuuta enemmän. Vuodentakaiseen verrattuna lukumääräisesti eniten työttömyys lisääntyi rakennus- ja kaivosalalla
sekä teollisen työn ammattiryhmässä. Myös lomautettujen määrä on kasvanut. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä oli Keski-Suomessa kesäkuun lopussa 4,8 % työvoimasta.
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Kaikkien työttömien työnhakijoiden tavoin myös nuorten työttömyyden suhteellinen kasvu vuodentakaisesta tilanteesta on Keski-Suomessa ollut koko maata voimakkaampaa.
Pitkäaikaistyöttömien osalta tilanne on huolestuttava. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Keski-Suomessa toukokuun lopussa 26,7 %, mikä on ELYkeskusten joukossa toiseksi suurin. Yli 60-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa nopeaa kasvuaan.
Avoimia työpaikkoja oli vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikkojen vähäinen määrä on
ongelma alueella. Työnhakijoita yhtä avointa työpaikkaa kohti oli kesäkuun aikana KeskiSuomessa viisitoista ja koko maassa kahdeksan. Työllisyyden parantamiseksi sekä yrityskannan että yritysten keskimääräisen henkilömäärän on yhä kasvettava.

Työvoiman saatavuus
Osaavan työvoiman saatavuus ei ole suuri ongelma Keski-Suomessa nyt eikä lähitulevaisuudessa, vaan ongelmana on edelleen työpaikkojen vähäisyys. Työttöminä ja työvoimapoliittisissa toimenpiteissä on kattava osaamisreservi. Rekrytointivaikeuksia on kuitenkin
ollut muun maan tapaan erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Paikallisia kohtaanto-ongelmia on ollut myös metalli- ja rakennusaloilla sekä siivouspuolen ja taloushallinnon osaajista

Jyväskylän seutukunta
Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen
Jyväskylän seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 175 515 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 191 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 9 240 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 11 221.

Jyväskylän seutukunta
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
Työttömyyden määrä ja rakenne
Osaavan työvoiman saatavuus
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++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Jyväskylän seudun vetovoima on hyvä, väestön määrä kasvaa ja työvoiman ikärakenne
on edullinen. Aluetta kuvaa positiivinen vire, hyvä imago sekä voimakas kasvuhakuisuus.
Jyväskylän seutu on nuorten ja koulutettujen ihmisten seutukunta, jonne yritysten on helppo tulla. Tulevaisuus on valoisa etenkin jos nuorille löytyy työpaikkoja. Kaupunkiin ja seudulle hakeutuu nuoria laajalta alueelta opiskelupaikkojen ja hyvien palveluiden sekä sijainnin puolesta. Nuoret tulevat alueilta, jotka kamppailevat väen vähenemisen ja vanhenemi-
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sen kanssa. Mikäli kaupunki ja seutu ja koko maakunta pystyvät tarjoamaan työtä nuorille ja hyödyntämään uutta teknologiaa työllisyyden kasvun edistämisessä, sillä on hyvä tulevaisuus edessään.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Keskeisiä toimialoja ovat kone- ja laiteteollisuus, metalliteollisuus sekä ICT. Lisäksi palvelusektori on varsin vahva. Suurten yritysten, kuten Metson ja Moventaksen, tilanne on suoraan verrannollinen globaaleihin trendeihin. Viime aikoina olemme saaneet kuulla positiivisia uutisia esimerkiksi Moventakselta ja toimintojen keskittäminen Jyväskylään tuo selvän
piristysruiskeen toimialalle. Samoin ICT-yrityksistä on tullut positiivisia signaaleja ja alalla
on rekrytoitu lisää henkilöstöä, mikä on osoitus vahvistuneesta tilauskannasta. Nokian alihankkijoiden vaikutus tuntuu vielä jonkin verran ICT-alalla, mutta toisaalta se on mahdollistanut ammattitaitoisen henkilöstön siirtymisen muille alan toimijoille.
Koulutussektori on merkittävä työllistäjä seudulla. Toisen asteen ja korkeakoulutuksen
päätetyillä ja ennakoiduilla resurssileikkauksilla tullee olemaan ensi vuonna henkilöstövaikutuksia, jotka heijastuvat aluetalouden kehitykseen mm. vähitellen voimistuvana akateemisesti koulutettujen työnhakijoiden määränä. Toisaalta koulutuksen muutosprosessi lisännee vähitellen koulutuspalveluiden myyntiin perustuvaa liiketoimintaa alueella, millä voi olla
myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia.
Uusia yrityksiä on kahden ensimmäisen neljänneksen aikana perustettu edellisvuoden
malliin, joten siltä osin tilanne on varsin hyvä. Valtaosa uusista yrityksistä syntyy palvelualoille ja on kooltaan varsin pieniä, lähinnä 1–2 hengen yrityksiä. Ongelmana on pienten
yritysten kasvu suuremmaksi toimijaksi ja työllistäjäksi. Pk-yritysten vähäisyys on varsin
tyypillistä Jyväskylän seudulle. Yrityksiä täytyisi rohkaista ja mahdollistaa kasvuun ja kansainvälistymiseen entistä enemmän. Seudun toimijoista Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kaupunki ja Jykes yhdessä ovat muodostaneet ydinorganisaation Innovaatiokeskittymän valmistelutyöhön. Tässä työssä tarvitaan kaikkia keskeisiä toimijoita: niin yrityksiä, edunvalvojia kuin julkisia toimijoitakin. On tärkeää valmistella ja muodostaa niin hyvä ja vetovoimainen ehdotus ja esitys, että Jyväskylä saa innovaatiokeskittymän vuoden 2013 aikana. Tämä on tulevan syksyn ja talven keskeisiä yhteisiä asioita eri toimijoiden välillä.
Teollisuusinvestointeja ei suuressa mittakaavassa Jyväskylän seudulla ole, mutta rakentaminen on sinällään vilkasta. Esimerkkeinä voisi mainita Innova 4-rakennuksen aloittamisen Lutakossa sekä Seppälän uuden Prisman rakentamisen aloittaminen lähitulevaisuudessa. Lisäksi pienempiä investointeja on sekä teollisuudessa että palvelusektorilla.
Vastaavasti osa suurista investoinneista on saatu päätökseen.
Alueen logistiset yhteydet ovat säilyneet ennallaan, joskin lähitulevaisuudessa lentoliikenteen ratkaisut nousevat keskiöön. Lentoyhtiöiden (FlyBe ja Estonian Air) kanssa solmitut sopimukset umpeutuvat tulevan talven aikana ja sen jälkeen lentoyhtiöiden täytyy pärjätä liiketaloudellisin perustein. Lentoliikenteen pitäminen elinvoimaisena ja säännöllisenä
on tärkeää etenkin vientiteollisuutta ajatellen. Jyväskylän seutu kasvavana keskuksena tarvitsee toimivat yhteydet Helsinkiin ja sieltä eteenpäin sekä vaihtoehtoisesti myös Tallinnan
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kautta. 4-tien investoinnit täytyy myös saada pikimmiten loppuun, jotta toimivat maantiekuljetukset voidaan turvata koko maakuntaa ajatellen. Tiekuljetusten merkitys on seudun
elinkeinoelämälle suuri. Jyväskylän seudulle muodostunut tieliikennealan osaamisverkosto Innoroad-konsepti ja sen yhteydessä toimiva Innoroad Park -yrityspuistoalue tukevat tulevaisuuden kehitystä, jossa logistiset verkostot kehittyvät ja toimintoja keskitetään entistä
tehokkaampiin logistiikkakeskuksiin.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt vuoden takaisesta valtaosassa ikä- ja ammattiryhmiä sekä koulutusasteita. Seutu¬kunnassa työttömyysasteeksi kirjattiin kesäkuun
lopussa 13,2 %. Suurten kaupunkien seutukunnista Jyväskylä jakoi Oulun rinnalla viimeisen sijan. Työttömyys on muuttumassa miestyöttömyydeksi. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ovat erityisiä ongelmia seudulla.
Nuorten työttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta kymmenen prosenttia. Syynä
ovat nuorten tulomuutto ja valmistuneiden määrään nähden liian vähän työtilaisuuksia tarjoavat työmarkkinat. Keski-Suomen nuorista työttömistä valtaosa asuu Jyväskylän seudulla. Nuorten työllisyyspalvelutarjontaa on kasvatettu koulutuksen nivelvaiheisiin kohdistuvien
hankkeiden avulla. Yhteiskuntatakuun täysimääräinen toteuttaminen vaatii ensisijaisesti toimivia työmarkkinoita, koulutuspaikkoja ja ohjausresursseja. Lisäksi tarvitaan terveys-, perhe- ja sosiaalipoliittisia tukitoimia. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi kaikkien alueellisten toimijoiden on oltava osallisina, jotta voidaan vastata hallitusohjelman vaatimuksiin. Alueella koulutustaso on noussut ja työmarkkinoille tulee entistä koulutetumpia henkilöitä, joten pelkän peruskoulutuksen varaan jääneiden on entistä vaikeampi löytää töitä.
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista on alueella suurempi kuin koko
maassa. Työmarkkinoiden rakennemuutos kasvattaa erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrää. Myös yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on vuoden aikana lisääntynyt. Samalla on
kuitenkin lisääntynyt myös yli 50-vuotiaiden työllisten määrä.
Jotta heikon talouskasvun siivittämää työttömyyden nousua voidaan hillitä, tarvitaan työvoimapoliittisia toimia työttömyyden tason laskemiseen. Erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä kunnilla ja kolmannella sektorilla on merkittävä rooli. Jyväskylän kaupunki ja Muuramen kunta aloittavat syyskuun alussa hallitusohjelman mukaisessa
kuntakokeilussa, jolta odotetaan seudulla paljon.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työvoiman saatavuus on edelleen erittäin hyvällä tasolla. Jyväskylä kiinnostaa sijainniltaan myös uusia yrityksiä. Kyselyjä on tullut etenkin ICT-yrityksistä ja alan osaajista ollaan
hyvin kiinnostuneita.
Avointen työpaikkojen määrä on pysynyt tänä vuonna hyvällä tasolla. Toimialoista rekrytointiongelmia on ollut vanhaan tapaan sosiaali- ja terveyspuolella, kohdentuen julkiselle
sektorille. Työvoimakoulutuksena on koulutettu runsaasti lähihoitajia eli vastattu näin työ-
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voiman saatavuuteen. Lähihoitajien kohdalla on ongelmana työpaikkojen laatu eli työ on
keikkatyötä. Palvelualoilla siivoustyöhön on paikoin vaikea löytää tekijöitä.
Rakentamisessa kysymysmerkkinä on, kuinka ohuet alan työnantajien tilauskirjat ovat.
Uusia investointeja on suunnitteilla, mutta niiden ajankohdat ovat osin avoimia. Teknologiateollisuudessa Moventakselta on kuulunut positiivisia viestejä. Lomautusvaroitus on poistettu ja rekrytoitu uusia työntekijöitäkin. Puolustusvoimien osalta tilanne varsin todennäköisesti on sellainen, että Jyväskylän seutu tulee olemaan työpaikkojen osalta nettovoittaja. Tämän vaikutusta työttömyyteen on vielä vaikea arvioida. Lopputulokseen kun vaikuttaa mm. se, kuinka muuttajien puolisot tulevat työllistymään.
Kysymysmerkkejä ovat vielä Laukaan maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus sekä
Eurenco Vihtavuori. Lisäksi Hätäkeskuksen siirto Vaasaan todentuu loppuvuonna. Valtion
paikkojen vähentyminen kurittaa erityisesti akateemisen tutkinnon suorittaneita.
Ulkomaisen työvoiman tarve on vähäistä. EURES- työnvälitysjärjestelmän kautta on
nuoria hakeutunut kesätöihin EURES-alueelle. Yritysten aktivointia ulkomaalaisten palkkaamiseksi on lisätty.

Jämsän seutukunta
Jämsä, Kuhmoinen
Jämsän seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 24 950 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni
62 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 637 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,0 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 435.

Jämsän seutukunta
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Jämsä on osa Keski-Suomen kehittyvää ydintä; Jämsän, Jyväskylän ja Äänekosken kokoavaa runsaan 220 000 asukkaan Jyväskylän kaupunkiseutua. Jyväskylän kaupunkiseutuyhteistyön lisäksi Jämsä toimii aktiivisesti vahvistaakseen yhteistyötä Mänttä-Vilppulan ja
Keuruun kanssa.
Seudun suurimmat haasteet ovat väestötappion pysäyttäminen ja uusien työpaikkojen
luominen rakennemuutoksessa menetettyjen tilalle. Seudulla tehdään yhdessä töitä elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi, uusien työpaikkojen synnyttämiseksi ja osaavan työvoiman varmistamiseksi. SOTE-yhteistoiminta-alueen rakentaminen yhdessä Mänttä-Vilppulan kanssa tuo uusia mahdollisuuksia julkisen sektorin rahoitushaasteiden ratkomiseen.
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Muun Suomen tapaan Jämsän seudun kasvunäkymät ovat vaisut. Toimialakohtaiset
erot kasvavat yhä. Euro on heikentynyt edelleen, mikä näkyy kansainvälisten yritysten näkymien vähittäisenä kohentumisena. Ennusteiden mukaan loppuvuosi jatkuu heikentyneissä tunnelmissa.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Jämsän seutu on vahva paperiteollisuuden keskittymä ja kansallinen ilmailuteollisuuden keskus. Matkailu on seudun potentiaalisin kasvuala. Alan moottori on Himoksen matkailukeskus.
Ilmailualalla toimiva Patria tuottaa tuotteita ja palveluita sekä siviili-ilmailun että puolustusvoimien tarpeisiin. Patria, sen kyljessä toimiva Ilmavoimien Teknillinen koulu ja koelentokeskus Jämsän Hallissa muodostavat vahvan kansainvälisen ilmailualan keskittymän.
Ilmavoimien Teknillisen Koulun lakkauttamispäätös kuitenkin vaikuttaa sekä suoraan että
välillisesti synergiaetuja hakeneeseen keskittymään. Siviili-ilmailulle osia tuottavassa teollisuudessa on koettu lyhyitä lomautusjaksoja, jotka saattavat jatkua syksyllä.
Vuodesta 2005 lähtien tapahtunut Himoksen matkailukeskuksen liikevaihdon kiihkeä
kasvu on tasoittunut vuosien 2011–2012 aikana. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Kausivaihtelut ovat alalle tyypilliseen tapaan suuria. Jämsän seudun rekisteröidyt yöpymiset ovat laskeneet verrattuna edelliseen huippuvuoteen. Edellisen
vuoden vahvaa kasvua selittää Himoksen ympärivuotisen tarjonnan ja tunnettuuden kasvu sekä myös talouden taantuma, mikä osaltaan lisäsi matkailua Jämsän seudulle kaukaisempien kohteiden sijaan. Matkailun investoinneista merkittävin on täysimittaisen golfkentän rakentaminen, joka vaikuttaa positiivisesti myös läheiselle alueelle rakentuvien lomaasuntojen määrään. Matkailuelinkeinon odotetaan kasvavan maltillisesti ja erityisesti kesäajan tapahtumatarjonta on edelleen vahvistumassa.
Elintarvikealan kehitys jatkuu, mutta aiempaa maltillisempana. Myynti on kohtalaista,
mutta tuloksen tekeminen on aiempaa haastavampaa. Ala kouluttaa tarvelähtöisesti uutta
henkilöstöä ja investoinnit ovat valmistumassa.
Tilauskonepajateollisuudella menee kohtalaisesti. Lomautuksia ei tällä tarkastelujaksolla ole jouduttu tekemään. Tuotannonvaihteluista johtuvaa työntekijäpulaa on ratkaistu
palkkaamalla osaajia ja tekemällä yhteistyötä muiden alan yritysten kanssa. Tilauskantaa
riittää koneistustöissä, mutta kilpailutilanne on haastava. Alan hintataso on edelleen alhainen ja päämiehet hakevat katteita suuntaamalla ostoja Suomen rajojen ulkopuolelle halvan kustannustason maihin. Huopateollisuuden alalla tuotekehitykseen panostaneet yritykset menestyvät ja kasvavat maltillisesti.
Rakennusalalla tilanne on säilynyt suhteellisen normaalina talouden heilahteluista huolimatta. Himoksen mökkirakentaminen jatkuu aktiivisena ja 9-tien sillan peruskorjaus on
käynnissä sekä Kantatien 56 perusparannushanke käynnistyy syksyllä. Talotekniikan toimittajilla on urakoita laskennassa vain vähän. Toimialan muuttuminen näkyy muun muassa
mökkirakentamisessa, missä talotoimittajat hoitavat koko urakan rakentamisesta talotekniikan asennuksiin. Julkiset rakennusinvestoinnit painottuvat suunnitteluun, katujen kunnossapitoon ja saneeraukseen. Kevään 2013 aikana alkanee vanhusten palvelutalon rakennushanke yhteistyössä yleishyödyllisen rakennuttajayhtiön kanssa. Laajakaistan rakenta-
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minen Kuhmoisiin hanke on käynnistynyt. Hankkeella on merkittävä vaikutus kunnan elinkeinoelämälle sekä kunnan kausi- ja vakituisille asukkaille.
Kaupan alalle ei odoteta suurta kasvua. Markettikaupalla menee kohtalaisesti matkailijoiden tuoman lisäostovoiman avittamana. Verkkokaupan lisääntyminen ja ostovoiman väheneminen näkyvät erikoisliikkeiden lopettamisina. Liike-elämän palveluiden alalla tilanne
on haastava julkisen sektorin ostovoiman vähenemisen ja talouteen liittyvän epävarmuuden vuoksi.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on käynnissä voimakas rakennemuutos väestön ikääntymisen ja julkisen talouden kestävyysvajeen myötä. Palveluita tuotetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä ja laajeneva kuluttajakysyntä kasvattaa alaa. Palvelusetelijärjestelmä ei ole laajassa käytössä.
Jämsään perustettavien yritysten osalta palattiin edellisen seurantakauden alhaisista
perustamisluvuista takaisin normaalitasoon. Yritysten lopettamisen määrä on pysynyt vakiona, kuten myös myönnettyjen starttirahojen määrä.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyyden määrän ja rakenteen osalta tilanne on pysynyt miltei samana verrattuna vuoden takaiseen. Työttömyys on edelleen korkealla tasolla (13,0 %) ja pitkäaikaistyöttömien osuus on vähäisessä kasvussa. Jämsän seutukunnalla naisten ja miesten osuus työttömästä työvoimasta on miltei yhtä suuri. Nuorten työttömyys on lisääntynyt Jämsän seudulla hieman vuoden takaiseen verrattuna, mutta on miltei kolme prosenttiyksikköä koko
maakuntaa alhaisemmalla tasolla.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työvoiman saatavuudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuoden takaiseen verrattuna. Pulaa on yksittäisten ammattiryhmien osaajista, kuten sairaanhoitajista ja lääkäreistä.
Tilanteen ei odoteta huonontuvan kuluvan vuoden tai seuraavan kevään aikana. Osaavan
työvoiman saatavuus on ollut hyvällä tasolla, mutta tulevaisuudessa teollisuuden työvoimatarve erityisesti käytön ja kunnossapidon osaajien osalta tulee kasvamaan. Siihen on
varauduttu ja valmistaudutaan parasta aikaa järjestämällä räätälöityä koulutusta. Eläköitymisten myötä työvoimatarve tulee lisääntymään monilla aloilla.
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Keuruun seutukunta
Keuruu, Multia
Keuruun seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 12 403 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni
18 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 786 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli 676.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Talousnäkymät ovat säilyneet varovaisen positiivisina edelleen, vaikka seutukuntaa kohtasikin merkittävä takaisku Puolustusvoimien ilmoittaessa Keuruun Pioneerirykmentin toimintojen poissiirtämisestä ja Keuruun varikon työpaikkavähennyksistä.
Puolustusvoimien vähennykset sekä euroalueen riskitekijät ovat tuoneet yritysten toimintaympäristöön epävarmuustekijöitä, joiden vaikutusten ennakoiminen on vaikeaa. Näillä tekijöillä on ollut vaikutusta rekrytointeihin, yritysten investointihalukkuuteen ja uusien
yritysten perustamiseen.
Seutukunnalla on edelleen vankka usko tulevaisuuteen. Eteen tulleeseen työllisyyshaasteeseen on tartuttu eri keinoin. Syksyllä 2011 aloitettua kasvuohjelmaa on jatkettu ja siihen
tullaan panostamaan vahvasti seuraavan syyskauden ja ensi vuoden alkupuolella. Kasvuohjelmaan pyritään saamaan mukaan uusia kasvu- ja vientihakuisia yrityksiä. Keuruun
seutukunnan toimijat ovat ideoineet myös muita keinoja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi, uusien yritysten juurruttamiseksi alueelle sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työllistämiseksi. Alueella uskotaan, että Keuruun seutukunnan toimijaverkosto yhdessä valtionhallinnon tukitoimien kanssa pystyy säilyttämään alueen työpaikkatason ja vastaamaan rakennemuutostilanteeseen.
Alueen asuntotarjontaa on lisätty voimakkaasti rakentamisen ja kaavoituksen kautta.
Rakenteilla ja suunnitteilla on useita kerrostaloja, jotka monipuolistavat alueen asuntotarjontaa entisestään. Pientalorakentamiselle kaavoitettuja alueita on lisätty Keuruun kaupungin alueella ja Multialle on suunnitteilla rivitalohanke.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Metalliteollisuus on ollut vahvassa nousussa ja toimialan näkymät vaikuttavat edelleen valoisilta. Kasvua on ollut sekä liikevaihtojen että henkilökunnan määrissä. Metalliteollisuuden voidaankin sanoa olevan seutukunnan yksi ydintoimialoista. Toimialalla on meneillään
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merkittäviä investointeja ja uusia suunnitellaan. Ala kasvaa jatkossa varsinkin palveluliiketoiminnan osalta (kasaus, kokoonpano, pintakäsittely). Seutukunnan metallitoimiala tulee
työllistämään merkittävästi uutta työvoimaa, mikä luo haasteen työvoiman saatavuudelle.
Elintarviketeollisuus on merkittävä työllistäjä. Toimiala on vakiintunutta ja toiminnan volyymi säilynee entisellään tarkastelujakson ajan.
Palvelusektorin tulevaisuus on edelleen hyvin positiivinen. Kaupan voimakas kehitys elvyttää seutukuntaa entisestään ja toimiala kasvattaa alueen ulkopuolelta tulevan rahavirran kertymää. Toimialalla on edelleen laajentumissuunnitelmia, joten kaupan osuus seutukunnan ulkopuolisen rahavirran kerryttäjänä tulee kasvamaan. Palvelusektorin myönteinen kehitys peilautuu myös Keurusseudun matkailuun, johon ollaan suunnittelemassa uusia hankkeita. Yksi matkailun suurimmista haasteista on edelleen Hotelli Keurusselän toiminnan jatkaminen. Seutukunnan monet tapahtumat, jotka ovat mittakaavaltaan pienistä
privaattitapahtumista kymmeniin tuhansiin osanottajiin, keräävät alueelle lukuisasti matkailijoita, joiden merkitys elinvoimaisuuden edistäjänä on suuri.
Hoiva-alalla on aloittanut uusi lääkärikeskus, mikä vahvistaa alueen terveydenhoitopalveluita. Hoiva-alan voidaan ennakoida tarjoavan jatkossa merkittävästi uusia toimipaikkoja sekä uusien toimijoiden että asiakaskunnan kasvun myötä. Hoiva-alan kasvava työllistävyys lisää alueen vetovoimaisuutta.
Seutukunnalla on ollut runsaasti metsätoimialan työpaikkoja. Euroopan taloustilanne luo
epävarmuutta alalle. Toimialalla on kuitenkin edelleen vahva usko tulevaisuuteen ja ensi
vuonna alan uskotaan kääntyvän nousuun. Varsinkin puurakentaminen trendinä antanee
uusia mahdollisuuksia alueen metsätoimialan kehitykselle.
Uusia yrityksiä Keuruun seutukunnalla perustettiin 1.1.–31.5. noin puolet vähemmän
kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työllisyystilanteen myönteinen kehityskulku pysähtyi viime syksynä. Kevään työllisyystilanne on pysynyt vuoden takaisella tasolla. Euroopan tilanteen epävarmuus näkyy edelleen
työllisyydessä. Kevään aikana miesten työttömyys on lisääntynyt ja naisten hieman laskenut. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on pysynyt kevään ajan samalla tasolla, mutta kasvanut
vuoden takaisesta. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvamaan päin. Keuruun kaupungin työllisyysyksikön aktiivisella toiminnalla pyritään laskemaan nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien määriä. Erityisesti nuorten työllisyyden hoitoon on kaupungin toimesta haettu hankkeita ja yhteistyössä TE-toimiston kanssa käynnistetään toimenpiteitä nuorten työttömyyden vähentämiseksi. Rakenteellisen työttömyyden väheneminen on kuitenkin hidasta ja edellyttää suunnitelmallisia toimenpiteitä. Yli 50 -vuotiaita työttömiä on kaikista työttömistä lähes puolet ja tämän ikäryhmän työttömyys on vaarassa pitkittyä vähäisemmän työvoimakysynnän vuoksi.
Hallitusohjelmassa on hallituskauden kestävä kuntakokeilu, jossa työllisyyden hoidon
päävastuuta siirretään kunnalle. Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Keuruun kaupunki on hyväksytty kokeilukunnaksi.
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Puolustusvoimauudistuksen myötä Keuruulta katoaa noin 300 työpaikkaa. Keuruun Pioneerirykmentin lakkauttaminen siirtää työpaikkoja muualle ja tulevat irtisanomiset lisäävät
työttömien määrää vuoden 2015 alussa.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Avoimien työpaikkojen määrä on pysynyt edelleen korkeana. Hoiva-alalla esiintyy jatkuvaa työvoimapulaa ja myös elintarviketeollisuudessa on ollut rekrytointivaikeuksia. Metallialan työvoiman kysyntä on suhdanteista kiinni ja on näin nopeasti vaihtelevaa. Ala kuitenkin tarvitsee seutukunnalla jatkuvasti ammattitaitoista työvoimaa. Yrittäjäpaikkoja on avoimena ja tarve sukupolvenvaihdosten tekemiseen kasvaa. Eläköityminen lisää työvoiman
kysyntää tulevina vuosina. Ennakoinnin avulla on jatkossakin pystyttävä löytämään alat ja
työtehtävät, joihin kysyntä kohdistuu.
Hoiva- ja metallialoille on tavoitteena järjestää koulutustilaisuuksia seutukunnan alueella. Näin turvattaisiin paremmin opiskelijoiden työllistyminen seutukunnan yrityksiin. Syksyllä Keuruulla käynnistyy kotipalveluyrittäjäkoulutus työvoimakoulutuksena. Metallialan koulutukset järjestetään rekrytointikoulutuksina. Erilaisilla rekrytointitilaisuuksilla onkin löytynyt ratkaisuja työvoiman saantiin.

Joutsan seutukunta
Joutsa, Luhanka
Joutsan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 5 743 henkilöä. Alkuvuoden aikana väki väheni 17
henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 532 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 247.

Joutsan seutukunta
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Sijainti E4 -tien varrella yhä paranevan tieyhteyden päässä Helsingistä ja hyvä saavutettavuus mistä päin Suomea tahansa on merkittävä vahvuus nyt ja jatkossa. Suuret yritykset keskittyvät nelostien varrelle. Edullinen tonttimaa ja huokea rakentaminen luovat mahdollisuuksia niin teollisuudelle kuin rakentamisellekin. Myös yritysmyönteisyys ja monipuolinen palvelurakenne sekä yritysten lukumäärä suhteessa väestöpohjaan ovat merkittäviä
vahvuuksia.
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Joutsa on lähialueiden seudullinen palvelukeskus ja kauppakeskittymä. Seutukunnan
väestökehitys ja työttömyyden rakenne asettavat jatkossa isoja haasteita osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiselle. Seutukunnan asukasmäärä laski vuonna 2011 alle 6000
asukkaan. Vapaa-ajan asukkaita seudulla on merkittävästi, joten alueen ostovoima on asukaslukuaan suurempi.
Joutsan seudulla tilanne näyttää kesällä 2012 varsin hyvälle. Ennusteet heikentyneistä
talousnäkymistä eivät ole vaikuttaneet yrityksiin, vaan tilanne on edelleen hyvä ja liikevaihdot ovat kasvussa. Positiivista kehityssuuntaa tukevia merkittäviä investointeja on käynnistymässä. Laajakaistahankkeella arvioidaan olevan erityistä merkitystä seutukunnan hajaasutusalueen yritystoiminnalle sekä asumiselle.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Elinkeinoelämän tilanne Joutsan seutukunnalla on suhteellisen vakaa eikä merkittäviä muutoksia tarkastelujaksolla ole odotettavissa. Elinkeinorakenteen osalta teollisuuden osuus
on laskenut ja vastaavasti palvelujen kasvanut.
Teollisuudessa ei ole odotettavissa merkittäviä investointeja, mutta tiedossa ole myöskään lopettamisuhkia. Seudun yrityksissä on käynnissä muutamia kehittämishanketta, joiden arvo on noin miljoonaa euroa. Metallin osalta tilanne on kääntynyt parempaan. Konepajateollisuuden isojen toimijoiden parantunut tilanne alkaa näkyä tilauskantojen lisääntymisenä myös Joutsan seudun yrityksissä.
Rakennusalan tilanne on erinomainen käynnissä olevien hankkeiden vuoksi. Luhangan
kunnan Hepoluhdan alueen rakentaminen jatkuu edelleen. Menossa on mm. erityisryhmien palvelutalon ja Joutsan yhtenäiskoulun rakentaminen sekä merkittäviä yksityisiä rakennushankkeita. Luhangan kunta toteuttaa laajakaistaverkon rakentamisen vuosien 2012–
2013 aikana. Joutsan kunta on varautunut laajakaistahankkeen toteutukseen 2013 alkaen
investointiohjelmassaan. Selvittelyn alla on tuulivoimapuistohanke sekä kaivostoiminnan
mahdollisuudet Luhangassa. Kiven teollisen jalostamisen mahdollisuuksia selvittävä hanke on käynnistynyt kesäkuussa.
Kaupan alalla tilanne on säilynyt ennallaan ja palveluiden osalta odotukset on jopa ylitetty. Tähän on vaikuttanut loma-asuntojen kasvanut määrä ja niiden käytön ympärivuotisuus.
Alkutuotannon osalta tilanne on säilynyt ennallaan eikä muutosta ole odotettavissa. Toimivien maatilojen määrä laskee edelleen, mutta tilojen toimintojen kasvattaminen on säilyttänyt maatalouden aseman ennallaan. Metsätaloudessa tilanne on ollut hyvä ja vastannut arvioitua kehitystä. Keväällä tilanne kohentui metsäteollisuuden ja puun hintakehityksen myötä. Metsäpalveluyritysten työtilanne sekä alan työllisyys ovat olleet erittäin hyviä,
ja ennusteen mukaan tulevat myös jatkumaan hyvinä. Seutukunnalla toimivien metsäpalveluyritysten työllistävä vaikutus on merkittävä.
Yritysten perustaminen on vähentynyt ja tämä on näkynyt myös starttirahan kysynnässä. Lopettamisten tai konkurssien osalta ei ole näkyvissä lisäyksiä. Seutukunnan yritysten omistajanvaihdostilannetta ja yrittäjien eläköitymistä on kartoitettu säännöllisesti, eikä
määrissä odoteta merkittäviä muutoksia.
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Työttömyyden määrä ja rakenne
Edellä mainitut yksityiset ja julkiset hankkeet ovat tukeneet alueen työllisyyttä merkittävästi. Työllisyys on parantunut ja työttömyysaste laskenut. Työttömien määrä on laskenut alkuvuodesta, mutta kasvanut vuodentakaisesta hivenen. Joutsan seutukunnan työttömyysaste oli kesäkuun lopussa Keski-Suomen matalin (10,6 %). Seudun väestörakenteen kehitys näkyy työvoimaluvuissa selvästi. Lähes puolet seudun työttömistä työnhakijoista on yli
50-vuotiaita. Vastaavasti nuorten alle 25-vuotiaiden osuus on pieni. Rakenteellisen työttömyyden taso seutukunnalla on korkea. Työttömyys tulee edelleen laskemaan tarkastelujaksolla, joskin selvää on, että kausityöttömyys vaikuttaa työttömyyden tasoon.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Seutukunnalle ei ole juuri syntynyt uusia työpaikkoja. Laajamittaisia rekrytointeja ei ole ennustettavissa lukuun ottamatta toteutuvan liikekeskuksen rakentamisen myötä syntyviä kaupan alan työpaikkoja. Työpaikkoja on ollut tarjolla lähinnä sosiaali- ja terveysalalla, palvelualoilla sekä luonnonvara-aloilla. Erityisiä rekrytointiongelmia ei seutukunnalla ole nähtävissä. Työvoiman kysyntä kohdistuu terveys- ja sosiaalialan sekä rakentamisen työtehtäviin ja luonnonvara-aloille. Keski-Suomen ammattibarometrin tulosten mukaan näillä toimialoilla on jatkuvaa pulaa työntekijöistä laajemminkin. Seutukunnan ikärakenne näkyy myös
työnhakijoiden ikääntymisenä. Tämän kehityskulun vuoksi osaavan työvoiman saannin turvaaminen Joutsan seutukunnalla on haasteellista.

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta
Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari
Saarijärven-Viitasaaren seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 32 443 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 161 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 758 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun
2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 701.

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden näkymät
Seutukunnan työllisyyden odotettiin kohenevan keväällä. Teollisuudessa on ollut kuitenkin paljon lomautuksia ja irtisanomisia, joten vuoden takaiseen verrattuna työttömyys on
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korkeammalla tasolla. Kunnat, kolmas sektori ja yritykset ovat työllistäneet selvästi aiempaa vähemmän. Myös avoimia työpaikkoja on ollut tarjolla selkeästi aiempaa vähemmän.
Työllisyydenhoidon määrärahojen niukkeneminen on osaltaan vähentänyt työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuneiden määrää. Suurin muutos on tapahtunut työvoimakoulutuksessa ja palkkatukityöllistämisessä. Toimenpiteisiin osallistujia on ollut vuoden takaiseen verrattuna noin neljännes vähemmän. Epävarmuus alueella jatkuu edelleen ja rohkeus suurempiin kehittämishankkeisiin puuttuu. Seutukunnalla ollaan huolestuneita elinkeinoja yrityselämän kehittämisen edellyttämän tieverkon ja infrastruktuurin heikkenemisestä.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Elinkeinoelämän tilanne on kohtalainen. Keskeisten yritysten näkymät ovat positiiviset ja
tarjouspyyntöjä on paljon, mutta tilauksia on vähän. Taantuma on aiheuttanut rakennemuutoksen, sillä yrityksiä lopetti ja jäljelle jääneet kasvoivat/kasvavat. Yritystukien hakeminen on
viimeisen puolen vuoden aikana vilkastunut jonkin verran. Tämä viestii yritysten uskosta tulevaisuuteen. Viitasaaren seudulla nelostien merkitys korostuu entisestään palveluyritysten,
erityisesti kaupan, menestymisessä. Saarijärven seudulla on parhaat kasvunäkymät bioenergia-alan yrityksissä. Maatalouden rakennekehityksessä alueen sisällä on suuria eroja.
Teknologiateollisuuden yritysten tilanne on kohtuullisen hyvä niiden yritysten kohdalla,
jotka ovat pystyneet pysymään globaalien päämiesten toimitusketjuissa mukana. Investointien osalta varovaisuutta tuo talouden maailmanlaajuinen epävarmuus.
Bioenergian raaka-aineiden kysynnän kasvu on valopilkku kasvumahdollisuuksien osalta. Tällä sektorilla tarvitaan yritysten fuusioitumista ja sitä kautta merkittävämpää roolia
markkinoilla. Tuoterakenteiden ja valmistusverkostojen edelleen kehittämisellä on saavutettavissa tuloksia, jos ollaan kyllin nopeita ja asia koetaan seutukunnalla työllisyyden ja
teollisen kasvun kannalta tarpeelliseksi. Toimimalla yhdessä on vientikaupan kokonaistoimituksilla saavutettavissa merkittäviä tuloksia.
Maataloudessa pienten karjatilojen määrä on vähentynyt, mutta toisaalta isommat tilat ovat kasvattaneet tuotantoa ja peltoalaa. Pellot ovat pysyneet hyvin viljeltyinä. Puolen
vuoden ja vuoden tähtäimellä ei ole näköpiirissä olennaisia muutoksia, mutta odotukset investointien ja sukupolvenvaihdosten osalta ovat parantuneet jonkin verran. Parhaat kasvunäkymät ovat luomutuotannossa ja lähiruokaan liittyvissä hankkeissa. Maatalouden tulevat investoinnit ovat aikaisempia suurempia ja kalliimpia ja liittyvät laajemmin yritysketjuihin. Maatalouden investointeja edesauttaa elintarvikkeiden niukkuus pitkällä tähtäimellä
ja maatalousmaan arvostuksen kohoaminen. Maa- ja metsätalouden kehittämisen rinnalla tulee huomioida myös maaseudun liitännäiselinkeinojen kehittäminen ja monipuolistaminen. Uusia liitännäiselinkeinoja tarvitaan ja niitä onkin syntynyt mm. maidon jatkojalostukseen ja koneurakointiin.
T&K-hankkeiden rahoituksessa tarvittaisiin uudenlaisia avustusinstrumentteja. Saarijärven – Viitasaaren seutukunnalla tarvetta on erityisesti perusteollisuuden tuotekehityksen tehostamiseen pienissä yrityksissä. Investointitarpeita on paljon, mutta rahoitus ja vakuudet
puuttuvat. Investointeja rajoittaa talouden epävarmuus, mutta edesauttaa alhainen korkotaso. Tulossa on paljon investointeja laajennuksien ja uusien koneiden myötä.
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Uusien yritysten perustaminen ja starttirahapäätökset ovat vähentyneet kolmanneksella
edellisvuodesta. Välityömarkkinoiden laajentunut palvelutoiminta ja hinnoittelupolitiikka ovat
heikentäneet jossain määrin mikroyritysten kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä. Mikroyrityskentällä voi tapahtua yritysten lopettamisia ikääntymisen ja toiminnan kannattamattomuuden seurauksena. Kasvuyritysten laajentumiselle ja uusille pienyrityksille tarvitaan tiloja.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Pitkäaikaistyöttömyys on selvässä nousussa ja kohdentuu pääosin yli 50-vuotiaisiin. Nuorten työttömyys on puolestaan hieman laskenut. Työttömyys kohdentuu erityisesti teollisuuteen, rakennus- ja kuljetusalalle, kaupanalalle sekä toimistotyöhön.
Työttömistä työnhakijoista suoraan työmarkkinoille soveltuvien osuus on kasvanut ja
on nyt noin 40 prosenttia. Nuoria alle 29-vuotiaita työttömiä, joilla on ammatillinen tutkinto, on seutukunnalla toistasataa. Osaamisen kehittämistä tarvitsevista suuri osa on määräaikaisissa työsuhteissa ja pätkätöissä. Moni tarvitsee uudelleen- tai täydennyskoulutusta/pätevöitymistä työllistyäkseen pysyvämmin. Työvoimakoulutus on selkeästi vähentynyt
seutukunnalla. Ongelmana ovat olleet liian pienet koulutusryhmät eikä seutukunnalta haluta lähteä Jyväskylään asti koulutuksiin. Palkkatukipainotteinen työllisyydenhoito saattaa
osaltaan heikentää koulutusaktiivisuutta eikä edistä riittävästi työttömien ammatillisia valmiuksia avoimille työmarkkinoille sijoittumiseksi. Työvoiman maantieteellistä ja ammatillista liikkuvuutta tarvitaan enemmän. Työmarkkinoille kuntoutuvien määrä on laskusuunnassa. Välityömarkkinat tarjoavat tilapäisiä työllistymismahdollisuuksia, mutta johtavat harvoin
pitempään työllistymiseen. Siirtymiä välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille ei ole onnistuttu edistämään merkittävästi.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työvoiman kysyntää ei ole riittävästi suhteessa työnhakijoiden määrään. Työvoimaa tarjoutuu erityisesti vaativampiin tehtäviin seutukunnan ja Keski-Suomen ulkopuolelta. Yrittäjille etsitään jatkajia niin kehittämisyhtiöiden kuin TE-toimistonkin kautta. Kausityötä on tarjolla maa- ja metsätaloudessa ja joillakin teollisuusaloilla. Bioenergia-ala ei ole toistaiseksi lisännyt työpaikkojen määrää merkittävästi. Työvoiman kysyntä on aktiivisinta sosiaalija terveydenhuollossa ja palvelualoilla, mutta heikentynyt viime kuukausina. Rekrytointivaikeuksia on ollut paikkakunta- ja työnantajakohtaisesti lähinnä terveydenhuollossa sekä
maa- ja metsätaloudessa mm. maatalouslomittajien osalta.

alueelliset KEHITYSnäkymät 2/2012

TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu

161

Äänekosken seutukunta
Konnevesi, Äänekoski
Äänekosken seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 23 238 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 20 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 225 yritysten toimipaikkaa. Kesäkuun 2012 lopussa
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,6 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 501.

Ääenkosken seutukunta
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

Tilanne nyt
verrattuna vuoden
takaiseen

Tilanne 6 kk
kuluttua
verrattuna
nykyhetkeen

Tilanne 12 kk
kuluttua
verrattuna
nykyhetkeen

++

+

+

Työttömyyden määrä ja rakenne

−

−

0

Osaavan työvoiman saatavuus

+

+

+

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Ääneseutu on myös tulevaisuudessa korkean teknologian seutukunta, jossa yritysten T&Kpanostus ja jalostustyöpaikkojen osuus on maakunnan korkeinta tasoa. Äänekosken seutukunta on edelleen merkittävästi omaa aluettaan suurempi työllistäjä, ja väestön määrä
jatkaa kasvuaan.
Työllisyystilanne on edellisen aluetalouskatsauksen jälkeen pysynyt osapuilleen ennallaan. Teollisuudessa käyntiasteet ovat nyt hyvät. Esimerkiksi metsäteollisuuden päivittäinen puunkäyttö on historiallisen korkealla tasolla ja alueella toimivat tuotantoyksiköt edustavat tuotealansa maailmanlaajuista kärkeä. Teollisia työpaikkoja on metsäteollisuuden rakennemuutoksessa menetetty ja avoimia työpaikkoja alalla on ollut avoinna viime vuosina
vähän, mistä johtuen alueen työttömissä on edelleen jonkin verran teollisuudesta vapautunutta työvoimaa. Kaupan alan historian suurimmat investoinnit on seutukunnalla juuri otettu käyttöön ja niiden työllistävä vaikutus on merkittävä. Työllistävimpiä toimialoja ovat edelleen sosiaali- ja terveydenhoitoala, kaupanala, koulutus- ja palvelualat. Kolmannen sektorin ja kuntien rooli rakenteellisen työttömyyden alentajana ja syrjäytymisen ehkäisijänä
on ollut huomattava, mutta siirtymiä avoimille työmarkkinoille ei ole onnistuttu edistämään.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Metsäteollisuuden tuotantorakenne on jatkanut historiallista uusiutumista. Alueella toimiva
metsäteollisuus on juuri investoinut kartonkituotannon kapasiteetin kasvattamiseen ja panostaa edelleen sen jatkojalostukseen. Raakapuun kulutus ei rakennemuutoksesta johtuen alueella vähene vaan jatkuu puutuote- ja selluteollisuuden myötä edelleen maan keskiarvoon suhteutettuna erittäin korkealla tasolla. Jatkossa kapasiteetti-investointien arvioidaan jopa uudelleen kasvattavan alan henkilöstön määrää. Metsäteollisuuden muutosten johdosta Ääneseutu on jo vuonna 2011 nimetty rakennemuutosalueeksi vuoden 2014
loppuun saakka.
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Alueen metalliteollisuus jatkaa investointeja tuotannon ja kilpailukyvyn kehittämiseen.
Toimialan henkilöstömäärän arvioidaan jatkossa jopa kasvavan hieman. Kaupan ja palvelujen alojen tilanne on vilkkaan investointijakson jälkeen kohtuullisen vakaa. Lähivuosina
uusia hankkeita on suunnitteilla lähinnä Hirvaskankaan alueelle. Toteutuessaan ne luovat
merkittävästi uusia työpaikkoja alueelle.
Yritysten perustaminen on jatkunut aktiivisena. Kuitenkin valtakunnan yleisen kehityksen tapaan myös seudulla on perustettujen yritysten määrä aiemmista vuosista pudonnut.
Eläköityvien ja yritystoiminnasta luopuvien yrittäjien tilalle etsitään jatkajia seudullisten yrityspalvelujen ja TE-toimiston yhteistyöllä. Yritystukien käyttö jatkuu viimevuosien tasolla.
Väestöpohjan ylittävä osuus Keski-Suomen alueella myönnettävistä yritystuista toteutuu.
Myös maa- ja metsätalous jatkuu viimeisten vuosien tasolla.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työllisyystilanne heikkenee edelleen lähikuukausina erityisesti kaupan ja palveluiden aloilla. Lomautukset ovat lisääntyneet, mutta tilanne on vuoden 2009 lukuihin nähden paljon
parempi. Työvoiman uudelleen kouluttaminen tulee olemaan merkittävä haaste. Työllisen
työvoiman eläköityminen etenee seutukunnalla, mikä näkyy selkeästi jo julkisellakin sektorilla. Työvoiman poistuman korvautumista uudella työvoimalla ei todennäköisesti tapahdu täysimääräisesti.
Työttömistä suoraan työmarkkinoille valmiita on noin 44 prosenttia. Osaamisen kehittämistä tarvitsee noin kolmannes työttömistä. Näistä suuri osa työllistyy määräaikaisiin työsuhteisiin avoimille työmarkkinoille ja välityömarkkinoille. Pysyvämpi työllistyminen edellyttää ammatillisen osaamisen kehittämistä, tutkintoa tai lisäkoulutusta sekä toisaalta voimakkaasti elpyvää työvoiman kysyntää ja työvoiman liikkuvuutta. Yhteishankintakoulutuksella
pystyttäisiin korjaamaan osaamisen vajeita yrityskohtaisesti, mutta yritysten työvoiman kysyntä on selvästi vähentynyt. Erittäin vaikeasti työllistyviä on noin 12 prosenttia työttömistä, ja osuus pienenee vähitellen. Välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille siirtymistä ei
juuri tapahdu, koska helpohkoa suorittavaa työtä ei ole riittävästi tarjolla. Toisaalta osa tarvitsee lähinnä ohjattua työtoimintaa toimintakyvyn säilyttämiseksi.
Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa kohdentuen pääasiassa yli 50-vuotiaisiin. Nuorten työttömyys on pysynyt ennallaan. Työttömistä nuorista yhä suurempi osa on ammattiin valmistuneita.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Seudun yritykset ovat saaneet hyvin työvoimaa Keski-Suomen alueelta ja kauempaakin.
Erityisesti vaativimmat tehtävät täyttyvät alueen ulkopuolisella työvoimalla. Rekrytointivaikeuksia on lähinnä terveydenhuollossa ja sosiaalityössä ja provisiopalkkaisessa puhelinmyyntityössä. Toisaalta erityisesti sosiaalialan työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut.
Avoimia työpaikkoja on perinteisesti ollut eniten kiinteistönhuollossa ja siivoustyössä,
sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä, myyntityössä ja suurtaloustyössä. Nyt työvoi-
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man kysyntä ja avoimet työpaikat ovat selvästi vähentyneet. Juuri toteutuneesta massiivisesta rakennemuutoksesta johtuen teollisuuden uusia avoimia työpaikkoja tulee harvoin
ja ne ovat pääasiassa määräaikaisia. Palvelusektorin suhteellinen osuus on hieman kasvanut teollisten työpaikkojen vähentyessä, mutta palvelualojen työttömien määrä on alkanut kasvaa. Työvoiman saatavuus jatkunee edelleen hyvänä Ääneseutua laajemman rekrytointialueen myötä.

Lisätietoja
Kehitysjohtaja
Eija Heinonen
Keski-Suomen ELY-keskus
puh. 0295 024 658
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
.
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Seinäjoen sk
Elinkeinoelämä ja
yritystoiminta
Työttömyys
Työvoiman saatavuus

Järviseudun sk
Elinkeinoelämä ja
yritystoiminta
Työttömyys
Työvoiman saatavuus

Evijärvi

6 kk
0
0
0

kauhava

6 kk
0

Lappajärvi
Vimpeli

Järviseudun sk
alajärvi

Lapua

Seinäjoen sk
kurikka

soini
kuortane

ilmajoki

seinäjoki

Kuusiokuntien sk
Töysä
alavus

Teuva

Ähtäri

jalasjärvi
kauhajoki

Suupohjan sk

Kuusiokuntien sk
Elinkeinoelämä ja
yritystoiminta
Työttömyys
Työvoiman saatavuus

isojoki

Suupohjan sk
Elinkeinoelämä ja
yritystoiminta
Työttömyys
Työvoiman saatavuus

6 kk
0
0

6 kk
0

Etelä-Pohjanmaalla asui kesäkuun 2012 lopussa 194 023 henkilöä. Alkuvuoden aikana kasvua oli 288
henkilöä. Vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaalla oli 17 146 toimipaikkaa, joissa työskenteli 47 663 henkilöä.
Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,0 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 6 774.
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Etelä-Pohjanmaan 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

−

−

+

Osaavan työvoiman saatavuus

0

0

−

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Etelä-Pohjanmaalla talous- ja työllisyysnäkymiin suhtaudutaan edelleen varovaisen optimistisesti. Tilanne on säilynyt uhkakuvia valoisampana. Euroaluetta koetteleva finanssikriisi ja maailmantaloutta ravisteleva turbulenssi aiheuttavat kuitenkin kasvavaa epävarmuutta. Yleinen tunnelma on odottava ja perspektiivi tulevaan on kohtuullisen lyhyt.
Maailmantalouden epävarmuustekijät aiheuttavat yleistä varovaisuutta, joka on heikentänyt erityisesti vientiyritysten investointi- ja rekrytointihalukkuutta. Viennin hiipuminen on
huolestuttavaa, koska sen suorat ja epäsuorat vaikutukset aluetalouteen ovat merkittävät.
Toisaalta myönteinen signaali on, että kotimarkkinoilla toimivilla yrityksillä on ollut kohtuullisesti investointisuunnitelmia ja meneillään olevia investointihankkeita. Oman lisänsä epävarmuustekijöihin tuo kuntakentällä vallitseva käymistila, jolla saattaa olla negatiivisia heijastusvaikutuksia myös alueellisen kehittämistahtoon.
Metalli- ja puutuoteteollisuudessa tilauskannat ovat edelleen keskimäärin kohtuullisia,
mutta yritysten väliset erot ovat kasvaneet. Laajamittaiset yhteistoimintaneuvottelut ovat
kuitenkin olleet melko harvalukuisia. Teollisuuden osalta negatiivista on, että yritysten sopeuttamistoimenpiteet ovat olleet luonteeltaan aiempaa ankarampia. Toisin sanoen, yritykset ovat päätyneet irtisanomaan lomauttamisen sijasta. Taustalla vaikuttavat myös päätökset siirtää tuotannollista toimintaa kustannuskilpailukykyisempiin maihin, kuten esimerkiksi Viroon.
Rakentamisen osalta Isoja julkisia rakennushankkeita, jotka ovat joko valmistuneet tai
urakat ovat loppusuoralla, on ajoittunut sopivaan ajankohtaan. Asuin- ja korjausrakentamisen aktiivisuus, sekä käynnissä ja suunnitteilla olevat kauppakeskushankkeet vaikuttavat positiivisesti rakennusalan näkymiin.
Kaupan ja palveluiden odotukset ovat varovaiset. Kannattavuuskehityksessä on suurta
vaihtelua yritysten välillä. Isot vähittäiskaupan toimijat ovat investoineet maakunnassa aktiivisesti, mutta lähivuosina tahdin ennakoidaan rauhoittuvan. Autokaupan osalta markkinatilanne on heikentynyt, mutta laajamittaisilta sopeutustoimilta on tähän mennessä vältytty.
Elintarviketeollisuudessa suuryritysten tekemät alueelliset investoinnit tuovat positiivista
virettä ja luovat myös uusia työpaikkoja. Haasteina ja epävarmuutta luovina tekijöinä ovat
kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja yhä nopeammin muuttuviin kulutustottumuksiin ja trendeihin vastaaminen. Elintarviketeollisuuden raaka-aineen (vilja, liha ja maito) saannin turvaaminen on eräs suurista lähitulevaisuuden kysymyksistä maakunnassa, koska koko ”pellolta pöytään” – tuotantoketju on kerrannaisvaikutuksineen hyvin merkittävä osa aluetaloutta.
Alkutuotannossa trendinä jatkuu tilakoon kasvu ja aktiivitilojen lukumäärän väheneminen. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen mukaan maatalouden kannattavuusnäkymät
ovat vakiintuneet heikoiksi, mikä saattaa heikentää myös investointihalukkuutta. Haasteita
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on esiintynyt erityisesti naudan- ja sianlihaa tuottavilla maatiloilla. Kannattavuuskriisin arvellaan olevan hiljalleen hellittämässä, mutta tilanne on edelleen vaikea.
Maakuntakeskuksen logistinen asema on edelleen paranemassa. Oulu – Seinäjoki rataosuus on työn alla ja Vaasa – Seinäjoki radan sähköistämisen työt valmistuivat viime vuoden loppupuolella. Molemmat hankkeet parantavat saavutettavuutta ja vähentävät matkustukseen kuluvaa aikaa. Lentoliikenteen osalta positiivista on, että Seinäjoen ja Helsingin
väliselle lentoreitille on löytynyt uusi operaattori. Svenska Direktflyg Ab on aloittanut reittilennot 7.5.2012. Toisaalta ilmailualan kehittämisen kannalta huolestuttavaa on Kauhavan
lentosotakoulun lakkauttamispäätös, jolla on toteutuessaan myös laajamittaisia aluetaloudellisia vaikutuksia.
Tieverkolla Seinäjoen itäisen ohikulkutien rakentaminen on elintärkeä investointi, jonka rakentamisen toivotaan käynnistyvän mahdollisimman nopeasti. Maankäytön ja liikenteen voimakas kasvu vyöhykkeellä Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava luo tarvetta kehittää akselin tieverkkoa. Valtatien 19 ja kantatien 67 parantaminen on kiireellisin tiehanke EteläPohjanmaalla Seinäjoen itäisen ohikulkutien jälkeen. Lähitulevaisuudessa tärkeässä asemassa on myös Seinäjoen Roveksen valtakunnallisen logistiikkakeskuksen suunnittelu- ja
markkinointityö. Toisaalta myös maakunnan elinkeinoelämää (yritykset, maatilat, puu- ja
turvehuolto) palvelevien alemmanasteisten tieyhteyksien ylläpito- ja kehittämistarpeet pitäisi pyrkiä ottamaan paremmin huomioon.
Yritysten nettoperustanta on ollut Etelä-Pohjanmaalla laskusuunnassa viime vuosina.
Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan myös alkuvuonna aloittaneiden yritysten määrä oli selvästi viime vuotta alhaisempi. Myös TE-toimistojen myöntämien starttirahojen kysyntä on heikentynyt. Eräänä ongelmana on ollut myös yritystoimintaa suunnittelevien liiketoimintaideoiden heikkous. Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärän osalta kuluneen
vuoden saldo on suunnilleen viime vuoden tasolla, eli tilanne on jonkin verran normaalivuosia synkempi.
Kasvuhakuisten yritysten löytäminen on tärkeä tavoite, jotta uusia työpaikkoja kyetään
luomaan. Rohkeita päänavauksia tarvitaan myös uusille toimialoille, jotta alueen yrityskenttä uusiutuu ja monipuolistuu. Väestön ikääntymisen myötä omistajanvaihdosten sujuvuuden merkitys korostuu vuosi vuodelta. Eteläpohjalaisilta yrityksiltä kaivattaisiin myös perinpohjaisempia panostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan. Etelä-Pohjanmaalla Tekesin
rahoituksen kysyntä on pysynyt viime vuodet melko vakiona, vaikka muualla maassa kysyntä on tuntuvasti kasvanut.
Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa noin 6800 henkeä, mikä
on 3,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lomautettujen yhteismäärä oli lähes
200 henkilöä korkeampi kuin viime vuoden kesäkuussa. Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä oli kesäkuussa suunnilleen vuoden 2006 tasolla. Talousnäkymien epävarmuuden johdosta työvoiman kysyntä on heikentynyt, minkä seurauksena myös työttömyysjaksojen pitkittyminen on yleistynyt. Nuorisotyöttömyyden osalta tilanne on kohtuullinen ja tavoitteena on ohjata työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuvat nuoret mahdollisimman nopeasti erityyppisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Nuorten kohdalla ongelmia aiheuttaa mm. ammatinvalintaan liittyvät haasteet, mikä heijastuu opintonsa keskeyttäneiden lukumäärissä. Eräs laajamittaisempi haaste on oppisopimuskoulutuksen käytäntöjen ja toi-
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mintamallien uudistaminen. Oppisopimuskoulutuksen joustavuuden ja houkuttelevuuden
kehittämisellä olisi todennäköisesti työllisyyttä edistävää ja työpaikkoja luovaa vaikutusta.
Toukokuussa 2012 toteutetussa ammattibarometrissa TE-toimistot arvioivat, että kroonisia osaavan työvoiman saatavuusongelmia esiintyy lähitulevaisuudessa opetusalalla, sekä
useissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Saatavuusongelmien arvioidaan kohdistuvan myös esimerkiksi taloushallinnon suunnittelijoihin, kirjanpitäjiin, ajoneuvoyhdistelmien ja maanrakennuskoneiden kuljettajiin, keittiö- ja ravintolatyöntekijöihin, sekä siivoojiin.
Lähikuukausina ylitarjontaa arvioitiin olevan muun muassa talonrakennustyöntekijöistä, toimistotyöntekijöistä, tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajista, ATK-suunnittelijoista, mikrotukihenkilöistä, ompelijoista ja teollisuuden sekatyöntekijöistä. Maakunnan ikääntyvä väestöpohja sekä kasvukeskuksiin suuntautuva lähtömuutto, erityisesti nuorten osalta, vaikuttaa
osaltaan tilanteen heikkenemiseen. Huolestuttavaa on myös, että viime vuosien talousturbulenssi on aiheuttanut imagotappion erityisesti metalliteollisuudelle. Alan opiskelijamäärät ovat laskeneet sekä nuorisoasteen koulutuksessa että työvoimakoulutuksessa. Työllistymismahdollisuudet toimialalla ovat kuitenkin mielikuvia valoisammat.

Suupohjan seutukunta
Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva
Suupohjan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 23 856 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 63 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 398 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 5 639
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,4 %, ja työttömiä
työnhakijoita oli 895.

Suupohjan seutukunta
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
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Elinkeinoelämä
Maataloustuotanto ja elintarvikkeiden jatkojalostus, metalli- ja koneteollisuus (erityisesti teollisuuden ja kaupan logistiset järjestelmät), sekä huonekalu- ja puusepänteollisuus
ovat merkittävimpiä vahvuuksia alueella. Kaupan ja palvelujen merkitys työllistäjänä on
vakaassa kasvussa.
Elintarviketeollisuudessa Atria Suomi Oy keskittää nautateurastustaan Kauhajoelle, jonne ollaan rakentamassa uutta teurastus- ja leikkuukapasiteettia. Ensi vuoden alkupuolella
valmistuvan rakennushankkeen kustannusarvio on noin 27 miljoonaa euroa. Laajennuksen
valmistuttua yritys lisää työvoimaansa Kauhajoen ja Suupohjan mittapuussa merkittävästi.
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Huonekalu- ja puusepänteollisuudessa näkymät ovat heikentyneet ja osa yrityksistä
on kohdannut vaikeuksia vähäisen tilauskannan takia. Usea pienyritys harkitsee toiminnan alasajoa kannattavuusongelmien johdosta. Toimialan näkymiä heikentävät myös ankara kilpailu sekä henkilöstön vinoutunut ikärakenne.
Seudulla on merkittävä materiaalinkäsittelyn ja kuljetinjärjestelmien yrityskeskittymä,
joka on läpikäymässä rakenteellisia muutoksia. Logistiikka-alalla ja metalliteollisuudessa
yritysten väliset erot tilauskantojen kehityksessä ovat huomattavia. Toiset lomauttavat tai
irtisanovat ja toiset harkitsevat uusien erikoisosaajien rekrytoimista. Esimerkiksi teuvalainen West Welding Oy on saanut merkittävän tilauksen UPM-Kymmene Oyj:ltä. Yritys valmistaa ja asentaa puudieselreaktorit Lappeenrantaan rakennettavaan uuteen puudieseljalostamoon.
Kauhajoelle on kehittynyt lähiseutuja palveleva kaupan keskittymä, joka on Seinäjoen
jälkeen monipuolisin Etelä-Pohjanmaalla. Kesko Oyj:n rakennuttama uusi kauppakeskus
avattiin keväällä. Kauppakeskuksessa toimii K-Citymarket sekä useita pienyrittäjiä. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Kauppakeskuksen aikaansaama työpaikkojen nettolisäys on noin 50 työpaikkaa.
Hoitoalalla työvoiman kysyntää on riittänyt ja uusia työpaikkoja on tiedossa. Alalle on
koulutettu jatkuvasti lisää työntekijöitä, jotka ovat työllistyneet erittäin hyvin. Myös uusia toimijoita on tulossa alueelle. Hoitokoti Tuulikello rakentaa kuluvan vuoden aikana Kauhajoelle 24-paikkaisen dementiayksikön, jonka kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa.
Energiasektorilta odotetaan selkeää kasvua lähivuosien aikana. Tuulivoimaan ja bioenergiaan liittyvien investointihankkeiden arvioidaan tuovan alueelle kymmeniä uusia työpaikkoja seuraavan kolmen vuoden aikana.
Aloittavien yritysten määrä on ollut vähäinen kaikilla päätoimialoilla. Seutukunnan konkurssihakemusten määrä oli kuitenkin vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuotta alhaisempi.

Työvoiman kysyntä ja työttömyys
Työllisyystilanteen ja työpaikkojen tarjonnan ei odoteta paranevan lähiaikoina. Sesonkiajan
työvoimatarpeita paikataan vuokratyövoiman käytöllä. Isoja rekrytointeja ei ole tiedossa, lukuun ottamatta Atrian teurastamolaajennuksen mukanaan tuomia henkilöstölisäyksiä. Lisätyövoimatarpeita arvioidaan olevan lähinnä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Myös osaavista maatalouslomittajista on jatkuvasti jonkin verran kysyntää.
Lähitulevaisuudessa varsinaista työvoimapulaa on ainoastaan lääkäreistä ja muista terveydenhuolto- ja sosiaalialan erityisosaajista. Myös perhepäivähoitajien osalta tilanne on
haasteellinen, koska kymmeniä hoitajia on siirtynyt eläkkeelle.
Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa noin 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
Nuorten osuus hakijoista on pysynyt korkeana, mutta heidän työttömyysjaksonsa ovat pysyneet kohtalaisen lyhyinä. Vaikeasti työllistettävien ja pitkäaikaistyöttömien määrän ennakoidaan kasvavan kuluvana vuonna. Työnhakijoiden työttömyysjaksot ovat pitenemässä hiljentyneen kysynnän johdosta.
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Negatiivinen ilmiö on, että yritysten sopeuttamistoimenpiteet ovat olleet luonteeltaan ankarampia. Aiempaa useammin ratkaisuna ovat olleet henkilöstön irtisanomiset, joista osa on
realisoitumassa vasta syksyn myötä. Positiivista on kuitenkin se, että työttömiksi jääneiden
ja työttömyysuhan alaisten uudelleen työllistymismahdollisuudet ovat kohtuullisen hyvät.

Seinäjoen seutukunta
Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kurikka, Lapua, Seinäjoki
Seinäjoen seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 125 436 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö
kasvoi 415 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 10 625 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli
32 123 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,6 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 4 478.
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Elinkeinoelämä
Seinäjoen seutukunnan avaintoimialoja ovat elintarvikkeiden jalostus, agroteknologia, koneja metalliteollisuus, rakennusteollisuus, puusepänteollisuus, sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Erityyppisillä kulttuuritapahtumilla on myös merkittävä rooli. Tulevaisuudessa liike-elämän palveluiden ja energia-alaan liittyvän yritystoiminnan merkityksen arvioidaan kasvavan.
Myös maataloudella on vahva asema alueella. Keskuskaupunki Seinäjoen kasvuvauhti on
ollut viime vuosina erittäin voimakasta, mikä on säteillyt positiivisesti myös lähiympäristöön.
Seudulla sijaitsevat merkittävät elintarvikkeita jalostavat yritykset, kuten Atria Oyj, Altia Oyj, Valio Oyj, Juustoportti Oy, sekä Suomen Rehu Oy. Viime vuosina erityisesti Atria ja
Valio ovat investoineet seutukunnassa aktiivisesti. Itikka osuuskunta ja maakunnan broilerintuottajat perustavat yhdessä broilerinrehutehtaan Ilmajoelle Koskenkorvan tehdasalueelle. Kiinteistöyhtiönä perustettavan tehtaan varsinaisesta tuotannosta vastaa Atria Oyj:n
omistama rehuyhtiö A-Rehu. Tehtaan kustannusarvio rehuvarastoineen on 14 miljoonaa
euroa. Tuotanto uudessa tehtaassa alkaa vuoden 2013 aikana.
Metalliteollisuudella on huomattava painoarvo seutukunnassa. Seinäjoen Seudun TEtoimiston alueella (Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka, Seinäjoki) metalliteollisuuden tilanne on
kohtuullinen, mutta yleinen epävarmuus on näkynyt yritysten tilauskannoissa, vaikkakin
erot jopa saman alatoimialan yritysten välillä ovat merkittäviä. Härmänmaan TE-toimiston
alueella (Kauhava, Lapua) merkittävimpiä yrityksiä ovat Finn-Power Oy, MSK Group Oy ja
Metso Power Oy. Energia-alaan liittyvillä yrityksillä on ollut kohtuullisen hyvä tilanne ja näkymät tulevaisuuteenkin ovat positiiviset. Kone- ja metalliteollisuusyritysten varovaisuus on
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lisääntynyt jo keväästä alkaen. Varovaisuudesta kertoo, että rekrytoinnit hoidetaan vuokrafirmojen välityksellä ja YT-neuvotteluja käydään herkästi, vaikka lomautustoteumat ovat
jääneet melko vähäisiksi.
Kaupan alalla investoinnit ovat edelleen kasvusuunnassa. Jouppiin kaavaillun ostospuisto Lakeuden Ankkurin maanrakennustöiden ennakoidaan käynnistyvän vuoden 2012
aikana. Hyvän pohjan alueen laajemmalle suunnittelulle ja markkinoinnille tarjoaa Seinäjoen kaupungin ja IKEA Real Estaten solmima aiesopimus uuden IKEA-tavaratalon rakentamisesta. Sopimus mahdollistaa IKEAn oman suunnittelun aloittamisen. Myös aikaisemmin valmistunut, valtatie 18 varrella sijaitseva, Pohjan kauppakeskus-alue on edelleen laajenemassa.
Matkailualalla näkymät ovat toiveikkaat ja uusia panostuksia on tiedossa. Kauhavalla
sijaitsevasta Powerparkista on muodostunut merkittävä matkailukohde, jonka palvelutarjonta laajenee vuosi vuodelta. Kalajärven matkailukeskukseen Seinäjoelle suunnitellaan
mittavia laajennuksia. Yleissuunnitelma pitää sisällään yhteensä 21 miljoonan euron investoinnit. Seutukunnassa järjestetään myös useita aluetaloudellisesti merkittäviä massatapahtumia (mm. Provinssirock, Tangomarkkinat, Vauhtiajot). Luovien alojen osalta seutukunnassa on panostettu merkittävästi esimerkiksi Seinäjoella sijaitsevan luovien alojen
keskuksen eli Rytmikorjaamon kehittämiseen.
Rakennusalalla on ollut pitkään positiivinen vire. Vilkkaan asuinrakentamisen ja kaupan
alan hankkeiden ohella myös julkinen sektori on työllistänyt rakentajia merkittävästi. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Seinäjoen kaupungin yhteishankkeena
rakennuttama uusi sairaala on luovutettu käyttöön otettavaksi. Juuri valmistunut rakennus
on Seinäjoella suurin rakennushanke vuosikymmeniin ja sen työllistävä merkitys on ollut
merkittävä. Uutta sairaalarakennusta käyttää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen terveyskeskus sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Yhteensä talossa on noin 1300
huonetta ja se on jatkossa 450 henkilön työpaikka. Toinen merkittävä hanke, eli Seinäjoen uusi kirjasto avattiin puolestaan käyttöön loppukesällä. Myös suunnitteluvaiheessa olevia rakennushankkeita on tiedossa kohtuullisen runsaasti. Esimerkiksi Seinäjoen Itikanmäen vanha teollisuusalue tulee uudistumaan merkittävästi seuraavan viiden vuoden aikana.
Puolustusvoimauudistuksen seurauksena Kauhavan lentosotakoulun toiminta loppuu
vuoden 2014 loppuun mennessä. Lakkauttamisen myötä Kauhavalta häviää reilut 300 työpaikkaa, mikä tulee heijastumaan aluetalouteen monella eri tavalla. Rakennemuutokseen
varautumisessa ja korvaavien työpaikkojen luomisessa tehdään tiivistä yhteistyötä valtion
aluehallinnon edustajien ja Kauhavan kaupungin kehittämiskeskuksen välillä. Toinen merkittävä muutos johtuu ammattikorkeakouluihin kohdistuneista leikkauksista. Seinäjoen ammattikorkeakoululla on meneillään yt-neuvottelut. Vähentämistarpeeksi on arvioitu noin 90
henkilötyövuotta.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneiden yritysten määrä on pudonnut selvästi viime vuodesta. Konkurssiin haettujen yritysten määrä oli alkuvuonna jonkin verran
normaalia suurempi.
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Työvoiman kysyntä ja työttömyys
Uusien avoimien työpaikkojen kokonaismäärämäärä on hienoisessa laskussa viime vuoteen verrattuna. Työvoiman kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä kaupallisella alalla sekä
sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Teollisuuden osalta näkymät ovat varovaiset, eikä isoja
rekrytointeja ole tiedossa. Teollisuuden rekrytoinneissa käytetään enenevässä määrin työvoiman vuokrausyritysten palveluita.
Terveydenhuolto- ja sosiaalialalla on rekrytointiongelmia useiden eri ammattien osalta. Erityisesti hammaslääkäreistä ja -hoitajista on krooninen pula. Lähi- ja sairaanhoitajien
kysyntä on kasvamassa, mutta saatavuus on edelleen heikkenemässä. Osaavan työvoiman saatavuusongelmia on esiintynyt myös useissa opetusalan ammateissa. Teollisuuden
osalta saatavuusongelmat ovat painottuneet korkeaa ammatillista osaamista vaativiin tehtäviin. Esimerkiksi hitsaajista sekä kone- ja metalliteollisuuden kokoojista on ollut ajoittain
pulaa. Härmänmaan TE-toimiston alueella työvoiman kohtaanto-ongelmat koettelevat laajasti myös majoitus- ja ravitsemisalaa.
Työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa noin 3 prosenttia viime vuotta korkeampi. Nuorisotyöttömyys on lähtenyt kasvuun aktiivitoimenpiteistä huolimatta. Erityishaasteen muodostaa kouluttamattomien ja opintonsa keskeyttäneiden tilanteen parantaminen.
Myös pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti työllistettävien määrä aiheuttaa haasteita.
Seinäjoen kaupungin valinta yhdeksi kokeilukunnaksi hankkeeseen, jossa pilotoidaan uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämiseksi, tuo tullessaan uudenlaista panostusta pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon.

Järviseudun seutukunta
Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli
Järviseudun seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 22 047 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 45 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 176 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 4 947
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,6 %, ja työttömiä
työnhakijoita oli 708.

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

0

Järviseudun seutukunta

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

172

TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu

alueelliset KEHITYsnäkymät 2/2012

Elinkeinoelämä
Hirsitaloteollisuudella, metalli- ja rakennustuoteteollisuudella sekä alumiinin jatkojalostuksella on suuri merkitys seutukunnalle. Myös alkutuotanto ja turkistalous ovat merkittäviä
elinkeinoja. Elinkeinoelämän palveluita ja kehittämistä koordinoi Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, johon kuuluvat Alajärvi, Soini ja Vimpeli, sekä alueen merkittävimmät yritykset.
Alueellisina uhkina koetaan epäsuotuisa ikärakenne ja negatiivinen muuttotase.
Hirsitaloteollisuutta harjoittavat yritykset Honkarakenne Oyj ja Finnlamelli Oy sijaitsevat Alajärvellä. Finnlamelli Oy on ostanut kaupungilta entisen Steelpa Oy:n tyhjillään olevan teollisuushallin, minkä myötä työpaikkojen arvioidaan lisääntyvän jonkin verran. Honkarakenne on puolestaan jatkanut toimintansa sopeuttamista. Toisaalta yhtiön panostuksista Venäjän kauppaan on saatu myönteisiä signaaleja.
Sahateollisuudessa tuotanto on pyörinyt kesäajan täydellä miehityksellä. Syksyn työtilanne näyttää kuitenkin epävarmalta. Myös puunsaannissa on ongelmia, koska runsaat
sateet ovat vaikeuttaneet toimintaa metsäautoteillä. Alan kannattavuus on ollut haasteellista, mikä näkyy myös investointien puutteena.
Alajärven ja Vimpelin rajalla on yksi Suomen kolmesta alumiiniteollisuuden keskittymistä, jonka arvioidaan jatkavan kasvu-uralla. Alumiinikeskittymä Alucenter Oy myy ja markkinoi jatkojalostettuja alumiinituotteita ja niistä edelleen valmistettuja osakokoonpanoja ja
valmiita lopputuotteita. Eurokriisi on näkynyt yritysten tilauskannoissa aiheuttaen epävarmuutta. Alueen merkittävin alumiinijalostaja Mäkelä Alu Oy on alkuvuoden hiljaisen ajan
jälkeen taas rekrytoimassa uusia työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin.
Muun metalliteollisuuden osalta tunnelmat ovat odottavia. Epävarmuutta on runsaasti,
mutta tilanne on hyvin mosaiikkimainen, sillä erot yritysten tilauskannoissa ovat merkittäviä. Esimerkiksi Rautaruukki on allekirjoittanut sopimukset kuorirakenteiden toimituksesta
Kladnossa sijaitsevan voimalaitoksen kattilarakennukseen sekä teräsrunkorakenteiden toimituksesta Paskovissa sijaitsevan sellutehtaan soodakattilarakennukseen. Kysymyksessä
ovat yhtiön ensimmäiset laajat Tšekin energiasektorille suuntautuvat toimitukset. Sopimukset tulevat työllistämään myös Vimpelin tehtaan henkilöstöä ja alihankintaketjua.
Rakennuseristeitä valmistava ThermiSol Oy on ostanut Vimpelissä toimivan Suomen
XPS Oy:n liiketoiminnan ja siirtänyt Pietarsaaren toiminnot Vimpeliin. Yritys on kouluttanut
uutta työvoimaa yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Heinäkuussa koulutuksesta valmistui
14 henkilöä, jotka työllistyivät joko vakituiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen. Myös
jatkossa näyttää siltä, että yritys tarvitsee lisätyövoimaa tuotantoonsa.
Turkisalalla on ollut hyvät suhdanteet viime vuosina ja sama suuntaus näyttää jatkuvan. Alan kannattavuuteen vaikuttavat kuitenkin muotivirtaukset ja valuuttakurssien muutokset. Turkistarhaus työllistää alueella sekä kausiluonteisesti että vakituisiin työsuhteisiin.
Viime vuosina ala on työllistänyt paljon ulkomaista työvoimaa. Turkistarhaustoiminnalta
vaaditut ympäristö- ja rakennusinvestoinnit ovat tuottaneet myös tilauksia alueen rakennusalan toimijoille.
Alajärven keskustassa uusi hotelliravintola Alvariini Oy aloitti toimintansa viime kesänä,
jolloin syntyi noin kymmenen uutta työpaikkaa. Kaupan alalla Etelä-Pohjanmaan Osuus-
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kauppa suunnittelee rakentavansa uuden marketin ja ABC-liikenneaseman. Toimitilojen rakentaminen on alkamassa syksyn aikana.
Vimpelissä on vireillä terveyskeskuksen tilojen saneeraus- ja laajennushanke, jonka selvitykset valmistunevat tämän vuoden aikana ja rakentaminen todennäköisesti ensi vuoden
aikana. Vimpeliin on suunnitteilla myös 29-paikkainen palveluasumisen yksikkö, joka sijoittuu Järviseudun sairaalan alueelle.
Soinin kunta on panostamassa merkittävästi tuulivoimaan. Kunta on tehnyt selvityksen
alueen soveltumisesta tuulivoiman tuottamiseen. Selvityksessä kävi ilmi, että alue on hyvin soveltuvaa tuulivoimarakentamiseen. Yksityinen tuulivoimayhtiö on osoittanut kiinnostusta investoida alueelle ja kunta on kaavoittamassa soveltuvia alueita, jotta rakentaminen
voidaan aloittaa.
Alkavien yritysten määrä on laskusuunnassa viime vuoteen verrattuna. Alajärvellä järjestetty YritysAreena-hankkeen yrittäjävalmennuskurssi päättyi vuoden alkupuolella. Aika
näyttää montako uutta yritystä sen myötä syntyy. Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärä oli alkuvuonna hieman normaalivuosia suurempi.

Työvoiman kysyntä ja työttömyys
Avoimien työpaikkojen määrä on ollut lähestulkoon ennallaan. Kaupan ja palveluiden piirissä kysyntä on ollut kohtuullisella tasolla, mutta teollisuuden ja sen tukialojen osalta työvoiman kysyntä on ollut selvästi viime vuotta heikompaa.
Osaavan työvoiman saatavuusongelmat kohdistuvat lähinnä opetusalan tehtäviin (aineenopettajat, luokanopettajat ja erityisopettajat) sekä sote-alan tehtäviin (lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, mielenterveyshoitajat, farmaseutit). Alueella on käynnissä lähihoitajakoulutusta, josta valmistuneiden työllistymisprosentti on todennäköisesti erittäin hyvä.
Työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa lähes 7 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Pitkäaikaistyöttömyys ja muu rakenteellinen työttömyys on
edelleen kohtuullisen korkealla tasolla. Haasteita asettaa erityisesti seutukunnan ikärakenne. Työttömistä työnhakijoista noin puolet on yli 50-vuotiaita. Nuorten osalta tilanne on säilynyt jopa ennakoitua parempana. Toisaalta nuorisoikäluokkien pieneneminen tulee aiheuttamaan omat haasteensa jo lähivuosina.
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Kuusiokuntien seutukunta
Alavus, Kuortane, Töysä, Ähtäri
Kuusiokuntien seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 22 684 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 19 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 947 toimipaikkaa, joissa työskenteli 4 954 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,8 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 768.
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−

Kuusiokuntien seutukunta

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Elinkeinoelämä
Seutukunnan merkittävimpiä teollisuustoimialoja ovat puutuoteteollisuus, metalliteollisuus
ja alumiinin jatkojalostus (alumiiniveneet ja -profiilit). Vähittäiskaupalla, matkailulla, sekä
liikunta- ja hyvinvointialalla on myös merkittävä rooli.
Teollisuudessa tilanne on edelleen kohtuullinen ja laajoilta lomautuksilta on vältytty. Ähtärissä toimiva alumiiniveneteollisuus muodostaa ympärilleen alueelle tärkeän yrityskeskittymän, jonka näkymät ovat suhteellisen valoisat. Veneteollisuuden tilauskanta on kuitenkin normaalia alhaisempi, mikä saattaa johtaa sopeuttamistoimenpiteiden käynnistymiseen syksyn aikana.
Matkailu oheispalveluineen on merkittävä toimiala seutukunnassa. Vilkkaan kotimaanmatkailun johdosta alan näkymät ovat melko myönteiset. Uusien avauksien ja infrastruktuurihankkeiden odotetaan luovan uutta kasvupotentiaalia. Esimerkiksi Ähtärin kaupunki ja
alueen matkailuyrittäjät avasivat kesällä 2011 venäjänkieliset matkailusivustot, jonka myötä venäläisturistien virta on kasvanut alueella selvästi.
Vähittäis- ja tukkukaupan tarjonta on runsasta ja alan näkymät ovat myönteiset. Töysän Tuurissa sijaitsevan kauppakeskittymän vetovoima on hyvä. Lähialueelle suunnitellun
uuden kauppakeskittymä Tuurinportin kunnallistekniset rakennustyöt ovat valmistuneet.
Alueelle voidaan rakentaa yhteensä 27 000 kerrosneliömetriä. Esimerkiksi rautakaupalle,
huonekalukaupalle tai autokaupalle olisi alueella tilausta. Alavuden keskustaan on puolestaan avattu Kauppakeskus Kyntäjä, jolla tavoitellaan kaupungin ydinkeskustan viihtyvyyden ja palvelutarjonnan parantamista.
Kuortaneen liikunta- ja yrityspuiston aluesuunnitelmat valmistuivat viime kesänä. Mikäli
kaikki suunnitelmat toteutuvat, Kuortaneen urheiluopiston alue samoin kuin alueella oleva
toiminta laajenevat ja kehittyvät lähivuosina reippaasti. Motiivi Oy:n toteuttamassa suunnitelmassa opiston alueelle on hahmoteltu uutta tilaa useaan eri rakennukseen yhteensä 14
700 neliön edestä, ja kustannusarvio on noin 27 miljoonaa euroa.
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Muista lähitulevaisuuden investoinneista merkittävimpiä ovat Ähtäri-hallin ja Alavuden
palvelukodin laajennukset, sekä Alavudelle ja Kuortaneelle rakennettavat uudet päiväkodit.
Uusia yrityksiä on perustettu alkuvuonna normaalivuosia vähemmän. Viime vuoteen
verrattuna tilanne on kuitenkin hieman valoisampi. Kuluneen vuoden konkurssihakemusten osalta tilanne ei juurikaan poikkea normaalista. Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärällä mitattuna tilannekuva on kuitenkin jonkin verran normaalia synkempi.

Työvoiman kysyntä ja työttömyys
Työllisyystilanne alueella on edelleen kohtuullinen, vaikka uusrekrytointien määrä on laskusuunnassa. Työvoiman kysynnän ei odoteta oleellisesti kasvavan lähikuukausina. Työvoiman kysyntää ennakoidaan olevan ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, erityisesti hoitotyössä.
Osaavan työvoiman saatavuusongelmat ovat pääosin kohdistuneet sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen erityisosaajiin ja opetustehtävissä toimiviin. Ongelma-alojen kohtaantotilanteen ennakoidaan edelleen heikkenevän. Sote-alan osalta valoa tilanteeseen tuo sairaanhoitajien aikuiskoulutusopintojen järjestäminen Ähtärissä ensi vuoden alusta alkaen.
Myös metallialan osaajista on ajoittain pulaa. Alumiinin ja ruostumattoman teräksen käsittelytaidot korostuvat osaamisvaatimuksissa. Lisäksi runsaasti matkustamista vaativiin asennustehtäviin on hankala löytää hakijoita.
Työttömien työnhakijoiden määrä on kohonnut 4,5 % viime vuoden kesäkuusta. Nuorisotyöttömyyden suhteen tilanne on kohtuullinen, mutta rekrytointien vähäisyydestä johtuen työllistymistilanne on heikkenemässä. Pitkäaikaistyöttömyyden osalta tilanne säilyy
haasteellisena, koska työttömyysjaksot ovat pitkittymässä. Yritysten sopeuttamistarpeet
ovat olleet kaikkiaan melko vähäisiä. Henkilökohtaisten lomautusten määrä on ollut kohtuullinen. Myöskään lukumääräisesti merkittäviä ryhmälomautuksia ei ole ollut.

Lisätietoja
Erikoistutkija
Timo Takala
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 027 708
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Pohjanmaan ELY-keskus
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Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella asui kesäkuun 2012 lopussa 247 711 henkilöä. Alkuvuoden aikana
kasvua oli 121 henkilöä. Vuonna 2010 Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli 18 639 toimipaikkaa, joissa työskenteli 64 991 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli
6,5 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 8 098.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Pohjanmaan ELY-keskusalueen vahvuutena on voimakas teollisuus. Vientiin suuntautunutta
suurteollisuutta on Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa ja niiden alihankintaverkostot
tuovat työtä myös muualle maakuntiin. Vaasanseudun energiaklusteri on jopa Pohjoismaiden suurin lajissaan. Maa- ja metsätalous on koko maahan verrattuna toinen tärkeä toimiala, jossa on erikoistunutta tuotantoa niin lasinalaistuotannossa kuin turkistarhauksessakin. Julkiset palvelut ovat suurin työllistävä toimiala mutta yksityisten palvelujen osuus on
selvästi koko maata alhaisempi. Rakentaminen on pysynyt vilkkaana.
Alueen haasteena onkin juuri suuri riippuvuus teollisuudesta ja sen globaaleista markkinoista. Maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut näkyvät välittömästi yritysten tilauskannoissa ja työllisyydessä. Alue selvisi tosin erittäin hyvin vuoden 2009 taantumasta koko
maahan verrattuna mutta paineet tuotannon siirtämiseen halvempien tuotantokustannusten maihin ja lähemmäksi markkinoita kasvavat.

Yleinen tunnelma alueella
Pohjanmaan kauppakamarin huhtikuun Business Panelin mukaan yli puolet alueen teollisuus- ja palvelualojen yrityksistä ja kaupan alan yrityksistä hieman alle puolet piti yleistä tunnelmaa normaalina ja optimistisia oli kaikilla toimialoilla enemmän kuin pessimistejä.
Saldoluku oli siis positiivinen ja parempi kuin marraskuun mittauksessa.
Keväällä ELY-keskusalueen te-toimistoissa tehdyn työvoima- ja koulutustarvetutkimuksen (TKTT) mukaan tunnelmat olivat myös pääosiltaan myönteisiä. Esimerkiksi Vaasanseudun energiaklusterin yritykset arvioivat rekrytoivansa vuoden sisällä lisää työvoimaa.
Elinkeinoelämän keskusliiton elokuun suhdannebarometrin mukaan Pohjanmaan (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa) teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne kohentui hieman keväällä ja alkukesällä, mutta oli yhä normaalia huonompi. Suhdanneodotukset ovat lievästi aiempaa heikommat, sillä suhdannenäkymien saldoluku oli
heinäkuussa -18. Huhtikuussa saldoluku oli -6. Suhdanneodotukset ovatkin vähän koko
maan keskiarvoa synkemmät. Tilaustilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta tavanomaista heikompi. Tilauskannan saldoluku oli heinäkuussa -9. Henkilökuntaa palkattiin aavistuksen verran lisää kevään ja alkukesän aikana. Henkilöstömäärä pysynee ennallaan loppukesän kuluessa. Investointeja arvioidaan olevan vuoden takaista enemmän.
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Alueen palveluyritysten suhdanteet kohentuivat kevään ja alkukesän aikana. Tämänhetkinen tilanne on edelleen hieman normaalia huonompi, saldoluku -7. Lähitulevaisuuden odotukset ovat parantuneet viime kuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa 3, kun saldoluku oli huhtikuussa -25. Pohjanmaan palveluyritysten suhdannenäkymät ovat hieman koko maan keskiarvoa suotuisammat. Myyntimäärät pysyivät huhtikesäkuussa keskimäärin ennallaan. Myynnin ennakoidaan lisääntyvän hieman kesän lopulla. Henkilökunnan määrä säilyi muuttumattomana kevään ja alkukesän aikana. Työvoiman odotetaan pysyvän keskimäärin ennallaan lähikuukausinakin.
Yleistä tunnelmaa syksyllä voidaan luonnehtia lähinnä odottavaksi. Tunnelmaan vaikuttaa eniten epätietoisuus siitä, miten euroalueen valtioiden velkakriisi hoidetaan ja mitä
heijastusvaikutuksia sillä on alueen elinkeinoelämään. EU on kuitenkin edelleen alueen
teollisuuden tärkein vientialue vaikka erityisesti Aasian markkinoiden merkitys onkin viime
vuosina kasvanut.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Viime syksystä lähtien on uumoiltu kansantalouden suhdanteiden kääntyvän jälleen laskuun. Koko maan teollisuustuotanto onkin supistunut jo kuusi kuukautta (tammi-kesäkuu)
edellisvuoteen verrattuna ja myös koko bkt on vuoden toisella neljänneksellä supistunut.
Teollisuuden uudet tilaukset ovat olleet laskussa neljä kuukautta (maalis-kesäkuu). Myös
EU-maiden koko bkt ja teollisuustuotannon trendi ovat kääntyneet laskuun. Jopa Saksassa teollisuuden kesäkuun %-vuosimuutos oli negatiivinen. Pahiten olivat taantuneet eteläisen Euroopan velkaiset kriisimaat. Lähiajan taloussuhdanteisiin vaikuttaakin ratkaisevasti edelleen se, miten näiden maiden talousongelmat saadaan ratkotuksi ja miten euro-alueen kokonaisuudessaan käy. Lisää globaalia huolta aiheuttavat viestit Kiinan kasvuvauhdin hiipumisesta ja USA:n velkaantumisen kiihtymisestä.
Tutkimuslaitosten bkt-ennusteet tälle vuodelle vaihtelevat nollakasvun molemmin puolin eikä työttömyyden odoteta paisuvan vuoden 2009 mittoihin. Ensi vuodelle ne odottavat talouden elpymistä kuitenkin sillä ehdolla, että edellä mainitut uhkakuvat eivät toteudu. Tuoreimpien tietojen mukaan kuitenkin valtiovarainministeriö on hieman heikentämässä ensi vuoden kasvuarvioitaan.
Tämän vuoden maaliskuun loppuun saakka ulottuvassa tarkastelussa Pohjanmaan
teollisuuden liikevaihtotrendi oli hienoisessa kasvussa ja selvästi kaikkia muita maakuntia
korkeammalla tasolla. Keski-Pohjanmaalla trendi on kääntynyt vuodenvaihteessa laskuun
mutta on edelleen maakunnista toiseksi korkeimmalla tasolla. Myös teollisuuden viennin
liikevaihtotrendi oli Pohjanmaalla korkeimmalla tasolla vaikka vuoden alussa kasvu olikin
taittunut. Keski-Pohjanmaalla vientitrendi on laskenut jo pidemmän aikaa. Koko yritysliikevaihdon trendi oli niin ikään Pohjanmaalla paras ja vahvassa kasvussa. Keski-Pohjanmaallakin trendi oli kääntynyt tämän vuoden puolella nousuun ja oli maakuntien neljänneksi korkeimmalla tasolla. Nämä erinomaiset liikevaihtotrendit ovat heijastuneet luonnollisesti henkilöstötrendeihin. Niinpä Pohjanmaan teollisuuden henkilöstötrendi oli edelleen kasvussa
ja selvästi maakuntien paras, Keski-Pohjanmaan ollessa kolmantena. Koko yrityshenkilöstön trendivertailussa Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa jakavat ykkössijan.
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Pohjanmaan maakunnassa työttömyys oli kesäkuussa samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin mutta Keski-Pohjanmaalla työttömyyden kasvu jatkui. Pohjanmaan työttömyysaste oli kesäkuussa Manner-Suomen maakuntien alhaisin (6,3 %) ja Keski-Pohjanmaan
neljänneksi alhaisin (8,6 %).
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) huhtikuun ennusteen mukaan molemmissa
maakunnissa jäätäisiin tänä vuonna bkt:n muutoksessa alle prosenttiin. Ensi vuonna Pohjanmaalla kasvu lähenisi kolmea ja Keski-Pohjanmaalla kahta prosenttia. Työllisyys paranisi Pohjanmaalla molempina vuosina mutta Keski-Pohjanmaalla vasta ensi vuonna. Myös
ETLA on ilmoittanut syyskuun ennusteessaan laskevansa ainakin ensi vuoden kasvuennusteitaan.
Koko ELY-alueen ehdottomasti keskeisimpiä toimintoja ovat energiaklusteriin kytkeytyvät toimialat: energiatuotannon, metallituotteiden, koneiden ja laitteiden sekä sähkölaitteiden valmistuksen ja niiden huollon ja korjauksen toimialat. Myös klusterin insinööri- ja
suunnitteluyritysten merkitys kasvaa jatkuvasti. Lisäksi klusterin investoinnit tuovat runsaasti työtä rakennusalalle. Energiaklusterin avainyritysten tilauskanta onkin säilynyt hyvällä tasolla ja uusia investointeja on tulossa. Energian säästöön ja käytön tehostamiseen
liittyvä kysyntä kasvaa globaalisti kiihtyvällä nopeudella joten alueen energiaklusterin tulevaisuuden näkymät ovat erinomaiset.
Kokkolan seudun suurteollisuus on toinen tärkeä keskittymä. Se koostuu kemian teollisuudesta ja metallinjalostuksesta. Se on vakaassa tilanteessa eikä siihen kohdistu tiedossa
olevia uhkia. Pietarsaaren seudulla metsäteollisuuden rakennemuutos jatkuu mutta elintarviketeollisuus on voimakkaassa myötätuulessa. Suupohjan rannikkoseudun toipuminen
Kaskisten Metsä Botnian tehtaan lakkauttamisesta kangertelee. Kaustisen seutukunnassa
tunnelma on muuttunut negatiivisemmaksi ja varovaisuus on lisääntynyt.
Kaupan ja palvelujen aloilla on tulossa suuria investointeja. Ne keskittyvät lähinnä Vaasan, Kokkolan ja Pietarsaaren seuduille. Tulossa oleva laaja kuntauudistus saattaa osaltaan tuottaa suuria muutoksia julkisen sektorin alueelliseen palvelurakenteeseen.
Maamme turkistarhoista on ELY-alueella kaksi kolmasosaa ja se työllistää suoraan noin
tuhat henkilöä. Turkisten hinnat ovat viime vuosina olleet hyvät ja elinkeino onkin merkittävä Kaustisen, Pietarsaaren ja Vaasan seutukunnissa.
Alueen logistisessa asemassa saavutettiin uusi virstanpylväs, kun Vaasan ja Seinäjoen
välinen rautatie saatiin viimein sähköistetyksi. Se mahdollistaa työmatkaliikenteelle muitakin
mahdollisuuksia kuin yksityisautoilun. Vaskiluodon sillan perusparannus puolestaan edesauttaa Vaasan sataman tehokkaamman hyödyntämisen alueen teollisuudelle. Kokkolan ja
Pietarsaaren satamissa on myös parannusinvestointeja, samoin Kruunupyyn lentokentällä. Kokkolan – Ylivieskan kaksoisraiteen rakentaminen viivästyy. Lentoliikenne on Vaasan
kentällä kasvanut voimakkaasti ja suoria yhteyksiä Eurooppaan on parannettu. Huolenaiheena ovat Vaasan ja Uumajan välisen laivayhteyden vaikeudet. Suupohjan radan perusparannusta toivotaan myös. Tieverkon rapautuminen kaikilla tasoilla on hälyttävää.
Tuulivoimarakentamisessa olisi tulossa suuria investointeja pitkin Pohjanlahden rannikkoa
mutta ne ovat viivästyneet kaavoituksen kankeuden vuoksi. Sama koskee suuria marketinvestointeja, joissa odotetaan kaavapäätöksiä pikaisesti. Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisen uskotaan poikivan paljon alihankintaa myös Pohjanmaan ELY-alueelta.
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Työttömyyden määrä ja rakenne
Vuoden 2012 alkupuoliskolla työttömiä oli Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella keskimäärin 7686 henkilöä. Se on 46 enemmän kuin edellisenä vuonna. Tilanne avoimilla työmarkkinoilla ei kuitenkaan ole heikentynyt, sillä työttömiä oli eri toimenpiteissä 450 henkilöä edellistä vuotta vähemmän. Työttömien osuus työvoimasta oli Pohjanmaalla ELY-alueiden alhaisin, 6,4 %. Koko maassa vastaava lukema oli 9,2 %. Työttömyys alueella on pysytellyt
eri kuukausina samalla tasolla kuin vuosi sitten. Ryhmälomautuksia oli vuoden alusta keskimäärin 122 henkilölle. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 97 henkilöä. Kasvua siinä oli
25 %, kun koko maassa ryhmälomautusten määrä lisääntyi 80 %.
Vuoden alkupuoliskon työttömyys väheni Pohjanmaalla 2,8 %, mutta lisääntyi KeskiPohjanmaalla 1,9 %. Pohjanmaan maakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli 5,9 %,
mikä oli paras lukema koko maassa. Keski-Pohjanmaalla vastaava lukema oli 8,4 %, mikä
oli neljänneksi paras lukema. Seutukunnittain alueella työllisyystilanne koheni etenkin Suupohjan rannikkoseudun (työttömiä 5,8 % vähemmän), Pietarsaaren (-4,3 %) ja Kyrönmaan
(-3,9 %) alueilla. Työttömyys paheni Kaustisen (+ 9 %), Kokkolan (+6,3 %) ja Vaasan (+2,4
%) seutukunnissa.
Nuorten työttömien määrä ELY-keskuksen alueella oli keskimäärin 1036 henkilöä, mikä
on yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Koko maassa nuorten työttömyys lisääntyi 3,5 %.
Yli- 55-vuotiaiden työttömien määrä oli keskimäärin 2122 henkilöä, mikä on 70 enemmän
kuin edellisenä vuonna. Ulkomaalaisten työttömien määrä oli keskimäärin 612 henkilöä. Se
on 50 henkilöä eli 8,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Koko maassa vastaava työttömien määrä lisääntyi 4,1 %. Täytyy kuitenkin muistaa, että ulkomainen työvoima on kasvanut yli 10 % ja on tällä 3570. Ulkomaalaisten työttömien osuus työvoimasta oli ELY-keskuksen alueella 17,1 % ja koko maassa 23,6 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 1576 henkilöön. Se on 60 enemmän kuin vuonna 2011.
Eri ammattiryhmissä vuoden aikana ei suuriakaan muutoksia ole tapahtunut. Työttömyys on lisääntynyt eniten rakentamisen ammateissa (+107 henkilöä) ja vähentynyt eniten terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateissa (-33 henkilöä).

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työllisyystilanteen ennustamista vaikeuttaa Euro-alueen kehittymisen epätietoisuus. Tilastokeskuksen mukaan avoimet työpaikat ovat koko maassa lisääntyneet pienissä mutta vähentyneet suurissa yrityksissä. Todennäköisesti Pohjanmaan ELY-alueen työllisyys teollisuudessa ja rakentamisessa heikkenee lievästi edellisestä vuodesta. Palveluyrityksissä
työllisyyden odotetaan paranevan vähän edellisestä vuodesta. Ryhmälomautukset ovat
syksyä kohden selvästi lisääntyneet. Osaavan työvoiman saatavuudessa ei odoteta suuria
muutoksia. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen vaikeaa ja nuorisotyöttömyys on kasvanut.
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Vaasan seutukunta
Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vaasa, Vöyri
Vaasan seutukunnan alueella asui kesäkuun 2012 lopussa 93 725 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli 147 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 6 071 toimipaikkaa, joissa työskenteli 27 634 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,9 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 3 160.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Vaasan seutukunnan vahvuutena on positiivinen väestökasvu sekä hyvä työllisyystilanne.
Seutukunnan alueella asui vuoden 2011 lopussa 93 865 asukasta, vuoden 2011 aikana
kasvua oli 1087 henkilöä. Väestön kasvua lisäsi syntyneiden enemmyys ja nettomaahanmuutto. Myös nettomaassamuutto oli vuonna 2011 positiivinen. Kesäkuussa 2012 seutukunnan työvoiman määrä oli 45 720 henkilöä ja työttömyysaste 6,9 %, joka on maan alhaisempia lukuja. Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 755, mikä on sata vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Energian tarve kasvaa maailmassa, mikä lisää uusiutuvien energialähteiden ja teknologian kysyntää. Energiateknologioista on muodostumassa Suomen viennin veturi. Vaasan seutukunnan alueella sijaitsee Pohjoismaiden suurin energiakeskittymä. Tähän energiaklusteriin kuuluu yli 120 yritystä, joista usea on alansa globaali markkinajohtaja. Energiaklusteriin kuuluvien yritysten liikevaihto on 4 miljardia euroa, josta 70 % tulee viennistä.
Energiaklusteriin kuuluvissa yrityksissä työskentelee noin 10 000 henkilöä.

Yleinen tunnelma alueella
Yritysten tilauskanta on pysynyt jokseenkin ennallaan. Kesäkuussa avoimia työpaikkoja
oli sata vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Verrattaessa pidemmällä aikajaksolla keskimääräisissä luvuissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, vaikka kuukausittaisia eroja on.
Kesätyöpaikkoja näyttää olevan yhtä paljon kuin viime vuonna. Yt –neuvotteluja on käynnissä muutamissa pk-yrityksissä, niiden tulokset eivät ole vielä tiedossa. Vuokratyövoiman
käyttö vaikeuttaa muutosten ennakointia. Irtisanomisia on ollut jonkun verran. Epävarmuutta on edelleen ilmassa.
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Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Energiaklusterin tilauskanta on pysynyt ennallaan. Isoin valmistumassa oleva investointi
ja rakennuskohde on West Energy Oy:n jätevoimala Mustasaaressa. Tavoitteena on, että
jätevoimalan testiajot tehdään kesällä ja että sen tuotannollinen käyttö alkaa vuoden 2013
alussa. ABB:n ja Wärtsilän tilauskantojen nousu on tasaantunut. Molemmat firmat tiedottavat uusista tilauksista sekä rekrytoivat tasaisesti toimihenkilöitä, erityisesti insinöörejä.
Palveluntuottajien ja alihankkijoiden tilanne on pysynyt ennallaan. Mm Citec Oy Ab on
aloittanut uusien tilojen rakennustyöt ja tulee palkkaamaan lisää insinöörejä asiantuntijatehtäviin. Tuulivoimaloihin ja muun uuden energian tuotantoon ja energiansäästöön liittyvässä suunnitteluliiketoiminnassa ollaan odottavalla kannalla. Vaskiluodon Voima investoi biokaasutuslaitoksen rakentamiseen Vaasaan. Merventon tuulivoimalan prototyyppi on
noussut Sundomiin. Vaasa Parksin Runsorin toimitilat ovat täynnä ja uusien tilojen rakentamispäätös on tehty. Incap on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen mm. tuuligeneraattoreita valmistavan The Switch Engineering Oy:n kanssa. Ensimmäiset toimitukset alkoivat
Incapin Vaasan tehtaalta maaliskuussa 2012.
Talotehtailla on ollut yt-neuvotteluja, joista on seurannut pienempiä irtisanomisia. Uhkaavat lomautukset eivät vielä ole toteutuneet. Rakentamisessa käynnissä olevat isot kohteet ovat Sepänkylän ohitustie, jonka kustannukset nousevat yli 40 miljoonan euron. Tämä
suurhanke valmistuu vuoden 2014 lopulla. Vaskiluodossa on menossa siltojen vahvistustyöt. Liikenteelle uudet sillat avataan kesäkuussa 2013. Siltatöiden kustannusarvio on 5,2
miljoonaa euroa. Kuntasektorilla on useita peruskorjaus- ja laajennushankkeita. Asuntorakentaminen ja peruskorjaukset työllistävät tällä hetkellä hyvin. Mustasaareen tulevan hevosurheilukeskuksen pohjatyöt ovat alkaneet ja rakentaminen on käynnistynyt keväällä.
Vähittäiskaupan tilanne on vakaa. Isoilla kauppaketjuilla on tontteja/tonttivarauksia investointipäätöksiä varten odottamassa. Risön ja Liisanlehdon alueiden kaavoitus etenee
hitaasti.
ContactCenter -toimiala työllistää n. 600 työntekijää ja tilanne on tällä hetkellä vakaa.
IT -alalla ei ole merkittäviä muutoksia. Hoiva-alalla on yksityinen toiminta vahvistunut sekä
valtakunnallisten yritysten toimipisteissä että paikallisissa yrityksissä. Pienyrityksiä perustetaan toimialalle koko ajan lisää.
Alkutuotannossa maatalousinvestointien määrä väheni vuonna 2011 huomattavasti verrattuna vuoteen 2010. Tämä johtunee osin yleisestä epävarmuudesta talouden kehityssuunnasta ja Maaseudun kehittämisrahaston tilanteesta. Tänä vuonna on jo viitteitä siitä, että investointien määrä olisi taas lisääntymässä. Vuonna 2011 Vaasan seutukunnalle
myönnettiin avustusta n. 800 0000 euroa ja korkotukilainaa noin 2, 5 miljoonaa euroa. Turkistarhoilla on erityisen hyvä tilanne
Logistiset yhteydet ja saavutettavuus: lentoyhteydet toimivat hyvin. Vaasan lentokentän
matkustajamäärät kasvoivat 18 prosenttia vuonna 2011 ja lentoyhteyksiä on niin kotimaan
sisäisiä kuin ulkomaillekin. Lentorahtikeskuksen valtion avustusrahoituspäätös on saatu,
kuntien rahoituspäätös on tulossa. Vaasan ja Seinäjoen välinen junaradan sähköistys on
valmistunut. Rahtiliikenne Vaskiluodon satamasta toimii konkurssipesän nimiin ja sen va-
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kinaistamiseksi on perustettu Vaasan ja Uumajan kaupunkien omistama varustamoyhtiö.
Tieverkon parannuksia sekä 3- että 8-valtatiellä kaivataan.
Uusien yritysten perustaminen on hidastunut, päätöksiä valmistellaan hitaammin ja perusteellisemmin taloudellisesta epävarmuudesta johtuen. Uudistuvaan energiaan liittyviä
yrityksiä on tullut Vaasaan ja lisää on suunnitteilla. Vuoden 2011 aikana uusia yrityksiä perustettiin yhteensä 450 kpl, joista 220 viimeisen puolen vuoden aikana. Lopettamisia on ollut vähäisessä määrin ja vain yksittäisiä konkursseja.
Merkittävät julkiset ja yksityiset investoinnit: Sepänkylän ohitustie, Vaskiluodon sillan
uusiminen, WestEnergy, Pohjolan Voima/ Vaskiluoto, Vasa Parks, Hevosurheilukeskus.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on koko maan paras työllisyystilanne, mikä näkyy
seutukunnan työttömyysluvuissa: kesäkuussa 2012 työttömyysaste oli 6,9 %. Vaasassa ja
Helsingissä on yli 50 000 asukkaan kaupungeista toiseksi paras työllisyystilanne. Vaasan
seutukunnan kunnista alle 4 prosentin työttömyysaste on Korsnäsissä.
Vaasan seutukunnassa työttömistä naisten (47,5 %) työttömyysosuus on noussut ja yli
50-vuotiaiden (31,7 %) laskenut verrattuna edelliseen kesäkuuhun. Sekä pitkäaikais- että
ja nuorisotyöttömyys ovat hienoisessa kasvussa.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Energiaklusteriyrityksiin rekrytoidaan jonkin verran. Kevään TKTT-kyselyiden metalli- ja
sähköalanyritykset arvioivat rekrytoivansa 5 % lisää henkilökuntaa vuoden sisällä. Henkilöstöpalvelua tuottavien yritysten määrä on alueella merkittävä.
Työvoimapula: perhepäivähoitajat, lastentarhanopettajat, erityisopettajat, siivoojat, laitoshuoltajat, eri alojen insinöörit, työnjohtajat, raskaankaluston asentajat, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, lähihoitajat, hammashoitajat, terveyskeskus- ja erikoislääkärit, papit,
muurarit, kirvesmiehet, putkiasentajat, rakennuspeltisepät, kokit, kirjanpitäjät. Metallin ammattilaisista alkaa olla puutetta. Maanrakennustoimialalla on pulaa osaajista sekä työnjohto- että suunnittelupuolella. Tilastokeskuksen tutkimuksessa tammikuusta maaliskuuhun
ovat 42 % alueemme yrityksistä kokeneet rekrytointiongelmia.
Eläkkeelle siirtyviä ikäluokkia on eri ammattiryhmissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tänä vuonna aiempaa enemmän. Työmarkkinoille valmistuvia ja palaavia ikäluokkia
on aiempaa vähemmän. Kun lisäksi ennakoidaan uusia työpaikkoja avautuvan vielä edellisvuotta ripeämmin, tulee haasteelliseksi löytää osaavia tekijöitä. Bothnia Work ja EURES
ovat mukana rekrytoimassa osaavaa työvoimaa ulkomailta.
Nuorisotyöttömyys on huolestuttavasti nousussa vuodentakaiseen tilanteeseen nähden
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Kyrönmaan seutukunta
Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö
Kyrönmaan seutukunnan alueella asui kesäkuun 2012 lopussa 17 656 henkilöä. Alkuvuoden aikana kasvua oli 12 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 503 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 2 596
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 5,7 %, ja työttömiä
työnhakijoita oli 470.
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Kyrönmaan seutukunnan alueella asui vuoden 2011 lopussa 17 640 asukasta. Vuoden 2011
aikana kasvua oli 47 henkilöä. Väestön kasvoi kaikilla osa-alueilla: syntyneiden enemmyys,
maahanmuutto, maassamuutto. Huhtikuussa 2012 työvoiman määrä oli 8 210 henkilöä.

Yleinen tunnelma alueella
Yleinen tunnelma on positiivinen. Seutukunnan tilanne riippuu paljon Vaasan elinkeinoelämässä tapahtuvista muutoksista. Vaasan kaupunki ja Vähänkyrön kunta yhdistyvät vuodesta 2013 alkaen.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Tilauskannat ovat kohtuullisella tasolla. Kolmostien liittymäuudistukseen on myönnetty valtion tukea vuodelle 2014. Vaasan kärkiyritysten heijastusvaikutukset näkyvät Kyrönmaalla.
Alueella perustettiin 1.7.–31.12.2011 aikana yhteensä 40 uutta yritystä, jotka toimivat mm.
hyvinvointipalvelu- ja kotipalvelualoilla. Kun yksi siivousalan yritys on lopettanut, tilalle on tullut pari uutta yritystä. Lopettamisia on ollut niukasti, omistajavaihdoksilla on myös toimintaa
jatkettu. Kaikissa kunnissa on käynnissä julkisten tilojen uusrakentamista ja peruskorjaamista. Kunnat ovat kaavoittaneet uusia asuntoalueita ja omakotirakentaminen on vilkasta.
Alkutuotannossa investointien määrä väheni vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtunee yleisestä talouden epävarmuudesta. Tänä vuonna on viitteitä siitä, että
investointien määrä olisi taas lisääntymässä. Vuonna 2011 tehtiin Kyrönmaan seutukunnalle 8 myönteistä päätöstä koskien maatalouden investointitukea. Avustusta myönnettiin
n. 100 000 euroa ja korkotukilainaa n. 400 000 euroa.
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Työttömyyden määrä ja rakenne
Kesäkuussa 2012 Kyrönmaan seutukunnan työttömyysaste on 6,4 %, joka on hiukan korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Seutukunnan kolmen kunnan työttömyysasteissa ei ole
suuria eroja. Naisten osuus työttömien määrästä on hieman noussut (46,0 %), mutta yli
50-vuotiaiden työttömien osuudessa (40,9 %) on tapahtunut hienoista laskua edelliseen
kesäkuuhun verrattuna. Yli vuoden työttömänä olleiden osuus (16,4 %) sekä nuorisotyöttömyys (14,7 %) on sen sijaan kasvanut.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Kyrönmaan seutukunnasta työssäkäynti on vahvasti Vaasaan ja myös Seinäjoelle. Isojen
yritysten hyvät tilauskannat heijastuvat seutukunnan alihankinta- ja palvelutuottajayrityksiin. Määräaikaisia lomautuksia on alueen metallialan yrityksissä. Työvoimapulaa on seuraavissa ammateissa: sairaanhoitajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät, eritysopettajat, lastentarhaopettajat, ryhmäperhepäivähoitajat, lastenhoitajat, siivoojat ja laitoshuoltajat, keittäjät, rakennustyöntekijät ja peltisepät.

Pietarsaaren seutukunta
Kruunupyy, Luoto, Pietarsaari, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy
Pietarsaaren alueella asui kesäkuun 2012 lopussa 49 839 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö lisääntyi 161 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 3 670 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 13 568
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 5,9 %, ja työttömiä
työnhakijoita oli 1 338.
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Yleinen tunnelma alueella
Työllisyystilanteen positiivinen suuntaus on jatkunut. Alueen viidestä kunnasta on kaikissa,
paitsi keskuspaikka Pietarsaaressa, melkein täystyöllisyys. Myös Pietarsaaren tilanne on
parantunut, työttömyysaste on alle koko maan lukeman. Erityisesti yrityksillä Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnissa on vaikeuksia rekrytoida ammattitaitoista työvoimaa. Työperäinen maahanmuutto kasvaa vakaasti. Hoitoalan rekrytointivaikeudet lisääntyvät. Puute metallimiehistä ja rakennusmiehistä on edelleen vaikeutumassa.
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Pietarsaaren seudun elinkeinoelämä on teollisuuspainotteinen. Työvoimasta 29 % työllistyy teollisuuteen, yhteensä n. 6 000 henkilöä. Ainoastaan 29 % työvoimasta työllistyy yleiselle sektorille, 20 % yksityiselle palvelusektorille, 9 % kaupan alalle, 8 % maa- ja metsätalouteen ja 5 % rakennusalalle. (Tilastokeskus 2009).
Pohjanmaan kauppakamarin huhtikuussa 2012 jäsenyritystensä joukossa tekemä asennetutkimus (N = 220) osoittaa, että n. 20 % näkee alueen kehityksen optimistisena ja vähän alle 20 % pessimistisenä. Noin 55 % yrittäjistä on sitä mieltä, että tilanne on normaali. Asenteet ovat muuttuneet myönteisempään suuntaan viime vuodesta. Toiminnan suurin este Pohjanmaalla on edelleen kysyntä (n. 32 % yrityksistä vastaa näin), kun taas vain
18 % yrityksistä vastaa työvoiman puutteen olevan ongelma. Tilauskanta on ennallaan.
Rakennemuutos konserniomisteisessa savupiipputeollisuudessa jatkuu. Työvoima vähenee ja vanhempaa henkilökuntaa irtisanotaan ja lomautukset ovat lisääntyneet vuoden
loppua kohti. Tehdasteollisuudessa on useissa paikallisissa yrityksissä menossa nousukausi ja ne ottavat uutta työvoimaa esim. metalli-, hiomatuote- ja elintarvikealoille. Uusyritystoiminta ei ole vähentynyt eikä konkurssien määrä ole mainittavasti lisääntynyt.

Yritysten tilanne ja näkymät aloittain
Tilanne paperin ja selluloosan valmistuksessa on vaikeutumassa. Sahateollisuus taistelee
tilaus- ja kannattavuusongelmien kanssa, jotka johtavat lomautuksiin.
UPM:n osakkuusyhtiö Ab Nykarleby EkoPaint Oy, joka on erikoistunut ulkoverhouspaneeleiden teolliseen valmistukseen ja pintakäsittelyyn lopettaa toimintansa ja irtisanoo 22
työtekijää.
UPM Pietarsaaren tehtaalta syksyllä 2011 irtisanotut 53 henkilöä tulleet työmarkkinoille.
Ruotsalainen Billerud Ab on ostanut UPM Pietarsaaren tehtaan ja Tervakosken tehtaan
paperikoneet. Billerud Finland OY perustaa Pietarsaareen konttorinsa. Vanhoina työntekijöinä siirtyy noin 200 työntekijää UPM:stä Billerudiin.
Metallialalla on yrityksiä, jolla on rekrytointivaikeuksia. Metallialan osaajista on puute
ennen kaikkea Pedersören ja Uudenkaarlepyyn yrityksillä.
Hiomatuotevalmistaja KWH Mirka rekrytoi jatkuvasti uusia työntekijöitä ja on alueen
toiseksi suurin yksityinen työnantaja Oy Snellmanin jälkeen.
Suurten luksusjahtien rakentajien tilauskannat alueella ovat parantuneet huomattavasti eikä mittavia lomautuksia enää ole. Muilla veneenvalmistajilla on ollut hyvä tilauskanta mutta tilanne maailmanmarkkinoilla heikentää kysyntää ja lomautuksia odotellaan syksyksi. Autokorien valmistus on palautunut taantumasta ja ala rekrytoi uusia työntekijöitä.
Alueellisen elintarviketeollisuuden päämarkkinat ovat kotimaassa ja menestys markkinoilla jatkuu. Elintarviketeollisuuden osuus alueen työllisyydestä kasvaa tasaisesti ja uutta henkilöstöä palkataan. Alueen elinvoimainen elintarvikeklusteri vahvistuu entisestään.
Snellman on alueen suurin yksityinen työnantaja, työntekijöitä on yli 600.
Alueen muoviteollisuus on tilanteessa, jossa osa yrityksistä muuttaa toimintansa rakennetta ja irtisanoo ja lomauttaa henkilöstöään ja osalla on vakaa tai kasvava työllisyys.
Kokonaisuutena alan työllisyys ei vähene eikä lisäänny. Nordpipe Composite Engineering
NCE on aloittanut tuulivoimalaitosten siipien tuotannon ja rekrytointikoulutuksen. NCE rek-
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rytoi uustuotantonsa ensimmäisessä vaiheessa 32 työntekijää ja uusia kehittelysuunnitelmia on olemassa.
Alueen rakennusyritykset uskovat kysynnän suureen kasvuun, kun Pyhäjoen ydinvoimalaprojekti alkaa. Ensimmäisessä vaiheessa rakentaminen vaatii hyvin suurta maanrakennuskapasiteettia. Alan yritykset tekevät yhteistyötä voidakseen osallistua tarjouskilpailuun.
Hoitoala rekrytoi aktiivisesti henkilökuntaa – osittain korvaamaan eläkeläisiä, mutta
myös siksi, että hoidontarve on kasvanut. Lääkäri- ja hammaslääkäripula on vaikea. Myös
lähihoitajien ja sairaanhoitajien kysyntä on suurempi kuin tarjonta. Samalla ala kamppailee
rahoitus- ja kustannusongelmien kanssa, ja ne aiheuttavat uudelleenjärjestelyjen tarvetta.
Pietarsaaren kaupungin sataman käyttöaste on hyvä ja vakiinnuttaa asemaansa selluloosan, paperin ja puun lastaussatamana.
Kauppa kasvaa ja rekrytoi kohtalaisesti uutta henkilöstöä. Ei työvoimapulaa. Palveluala
kokonaisuutena kasvaa, mutta kasvu vaihtelee suuresti eri palvelualojen välillä.
Turkisalan ennätyksellinen korkeasuhdanne ei näytä hidastuvan. Nahkojen korkeat
myyntihinnat jatkuvat. Uusinvestoinnit lisäävät työllisyyttä ja ala rekrytoi. On pulaa osaavasta työvoimasta ja ulkomaisen työvoiman osuus on suuri.

Työllisyystilanne
Syksyn 2008 ja vientiteollisuuden taantuman jälkeen työttömyysaste on laskenut tasaisesti. Alueen työllisyysluvut paranevat nopeammin kuin Pohjanmaan maakunnassa ja koko
maassa. Kesäkuussa 2012 työttömyysaste oli 5,9 % eli työttömiä oli 6 % vähemmän kuin
kesäkuussa 2011. Vähennys oli suurinta Luodossa ja Kruunupyyssä.
Nuorisotyöttömyys on kääntynyt kasvuun mutta ja nuorten työllisyysaste on maan korkeimpia. Maahanmuuttajien työllisyys on kansallisessa vertailussa hyvä. Vanhempien henkilöiden (36 % yli 50-vuotiaita), pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien osuus on
huolestuttavan korkea, huolimatta työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien, kouluttajien ja yhteistyökumppaneiden yhteisistä panostuksista. Lomautukset ovat syksyä kohden kääntyneet kasvuun.

Investoinnit
•

Maria Malm-ostoskeskuksen rakentamista ei ole vielä aloitettu. Peruskorjausprojektit
työllistävät monia alan yrityksiä, eikä projektien määrässä ole huomattavissa laskua.

•

Snellman OY investoi noin 30 miljoonaa uuteen tuotantolinjaan.

•

Campus Allegron rakennusprojekti on loppusuoralla ja se työllistää jopa 100 rakennustyöntekijää.

•

Vesijohto- ja viemärirakentaminen Pietarsaaren seudulla. Budjetti on 13 miljoonaa.

•

UPM rakentaa 30 miljoonalla Pietarsaareen uuden puhdistusaltaan .

•

Walkin Pietarsaaren tehtaalla käynnistettiin kesäkuussa uusi tuotantolinja. Uusi linja tuottaa RFID-antenneja ja työllistää noin 8 henkilöä.

•
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•

Bussiness Park Peders 2000 neliötä liiketila rakennettu, koko alueen suunnitelma
8000 neliötä

•

Satsaukset infrastruktuuriin:

•

Väylää Pietarsaaren satamaan syvennetään 9 metristä 11 metriin. Työ aloitettiin
vuonna 2011. Projektin budjetti on 20-25 miljoonaa euroa. Uusi väyläsyvyys, jonka
päätyöt alkavat vuonna 2012, tulee nostamaan sataman kapasiteettia.

•

Kruunupyyn lentokenttä uusii kiitoradat kesällä 2012.

•

Pännäisten rautatieaseman peruskorjaus kesä-syksy 2012

•

Liityntäliikenne satamaan Pietarsaaren läpi on suunniteltu ja osittain aloitettu. Vilkkaasti liikennöity tie odottaa valtion rahoituspäätöstä.

Suupohjan rannikkoseudun seutukunta
Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö
Sydösterbottenin (Suupohjan rannikkoseutu) alueella asui kesäkuun 2012 lopussa 17 898 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 14 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 160 toimipaikkaa, joissa työskenteli 4 988 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli
4,8 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 400.

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

Osaavan työvoiman saatavuus

+

0

+

Sydösterbotten

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Alueen vahvuutena on vihanneksiin ja juureksiin erikoistunut maatalous ja logistiikkaosaaminen. Alueella on suuri työperäinen maahanmuutto, erinomaiset mahdollisuudet tarjota
Pohjanlahden parhaimmat satamapalvelut ja hyvät edellytykset tuulienergian tuotantoon.

Yleinen tunnelma alueella
TE-toimiston tekemän työvoiman ja koulutustarvetutkimuksen perusteella voidaan sanoa
että tunnelma alueella on yleisesti ottaen stabiili. Yritykset arvioivat suhdannetilanteen jopa
paranevan jonkin verran vuoden sisällä. Valtaosa yrityksistä arvioi työvoimatarpeen joko
pysyvän samana tai kasvavan jonkin verran. Vain 7 % yrityksistä arvioi työvoimatarpeen
vähenevän lähivuosina.
Metsäteollisuuden rakennemuutos on kuitenkin edelleen kesken, vuonna 2009 pysäytetyn ja nyt puretun sellutehtaan tilalle ei ole tullut korvaavia työpaikkoja.
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Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Erikoistuneen maatalous- ja elintarviketuotannon merkitys on alueella suuri. Alueella on
merkittävä lasinalaisviljelyn ja perunanviljelyn keskittymä: lähes 70 % tomaatin ja runsas
30 % kasvihuonekurkun valtakunnallisesta tuotannosta tulee alueelta. Vähittäiskaupassa
myytävästä ruokaperunasta yli 20 % on peräisin alueelta ja alueella sijaitsee maan suurimpiin kuuluva ruokakalasatama. Erityisesti lasinalaisviljely on keskittynyt alueella suuriin
yksiköihin ja on sen myötä merkittävä työllistäjä. Energiapoliittiset veropäätökset vaikuttavat erityisesti pienempien tuotantoyksiköiden toimintamahdollisuuksiin, jonka seurauksena
kaikista pienimmät perheviljelmät ovat lopettamassa toimintansa joko tilapäisesti tai pysyvästi. Tämän seurauksena yrittäjät etsivät uusia toimeentulolähteitä tai ansiotyötä.
Alueelle onkin syntynyt vuoden 2012 aikana tähän mennessä 58 uutta yritystä ja 27 on
lopettanut toimintansa.
Teollisuuden (ml logistiikan) keskeisin toimiala on kuljetusala sekä ajoneuvoteollisuus
(perävaunut ja päällirakenteet), jotka ovat seutukunnan tärkeimmät työllistäjät. Ala on osittain herkkä suhdanteiden vaihteluille ja toimintaedellytysten muutoksille. Alueen menestynein yritys on ajoneuvoteollisuuden tietyn tuotesegmentin Pohjoismaiden kärkiyritys, joka
kehittää ja valmistaa tuotteita kotimaan ja Pohjoismaiden markkinoille mutta on myös valtaamassa uusia markkinoita Euroopassa. Ajoneuvoteollisuudella on vahva positiivinen vaikutus paikalliseen tuotantoon ja työllisyyteen sekä alihankintatoimintaan.
Työvoima- ja koulutustarvetutkimuksen mukaan yrityksissä henkilöstöltä odotetaan yhä
monipuolisempaa osaamista, suuntana on tarve henkilöstön yhä enenevään moniosaamiseen. CNC-koneenkäyttäjistä ja ammattitaitoisista hitsaajista on pulaa. Muutamassa metallialan yrityksessä on havaittavissa voimakasta kasvua. Osaavista taloushallinnon ammattilaisista on ajoittain pulaa.
Seinäjoki - Kaskinen junaratayhteyden parantaminen olisi tärkeätä Kaskisten satamalogistiikan kehittymiselle. Myös valtatie 8 perusparannus on alueen yhteisessä intressissä.
Alueelle on suunnitteilla merkittävässä määrin tuulivoimatuotantoa, hankkeita eri vaiheissa
on noin kymmenellä eri voimayhtiöllä ja investorilla. Kaavoitus on edennyt positiivisessa hengessä, mutta luontoarvojen vuoksi tehdyt valitukset hidastavat tai jossain tapauksessa estävätkin nyt kaavailtujen kohteiden rakentamista. Julkisuudessa esiin tulleet seikat, mm. TEM:n
teettämä Lauri Tarastin raportti, ovat parantaneet tuulivoiman hyväksyttävyyttä ja edistäneet
jossain määrin lupaprosesseja. Ensimmäisen vähän suuremman kohteen, noin 15–20 tuulivoimalaa, rakentamisen aloittamista odotetaan parin vuoden päähän, mutta jo tällä hetkellä suunnittelu- ja esivalmistelutyöt työllistävät paikallisia yrityksiä jossain määrin. Aktiivisessa vaiheessa on tällä hetkellä noin sadan tuulivoimalan rakentamisselvitykset kuudessa eri
kohteessa. Tiestön rakentamisen, verkostosuunnittelun, kaapeloinnin ja tuulimittausten ansiosta toimiala työllistää muutaman kymmenen henkilön verran tällä hetkellä.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työllisyystilanne on Suupohjan rannikkoseudulla parantunut vuoden takaiseen verrattuna,
vaikka erot alueen sisällä ovat huomattavan suuria. Kaskisissa oli kesäkuun 2012 lopussa
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alueen korkein työttömyys 13,8 %. Närpiö sen sijaan oli työttömyysasteeltaan maakunnan
parhaimpien joukossa, työttömyysprosentti ainoastaan 3,1. Seutukunnan työttömyysaste
oli kesäkuun lopussa 4,8 %.
Kaskisissa ja sisämaan naapurikunnissa näkyvät Kaskisten suurteollisuuden kerrannaisvaikutukset työllisyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen. Närpiössä taas työllisyystilanne
on yhteneväinen Pohjanmaan maakunnan hyvien työllisyyden alueiden kanssa. Ulkomaalaisten osalta on työttömyysaste alueella huomattavan pieni.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työvoiman kysyntä on voimakasta sosiaalialan perusturvaan liittyvissä tehtävissä mm. eläköitymisestä johtuen. Työvoiman- ja koulutustarvetutkimuksen mukaan kotihoidon henkilöstön osalta on suuria koulutustarpeita. Lisäksi esimerkiksi toimintaterapeuttien ammattiryhmä tulee kasvamaan johtuen ennaltaehkäisevän hoidon ja kotihoidon osuuden kasvamisesta. Myös moniammatillisen työotteen lisääminen hoiva-alalla tulee olemaan yksi tulevaisuuden haasteista.

Kaustisen seutukunta
Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli
Kaustisen seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 16 182 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni
20 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 758 toimipaikkaa, joissa työskenteli 3 742 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 581.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Alueen vahvuutena ovat luonnonvara-ala, maa- ja metsätalous, elintarviketeollisuus, turkistarhaus. sekä rakennusala erityisesti puurakentaminen.
Väestökehitys ja ikärakenne ovat haasteellisia, josta syystä aluemarkkinointi on edelleen tärkeää. Yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä seutukunnassa 2010 oli 20,2. Nyt eläkkeelle poistuman ja työmarkkinoille tulevan erotus on noin 220.
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Yleinen tunnelma alueella
Yleistunnelma alueella on muuttunut negatiivisemmaksi ja varovaisuus on lisääntynyt ja
luottamus talouteen on heikentynyt. Suunnitellut rekrytointikoulutukset ovat kuitenkin toteutuneet mutta vuoden kuluttua tilanne voi olla heikompi.
Positiivista on että ei ole tiedossa suuria irtisanomisia ja lomautukset ovat olleet kausiluonteisia ja pääsääntöisesti alle 3 kuukautta. Alueella toimii IT-yritys (70 työntekijää), jolla
on ollut irtisanomisia ja lomautuksia ja jolle Nokia on ollut merkittävä asiakas.
Negatiivista on väestökehitys ja työttömyyden nousu kesäkuussa 16 % vuoden 2011
kesäkuuhun verrattuna. Avointentyö paikkojen määrä on laskenut samana aikana lähes
puoleen.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Alueen keskeisimmistä toimialoista julkisen sektorin palvelut työllistävät eniten. Yrityspuolella maatalouden tilanne ja näkymät ovat hyvät. Uusi ohjelmakausi ei tuo radikaalia heikennystä maatalouden tukiin - suunta on suuriin yksiköihin. Alueella on uusia yrityksiä ja
uusia tuotteita. Rakennus- ja elintarviketeollisuuksien näkymät ovat hyvät. Julkinen rakentaminen ja tuotantotilarakentaminen kasvaa suhteessa omakotitalorakentamiseen. (Yritystoimipaikkoja maatalous pl. 876 ja työvoima 2435)
IT-alalle on tullut muutamia pienyrityksiä, mutta suurimmalle työllistäjälle (70 henkilöä)
on Nokia ollut merkittävin asiakas. Rakentaminen ja siihen liittyvä teollisuus ovat vielä hyvässä vauhdissa. Elintarviketeollisuudessa on myös kehityshankkeita.
Tilauskanta vaikuttaa toistaiseksi hyvältä. Investointeja on tehty suhteessa enemmän
kuin suuremmalla Kokkolan seudulla. Tietoverkkoja laajennetaan voimakkaasti 2012 ja
2013. Maanteiden kunto on huono ja alueella on raskaita kuljetuksia mm.maa- ja metsätaloudessa, turvekuormat, taloelementit.
Merkittävimmät alueen käynnissä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät investoinnit ovat
julkisen sektorin korjausrakentaminen, yritysten tiloja ja laiteinvestointeja; omakotitalorakentamistakin on.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työllisyystilanne on noin 16 % heikompi kuin vuosi sitten. Rekrytointikoulutuksia on meneillään. Työttömyys on kuitenkin nousussa. Nuorten alle 25-vuotiaiden määrä on viime kuukausina noussut, mutta huomioon ottaen nuorten ikäluokan pieneneminen, nuorten määrä ei nousse, mutta palvelutarve on suurempi. Tavoittaminen on ongelma. Etsivä nuorisotyö toimii Perhossa ja on muiden kuntien osalta valmisteilla.
Vuoden 2011 lopun tilanteen mukaan työttömiksi jääneistä noin 43 %:lla ei ole varsinaista ammattitutkintoa ja keskiasteen koulutus on 44 %:lla. 42 % työttömistä on yli 50 vuotiaita. Uudelleentyöllistymismahdollisuudet iäkkäimmillä ovat pääsääntöisesti heikot. Valmiudet suoraan työmarkkinoille hakeutumiseen omaavia työnhakija-asiakkaita alueella on
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37 % ja osaamisen ja koulutuksen kautta työmarkkinoille meneviä arvioidaan olevan 44 %
työnhakijoista.
Yli vuoden työttömän olleiden määrä on kasvussa ( kesäkuussa 24,4 %) kuten koko
maassakin. Pitkäaikaistyöttömistä lähes puolet on yli 60-vuotiaita. Suurin selitys on työttömyyseläkesäädösten muuttuminen. Rakennetyöttömyys on myös noussut ja muutosta parempaan ei ole näkyvissä. Työnantajat eivät työllistä ko. ryhmään kuuluvia.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Alkuvuodesta 2012 on työvoiman kysyntä ollut samalla tasolla kuin vuosi sitten. Nyt työllistävät sote-ala ja lähinnä sijaisuudet eri aloilla. Työpaikkoja avautuu lähitulevaisuudessa
jonkin verran sote- ja palvelualalla, rakentamiseen liittyvässä teollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa on keväällä päättynyt ja alkanut rekrytointikoulutuksia. Alkamassa on mm.8
ja 10 henkilön rekrytointikoulutukset ja yhden konkurssiin menneen yrityksen toiminta on
vähitellen alkamassa uudelleen. Kaivoshankkeen aikataulu on tällä tietoa vuosi 2014, mutta siihen liittyviä joitakin rekrytointeja voi tulla jo aikaisemminkin.
Rekrytointiongelmia tai työvoimapulaa ei juurikaan vielä ole. Virkalääkäreitä ja hammaslääkäreitäkin on rekrytoitu. Vakinaisiin paikkoihin on sote-alalla riittävästi hakijoita. Lähitulevaisuudessa eläköityminen lisää rekrytointia rakennusalalla ja ehkä julkisella sektorilla, joskin julkisen sektorin hallinnolliset työt vähenevät merkittävästi. Kunta -alan eläköityminen on voimakasta. Sote-alalla 25 % on yli 55 vuotiaita. Kuntauudistus -alueella ei ole
vireillä yhdistymisasioita.
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon tilanne edellyttää yhteensovittamista ja
kehityssuunta on että yhä enemmän tarvitaan räätälöityjä palveluja.

Kokkolan seutukunta
Kannus, Kokkola
Kannus, Kokkola
Kokkolan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 52 411 henkilöä. Alkuvuoden aikana väkiluku kasvoi 129 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 3 384 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 13 183
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,7 % ja työttömiä
työnhakijoita oli 2 094.
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Kokkolan Seutukunnan elinkeinorakenne on monipuolinen ja vakaa. Toisaalta suurteollisuus, joka ei sopeuta kysynnän vaihteluja työvoiman määrällä ja toisaalta pienyritysvaltainen yritysrakenne, johon syntyy hyvin uusia työpaikkoja. Alueella ei myöskään ole rakennemuutosuhan alaisia toimialoja. Alueen nopeimmin kasvava teollisuuden ala on metallituotteiden ja koneiden ja laitteiden valmistus. Logistinen asema ja satama ovat myös vahvuuksia. Alue on kaupan ja palvelujen keskuksena kasvattamassa asemaansa. Rakentaminen on myös alueen vahvuuksia ja rakentamisen liikevaihtotrendi on ollut viime vuosina
maan kolmanneksi paras. Alueen suurimmat uhkat ovat globaaleja. Suuri haaste on työikäisen väestön väheneminen ja osaavan henkilöstön saannin turvaaminen alueen kehittyville yrityksille. Työttömien rakenne on kuitenkin edullinen; alueella on vähän pitkäaikaistyöttömiä ja iäkkäitä työttömiä ja vastaavasti paljon nuoria työttömiä, joten työttömissä on
hyvää reserviä työvoiman kysynnän kasvulle.

Yleinen tunnelma alueella
Seutukunta on rakennemuutoksensa läpikäynyt. Nykyinen elinkeinorakenne on hyvä ja kilpailukykyinen sekä menestynyt viime vuosina hyvin alueiden välisessä kilpailussa. Yleinen tunnelma on varovainen ja odottava, sillä Suomen ja maailmantalouden epävarmuus
heijastuu välittömästi myös tänne. Alueella ei ole voimassa olevia ryhmälomautuksia eikä
merkittäviä irtisanomisia ole ollut vuoteen.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Rakentamisen toimialalla henkilöstömäärä oli 1300 vuonna 2010, mikä oli 10 % koko yrityshenkilöstöstä. Rakentamisessa syksystä 2011 alkanut hiljainen kausi kestää syksyyn
asti. Kohteista käydään kovaa kilpailua ja monet hankkeet ovat myöhentyneet. Teollisuusrakentaminen on tasapainottanut jonkin verran tilannetta (Boliden, OMG, UPM, Mirka) ja
samoin kaupan alan rakentaminen (City-market, KPO:n Prisma). Myös julkisella puolella
on useita rakennuskohteita. Asuntorakentamisessa on muutamia kerrostalokohteita. Maarakennusalan kaksoisraidetyömaa aloittaa keväällä 2012. Pyhäjoen ydinvoimalaitoksen
vaikutus ei ala tuntua rakentamisessa vielä 2013 aikana.
Metallituotteiden ja koneiden valmistus. Kokkolan seutukunnassa koko teollisuus työllisti 3500 henkilöä vuonna 2010, mikä oli 29 % koko yrityshenkilöstöstä. Metallialalla vallitsee edelleen kaksijakoisiset tunnelmissa; osa yrityksistä taistelee pienten tilausmäärien
kanssa, kun taas osa yrityksistä on noussut jo lähes lamaa edeltävälle tasolle. Kotimaan
kysyntä on ollut hyvällä tasolla ja se on osaltaan paikannut viennin vähenemistä. Lomautuksia toimialalla on toistaiseksi vähän.
Alueen suurteollisuus koostuu kemian teollisuudesta ja metallien (sinkin) valmistuksesta. Sinkin valmistuksessa Bolidenin tehdas teki vuonna 2011 kaikkien aikojen tuotantoennätyksensä ja myös sinkin hinta on kohtuullisella tasolla. Boliden on tehnyt merkittävän 27
milj. € investointipäätöksen Kokkolan tehtaille hopean talteenottoprosessiin. Hopeaa saa-
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daan uuden prosessin myötä 25 tonnia vuodessa. Projektin toteutus alkaa huhtikuussa
2012. Koboltin valmistaja OMG julkisti loppuvuodesta historiansa suurimman investoinnin.
Kemian teollisuus on vakaalla pohjalla
Venealalla tilauskannat ovat hyvällä tasolla. Sekä kotimaan markkinat että vienti vetävät
verrattain hyvin. Kysyntä keskittyy lähinnä suuremman kokoluokan veneisiin. Syksyn osalta
tilanne pitää kuitenkin vielä sisällään kysymysmerkkejä. Lomautuksia ei tällä hetkellä ole.
Elintarviketeollisuuteen työllistyi vuonna 2010 Kokkolan seutukunnassa 300 henkilöä,
mikä on 8 % teollisuuden koko henkilöstöstä. Toimialan ylivoimaisesti suurimmassa yrityksessä vuonna 2007 alkanut rakennemuutos on onnistunut ja uusinvestointeja on tehty. Seutukunnan elintarvikealan yritykset ovat avaamassa myös Venäjän vientiä. Elintarvikealan rakennemuutoksen jälkeen alueelle on tullut uusia ja nopeasti kasvavia yrityksiä.
Keski-Pohjanmaa on tehtaan tärkein naudantuotantoalue.
Puunjalostusteollisuus ja talotehtaat: toimialalle työllistyi vuonna 2010 Kokkolan seutukunnassa runsaat 300 henkilöä mikä oli 10 % teollisuuden koko henkilöstöstä. Tilauskanta kesälle on hyvä mutta syksyn tilannetta on vielä vaikea arvioida. Euroopan tilanne vaikuttaa epävarmuutta kuluttajissa. Lomautuksia ei tällä hetkellä ole. Myös puunjalostuksen
osalta kesän työtilanne on hyvä ja sen odotetaan edelleen paranevan syksyn myötä. Lomautuksia alalla ei ole.
ICT –alalla henkilöstömäärä on pudonnut merkittävästi huippuvuosien tasosta. Suoraan Nokiaa sidoksissa oleva työ on jo lähes kadonnut seutukunnan yrityksistä, joten suuria heilahduksia ei sen suhteen ole odotettavissa. Lomautettuna on tällä hetkellä kymmenkunta alan työntekijää.
Kuljetusalaa rasittavat polttoaineiden hinnan nousu ja ulkomainen epäterve kilpailu.
Merkkejä valtakunnallisesti ennakoidusta konkurssiaallosta ei ainakaan vielä ole nähtävissä ja yritykset rekrytoivat kuljettajia. Metallituotteiden ja koneiden valmistuksen suhdanteilla on merkittävä vaikutus alueen kuljetusyrityksiin.
Kokkolan Sataman tavaraliikenne vuonna 2011 oli ennätykselliset 7,9 milj. tonnia ja vuosikasvu 24 %. Suuria investointeja on tänä vuonna tulossa. Kauppalehden mukaan Kokkolan satama oli koko maan tuloksentekijöiden listalla neljäntenä.
Kauppa työllisti vuonna 2010 Kokkolan seutukunnassa 2600 henkilöä, mikä oli 21 %
koko yrityshenkilöstöstä. Kokkola kehittyy edelleen kaupan keskuksena edelleen ympäröivien alueiden kustannuksella. Kaupan myyntivolyymit ja työllistävyys kasvavat. Kauppa
investoi uusiin tiloihin/laajennuksiin.
Liike-elämän palvelut ovat kasvaneet Kokkolan seutukunnassa erittäin suotuisasti ja
nopeammin kuin maassa keskimäärin. Toimialalle syntyy koko ajan uusia mikroyrityksiä ja
keskittymä imee asiakkaita laajenevalta alueelta.
Sosiaali- ja terveysala on ylivoimaisesti Keski-Pohjanmaan maakunnan suurin toimiala.
Koko toimialalla työskentelee maakunnassa noin 4300 henkilöä. Alalle tehtiin vuonna 2011
laaja selvitys, jonka mukaan maakuntaan on avautumassa kasvun ja ikärakenteen vuoksi
2011–2015 välillä 625 työpaikkaa.
Maa- ja metsätalouden työllistävä merkitys Keski-Pohjanmaalla on yli kaksinkertainen
koko maahan verrattuna. Siihen työllistyi vuonna 2010 3400 henkilöä, mikä on 11 % kaikista työllisistä. Yhä enemmän työpaikkoja syntyy maatalouden koneurakointiin, energian
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tuottamiseen, matkailuelinkeinoon mm. catering- ja Green Care –toimintaan. Turkistaloudessa menee hyvin. Kokkolan seutukunnassa oli vuonna 2010 yhteensä 57 tarhaa.
Yritysten tilauskannat ovat pitkälti pysyneet ennallaan, eli ovat tällä hetkellä hyvät, mutta tilauskannat ovat kuitenkin lyhyet. Tarkoittaen että suhdanneheilahtelut voivat vaikuttaa
nopeasti. Alueen investoinnit jatkuvat suotuisasti ja t&k toimintaan panostetaan normaalisti. Alueelle pitäisi kuitenkin saada kanavoitua aiempaa paremmin TEKES rahoitusta.
Logistiset yhteydet ovat erinomaiset. Lentoliikenne on kehittynyt suotuisasti ja tuleva
suora Tukholman reitti parantaa edelleen alueen saavutettavuutta, erityisesti henkilöliikenteen osalta. Kokkolan pohjoispuolen kaksoisraide projekti tulee saada käynnistettyä mahdollisimman pian, jotta sataman kehitys ei pysähdy.
Investoinnit: OMG Kokkola Chemicalsin akkukemikaalituotantoon liittyvä investointi
käynnistyy lähiaikoina. Boliden on tehnyt 27 milj. € investointipäätöksen hopean talteenottoprosessiin. Yhteensä suurteollisuuden investoinnit yltävät sataan miljoonaan euroon.
Kaupan alan rakentaminen jatkuu, mm Citymarketin rakennusprojektin puitteissa. Muutama laajempi rakennushanke on suunnitteilla tässä vaiheessa.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Kokkolan seutukunnan työttömyysaste oli kesäkuun lopulla 8,7 %. Työttömistä yli 50-vuotiaita oli 31.9 % (koko maa 36,4 %). Yli vuoden yhdenjaksoisesti työttömiä oli 17,0 % (koko
maa 23,7 %). Alle 25-vuotiaita oli 16,8 % (koko maa 14,2 %). Seutukunnan työttömissä on
hyvää, koulutettua ja nuorta työvoimareserviä. Nuorisotyöttömyyden hoito on alueen suurin työvoimapoliittinen haaste ja se pitää kytkeä kiinteästi alueen yritysten kasvavaan työvoimatarpeeseen. Alueella ei ole ollut viime vuosien aikana suuria irtisanomisia tai lomautuksia eikä niitä ole myöskään tiedossa.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Keski-Pohjanmaalla yritysrakenne koostuu toisaalta suurteollisuudesta, johon ei kohdistu
tiedossa olevia uhkia ja joka ei sopeuta tuotantoaan henkilöstömäärällä ja toisaalta täällä
on monipuolinen ja työllistävä, pienyritysvaltainen yrityskanta.
Keski-Pohjanmaalla 15–64-ikäisen väestön määrä oli vuonna 1994 45 000, vuonna
2010 43 000 ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan olisi 2020 enää 40 000. Ennusteeseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä mutta suunta on selvä; alueen yritykset tulevat kilpailemaan vähenevästä työvoimasta.

Lisätietoja
Projektipäällikkö
Olli Peltola
Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 028 686
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Pohjois-Pohjanmaalla asui kesäkuun 2012 lopussa 398 921 henkilöä. Vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaalla
oli 22 573 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 92 083 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömyysaste oli 11,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 21 888.
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Pohjois-Pohjanmaan lähiajan näkymät vaihtelevat hieman tarkasteltujen tekijöiden suhteen. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehitys jatkuu tästä eteenpäin ennallaan ja jopa
hieman viriää tarkastelujakson loppupuolella. ICT-alan rakennemuutos on muokannut alueen elinkeinoelämää erityisen voimakkaasti ja muokkaa sitä edelleenkin aiheuttaen epävarmuutta. Toisaalta Pohjois-Suomen suurhankkeilla, mm. vilkastuneella kaivostoiminnalla ja Pyhäjoen ydinvoimalahankkeella, on osin positiiviset vaikutuksensa alueen elinkeinoelämään jo nyt. Myös Pyhäjärven asema hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksen paikaksi vahvistuu edelleen. Suurhankkeiden keskeisin merkitys lienee, että ne avaavat uusia mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä monille alueen toimijoille. Ennen kaikkea ne ovat luomassa positiivisia odotuksia ja tulevaisuuden uskoa.
Työllisyyden määrä ja rakenne kehittyvät nykyistä heikompaan suuntaan lähiaikoina,
mutta elpyvät taas nykytasolle vuoden kuluessa. Osaavaa ja korkeasti koulutettua väkeä
on hyvin saatavilla Pohjois-Pohjanmaalla, varsinkin puolen vuoden tarkastelujaksolla. ICTalan rakennemuutos on luonut vakavan, mutta siinä mielessä harvinaislaatuisen tilanteen,
jossa yrityksillä on mahdollisuus rekrytoida poikkeuksellisen osaavaa ja kokenutta alan työvoimaa. Osaavan työvoiman saatavuus paranee vielä puolen vuoden tarkastelujaksossa
ja palaa tämän hetken tasolle tarkastelujakson loppupuolella.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Euroopan talousnäkymät ovat viime aikoina heikentyneet ns. eurokriisin seurauksena, eivätkä odotukset maailmantaloudenkaan kehityssuunnasta ole kovin positiiviset. Puheet
euroalueen luisumisesta taantumaan ovat voimistuneet. Tämä heijastuu epävarmuutena myös Pohjois-Pohjanmaalla ja uusien investointien käynnistämisessä ilmenee varovaisuutta. Tästä huolimatta odotukset elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehityksestä puolen
vuoden aikajänteellä ovat tasaiset. Tulevaisuudenuskosta kertoo se, että näkymien odotetaan hieman jopa viriävän tarkastelujakson loppupuolella, vuoden päästä. Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämässä on Euroopan heikentyneistä talousnäkymistä huolimatta varsin kohtuullinen yleisvire.
ICT-alan rakennemuutos jatkuu edelleen. Nokia on vähentämässä työvoimaansa Oulusta. Kesäkuussa julkaistut säästötoimet aiheuttanevat yhteensä noin tuhannen ihmisen
irtisanomisen, kun lasketaan yhteen Nokian ja sen alihankkijoiden yhteisvaikutus. Nokian
edellisen YT-kierroksen johdosta irtisanotut osaajat saivat töitä mm. seudulle Nokialta vapautuneen työvoiman perässä tulleilta yrityksiltä. Nyt tilanne on työmarkkinoilla vaikeampi. Uudet syntyvät työpaikat eivät todennäköisesti riitä korvaamaan vähennyksiä ainakaan
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seuraavaan vuoteen. Korkeasti koulutettujen ICT-alan ammattilaisten työttömyys on kasvussa. Oulun seutukunnassa on kuitenkin aloitettu erittäin vahvat toimet irtisanottujen työllistämiseksi ja odotukset niiden tehosta ovat korkealla uhkaavasta taantumasta huolimatta.
ICT-ala on rakennemuutoksesta huolimatta Pohjois-Pohjanmaalle yksi merkittävimmistä, ellei merkittävin ala edelleen sen lukemattomien kerrannaisvaikutusten kautta. Yritysten syntyminen ja kasvu tapahtuu pitkälti ICT-alan osaavan henkilöstön varassa. ICT-ala
monipuolistuu ja Nokia-riippuvuus vähenee edelleen. Rakennemuutos on arkipäiväistynyt
Pohjois-Pohjanmaalla.
Metalliteollisuuden tilanne on tällä hetkellä varsin hyvä. Yritysten tilauskannat ovat hyvät. Esimerkiksi Pohjanmeren tuulivoimapuiston rakentaminen on tarjonnut alihankintaa alueen metalliyrityksille. Suomen suurin maalle rakennettava tuulivoimapuisto toteutuu tänä
vuonna Iihin tarjoten alihankintatyötä. Tuulivoimayhtiöt ovat lisäksi palkkaamassa huoltohenkilöstöä. Sen sijaan perinteinen konepajatoiminta on kärsinyt jonkin verran maailmantalouden heikkenemisestä. Raahen seudulla vahvan terästeollisuuden näkymät ovat riippuvaisia kansainvälisestä taloustilanteesta. Terästehdas on joka tapauksessa hyvässä iskukunnossa viime vuonna valmistuneiden investointien johdosta.
Puutuotealalla yritysten tilauskannat ovat suhteellisen hyvällä tasolla. Puusepänteollisuudessa tilauskanta on paikoin jopa erittäin hyvä ja työvoimaa on palkattu lisää. Rakennusalan kannalta vilkkainta toiminta on Oulussa, jossa on käynnistynyt ja käynnistyy kaupungin useita kohteita. Niistä Kastellin monitoimikeskus ja maanalainen pysäköintitila ovat
merkittävimmät. Pysäköintitila tulee jatkossa vaikuttamaan myös Oulun keskustan investointeihin ja kaupallisiin palveluihin. Alueen kaupallisiin palveluihin vaikuttaa niin ikään 4-tien
varteen, Limingan Tupokselle tuleva Suomen ensimmäinen Outlet -kylä, jonka rakentaminen valmistuu vuoden 2013 aikana.
Matkailulla on maakunnassa vahva rooli. Toimialalla on tällä hetkellä varsin hyvä vaihe menossa. Matkailualan näkymät ovat hyvät Ylivieskan seutukunnassa Kalajoella, jonne valmistellaan vuoden 2014 loma-asuntomessuja. Oulunkaaren veturina on puolestaan
Pudasjärven Iso-Syöte. Koillismaalla näkymät ovat niin ikään suotuisat, kun varsinkin Rukan kansainvälinen talvimatkailu on hyvässä vedossa. Kesämatkailun vetonaulaksi on valmistumassa täysimittainen golf-kenttä taajaman läheisyyteen.
Pohjois-Pohjanmaan maataloutta koetteli kesällä erittäin poikkeukselliset tulva- ja sadevahingot. Vesi on tulvinut erityisesti Siika-, Pyhä- ja Oulujoessa. Tulvat ja sateet ovat vahingoittaneet noin 30 000 hehtaaria viljelysmaata. Vahinkojen rahallisen määrän on arvioitu olevan noin 20 miljoonaa euroa. Vahinkoja ja niiden korvauksia selvitellään tarkemmin
lähitulevaisuudessa. Erittäin sateisen kesän seurauksena myös alueen turvetuotanto jäi
alla puoleen normaalista. Tämä tietää ongelmia yrittäjille. Myös alueen polttolaitokset joutuvat käyttämään turpeen sijaan hiiltä lisäpolttoaineena.
Kun lähiajan haasteista katsotaan hieman kauemmaksi, uskoa luovat pitkällä aikavälillä Pohjois-Suomen suurhankkeet, kaivostoiminta ja Pyhäjoen ydinvoimala. Suurhankkeiden vaikutus näkyy jo nyt erityisesti Pohjois-Pohjanmaan perinteisessä teollisuudessa ja
logistiikka-alalla. Pyhäjoen ydinvoimala nostaa odotuksia työllisyyden paranemisesta erityisesti Raahen ja Ylivieskan seutukunnissa. Kaivosalan hankkeet Pohjois-Suomesta tulevat säteilemään moniin aloihin tutkimuksesta ja koulutuksesta kuljetukseen ja rakennus-
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toimintaan. Alueen omista kaivoshankkeista mainittakoon, että mm. Raahen Laivan kultakaivoksen viime syksynä käynnistynyt rikastustoiminta on piristänyt Raahen seutukunnan
elinkeinoelämää. Samanaikaisesti suurhankkeet luovat haasteita alueen rata- ja tieverkoston kehittämiseen ja ylläpitoon

Työttömyyden määrä ja rakenne
Pohjois-Pohjanmaan työttömyys näyttäisi kääntyneen nousuun. Työttömyyden arvioidaan
edelleen kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana palautuen kuitenkin nykytasolle tarkastelujakson loppupäässä. Työttömyyden kehitys vaihtelee hieman seutukunnittain. Vuoden takaiseen tilanteeseen (Kesäkuu 2011 vs. Kesäkuu 2012) verrattaessa työttömien
työnhakijoiden määrä on jyrkimmin kasvussa Oulun seutukunnassa. Muissa seutukunnissa nousu on maltillista ja työttömien määrä on jopa aavistuksen laskenut Nivala-Haapajärven seutukunnassa. Työttömyysaste puolestaan vaihtelee niin, että korkeimmillaan se on
Pohjoisosissa maakuntaa (esimerkiksi Taivalkoskella 15,8 %) ja matalimmillaan sen eteläosissa (esimerkiksi Pyhäjoella 6,7 %).
Rakenteellisesti Pohjois-Pohjanmaan, ja erityisesti Oulun seudun, pitkäaikainen ja sitkas ongelma on huomattava nuorisotyöttömyys. Taantuman realisoituessa voidaan nuorisotyöttömyyden olettaa edelleen kasvavan, koska nuoret ovat näissä tilanteissa perinteisesti toimineet suhdannepuskurina. Esimerkiksi Nokian irtisanomiset hankaloittavat todennäköisesti erityisesti nuorien, vasta valmistuneiden insinöörien työhön sijoittumista. Pitkäaikaistyöttömien osuus on hieman muuta maata alhaisempi, mutta se on nyt Pohjois-Pohjanmaalla nousussa.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Osaavaa työvoimaa on Pohjois-Pohjanmaalla ollut saatavilla varsin hyvin johtuen alueen
terveestä väestörakenteesta ja kattavista koulutusmahdollisuuksista. Työvoiman saatavuuden ennakoidaan parantuvan seuraavan puolen vuoden ajan palaten kuitenkin nykyiselle tasolle vuoden sisällä, tarkastelujakson lopussa. Työvoiman kysyntää Pohjois-Pohjanmaan kaikissa osissa on sosiaali- ja terveysalalla. Muutoin työvoiman kysyntä vaihtelee jonkin verran seutukunnittain. Esimerkiksi Oulun ja Ylivieskan seutukunnissa kysyntää on palvelualoilla. Lisäksi Nokian strategian muutoksen johdosta Oulun seutukunnassa on ollut, ja tulee myös lähiaikoina olemaan, poikkeuksellisen koulutettua ja kokenutta ICT-alan osaajaa tarjolla. Raahen, Ylivieskan ja Oulun seutukunnissa on kysyntää
metallipuolen osaajille. Syynä tähän erityisesti Raahessa on se, että nykyiset ovat poistumassa työmarkkinoilta eläköitymisen seurauksena. Maatalousvaltaisessa Haapaveden-Siikalatavan seutukunnassa on puolestaan kysyntää maatalouden ammattiosaajille. Jatkossa isoja rekrytointeja lienee tulossa metalliin, energiahankkeisiin ja rakentamiseen maakunnan eteläosissa.
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Oulun seutukunta
Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Oulunsalo, Muhos, Liminka, Tyrnävä, Lumijoki, Oulu
Oulun seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 230 570 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi
886 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 10 962 toimipaikkaa, joissa työskenteli 54 533 henkilöä.
Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,4 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 14 573.

Oulun seutukunta
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Oulun seudun vahvuuksia ovat väestön nuori ikärakenne ja osaavan, korkeasti koulutetun
työvoiman hyvä saatavuus. Seutukunnalle tärkeä ICT-sektori on viime vuosina monipuolistunut ja riippuvuus yhdestä toimijasta on vähentynyt. Pohjois-Suomen suurhankkeet hyödyttävät myös Oulun seutua.

Yleinen tunnelma alueella
Oulun seudulla ICT-ala on ollut jo muutaman vuoden voimakkaassa muutoksessa, jossa
työpaikkoja on kadonnut, mutta samaan aikaan syntynyt uusia työpaikkoja. Jatkuvaan rakennemuutokseen on sopeuduttu ja elinkeinoelämää pyritään kehittämään aikaisempaa
monimuotoisemmaksi.
Euroopan ja globaalin talouselämän heijastukset tuntuvat alueellisessa toiminnassa epävarmuutena vaikuttaen tuotannolliseen toimintaan ja heijastuen samalla muille toimialoille.
Uusien investointien käynnistämisessä ilmenee varovaisuutta sekä yritysten että rahoittajien taholta. Toisaalta erilaiset pohjoisten alueiden kasvussa olevat investoinnit tuovat työtä ja toimintaa seudulle. Vientitoiminnan tehostaminen, sekä lähialueille että kauemmaksikin, on yhtenä tärkeänä tavoitteena tällä hetkellä.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Nokian osalta on käynnissä uusi toiminnan supistamisen aalto. Sen myötä niin Nokialla
kuin sen alihankkijoillakin on näköpiirissä työvoiman vähennyksiä useita satoja henkilöitä. Vaikutukset kokonaisuudessaan selkiytyvät syyskauden aikana. Alueelle on etabloitunut muutamia uusia yrityksiä ja toimijoita ICT-alalle ja lisää on tulossa, muun muassa uusi
matkapuhelinyhtiö Jolla. Uusia avauksia pyritään saamaan myös jatkossa elinkeinotoimi-
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joiden myötävaikutuksella. Lisäksi Oulun seudun mahdollisuuksia äkillisen rakennemuutoksen alueeksi pohditaan ja asia selvinnee elokuun aikana.
Teollisuudessa puunjalostus- ja metallialalla tilanne on ICT:tä vakaampi. Sähköteknisessä teollisuudessa tilanne on monin tavoin haasteellinen, esimerkiksi kaapelien valmistuksessa kausivaihtelu on suurta. Pohjois-Suomen suurhankkeet vaikuttavat myönteisesti
Oulun seudulla mm. perinteisessä teollisuudessa, logistiikka-alalla, palveluissa ja erikoiskaupassa. Kaupan ja palvelualojen työpaikkojen kehitysnäkymät ovat vakaat. Alueen kaupallisiin palveluihin vaikuttaa niin ikään 4-tien varteen, Limingan Tupokselle tuleva Suomen
ensimmäinen Outlet -kylä, jonka rakentaminen valmistuu vuoden 2013 aikana.
Elintarviketeollisuudessa Valio investoi noin 13 miljoonaa euroa rakentamalla Oulun meijeriin lisää tuotanto- ja varastotiloja. Investointi lisää jalostusastetta ja vientiä. Rautatieyhteyden heikkous on merkittävästi vähentänyt yhdistettyjä kuljetuksia ja siten haitannut kuljetusyritysten toimintaa. Sen sijaan lentoyhteyksissä on tapahtunut huomattavaa paranemista. Rikkidirektiivi tulee puolestaan vaikuttamaan negatiivisesti merikuljetusten kannattavuuteen. Odotuksia logistiikan kehittymisestä on olemassa, kun pääsy EU:n liikenteen
TEN-T -ydinverkkoon parantaa mahdollisuuksia kansallisiin ratkaisuihin.
Rakennustoiminta on erityisesti Oulun keskustan liepeillä suhteellisen vireää. Meneillään on useita julkisen rakentamisen uudisrakennus- ja remonttikohteita. Kallioparkin rakennustyöt ovat käynnistyneet Oulun keskustassa. Se tulee jatkossa vaikuttamaan kaupunkikeskustan investointeihin ja kaupallisiin palveluihin. Asuinalueiden infrastruktuurin ja
talonrakentaminen on vilkasta eri puolilla kaupunkia.
Sairaanhoitopiiri on päättänyt merkittävästä investointiohjelmasta tuleville 20 vuodelle.
VR on aloittanut Pendolinovarikon rakennustyöt.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyys on kääntynyt nousuun. Nuorisotyöttömyys on Oulun seudulla merkittävä ja huolestuttava ongelma. Alue vetää nuoria laajan koulutus- ja palvelutarjonnan johdosta. Koulutuksen jälkeinen työllistyminen on kuitenkin osin vaikeaa. Pitkäaikaistyöttömyys on nousussa muidenkin ikäluokkien osalta.
Taloudellisen epävarmuuden ja yritysten lyhyiden tilauskantojen johdosta yksittäisiä YTneuvotteluita käynnistyy eri toimialoilla johtaen lomautuksiin ja irtisanomisiin. Oulun kaupunki on valittu mukaan valtakunnalliseen kuntakokeiluun, jolla tavoitellaan pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukemista ja työttömyyden vähentämistä.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Uudet työpaikat syntyvät pääosin palvelualoille, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä metalli- ja konepajateollisuuteen. Myös kiinteistöpalvelut ja koulutusala tarvitsevat uutta työvoimaa. Erilaisten arviointien ja indikaattorien mukaan kysyntää on esimerkiksi sairaanhoitajista, lääkäreistä, hammaslääkäreistä, erityisopettajista, psykologeista, lastentarhaopettajista, kirjanpitäjistä, palkanlaskijoista sekä rakennusmestareista. Työnjohtajista on pulaa
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muun muassa infrarakentamisen alalla. Osaavan työvoiman saatavuus on yleensä ottaen
Oulun seudulla hyvä alueen runsaan koulutustarjonnan johdosta

Koillismaan seutukunta
Kuusamo, Taivalkoski
Koillismaan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 20 705 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 90 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 416 toimipaikkaa, joissa työskenteli 4 570 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,1 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 1 270.
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Koillismaan seutukunta

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Koillismaan vahvuuksia ovat runsaat luonnonvarat. Kiinnostus kaivostoimintaan on kasvanut alueella voimakkaasti. Matkailu on alueella vahva toimiala.
Koillismaa sijaitsee etäällä kasvukeskuksista ja kärsii väkiluvun vähenemisestä. Varsinkin muuttoliike on negatiivinen. Erityisenä haasteena alueella on kaivostoiminnan ja ympäristön sekä matkailun yhteensovittaminen. Tulevaisuuden haasteeksi on nousemassa
myös ammattitaitoisen työvoiman saatavuus.

Yleinen tunnelma alueella
Alueen yleistunnelma on kohtuullinen. Alueen talous elää nyt suvantovaihetta. Selkeitä talouden taantuman merkkejä ei alueella ole merkittävästi nähtävissä. Alueen yritysten hyvä
tilanne perustuu matkailijamäärien kasvuun, sekä metalli- ja puuteollisuuden tuotteiden menekin suhteellisen hyvään tilanteeseen niin koti- kuin ulkomaisilla markkinoilla. Ennustettavuuden jänne on kuitenkin lyhyt.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Alueen merkittävimmät ja eniten työtä tarjoavat toimialat ovat matkailu oheistoimintoineen,
puu-, metalli- ja meijeriteollisuus. Julkisista palveluista kunnat tarjoavat eniten työtä – tosin
vähentyvillä trendeillä johtuen kuntien taloustilanteista. Valtion työpaikkojen määrät Koillismaalla ovat vähentyneet rajusti viime vuosien aikana valtion tuottavuusohjelman seurauk-
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sena. Alueelle ei ole syntynyt uusia työpaikkoja valtion toimintojen alueellistamissuunnitelmista huolimatta. Alue pyrkii vastaamaan haasteeseen korostamalla alueen kehittämiseen
sitoutuneiden perheyritysten roolia alueen kehittämisessä elinkeinostrategian mukaisesti.
Koillismaa (Kuusamo ja Taivalkoski) on mukana Lapin Lapland –brändiin (Kuusamo
Lapland) ja markkinoi aluetta yhdessä Lapin kanssa kansainvälisillä markkinoilla.
Matkailun toimialan näkymät vaikuttavat suotuisilta ja varsinkin kansainvälinen talvimatkailu on hyvässä vireessä Koillis-Suomen alueella. Vuoden vaihteen matkailijat tulivat suurelta osin perhekuntina Venäjältä. Kasvua oli omatoimisesti autolla matkaavien venäläisturistien määrissä Pietarista, Moskovasta sekä eräiltä pohjoisilta alueilta.
Koillismaan alueen matkailukeskukset ovat profiloituneet perhematkailuun. Majoitustilojen riittävä käyttöaste tulee olemaan haaste johtuen kasvaneesta tarjonnasta matkailukeskuksissa. Kesämatkailua tulee monipuolistamaan täysimittaisen golfkentän valmistuminen taajaman läheisyyteen.
Kaupan toimiala hyötyy matkailun kasvusta, erityisesti talvisesongin aikana. Tokmanni
on avannut uuden hallimyymälän helmikuun puolivälissä Kuusamoon. Kaupan alalla odotetaan pääsääntöisesti tarjonnan lisäävän kysyntää. Tosin uuden toimijan tulo kiristää kilpailua ja voi vaikuttaa pienempien ”sekatavarakauppojen” toiminnan hiipumiseen.
Metalliteollisuuden tilauskanta on pariksi vuodeksi eteenpäin hyvä. Ongelmaksi näyttää
nousevan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Tilannetta pyritään helpottamaan yhteishankintakoulutuksella ja kehityshankkeilla. Puunjalostusteollisuudessa tuotteiden kysyntä
on kohtalaista. Alan yrityksissä on koulutettavana uusia työntekijöitä. Venäjän liittyminen
WTO:n jäseneksi voi avata uusia näkymiä teollisuudelle.
Meneillään on muutaman rivi- ja kerrostalon rakennustyön aloittaminen Kuusamon taajamassa. Myös uuden liikekeskuksen rakentaminen alkanee syksyllä ns. Postin tontille. Rukan alueelle noussee uusia vapaa-ajanasuntoja viime vuotista vähemmän.
Kaivannaisteollisuudessa Taivalkosken Mustavaaran vanadiinikaivoksen rakentaminen
alkanee vuonna 2014 ja varsinainen tuotanto vuoden 2016 paikkeilla. Mustavaara Oy on
rekrytoinut jo toimihenkilöitä valmistelemaan rakentamista ja kaivostoiminnan aloittamista Mustavaarassa.
Kuusamon Juumasuon kultakaivoksen suunnittelu Kuusamon Käylässä etenee. Viimeaikoina on noussut esiin uraanin lakisääteisen talteenoton mukanaan tuomat uhkakuvat
uraanin vaikutuksista ympäristöön. Mainittujen kohteiden lisäksi Koillismaan alueella on
useita valtausalueita eri kaivosyhtiöillä Kuusamon ja Taivalkosken lisäksi Posiolla.
Henkilöstön kouluttamisen kaivannaisteollisuuden tarpeisiin on alkamassa nuorisoasteen koulutuksena Oulun seudun ammattiopiston Taivalkosken yksikössä syksyllä 2013.
Koulutus suuntautuu koneenkuljetukseen sekä myöhemmin kiven jatkotyöstämiseen liittyviin tarpeisiin. Työvoimakoulutuksena toteutettava kaivosalan koulutusta esitetään aloitettavaksi kuluvana syksynä. Ensin koulutetaan ao. työvoimatarpeita varten maanrakennusja rakennusalan osaajia OSAO:n Taivalkosken yksikön louhinta-alan erikoistumiskoulutuksessa, jonka rakentamiseen OSAO on saanut hankerahoituksen.
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Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyyden taso pysynee edellisvuoden tasolla johtuen osaltaan työpaikkatarjonnasta
muualla Suomessa, mikä näkyy myönnettävinä liikkuvuusavustuksina. Isommilta lomautuksilta on Koillismaan alueella vältytty viime vuoden aikana. Palvelualan yrityksissä tultaneen kuitenkin käynnistämään lomautuksia ja vähentämään työvoimaa. Julkinen sektori vähentää ensivaiheessa määräaikaisten työntekijöiden määrää. Sektorin vakituinen työvoima vähenee eläköitymisen myötä. Rakennusalalla heikko investointitaso voi näkyä jatkossa alan työllistävyyden laskuna.
Työttömien koulutustaso on Koillismaan alueella matala. Yli 50-vuotiaiden osuus on yli
puolet kaikista työnhakijoista. Rakenteellinen työttömyys on merkittävää alueella. Vaikeasti työllistyvien määrä on alueen korkein. Toisaalta eri aloilla on hyvin koulutettuja työnhakijoita, joiden työllistymisen esteenä ovat puuttuvat työpaikat alueella. Myös työsuhteiden
määräaikaisuudet etenkin hoiva-alalla heikentävät alan tehtävissä pysymistä.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Ammattibarometrin mukaan työvoimapulaa on sairaanhoitajista, lääkäreistä, fysioterapeuteista, hotelli- ja ravintola-alan työn tekijöistä sesonkiaikoina ja maanrakentamiseen liittyvistä osaajista. Palvelualalla kysyntää olisi venäjänkielen taitoiselle henkilöstölle. Pidemmällä aikavälillä pulaa voi tulla kaivosalan ammattihenkilöistä.

Oulunkaaren seutukunta
Pudasjärvi, Ii, Yli-Ii, Utajärvi
Oulunkaaren seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 23 477 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö
kasvoi 144 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 353 toimipaikkaa, joissa työskenteli 3 558 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 1 264.
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Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Seutukunta on alueena laaja ja etäisyydet ovat pitkiä, mikä tuo omat haasteensa. Seudun
väestö ikääntyy ja muuttoliike on negatiivista. Oulunkaaren keskeisiä toimialoja ovat matkailu ja puunjalostus, myös teollista toimintaa on eri puolilla aluetta. Uusiutuvan energian
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merkitys on seutukunnassa kasvussa. Päivittäinen työmatkapendelöinti on merkittävää alueella, sekä alueelle että alueelta, alasta riippuen.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Matkailutoiminnan kehitys on seutukunnassa noususuunnassa. Muun muassa keskeisen
matkailukohteen, Syötteen, kävijämäärät ovat olleet kasvussa. Matkailualan kehittäminen
jatkuu Oulunkaaren seudulla edelleen ja matkailuyhteistyö eri alueiden sekä toimijoiden
välillä tiivistyy. Esimerkkinä tästä on Meri-City-Tunturi – matkailuhanke, joka tiivistää Oulun ja Pudasjärven matkailumarkkinointia.
Väestön ikääntyminen ja poismuutto näkyvät lisääntyvinä henkilöstön hankinnan ongelmina. Palveluita uhkaa näivettyminen myös yritysten jatkajien puutteesta johtuen. Työpaikkojen pysyvyys alueella on epävarmaa. Poikkeuksena ovat matkailupalvelut, jonka
haasteena puolestaan on kausiluontoisuus. Hoivapalveluiden tarve taas lisääntyy väestön ikääntymisestä johtuen.
Bioenergian hyötykäyttöön kohdistuu toimia ja odotuksia kasvavassa määrin. Alueella
on runsaat turve- ja puuvarannot, joiden hyödyntäminen on tärkeä osa alueen elinkeinoelämää. Paikalliseen biopolttoaineliiketoiminnan kehittämiseen panostetaan yhä monipuolisemmin. Sateinen kesä on vaikeuttanut erittäin merkittävästi turvetuotantoa ja tulee heikentämään turve-alan yrittäjien tilannetta.
Tuulienergian merkitys on voimakkaassa kasvussa. Iin Olhavan alueen investoinnit
ovat arvoltaan noin 40 miljoonaa euroa ja ensimmäisten tuulivoimaloiden pitäisi olla käynnissä kuluvan vuoden syksyllä. Tulossa on myös Iin Myllykankaan alueella noin 90 miljoonan euron tuulipuistoinvestointi.
Oulunkaaren muovi- ja metalliteollisuuden sekä puutuoteteollisuuden tilanne on nyt varsin hyvä. Suhdanteet ja kausivaihtelu heijastuvat toimintaan kuitenkin nopeastikin. Kesällä
nanoteknologiaa hyödyntävä ohutkalvo-osaaja Picadeon Oy ilmoitti keskittävänsä toimintansa Helsingistä ja Kuopiosta Iin Micropolikseen. Oulunkaaren itäosissa ollaan toiveikkaita Taivalkosken Mustavaaran kaivoshankkeen positiivisista heijastusvaikutuksista. Kaivoksen rakentaminen alkanee vuonna 2014 ja varsinainen tuotanto vuoden 2016 paikkeilla.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyys on kääntynyt kasvuun seutukunnan alueella. Väestön ikääntyminen ja poismuutto eivät kompensoi kokonaan työttömyyden nousua. Edellisen taantuman myötä työttömiksi jääneillä työttömyys on pitkittynyt pitkäaikaistyöttömyydeksi. Nuorten työttömyyttä hillitsee poismuutto opiskelupaikan ja muutto työn perässä eri paikkakunnille. Nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Teollisuus, rakentaminen, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä matkailuala työllistävät myös
jatkossa. Suuria yksittäisiä hankkeita, joihin liittyisi paljon henkilöstön hankintaa, ei ole tie-
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dossa. Osaavan työvoiman saamisessa alueelle on haasteita hoitoalalla ja jossain määrin maanrakennuksessa.
Matkailualalla työvoiman saatavuuden haasteena on työn kausiluontoisuus.

Raahen seutukunta
Raahe, Pyhäjoki, Vihanti, Siikajoki
Raahen seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 34 762 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 110
henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 945 toimipaikkaa, joissa työskenteli 9 434 henkilöä. Kesäkuun
2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,3 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 400.
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Raahen seutukunnassa Rautaruukin merkitys on tunnetusti suuri. Ruukin lisäksi alueella on
merkittävää konepajateollisuutta. Perinteisten alojen ongelmana on niiden suhdanneherkkyys. PK-teollisuus näyttäisi kuitenkin olevan monipuolistumassa ja Fennovoiman päätös
ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoelle lisää yritysten ja asukkaiden uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen koko talousalueella.

Yleinen tunnelma alueella
Vaikka suhdanteet eivät alueen keskeisten toimialojen kannalta ole juuri nyt parhaimmat
mahdolliset, ovat tunnelmat silti varsin hyvät. Positiivisimmat asiat Raahen seudulla liittyvät energiantuotantoon, tärkeimpänä Fennovoiman ydinvoimalapäätös. Tuulivoimaan uskotaan alueella edelleen ja uusia tuulivoimapuistoja on viritteillä. Myös bioenergia-alalle on
tulossa investointeja. Kaivostoiminnan myötä alueen elinkeinoelämä on monipuolistunut.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Nordic Minesin Laivan kultakaivoksen rikastustoiminnan käynnistyminen viime syksynä
on piristänyt alueen elinkeinoelämää. Sen sijaan perinteinen konepajatoiminta on Raahen
seudulla kärsinyt jonkin verran maailmatalouden heikkenemisestä ja alan lähiajan näkymät
ovat aiempaa epävarmemmat. Alan yritysten välillä on merkittäviä eroja. Kokonaisuudessaan konepajateollisuudessa on kohtuullisen hyvä työtilanne vaatimattomasta suhdannetilanteesta huolimatta. Alueen yritykset ovat kuitenkin hyötyneet meriteollisuuden elpymisestä. Kansainvälisen taloustilanteen mahdollinen heikentyminen edelleen vaikuttaa teräs-
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tuotannon kysyntään. Terästehtaan toiminta ja laitekanta ovat hyvässä iskukunnossa viime vuonna valmistuneiden investointien jälkeen. Myös metalli- ja konepajateollisuudessa
on investoitu vähintäänkin kohtuullisesti viime vuosina. Monella Raahelaisella pajalla on
nyt tilanne, että väkeä on liian vähän, jotta yritysten liikevaihto olisi riittävä, joka varmistaisi paremman kannattavuuden.
Uusi biohakelaitos on saanut myönteisen avustuspäätöksen TEM:ltä. Laitos valmistunee näillä näkymin vuonna 2013.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyysaste on laskenut tasaista vauhtia. Toukokuussa työttömyysprosentti oli 8 %, joka
lähentelee vuoden 2008 lukemia vastaavana aikana. Työttömyysasteen kehityksen arviointi
on tällä hetkellä erittäin vaikeaa, sillä työmarkkinoilta tulee erittäin ristiriitaista signaalia. Jatkuvasti tulee tietoa uusista yt-neuvotteluista, mutta samaan aikaan samoilla aloilla on kova
työvoimapula. Seutukunnan alueella käynnissä olevissa yt-neuvotteluissa ei ole kysymys
suurista henkilömääristä. Osittain neuvottelut saattavat olla yritysten varovaisuudesta johtuvaa. Työntekijöiden eläköitymistä tapahtuu tällä hetkellä paljon, ja korvaavaa työvoimaa
tarvitaan. Myös työttömissä työnhakijoissa tulee poistumaa eläkkeelle seuraavan vuoden
aikana. Työttömistä työnhakijoista yli 13 % on tällä hetkellä yli 60-vuotiaita.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt lievään nousuun. Työllisyyden hoitoon ja työvoimakoulutukseen käytössä olevien määrärahojen väheneminen tänä vuonna heijastuu
osaltaan näissä luvuissa. Nuorten työttömien määrä on laskenut viimeiset 10 vuotta. Samaan aikaan myös 17–25-vuotiaiden ikäluokat ovat pienentyneet. Tällä hetkellä nuorten
työttömyyden positiivinen kehittyminen näyttäisi päättyneen ainakin toistaiseksi. Yleinen
taloustilanne vaikuttaa aina ensimmäisenä nuorten työllistymiseen.
Raahen seutukunnan positiiviselle vireelle antaa tukea tieto, että se on ainoa PohjoisPohjanmaalla, jolla työttömyysaste on laskenut vuoden takaisesta.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Viimeisin ammattibarometri osoittaa, että pulaa on tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa yhä
useamman alan ammattilaisista. Teollisuudessa on pulaa ammattitaitoisista koneistajista, levysepistä ja hitsaajista. Näihin ammattiryhmiin on tällä hetkellä jopa helpompi löytää
osaajia ulkomailta kuin kotimaasta. Rakennusalalla osittain kausiluonteisuudestakin johtuen taistellaan ammattityövoiman saatavuuden kanssa. Monilla rakennusalan yrityksillä onkin jo palveluksessaan ulkomaalaisia työntekijöitä. Kuljetus ja maanrakennusalalla työvoiman tarve kasvaa ja tekijöiden määrä vähenee. Terveydenhuollossa pulaa on lääkäreistä, sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Siivoustehtävissä on paljon työtä tarjolla ja alalla koetaan jo työvoimapulaa. Toimistotyössä lähinnä kirjanpitäjien ammattikunta kärsii osaajapulasta. Työttömien työnhakijoiden osaaminen ja ikärakenne eivät vastaa työnantajien osaamistarpeita useilla toimialoilla. Yritysten lisäksi myös julkisella sektorilla koetaan työvoimapulaa monissa perustehtävissä.
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Seuraavien kahden tai kolmen vuoden kuluessa työvoiman tarve lisääntyy ydinvoimalan rakennusvaiheen myötä.

Nivalan-Haapajärven seutukunta
Nivala, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Kärsämäki
Nivalan-Haapajärven seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 30 298 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 64 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 2 321 toimipaikkaa, joissa työskenteli 5 894 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 129.
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Nivala-Haapajärven seutukunnassa on monipuolinen elinkeinorakenne ja hyvä koulutusverkosto. Nuorten ikäluokkien osuus on varsin vahva. Liikenneyhteydet ovat hyvät ja monipuoliset moneen suuntaan – kahden valtatien risteys sekä rautatie. Puutteena on alueen
heikko houkuttelevuus ja poismuutto.

Yleinen tunnelma alueella
Näkymät ovat edelleen positiiviset. Viime vuonna järjestettiin runsaasti yhteishankintakoulutusta alueen yrityksille. Hituran kaivoksen alueelta on löytynyt lisää malmivarantoja ja Pyhäjärven asema hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksen paikaksi vahvistuu edelleen.
Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Puutuoteala on alueella vahvaa ja yritysten näkymät ovat edelleen suhteellisen hyvät
vaikka muutamia henkilöitä on määräaikaisesti lomautettu.
Metalliteollisuudella on hyvä tilanne kun yritysten tilauskannat ovat hyvällä tasolla. Alueen maatalous investoi edelleen. Haapajärvellä Maaselänkone on lomauttanut henkilökuntansa kesän ajaksi. Lomautettuna on yhteensä 63 henkilöä. Lomautusajat vaihtelevat viikosta jopa noin 4 kuukauteen.
Nikkelin louhinta- ja rikastustoiminta jatkuu Nivalan Hituran kaivoksella. Haapajärven
Kopsan kultaesiintymän kairausten viimeinen vaihe on päättynyt ja tuloksia odotellaan. Hiturassa selvitellään myös kullan rikastusmahdollisuuksia.
Liikenneyhteydet alueella ja alueelta ovat hyvät ja monipuoliset. Alueella on kahden valtatien risteys sekä rautatie.

alueelliset KEHITYSnäkymät 2/2012

TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu

209

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömiä oli alkuvuodesta suunnilleen saman verran kuin kesäkuun lopussa, tosin kevään
tilastoissa työttömiä on ollut joka paikkakunnalla hieman vähemmän. Osa työttömyyden
kasvusta selittynee kausivaihteluilla. Toukokuun ja myös kesäkuun lopussa työllisyystilanne alueella oli Pohjois-Pohjanmaan paras eli työttömyysaste 7,8 toukokuulla ja kesäkuulla
9,1. Työttömien määrä on alentunut kaikissa kunnissa. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen
korkeaa, jopa kasvamaan päin. Nuoria alle 25-vuotiaita oli kesäkuun lopussa työttömänä
143, kun vuoden alussa nuoria oli työttömänä reilu 180 henkilöä. Työttömistä työnhakijoista noin 33 % on yli 50-vuotiaita.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Seutukunnassa ei ole erityisen suurta ongelmaa työvoiman kohtaannossa. Työvoiman
saatavuudessa on jonkin verran ongelmia hoito- ja sosiaalialan osaajista sekä opetusalan
työntekijöistä.

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 14 976 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 53 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 274 toimipaikkaa, joissa työskenteli 3 511 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 608.
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Seutukunnan vahvuutena on monipuolinen teollisuus, joka tarjoaa työpaikkoja erilaisille
osaajille. Haasteena on väestön ikääntyminen ja koulutetun nuorison muutto pois alueelta
kasvukeskuksiin. Väen vähetessä myös palvelut vähenevät, mikä asettaa enemmän haastetta viihtyvyydelle.

Yleinen tunnelma alueella
Seutukunta on varsin herkkä talouden suhdanteille. Varsinkin rakentamisen heikentynyt
kysyntä heijastelee tällä hetkellä seutukunnan yrityksiin.
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Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Seutukunnan keskeiset toimialat ovat puutuoteteollisuus, metalliteollisuus, elintarviketeollisuus ja maatalous. Useat yritykset ovat lomauttaneet henkilökuntaansa muun muassa talotehtailla. Tilanne on heikentynyt puutuoteteollisuudessa, rakennusalalla sekä elektroniikkateollisuudessa. Positiivista kehitystä tapahtuu sen sijaan elintarviketeollisuudessa, jossa
Valio laajentaa ja kehittää Haapaveden tehdasta.
Seutukunnan kaikissa kunnissa tapahtuu jonkin verran teollisuustilainvestointeja ja teollisuusalueiden infrastruktuurin rakentamista, samoin jätevesien käsittelyjärjestelmän laajentamista. Myös kaupan alalla on uudisrakentamista. Julkisella puolella on joitakin oppilaitos- ja päiväkoti-investointeja.
Logistiset yhteydet ovat maantieverkon varassa. Alueella on huoli tiestön kunnossapitovaroista. Niin ikään tieverkon kehittämisinvestoinneille olisi tarvetta. Valtatie 4:n kunnostus on avainasemassa, samoin kantatie 88:n Haapaveden osalta Pulkkila-Haapavesi -yhteys on etenkin talvikunnossapidon osalta ongelmallinen.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työllisyystilanne on alueella vuoden takaiseen verrattuna heikentynyt. Vuonna 2011 kesäkuun lopussa oli työttömänä 541 henkilöä ja tänä vuonna 608, mikä on 9,5 % työvoimasta.
Vuoden alussa työttömiä oli reilut 700, joten tilanteessa on tapahtunut parannusta. Nuoria alueella oli työttömänä vuoden alussa lähes 120 ja kesäkuun lopulla 70. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa etenkin Haapavedellä ja Siikalatvalla. Työttömistä työnhakijoista
on noin 38 % yli 50-vuotiaita.
Pyhännän työllisyystilanne on parantunut koko kevään ajan johtuen talotehtaiden lomautusten päättymisestä ja LapWall Oy:n rekrytoinneillakin on positiivinen merkitys. LapWall Oy hakee edelleen yhteishankinnan avulla uusia työntekijöitä.
Siparila Oy on edelleen ilmoittanut vähentävänsä työvoimaa. Yritys irtisanoo noin 5 henkilöä ja lomauttaa 7. Lomautukset alkavat elokuussa ja irtisanomiset astuvat voimaan syksyn aikana. Tehtaaseen jää toimenpiteiden jälkeen tuotantoon 14 työntekijää.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Suuria rekrytointeja ei ole tiedossa. Tällä hetkellä työvoimaa on kohtuullisesti saatavissa.
Osaavan työvoiman puute näkyy erityisesti sosiaali- ja terveysalalla (hammaslääkärit, lääkärit, eläinlääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät) sekä opetusalalla (aineenopettajat,
lehtorit ja luokanopettajat). Myös maatalousalan ammattiosaajista on puute isoilla maatiloilla.
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Ylivieskan seutukunta
Ylivieska, Kalajoki, Oulainen, Sievi, Alavieska, Merijärvi, Himanka
Ylivieskan seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 44 133 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 101 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 3 302 toimipaikkaa, joissa työskenteli 10 583 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,1 %, ja työttömiä työnhakijoita oli 1 750.
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Ylivieskan seutukunnan vahvuus on vahva ja monipuolinen elinkeinorakenne. Seutukunnassa on monia vahvoja aloja, kuten kauppa, metalli, puu, matkailu ja alkutuotanto - elinkeinoelämä ei ole yhden toimialan varassa. Myös yrittäjyys on voimakasta.
Tulevaisuuden haasteet ovat elinkeinorakenteen monipuolisuuden turvaaminen, työpaikkojen pysyminen alueella ja osaavan työvoiman riittävyys. Eriasteiset koulutuspaikat
tulisi säilyttää ja kehittää niin, että koulutus vastaa työelämän haasteisiin ja antaa realistiset mahdollisuudet työllistyä. Osalle alueen kunnista asukasluvun kasvu lisää tarvetta lisätä julkisten palvelujen saatavuutta ja laatua.

Yleinen tunnelma alueella
Tunnelma alueella on yleisilmeeltään myönteinen, vaikka taloudellisten suhdanteiden vaihtelu on näkynyt määräaikaisina lomautuksina ja YT-neuvotteluina. Yksittäisiä irtisanomisia
on tapahtunut ja yhden elektroniikka-alan yrityksen osalta irtisanomiset ovat koskeneet n.
60 työntekijää. Muita suuria irtisanomisia tai yritysten lopettamisia ei ole ollut. Suhdannetilanteesta johtuen yritykset harkitsevat tällä hetkellä investointeja tarkkaan. Lupaavana asiana tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta nähdään maakunnan suurhankkeiden (ydinvoimala, Laguna-tutkimuskeskus, kaksoisratahanke) myönteinen vaikutus myös Ylivieskan
seutukunnan työllisyyteen, joko suoraan tai välillisesti. Myös Kalajoen vuoden 2014 lomaasuntomessut luovat omalta osaltaan positiivista virettä.
Seutukunnan suurimmissa kaupungeissa, Ylivieskassa ja Kalajoella, yleistilanne ja kehitys näyttää myönteiseltä, eikä tilanne ole huono pienemmissäkään kunnissa. Positiivisia
tekijöitä alueen talouselämän kehittymisen kannalta ovat yritysten hyvä omavaraisuusaste ja kannattavuus sekä alueen monipuoliset koulutusmahdollisuudet. Valtakunnallisessa
vertailussa Ylivieskan yritykset ovat osoittautuneet keskimääräistä suuremmiksi sekä hyvin
kannattaviksi että omavaraisiksi. Yritykset ovat myös verkottuneet hyvin keskenään. Väestökehitys on positiivista erityisesti Ylivieskassa ja se näkyy rakentamisessa.
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Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Keskeiset toimialat ovat edelleen monipuolinen teollisuus, kauppa, rakentaminen, sosiaali- ja terveysala sekä maa- ja metsätalous. Näiden toimialojen rinnalla oppilaitosten merkitys työllistäjänä on kehittynyt koko ajan, joskin ammattikorkeakoulun osalta tulevina vuosina on odotettavissa opiskelupaikkojen vähentämisen myötä myös oppilaitoksen tarjoamien työpaikkojen vähenemistä. Työllistävinä aloina kauppa ja sosiaali- ja terveysala ovat
olleet viime vuodet nousussa ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan. Matkailussa viime
vuosi oli varsin hyvä ja alan näkymät Kalajoella ovat positiiviset. Vuoden 2014 loma-asuntomessut pidetään Kalajoen Hiekkasärkillä, mikä tullee lisäämään suoraan rakennusalan
työpaikkoja ja kerrannaisvaikutukseltaan myös palvelualan työpaikkoja.
Teollisuudessa puuteollisuus on investoinut toimitiloihin ja lisännyt työvoimaa. Puusepänteollisuudessa tilauskanta on erittäin hyvä ja työvoimaa on rekrytoitu jatkuvasti lisää.
Viime vuoden tilanteen perusteella seutukunnan jalkineteollisuuden pelättiin menettävän markkinoita ja joutuvan lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöitä enemmän kuin mitä
lopulta toteutui.
Julkisella sektorilla työpaikat vähenevät luonnollisen poistuman kautta. Virkoja tai viransijaisuuksia ei täytetä, toimintoja keskitetään fyysisesti samoihin tiloihin ja sähköisiä palveluja lisätään. Seutukunnan alueella Ylivieska on valtionhallinnon osalta paikkakunta, jossa
on maistraatin, poliisin, verottajan, ELY –keskuksen, kelan ja TE –toimiston täydet palvelut.
Ylivieskan seutukunta tarjoaa yrityksilleen toimivat logistiset yhteydet. Tieverkon ohella
rautatieyhteydet pohjoiseen, etelään ja itään toimivat ja niitä ollaan edelleen parantamassa kaksoisraidehankkeen myötä. Alueen yritysten kuljetuksia palvelee myös ympäri vuoden avoinna oleva satama.
Suurimmat meneillään olevat investoinnit kohdistuvat yksityiselle puolelle. Kaupan alalla on valmistunut uusia liikerakennuksia ja toimitiloja Ylivieskaan. Uusia kansallisia ja kansainvälisiä kauppaketjuja on avannut ja avaamassa uusia myymälöitä Ylivieskaan.
Kalajoella matkailuun liittyvät investoinnit lisäävät yritysten majoituspalvelutarjontaa.
Alueen kasvukunnissa Ylivieskassa ja Kalajoella investoidaan muun muassa kouluihin ja
päiväkoteihin.
Logistisesti Ylivieskan seutukunta on varsin kilpailukykyinen. Haasteena on erityisesti
8-tien parantaminen vastaamaan kasvussa olevaa rekka- ja työmatkaliikennettä. Myös tulossa oleva ydinvoimalan rakentaminen lisää kuormitusta 8-tiellä.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyysprosentti on hieman laskenut verrattuna vuoden takaiseen, joskin työttömyysprosentin muutosten suuruus vaihtelee eri kunnissa. Työttömien määrä verrattuna vuoteen 2011 on vähentynyt Ylivieskassa, Alavieskassa ja Kalajoella 7–9 %, mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena tarkasteltaessa koko Pohjois-Pohjanmaan tilannetta. Suuria muutoksia työttömien työnhakijoiden määrissä ei kuitenkaan ole tapahtunut. Positiivisena kehityksenä työttömien rakenteessa on nuorten alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden työttömyyden väheneminen sekä vaikeasti työllistettävien työnhakijoiden määrän lasku. Työttö-
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myysprosentti oli alle maan keskiarvon seutukunnan neljässä kunnassa. Tiedossa ei ole
uusia työntekijöitä koskevia irtisanomisia tai lomautuksia eikä yt-neuvotteluja, joiden perusteella niitä voitaisiin ennakoida.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työpaikkoja ilmoitettiin TE –toimistoon avoimeksi vuonna 2011 ensimmäisen kolmanneksen aikana noin 300 paikkaa enemmän kuin tämän vuoden huhtikuussa. Pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta on kuitenkin edelleen sosiaali- ja terveysalalla (lääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät) sekä metalliteollisuuden vahvaa ammattitaitoa vaativissa tehtävissä (hitsaajat, CNC-koneistajat) ja palvelualoilla (laitossiivooja). Jatkossa metalliin, energiahankkeisiin ja rakentamiseen on tulossa isoja rekrytointeja. Energia-alalla voi tulevaisuudessa ilmetä myös ongelmia työvoiman saatavuudessa.
Haasteena työvoiman saatavuudessa on eläköitymisen myötä vapautuneiden työpaikkojen täyttäminen ammattitaitoisilla työntekijöillä. Työmarkkinoilla koetaan haasteeksi myös
mahdollinen suurhankkeiden mukanaan tuoma ammattitaitoisten työntekijöiden siirtyminen
toisten työnantajien palvelukseen. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi seutukunnan alueella on syksyllä alkamassa monipuolinen koulutus eri ammattialoille. Omaehtoisten koulutusten rinnalla haettavana on 12 erillistä työvoimakoulutusta, joissa on yhteensä lähes 200 koulutuspaikkaa. Koulutusta järjestettäessä on lähtökohtana ollut työmarkkinoilta tulevat tarpeet. Koulutusta järjestetään aloille, joilla nähdään realistisia työllistymismahdollisuuksia.

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö
Juha Levy
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 038 229
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

214

TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu

alueelliset KEHITYsnäkymät 2/2012

Kainuun ELY-keskus
Kehys-Kainuun sk
Elinkeinoelämä
Työttömyys
Työvoiman saatavuus

6 kk
0
0

suomussalmi

Puolanka

Kehys-Kainuun sk

Hyrynsalmi
Vaala
Paltamo

Ristijärvi

kuhmo

Kajaanin sk
kajaani
sotkamo

Kajaanin sk
Elinkeinoelämä
Työttömyys
Työvoiman saatavuus

6 kk
0
0
0

Kainuussa asui kesäkuun 2012 lopussa 80 989 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 309 henkilöllä. Vuonna 2010 Kainuussa oli 4 461 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 16 301 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,9 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli 4 654.
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Kainuussa lähiajan suhdannenäkymät ovat aiempaan verrattuna hieman vaisummat. Kainuussa on toivuttu varsin hyvin alueelle viime vuosina kohdistuneista suurista takaiskuista
ja työpaikkamenetyksistä. Kasvun vetureita ovat olleet kaivosteollisuus, metalliteollisuus,
matkailu ja palvelualat.
Kainuussa vallitsi alkuvuodesta vielä historiallisen hyvä työllisyys. Työllisyysaste oli aiempaa korkeampi ja työttömyys painui edellisvuotta alemmaksi. Muutamassa viime kuukaudessa työttömyys palautui vuoden takaiselle tasolle. Jatkossa työttömyyden uskotaan pysyttelevän kutakuinkin nykytasolla noudatellen kausivaihtelun trendiä. Työttömyyden kasvua
hillitsee työikäisen väestön väheneminen ja ikääntyvän työvoiman poistuminen eläkkeelle.
Kainuun runsaat luonnonvarat ovat selkeä vahvuustekijä. Luonnonvarat lukeutuvat elinkeinojen kehittämisen kärkialoihin, jolloin panostetaan metsävarojen hyödyntämiseen ja jatkojalostamiseen, uusiutuvaan energiaan, kaivosteollisuuteen ja lähiruoan käyttöön. Puuraaka-aineen hyvää laatua pidetään myös alueen vahvuutena. Myös matkailu on Kainuulle tärkeä kärkiala. Uusia nousevia aloja ovat korkeaan osaamiseen pohjautuvat mittaustekniikka ja peliala. Työpaikkojen suhteen lähivuosien kasvuodotukset kohdistuvat kaivosteollisuuteen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja Kajaaniin rakennettaviin konesalipalveluihin. Puolustusvoimien leikkauksissa ja uudelleenjärjestelyissä Kainuun prikaatin aseman
koetaan vahvistuneen.
Väestön väheneminen on ollut Kainuun ongelma jo pitkään. Työikäisen väestön hupeneminen koetaan ongelmalliseksi varsinkin Kehys-Kainuun seutukunnassa. Korkeakoulusektorin vähennykset ovat omalta osaltaan heikentäneet Kainuun muuttotasetta. Vaikka
väestön väheneminen ja ikääntyminen vähentävät työttömyyttä, samalla ne lisäävät entistä enemmän osaavan työvoiman rekrytointivaikeuksia. Muutamilla toimialoilla ja useissa
ammateissa ollaan siirtymässä kohti työvoimapulaa.
Kainuun elinkeinoelämän kehitys on hyvässä vaiheessa, ja keskeisten yritysten tilanteet ovat vahvat. Osassa yrityksiä tunnelma on nyt odottavainen. Valtaosa yrityksistä kokee
tilanteen kuitenkin joko paranevan tai pysyvän vähintäänkin ennallaan lähimmän vuoden
aikana. Myös uuden työvoiman kysynnän odotetaan pysyttelevän ennallaan ja vain harvoissa yrityksissä kasvavan. Palvelusektori on edelleen varmin työllistäjä Kainuussa. Yrityskanta on ollut viime vuodet kasvussa, mutta tänä vuonna aloittaneiden yritysten määrä
on hienoisessa laskusuunnassa.
Kaivosteollisuuden merkitys Kainuun aluetaloudelle on suuri ja kasvava. Talvivaaran kaivoksella työskentelee noin 600 henkilöä. Kaivoksen työllistävä vaikutus on lähes 2 000 henkilöä useassa eri maakunnassa, kun kaikki työllisyysvaikutukset otetaan huomioon. Kaivos
vahvistaa talouskasvua ja työllisyyttä Kainuun lisäksi myös useissa muissa jalostusketjun
maakunnissa. Kaivoksen ympäristöongelmat ovat olleet laajasti puheenaiheena. Keskeisimpiä ongelmia ovat olleet kaivosaluetta lähimpänä olevien järvien natrium- ja sulfaattipitoisuuksien kohoaminen sekä rikkivetypäästöistä aiheutuneet hajuhaitat. Talvivaaran Kaivososakeyhtiön uskotaan saavan toiminnasta aiheutuneet ympäristöongelmat kuriin uuden
ympäristöasioiden parannusohjelmansa avulla. Ohjelmassa keskitytään etenkin vesipäästöjen vähentämiseen ja ympäristöviestinnän parantamiseen. Alkuvuoden aikana kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ovatkin vähentyneet. Kaivosyhtiön mukaan sulfaattipäästöt
vesistöihin ovat olleet tänä vuonna noin neljäsosan luokkaa vuodentakaiseen verrattuna.
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Tämä vuosi on ollut Oulujoen vesistöalueella poikkeuksellisen sateinen, mikä vaikuttaa muun muassa energiatoimialan toimintaympäristöön. Oulujärven ennätyksellisen korkeat vedenpinnat ja poikkeukselliset juoksutukset sekä niistä aiheutuneet haitat ovat olleet loppukesällä voimakkaasti esillä. Runsaat sateet ovat vaikeuttaneet oleellisesti myös
turvetuotantoa.
Metalliteollisuudella menee Kainuussa kohtalaisen hyvin. Se johtuu metalliteollisuuden, lähinnä kiskokalusto- ja konepajatuotteiden valmistajasta, Transtech Oy:stä. Uskoa
tulevaisuuteen luovat Transtech Oy:n saamat mittavat junanvaunu- ja raitiovaunutilaukset.
Muu metalliteollisuus pohjautuu pitkälti alihankintaan ja kamppailee kireässä kilpailussa.
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on perustamassa palvelinkeskusta Kajaaniin
Renforsin Rannan yritysalueelle entisen paperitehtaan tiloihin. IBM ja teknologiayhtiö Herman IT (HIT) rakentavat Renforsin Rannan yritysalueelle entisen paperitehtaan varastorakennukseen ekotehokkaan konesalin. Kainuun ICT-alan yritykset suhtautuvat luottavaisesti tulevaisuuteen. Toimialan suhdannenäkymät ovat edelleen varsin hyvät ja myös yrityksistä itsestään löytyy kasvuhalukkuutta.
Kaupan ala on investoinut runsaasti viime vuosina. Palvelu- ja yhteyskeskustoiminta
on luonut Kainuuseen mittavasti uutta työtä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys kasvaa voimakkaasti väestön ikääntyessä.
Rakentamisessa näkymät ovat toistaiseksi vaisut, mutta tilanteen uskotaan jatkossa
paranevan. Muun muassa matkailukeskuksissa, lähinnä Sotkamon Vuokatissa ja Hyrynsalmen Ukkohallassa, on uusia rakennuskohteita suunnitelmissa.
Matkailu on ollut Kainuulle tärkeä elinkeino jo kauan. Myös matkailuala suhtautuu tulevaisuuteen odottavasti. Sekä Vuokatin että Ukkohallan alueiden matkailu on kasvanut selvästi. Myös erämatkailun, wildlife-matkailun, merkitys on kasvussa varsinkin Kehys-Kainuussa. Kainuussa matkailun perusta on kuitenkin edelleen pitkälti kotimaisuus. Haasteena on kansainvälisille markkinoille suuntautuminen.
Alkutuotannossa rakennemuutos jatkuu. Tilamäärien arvioidaan vähenevän 3-5 prosentin vuosivauhdilla maidon- ja lihantuotannossa. Samalla tilakoko kasvaa. Maidontuotannosta vapautuvat viitemäärät eli maitokiintiöt siirtyvät tuotantoaan jatkaville tiloille. Maito on maatalouden päätuote ja sen tuotantomäärä on hienoisella kasvu-uralla, varsinkin
kun uudet navettainvestoinnit on saatu hyvin tuottamaan. Kainuulainen luomutuotanto on
edelleen jatkanut kasvuaan. Kuluneen kasvukauden poikkeukselliset sääolot voivat aiheuttaa ongelmia lähinnä rehupulana ja rehun alentuneena laatuna karjatiloilla. Myös viljatilojen sato-odotukset ovat heikohkot. Tilanne heijastuu tilojen tulevan vuoden talouteen; investointihaluja ei yrityksissä liene tavanomaisessa määrin.
Työttömyys on vähentynyt Kainuussa ripeästi. Kainuu ei ole enää maan pahin työttömyysalue ja on työttömyyden tasossa jo lähellä useita muita maakuntia. Ongelma on nyt
työttömyyden rakenteessa, erityisesti työttömyyden pitkittymisessä. Työttömistä lähes puolet on yli 50-vuotiaita ja yhä useammin työttömyys päättyy eläkkeelle. Ennusteiden mukaan
työttömyys vähenisi edelleen myös lähivuosina.
Alkuvuonna TE-toimistoihin ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja hieman enemmän kuin
viime vuonna. Uutta työvoimaa tarvitaan jatkossa erityisesti eläkepoistumaa korvaamaan.
Eniten työvoimaa tarvitaan terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä palveluissa ja kaupal-
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lisessa työssä. TE-toimistojen ammattibarometrin mukaan työvoimapula vaivaa yhä useampaa ammattiryhmää. Samalla ylitarjontaa on aiempaa harvemmissa ammattiryhmissä.
Haasteena on, että rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus työvoimaa hankkineista toimipaikoista kasvaa.
Saavutettavuus koetaan Kainuun kehittymisen kannalta pahaksi pullonkaulaksi. Tieliikenteessä routavaurioilla on negatiivisia vaikutuksia muun muassa kuljetuksiin ja matkailuun. Viime aikoina on myönteistä kehitystä tapahtunut lentoliikenteessä. Lentolippujen hinnat ovat tulleet kohtuullisemmiksi ja yhteyksiä on tullut lisää.
Kainuun hallintokokeilu (2005–2012) päättyy kuluvan vuoden lopussa, koska kaikki hallintokokeilussa mukana olleet kunnat eivät päässeet kokeilulain edellyttämään yksimielisyyteen. Alkuvuoden ajan Kainuu on etsinyt uutta tapaa järjestää peruspalvelut normaalin
kuntalainsäädännön pohjalta menettämättä hallintokokeilussa saavutettuja etuja. Hallintokokeilun hyvistä käytännöistä on koottu uusi edistyksellinen malli, joka perustuu kuntien tiiviille yhteistyölle sosiaali- ja terveyspalvelujen ja yhteisten tukipalvelujen järjestämisessä.
Tulevaisuuden huolenaiheina koetaan aluehallinnon ja korkea-asteen uudistamisen mahdolliset leikkaukset sekä valtiosektorin työpaikkoihin kohdistuvat vähennyspaineet ja -uhkat. Myös alueellisen kuljetustuen tukitasojen alentaminen keskusteluttaa nyt Kainuussa.

Kajaanin seutukunta
Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala
Kajaanin seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 57 171 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 181 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 3 066 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 12 158
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,3 prosenttia, ja työttömiä työnhakijoita oli 3 189.
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Elinkeinoelämä
Kajaanin seudulla perusvire on positiivinen, vaikkakin perinteiset elinkeinot ovat murroksessa. Kaivannaisteollisuus jatkaa vahvana uutta teknologiaa, biokasaliuotusta, hyödyntäen. Positiivisia uutisia on tullut myös metalliteollisuudesta, ICT-alalta ja palvelualoilta. Investointihalukkuus on kuitenkin vielä melko laimeaa, vaikkakin suunnitelmia on runsaasti ja rahoituskysyntä lisääntymässä. Yrityskannan uusiutuminen on hidastunut. Aloittavien
yritysten osuus yrityskannasta on pienentynyt ja lopettavien osuus kasvanut.
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Kaivosteollisuuden merkitys aluetaloudelle on suuri ja kasvava. Myös uuden työvoiman rekrytointitarve kaivosalalle on vilkasta. Kaivostyöntekijöistä arvioidaan tulevan lähiaikoina jopa pulaa.
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja,
joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotustekniikan avulla. Kaivososakeyhtiön osavuosikatsauksen mukaan yhtiön tuotanto on kehittynyt tasaisesti metallien talteenoton käynnistyttyä uudelleen huhtikuussa, mutta tuotantoseisokki ja nikkelin
hinnan lasku heikensivät yhtiön tulosta.
Talvivaaran kaivoksella on lähes 600 työntekijää. Lisäksi kaivoksen kokonaistyöllisyysvaikutukset kerroinvaikutuksineen ovat mittavat. Talvivaarassa on nyt käynnissä uraanin
talteenottolaitoksen rakennustyöt. Ympäristölupahakemus uraanin talteenottolaitokselle
on vireillä.
Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoshanke luo uskoa tulevaisuuteen ja vahvistaa alueen kaivostoimintaa. Mineraalivaranto on 3,5 miljoonaa tonnia. Kannattavuuslaskelmat ovat
loppusuoralla. Rakentaminen voi alkaa tämän vuoden lopulla ja tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2014 alkupuolella. On arvioitu, että kaivokselle tarvitaan noin 85 työntekijää.
Transtech Oy ja VR Group ovat sopineet 27 kaksikerroksisen ohjaus- ja ravintolavaunun toimittamisesta. Tilauksen arvo on 90 miljoonaa euroa. Transtech Oy ja HKL ovat sopineet 40 raitiovaunun hankinnasta. Tilauksen arvo on 113 miljoonaa euroa. Transtechin
työntekijämäärä on kohonnut 430 henkilöön. Töitä riittää ainakin kahdeksi vuodeksi. Nyt
yhtiö tarvitsee kuutisenkymmentä uutta työntekijää juna- ja raidekaluston valmistukseen.
Yhtiö pyrkii kouluttamaan hitsauspuolelle 50 työntekijää. Pintakäsittely- ja osavalmistuspuolelle yhtiö tarvitsee 10 työntekijää.
Renforsin Ranta -yritysalue perustettiin entisen UPM:n Kajaanin paperitehtaan tiloihin.
Yritysalueella toimii yli 20 uutta yritystä, jotka työllistävät yli 250 työntekijää. Kaikkiaan alueella on jo lähes 30 yritystä, joissa työskentelee noin 500 työntekijää. Osa näistä yrityksistä on toiminut Kajaanin seudulla jo aiemmin, mutta ne ovat nyt siirtäneet toimintonsa yritysalueelle ja palkanneet lisää työvoimaa. Reilusti yli puolet yritysalueen työpaikoista on
kuitenkin kokonaan uusia.
Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) luo uusia mahdollisuuksia. CEMIS on Oulun yliopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Mittatekniikan keskus MIKESin, Jyväskylän yliopiston ja VTT:n
yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMIS on valinnut teknologisiksi painopisteiksi mittaustekniikan, ajoneuvotietojärjestelmät sekä peli- ja simulointitekniikan. Innovaatioympäristössä yhteistyö on jo käynnistynyt. CEMIS on Kainuun kärki kansainvälisen tason t&k&i-projekteihin.
Mittatekniikan keskus (MIKES) on perustanut Renforsin Rannan yritysalueelle voimaja virtauslaboratorion. MIKES-Kajaani vastaa voiman, vääntömomentin, suurten massojen
sekä nestevirtauksen mittaus- eli metrologiatoiminnasta. Tavoitteena on vahvistaa Kajaanin asemaa mittaustekniikan osaamiskeskittymänä.
UPM ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ovat sopineet palvelinkeskuksen rakentamisesta Renforsin Rannan yritysalueelle. CSC:n modulaarisen Datapuiston (Data Center Park) tarpeisiin on varattu 3000 neliömetrin alue, jonne sijoitettava ensimmäinen ko-
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konaisuus riittää tuhansille palvelimille. Tekniikka on sekä eko- että kustannustehokas ratkaisu. Palvelimet jäähdytetään ulkoilman avulla ja tarvittava sähköteho tuotetaan vihreällä vesivoimalla.
IBM ja teknologiayhtiö Herman IT (HIT) rakentavat Renforsin Rannan yritysalueelle entisen paperitehtaan varastorakennukseen ekotehokkaan konesalin, joka toimii pääasiassa
uusiutuvalla energialla. Konesalin tuottama lämmin ilma käytetään ensisijaisesti konesalin
lämmittämiseen. Ylijäävä energia voidaan hyödyntää alueen muissa prosesseissa tai ohjata kaukolämpöverkkoon. Sopimus IBM:n kanssa on merkittävä alueen konesaliliiketoiminnalle. Sopimus myös täydentää aiemmin CSC:n kanssa tehtyä sopimusta. On arvioitu,
että hankkeisiin sijoittuviin yrityksiin syntyisi lähivuosina pari sataa työpaikkaa.
Myös palvelu- ja yhteyskeskustoiminta on kasvanut Kajaanissa. SOK:n perustamaan
palvelukeskukseen Renforsin Rannassa on sijoittunut S-ryhmää palvelevia, keskitettyjä
tukitoimintoja mm. taloushallinnosta. Palvelukeskus palvelee S-ryhmää valtakunnallisesti.
Tavoitteena on lähes sata työntekijää.
Kaupan ala on investoinut viime vuosina merkittävästi ja ala on myös työllistänyt varsin hyvin.
Sosiaali- ja terveysalan merkitys kasvaa väestön ikääntyessä. Työllisyys paranee ja ala
laajenee myös yksityissektorille. TE-toimistojen ammattibarometrin mukaan uuden henkilöstön rekrytointivaikeudet ovat vaivanneet terveydenhuollossa ja sosiaalialalla jo pitkään,
eikä esimerkiksi lääkäreiden ja sairaanhoitajien saatavuus näytä helpottuvan.
On todettu, että matkailua ja kaivostoimintaa voidaan Kainuussa kehittää rinnakkain.
Vuokatin alueen matkailu on kasvanut selvästi, ja uusi investointibuumi on alkanut. Holiday Club Resorts Oy, joka on Euroopan johtava viikko-osakealan yritys, aikoo investoida
Vuokatin Katinkultaan lähes 45 miljoonalla eurolla. Investointisuunnitelmat sisältävät golfkenttiä, nykyisen kylpylähotellin jatkoksi rakennettavia Villa-huoneistoja sekä uusia lomaasuntoja. Vuokatin matkailu myös monipuolistuu, kun alueelle valmistuu vuoden loppuun
mennessä ympärivuotinen koko perheen sisäaktiviteettipuisto, SuperPark. Hanke tukeutuu monipuolistuvaan sisällöntuotantoon ja kansainväliseen menestysbrändiin Angry Birds.
Tyhjäksi jäänyt entinen Incapin teollisuushalli täyttyy taas toiminnasta.

Työvoiman kysyntä ja työttömyys
Elinkeinoelämän vireyden vuoksi työmarkkinoilla on vilkasta. Työvoiman tarve on ollut tänä
vuonna hieman viime vuotta suurempi. Työllisyys on parantunut erityisesti palvelusektorilla sekä kaivannais- ja metalliteollisuudessa. Myös sosiaali- ja terveydenhuoltoala on tarvinnut jatkuvasti uutta työvoimaa. Vuoden loppua kohti työvoiman kysynnän uskotaan kuitenkin hieman hiipuvan.
Kajaanin seutukunnassa työttömyys on hieman vähentynyt vuoden takaisesta. Paras
kehitys on Paltamossa, jossa työttömyysaste on painunut alle viiden prosentin väestökehityksen ja valtion rahoittaman työllisyyskokeilun ansiosta. Työttömyyden väheneminen johtuu osaltaan myös väestörakenteen muutoksesta ja työvoiman eläkepoistumasta. Työvoimapolitiikalla, erityisesti työnantajien tarpeeseen suunnatulla koulutuksella, on myös vai-
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kutuksensa työttömyyteen. Näistä syistä erityisesti nuorten työttömyysluvut ovat hieman
helpottaneet.
Vaikea rakenteellinen työttömyys, lähinnä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyys, korostuvat nyt seudun työttömyysongelmissa. Jatkossa osaavan työvoiman saatavuuden arvioidaan vaikeutuvan, mikä lisää haasteita sekä työvoiman hankintaan että koulutukseen. Työvoiman tarve muualta Suomesta ja mahdollisesti ulkomailta kasvaa.

Kehys-Kainuun seutukunta
Hyrynsalmi, Kuhmo, Puolanka, Suomussalmi
Kehys-Kainuun seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 23 818 henkilöä, Alkuvuoden aikana väestö väheni 128 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 395 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 4 143 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,8 prosenttia, ja työttömiä työnhakijoita oli 1 383.
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Elinkeinoelämä
Kehys-Kainuussa tunnelma lähitulevaisuuden suhteen on odottavainen talouden epävarmuustekijöiden vuoksi, vaikkakin toistaiseksi näkymät ovat vielä melko hyvät. Huolina ovat
väestön väheneminen ja ikääntyminen sekä julkisten palvelujen järjestämiseen liittyvät rakennejärjestelyt, joissa pelkona on lähipalvelujen keskittyminen yhä harvemmalle palveluverkolle. Alueen kuntien taloustilanne on huolestuttava. Yrittäjien eläköitymisaalto on lähestymässä.
Matkailu, mekaaninen puuteollisuus, bioenergian tuotanto, kaivannaisteollisuus, puunkorjuu ja maatalous ovat seutukunnan potentiaalisia kasvualoja. Matkailualalla Hyrynsalmen Ukkohallan matkailukeskus on alueen veturi. Ukkohallaan on suunnitteilla mittavia investointeja. Matkailukeskuksessa rakennetaan lisää majoitus- ja palvelutiloja. Investoinnin
arvo on lähes kuusi miljoonaa. Jatkossa investoidaan lomahuoneistoihin, palvelu- ja liiketiloihin, keilahalliin ja laskettelurinteisiin. Ukkohallan matkailukeskus on tuiki tarpeellinen piristysruiske erityisesti Hyrynsalmelle. Myös erämatkailu on kasvussa. On todettu, että wildlife-matkailu eli eläinten katselu ja valokuvaaminen niiden luontaisessa ympäristössä istuu
hyvin Kainuun imagoon. Lisäksi ostosmatkailun kehittyminen Venäjältä on rajan läheisyyden takia hyvällä kasvu-uralla. Matkailu tukee hyvin palvelusektorin ja kaupan työllisyyttä.
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Kaivannaisteollisuuteen liittyy varsin myönteisiä odotuksia. Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoksen uskotaan toteutuessaan piristävän myös Kehys-Kainuun elinkeinoelämää.
Muutoin Kehys-Kainuun teollisuudessa investoinnit ovat vähissä.
Palvelusektori on pärjännyt varsin hyvin. Yhteyskeskustoiminta on vireää ja ala on rekrytoinut uutta työvoimaa. Kaupan tilanne on pysynyt vakaana. Rakennusala on hieman hiipunut. Merkittävä suunnitteilla oleva julkinen investointi on Puolangan terveyskeskuksen
uudisrakennus. Seutukunnan itäosissa talonrakentamisen väheneminen vaikuttaa puuteollisuuteen.
Sosiaali- ja terveysalan merkitys kasvaa väestön ikääntyessä. Ala työllistää ja tarjoaa
mahdollisuuksia yritystoiminnalle.
Uusia yrityksiä perustetaan aikaisempaa vähemmän, mutta yrittäjien sukupolvenvaihdoksia suunnitellaan yhä enemmän. Seudulliset yrityspalvelut ovat satsanneet mittavasti yrittäjyyden edistämiseen.
Kehys-Kainuun väestö vähenee varsin voimakkaasti, mikä johtuu väestön ikärakenteesta ja muuttotappiosta.

Työvoiman kysyntä ja työttömyys
Kehys-Kainuussa uutta työvoimaa tarvitaan lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä yhteyskeskustoimintaan. Myös matkailun merkitys työllistäjänä on hyvässä kasvussa.
Työttömyyden väheneminen on viime aikoina pysähtynyt ja työttömyyden odotetaan
hieman kasvavan lähiaikoina. Nuorisotyöttömyyden tilanne on hyvä. Vaikeinta työttömyys
on Hyrynsalmella ja Kuhmossa. Laaja rakenteellinen työttömyys, lähinnä pitkäaikaistyöttömyys vaivaa Kehys-Kainuuta. Myös kuntien väliset työttömyyserot ovat ajoittain suuret.

Lisätietoja
Strategiapäällikkö
Juha Puranen
Kainuun ELY-keskus
puh. 0295 023 650
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Lapissa asui kesäkuun 2012 lopussa 182 907 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 423 henkilöllä. Vuonna 2010 alueella oli 11 287 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 39 240 henkilöä. Kesäkuun
2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,9 % ja työttömiä työnhakijoita oli 11 571.
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Yleinen tunnelma alueella
Yritysten liikevaihto kasvoi Lapissa vuonna 2011 vajaat 6 %, mikä on hieman valtakunnallista alempi. Henkilöstömäärä kasvoi viime vuonna 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän kasvu näkyi erityisesti kaivosalalla. Myös rakennusalan, kaupan sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan liikevaihdon kasvu oli keskimääräistä suurempaa. Teollisuuden liikevaihdon kasvu jäi Lapin keskimääräistä alemmaksi vuonna 2011. Liikevaihdon kasvu on jatkunut vuoden 2012 alkupuolella, joskin hidastuen viime vuotisesta. Teollisuudessa kasvu on pysähtynyt, mutta kaupassa ja palveluissa kasvu on ollut 10 %:n luokkaa. Lapin yritysten henkilöstömäärä on edelleen noussut alkuvuodesta 2012.
Lapissa kaivoshankkeet etenevät pääosin suunnitellusti ja ne luovat positiivisia näkymiä.
Energiahankkeita(Kemi, Rovaniemi) koskevat päätökset viivästyvät. Tuulivoimahankkeita
on vireillä useita. Matkailijoiden määrä ja matkailun liikevaihto on kehittynyt hyvin, mutta
investointisuunnitelmat ovat vähäiset. Rakentamisessa pääpaino on asuntorakentamisessa, suuria kohteita ei ole vireillä.
Yleinen tunnelma alueella on varovainen. Hankkeita ja yritysrahoituksia on niukasti vireillä. Euroopan ja maailman talouden epävarmuustekijät vaikuttavat tulevaan kehitykseen
ja vireillä olevien hankkeiden suunnitelmiin.
Lapissa ja lähialueilla on suunnitteilla suuria investointeja, joilla on merkittävä vaikutus
koko Pohjoisen alueen elinkeinoelämään ja talouskehitykseen. Hankkeita on jo meneillään,
mutta niiden määrä ja laajuus kasvaa lähivuosina.
Yritykset kokevat useilla aloilla työvoiman saatavuusongelmia. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä on pulaa kuntasektorilla.
Työttömyyden kehitys kääntyi kevään aikana kasvuun. Viimeisten kuukausien aikana
työttömiä on ollut enemmän kuin viime vuonna. Työttömyyden kesto on pidentynyt ja nuorten työllistyminen on vaikeutunut.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Lapin keskeiset toimialat ovat metsä- ja metalliteollisuus, matkailu ja kauppa sekä vahvistuva kaivosteollisuus. Kaivostoiminnan lisäksi energia-ala on merkittävä kehittyvä ala Lapissa. Kokonaisuudessaan Lapin elinkeinorakenne on edelleen palveluvaltainen. Yksityisen sektorin osuus työpaikoista on kasvamassa ja julkisen sektorin vähentymässä. Alueen
logistiset yhteydet ovat hyvät.
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Metsäteollisuuden liikevaihdon kasvu oli vuonna 2011 vain hieman edellistä vuotta suurempi.
Teollisuuden liikevaihdon kasvu jäi Lapin keskimääräistä alemmaksi vuonna 2011. Ruostumattoman teräksen heikentynyt kehitys on heikentänyt yhtiön tulosta vuoden 2012 aikana. Tehtaan laajennus otetaan käyttöön ensi vuoden alussa. Outokummun tilanne vaikuttaa myös alihankkijoiden kehitykseen. Kaivossektoriin liittyvien teollisten yritysten tilanne
ja näkymät ovat hyvät. Teollisuudessa tarvitaan tuotekehitystä, uusia markkina-alueita ja
yleensäkin kilpailukyvyn parantamista edistäviä toimenpiteitä.
Kaivosalan laajeneminen jatkuu. Voimakkaasti kehittyvä kaivostoiminta tukee muiden
toimialojen kehittymistä ja laajenemista. Alan kasvu näkyy jo tuotannollisten yritysten kautta.
Kuluvan vuoden aikana valmistuu Kemin ferrokromitehtaan laajennus ja Kevitsan kaivoksen tuotanto käynnistyy. Lisäksi Ruotsin puolella Tapulin kaivos aloittaa toimintansa. Hannukaisen kannattavuusarvio valmistuu kuluvan vuoden aikana samoin kuin Suhangon alustava kannattavuusarvio. Kairauksia on meneillään paljon ja lupaavia esiintymiä tutkitaan.
Energiasektorilla Rovaniemen Mustikkamaan voimalaitoshankkeen aloittamispäätöstä
on siirretty eikä hankkeen toteutumisesta ole varmuutta. Kemin biodiesel –tehtaan osalta
Metsä-Group:n vetäytymisen jälkeen näytti silti, että hanke jää toteutumatta. Tuoreen tiedon mukaan Vapo olisi saamassa 100 milj. €:n EU-tuen hankkeelle, mikä taas vaikuttaisi
merkittävästi hankkeen etenemiseen. Tuulivoimahankkeita on vireillä useita. Simon kuusi
tuulivoimalaa (Putaankangas ja Onkalo) valmistuivat viime vuonna. Tervolan Varevaaran
tuulivoimapuistoa ollaan rakentamassa. Luvitusvaiheessa on pieniä muutaman tuulivoimalan hankkeita Posiolla ja Simossa. Näiden ohella suunnitteluprosessin eri vaiheissa Lapin
alueella on menossa kymmeniä muita tuulivoimahankkeita. Pisimmällä niistä on Muonion
Melmukkavaaran tuulivoimahanke.
Tuulivoimaa rakennetaan ja tullaan lähivuosina rakentamaan melko paljon Lapin alueelle. Yksittäisen tuulivoimalan toteuttamiskustannukset ovat miljoonia euroja, joten kymmenien mahdollisesti satojen voimaloiden rakentaminen on valtava investointi, joka tuo hetkellisesti melko paljon työtä ja pitkällä jänteellä ainakin jonkin verran verotuloja.
Rakentamisessa julkiset kohteet ovat valmistumassa ja uusien kohteiden määrä on erittäin vähäinen. Asuntorakentamisessa Rovaniemellä ja Sodankylässä on meneillään useita
kohteita, mutta muualla on hiljaista. Tierakentaminen on lähes pysähdyksissä. Matkailun
toimintaedellytyksiä tukevien liikenneinvestointien toteuttamismahdollisuudet ovat vähäiset ja EAKR-rahoituksen päättyminen vuoden 2012 jälkeen heikentää edelleen tilannetta.
Sahateollisuudessa on nyt hiljaista. Uusia tuotantomuotoja vireillä, mutta ne eivät ehdi
nopeasti markkinoille. Liimapuutuotanto on pysähdyksissä Arktosin osalta. Taloteollisuus
elää kotimarkkinoiden varassa ja vienti on vähentynyt. Uusia vientimarkkinoita pitäisi löytää. Rakennusalan kehitys näyttää olevan viime vuotta heikompi.
Matkailussa matkailijamäärien ja liikevaihdon kehitys on ollut myönteistä. Kasvua on
erityisesti ulkomaisten matkailijoiden osalta. Markkinointiin panostetaan ja vireillä on hankkeita mm. vientirenkaiden avulla. Tunnelma on varovainen eikä matkailussa ole nyt valmisteilla suuria investointihankkeita. Lentoliikenteen muutokset heijastuvat Lapin matkailuun.
Blue1 ja Norwegian ovat lisäämässä lentoja Kittilään. Toisaalta Finnair on ilmoittanut vähentävänsä lentovuoroja Lapin matkailukeskuksiin ensi kaudella.
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Kaupan alkuvuosi on ollut positiivinen. Erityisesti venäläiset ostomatkailijat ovat lisänneet kaupan kasvua.
Luovilla aloilla on positiivista virettä ja uusia suunnitelmia.
Elinkeinotoiminnan kasvu näkyy raskaan liikenteen määrien kasvuna edellisiin vuosiin
verrattuna. Tieverkon kunnon heikentyminen vilkasliikenteisiä pääteitä lukuun ottamatta heikentää raskaan liikenteen kuljetusten sujuvuutta. Kantatielle 79 Kaukosen sillalle asetettu
painorajoitus ja sen edellyttämä kiertotieyhteys lisää kuljetusmatkaa Rovaniemen ja Kittilän välillä 65 km. Kevitsan kuljetukset toteutetaan ainakin alkuvaiheessa autokuljetuksina
Ouluun, mikä heikentää valtatien 4 Oulu-Kemi -välin liikenteen sujuvuutta.
Kemin satamaan rakennetaan uusi raideosuus kesän 2012 aikana tulevien kaivoshankkeiden tarpeita varten. Kemin satama kilpailee kaivosten malmikuljetuksista mm. Oulun sataman kanssa. Kaivosteollisuuden laivakuljetukset edellyttäisivät Kemin meriväylän
syventämistä.
Nykytilanteessa on tärkeää huolehtia suurhankkeiden ja muiden kehittämistarpeiden
yhteensovittamisesta. Erityisesti kaivoshankkeisiin liittyy Lapissa poikkeuksellisen laajoja ja haasteellisia intressiristiriitoja esim. porotalouteen, luontaiselinkeinoihin, metsätalouteen, matkailuun ja luonnonsuojeluun liittyen. Matkailun edellytysten turvaaminen pitkälle
tulevaisuuteen vaatii Lapin luonnonympäristön ja erämaisen imagon vaalimista, mikä tulisi näkyä kaivos- ja tuulivoimahankkeita suunniteltaessa. Suurhankkeiden ja matkailun tarpeiden yhteensovittamista voitaisiin tehdä muillakin saroilla, esimerkiksi logistiikkaan ja väliaikaiseen asumiseen liittyen.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyyden aleneminen hidastui loppuvuoden 2011 aikana ja maaliskuusta 2012 lähtien työttömiä on ollut enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Kesäkuun lopussa
työttömiä oli 11 570, mikä on 560 (5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet ja pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt voimakkaammin kuin
koko maassa. Pitkäaikaistyöttömistä suuri osa on yli 50-vuotiaita ja yhä useampi on ollut
työttömänä yhdenjaksoisesti yli kaksi vuotta.
Työttömyyden kasvu näkyy erityisesti ikääntyneimpien yli 60-vuotiaden ikäryhmässä,
mutta myös nuorten työttömyyden lisääntymisenä. Vaikeutunut työllisyystilanne heikentää
keväällä ammattiin valmistuneiden työllistymismahdollisuuksia ja asettaa haasteita nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiselle.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Vaikka työllisyysennusteiden epävarmuustekijät ovat lisääntyneet ja työttömyys on kääntynyt viime kuukausina kasvuun, osaavan työvoiman saatavuudessa esiintyy ongelmia.
Kaivostoiminta heijastuu sekä kaivosten rakennus- että toimintavaiheessa työvoiman
kysyntänä myös monilla muilla toimialoilla. Matkailussa työvoiman kysyntä ylittää kausiluontoisesti työvoiman tarjonnan. Myös terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa työvoiman
kysyntä on jatkuvaa ja työvoiman saatavuusongelmia esiintyy erityisesti kaupunkikeskus-
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ten ulkopuolisilla paikkakunnilla. Pulaa on erityisesti lääkäreistä, sairaanhoitajista, suuhygienisteistä, hammashoitajista, farmaseuteista, eläinlääkäreistä, psykologeista ja perusja lähihoitajista.
Kuntasektorilla henkilöstön eläköitymisestä johtuva rekrytointitarve on lähivuosina merkittävä. Valtiosektorilla henkilöstön rekrytointi on vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmasta
johtuen vähäistä. Kielitaitovaatimukset lisääntyvät työmarkkinoilla yritystoiminnan kansainvälistyessä ja ulkomaalaisten matkailijoiden palvelutarpeisiin vastaamisessa.
Lapin ja lähialueiden elinkeinoelämän myönteisistä kehitysnäkymistä sekä työvoiman
suuresta poistumasta johtuen työvoiman kysyntä lisääntyy lähivuosina. Kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee yli toimiala-, maakunta- ja maarajojen. Osaavan työvoiman
saatavuus on merkittävä kehittämis- ja koulutuksellinen haaste Lapissa. Toisen asteen
ja ammattikorkeakoulutuksen aloituspaikkojen määrä laskee tulevina vuosina Lapin oppilaitoksissa valtakunnallisten päätösten myötä. Haasteena on koulutuksen suuntaaminen ja kehittäminen niin, että koulutuksesta valmistuvien osaaminen vastaa elinkeinoelämän tarpeita.

Rovaniemen seutukunta
Rovaniemi, Ranua
Rovaniemen seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 64 709 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 190 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 3 527 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 13 247 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 %, ja
työttömiä työnhakijoita oli 4 102.

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

Osaavan työvoiman saatavuus

0

0

0

Rovaniemen seutukunta

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Rovaniemi on toipunut kehityksessä taantumaa edeltävälle tasolle esimerkiksi kaupan ja
matkailun toimialalla. Rovaniemen monipuolinen yritysrakenne ja pk-yritysten määrä ovat
mahdollistaneet myönteisen kehityksen. Rovaniemen asema maakunnan hallinnollisena
ja kaupallisena keskuksena on vahva.
Keskeinen haaste matkailun, kaupan ja palvelujen näkökulmasta on saavutettavuus,
erityisiä huolia kohdentuu lentoliikenteen tulevaisuuteen sekä tieverkon kunnossapitoon.
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Yleinen tunnelma alueella
Rovaniemen alueella vallitsee odottava tilanne, monia julkisia hankkeita on odottamassa eteenpäin pääsyä mm. valitus- ja lupamenettelyissä. Eurokriisi on osaltaan vaikuttanut
odotusten varovaisuuteen.
Turpeen veron nosto on tuonut mukanaan harmaita pilviä Rovaniemen suurimman investointihankkeen, Mustikkamaan voimalaitoshankkeen, ympärille. Lisäksi hankkeen toteutumiseen liittyvillä epävarmuustekijöillä voi olla myös vaikutusta metsäenergian korjuutoimintaan harjoittaviin yrittäjiin.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Rovaniemen seutukunnan keskeiset toimialat ja yritykset ovat matkailu, luovat alat, teollisuus, kauppa ja palvelut. Matkailun osalta odotetaan, että tehdyt investoinnit näkyvät toimialan myönteisenä kehityksenä. Erityisen vahva usko on ostosmatkailun myönteiseen
kehitykseen. Erilaiset tulli- ja liikkumisvapautukset ovat lisänneet Venäjältä suuntautuvaa
ostosmatkailua. Lisäksi toiveita kohdistuu kokous- ja kongressimatkailun edelleen kasvavaan osuuteen, jonka kautta saadaan ostovoimaa alueelle. Ranuan eläinpuiston alkuvuosi on ollut ennätyshyvä.
Rakentamisessa on edessä aiempaa hiljaisempi jakso. Asuntoja on rakennettu alueelle viime vuosien aikana paljon. Asuntokauppa käy halpojen lainakorkojenkin myötä. Uutta rakentamista tai julkista rakentamista on tällä hetkellä vähän. Lappia-talon peruskorjaus
on viivästynyt ja tunturirakentaminen keskittyy yksittäisiin pieniin kohteisiin. Asunto-osakeyhtiöt ovat varovaisia remonttipäätöksissään.
Ranuan seudulla eläinpuistoa vastapäätä Matkailu Oy:llä on rakenteilla 20 huoneiston
lomakylä, jonka pitäisi olla valmiina ottamaan vastaan joulusesongin aikana matkailijoita.
Ranuan kunnan kehitysvammaisten toimintakeskukselle valmistuu uudet tilat lokakuussa.
Suhangon kaivoshanke antaa vielä odottaa päätöstä, joka tehtäneen aikaisintaan vuoden 2013 loppupuolella. Muut Lapin alueen kaivoshankkeet näkyvät myönteisenä liikehdintänä myös Rovaniemen alueella.
Logistiikka-alan odotetaan hyötyvän pidemmällä aikavälillä pohjoisen kaivoshankkeista. Alan kannattavuutta nakertaa kuitenkin kuljetuskustannusten kohoaminen.
Uusien yritysten kasvu on pysynyt aiempien vuosien tasolla. Kevään aikana syntyi noin
150 uutta yritystä. Lähitulevaisuudessa uusien yritysten syntyminen pysyttelee nykyisellä
tasolla. Alkavien yritysten tukea on kysytty korjaamotoimintaan, palveluihin (siivous, kotitalous, kauppa), rakennustoimintaan sekä jonkin verran omistajavaihdoksiin. Monialayritysten
lisääntyminen näkyy myös, koska varsinkin maaseudulla pitää toiminnan olla monipuolista.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyys on alkuvuoden 2012 ollut korkeammalla tasolla kuin viime vuonna, erityisen
huolestuttavaa on nuorten ja pitkään työttömänä olleiden tilanne. Nuorten työttömyyden hoito on haasteellista; 2/3 nuorista työttömistä on koulutettuja vastavalmistuneita, joilla pääsy
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työmarkkinoille on heikentynyt. Rovaniemen koulutustarjonta ”patoaa” ehkä osan nuorista Rovaniemen alueelle, jossa kuitenkaan kaikki alat eivät työllistä alan työttömiä. Alueelliseen liikkuvuuteen onkin kiinnitettävä huomiota, koska uusia työpaikkoja syntyy nyt myös
muualle Lappiin.
Huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömien ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrän jatkuva
lisääntyminen. Työvoimakoulutukseen ja omaehtoiseen koulutukseen työttömyysetuudella osallistuvien määrä on kasvanut.
Rakennusalalla tulevan syksyn osalta ennustetaan olevan hyvin hiljaista ja odotettavissa
on rakennusmiesten lisäksi työttömyyttä myös muissa erityisosaajissa esim. putkimiehissä.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työllistäviä aloja alueella ovat palvelut ja kauppa. Alueella ei ole tiedossa uusia suuria rekrytointeja.
Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman saatavuus on haasteellista. Pulaa on lääkäreistä,
hoitajista, sosiaalityöntekijöistä. Lisäksi haasteita on saada työvoimaa opetusalalle, myyntiedustus ja puhelinmyyntiin sekä siivousalalle. Hoitoalalla ensivuoden vanhusten lakiuudistus lisää saatavuuden haasteellisuutta entisestään ja mietittävää on mm. ennakoivan
yrittäjyyskoulutuksen järjestäminen hoiva-alalle.
Ranuan alueella hoitopuolella työntekijöiden tarve tulee lisääntymään edelleen. Kunta
on perustamassa hoitoalalle ns. varahenkilöstöjärjestelmää ja lähihoitajien kouluttautumiselle näyttäisi olevan tarvetta. Elokuussa Lapin Hoivataito Oy aloittaa toimintansa Ranualla ja avaa 15 asukaan Palvelu- ja kuntoutuskoti Jukolan. Yksikkö tarjoaa asumis- ja kuntoutuspalveluja kehitysvammaisille. Toiminta työllistää käyntiin päästyään noin 10 henkilöä.
Tähän toimintaan liittyy vammaisille tarkoitettu LAO:n järjestämä ammatillinen koulutus.
Kuljetuspuolella edelleenkin osalla työnantajista on vaikeuksia saada työvoimaa ja toisilla on tarjontaa mistä valita.
Osaavan työvoiman saatavuus ns. perinteisissä koneammateissa, maansiirto- ja metsäkonepuolen ammateissa (moto- ja kaivinkoneenkuljettajat, rekkakuskit) on tullut myös esille.
Venäläisten pk-investoinnit matkailualalle (mm. ravintola-, majoitus-, korjaamopalvelut)
ovat tuoneet alueella tarpeen tilitoimisto- ja taloushallintopalveluissa venäjän- ja englanninkielen osaamiselle. Yritysostojen määrän odotetaan alueella lisääntyvän.
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Kemi-Tornion seutukunta
Kemi, Tornio, Keminmaa, Tervola, Simo
Kemi-Tornion seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 60 241 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 103 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 3 287 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli
14 674 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,5 % ja työttömiä työnhakijoita oli 3 606.

Kemi-Tornion seutukunta
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Kemi-Tornio-alueen teollinen toiminta nojautuu metalli- ja metsäteollisuuteen ja näiden
ympärille muodostuneeseen kunnossapitoon, huoltoon ja asennuksiin keskittyneisiin teollisuuspalveluiden klusteriin sisältäen koulutus- ja tutkimuspalveluita. Muita merkittäviä teollisuudenaloja ovat konepajateollisuus sekä puurakenne- ja puutaloteollisuus. Euroopan
talouden jatkuva epävarmuus tuo haasteita alueelle.

Yleinen tunnelma alueella
Kemi-Tornion seutukunta on Lapin teollinen sydän ja sen myötä kansainväliset suhdanteet
vaikuttavat voimakkaasti alueen hyvinvointiin ja elinvoimaan suoraan ja kerrannaisvaikutusten kautta. Euroopan talouden epävarmuus hidastaa Outokummun teräksen kysyntää.
Teräsyhtiö Outokummun tulos ennen veroja painui 130 miljoonaa euroa tappiolle huhti-kesäkuussa 2012. Vuosi sitten yhtiö teki 21 miljoonaa voittoa. Vaikeuksia yhtiölle aiheutti erityisesti ruostumattoman teräksen hidastunut kysyntä.
Euroopan taloudellisen epävarmuuden vaikutus Outokumpuun ja sitä kautta alueen pienempiin pk-yrityksiin, tieto Metsä Group:n vetäytymisestä Ajoksen biodieselhankkeesta aiheuttavat epävarmuutta Meri-Lapin alueen yritysten tulevaisuuden näkymiin.
Yleiseen tunnelmaan vaikuttavat myös kielteiset uutiset koulutuselämästä. Ammattikorkeakoulukentässä Tornion campus on selvä menettäjä. Parin vuoden sisällä ammatilliseen
koulutukseen on myös odotettavissa vähennyksiä.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Outokummun ferrokromitehtaan uunin koekäyttö alkaa loka-marraskuussa. Tehtaan pitäisi
olla käytössä maalis-huhtikuussa 2013. F3-laajennus tuo uusia työpaikkoja yhteensä 120 ja
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niistä 90 ferrokromitehtaalle. Outokumpu voi tehdä ferrokromista myyntituotteen, tulevasta
tuotannosta kolmannes jää myytäväksi omien tehtaiden tarpeiden lisäksi.
Kemin kaivoksen rikastamon laajennus alkaa olla valmis. Kaivoksella on valmistauduttu hyvin tuotannon tuplaamiseen, valmistelut kaipaavat enää lähinnä hienosäätöä. Kaivokselle
on laajennuksen myötä tullut 30 uutta työpaikkaa. Ferrokromituotannon tuplaus on täydellä teholla käytössä viimeistään vuoden 2013 kesällä.
Stora Enso on yhdistänyt ennen erillään toimineet hienopaperi- ja painopaperitulosyksiköt. Stora Enson Veitsiluodon hienopaperi, jota koneet ovat tuottaneet täysillä, käy kaupaksi. Painopaperin tuotantoa tehdas kuitenkin rajoittaa edelleen. Veitsiluodon pitkä virallinen nimi on nyt Stora Enso Printing ja Reading Veitsiluodon tehdas.
Metsä Group ja Vapo Oy ovat tehneet esiselvitystä vuoden 2009 keväästä lähtien biodieseltehtaan rakentamiseksi. Esiselvityksen viimeisessä vaiheessa tutkittiin tehtaan perustamista Kemin Ajokseen. Metsä-Group:n vetäytyminen hankkeesta aiemmin kesällä
vaikeutti hankkeen toteuttamista. Tuoreen tiedon mukaan Vapo olisi saamassa 100 milj.
€:n EU:n ns. NER300-tuen hankkeelle, mikä taas vaikuttaisi merkittävästi hankkeen toteutumismahdollisuuksiin.
Severstal ja Paakkola Conveyors ovat allekirjoittaneet sopimuksen avolouhoskuljetinjärjestelmän ja hihnakuljettimen toimittamisesta Venäjälle Olenogorskin rautakaivokselle.
Projektin päätavoitteisiin kuuluu kustannuksien karsiminen malmin kuljetuksissa. Paakkola Conveyors vastaa koko toimituksesta aina suunnittelusta asennuksiin. Projekti valmistuu elokuussa 2013. Toimituksen työllistävä vaikutus on 15 miestyövuotta.
YIT Rakennus Oy ja TuuliWatti Oy ovat allekirjoittaneet sopimukset Tervolaan ja Iihin toteutettavien 18 tuulivoimalan perustusten suunnittelusta ja toteutuksesta. YIT suunnittelee
ja rakentaa molempien tuulivoimapuistojen perustukset syksyyn 2012 mennessä. Nyt solmittujen sopimusten arvo on yhteensä 5–6 miljoonaa euroa riippuen suunnitteluvaiheessa
määritellyistä ratkaisuista. Tervolan Varevaaran alueelle rakennettava kymmenen 3 megawatin voimalayksikön kokonaisuus nousee lähes 50 kilometrin päähän merestä. Sen investointipäätös on tehty nyt ja puisto valmistuu vielä kuluvan vuoden aikana.
Kemin Ajoksen sataman välittömään läheisyyteen kaavailtu Sarana-logistiikkakeskus
toteutetaan suunnitelmien ja laaditun asemakaavan mukaisesti. Alueesta rakennetaan
meri- ja maaliikenteen yhdistävä logistiikkakeskus. Alueelle voivat sijoittua esim. satamalogistiikka- ja kaivosten kuljetuslogistiikkapalveluja tarjoavat yritykset, teollisuuspalveluja
ja tuotantoa harjoittavat yritykset sekä meriliikenteeseen tukeutuvat kuljetusalan yritykset.
Sarius yleiskaava on saanut lainvoiman ja nyt jatketaan Mansikkanokan alueen suunnittelua yksityiskohtaisemmin. Esillä on kolme luonnosvaihtoehtoa, joissa kaikissa on erilaiset rakennusratkaisut. Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella alueelle asumista ja
palveluita, mutta säilyttää se myös urheilu- ja lähivirkistysalueena sekä pienvenesatamana. Kemin Ruutinpuiston ranta-alueen rakentaminen voi alkaa jo tänä syksynä. Alueelle
on suunniteltu rakentaa 150 asuntoa rivi- ja kerrostaloasuntoa. Myyntiin asunnot ovat tulossa keväällä.
Kaupan merkitys alueen elinvoimaisuudelle on viime vuosina kasvanut. Uusien hankkeiden myötä Kemi-Torniosta onkin muodostunut kaupan kasvualue.
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Kemi-Tornion alueella on hyvät kulkuyhteydet ja se on mahdollistanut suurteollisuuden
sijoittumisen alueelle. Sijainti keskeisellä paikalla Ruotsin rajalla tekee alueesta logistisesti
merkittävän solmukohdan Perämerenkaaren, Pohjoiskalotin ja Barentsin alueella.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Talouden epävarmuuden vaikutus elinkeinoelämälle heijastuu myös työttömien työnhakijoiden määrän laskun pysähtymisenä. Toukokuussa 2012 työttömien työnhakijoiden määrä oli reilut 4 % suurempi kuin vuonna 2011. Nuorisotyöttömyys on lisääntynyt yli 10 %:lla
viime vuoteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä on viime vuoden toukokuusta lisääntynyt peräti 42 %:lla.
Outokummun Tornion tehtaan toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevat yt-neuvottelut jatkuvat elokuussa. Teräsyhtiön tarkoituksena on vähentää 150 – 200 toimihenkilöä General Stainless –yksiköstä, johon Tornion tuotanto kuuluu.
Stora Ensolla arvioidaan, että tulossa ei olisi sellaisia yt-neuvotteluita, jotka koskisivat
henkilöstöryhmiä laajemmin, mutta jonkinlaisia henkilöstövaikutuksia muuttuvien tehtäväkuvien myötä on odotettavissa.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työvoiman saatavuudessa ongelmia esiintyy edelleen eniten hoitoalalla. Myös pätevistä
kirjanpitäjistä on ollut pulaa jo pitemmän aikaa. Outokummun F3-laajennuksen valmistuminen syksyn aikana luo pientä epävarmuutta alueen pk-yrityksille siitä, löytyykö korvaavia työkohteita F3-laajennuksen tilalle. Jos ei, niin ainakin tällä alalla tulee ennemmin ylitarjontaa ammattimiehistä kuin pulaa.

Torniolaakson seutukunta
Ylitornio, Pello
Torniolaakson seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 8 473 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö
väheni 89 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 655 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 1 507
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,3 % ja työttömiä
työnhakijoita oli 416.

Tornilaakson seutukunta
Elinkeinoelämä ja yritystoiminta
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Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Torniolaakson seutukunnassa työllistävimpiä aloja ovat talonrakennus- ja kuljetusalat. Alueelle ominaista on poikkeuksellisen korkea yrittäjien osuus työllisistä. Alueen maantieteellinen sijainti mahdollistaa laajan työssäkäynnin myös seutukunnan ulkopuolella. Tulevaisuuden haasteet liittyvät selkeästi negatiiviseen väestökehitykseen ja väestön yleiseen
ikääntymiseen.

Yleinen tunnelma alueella
Torniolaakson seutukunta on selkeästi muuttotappio- ja väestörakenneongelmien kanssa taisteleva alue. Tämä on konkretisoitunut palvelutarjonnan heikentymisenä erityisesti kauppojen osalta. Väen väheneminen ja vanheneminen vaikuttaa negatiivisesti yleiseen
asenteeseen seutukunnan tulevaisuudesta. Alueen työvoimareservi on myös pienentynyt.
Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Ylitorniolainen betonialan yritys YBT on ostanut yhdessä siilinjärveläisen Lujabetoni
Oy:n kanssa elementtitehtaan Pohjois-Ruotsista. YBT ja Suomen toiseksi suurin elementtivalmistaja Lujabetoni ostivat Betongmästarna Sverige AB:n konkurssipesältä Öjebynin
tehtaan ja Sundsvallin suunnittelutoimiston. Tehdas ja suunnittelutoimisto ovat työllistäneet
yli sata henkilöä. YBT:n toimitusjohtaja kertoo, että ostetun tehtaan tuotannon liikevaihto
oli viime vuonna noin 25 miljoonaa euroa eli kolme kertaa enemmän kuin YBT:n Ylitornion
tehtaan viime vuoden liikevaihto.
Kaivosyhtiö Mawson on julkaissut ensimmäiset tiedot koeporauksistaan Rompaksen valtausalueella Ylitornion ja Rovaniemen rajalla. Yhtiön mukaan se on löytänyt yhden näytteen,
jonka pitoisuus on peräti 3,5 kg/tn. Toistaiseksi yhtiö on tutkinut vasta joitakin prosentteja
arvioidusta malmialueesta. Mawsonilla on kaivosvaltauksia tai valtausvarauksia 7,5 neliökilometrillä. Suurin osa alueesta sijaitsee Natura 2000 -suojelualueella. Kaivosyhtiön mukaan ensi vuonna tehdään päätös siitä, pääseekö yhtiö tutkimaan myös Natura-alueella.
Ylitorniolla avattiin keväällä kokonaan uusi huoltoasema, jonka saneeraus maksoi runsaat puoli miljoonaa euroa.
Pellon yrityskenttä on varsin monenkirjava, vaikkakin logistiikka on hallitseva ala. Pellossa on useita erikoisalan yrityksiä, jotka toimivat eri aloilla ansiokkaasti. Muutamilla avainyrityksillä on edessään sukupolven vaihdos, joka voi osoittautua varsin vaikeaksi. Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy:n toimintaa on kiitelty elinkeinoelämän taholta, ja on ilmeistä, että
se on kunnallista toimintaa tehokkaampaa.
Pellossa on kennotehdas, jonka tuotteet menevät mm. laivateollisuuteen. Paikkakunnalla toimii myös viihdealan yritys, joka työllistää useita henkilöitä. Yritys tuottaa musiikkia
ravintoloihin ja kauppakeskuksiin ympäri maata. Tulevaisuuden ala on bioenergiaan liittyvä yritystoiminta. Alan yritys on keskittynyt kehittämään uusiutuvan energian hyödyntämistä pääosin lämmityksessä. Yritys valmistaa ns. lämpökontteja, joissa on puuhakkeella
toimiva pannu. Tällaisia lämpökeskuksia on valmistettu jo mm. Pellon kunnan tarpeisiin ja
ovat käytössä. Yritys on aloittamassa pientaloon soveltuvien hakekattiloiden maahantuonnin Itävallasta ja on muutenkin kehittämässä toimintaa. Nimenomaan tällä alalla olisi kou-
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lutustarvetta lähiaikoina. Iso työnantaja on myös muovi- ja teippialan yritys, jonka tuotteena ovat erilaiset kirja-, suoja- ja teippimuovit. Yritys on keskisuuri työllistäjä, ja sen tuotteet
menevät 100 % alueen ulkopuolelle.
Vähittäiskauppa hyötyy tällä hetkellä selkeästi hyvin vahvasta Ruotsin kruunusta suhteessa Euroon. Tämä näkyy myönteisenä asiana molempien paikkakuntien katukuvassa.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt vuoden 2011 toukokuusta 18 %:lla. Työttömien määrän lisääntyminen on kohdistunut erityisesti miehiin (+29 %) ja yli 50 –vuotiaisiin
(+ 18 %). Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Torniolaakson seutukunnassa on kohdentunut Ylitornion kuntaan, jossa nuorten työttömyys on viime vuodesta lisääntynyt huimat 42 %.
Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Tornionlaakson alueella ei odoteta merkittävää kysyntää työvoimassa. Korkeasti koulutettujen erikoisosaajien ja metalli- ja rakennusalan osaajien saatavuus on ongelmallista.
Myös hoitoalalla on rekrytointivaikeuksia. Vahva Ruotsin kruunu houkuttelee työssä olevia siirtymään työhön Ruotsiin. Tämä seikka voi aiheuttaa osaavan työvoiman saatavuudessa ongelmia alueella.

Itä-Lapin seutukunta
Kemijärvi, Salla, Posio, Savukoski, Pelkosenniemi
Itä-Lapin seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 18 165 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 129 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 168 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 2 829
henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 17,8 % ja työttömiä
työnhakijoita oli 1 369.
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Alue sijaitsee keskeisesti puu- ja energiavarojen äärellä. Venäjän rajaliikenne suuntautuu
alueen halki, mutta rajaliikenteen hyödyt näkyvät myös ostos- ja vapaa-ajan matkailun kasvuna. Matkailun perusinfraan tehtyjen investointien vaikutus näkynee alueella tulevaisuudessa. Haasteena on puu- ja energiavarojen käyttömahdollisuuksien realisointi; kaivosmahdollisuudet, puutuoteteollisuuden kehitys sekä bioenergian käyttö.

234

TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu

alueelliset KEHITYsnäkymät 2/2012

Yleinen tunnelma alueella
Alueella odotetaan edelleen Yaran päätöstä Soklin kaivoksen avaamisesta. Positiivisena
signaalina työllisyyden kannalta ovat olleet uutiset rikastuksen toteuttamisesta Suomessa
Venäjän sijaan. Sen sijaan eri ratavaihtoehtojen tarkastelun tuleminen julkisuuteen aiheuttaa myös pelkoja Kemijärveltä itään päin menevän rataverkon tulevaisuudesta. Kemijärven Sellutehtaan tiloille rakennetun liimapalkkitehtaan toiminta keskeytyi loppumetreillä. Arktos Oy:n velkasaneerausprosessin päätös ja toiminnan mahdollinen uudelleenkäynnistys odottavat itseään. Rajanylitysten lisääntyminen Sallan raja-asemalla on tuonut alueelle lisää volyymiä matkailuun ja muihin palveluihin.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Arktos Oy:n liimapuutuotannon aloittamista kohdanneen kustannuskriisin lopulliset vaikutukset eivät ole vielä tiedossa. Muun teollisuuden yritysten näkymät eivät ole ehkä yhtä positiiviset kuin aiemmin.
Matkailutoimialalla venäläisten turistien kasvu kompensoi muiden matkailijoiden määrän vähenemisen. Rajaylitysten määrä on kasvanut, mikä näkyy myös alueen muissa palveluissa. Kemijärven puuterminaalin (Rakkakumpu) rakentaminen sekä Kemijärven radan
sähköistys etenevät.
Puuterminaalin rakentaminen ja siihen liittyvän lähitieverkon (Kemijärvi-Ketola) peruskorjaus parantavat metsä/puualan logistiikkaa. Hankkeet valmistuvat vuoden 2013 aikana. Tieverkon rapautuminen vaikeuttaa matkailusektorin kasvua sekä kasvavaa rajanylitysliikennettä sekä muuta yritystoimintaa. Valtion kuljetustukien leikkaus heikentää myös
alueen yritysten toimintaa.
Tietoliikenneverkon rakentaminen etenee niillä alueilla, jossa kaupalliset toimijat ovat
mukana. Pääosa Itä-Lapista on harvaanasuttua aluetta, jossa tarjouksia tietoliikenneverkon rakentamisesta ei ole edes tullut. Toimiva tietoliikenneverkko on kuitenkin perusedellytys alueella toimiville ja sinne sijoittumista suunnitteleville yrityksille. Itä-Lappi on kehittänyt luontomatkailua, jossa matkailijoiden turvallisuuden tukena on oltava toimiva GSMverkko. Verkon kuuluvuus on kuitenkin vielä heikko laajoilla alueilla
Alueella ei tällä hetkellä ole käynnissä merkittäviä julkisia investointeja.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyys ei ole laskenut joskaan ei noussutkaan kuluvan vuoden aikana. Syynä tähän
osin työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrän väheneminen sekä työmarkkinoiden suvantovaihe esim. rakennusalalla. Toisaalta alueellisessa liikkuvuudessa näkyy Kevitsan
kaivoksen rakentamisen työllisyysvaikutukset.
Alueella työttömistä yli puolet on yli 50-vuotiaita, ja näistä 60-70 % yli 55-vuotiaita. Ikääntyneet työnhakijat ovat yleensä heikommin koulutettuja kuin nuoremmat. Alueella on runsaasti työttöminä erilaisia metsä-, ympäristö- ja rakennusalan avustavia töitä tehneitä. Osalle uudelleentyöllistyminen avointen markkinoiden työhön on erittäin vaikeaa, koska haluk-
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kuus ja kyky kouluttautua on heikko, eikä Itä-Lapin työmarkkinoille synny työpaikkoja matalan koulutustason tehtäviin.
Työttömistä 2/3 on miehiä. Naisten työllisyys on selvästi parempi kuin miehillä ja erot
näyttäisivät kasvavan edelleen. Naisten halukkuus kouluttautua on korkeampi kuin miehillä. Osa työttömistä liikkuu aktiivisesti Lapin alueella avautuvien työpaikkamahdollisuuksien
mukaan ja työllistyy mm. kaivannaisklusterin työpaikkoihin. Uuden osaamisen hankkiminen
nähdään muuttuvassa työmarkkinatilanteessa tärkeäksi ja aktiiviset työnhakijat hankkivat
uutta osaamista kouluttautumalla omaehtoisesti eri paikkakunnilla eri puolilla Suomea ItäLapin alueen koulutustarjonnan lisäksi.
Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut syksystä 2011 lähtien ja ollut koko vuoden 2012
edelleen korkeammalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Kasvu on johtunut pääasiassa
ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisestä. Ns. lisäpäiväoikeuden piirissä olevien työttömien määrä on kasvanut.
Nuorten työttömien määrän lasku on pysähtynyt. Yli puolet työttömistä nuorista on ammatillisen tutkinnon suorittaneita, joten työmarkkinoiden taantumavaihe näkyy myös nuorten työttömien rakenteessa. Nuorten työttömyys ei kuitenkaan ole pitkittynyt, vaan on pääosin lyhytaikaista.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Sosiaali- ja terveysala rekrytoi lisää työvoimaa osin eläköityvien tilalle. Maanrakennus-, kuljetus- ym. erilaiset kaivosklusteriin kuuluvat tehtävät työllistävät jatkossa aiempaa enemmän Itä-Lapin alueen työnhakijoita.
Alueella ei ole isoja rekrytointeja. Työvoiman saatavuusongelmat ovat osassa töitä selkeästi kyseiseen toimialaan liittyviä (esim. sesonkiluonteisuus matkailualalla, vaadittava erityisosaaminen esim. kokkien osalta) tai koulutukseen liittyviä (esim. vaaditaan tietyn alan
korkeakoulututkintoa tai vahvaa erityisosaamista tietyltä alalta). Hoiva-alalla koulutettujen
lähihoitajien määrä ei riitä aina sijaisuuksiin, kun alan työvoiman tarve kasvaa ja työssäolevat ikääntyvät. Uusien lähihoitajien koulutus ei ehdi vastaamaan aina tarpeisiin.

Tunturi-Lapin seutukunta
Kittilä, Kolari, Muonio, Enontekiö
Tunturi-Lapin seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 14 428 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö kasvoi 51 henkilöllä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 408 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli
3 754 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 16,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1 120.
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Yleinen tunnelma alueella
Euroopan taloustaantuma näkyy myös Tunturi-Lapissa mm. varovaisuutena investointiaikeissa.
Seutukunnalle ominaisia piirteitä ovat matkailun sesonkiluontoisuus ja hektisyys, toisaalta kesämatkailun vähäisyys. Nämä asettavat omat haasteensa eri toimijoille ja näkyy
esim. työttömyyden rajuna kasvuna toukokuussa. Kaivostoimiala tuo helpotusta ympärivuotisilla työpaikoillaan.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Kittilän Suurikuusikon kaivoslaajennuksen ympäristövaikutusten arviointi on käynnissä. Agnico-Eagle Finland Oy suunnittelee vuosittaisen tuotantonsa puolitoistakertaistamista lähitulevaisuudessa. Tuotantomäärien kasvu ei tule kuitenkaan merkittävästi lisäämään uuden työvoiman rekrytointia.
Northland Resources SA:lla on kolme eri vaiheessa olevaa kaivoshanketta Kolari- Pajala-akselilla; Kaunisvaara (Tapuli ja Sahavaara). Kaunisvaarassa on käynnissä rautakaivoksen rakennusvaihe ja toiminta alkanee loppuvuodesta 2012 ja rikastekuljetukset Narvikiin
vuoden 2013 alussa.
Hannukaisen kaivoshankkeessa on menossa selvitysvaihe. Rakentaminen alkanee
vuonna 2014 ja kaivostoiminta voisi alkaa 2015–2016.
Kevään ennakoitua vilkkaampi matkailusesonki paikkasi Levin mc-kisojen peruutusta ja myöhäistä lumentuloa. Matkailijamäärissä on tapahtunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvua koko Tunturi-Lapin seutukunnassa. Levin matkailijamäärien kasvua ovat
edesauttaneet etenkin ulkomaalaiset matkailijat. Myös Ylläksen matkailijamäärät ovat kääntyneet kasvuun.
Syksy 2012 tulee olemaan matkailussa vähintään vuoden 2011 tasolla, riippuen mm.
sääoloista ja näin ollen alppihiihdon mc-avauskisojen toteutumisesta Levillä 9.-11.11.2012.
Rakentamisessa pitäydytään kuluvana vuonna loma-asunto-, omakoti- ja korjausrakentamisessa. Ainoa isompi investointi, joka aloitetaan kesällä 2012, on Asunto Oy Levin Stara (700-800 m2). Kunnat valmistautuvat kasvuun infran rakentamisella ja nykyisen palveluvarustuksen huoltamisella.
Kaavaillut suurhankkeet odottavat parempia aikoja: Koutalaki Ski Village ja Eläke Varma
Levillä, Hiihtokeskus Iso Ylläs, Lapland Hotels Oy ja Metsähallituksen Laatumaa Ylläksellä.
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Kittilään avataan uusia lentoreittejä mm. Blue1 avaa suorat lennot Kööpenhaminasta Kittilään joulukuussa, Norwegian lisää vuoroja Kittilään. Muistakin uusista reiteistä keskustellaan. Toisaalta Finnairin lentojen vähennys Kittilän ja Ivalon kentille ensi talvena uhkaa näivettää Lapin matkailua.
Päätiestön ja siltojen rappeutuminen mm. Kaukosen sillan painorajoitus (ainoa painorajoitus Suomen päätiestöllä) aiheuttaa logistisia ja taloudellisia ongelmia rekkaliikenteelle ja aleen elinkeinoelämälle. Rovaniemeltä Kittilään matkaavat rekat joutuvat kiertämään
Kolarin ja Sodankylän kautta.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Vuositasolla alueen työttömyys on heikentynyt lähes 8 %. Mikäli ilmasto ja olosuhteet ovat
suotuisat, työllisyystilanne paranee jonkin verran nykyisestä vuoden loppuun mennessä ja
matkailusesonki käynnistyy ajallaan marraskuun puolivälissä.
Rakennetyöttömien osuus alueella kasvaa ja keinot/resurssit sen hoitamiseen vähentyvät. Nuorisotyöttömien määrä on kohtuudella hallittavissa. Ikääntyvien työttömien osuus
kasvaa ja heidän uudelleen sijoittumisensa työmarkkinoille vaikeutuu entisestään.
Koko seutukunnassa väestön määrä on hienoisessa kasvussa. Lähitulevaisuuden suotuisat työllisyysnäkymät lisäävät mm. paluumuuttajien määrää.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Tällä hetkellä runsaat 70 % työvoimasta työllistyy palvelualojen ammateissa. Ammattibarometrin mukaan Tunturi-Lapissa on pulaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä opetusalan työvoimasta. Näille aloille on vaikeaa saada ammattitaitoista työvoimaa.
Kansainvälisen matkailun lisääntyessä kielitaitoisen ja kulttuurit tuntevan henkilökunnan kysyntä ja tarve on kasvussa.
Alueella ei ole teollisuuden ammattiosaamista riittävästi, mikä aiheuttaa ongelmia päästä mm. Ruotsin Tapulin kaivokselle työhön. Ongelmaan on pyritty vastaamaan järjestämällä alueella kaivostoimialan ammatillista perus- ja täydennyskoulutusta.

Pohjois-Lapin seutukunta
Sodankylä, Inari, Utsjoki
Pohjois-Lapin seutukunnassa asui kesäkuun 2012 lopussa 16 891 henkilöä, Alkuvuoden aikana kasvua
oli 37 henkilöä. Vuonna 2010 seutukunnassa oli 1 242 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 3 229 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 931.
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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

−

−

Osaavan työvoiman saatavuus

0

0

0

Pohjois-Lapin seutukunta

++ Paljon parempi, + Parempi,  0 Ennallaan/nykytasolla, − Heikompi, −− Paljon heikompi

Alueen vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet
Alueen vahvuuksia ovat puhdas luonto ja luonnon rikkaudet. Saamelaiskulttuuri tuo oman
erityispiirteensä alueelle. Kaivostoimintaan liittyen globaalinäkökulmasta katsoen PohjoisLapin seutukunnassa on syntynyt erinomainen infrastruktuuri olemassa olevan kaivostoiminnan myötä.
Haasteena ovat pitkät etäisyydet ja niiden tuomat saavutettavuuden ongelmat, jotka heijastuvat etenkin matkailuun, puun jatkojalostukseen ja kaivannaisteollisuuteen.

Yleinen tunnelma alueella
Kaivannaistoiminnan nousun myötä tunnelma alueella on vireä. Pohjois-Lapin seutukunnassa väestön määrä on kääntynyt nousuun. Seutukunnan kunnista väestö lisääntyy Sodankylässä ja Utsjoella, Inarin kunnassa väestön määrä on edelleen hienoisessa laskussa.
Elinkeinoelämä on vilkastunut ja odotukset ovat positiivisia niin kaivannais-, rakentamisen- kuin kaupanaloillakin. Matkailussa odotukset ovat varovaisen positiivisia. Kaikilla osaalueilla epävarmuutta suotuisaan kehitykseen tuo eurokriisin uhka.

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne ja näkymät
Seutukunnan keskeisiä toimialoja ovat matkailu, kaivannaistoiminta, porotalous, tutkimus
ja testaus sekä puun jatkojalostus.
Selkeästi kasvava toimiala on kaivostoiminta ja siihen liittyvät oheistoiminnot. Pahtavaaran kultakaivos toimii täydellä teholla, FQM Kevitsa Mining Oy kaivoksen tuotanto on
alkanut ja Sodankylän kunnan alueella on useilla kaivosyhtiöillä tutkimustoimintaa. A A Sakatti Mining Oy rakentaa Sodankylään toimitiloja, joiden kokonaispinta-ala on 3 000 m2.
Toimitilat valmistuvat vuoden vaihteessa. A A Sakatti Mining Oy rakentaa toimitilojen lisäksi asuntoja henkilökunnalleen. Toimivissa kaivoksissa työskentelee nyt noin 400 henkilöä,
näiden lisäksi tutkimustoiminnassa 200-250 henkilöä, joten kaivannaistoiminnan merkitys
alueen talouteen ja työllisyyteen on merkittävä.
Matkailun toimialalla on tapahtumassa monenlaista kehittämistä. Saariselän saavutettavuutta on lisätty kehittämällä liikennejärjestelyjä mm. neuvottelemalla Ivalon kentälle lisää lentovuoroja. Saariselällä on rakentamista jonkin verran, esimerkkinä uuden huoneistohotellin valmistuminen kuluvan vuoden aikana.
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Luoston alueella on tehty laajoja yritysjärjestelyjä, joiden vaikutus näkyy lähitulevaisuudessa. Talvimatkailu oli viimetalven aikana vähäisessä nousussa. Nousua toivat ulkomaalaiset asiakkaat.
Rakentaminen on vilkasta koko Keski-Lapin alueella. Pohjois-Lapin seutukunnan alueella etenkin Sodankylässä on runsaasti asuntorakentamista. Sodankylään rakennetaan
vuoden aikana mm. rivitaloasuntoja yli 100 ja runsaasti omakotitaloja.

Työttömyyden määrä ja rakenne
Työttömyys pysyy samalla tasolla nykyiseen verrattuna. Puun jatkojalostuksessa työpaikkojen määrä näyttää vähenevän. Siellä ollut työvoima sijoittunee mm. kaivannaistoimintaan, joten suurta työttömyyden lisääntymistäkään ei ole näkyvissä.
Työttömistä työnhakijoista 47 % on yli 50 -vuotiaita ja vaikeasti työllistyvien osuus työttömistä työnhakijoista on 44 %. Pitkien välimatkojen seutukunnassa heidän työllistymisensä on haasteellista. Osalle työnhakijoista löytyy mahdollisuus työllistyä, mutta vaikeasti
työllistyvien määrä tuskin tulee ratkaisevasti vähenemään. Nuoria työttömistä on noin 8 %.
Määrä näyttää vakiintuneen tuolle tasolle eikä siihen uskota tulevan suuria muutoksia lähitulevaisuudessakaan.

Työvoiman kysyntä ja osaavan työvoiman saatavuus
Työpaikkoja on avoinna kaivosalalla, rakentamisessa, hoiva-alalla sekä siivouksessa. Näillä aloilla on kysyntää työvoimasta jatkossakin.
Osaavaa työvoimaa on vaikea saada kaivosalan johto-, suunnittelu- sekä muihin korkeaa koulutusta vaativiin tehtäviin. Työntekijöitä etsitään niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Myös hoiva-alalla on jatkuva pula ammattilaisista. Lisää kaivataan etenkin lääkäreitä,
sairaanhoitajia ja lähihoitajia.
Saamenkielen osaajista on jatkuvasti puutetta etenkin Utsjoen ja Inarin kuntien alueella.

Lisätietoja
Strategiapäällikkö
Tuija Ohtonen
Lapin ELY-keskus
puh. 0295 037 103
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tutkija
Tuula Uusipaavalniemi
Lapin ELY-keskus
puh. 0295 037 142
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Liite 1
Keskeisiä tilastotietoja, koko maa, ELY-keskukset ja seutukunnat
Toimipaikat

Koko maa

Henkilöstö

Liikevaihto

Työttömät
työnhakijat

Muutos-%
2011/062012/06

2010

2010

2010

2012/06

lkm

hlö

1000 eur

hlö

350 256

1 446 534

356 969 639

257 383

1,9

Työvoima *

Työttömyysaste

Väestönlisäys

Väkiluku

2011 ja 2010

2012/06

2012/012012/06

hlö

%

hlö

hlö

2 761 000

9,3

9 831

5 411 098

2012/06

Uusimaa

97 797

512 985

172 455 899

60 677

2,0

860 000

7,1

8 354

1 557 412

Helsinki

88 562

482 672

160 471 406

55 998

2,0

745 639

7,5

8 107

1 437 060

Raasepori

3 364

10 705

1 769 226

1 564

2,2

20 757

7,5

16

43 953

Porvoo

4 178

14 942

9 613 270

2 304

1,6

28 888

8,0

170

57 938

Loviisa

1 693

4 666

601 997

750

-4,7

8 647

8,7

61

18 461

Varsinais-Suomi

34 416

123 768

25 466 952

22 546

0,8

238 000

9,5

285

467 502

Turku

20 001

84 645

17 265 792

16 165

-0,4

153 131

10,6

312

311 970

Salo

5 422

18 098

4 682 710

3 514

9,6

30 230

11,6

-138

64 413

Loimaa

4 051

8 232

1 226 449

1 216

-7,9

17 055

7,1

104

37 206

Vakka-Suomi

2 943

8 196

1 440 432

1 128

2,0

14 570

7,7

-41

31 187

Åboland-Turunmaa

1 999

4 598

851 568

545

0,0

10 393

5,2

48

22 726

16 101

61 211

13 961 310

10 685

-3,6

111 000

9,6

-190

226 377

Pori

8 993

33 721

7 520 585

6 937

-3,5

63 309

11,0

-36

137 567

Rauma

4 680

22 126

5 532 120

2 677

-3,6

31 046

8,6

-86

65 479

Pohjois-Satakunta

2 428

5 364

908 605

1 030

-3,1

10 696

9,6

-68

23 331

30 768

129 322

27 053 467

25 827

-0,3

252 000

10,2

1 421

492 893

Satakunta

Pirkanmaa
Etelä-Pirkanmaa

2 453

9 038

1 978 852

2 169

-6,9

19 920

10,9

70

43 429

Lounais-Pirkanmaa

2 528

5 994

890 865

678

-4,6

11 979

5,7

8

27 742

Luoteis-Pirkanmaa
Tampere
Ylä-Pirkanmaa

1 524

3 875

538 268

539

9,6

7 190

7,5

-89

16 447

22 338

104 215

22 508 849

21 430

0,8

187 131

11,5

1 559

379 655

1 925

6 201

1 136 633

1 035

-8,2

11 089

9,3

-127

25 620

Häme

24 303

91 279

16 330 686

18 701

-0,4

187 000

10,0

465

377 931

Lahti

12 743

49 983

8 873 757

11 376

1,2

94 813

12,0

228

202 464

Riihimäki

2 909

10 384

1 914 545

1 930

2,4

22 558

8,6

246

46 448

Hämeenlinna

5 854

21 916

3 992 724

3 643

-4,8

44 861

8,1

64

93 976

Forssa

2 797

8 997

1 549 660

1 745

-4,3

16 470

10,6

-73

35 043
314 845

Kaakkois-Suomi

18 454

74 255

15 714 206

17 880

3,2

153 000

11,7

-295

Kouvola

5 756

22 172

4 498 705

4 945

4,7

43 789

11,3

-67

94 502

Kotka-Hamina

4 854

20 701

4 272 959

5 650

6,0

39 474

14,3

20

87 280
43 478

Imatra

2 453

9 303

2 582 330

2 407

1,3

18 823

12,8

-85

Lappeenranta

5 391

22 080

4 360 213

4 907

-0,4

42 157

11,6

-163

89 585

10 549

33 018

4 650 930

7 570

3,7

71 000

10,7

-350

153 388

Mikkeli

4 934

16 594

2 532 979

3 565

7,2

32 984

10,8

-10

72 712

Savonlinna

3 381

9 796

1 331 614

2 823

2,0

21 456

13,2

-168

48 904

Etelä-Savo

Pieksämäki
Pohjois-Savo

2 234

6 628

786 338

1 219

-3,0

13 841

8,8

-172

31 772

15 328

54 481

9 129 316

12 207

-1,4

119 000

10,3

-417

247 713
122 591

Kuopio

6 405

27 538

4 534 313

5 980

-3,7

58 461

10,2

6

Ylä-Savo

4 386

13 122

2 259 791

2 807

0,8

25 242

11,1

-157

57 531

Koillis-Savo

1 540

3 559

367 962

714

-5,3

8 026

8,9

-54

19 644

Sisä-Savo

1 195

2 427

344 412

619

10,3

6 175

10,0

-63

15 085

Varkaus

1 802

7 836

1 622 838

2 083

1,4

14 450

14,4

-149

32 862

Pohjois-Karjala

9 795

33 409

5 732 778

11 060

6,5

79 000

14,0

-238

165 668

Joensuu

6 839

25 200

4 476 166

8 328

5,1

56 252

14,8

-90

123 396

Keski-Karjala

1 483

3 769

585 534

1 211

12,8

8 077

15,0

-104

18 935

Pielisen Karjala

1 473

4 440

671 078

1 500

8,6

9 612

15,6

-44

23 337

16 178

62 541

11 552 929

16 787

4,6

135 000

12,4

-87

274 292

9 240

41 484

7 317 816

11 221

3,9

84 936

13,2

191

175 515

Keski-Suomi
Jyväskylä
Joutsa

532

996

116 029

247

3,3

2 336

10,6

-17

5 743

Äänekoski

1 225

5 456

1 638 883

1 501

5,9

10 311

14,6

-20

23 238

Jämsä

1 637

5 906

1 402 150

1 435

2,1

11 030

13,0

-62

24 950

Keuruu

786

2 251

331 369

676

5,5

5 289

12,8

-18

12 403

2 758

6 448

746 681

1 701

8,5

13 660

12,5

-161

32 443

Saarijärvi-Viitasaari
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Toimipaikat

Koko maa
Etelä-Pohjanmaa

Henkilöstö

Liikevaihto

Työttömät
työnhakijat

Muutos-%
2011/062012/06

2010

2010

2010

2012/06

lkm

hlö

1000 euroa

hlö

350 256

1 446 534

356 969 639

257 383

Työttömyysaste

Työvoima *

Väestönlisäys

Väkiluku

2011 ja 2010

2012/06

2012/012012/06

hlö

%

hlö

hlö

1,9

2 761 000

9,3

9 831

5 411 098
194 023

2012/06

17 146

47 663

8 541 284

6 774

3,9

97 000

7,0

288

Suupohja

2 398

5 639

792 937

895

5,5

10 631

8,4

-63

23 856

Seinäjoki

10 625

32 123

6 320 078

4 478

3,3

58 559

7,6

415

125 436

Järviseutu

2 176

4 947

763 519

708

6,8

9 331

7,6

-45

22 047

Kuusiokunnat

1 947

4 954

664 750

768

4,5

9 787

7,8

-19

22 684
247 711

18 546

65 711

14 932 284

8 098

1,7

124 000

6,5

121

Vaasa

Pohjanmaa

6 071

27 634

7 265 761

3 160

4,8

45 720

6,9

-147

93 725

Kyrönmaa

1 503

2 596

397 148

470

-10,1

8 218

5,7

12

17 656
17 898

Sydösterbotten

2 160

4 988

873 272

400

-4,8

8 328

4,8

-14

Jakobstadsreg.

3 670

13 568

2 739 841

1 338

-6,1

22 704

5,9

161

49 839

Kaustinen

1 758

3 742

439 321

581

16,0

7 149

8,1

-20

16 182

3 384

13 183

3 216 940

2 094

4,2

24 014

8,7

129

52 411

22 573

92 083

17 929 704

21 888

4,5

194 000

11,3

1 034

398 921
20 705

Kokkola
Pohjois-Pohjanmaa
Koillismaa

1 416

4 570

727 539

1 270

6,6

9 026

14,1

-90

Nivala-Haapajärvi

2 321

5 894

870 252

1 129

-0,2

12 437

9,1

-64

30 298

10 962

54 533

11 719 395

14 573

5,7

108 480

13,4

886

230 570
23 477

Oulu
Oulunkaari

1 353

3 558

540 742

1 264

3,0

9 335

13,5

144

Raahe

1 945

9 434

1 676 199

1 400

0,6

14 997

9,3

110

34 762

Haapavesi-Siikalatva

1 274

3 511

798 453

608

12,4

6 399

9,5

-53

14 976

Ylivieska

3 302

10 583

1 597 124

1 750

1,0

19 263

9,1

101

44 133

Kainuu

4 461

16 301

2 469 677

4 654

1,9

36 000

12,9

-309

80 989

Kajaani

3 066

12 158

1 972 832

3 189

-0,2

25 940

12,3

-181

57 171

Kehys-Kainuu

1 395

4 143

496 845

1 383

3,9

10 043

13,8

-128

23 818
182 907

11 287

39 240

8 995 075

11 571

5,1

90 000

12,9

-423

Itä-Lappi

Lappi

1 168

2 829

312 107

1 369

7,3

7 681

17,8

-129

18 165

Kemi-Tornio

3 287

14 674

5 391 770

3 606

5,1

26 636

13,5

-103

60 241

Pohjois-Lappi

1 242

3 229

428 365

931

5,2

7 725

12,1

37

16 891

Rovaniemi

3 527

13 247

2 132 860

4 102

5,5

30 302

13,5

-190

64 709

Tornionlaakso
Tunturi-Lappi

655

1 507

210 424

416

2,7

3 393

12,3

-89

8 473

1 408

3 754

519 549

1 120

0,3

6 931

16,2

51

14 428

* Seutukuntien työvoima (15-74 -vuotiaat) on Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilaston tieto vuodelta 2010.
* ELY-keskusten ja koko maan työvoima (15-74 -vuotiaat) on Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen edellisen vuoden vastaavan
vuosineljänneksen tieto
Työttömillä työnhakijoilla tarkoitetaan työvoimatoimistoon ilmoittautuneita työttömiä työnhakijoita sisältäen lomautetut
Työttömyysaste on työttömien työnhakijoiden prosenttiosuus työvoimasta.
Väkiluku on ennakkotieto kesäkuun lopun tilanteesta vuonna 2012.
Aluejako vuoden 2012 seutukuntajaon mukainen
Lähteet:
Toimipaikat ja henkilöstö vuonna 2010 Lähde: Toimiala Online: Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus
Työvoima. Lähde: Työvoimatutkimus ja työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus
Työttömät työnhakijat. Lähde: TEM Työnvälitystilastot
Väkiluku ennakkotieto 31.06.2012. Lähde: Väestö- ja kuolinsyytilastot, Tilastokeskus (24.7.2012)
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Titel

Regionala utvecklingsutsikter 2/2012
Sammandrag

Översikten är närings-, trafik- och miljöcentralernas och de centrala regionutvecklarnas gemensamt bildade uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och närings-, trafik och
miljöcentralernas områden. Tidigare gick översikten under namnet Regionala ekonomiska utsikter, som har sammanställts sedan 2006. Bedömningarna i översikten har gjorts denna sommar.
Framtidsutsikterna för regionerna ses med större försiktighet än tidigare. De regioner där det väntas tillväxt är färre
än tidigare, oftast väntar man sig att situationen ska förbli ungefär på nuvarande nivå. Enligt de bedömningar som
sträcker sig över de följande sex månaderna finns det något fler regioner där det väntas en utveckling mot det sämre än sådana där det väntas en utveckling mot det bättre. I de bedömningar som sträcker sig ett år framåt finns redan något mer optimism.
Arbetslösheten har utvecklats i sämre riktning än väntat. Inom den närmaste framtiden väntas arbetslösheten i
största delen av regionerna förbli på nuvarande nivå, men i många regioner ökar arbetslösheten och arbetslöshetens struktur försvåras.
De kraftiga strukturomvandlingarna i regionerna fortsätter. Speciellt i Saloregionen är den närmaste framtiden svår
på grund av Nokias omfattande uppsägningar. Nokias uppsägningar drabbar starkt också Uleåborg, huvudstadsregionen och Tammerfors. En kraftig ökning av arbetslösheten väntas också i Raseborgs och Åbolands ekonomiska
regioner. Ett positivt undantag är Nystadsregionen, där utsikterna är ljusa.
Gruvdriften fortsätter alltjämt som en tillväxtbransch, vilket speciellt gagnar norra och östra Finland. Stora förhoppningar ställs på förnybar energi och man tror att investeringarna i branschen ska komma igång i många regioner.
Positivt är också det förbättrade läget inom havsindustrin. Inom handeln och tjänsterna håller förväntningarna på att
plana ut och investeringstakten minskar. För turismen går det fortsättningsvis bra, framför allt tack vare de ryska turisterna.

Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet:
Avdelningen för kunskapshantering/Branschtjänst/Esa Tikkanen, e-post: esa.tikkanen@tem.fi, tfn 02950 040 5459
Kontaktperson vid närings-, trafik- och miljöcentralen:
Jouko Nieminen, e-post: jouko.nieminen(at)ely-keskus.fi, tfn 02950 040 5459
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