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Satakunnan talous nousussa loppuvuonna 2021, näkymät kuitenkin heikentyneet

Satakunnan talous kasvoi vahvasti vuoden 2021 heinä-joulukuun aikana. Valtaosassa päätoimialoista liikevaihto 
kasvoi nopeasti, osin jopa poikkeuksellisen ripeästi. Kovimpiin nousijoihin kuuluivat teollisuus sekä rakentaminen. 
Liikevaihdon kasvun taustalla vaikuttaa koronasta elpymisen ohella ainakin joiltain osin myös hintojen nousu. Hen-
kilöstömäärät ovat kasvaneet loppuvuonna poikkeuksellisen nopeasti lähes kaikilla päätoimialoilla.  
Palkkasumma on kohonnut samalla vahvasti. Talous kasvanee edelleen, vaikka näkymät ovat heikentyneet selvästi 
Ukrainan sodan myötä. 

Satakunnan päätoimialat olivat pääosin mainiossa iskussa, ainoastaan meriteollisuudessa ja automaatiossa  
kirjattiin liikevaihdon laskua, niissäkin todennäköisesti ainakin osin tilausten laskutusaikataulujen vuoksi. Talous 
on myös kasvanut yhä hieman nopeammin kuin valtakunnallisesti. Satakunnan viennin veto oli loppuvuonna hyvin 
vahva, sillä suurimman vientialan, teknologiateollisuuden, vienti kasvoi Satakunnassa edelleen nopeasti. Kovin kasvu 
kirjattiin metsäteollisuudessa, jonka viennin kehitys oli poikkeuksellisen vauhdikasta.

Satakunnan vahvimpiin menestyjin kuuluivat vuoden 2021 heinä–joulukuussa metsäteollisuus, metallituotteiden 
valmistus, kemianteollisuus sekä rakentaminen. Muutkin metallialat, kuten koneiden ja laitteiden sekä  
elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus, pysyivät nousu-uralla. Ainoastaan meriteollisuuden ja automaation sekä 
robotiikan liikevaihto aleni, joskin todennäköisesti laskutusaikataulujen vuoksi. Meri-Porin teollisuusalue pääsi kovaan 
kasvuun kiinni pitkästä aikaa. Pori-Huittinen-teollisuusvyöhykkeen kasvu oli edelleen ripeää metallien jalostuksen 
vahvan vedon ansiosta. Kemianteollisuus kiritti ennätysvauhtiin loppuvuonna. Elintarviketeollisuuden kehitys näytti 
varsin myönteiseltä, sillä liikevaihto kohosi selvästi, joskaan viennin arvo ei kasvanut. 

Rakentaminen ylsi loppuvuonna 2021 huippuvauhtiin. Satakunnan palvelualojen kehitys jatkui vuoden  
2021 heinä–joulukuussa myönteisissä merkeissä, sillä kaikki palvelualat pääsivät kunnon kasvuun kiinni. Alakohtainen 
vaihtelu on ollut aiempaa vähäisempää. Kaupan liikevaihto kasvoi kohisten, sillä korona on siirtänyt kysyntää kodeissa 
tapahtuvaan toimintaan. Liike-elämän palveluiden kasvu jatkui muun talouden nousun vanavedessä.  
Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi ripeästi pitkän tauon jälkeen rajoitustoimista huolimatta. Luovilla 
aloilla loppuvuosi sujui menestyksekkäästi. 

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kohosi 
vuoden 2021 heinä–joulukuussa 15,6 % vuoden 2020 vastaavaan aikaan verrattuna. Koko maassa kasvua kirjattiin 
vastaavasti 14,5 %. Pieni ero Satakunnan hyväksi selittyy pitkälti maakunnan rakentamisen paremmalla vedolla.  
60 % maakunnan yrityksistä saavutti heinä–joulukuussa liikevaihdon kasvua. Jopa 45 % yrityskannasta ylsi vähintään 
15 %:n nousuun. 

Toimiala- ja yrityskohtainen vaihtelu on ollut aiempaa vähäisempää, sillä lähes kaikki päätoimialat kasvoivat varsin 
nopeasti. Heinä–syyskuussa eniten kasvoi yli 20 henkilön yritysten liikevaihto, yli 14 %. Alle 20 hengen yritysten nousu 
oli 10 %:n luokkaa. Loka–joulukuussa alle viiden hengen yritysten nousu oli ripeintä, 27 %. 5–19 hengen yritysten 
liikevaihto kohosi 13 % ja yli 20 työntekijän yritysten 17 %. Suurin muutosvaikutus on edelleen ollut yli 20 hengen 
yrityksillä, jotka toimivat lähinnä teollisuudessa. Alle viisi vuotta toimineiden yritysten liikevaihto keskimäärin lähes 
1,5-kertaistui loppuvuoden aikana. Yli viisi vuotta toimineiden kasvu oli sekin ripeää, keskimäärin 15 %. 

Koko maassa keskimäärin talous kasvoi vauhdilla. Lähinnä rakentamisen vaisumpi kehitys loppuvuonna 2021 heikensi 
liikevaihdon kasvun Satakuntaa hieman hitaammaksi, joskin maassa keskimäärin yritysten liikevaihdon kasvu oli silti 
poikkeuksellisen nopeaa. Kaikki päätoimialat pääsivät kasvuun kiinni. 

Satakunnassa henkilöstömäärien kasvu jatkui ripeänä loppuvuodesta 2021. Henkilöstömäärät ovat toipuneet yri-
tyksissä keskimäärin v. 2021 elokuusta alkaen jo hyvin lähelle parin vuoden takaista vastaavaa aikaa. Vuoden 2021 
heinä–joulukuussa henkilöstö kasvoi keskimäärin 4 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Nopeinta nousu 
oli metallien jalostuksessa, automaatiossa sekä Meri-Porin teollisuusalueella. Ainoastaan meriteollisuudessa hen-
kilöstömäärä laski hieman. 



Toimialoittainen kehitys Satakunnassa heinä–joulukuussa 2021 (vertailu vuoden 2020 vastaava aika)

• Koko teollisuuden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi voimakkaasti (16,3 %). Viennin arvokin nousi selvästi 
(19,3 %). Henkilöstömäärä kohosi myös (4,7 %).

• Teknologiateollisuuden (eli koko metalliteollisuuden, ei sisällä tietotekniikkaa) yhteenlaskettu liikevaihto 
nousi nopeasti (10 %). Viennin arvo kohosi reippaasti (9,3 %). Henkilöstöäkin lisättiin (6,2 %). 

• Metallien jalostuksen liikevaihto kasvoi ripeästi (13,6 %). Henkilöstömäärä kasvoi selvästi (8,8 %). 
• Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kohosi hyvin nopeasti (22,6 %). Työntekijöitäkin  

lisättiin (2,8 %).  
• Koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi (12,9 %). Henkilöstömäärä kohosi selvästi (6 %). 
• Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto nousi (8,8 %). Henkilöstöä lisättiin (5,7 %).  
• Meriteollisuuden liikevaihdon lasku jatkui (-11 %). Työntekijöitäkin vähennettiin hieman (-1 %).  
• Pori–Huittinen-teollisuusvyöhykkeen liikevaihto kohosi (13,5 %). Tehdyn työn määräkin kasvoi (5,8 %). 
• Meri-Porin teollisuusalueen liikevaihto nousi roimasti (39,5 %). Henkilöstöäkin lisättiin (6,9 %).
• Automaatio- ja robotiikka-alojen liikevaihto aleni (-1,6 %). Henkilöstömäärä nousi silti selvästi (7,9 %). 
• Metsäteollisuuden liikevaihto (36,6 %), vienti (40,8 %) ja henkilöstön määrä (5,5 %) kasvoivat tuntuvasti. 
• Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi huomattavasti (22,2 %),  

mutta henkilöstömäärä pysyi ennallaan (0,1 %).
• Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi (5,7 %). Vienti pysyi kuitenkin lähes ennallaan (0,3 %).  

Henkilöstömäärä nousi (2,4 %).   
• Rakentamisen liikevaihdon kova kasvu jatkui (19 %). Henkilöstömääräkin kohosi (4 %).
• Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon nousu jatkui (9,4 %) Väkeäkin lisättiin (2,8 %). 
• Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto elpyi (10 %). Henkilötyövuodetkin kasvoivat (2,5 %).  
• Liike-elämän palvelujen liikevaihto kohosi (6,2 %). Työntekijämäärä kasvoi (6,1 %). 
• Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstömäärä nousi (3,6 %).  
• Kaikkien neljän edellä mainitun palvelualan yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi (3,9 %).
• Luovien alojen liikevaihto kohosi rivakasti (10 %). Henkilöstömääräkin nousi selvästi (6 %).

Uusimmassa Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan  
kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suh-
danneaineistoon. Katsaus julkaistaan kalvosarjana (PowerPoint). 

Satakunnan talous -suhdannejulkaisu ja sen oheisaineistot ovat ladattavissa sivulta 
https://satakunta.fi/aluekehitys/alue-ennakointi-ja-aluetieto/  
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