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Taustaa

 Jatkumoa vuodesta 2006 alkaneelle prosessille.

 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2020 menossa taittoon, julkistus parin 
viikon sisällä

 ELY-keskusten laatimat näkemykset maakuntien nykytilasta ja 
lähitulevaisuudesta. Kytkeytyy alke-tilannekuvatyöhön.

 Arviot laadittu elo-syyskuussa

Nieminen Jouko



3

Pääviestit

 Näkymät epävarmoja, ”sumuisia”

 Yleinen varovaisuus, liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset vaikuttavat 
voimakkaan negatiivisesti moniin aloihin

 Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät teemat tärkeitä edelleen

 Työttömyyden lasku pysähtynyt, nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys 
huolena

 Myös positiivisia asioita menossa alueilla!
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Uusimaa

 Lentoliikenteen pysähtyminen on johtanut vaikeuksiin Helsinki-Vantaan lentoaseman 

toimintaympäristössä, minkä takia jopa tuhannet työpaikat ovat uhattuna. 

 Rajoitustoimet, liikkumisen väheneminen sekä ulkomaisten turistien puute ovat vieneet 

matkailun, majoitus- ja ravitsemisalan, tapahtumatuotannon ja henkilöliikenteen vaikeaan 

tilanteeseen. Ulkomaisten turistien puute koskettaa erityisesti Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua.

 Rakentamisen lähitulevaisuuden näkymät ovat paremmat kuin useammalla muulla toimialalla, 

vaikkakin myös rakentamisen ennakoidaan supistuvan tulevaisuudessa. 

 IT-alalla odotetaan kasvua. 

Nieminen Jouko
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Varsinais-Suomi

 Meriteollisuusklusteri on haastavassa tilanteessa risteilyliikenteen kriisiydyttyä. Turun telakka on 

irtisanonut työntekijöitä ja yt-neuvottelut irtisanomisista jatkuvat. 

 Naantalin Nesteen jalostamon lopettamissuunnitelmat uhkaavat 330 työntekijää. 

 Vaikka matkailukesä varsinkin saaristossa oli vilkas, on matkailuala kokonaisuudessaan 

vaikeuksissa.  Lentoliikenne ja Turku-Tukholma laivaliikenne ovat pysähdyksissä. 

 Lääkeklusteri sekä diagnostiikka-ala ovat kasvussa ja lisäävät henkilöstöä. 

 Uudenkaupungin autotehdas toimii taas täydellä kapasiteetilla ja kasvattaa henkilöstöä. Salon 

akkutehdas on kasvussa.  

Nieminen Jouko
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Satakunta

 Vientivetoisen teknologiateollisuuden näkymissä on epävarmuutta. Paperiteollisuuden lasku 

vaikuttaa maakunnan vientiin ja välillisesti muille aloille. 

 Meriteollisuudessa tilauskanta on edelleen pitkä huolimatta risteilytoiminnan uhkakuvista ja 

kahden autolautan aiesopimuksen peruuntumisesta. 

 Suurten tapahtumien peruuntumisella on ollut merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset. 

 Alueen suuret teolliset ja infrastruktuuriin kohdistuvat investoinnit mm. Metsä-Fibren Rauman 

saha ja BASFin akkumateriaalitehdas ovat edenneet suunnitellusti. 

Nieminen Jouko
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Pirkanmaa

 Yritysten rekrytointihalukkuus on kuluvan vuoden aikana hiipunut jonkin verran.

 Viennin arvon ennakoidaan laskevan, mutta suurta pudotusta ei ole tulossa.

 Toimialojen sisällä kuin myös toimialojen välillä on merkittäviä eroja 

 Kuntien taloustilanne nähdään huolestuttavana

 Riskit työllisyyden heikentymiseen ovat olemassa

Nieminen Jouko
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Kanta-Häme

 Koronakriisin vaikutukset valmistavalle teollisuudelle alkavat näkyä vasta nyt ja mahdollisesti 

vasta ensi vuonna. Vientiyritysten näkymät heikkenevät syksyn aikana

 Synkistä ajoista huolimatta monilla yrityksillä on työvoima-, koulutus- ja kehittämistarpeita mm. 

Hämeenlinnassa

 Konkurssien määrä on ollut odotettua pienempi. Tämän voidaan olettaa johtuvan väliaikaisten 

tukien vaikutuksesta sekä konkurssilain väliaikaisesta muutoksesta

Nieminen Jouko
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Päijät-Häme

 Elinkeinoelämän kysyntätilanne vaihtelee toimialoittain. 

 Teknologiateollisuuden ja erityisesti alihankintateollisuuden kysyntä on laskenut paikoin 

merkittävästi. Matkustusrajoitukset ovat haitanneet ja haittaavat merkittävästi edelleen niin uusien 

tilausten hankintaa kuin aikaisemmin myytyjen hankkeiden loppuun saattamista.  

 Lyhyellä aikavälillä korona on vaikuttanut eniten hyvinvointi-, viihde- ja tapahtumapalveluihin sekä 

elämystuotantoon. Kokous-, kongressi‐ ja tapahtumamatkailulle tulevasta syksy‐ ja 

talvisesongista selviytyminen on erittäin suuri haaste. 

 Syyskuussa uutisoitu Lahdessa bussikoreja valmistaneen SOE Busproduktion Finland Oy:n 

ilmoitus lopettaa tuotanto Lahdesta synkistää alueen työllisyyden näkymiä. Tehtaalta on 

työttömäksi jäämässä ainakin 260 työntekijää. 

Nieminen Jouko
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Kymenlaakso

 Koronakriisi on vaikeuttanut tilannetta suorimmin pienyritysvaltaisilla toimialoilla: ravintoloissa, 

matkailuyrityksissä, pienissä erikoiskaupoissa, henkilökohtaisissa palveluissa, osassa 

logistiikkayrityksiä sekä taiteissa, viihteessä ja virkistyksessä. 

 Teollisuuden ja rakentamisen tilanteen ennakoidaan heikkenevän loppuvuonna.

 Myös viennin kehitys lähitulevaisuudessa on epävarmaa. Merkkejä viennin laskusta on jo 

näkyvissä, mikä osaltaan heijastelee logistiikkaan ja sataman toimintaan. 

 Kymenlaaksossa on menossa mm. logistiikan investointeja, infrarakentamista, 

sairaalarakentamista ja myös Googlen uusien palvelinkeskusten rakentaminen on käynnissä. 

Myös suunnitelmat Kotkan Kantasataman tapahtumakeskuksen ja Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun uuden kampuksen rakentamisesta etenevät aikataulussaan. 

Nieminen Jouko



11

Etelä-Karjala

 Venäjän rajan kiinniolo ja venäläisten asiakkaiden puuttuminen on nostanut esiin useiden 

toimialojen Venäjä-riippuvuutta. Rajan ennakoidaan pysyvän kiinni ainakin vuoden loppuun asti. 

Tämä tarkoittaa aluetaloudelle arviolta 225 miljoonan euron liikevaihdon ja 900 henkilötyövuoden 

menetystä. 

 Ulkomaisten matkailijoiden määrä tyrehtyi käytännössä kokonaan. 

 Lappeenrannan lentokentälle tilanne on haasteellinen. 

 Maakunnassa on tärkeitä infrainvestointeja: Luumäen ja Imatran välisen rataverkon 

parantaminen on käynnissä ja Saimaan kanavan sulkujen pidentämiseen on hallituksen 

budjettiriihessä päätetty myöntää 90 miljoonaa euroa. 

Nieminen Jouko
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Etelä-Savo

 Palvelualojen keväinen notkahdus tasoittui kesää kohti. 

 Kotimaisten matkailijoiden suuri määrä ja vapaa-ajan asukkaiden aiempaa pidempi kausi 

paikkasivat ostovoimaa keväällä ja kesällä. 

 Jyväskylän lakkautetun vaneritehtaan tuotannon osittainen siirtyminen Savonlinnaan ja 

Pellokselle vankistaa Etelä-Savon asemaa vanerin tuottajana.

 Teknologiateollisuudessa vaikeimmat ajat ovat vasta edessä. 

 Rakentaminen pysyy tasaisena jatkossakin

Nieminen Jouko
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Pohjois-Savo

 Kohtalaisen positiivinen vire, mutta paljon riippuu koronakriisin etenemisestä. 

 Normaalia runsaampi kotimaan matkailijoiden määrä lievensi osittain majoitus- ja ravintola-alan 

menetyksiä. 

 Ylä-Savon seudun metalli- ja koneteollisuuteen koronakriisi iski nopealla aikataululla, minkä takia 

lomautukset lisääntyivät voimakkaasti. Seudun työttömien määrät ovat tälläkin hetkellä 

maakunnan korkeimmat. 

 Maakunnassa on paljon investointeja meneillään ja useita sekä pidemmällä että lyhyemmällä 

aikavälillä toteutettavia investointeja on myös suunnitteilla. Yksi pitkään odotettu hanke, Kuopion 

henkilöratapiha sai hallituksen lisätalousarviossa 30 miljoonaa euroa. 

Nieminen Jouko
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Pohjois-Karjala

 Metalli- ja konerakennusalan yrityksissä kysyntä on heikentynyt heinä-syyskuussa. Tilanteen voi 

ennakoida heikentyvän edelleen vuoden lopulla. 

 Pohjois-Karjalassa metsäkoneita valmistavassa teollisuudessa on yhteistoimintaneuvotteluja 

käynnissä. 

 Muovi ja komposiittialalla tilanne on ollut suhteellisen vakaa. 

 Koronatilanne on parantanut terveydenhuoltoon liittyvien muovi- ja komposiittialan toimijoiden 

tilannetta. 

 Finnairin päätöstä lentoliikenteen lakkauttamisesta Joensuun kentälle pidetään maakunnan 

kannalta erittäin huolestuttavana kannalta. 

Nieminen Jouko
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Keski-Suomi

 UPM:n suunnitelma Jämsän Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta tulee olemaan suuri haaste 

erityisesti Jämsän seudulle.

 Aiemmin kesällä suljettiin Jyväskylän Säynätsalon vaneritehdas.

 Metallialan yritysten tilanne on vaihteleva ja loppuvuoden osalta näkymät ovat epävarmat. 

Positiivisena nähdään Valmetin hyvä työtilanne, jolla on myönteisiä heijastusvaikutuksia.

 Keski-Suomessa on etenkin matkailupuolella iso merkitys kokous- ja kongressimatkailulla, jossa 

rajoitukset aiheuttivat isoja muutoksia. 

 Tapahtuma- ja festivaalitoimintaan kytkeytyvä liiketoiminta on ollut lähes pysähdyksissä.

Nieminen Jouko
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Etelä-Pohjanmaa

 Näkymä tulevaan on sumuinen ja yritysten arviot suhdannenäkymistä alavireiset. 

 Erityisenä huolenaiheena on teknologiateollisuus, jossa tilauskantojen kehitys on heikentynyt ja 

uhka sopeuttamistoimille kasvanut. 

 Myönteistä kehitystä on infrainvestointien puolella. 

 Kuntien taloustilanne nähdään merkittävänä huolenaiheena. 

 Elintarviketuotannon osalta kriisin vaikutukset ovat toistaiseksi jääneet kohtuullisen vähäisiksi.

 Turkisala on kohdannut huomattavia vaikeuksia. 

 Palvelusektorin toimijat ovat kärsineet kriisistä eniten, sillä romahtanut kysyntä ja toimeenpannut 

rajoitukset ovat syöneet liikevaihtoa merkittävästi. Henkilökohtaiset palvelut, majoitus- ja 

ravitsemusala sekä tapahtumatuotanto ovat olleet suurissa vaikeuksissa.

Nieminen Jouko
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Pohjanmaa

 Maakunnalle tärkeän valmistava teollisuuden tilanne synkkenee maailmantalouden heikon 

tilanteen jatkuessa. Suurten vientiyritysten tilanteen heikkeneminen vaikuttaa laajasti 

alihankintaverkostossa, jossa monet yritykset ovat lähes täysin riippuvaisia yhdestä tai kahdesta 

suuresta yrityksestä. 

 Turkistarhauksen tilanne on vaikea. 

 Liikkumisrajoitukset ja niitä koskeva epävarmuus vaikuttavat voimakkaasti paitsi Vaasa-Uumaja 

laivaliikenteeseen myös Finnairin lentoihin, joiden määrä Vaasaan on vähentynyt radikaalisti.

 Koronavirustilanne on huonontunut lokakuun alussa, mikä vaikuttaa negatiivisesti erityisesti 

Vaasan palvelualoihin ja kehitysnäkymiin.

Nieminen Jouko
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Keski-Pohjanmaa

 Suhdannenäkymät ovat vaipuneet negatiivisiksi. 

 Kansainvälisillä markkinoilla toimivien vientiyritysten toiminta on vaikeutunut. 

 Elintarviketeollisuus toimii lähes normaalisti, suuret elintarvikelaitokset eivät ole vaikeuksissa.

 Alueen isot investoinnit kytkeytyvät alueen litiumesiintymien hyödyntämiseen ja jalostamiseen. 

Suunnitteilla on isoja tuulivoimainvestointeja. 

Nieminen Jouko
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Pohjois-Pohjanmaa

 Suurimmat uhkakuvat liittyvät syys- ja talvikauden matkailuun, vientiteollisuuden 

kysyntäkehitykseen ja matkustusrajoituksista johtuviin kitkoihin. 

 Monien alojen näkymät ovat utuiset, mikä jarruttaa investointikehitystä. 

 Teollisuudessa tilanne on vaihteleva, monissa alihankintayrityksissä tilauskirjat ovat kaventuneet 

ja uusien tilausten saaminen haasteellista. 

 Turkisala on vaikeuksissa. 

 Stora Enso lopettaa hienopaperin valmistuksen syksyllä, mikä koskee lähes 450 työntekijää 

yhtiössä ja alihankintaverkostossa. 

 ICT-alalla erityisesti ohjelmistotuotannossa kysyntä on jatkunut vahvana ja alan osaajapulaan on 

reagoitu laajasti.

Nieminen Jouko
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Kainuu

 Koronakriisistä toipuminen on ollut odotettua nopeampaa ja työttömyys palautunut lähes vuoden 

takaiselle tasolle. 

 Kaivannaisalan liikevaihto ja henkilöstömäärät ovat kasvaneet ja alan hintakehitys on hyvä.

 Kotimaisten matkailijoiden huomattavasti suurempi osuus kuin monella muulla alueella on 

lieventänyt matkailuyritysten ahdinkoa Kainuussa. Syys- ja talvikaudet tulevat olemaan 

matkailuyrityksille haasteellisia. 

 Metalliklusterin keskeisen toimijan, Skoda Transtech Oy:n toimintaan koronakriisillä ei ole ollut 

juurikaan vaikutusta ja yrityksen työvoiman tarve kasvaa. 

 Lentoliikenteen loppuminen koetaan uhkatekijänä maakunnalle. 

 Kainuun ongelmana ovat väestön ikääntyminen ja työmarkkinoiden osaajapula.

Nieminen Jouko
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Lappi

 Tilannekuvassa korostuvat matkailuun liittyvät uhkakuvat. Ilman kansainvälisen matkailun 

elpymistä joutuu merkittävä osa matkailualan yrityksistä lopettamaan seuraavan talvisesongin 

loppuun mennessä. Kokonaismatkailutulosta merkittävä osa tulee kansainvälisten asiakkaiden 

kautta ja kotimaiset matkailijat eivät korvaa menetettyjä tuloja. Kansainvälisen matkailun 

hiipumisen heijastevaikutukset näkyvät erityisesti pienissä erikoiskaupoissa liikevaihdon laskuna. 

 Lapin kaivostoimintaan on investoitu voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja investoinnit 

jatkuvat. 

 Teollisuuteen liittyvissä investointihankkeissa on otettu lisäaikaa johtuen tämänhetkisestä 

tilanteesta. Metsä Groupin Kemin jättihanke etenee kuitenkin suunnitelmallisesti.

Nieminen Jouko
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Kiitokset!

Lisätietoja

Jouko Nieminen, KEHA-keskus jouko.nieminen@ely-keskus.fi


