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      Aluetalouskatsauksessa käytetty seutukuntajako 

Kuopion seutu Kuopio, Siilinjärvi 

Ylä-Savon seutu Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Lapinlahti 

Varkauden seutu Varkaus, Leppävirta 

Sisä-Savon seutu Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele 

Koillis-Savon seutu Kaavi, Juankoski*, Tuusniemi, Rautavaara 
 *Vuoden 2017 alusta Juankoski liittyi Kuopioon. Kevään 2017 aluetalouskatsauksessa Juankoski  
 oli jo osa Kuopion seutua. Tilastokeskus päivittää historiatiedot siten että Juankosken tiedot  
 liitetään osaksi Kuopion seudun tilastoja. 
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TIIVISTELMÄ 
POHJOIS-SAVON JA KOKO MAAN TALOUS VAHVASSA KASVUSSA  
Vuoden 2017 alkupuolisko osoittaa hyvän kasvun jatkuvan Pohjois-Savossa, josta oli jo merkkejä vuonna 2016. Koko 
maassa talouskasvu on myös viimeinkin vahvalla kasvu-uralla. Noususuhdanne on Suomessa vahvistunut. Viime vuosina 
talouskasvu on ollut yksinomaan kotimaisen kysynnän varassa, mutta nyt kasvun pohja on laajenemassa vientiin. 
 
Tammi-elokuussa 2017 Pohjois-Savon väestökehitys on ollut heikointa yli 10 vuoteen. Sama tilanne on koko Itä-
Suomessa. Väestökasvu on keskittynyt Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen, missä on tapahtunut käänne 
nopeampaan kasvuun, myös taloudessa. Koko maakunta menetti tammi-elokuussa väestöä -904, vuosi sitten tappio oli -
278. Kuolleita oli syntyneitä enemmän -639 (-426), maan sisäinen muuttotappio oli -468 (-155) ja siirtolaisia saatiin lisää 
203 (303). Luonnollinen väestönkasvu heikkeni kaikilla seuduilla, kaikilla kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän 
 
Liikevaihdossa hyvä kehitys jatkuu – koko maa myös piristynyt 
Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi maakunnassa +7,2 % edellisvuodesta. Koko 
maassa kasvua oli +6,8 %. Alkuvuoden kehityksen jatkuessa vuodesta 2017 olisi tulossa kolmas peräkkäinen hyvän kas-
vun vuosi. Tässä raportissa seurannassa olevista toimiloista eniten liikevaihto kasvoi metalliteollisuudessa (+16 %), jossa 
kasvu on selvästi pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.  Puutuoteteollisuudessa liikevaihto kasvoi myös voimakkaasti 
(+12,1 %). Kaupan ja matkailun liikevaihdon alkuvuoden kehitys osoittaa myös elpymisen merkkejä. Alojen liikevaihto 
kasvoi alkuvuonna +3,1 %. 
 
Kaikilla seuduilla liikevaihdon kasvu oli suurta suhteessa vuoden takaiseen. Kuopion seudulla liikevaihto kasvoi alku-
vuonna +6,2 %. Alkuvuoden kehitys lupaa hyvää, kun ottaa huomioon vuosien 2013-2015 heikon kasvun vuodet. Var-
kauden liikevaihto nousi +7,1 %. Varkaudella on takanaan neljä heikompaa vuotta, mutta nyt näyttää jo paremmalta. 
Ylä-Savossa alkuvuonna 2017 liikevaihto kasvoi +8,6 %. Koillis-Savo on nykyisin pieni tilastoalue, neljän heikon vuoden 
jälkeen kevätkausi 2017 oli positiivinen, liikevaihto nousi jopa +15,1 %. Sisä-Savossa tammi-kesäkuussa 2017 liikevaihto 
kasvoi +9,6 %.  
 
Viennissä vahvaa 
Pohjois-Savon vienti on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Alkuvuonna Pohjois-Savon vienti kasvoi +17,7 %, koko maassa 
+10 %. Vienti on ollut vahvaa sekä metsä- ja puutuoteteollisuudessa (+14,4 %) sekä Pohjois-Savon suurimmalla vien-
tialalla eli metalliteollisuudessa (+22,8 %). 
 
Varkauden seutua lukuun ottamatta eri seutujen viennin pitkän ajan keskiarvo on hyvällä tasolla.  Ylä-Savossa kone- ja 
metalliyritysten ketju on kovassa kasvussa ja sen tuotteista pääosa menee vientiin. Alkuvuonna Ylä-Savon vienti kasvoi-
kin +12,9 %. Varkauden seudulla viennin arvo nousi jopa +24,8 %. Varkauden seudulla vienti on kasvanut viimeksi vuon-
na 2012.   Sisä-Savossakin vienti ylsi huimiin lukuihin alkuvuonna, kasvua alkuvuonna +21 %.  Kasvun taustalla on pää-
asiassa mekaaninen puutuoteteollisuus.   
 
Palkkasummassa ei suurta muutosta 
Pohjois-Savossa yritysten maksama palkkasumman kasvu on pidemmällä aikavälillä ollut samaa 2,5 % vuosikasvun tasoa 
kuin koko maassa. Tammi-kesäkuussa palkkasumma kasvoi +3,3 %, koko maassa +2,1 %. Metalliteollisuuden palkka-
summa kasvoi alkuvuonna +5,5 % viennin kasvun seurauksena. Tämä tarkoittaa myös henkilöstömäärän lisääntymistä. 
Vuonna 2016 palkkasumma laski -1,2 %. Metsä- ja puutuoteteollisuuden palkkasumma kasvoi +1,7 %. Kaupan palkka-
summa säilyi lähes ennallaan ja yrityspalvelun palkkasumma kasvoi +2,4 %. 
 
Alkuvuonna Kuopion seudun palkkasumma kasvoi +4,1 %. Varkauden palkkasumma säilyi lähes ennallaan. Ylä-Savossa 
palkkasumma kasvoi +3,7 verratuna vuoden takaiseen. Sisä-Savossa palkkasumma säilyi lähes ennallaan ja Koillis-
Savossa putosi -3,8. 
 
Työllisyyden kehitys kehittyi positiiviseen suuntaan 
Pohjois-Savon työllisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan viimeisten vuosien aikana. Pohjois-Savon työllisyysaste on 
vuotta 2015 lukuun ottamatta tasaisesti noussut ja pysytellyt viimeiset vuodet reilun 67 % paikkeilla, ollen nyt I vuosi-
neljänneksellä 68 % ja II vuosineljänneksellä 67,8 %, kokomaan keskiarvon ollessa 67,7% (I/2017) ja 70,2 % (II/2017). 
Pohjois-Savossa, koko maan tilanteesta poiketen, naisten työllisyysaste on viimeisen kolmen vuoden ajan ollut miesten 
työllisyysastetta korkeampi.  
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Työttömien osuus työvoimasta lähti Pohjois-Savossa laskuun maaliskuussa 2016 ja on sen jälkeen tasaisesti laskenut 
edelliseen vuoteen verrattuna, kausivaihtelut huomioiden. TEM:n työnvälitystilaston mukaisia työttömiä työnhakijoita 
oli Pohjois-Savon TE-toimistossa v. 2016 keskimäärin kuukaudessa 15 189 eli 13,4 % työvoimasta. Vastaavat luvut ajalta 
tammi-elokuu 2017 ovat 14 038 työtöntä työnhakijaa eli 12,45 % työvoimasta. Tällä hetkellä työttömyys alenee kaikissa 
Pohjois-Savon kunnissa ja elokuussa 2017 työttömien osuus työvoimasta oli Kuopion ja Sisä-Savon seuduilla koko maan 
keskiarvoa hiukan alhaisempi.  
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1 Aluetalous Pohjois-Savossa ja koko maassa 
 

1.1 Liikevaihto 
 

 
 

 
 

Tässä aluetalouskatsauksessa kuvataan Pohjois-Savon 
alueen elinkeinoelämän liikevaihdon, viennin ja palkko-
jen kehitystä vuoden 2017 ensimmäisen puolivuotisjak-
son aikana. Katsaus on tiivis päätoimiala-analyysi, joka 
tarkentuu toimialoittain ja seuduittain koko vuoden 
katsauksessa keväällä 2018.  
 
Vuoden 2017 alkupuolisko osoittaa hyvän kasvun jat-
kuvan Pohjois-Savossa, josta oli jo merkkejä vuonna 

2016. Koko maassa talouskasvu on viimeinkin selvällä 
kasvu-uralla. Noususuhdanne on Suomessa vahvistu-
nut, ja erityisesti vuoden 2017 alkupuolen kasvu on 
tilastojen valossa ollut vahvaa. Viime vuosina talous-
kasvu on ollut kotimaisen kysynnän varassa, mutta nyt 
kasvun pohja on laajenemassa vientiin. Suomen talous-
kasvu olikin useamman vuoden Euroopan heikoimpia.  
 
 

 

 
Teollisuus on Pohjois-Savossa kasvanut paremmin kuin 
koko maassa, palvelut taas hitaammin. Teollisuuden 
liikevaihto kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja sama kehi-
tys on jatkunut.  Alkuvuonna 2017 liikevaihto kasvoi 
Pohjois-Savossa jopa +11,6 %, koko maassa kasvua oli 
+9,6 %.  
 
Metalliteollisuus kasvatti alkuvuonna liikevaihtoaan 
+16 %, koko maassa +12,1 %. Metsä- ja puutuoteteolli-

suudessa Pohjois-Savo on pärjännyt selvästi koko maa-
ta paremmin. 
 
Kaupan ja matkailun liikevaihdon alkuvuoden kehitys 
osoittaa myös elpymisen merkkejä. Alojen liikevaihto 
kasvoi alkuvuonna +3,1 %. Yrityspalvelujen liikevaihto 
kasvoi alkuvuonna +3,2 %.  
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1.2 Vienti 
 

 

 
 

 
Pohjois-Savon vienti on lähtenyt voimakkaaseen kas-
vuun. Alkuvuonna Pohjois-Savon vienti kasvoi +17,7 %, 
koko maassa +10 %. Vienti on ollut vahvaa sekä metsä- 
ja puutuoteteollisuudessa (+14,4 %) sekä Pohjois-Savon 
suurimmalla vientialalla eli metalliteollisuudessa (+22,8 
%). Yritysten vientimenestyksessä oli pitkään suuria 
eroja. Koko teollisuuden vienti oli useamman vuoden 

koko maassa Pohjois-Savoa suuremmissa vaikeuksissa. 
Pääosa Suomen viennistä on erilaisia investointitavaroi-
ta, koneita ja energiateknologiaa. Myös Venäjän talou-
den heikkeneminen ja viennin rajoitukset vähensivät 
erityisesti elintarvikkeiden vientiä.  On erittäin positii-
vista, että viimein myös koko maan vienti on elpymäs-
sä.  Tämä samalla kiristää kilpailua työvoimasta.  

 

LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

Keski-

määrin 

2007-

2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pohjois-Savon maakunta

Kaikki toimialat (A-X) 10 583 2,1 10,4 9,1 -17 6 6,5 3,7 -0,2 0,2 1,5 3,3 7,2

Teollisuus ('C) 3 198 0,7 13,7 11,9 -28,8 7,3 8,5 3,9 -5,1 -1,9 1,4 2,4 11,6

Metalliteollisuus (24-30) 1 287 1,3 25,6 20 -35,8 7,7 20,3 6,9 -15,5 3,3 4,4 4,1 16

Mek. puu, paperiteoll.,pain.(16,310,17+18) 960 -0,7 5,1 -7,4 -26,2 13 -2,4 -0,6 3,8 -2,9 -0,3 2 13

Kauppa, majoitus ja ravitsemis (G,I) 3 390 1,4 4,9 3,3 -8,4 6,3 4,5 1,6 0 -0,6 -0,2 2,4 3,1

Uusi yrityspalvelut (K+L+69-71+73-75) 439 5,0 13,7 5,5 -2,8 10,2 13,5 5,1 4,3 -0,1 6,3 -1,7 3,2

Koko maa

Kaikki toimialat (A-X) 391 066 2,0 8,2 6,4 -16,2 9,3 7,8 1,7 -2,1 -0,1 -0,9 2,3 6,8

Teollisuus ('C) 120 515 0,2 8,3 3,5 -25,5 10,8 8,1 -0,4 -4,5 -2,3 -3,6 0,7 9,6

Metalliteollisuus (24-30) 60 899 -0,7 11,4 4,4 -30,5 7,5 6,1 -2,2 -7,6 -2,4 -0,7 -0,4 12,1

Mek. puu, paperiteoll.,pain.(16,310,17+18) 22 004 -0,3 2,6 -7 -23,6 16,9 1,9 -3,8 -3,2 -0,7 0,6 3,5 4,4

Kauppa, majoitus ja ravitsemis (G,I) 128 115 1,7 7,5 6,5 -14,5 8,1 8,2 2,1 -2,9 -0,7 -2,4 1,6 4,5

Uusi yrityspalvelut (K+L+69-71+73-75) 21 452 4,5 11 8,3 -4,1 3,3 7,3 4,8 1,9 4,7 3,9 5,3 7

2016 M€

Vuosimuutos %

Tammi-

kesäkuu 

2017
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1.3 Palkkasumma 
 

 
 

 
Pohjois-Savossa yritysten maksama palkkasumman 
kasvu on pidemmällä aikavälillä ollut samaa 2,5 % vuo-
sikasvun tasoa kuin koko maassa. Tammi-kesäkuussa 
palkkasumma kasvoi +3,3 %. Vuosi 2015 on ollut viime 
vuosista selvästi heikoimman kasvun vuosi.   Metallite-
ollisuuden palkkasumma kasvoi alkuvuonna +5,5 % 
viennin kasvun seurauksena. Uutta työvoimaa tarvitaan 

teollisuudessa tällä kasvuvauhdilla. Vuonna 2016 palk-
kasumma laski -1,2 %. Metsä- ja puutuoteteollisuuden 
palkkasumma kasvoi +1,7 %. Näyttää siltä, että toi-
mialan tilanne on vakiintumassa. Kaupan palkkasumma 
säilyi lähes ennallaan ja yrityspalvelun palkkasumma 
kasvoi +2,4 %.  

 

Keski-

määrin 

2007-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pohjois-Savon maakunta

Kaikki toimialat (A-X) 1 785 1,4 10,2 12,2 -26,6 11,6 13,8 8 -8,9 -2,6 2,8 2,7 17,7

Teollisuus ('C) 1 461 0,4 9,9 13,4 -27,3 9,9 12,6 8,8 -10,2 -3,3 -0,2 1,6 18,8

Metalliteollisuus (24-30) 705 0,3 22,3 27,6 -30,4 0,7 29,2 12,1 -21,4 2,4 -3,4 4,3 22,8

Mek. puu, paperiteoll.,pain.(16,310,17+18) 557 0,6 2,6 -6,6 -26,1 16,1 -4,4 1,5 4,2 0,6 1,5 3,1 14,4

Kauppa, majoitus ja ravitsemis (G,I) . . . . . . . . . . . .

Uusi yrityspalvelut (K+L+69-71+73-75) . . . . . . . . . . . .

Koko maa

Kaikki toimialat (A-X) 95 595 0,9 8,4 4,4 -30,7 15,1 9,3 -0,1 -3,6 1,1 -3,2 0,2 10

Teollisuus ('C) 59 791 0,2 7,7 3,1 -28,1 12,3 7,1 0,1 -3,3 -1,6 -4,5 0,1 11,3

Metalliteollisuus (24-30) 33 601 -0,9 10,5 4,9 -30,7 8,4 4 -3,3 -6,6 -1,8 -2,8 -2,4 14,5

Mek. puu, paperiteoll.,pain.(16,310,17+18) 12 612 0,1 0 -8,9 -24,4 19 3 0,3 -1,1 -0,3 1,6 2,8 4,2

Kauppa, majoitus ja ravitsemis (G,I) . . . . . . . . . . . .

Uusi yrityspalvelut (K+L+69-71+73-75) . . . . . . . . . . . .

2016 M€VIENTILIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

Tammi-

kesäkuu 

2017

Vuosimuutos %
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Keski-

määrin 

2007-

2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pohjois-Savon maakunta

Kaikki toimialat (A-X) 3 177 2,6 5,8 6,7 -1 1,7 5,3 3 1,8 1 0,2 2,4 3,3

Teollisuus ('C) 489 0,3 6,3 6,3 -14,2 -2,4 6,8 3,7 -3,1 -1,9 1,8 0,2 2,9

Metalliteollisuus (24-30) 227 2,4 12,7 11,8 -15,2 -1 10 4,3 -2,7 2,7 4,7 -1,2 5,5

Mek. puu, paperiteoll.,pain.(16,310,17+18) 95 -3,4 -0,6 0,9 -23,9 -7,5 5 3,9 -8,9 -6,4 -2,4 2 1,7

Kauppa, majoitus ja ravitsemis (G,I) 351 2,7 5,1 6,7 -0,4 1,8 5,2 4,6 3 0,5 0,2 1 0,3

Uusi yrityspalvelut (K+L+69-71+73-75) 210 3,1 6,5 8,3 2,6 5 4 3,3 3,5 -1,3 -0,3 1,2 2,4

Koko maa

Kaikki toimialat (A-X) 81 671 2,5 5,9 7 -1,1 1,7 4,7 3,4 1 0,7 0,8 1,5 2,1

Teollisuus ('C) 13 596 0,1 4,4 3,9 -9,1 -1,8 4,1 0,5 -2 -0,5 0,3 -1,1 1,5

Metalliteollisuus (24-30) 6 909 0,4 6,4 6,6 -10 -3,1 5 1 -2,8 -0,2 1,1 -2,3 0,4

Mek. puu, paperiteoll.,pain.(16,310,17+18) 2 312 -2,5 -3,2 -6,8 -13,5 -1,7 1,8 -2,9 -2,3 -2 -1,1 -0,5 1,5

Kauppa, majoitus ja ravitsemis (G,I) 10 357 2,6 6,4 7,4 -1,3 1 5,3 3,9 1,2 0,7 0,1 2 1,6

Uusi yrityspalvelut (K+L+69-71+73-75) 7 733 3,9 9,4 9,6 -1 1,7 5,3 4,9 2,2 1,3 3,1 4,5 4

2016 M€

Vuosimuutos %

Tammi-

kesäkuu 

2017PALKKASUMMA TOIMIALOITTAIN
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2 Aluetalous Seuduttain 
 
 

 
 

 
 

2.1 Liikevaihto 
 
Pohjois-Savossa yritysten liikevaihdon muutos tammi-
kesäkuussa 2016 oli +7,2 % ja koko maassa +6,8 %. 
Kaikilla seuduilla liikevaihdon kasvu oli suurta. Pohjois-
Savon osuus koko maan liikevaihdosta on 2,7 %.  
 
Kuopion seudulla liikevaihto kasvoi alkuvuonna +6,2 %. 
Alkuvuoden kehitys lupaa hyvää, kun ottaa huomioon 
vuosien 2013-2015 heikon kasvun vuodet. Varkauden 
seudulla liikevaihdon vuotuiset vaihtelut sekä ylös että 
alas ovat olleet suuria. Vuoden 2017 alkupuoliskolla 
Varkauden liikevaihto nousi +7,1 % %. Varkaudella on 
takanaan neljä heikompaa vuotta, mutta nyt näyttää jo 
paremmalta kun tehdyt invesoinnit alkavat 

konkretisoitua. Ylä-Savossa alkuvuonna 2017 liikevaihto 
kasvoi +8,6 %, joka on selvästi pitkän ajan keskiarvoa 
parempaa.  
 
Koillis-Savo on nykyisin pieni tilastoalue, missä 
muutaman yrityksen kehitys heilauttaa lukuja ylös tai 
alas. Neljän heikon vuoden jälkeen jälkeen kevätkausi 
2017 oli positiivinen, liikevaihto nousi jopa +15,1 %. 
Sisä-Savossa tammi-kesäkuussa 2017  liikevaihto kasvoi 
+9,6 %. Sisä-Savossakin kehitys on selvästi pitkän ajan 
kasvua parempaa. 
 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liikevaihto

  Kuopion seutukunta 5 377 2,9 10,7 11,7 -14 5,1 5,9 4,6 2,1 -0,7 1,9 3,5 6,2

  Varkauden seutukunta 1 560 -1,3 8,5 9,6 -23,1 0,3 1,2 3,1 -9,7 -0,1 1,3 0,1 7,1

  Suppea Ylä-Savo (osa kunnista) 2 381 2,9 12,9 8,1 -18,6 10,5 11,1 1,8 -1,5 2,3 1,1 5,6 8,6

  Koill is-Savon seutukunta 423 1,0 9,5 1,5 -21,3 6 9,4 15,8 -5,3 0,4 0,9 -5,3 15,1

  Sisä-Savon kunnat+Keitele+Pielavesi 828 3,7 7,1 1,1 -9,6 11 3,1 2,5 11,4 3,6 -0,1 4,8 9,6

  Pohjois-Savon maakunta 10 583 2,1 10,4 9,1 -17 6 6,5 3,7 -0,2 0,2 1,5 3,3 7,2

  Koko maa 391 066 2,0 8,2 6,4 -16,2 9,3 7,8 1,7 -2,1 -0,1 -0,9 2,3 6,8

Palkkasumma

  Kuopion seutukunta 1 927 3,4 7 7,7 2,2 2,6 6 2,8 3,4 1,3 -0,1 3,5 4,1

  Varkauden seutukunta 404 0,5 0,8 4,2 -7,1 -4,9 4 3,8 0,2 -0,4 2,5 0,4 0,8

  Suppea Ylä-Savo (osa kunnista) 561 2,5 7,3 7 -4,9 4,4 6,4 3,7 -0,5 1,9 -0,8 1 3,7

  Koill is-Savon seutukunta 131 0,3 5,5 4,5 -8,3 3,7 3,6 7,4 -6,9 -5,2 0,4 -3,9 -3,8

  Sisä-Savon kunnat+Keitele+Pielavesi 181 2,0 3,2 4 1,4 4,1 1,8 -0,5 1,7 1,7 -0,3 2,6 0,6

  Pohjois-Savon maakunta 3 177 2,6 5,8 6,7 -1 1,7 5,3 3 1,8 1 0,2 2,4 3,3

  Koko maa 81 671 2,5 5,9 7 -1,1 1,7 4,7 3,4 1 0,7 0,8 1,5 2,1

Vientiliikevaihto

  Kuopion seutukunta 556 3,7 10,2 14,1 -25,3 12,9 18,3 5,8 0,5 -8 10,3 -3,8 15,9

  Varkauden seutukunta 472 -3,4 3,9 21,4 -23,8 -0,9 6,9 11,8 -21,5 -0,6 -13,6 0,1 24,8

  Suppea Ylä-Savo (osa kunnista) 568 6,5 28,7 5,2 -28,4 18,5 19,7 3,5 -5,8 3,7 21,7 10,3 12,9

  Koill is-Savon seutukunta . . . . . . . . . . .

  Sisä-Savon kunnat+Keitele+Pielavesi 188 6,6 0 -4,8 -12,4 36,8 7,6 -1 23,5 -2,1 -2,4 16,8 21

  Pohjois-Savon maakunta 1 785 1,4 10,2 12,2 -26,6 11,6 13,8 8 -8,9 -2,6 2,8 2,7 17,7

  Koko maa 95 595 0,9 8,4 4,4 -30,7 15,1 9,3 -0,1 -3,6 1,1 -3,2 0,2 10

2016 M€

Keski-

määrin 

2007-

2016

Tammi-

kesäkuu 

2017

Vuosimuutos %

Kaikki toimialat (A-X)
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2.2 Vienti 
 
Pohjois-Savossa viennin vuosikasvu on pidemmällä 
aikavälillä ollut 1,4 % tasolla, kun koko maassa se on 
noin 0,9 %. 
 
Varkauden seutua lukuunottamatta eri seutujen 
viennin pitkän ajan keskiarvo on hyvällä tasolla. Sisä-
Savossa 6,6 %, Ylä-Savossa 6,5 % ja Kuopion seudulla 
3,7 %. Vuoden 2017 tammi-kesäkuussa vienti kasvoi 
voimakkaasti kaikilla seuduilla. 
 
Ylä-Savossa kone- ja metalliyritysten ketju on kovassa 
kasvussa ja sen tuotteista pääosa menee vientiin. 
Alkuvuonna Ylä-Savon vienti kasvoikin +12,9 %. 
Varkauden seudulla viennin arvo nousi jopa +24,8 %. 
Energiateknologian myynti on piristynyt sekä uudet 
investoinnit heijastuvat myös vientiin. Taustalla on 
myös uuden sellulinjan käynnistyminen. Varkauden 
seudulla vienti on kasvanut viimeksi vuonna 2012.   
 
Sisä-Savossakin vienti ylsi huimiin kasvulukuihin 
alkuvuonna. Vienti kasvoi alkuvuonna +21 %.  Kasvun  
taustalla on pääasiassa mekaaninen 
puutuoteteollisuus.  
 
Vuonna 2016 viennin arvo oli Kuopion seudulla 556 M€, 
Ylä-Savossa 568 M€, Varkaudessa 472 M€ ja Sisä-
Savossa 188 M€. Pohjois-Savon viennin arvo on 1,8 
Mrd€, mikä on 1,9 % koko maan viennin arvosta. 
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2.3 Palkkasumma 
 
Pohjois-Savossa (2,6 %/v) ja koko maassa (2,5 %/v) 
palkkasumman kasvu on vuosina 2007-2016 ollut lähes 
samalla tasolla. Pohjois-Savon palkkasumma kasvoi 
+3,3 % alkuvuonna 2017, koko maassa kasvua oli +2,1 
%.   
 
Kuopion seudun palkkasumman kasvu on ollut Pohjois-
Savossa vuosien ajan parasta ja koko maata parempaa. 
Ylä-Savossa kasvu on ollut koko maan tasolla ja lähellä 
sitä Sisä-Savossa. Kasvu on ollut näitä heikompaa 
Varkauden ja Koillis-Savon seuduilla.  
 
Alkuvuonna Kuopion seudun palkkasumma kasvoi +4,1 
%. Varkauden palkkasumma säilyi lähes ennallaan.  
 
Ylä-Savossa palkkasumma kasvoi +3,7 verratuna 
vuoden takaiseen. Sisä-Savossa palkkasumma säilyi 
lähes ennallaan ja Koillis-Savossa putosi -3,8 %. 
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3 Maakuntien kehityksen vertailu 
 

 
 

 
 
Kaikissa maakunnissa tammi-maaliskuussa 2017 
liikevaihto on kasvanut. Noususuhdanne on 
Suomessa vahvistunut, ja erityisesti vuoden 
2017 alkupuolen kasvu on tilastojen valossa ollut 
vahvaa. Kokonaisliikevaihdon alkuvuoden 

kehitys Pohjois-Savossa on ollut koko maata 
parempaa. Teollisuuden liikevaihdon kasvu 
tammi-maalikuussa on ollut voimakkainta 
Lapissa, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, 
Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.  
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4 Työvoimavarat ja työllisyys 
 
Työllisyyden kehitys kehittyi positiiviseen suuntaan 
 
Pohjois-Savon työllisyys on kehittynyt 
myönteiseen suuntaan viimeisten vuosien 
aikana. Pohjois-Savon työllisyysaste on vuotta 
2015 lukuun ottamatta tasaisesti noussut ja 
pysytellyt viimeiset vuodet reilun 67 % 
paikkeilla, ollen nyt I vuosineljänneksellä 68 % ja 
II vuosineljänneksellä 67,8 %, kokomaan 
keskiarvon ollessa 67,7% (I/2017) ja 70,2 %  
(II/2017). Pohjois-Savossa, koko maan 
tilanteesta poiketen, naisten työllisyysaste on 
viimeisen kolmen vuoden ajan ollut miesten 
työllisyysastetta korkeampi. 
 
Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen mukaan 
Vuoden 2016 keskimääräinen työttömyysaste oli 
9,5 %, kokomaan työttömyysasteen ollessa 9  %. 
Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana 
työttömyys laski 7,1 %:iin, kun taas toisen 
neljänneksen aikana työttömyysaste nousi 10,4 
%:iin.    
 
Työttömien osuus työvoimasta lähti Pohjois-
Savossa laskuun maaliskuussa 2016 ja on sen 
jälkeen tasaisesti laskenut edelliseen vuoteen 
verrattuna, kausivaihtelut huomioiden. TEM:n 
työnvälitystilaston mukaisia työttömiä 
työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistossa v. 
2016 keskimäärin kuukaudessa 15 189 eli 13,4 % 
työvoimasta. Vastaavat luvut ajalta tammi-
elokuu 2017 ovat 14 038 työtöntä työnhakijaa 
eli 12,45 % työvoimasta. Tällä hetkellä 
työttömyys alenee kaikissa Pohjois-Savon 
kunnissa ja elokussa 2017 työttömien osuus 
työvoimasta oli Kuopion ja Sisä-Savon seuduilla 
koko maan keskiarvoa  hiukan alhaisempi. 

Ammattialoittain tarkasteltuna työttömyys on 
laskenut tasaisesti kaikilla ammattialoilla,  
erityisesti rakennus-, korjaus- ja 
valmistustyöntekijät ryhmässä sekä prosessi- ja 
kuljetystyöntekijät ryhmässä.  
 
Työttömyys alenee yli 64-vuotiaita lukuun 
ottamatta kaikissa ikäluokissa. Työttömistä yli 
50-vuotiaita on n. 40 %. Nuorten työttömyys on 
kuluvan vuoden aikana alentunut 
huomattavasti. Elokuussa 2017 nuoria, alle 25-
vuotiaita työttömiä oli Pohjois-Savossa yli 19 % 
edellisvuotta vähemmän. 
 
Pitkäaikaistyöttömien (vähintään vuoden 
yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden) määrä on 
vähentynyt alkuvuoden aikana noin 3 %:n 
kuukausivauhtia ja nyt elokuussa 
pitkäaikaistyöttömiä on vajaa 4 600, mikä on 
lähes 9 % vähemmän kuin viime vuonna 
vastaavaan aikaan.  Yli kaksi vuotta työttömänä 
olleiden määrä puolestaan jatkaa yhä lievää 
kasvua. 
  
Lomautusten määrät ovat huomattavasti 
vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna, eikä 
tällä hetkellä ole tiedossa suurempia 
lomautuksia.   
 
Kokonaisuudessaan Pohjois-Savon 
työttömyyden kehitys seuraa koko maan 
kehitystä, jääden kuitenkin   valtakunnan 
keskitason alapuolelle  
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5 Toimialojen trendit v.2005 - kesäkuu 2017 

 
Seuraavat Tilastokeskuksen laskemat toimialojen 
trendikuvaajat esittävät toimialojen liikevaihdon, 
palkkasumman ja viennin trendinomaista kehitystä. 
Kuukausitason indeksit on tilastollisesti tasoitettu 
trendikuvaajaksi.  
 
Trendit antavat kuvan kehityksen suunnasta, mutta 
tuoretta kasvutasoa niiden perusteella ei voi päätellä. 

Se näkyy aikaisemmin esitetyistä prosenttimuutoksista. 
Vuoden 2010 keskiarvo on indeksiarvo 100. Vuosien 
2005 - kesäkuu 2017 välisenä aikana yli 100 
indeksiarvot merkitsevät vuoden 2010 tason ylitystä, 
alle 100 menevät arvot taas alittavat vuonna 2010 
vallinneen tason.  
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Liite: Tietosisällön kuvaus 
  
Aluetalouskatsauksen liikevaihtoa, vientiä ja palkkasummia koskevat tiedot on toimittanut Tilastokeskus asiakaskohtai-
sena tietopalveluna. Joitakin tietoja ja kuviota on tarkasteltu ja muokattu edelleen Pohjois-Savon liitossa. Työvoimaa ja 
työllisyyttä kuvaavat tiedot on saatu Pohjois-Savon ELY-keskukselta, johon voi olla yhteyksissä työllisyyttä koskevien 
yhteydenottojen osalta. 
 
Ajankohtaisten suhdanteiden kuvauksessa pääpaino on vuoden 2017 ensimmäisen puolivuotisjakson tiedoissa em. liike-
vaihdon, viennin ja palkkasumman osalta.  Seurantakauden 2007–2016 vuosimuutosten keskiarvot on laskettu erillisen 
laskukaavan mukaan, jossa tarkastellaan mm. ajanjakson alun ja lopun keskimääräistä vuosimuutosta.  
 
Puolivuosittaiset muutostiedot (%) pohjaavat neljännesvuosittaisiin muutosprosentteihin, jotka on laskettu vertaamalla 
neljännesvuosisummia edellisen vuoden vastaaviin neljänneksiin. Alkuvuoden 2017 tiedot ovat siis suuntaa antavia ja 
voivat myös tarkentua myöhemmin. 
 
Yritysten liikevaihdon ja viennin tilaa voidaan arvioida toimialoittain ja seuduittain perusteellisemmin koko vuoden 2018 
osalta ensi keväällä. Työllisyydestä ja väestönmuutoksista saadaan tietoja kuukausittain, jotka ELY-keskus ja Pohjois-
Savon liitto julkaisevat säännöllisesti omilla Internet-sivustoillaan. 
 
Tuoteseloste (Tilastokeskus) 
Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta 
suhteutettuna perusvuoden tasoon. Perusvuotena käytetään vuotta 2010 (2010=100) kesäkuun 2016 loppuun ulottu-
vissa tiedoissa. Tilaston lähdeaineistona on verohallinnon kausiveroaineisto (kokonaisaineisto), jonka lisäksi hyödynne-
tään Tilastokeskuksen omaa kuukausittaista suoraa tiedonkeruuta sekä vuositilastoja. 
 
Indeksien laskenta perustuu muutosestimointiin ja laskennassa käytetään ns. paneelimenetelmää. Menetelmässä ver-
taillaan tarkasteltavan kuukauden ja edellisen vuoden vastaavan kuukauden vertailukelpoisia havaintoja huomioimalla 
muun muassa yritysjärjestelyt ja kirjanpitoon liittyvät raportointikäytännön muutokset. Aineisto kattaa myös aloittaneet 
ja lopettaneet yritykset. 
 
Käsitteet  
Alkuperäinen indeksi sisältää kaiken kuukausittaisen vaihtelun toimialalla. Alkuperäisen indeksin lisäksi lasketaan myös 
kausitasoitetut ja trendisarjat. 
 
Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu vuoden sisäinen systemaattinen vaihtelu. Kausivaihtelun aiheuttaa usein jokin 
ei-taloudellinen ilmiö, kuten säätilojen ja vuodenaikojen vaihtelu ja ihmisten toimintatavat. 
 
Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkin-
taa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Trendin rinnalla kan-
nattaa tutkia myös alkuperäisen indeksin käyttäytymistä. Trendi-kuvaaja soveltuu hyvin myös eri toimialojen sekä aluei-
den väliseen vertailuun. 
 
Muutosprosentit on laskettu alkuperäisestä indeksisarjasta ja ne vertaavat tarkasteltavan ajanjakson kehitystä aina 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Esimerkiksi tammikuuta 2011 verrataan tammikuuhun 2010. Neljännes-, 
puolivuosi- ja vuosimuutosprosentit lasketaan vertaamalla alkuperäisen indeksisarjan halutun ajanjakson indeksipistelu-
kujen summaa edellisen vuoden vastaavaan summaan. 
 
Kausitasoitetusta sarjasta voi laskea myös muutosprosentteja, joissa helmikuuta 2011 verrataan tammikuuhun 2011 eli 
edelliseen kuukauteen. Tällöin on kuitenkin suositeltavaa käyttää kolmen kuukauden liukuvaa keskiarvoa (=kolme kuu-
kautta lasketaan yhteen sekä tarkasteltavasta jaksosta, että vertailujaksosta) kausitasoitetusta sarjasta, sillä se antaa 
selkeämmän kuvan suhdannekäänteistä. 
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Yritysten ja toimipaikkojen kuukausittaisissa kertymässä on mukana ne aineiston yritykset tai toimipaikat, jotka ovat 
tarkasteltavasta muuttujasta riippuen tuottaneet liikevaihtoa, maksaneet palkkoja tai joilla on ollut kokopäivätyöllisiä. 
Aineiston uusimpien kuukausien lukumäärätiedolla voi arvioida aineiston kertymistä. Viralliset yritysten ja toimi-
paikkojen vuositasoiset lukumäärät tuottaa Tilasto-keskuksen yritysrekisteri. Yritysrekisterin vuositasoiset lukumäärä-
tiedot sisältyvät myös rakennetietoihin. 
 
Muuttujat  
Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto voi sisältää joitakin tuloslaskelman liikevaihtoon kuu-
lumattomia eriä, kuten käyttöomaisuuserien myyntejä, muita tuottoja, satunnaisia eriä, käänteisesti verovelvollisia 
ostoja, tuotteiden omaa käyttöä ja agentuurien myyntiä. Poikkeukselliset erät poistetaan laskennasta. 
 
Palkkasumma tarkoittaa yritysten maksamien bruttomääräisten palkkojen summaa. Palkkoihin sisällytetään kaikkien 
yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden rahamääräiset korvaukset kuukauden aikana tehdystä työstä. Palkat 
sisältävät kaikki työntekijöiltä kannettavat tuloverot ja sosiaaliturvamaksut sekä lisäksi erilaiset lisätyöt (ylityö, yötyö), 
bonukset ja lomarahat. Palkkaan sen sijaan eivät kuulu optiot, työn tekemiseen liittyvät kulut tai työnantajan sosiaali-
turvamaksut. 
 
Henkilöstömäärä-indikaattorilla tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimer-
kiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä. Henkilöstömääräindikaattori tuotetaan yritysrekis-
terin kahden vuoden takaisesta henkilöstömäärätiedosta sekä ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehi-
tyksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Yrityksille, joilta ei ole 
kahden vuoden takaista henkilöstötietoa, lasketaan henkilöstömäärä jakamalla yrityksen palkkasumma toimialan keski-
palkalla. 
 
Vientitiedot ovat osa liikevaihtoa. Vienti koostuu verottomasta liikevaihdosta, EU:n sisäisestä viennistä ja EU-alueen 
ulkopuolisesta viennistä. Liikevaihdon tavoin vientiin ei sisällytetä arvonlisäveroa. 
 
Rakennetiedot  
Rakennetiedot sisältävät toimeksiantoon sisältyvien yritysten ja toimipaikkojen lukumäärät, kuvattavasta muuttujasta 
riippuen liikevaihdon, viennin tai palkkasumman vuositason absoluuttisen luvun euroina tai vuositason yhteenlasketun 
henkilöstömäärän. Rakennetiedot tuotetaan uusimmalta Tilastokeskuksen yritys- ja julkisyhteisörekisterin vuositilaston 
julkaisuvuodelta. Euromääräisten liikevaihto- ja henkilöstömäärätietojen lähteenä käytetään yritysrekisteriä. Palkka-
summan ja viennin vuositiedot muodostetaan verohallinnon kausiveroaineistosta, koska yritysrekisteri ei sisällä toimi-
paikoittaista tietoa palkkasummasta eikä viennin määrästä. 
 
Tietojen revisoituminen  
Revisio tarkoittaa tietojen tarkistumista. Tietojen tarkentuminen johtuu esimerkiksi laskentaan käytettävissä olevan 
aineiston muutoksista tai saaduista uusista tiedoista. Uusimman kuukauden osalta verohallinnon kausiveroaineiston 
kattavuus on liikevaihdolla mitattuna noin 95-98 %. Kausiveroaineisto kertyy 12 kuukauden ajan, jolloin yritykset voivat 
myös ilmoittaa muutoksia aikaisemmin ilmoittamiinsa tietoihin. Myös Yritys- ja toimipaikkarekisterin vuositiedot päivit-
tyvät 2-12 kuukauden viiveellä tarkasteltavan ajankohdan päättymisestä. Yritysjärjestelyt, yritysten toimipaikkaraken-
teen muutokset, toimialojen muutokset ja yritysten aloittamiset sekä lopettamiset aiheuttavat myös tarkentumista 
tietoihin. Tietojen tarkentumisesta johtuen tietoja julkaistaessa on hyvä mainita minkä ajankohdan tiedot tarkentuvat ja 
mihin ajankohtaan asti. 
 
Lisätietoja antavat: 
Pohjois-Savon Liitto 
Sepänkatu 1, Kuopio, PL 247, 70101 Kuopio  
aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen 
e-mail: jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi  
puh. +358 44 7142 626 
 

Pohjois-Savon ELY-keskus 
Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio 
Yksikön päällikkö, Yrittäjyys ja Osaaminen 
e-mail jan.blomberg(at)ely-keskus.fi 
puh. 0295 026 552 

aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen 
e-mail: teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi  
puh. +358 44 7142 670 



 

 Pohjois-Savon aluetalouskatsaus 
syksy 2017 

 19 
(19) 

   
   

 

 
 Pohjois-Savon liitto   
pohjois-savo.fi  Sepänkatu 1, PL 247   
  70101 Kuopio   
 

 


