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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 liittyy Kuopioon. Kevään 2017 aluetalouskatsauksessa Juankoski
on osa Kuopion seutua. Tilastokeskus päivittää historiatiedot siten että Juankosken tiedot
liitetään osaksi Kuopion seudun tilastoja.
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TIIVISTELMÄ
POHJOIS‐SAVON KEHITYS KOKO MAATA PAREMPAA
Alkuvuoden 2016 tiedot antavat viitteitä siitä, että Pohjois‐Savon talouskehityksessä on tapahtunut käänne parempaan.
Koko maassa kehitys on ollut aavistuksen heikompaa. Yritysten liikevaihto kasvoi tammi‐kesäkuussa 3,0 %, koko maassa
kasvua oli 1,5 %. Koko maassa liikevaihto laski vuosina 2013‐2015. Pohjois‐Savossa vuodet 2014‐2015 olivat jo maltilli‐
sen kasvun vuosia. Pohjois‐Savossa viennin arvo kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja maltillinen kasvukehitys on jatkunut
myös alkuvuonna 2016, jolloin kasvu oli 1,4 %. Koko maassa alkuvuonna vientikehitys jatkui heikkona, laskua oli ‐2,7 %.
Palkkasumman kasvu jatkui tammi‐kesäkuussa maltillisena 1,8 %:ssa.
Väestötiedot tammi‐elokuulta näyttävät, että vuodesta 2016 on tulossa toinen heikko vuosi väestökehityksen osalta.
Tammi‐elokuussa Pohjois‐Savon väestö väheni 278 henkilöllä, kun koko vuoden 2015 väestötappio oli sama. Alkuvuo‐
den heikon väestökehityksen taustalla on Ylä‐Savon ja Koillis‐Savon kehitys.
Liikevaihdossa piristymisen merkkejä
Kuluvan vuoden tammi‐kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi maakunnassa 3,0 % edellisvuodesta. Koko
maassa kasvua oli 1,5 %. Alkuvuoden kehityksen jatkuessa vuodesta 2016 olisi tulossa vahvin kasvun vuosi sitten 2012.
Tässä raportissa seurannassa olevista toimiloista eniten liikevaihto kasvoi mekaanisen puutuoteteollisuuden alalla (4,3
%), jossa kasvu on pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Metalliteollisuudessa liikevaihto kasvoi maltillisemmin (1,3 %).
Koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 1,7 %, kun koko maassa laskua oli ‐1,2 %. Kaupan liikevaihto kasvoi Pohjois‐Savossa
(2,7 %) ensimmäisen kerran sitten vuoden 2012.
Seututasolla liikevaihdon veturina oli Ylä‐Savo, jossa liikevaihto kasvoi 6,7 %. Sisä‐Savossakin liikevaihtokehitys oli posi‐
tiivinen, kasvua 5,8 %. Kuopion seudulla kasvua oli 3,4 % ja Varkauden seudulla laskua ‐2,0 %. Koillis‐Savossa liikevaihto
heikkeni merkittävästi (‐11,5 %).
Viennissä maltillista kasvua
Pohjois‐Savossa viennin arvo kasvoi alkuvuonna 1,4 %, mutta koko maassa se väheni ‐2,7 %. Viennin veturina oli mekaa‐
ninen puutuoteteollisuus, jossa kasvua oli 9,0 % (koko maassa 2,7 %), mutta koneissa ja metallituotteissa vienti väheni ‐
4,4 %. Viennissä yritysryhmien erot ovat suuria, jotkut menestyvät hyvin, osa kärsii maailman investointilamasta.
Ylä‐Savossa viennin kasvu oli 20,1 % ja Sisä‐Savossa jopa 26,8 %. Ylä‐Savon kehityksen taustalla on vahva kone‐ ja me‐
talliteollisuus ja Sisä‐Savossa puutuoteteollisuus. Kuopion seudulla vienti heikkeni ‐4,0 %, Varkauden seudulla laskua oli ‐
13,0 %. Varkauden seudulla energiateknologian vienti on vähentynyt maailmanmarkkinoiden kasvun hidastumisen
vuoksi.
Palkkasumman kasvu koheni alkuvuonna 2016
Tammi‐kesäkuussa 2016 palkkasumma kasvoi Pohjois‐Savossa (1,8 %) ja koko maassa (1,2 %) vuoden takaisesta. Poh‐
jois‐Savossa ja koko maassa kehitys on kuitenkin vielä pitkän ajan keskiarvon alapuolella, mutta parempaa kuin vuosien
2014 ja 2015 noin 1,0 % kasvu. Puutuoteteollisuudessa palkkasumma kasvoi 2,8 % viennin ja liikevaihdon piristymisen
vanavedessä. Alan palkkasumma on kasvanut viimeksi vuonna 2012. Palkkasumma kasvoi myös kaupassa ja matkailussa,
Pohjois‐Savossa 1,4 % ja koko maassa 1,7 %. Metalliteollisuudessa palkkasumma laski ‐2,1 %, koko maassa ‐3,2 %.
Palkkasumman kasvu parani muilla seuduilla paitsi Varkaudessa (‐0,5 %) ja Koillis‐Savossa (‐5,8 %). Kasvua oli Kuopion
seudulla 3,0 %, Ylä‐Savossa 0,4 %, ja Sisä‐Savossa 2,6 %.
Työllisyyden kehitys huonomman vuoden jälkeen kääntynyt taas positiivisempaan suuntaan
Vuoden 2015 lopussa Pohjois‐Savon työttömyysaste oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 9,9 %, koko maan työttö‐
myysasteen ollessa 9,6 %. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana työttömyys laski aavistuksen, 9,6 %:iin, kun
taas toisen neljänneksen aikana työttömyysaste nousi 10,6 %:iin. Työttömien osuus työvoimasta lähti Pohjois‐Savossa
laskuun maaliskuussa 2016 ja on sen jälkeen tasaisesti, mutta erittäin maltillisesti laskenut edelliseen vuoteen verrattu‐
na, kausivaihtelut huomioiden. TEM:n työnvälitystilaston mukaisia työttömiä työnhakijoita oli Pohjois‐Savon TE‐
toimistossa v. 2015 keskimäärin 15 838 eli 14 % työvoimasta. Kokonaisuudessaan Pohjois‐Savon työttömyyden kehitys
seuraa koko maan kehitystä, jääden niukasti valtakunnan keskitason alapuolelle.
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1 Pohjois‐Savo ja Suomi
1.1

Liikevaihto

Tässä aluetalouskatsauksessa kuvataan Pohjois‐Savon
alueen elinkeinoelämän liikevaihdon, viennin ja palkko‐
jen kehitystä vuoden 2016 ensimmäisen puolivuotisjak‐
son aikana. Katsaus on tiivis päätoimiala‐analyysi, joka
tarkentuu toimialoittain ja seuduittain koko vuoden
katsauksessa keväällä 2017.
Vuoden 2016 alkupuoliskolla oli merkkejä orastavasta
kasvusta, joka alkoi jo vuoden 2015 loppupuolella. Koko
maassa kehitys on ollut heikompaa kuin Pohjois‐
Savossa. Suomen talouskasvu onkin viime vuodet ollut
Euroopan heikoimpia.

Teollisuuden liikevaihto kääntyi kasvuun vuonna 2015
ja sama kehitys on jatkunut vuoden 2016 alkupuoliskol‐
la. Alkuvuonna 2016 liikevaihto kasvoi Pohjois‐Savossa
1,7 % ja kun koko maassa laskua oli ‐1,2 %.
Metalliteollisuus kasvatti alkuvuonna liikevaihtoaan 1,3
%, kun koko maassa liikevaihto laski ‐3,5 %. Metsä‐ ja
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Kokonaiskuvan harmaudesta huolimatta Pohjois‐
Savossa on myös yrityksiä, jotka kasvavat nopeasti,
valtaavat markkinoita ja kannattavuus on hyvällä tasol‐
la. Tätä menestystä tarvitaan vain laajemmalla rinta‐
malla.
Työttömien suuri määrä, kotimaisten investointien
vähäisyys, julkisen kulutuksen leikkaukset ja epävar‐
muus kotitalouksien taloudesta jatkossa ovat takavuo‐
sina vähentäneet myös yksityistä kulutusta ja kauppaa.

puutuoteteollisuudessa Pohjois‐Savo on niin ikään
pärjännyt koko maata paremmin
Kaupan ja matkailun liikevaihdon alkuvuoden kehitys
osoittaa elpymisen merkkejä. Alojen liikevaihto kasvoi
alkuvuonna 2,7 %. Yrityspalvelujen liikevaihto kasvoi
alkuvuonna niin ikään 2,7 %.
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Vuosimuutos %
2015 Keski‐
Tammi‐
M€ määrin
kesäkuu
2006‐2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pohjois‐Savo
Kaikki toimialat (A‐X)
Teollisuus ( C )
Metalliteollisuus (24‐30)
Mek. puu, paperiteoll., pain. (16,310,17+18)
Kauppa, majoitus ja ravitsemistoim. (G,I)
Yrityspalvelut (K+L+69‐71+73‐75)

10 165
3 134
1 246
957
3 271
442

1,9 4,3 10,4 9,1 ‐17,0 6,0 6,5 3,7 ‐0,2 0,2 0,6
0,5 2,1 13,7 11,9 ‐28,8 7,3 8,5 3,9 ‐5,1 ‐1,9 1,7
1,1 ‐8,0 25,6 20,0 ‐35,8 7,7 20,3 6,9 ‐15,5 3,3 5,2
‐0,8 13,7 5,1 ‐7,4 ‐26,2 13,0 ‐2,4 ‐0,6 3,8 ‐2,9 1,5
1,2 4,1 4,9 3,3 ‐8,4 6,3 4,5 1,6 0,0 ‐0,6 ‐1,4
5,5 7,6 13,7 5,5 ‐2,8 10,2 13,5 5,1 4,3 ‐0,1 5,2

3,0
1,7
1,3
4,3
2,7
2,7

Koko maa
Kaikki toimialat (A‐X)
Teollisuus ( C )
Metalliteollisuus (24‐30)
Mek. puu, paperiteoll., pain. (16,310,17+18)
Kauppa, majoitus ja ravitsemistoim. (G,I)
Yrityspalvelut (K+L+69‐71+73‐75)

1.2

381 839
119 607
61 126
21 257
126 085
20 486

2,0
0,2
‐0,7
‐0,7
1,7
4,5

10,6 8,2 6,4 ‐16,2 9,3
13,5 8,3 3,5 ‐25,5 10,8
14,7 11,4 4,4 ‐30,5 7,5
15,5 2,6 ‐7,0 ‐23,6 16,9
9,1 7,5 6,5 ‐14,5 8,1
9,0 11,0 8,3 ‐4,1 3,3

7,8 1,7
8,1 ‐0,4
6,1 ‐2,2
1,9 ‐3,8
8,2 2,1
7,3 4,8

‐2,1
‐4,5
‐7,6
‐3,2
‐2,9
1,9

‐0,1
‐2,3
‐2,4
‐0,7
‐0,7
4,7

‐1,0
‐3,6
‐0,7
0,6
‐2,4
4,4

1,5
‐1,2
‐3,5
2,8
0,9
5,2

Vienti

Pohjois‐Savon viennissä on merkkejä orastavasta kas‐
vusta. Alkuvuonna Pohjois‐Savon vienti kasvoi 1,4 %,
koko maassa laskua oli ‐2,7 %. Vientiä on piristänyt
metsä‐ ja puutuoteteollisuus, jonka vienti kasvoi alku‐
vuonna 9,0 %. Pohjois‐Savon suurimmalla vientialalla
eli metalliteollisuudessa liikevaihto laski ‐4,4 %, koko
maassa laskua oli ‐6,4 %. Yritysten vientimenestyksessä
on suuria eroja. Koko teollisuuden vienti on koko maas‐
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sa ollut Pohjois‐Savoa suuremmissa vaikeuksissa. Syynä
tähän on mm. investointien kasvun hidastuminen tai
väheneminen Suomen ja Pohjois‐Savon tärkeimmissä
vientimaissa. Pääosa Suomen viennistä on erilaisia
investointitavaroita, koneita ja energiateknologiaa.
Myös Venäjän talouden heikkeneminen ja viennin rajoi‐
tukset ovat vähentäneet erityisesti elintarvikkeiden
vientiä.
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Vuosimuutos %
VIENTILIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

2015
Tammi‐
M€ Keski‐
kesäkuu
määrin
2006‐2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pohjois‐Savo
Kaikki toimialat (A‐X)
1 743
Teollisuus ( C )
1 449
Metalliteollisuus (24‐30)
682
Mek. puu, paperiteoll., pain. (16,310,17+18)
549
Kauppa, majoitus ja ravitsemistoim. (G,I)
.
.
Yrityspalvelut (K+L+69‐71+73‐75)
.
.

1,3 1,1 10,2 12,2 ‐26,6 11,6 13,8 8,0 ‐8,9 ‐2,6 3,2
0,3 ‐2,5 9,9 13,4 ‐27,3 9,9 12,6 8,8 ‐10,2 ‐3,3 0,5
0,0 ‐19,4 22,3 27,6 ‐30,4 0,7 29,2 12,1 ‐21,4 2,4 ‐2,7
0,5 22,4 2,6 ‐6,6 ‐26,1 16,1 ‐4,4 1,5 4,2 0,6 3,2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1,4
‐0,8
‐4,4
9,0

Koko maa
Kaikki toimialat (A‐X)
Teollisuus ( C )
Metalliteollisuus (24‐30)
Mek. puu, paperiteoll., pain. (16,310,17+18)
Kauppa, majoitus ja ravitsemistoim. (G,I)
.
Yrityspalvelut (K+L+69‐71+73‐75)
.

1.3

95 350
59 717
34 431
12 265

0,9
0,2
‐0,8
‐0,1
.
.

18,9 8,4 4,4 ‐30,7 15,1
16,9 7,7 3,1 ‐28,1 12,3
17,4 10,5 4,9 ‐30,7 8,4
15,9 0,0 ‐8,9 ‐24,4 19,0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9,3 ‐0,1
7,1 0,1
4,0 ‐3,3
3,0 0,3
.
.
.
.

‐3,6 1,1 ‐3,3
‐3,3 ‐1,6 ‐4,5
‐6,6 ‐1,8 ‐2,8
‐1,1 ‐0,3 1,6
.
.
.
.
.
.

‐2,7
‐2,4
‐6,4
2,7

Palkkasumma

Pohjois‐Savossa yritysten maksama palkkasumman
kasvu on pidemmällä aikavälillä ollut samaa vajaan 3 %
vuosikasvun tasoa kuin koko maassa. Tammi‐
kesäkuussa palkkasumma kasvoi 1,8 %. Vuosi 2015 oli
heikompi, kasvua oli 1,1 %. Metalliteollisuuden palk‐
kasumma laski ‐2,1 % viennin heikkenemisen seurauk‐
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sena. Kahtena edellisenä vuonna alan palkkasumma
kasvoi. Metsä‐ ja puutuoteteollisuuden palkkasumma
kasvoi 2,8 %, ensimmäisen kerran sitten vuoden 2012.
Kaupan ja yrityspalvelujen palkkasumma kasvoi niin
ikään alkuvuonna 2016.
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Vuosimuutos %
PALKKASUMMA TOIMIALOITTAIN

2015
M€

Keski‐
Tammi‐
määrin
kesäkuu
2006‐2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pohjois‐Savo
Kaikki toimialat (A‐X)
Teollisuus ( C )
Metalliteollisuus (24‐30)
Mek. puu, paperiteoll., pain. (16,310,17+18)
Kauppa, majoitus ja ravitsemistoim. (G,I)
Yrityspalvelut (K+L+69‐71+73‐75)

3 132
487

2,7
0,3

4,4
2,1

5,8
6,3

6,7 ‐1,0 1,7
6,3 ‐14,2 ‐2,4

5,3
6,8

229
93
347
210

2,7
‐3,9
2,8
3,4

5,6 12,7 11,8 ‐15,2 ‐1,0 10,0
0,6 ‐0,6 0,9 ‐23,9 ‐7,5 5,0
5,1 5,1 6,7 ‐0,4 1,8 5,2
5,3 6,5 8,3 2,6 5,0 4,0

80 436
13 748
7 069
2 323
10 161
7 405

2,6
0,3
0,6
‐2,7
2,7
3,9

4,5 5,9 7,0 ‐1,1 1,7
3,7 4,4 3,9 ‐9,1 ‐1,8
4,0 6,4 6,6 ‐10,0 ‐3,1
3,7 ‐3,2 ‐6,8 ‐13,5 ‐1,7
5,0 6,4 7,4 ‐1,3 1,0
6,5 9,4 9,6 ‐1,0 1,7

3,0 1,8 1,0
3,7 ‐3,1 ‐1,9

1,1
1,5

1,8
‐0,6

4,3 ‐2,7 2,7 4,2
3,9 ‐8,9 ‐6,4 ‐2,4
4,6 3,0 0,5 ‐0,1
3,3 3,5 ‐1,3 0,9

‐2,1
2,8
1,4
2,1

4,7 3,4 1,0 0,7 0,8
4,1 0,5 ‐2,0 ‐0,5 0,2
5,0 1,0 ‐2,8 ‐0,2 1,1
1,8 ‐2,9 ‐2,3 ‐2,0 ‐1,1
5,3 3,9 1,2 0,7 0,2
5,3 4,9 2,2 1,3 3,2

1,2
‐2,0
‐3,2
‐1,3
1,7
4,0

Koko maa
Kaikki toimialat (A‐X)
Teollisuus ( C )
Metalliteollisuus (24‐30)
Mek. puu, paperiteoll., pain. (16,310,17+18)
Kauppa, majoitus ja ravitsemistoim. (G,I)
Yrityspalvelut (K+L+69‐71+73‐75)
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2 Aluetalous Pohjois‐Savossa

Kaikki toimialat (A‐X)

2015
M€

Keski‐
määrin
2006‐2015

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2,6
‐1,5
2,7
1,5
3,8
1,9
2,0

6,3
‐2,7
6,0
5,3
11,0
4,3
10,6

10,7
8,5
12,9
9,5
7,1
10,4
8,2

11,7
9,6
8,1
1,5
1,1
9,1
6,4

‐14,0
‐23,1
‐18,6
‐21,3
‐9,6
‐17,0
‐16,2

5,1
0,3
10,5
6,0
11,0
6,0
9,3

5,9
1,2
11,1
9,4
3,1
6,5
7,8

4,6
3,1
1,8
15,8
2,5
3,7
1,7

2,1
‐9,7
‐1,5
‐5,3
11,4
‐0,2
‐2,1

‐0,7
‐0,1
2,3
0,4
3,6
0,2
‐0,1

‐0,1
1,2
1,3
0,4
2,9
0,6
‐1,0

3,4
‐2,0
6,7
‐11,5
5,8
3,0
1,5

3,5
0,5
2,7
0,7
2,0
2,7
2,6

4,6
3,3
5,2
4,7
4,3
4,4
4,5

7,0
0,8
7,3
5,5
3,2
5,8
5,9

7,7
4,2
7,0
4,5
4,0
6,7
7,0

2,2
‐7,1
‐4,9
‐8,3
1,4
‐1,0
‐1,1

2,6
‐4,9
4,4
3,7
4,1
1,7
1,7

6,0
4,0
6,4
3,6
1,8
5,3
4,7

2,8
3,8
3,7
7,4
‐0,5
3,0
3,4

3,4
0,2
‐0,5
‐6,9
1,7
1,8
1,0

1,3
‐0,4
1,9
‐5,2
1,7
1,0
0,7

1,3
2,8
‐0,5
0,5
0,5
1,1
0,8

3,0
‐0,5
0,4
‐5,8
2,6
1,8
1,2

12,9
‐0,9
18,5

18,3
6,9
19,7

Vuosimuutos %

Tammi‐
kesäkuu
2015 2016

Liikevaihto
Kuopion seutu
5 094
Varkauden seutu
1 557
Suppea Ylä‐Savo (Ii s +Ki u+La p+Sonk+Vi e)
2 258
Koillis‐Savon seutu
445
Sisä‐Savon kunnat+Keitele+Pielavesi
813
Pohjois‐Savo
10 165
Koko maa
381 839

Palkkasumma
Kuopion seutu
Varkauden seutu
Suppea Ylä‐Savo (Ii s +Ki u+La p+Sonk+Vi e)
Koillis‐Savon seutu
Sisä‐Savon kunnat+Keitele+Pielavesi
Pohjois‐Savo
Koko maa

1 887
403
557
137
178
3 132
80 436

Vientiliikevaihto
Kuopion seutu
Varkauden seutu
Suppea Ylä‐Savo (Ii s +Ki u+La p+Sonk+Vi e)
Koillis‐Savon seutu
Sisä‐Savon kunnat+Keitele+Pielavesi
Pohjois‐Savo
Koko maa

2.1

571
475
513
.
172
1 743
95 350

4,3 19,1 10,2 14,1 ‐25,3
‐3,7 ‐14,6
3,9 21,4 ‐23,8
6,1 14,1 28,7
5,2 ‐28,4
.
.
.
.
.
6,4 28,7
0,0 ‐4,8 ‐12,4
1,3
1,1 10,2 12,2 ‐26,6
0,9 18,9
8,4
4,4 ‐30,7

Liikevaihto
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5,8
0,5
11,8 ‐21,5
3,5 ‐5,8
.
.
.
.
36,8
7,6 ‐1,0 23,5
11,6 13,8
8,0 ‐8,9
15,1
9,3 ‐0,1 ‐3,6

‐8,0
9,0
‐0,6 ‐12,9
3,7 21,2
.
.
‐2,1
4,4
‐2,6
3,2
1,1 ‐3,3

‐4,0
‐13,0
20,1
26,8
1,4
‐2,7
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Pohjois‐Savossa yritysten liikevaihdon muutos tammi‐
kesäkuussa 2016 oli +3,0 % ja koko maassa +1,5 %.
Seuduilla muutokset liikevaihdon määrässä eivät olleet
suuria, mutta suunta on ollut viime vuodet koko maan
tavoin laskussa. Pohjois‐Savon osuus koko maan
liikevaihdosta on 2,7 %.
Kuopion seudulla liikevaihto kasvoi alkuvuonna 3,4 %.
Alkuvuoden kehitys lupaa parempaa vuotta kuin kaksi
edeltävää noin nollakasvun vuotta. Varkauden seudulla
liikevaihdon vuotuiset vaihtelut sekä ylös että alas ovat
olleet suuria. Vuoden 2016 alkupuoliskolla Varkauden
liikevaihto laski ‐2,0 %. Kaksi edeltävää vuotta olivat
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laskun vuosia. Kolmen paperikoneen alasajo näkyy
historiassa, samoin energia‐alan myynnin nousut. Ylä‐
Savossa alkuvuonna 2016 liikevaihto kasvoi 6,7 %, joka
on selvästi pitkän ajan keskiarvoa parempaa.
Koillis‐Savo on nykyisin pieni tilastoalue, missa
muutaman yrityksen kehitys heilauttaa lukuja ylös tai
alas. Kahden vuoden maltillisen kasvun jälkeen jälkeen
kevätkausi 2016 oli heikko, liikevaihto laski ‐11,5 %.
Sisä‐Savossa tammi‐kesäkuussa 2016 liikevaihto kasvoi
5,8 %. Sisä‐Savo on seuduista ainoa, joka on onnistunut
kasvattamaan liikevaihtoaan jokaisena vuonna sitten
vuoden 2009 taantuman.

Pohjois‐Savon liitto
Sepänkatu 1, PL 247
70101 Kuopio

Pohjois‐Savon aluetalouskatsaus
syksy 2016

2.2

9
(17)

Vienti

Pohjois‐Savossa viennin vuosikasvu on pidemmällä
aikavälillä ollut 1,3 % tasolla, kun koko maassa se on
noin 0,9 %.
Varkauden seutua lukuunottamatta eri seutujen
viennin pitkän ajan keskiarvo on hyvällä tasolla. Sisä‐
Savossa 6,4 %, Ylä‐Savossa 6,1 % ja Kuopiossa 4,3 %.
Vuoden 2016 tammi‐kesäkuussa vienti kuitenkin
heikkeni Kuopion seudulla ‐4,0 %.
Ylä‐Savossa osa kone‐ ja metalliyritysten ketjusta on
kovassa kasvussa ja sen tuotteista pääosa menee
vientiin. Alkuvuonna Ylä‐Savon vienti kasvoikin 20,1 %.

pohjois‐savo.fi

Varkauden seudulla viennin arvo laski ‐13,0 %.
Varkauden alueella viennin laskun taustalla on
energiateknologian aikaisempaa heikompi myynti.
Varkauden seudulla vienti on kasvanut viimeksi vuonna
2012.
Sisä‐Savon vienti kasvoi alkuvuonna jopa 26,8 %.
Kasvun
taustalla on pääasiassa mekaaninen
puutuoteteollisuus.
Vuonna 2015 viennin arvo oli Kuopion seudulla 571 M€,
Ylä‐Savossa 513 M€ ja Varkaudessa 475 M€. Pohjois‐
Savon viennin arvo on 1,7 Mrd€, mikä on 1,8 % koko
maan viennin arvosta.
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Palkkasumma

Pohjois‐Savossa (2,7 %/v) ja koko maassa (2,6 %/v)
palkkasumman kasvu on vuosina 2006‐2015 ollut lähes
samalla tasolla. Myös kasvun hiipuminen on mennyt
samaan tahtiin. Pohjois‐Savon palkkasumma kasvoi 1,8
% alkuvuonna 2016, koko maassa kasvua oli 1,2 %.
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.
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Alkuvuonna Kuopion seudun palkkasumma kasvoi 3,0
%. Varkauden seudulla palkkasumma laski ‐0,5 %.
Ylä‐Savossa palkkasumma säilyi lähes ennallaan (+ 0,4
%) verratuna vuoden takaiseen. Koillis‐Savossa
palkkasumma putosi ‐5,8 % ja Sisä‐Savossa kasvoi 2,6
%.
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3 Maakuntien kehityksen vertailu

Lähes kaikissa maakunnissa vuonna 2015
talouskasvu oli vaisua. Tammi‐maaliskuussa
2016 useat maakunnat ovat parantaneet
liikevaihdon
kasvua.
Kokonaisliikevaihdon
alkuvuoden kehitys Pohjois‐Savossa on ollut
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aavistuksen koko maata parempaa. Teollisuuden
liikevaihdon kehitys tammi‐maalikuussa on ollut
hyvä etenkin Kainuussa, Etelä‐Savossa ja Keski‐
Suomessa.
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4 Työvoimavarat ja työllisyys
Työllisyyden kehitys huonomman vuoden
jälkeen kääntynyt taas positiivisempaan
suuntaan
Pohjois‐Savon työllisyys kehittyi myönteisesti
2010‐luvun alussa ja maakunta otti lähes kiinni
valtakunnallisen keskitason. Hyvä kehitys näkyi
korostetummin Pohjois‐Savon työllisyysasteen
voimakkaana paranemisena. Pohjois‐Savon
työllisyysaste on noussut vuodesta 2009 peräti
5,0 %‐yksikköä. Työllisyysaste nousi vuonna
2014 vielä 0,1 prosenttiyksikköä 67,2 %:iin.
Vuonna 2015 Pohjois‐Savon työllisyysaste laski
65,6 %:iin ( ‐1,6 %‐yksikköä). Koko maan luku oli
68,1 % (‐0,2 %‐yksikköä). Samassa ajassa myös
työvoimaosuus Pohjois‐Savossa on noussut 3,8
%‐yksikköä ja oli vuoden 2014 aikana 73,7 %.
Työvoimaosuudessakin Pohjois‐Savo oli vuoden
2014 lopussa pitkän ajan jälkeen lähellä maan
keskitasoa. Vuoden 2015 aikana työvoimaosuus
kuitenkin lähti laskuun 72,9 %:iin (‐0,8 %).
Alkuvuonna
2016
kahden
neljänneksen
työllisyysasteen vuosikeskiarvo kääntyi jälleen
nousuun (67,05 %). Koko maan tasolla sen sijaan
työllisyysasteen nousu on ollut maltillisempaa
(68,3 %). Työllisyyskehitys Pohjois‐Savossa
näyttäisi yhden huonomman vuoden jälkeen
kääntyneen jälleen parempaan suuntaan.
Vuoden
2015
lopussa
Pohjois‐Savon
työttömyysaste oli Tilastokeskuksen tietojen
mukaan 9,9 %, koko maan työttömyysasteen
ollessa 9,6 %. Vuoden 2016 ensimmäisen
neljänneksen
aikana
työttömyys
laski
aavistuksen, 9,6 %:iin, kun taas toisen
neljänneksen aikana työttömyysaste nousi 10,6
%:iin.
Työvoimatutkimuksen
mukaan,
työttömyys aleni yhden prosenttiyksiön
edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Työttömien osuus työvoimasta lähti Pohjois‐
Savossa laskuun maaliskuussa 2016 ja on sen
jälkeen tasaisesti, mutta erittäin maltillisesti
laskenut edelliseen vuoteen verrattuna,
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kausivaihtelut
huomioiden.
TEM:n
työnvälitystilaston
mukaisia
työttömiä
työnhakijoita oli Pohjois‐Savon TE‐toimistossa v.
2015 keskimäärin 15 838 eli 14 % työvoimasta.
Vastaavat luvut ajalta tammi‐elokuu 2016 ovat
15 595 työtöntä työnhakijaa eli 13,8 %
työvoimasta.
Työttömyys on laskenut tasaisesti kaikilla
ammattialoilla,
ainoastaan
ei
ammattia
omaavien työttömien sekä toimisto‐ ja
asiakaspalvelutöissä olevien työttömien määrä
on lievästi noussut viimeisen vuoden aikana.
Lomautusten määrä on tasaisesti laskenut koko
kuluvan vuoden ajan ja tällä hetkellä ei ole
tiedossa suurempia lomautuksia.
Pohjois‐Savon
Kokonaisuudessaan
työttömyyden kehitys seuraa koko maan
kehitystä, jääden niukasti
valtakunnan
keskitason alapuolelle. Aktiivitoimenpiteissä
(työvoimakoulutuksessa,
palkkatukityössä,
vuorottelupaikkaan sijoitettuina, kuntouttavassa
työtoiminnassa ja omaehtoisessa opiskelussa)
oli elokussa 2016 4625 henkilöä, mikä on 65
henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Myös laaja työttömyys on lähtenyt laskuun.
Rakennetyöttömien
(pitkäaikaistyöttömät,
rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta
työttömäksi jäänet ja palveluilta palveluille
sijoittuneet) määrä on viimeisen vuoden aikana
pysynyt lähes ennallaan, nousua vajaa 2,5 %.
Kuitenkin
pitkäaikaistyöttömien
(12
kk
työttömänä olleet) määrä on yksittäisenä
ryhmänä kasvanut viimeisen vuoden aikana 15,3
%,
ollen
nyt
5031
henkilöä.
Pitkäaikaistyöttömyys on noussut kaikissa
ikäryhmissä, myös nuorten ikäryhmässä.
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5 Toimialojen trendit v.2005 ‐ kesäkuu 2016
Seuraavat Tilastokeskuksen laskemat toimialojen
trendikuvaajat esittävät toimialojen liikevaihdon,
palkkasum‐man ja viennin trendinomaista kehitystä.
Kuukausitason indeksit on tilastollisesti tasoitettu
trendikuvaajaksi.

Se näkyy aikaisemmin esitetyistä prosenttimuutoksista.
Vuoden 2010 keskiarvo on indeksiarvo 100. Vuosien
2005 ‐ kesäkuu 2016 välisenä aikana yli 100
indeksiarvot merkitsevät vuoden 2010 tason ylitystä,
alle 100 menevät arvot taas alittavat vuonna 2010
vallinneen tason.

Trendit antavat kuvan kehityksen suunnasta, mutta
tuoretta kasvutasoa niiden perusteella ei voi päätellä.

Mekaaninen puu, paperiteoll.,
ja painaminen
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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 2016 ensimmäisen puolivuotisjakson tiedoissa em. liike‐
vaihdon, viennin ja palkkasumman osalta. Seurantakauden 2006–2016 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 2016 tiedot ovat siis suuntaa antavia ja
voivat myös tarkentua myöhemmin.
Yritysten liikevaihdon ja viennin tilaa voidaan arvioida toimialoittain ja seuduittain perusteellisemmin koko vuoden 2017
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.
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.
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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. Palk‐
kasumman ja viennin vuositiedot muodostetaan verohallinnon kausiveroaineistosta, koska yritysrekisteri ei sisällä toi‐
mipaikoittaista 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.
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