
Muutosjoustavuuden ja riskien analysointi 

Keskustelukysymykset analyysiryhmälle 12.1.2016 

Tausta‐aineistoa löytyy osoitteesta http://www.pohjanmaalukuina.fi/aluetalous/erm/. 

 

Kysymys 1: Teollisuustoimialojen kehitys 

Teollisuuden osuus tuotannosta on Pohjanmaalla maakuntien välisessä vertailussa korkein. Pohjanmaalla 

teollisuuden osuus arvonlisäyksestä vuonna 2013 oli 33,2 %, kun koko maan tasolla se on 20,2 %. Pohjan‐

maan seutukunnista teollisuuden osuus tuotannosta on selvästi suurin Pietasaaren seudulla. 

Teollisuustyöpaikkojen määrän kehitys on 2000‐luvulla ollut Pohjanmaalla täysin erisuuntainen kuin ko‐

ko maassa keskimäärin: ajanjaksolla 2000–2013 teollisuustyöpaikkojen määrä kasvoi Pohjanmaalla 7,5 %, 

kun ne koko maassa vähenivät 18,2 %. Eniten työpaikkoja on syntynyt kone ja laite ‐, sähkölaite‐ ja elintar‐

viketeollisuuteen. Sen sijaan metsä‐ ja tevanake‐teollisuudesta työpaikat ovat vähentyneet.  

Käytännössä teollisuuden työpaikat ovat syntyneet Vaasan seudulle ja kaikissa muissa seutukunnissa teol‐

lisuuden työllisten määrä on vähentynyt. Pietarsaaren seudulla  tosin teollisuustyöpaikkojen väheneminen 

on ollut huomattavasti hitaampaa  kuin  koko maassa  keskimäärin.  Suupohjan  rannikkoseudulla  ja Kyrön‐

maalla väheneminen on puolestaan ollut keskimääräistä nopeampaa. 

Vaasan seudulla työllisten määrä on kasvanut erityisesti energiateknologiateollisuudessa. Elintarviketeolli‐

suudessa työllisten määrä on puolestaan vähentynyt. 

Pietarsaaren seudulla  työllisten määrä on kasvanut erityisesti elintarvike‐  ja metalliteollisuudessa. Sen si‐

jaan metsäteollisuudessa työskentelevien määrä on vähentynyt 2000‐luvulla yli tuhannella. 

Suupohjan  rannikkoseudulla  ja Kyrönmaalla  teollisuuden  työllisten määrän kehitys on 2000‐luvulla ollut 

negatiivista kaikilla  toimialoilla. Kyrönmaalla  laskua on ollut erityisesti metalliteollisuudessa  ja Suupohjan 

rannikkoseudulla erityisesti metsäteollisuuden toimialoilla. 

VATTin  ennusteen mukaan  Pohjanmaan  kasvu  on  jatkossa  palveluvetoista,  jolloin  työpaikkoja  syntyisi 

eniten terveys‐ ja sosiaalihuoltoon mutta myös koulutukseen, yksityisiin palveluihin ja rakentamiseen. Teol‐

lisuustyöpaikat  puolestaan  vähenisivät.  Kasvua  olisi  ainoastaan  kone‐  ja  laite  

‐toimialalla. Kaikilla muilla teollisuustoimialoilla työllisten määrä laskisi vuoteen 2020 mennessä. 

 

Keskustelukysymykset: 

 Miten arvioisit VATTin kehityskuvaa Pohjanmaan kannalta? Onko kasvu jatkossa palveluvetoista? 

Vai kulkeeko Pohjanmaa edelleen vastavirtaan eli kasvaako teollisuustyöpaikkojen määrä edelleen? 

 Millä teollisuustoimialoilla on paras kasvupotentiaali Pohjanmaalla ja sen eri seutukunnissa? 

 Mihin teollisuustoimialoille kohdistuu eniten riskejä Pohjanmaalla ja sen eri seutukunnissa? 

 Miten ennakoidun kehityksen tulisi vaikuttaa alueen kehittämispanostusten suuntaamiseen? 



 

Kysymys 2: Teollisuustoimialoihin liittyvät riskit 

Pohjanmaan tärkeimmistä teollisuustoimialoista vain elintarvike‐ ja metallituoteala kuuluvat heikosti siir‐

rettävissä oleviin aloihin (TEM 2014). Muut tärkeimmät toimialat lukeutuvat siirrettäviin aloihin eli toimin‐

not ovat suhteellisen helposti siirrettävissä riippumatta asiakkaiden sijainnista. 

TEMin  analyysin mukaan  perusasteen  koulutusta  vaativat  työpaikat  ovat  Suomessa  vähentyneet  sekä 

siirrettävissä että heikosti siirrettävissä palveluissa  ja  teollisuudessa. Lisäksi erityisesti siirrettävässä  teolli‐

suudessa ovat vähentyneet myös keskiasteen koulutusta vaativat  työpaikat eivätkä korkea‐asteen  työpai‐

katkaan ole  juuri  lisääntyneet. Pohjanmaalla on Vaasan seutua  lukuun ottamatta keskimääräistä enem‐

män vain perus‐ tai keskiasteen koulutusta vaativia työpaikkoja. 

Lähes puolet Pohjanmaan  teollisuushenkilöstöstä  työskentelee yli 200 henkilön yrityksissä,  joita on yh‐

teensä 16 kappaletta  (1,6 prosenttia koko yrityskannasta). Esimerkiksi energiateknologian  toimialan  työ‐

paikat ovat hyvin keskittyneitä: kolmessa suurimmassa yrityskonsernissa työskentelee lähes puolet toimi‐

alojen työllisistä. Lisäksi keskittymän alihankintaverkostossa on monia yrityksiä, jotka toimivat lähes täysin 

yhden suuryrityksen tilausten varassa. Pietarsaaren seudulla puolestaan yksi yritys työllistää noin 60 % elin‐

tarvikealan työllisistä.  

Pohjanmaa ei ole yhtä yritteliäs maakunta kuin usein ajatellaan. Kun yritysten määrä  tarkastellaan suh‐

teessa asukaslukuun, Pohjanmaa sijoittuu hyvin, kun mukana ovat kaikki yritykset. Jos taas yritysaineistosta 

poistetaan maa‐  ja metsätalouden yritykset, Pohjanmaa sijoittuu maakuntien välisessä vertailussa keskita‐

son alapuolelle. Yrittäjien osuus  työllisistä on meillä maakunnista pienin,  jos maa‐  ja metsätaloutta ei ole 

tarkastelussa mukana tai jos tarkastellaan ainoastaan teollisuustoimialan yrittäjiä. 

Suupohjan rannikkoseutu näyttäytyy Pohjanmaan yritteliäimpänä seutukuntana. Myös Kyrönmaalla yrit‐

täjien osuus työllisistä on korkea. 

On  olemassa  viitteitä  siitä,  että  alueen  pk‐yritysten  innovaatiopotentiaali  on  verrattain  heikko.  Vaikka 

yritysten panostus  t&k‐toimintaan on  kaiken  kaikkiaan  korkea,  keskittyvät panostukset  suuriin  yrityksiin. 

Lisäksi  innovaatiotoiminta energiateknologia‐keskittymän ulkopuolella on verrattain vähäistä. Tämä on 

ongelmallista, sillä pk‐yritysten rooli työllistäjänä ja elinkeinoelämän uudistajana on merkittävä.  

Muutosjoustavuuden  kannalta  riittävän  elinvoimainen  pk‐yrityskenttä  on  tärkeä,  sillä  pienet  yritykset 

ovat monesti  joustavampia  reagoimaan  toimintaympäristön muutoksiin. Myös  työllisyyden  turvaamisessa 

pk‐yritysten rooli on suuri, sillä työpaikkoja syntyy eniten juuri pk‐yrityksiin. 

 

Keskustelukysymykset: 

 Mitkä ovat Pohjanmaan teollisuuteen liittyvät suurimmat riskit? 

 Mitkä ovat Pohjanmaan riskitoimialoja? 

 Miten riskeihin voidaan varautua? 



Kysymys 3: Pohjanmaan seutukuntien muutosjoustavuuden arviointi 

Alueen muutosjoustavuus  eli  resilienssi muodostuu  seuraavista  osatekijöistä:  kyky  vastustaa  äkillistä  ra‐

kennemuutosta, kyky toipua rakennemuutoksesta sekä kyky uudistua rakennemuutoksen jälkeen. 

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä  (2015) on arvioitu Suomen  seutukuntien muutosjoustavuutta 

laskemalla kullekin seutukunnalle erityinen resilienssi‐indeksi. Resilienssi‐indeksissä otettiin huomioon seu‐

raavat  muuttujat:  aluetalouden  häiriöherkkyys  eli  resistenssi  (teollisuusrakenteen  monipuolisuus)  sekä 

aluetalouden kyky mukautua häiriöön eli rakennemuutosalttius (yritysdynamiikka, keskittämisen edut sekä 

vientimenestys maakunnassa). 

Resilienssi‐indeksien vertailussa Pohjanmaan seutukunnat sijoittuvat seuraavasti:  

Pietarsaaren seutu 9/70 

Vaasan seutu 33/70 

Kyrönmaa 43/70 

Suupohjan rannikkoseutu 49/70 

Analyysin mukaan Pietarsaaren seutu on koko maan 9. muutosjoustavin seutukunta  ja  siis Pohjanmaan 

joustavin. Myös kilpailukykymittauksissa seutu on menestynyt hyvin: vuonna 2013 seutu arvioitiin Suomen 

8. kilpailukykyisimmäksi. Resilienssi‐vertailussa Pietarsaaren seutu menestyy erityisesti monipuolisen teolli‐

suusrakenteensa ansiosta. Sen sijaan rakennemuutosalttiuden arvioidaan olevan noin keskitasoa. 

Vaikka Vaasan seutu on arvioitu Suomen kilpailukykyisimmäksi seuduksi, muutosjoustavuuden arvioinnissa 

seutu sijoittuu vasta sijalle 33. Suhteellisen heikko sijoitus johtuu pitkälti seudun teollisuusrakenteen yksi‐

puolisuudesta, sillä energiateknologiateollisuuden keskeiset toimialat työllistävät noin 70 prosenttia teolli‐

suustyövoimasta. Sen sijaan seudun rakennemuutosalttius arvioidaan 7. parhaimmaksi.  

Kyrönmaa  ja Suupohjan  rannikkoseutu  sijoittuvat  sekä kilpailukyky‐ että  resilienssi‐mittauksissa  seutu‐

kuntien  välisen  vertailun  heikommalle  puoliskolle.  Kyrönmaa  on  osa  Vaasan  työssäkäyntialuetta,  joten 

Vaasan seudun taloudellinen kehitys vaikuttaa oleellisesti myös Kyrönmaan asukkaiden työllisyyteen. Suu‐

pohjan  rannikkoseudulla  rakennemuutos on ollut  jo pitkään käynnissä. Se on Pohjanmaan  seutukunnista 

ainoa, jossa työllisten määrä on laskenut selvästi 2000‐luvun aikana. 

 

Keskustelukysymykset: 

 Miten arvioisit em. tuloksia eri seutukuntien kannalta? 

 Mitkä ovat kunkin seutukunnan muutosjoustavuuteen liittyvät vahvuudet? 

 Mitkä ovat kunkin seutukunnan muutosjoustavuuteen liittyvät ongelmat? 

 

 



Kysymys 4: Rakennemuutokseen liittyvä hanke‐teemat 

Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmassa esitetään toimet, jotka maakunnassa on tarkoitus käyn‐

nistää  muutosjoustavuuden  parantamiseksi.  Lisäksi  esitetään  alustava  suunnitelma  AIKO‐rahoituksella 

toteutettavista toimenpiteistä.  

Erotuksena EAKR‐rahoitukseen AIKO‐rahoitusta on Pohjanmaalla  tarkoitus  suunnata  lähinnä kokeiluhank‐

keiden toteuttamiseen. 

Ehdotuksia teemoiksi:  

Teema 1: Mikro‐  ja pk‐yritysten kasvun, kansainvälistymisen  ja uusiutumiskyvyn kehittäminen sekä uusien 

yritysten synnyttäminen 

Pienillä  ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen rooli elinkeinoelämän monipuolisuuden  ja työllisyyden tur‐

vaamisessa. Maakunnassa on paljon kasvu‐ ja kansainvälistymispotentiaalia omaavia yrityksiä, mutta tämä 

potentiaali  ei  riittävästi  näy  käytännössä  liiketoiminnan  laajenemisena. Monen  pk‐yrityksen  toiminta  on 

varsin riippuvainen yhdestä tai kahdesta suuryrityksestä. Kasvua ei välttämättä haeta asiakaspohjaa laajen‐

tamalla tai kansainvälistymällä, vaikka mahdollisuuksia olisikin. Tämä on ongelmallista aluetalouden kannal‐

ta, kun talouden riippuvuus muutamasta suuresta yrityksestä muodostuu merkittäväksi. 

Pk‐yritysten osalta kyse on pitkälti tuotteiden, palvelujen  ja prosessien kehittämisestä niin, että niillä me‐

nestyy kansainvälisessä kilpailussa.   Tärkeää on  tunnistaa kasvuhaluiset yritykset  ja kehittää niille  sopivia 

työkaluja. Myös uusien markkinoiden kartoittaminen on tärkeää.  

Maakuntastrategian mukaan innovaatiojärjestelmän kehittämissä keskitytään Pohjanmaalla jatkossa erityi‐

sesti toimialarajat ylittäviin avainteknologioihin. Tavoitteena on, että avainteknologioiden ympärille kehit‐

tyy jatkuvasti uusia yrityksiä ja että yritykset kasvavat siten, että ne aikaa myöden muodostavat uusia vien‐

titoimialoja maakuntaan. Kehityksen myötä toimialarakenne saattaa muuttua palveluvetoisemmaksi. Myös 

valmistavien yritysten laajentuminen palvelujen suuntaan parantaa niiden toiminnan suhdannekestävyyttä, 

sillä palveluja tarvitaan koko tuotteen elinkaaren ajan. 

Uusi yritystoiminta  ja  jopa uusien  toimialojen kehittyminen voivat perustua myös yritystoiminnan ohessa 

syntyvien sivutuotteiden (spin‐off) hyödyntämiseen. Sivutuotteisiin  liittyvien  liiketoimintaideoiden kehittä‐

misen  tuki  onkin  tärkeää.  Perinteisten  kasvuyritysten  lisäksi myös  suoraan  kansainvälisille markkinoille 

suuntaavien mikroyritysten ponnistelut tarvitsevat tukea.  

Mahdollisia toimenpiteitä ovat 

‐ kehittää tuotekehityksen, kasvun ja kansainvälistymisen tukipalveluja ja rahoitusmalleja 

‐ kehittää tuotekehitys‐ ja testausympäristöjä 

‐ kehittää  luovia ja sektorirajat ylittäviä kohtaamisareenoja 

‐ edistää pk‐yritysten muodostamien verkostojen mahdollisuuksia kokonaistoimituksiin vientimarkkinoilla 

‐ parantaa nousevien alojen, kuten luovien alojen ja hyvinvointialan, markkinoiden kehittymistä ja yrittäjien tukipalve‐

luja. 

 

 



Teema 2: Elinkeinoelämää palvelevan tutkimus‐ ja kehittämistoiminnan parantaminen korkeakouluissa 

Alueen korkeakoulujen kyky  tukea yritysten  t&k‐toimintaa on  suhteellisen heikko  (noussut esiin mm. S3‐

prosessissa). Korkeakoulujen  tuki on  kuitenkin  tärkeää erityisesti pienille  yrityksille,  joiden oma  innovaa‐

tiopotentiaali saattaa olla  rajallinen. Erityisesti mikro‐  ja pk‐yrityksille on  tärkeää, että alueen korkeakou‐

luissa on tarjolla valmiita palvelukonsepteja tuote‐  ja palvelukehityksen tarpeisiin. Myös tutkimustulosten 

saattaminen paremmin hyödynnettävään muotoon on  tarpeen. Suuryritysten osalta  tärkeää on, että kor‐

keakouluista löytyy niiden omaa tutkimusta täydentävää t&k‐toimintaa.  

Maakunnassa onkin  tarpeen kartoittaa, miltä osin alueen korkeakouluissa on mikro‐  ja pk‐yrityksille  rele‐

vanttia kärkiosaamista, minkälaisia aukkoja osaamisessa mahdollisesti on  ja miten aukkoja voidaan kom‐

pensoida kansallisella  ja kansainvälisellä  tutkimustoiminnalla. Alueen suuryrityksillä on  jo pitkälti  toimivat 

verkostot kotimaisiin  ja ulkomaisiin korkeakouluihin. Näitä verkostoja voitaisiin pyrkiä hyödyntämään  laa‐

jemminkin.  

Mahdollisia toimenpiteitä ovat 

‐ kartoittaa ja tuotteistaa tärkeimmät elinkeinoelämää hyödyttävät tutkimusalueet (S3) 

‐ luoda yhteisiä tutkimusohjelmia elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta 

‐ kehittää yhteiskäyttöisiä laboratorioita ja tutkimusalustoja 

‐ edistää korkeakoulujen valmiutta kehittää yritysten toimintaa koko maakunnan alueella. 

 

Teema 3: Muutosjoustavuuden parantaminen ja älykkään erikoistumisen prosessin edelleen kehittäminen 

Muutosjoustavuuden parantaminen  ja  rakennemuutosten parempi ennakointi edellyttää maakunnan en‐

nakointiprosessin kehittämistä. Tällä hetkellä maakunnan tärkeimpiä ennakoinnin osa‐alueita ovat älykkään 

erikoistumisen  prosessi,  koulutuksen  ja  osaamistarpeiden  ennakointi  sekä  alueelliset  kehitysnäkymät  ‐

prosessi. 

Mahdollisia toimenpiteitä ovat 

‐ seutukunnittaisen ennakointiprosessin kehittäminen osana TOPSU‐prosessia 

‐ älykkään erikoistumisen prosessin edelleen kehittäminen esim. osallistamisen tapojen osalta sekä sen tiiviimpi kyt‐

keminen alueen muihin ennakointityökaluihin 

 

Keskustelukysymykset: 

 Miten arvioisit em. teemoja? Mikä niistä on tärkein? Poistaisitko jonkin niistä? Mitä muita teemoja 

sisällyttäisit erm‐suunnitelmaan? 

 Mitkä em. toimenpiteistä ovat tärkeimpiä/ajankohtaisimpia? Mitä muita toimenpiteitä erm‐

suunnitelmaan tulisi sisällyttää? 


