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KESKI-SUOMI										
TILANNE
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ELINKEINOELÄMÄ JA YRITYSTOIMINTA			
TYÖTTÖMYYDEN MÄÄRÄ JA RAKENNE			
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MAAKUNNAN TILA JA
KEHITYSNÄKYMÄT
Keski-Suomessa asui kesäkuun 2014 lopussa 274
819 henkilöä. Alkuvuoden aikana vähennystä oli
501 henkilöä. Vuonna 2012 Keski-Suomessa oli
16 287 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli
62 668 henkilöä. Kesäkuun 2014 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 16,8 %
ja työttömiä työnhakijoita oli 21 578.

ALUEEN VAHVUUDET JA TULEVAISUUDEN
HAASTEET
Maakunnan yleistilanne oli jo tammikuun katsausta laadittaessa odottavan toiveikas. Silloin
todettiin, että huonommin tuskin enää voi mennä.
Tämä toiveikkuus on osoittautunut jossain määrin
oikeaan osuneeksi ainakin teknologiateollisuuden
ja metsäteollisuuden osalta. Mutta varsinainen iso
käänne odottaa vielä tulemistaan.
Positiivisuutta lisää osaltaan odotus Metsä Groupin suunnitteilla olevasta miljardihankkeesta
Äänekoskelle. Lopullinen investointipäätös tehtäneen ensi keväänä. Toteutuessaan 1,1 miljardin
investointi olisi Suomen metsäteollisuuden suurin
kautta aikojen.Uuden teollisuuslaitoksen rakentaminen vaikuttaisi positiivisesti huomattavasti Keski-Suomen maakuntaa laajemmalle alueelle.

Eija Heinonen
Kehitysjohtaja
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työttömyys on edelleen kasvanut ja on maakunnan ongelmista vakavin. Lomautusten määrän
kasvu näyttää kuitenkin pysähtyneen. Yt-neuvotteluja on ollut aikaisempaa vähemmän. Maakunnan
korkea työttömyys ei taitu nopeasti, vaikka elinkeinoelämä piristyisikin nyt nopeasti.
Timo Aron elokuussa ilmestyneen selvityksen
mukaan Jyväskylän seudun väestökasvu on
vahvaa. Yllättäen Jämsä on sijalla 13 pahiten
muuttotappiota kärsineistä kunnista (määrällisesti). Muurame, Petäjävesi ja Uurainen sijoittuvat
muuttovoiton kärkipäähän oman kokoluokkansa
kunnista. Jyväskylän seutu saa nuorista ikäluokista muuttovoittoa neljänneksi eniten Helsingin,
Tampereen ja Turun jälkeen ja on seutukunnista
viidenneksi muuttovetovoimaisin.
Maakunnassa on suunnattu katse tulevaan. Muun
muassa avoimessa, monen toimijan yhteistyönä
toteutetussa maakuntastrategiaprosessissa on
tunnistettu kolme aluetalouden dynamiikan keskeistä toimialaa: bio-, digi- ja osaamistalous. Elinkeinopolitiikan keskiössä on yrittäjyyden ja kasvun
turvaaminen. Uuden vision mukaan Keski-Suomi
on vuonna 2040 osaava ja hyvinvoiva bio- ja digitalouden kansainvälinen maakunta.
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Keski-Suomen liiton julkaisemassa Aikajanassa
(4.9.2014) on listattu alueen viimeaikaiset plussat
seuraavasti:
+ teollisuuden positiiviset odotukset
realisoituivat liikevaihdon kasvuna kuluvan
vuoden alkupuolella.
+ teknologiateollisuuden ja metsäteollisuuden
vienti kääntyi nousuun.
+ tiedot teollisuuden uusista tilauksista
ennakoivat kasvun jatkumista.
+ osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden
ja hyvinvointipalveluiden liikevaihdon kasvu 		
jatkui.
+ suhdanneodotukset ovat Keski-Suomessa
hieman positiivisemmat kuin koko maassa.
+ Äänekosken biotuotetehtaan suunnittelu
kohentaa näkymiä ja mielialaa koko 		
maakunnassa.
Haasteita Aikajanassa puolestaan kirjataan
seuraavasti:
- työllisyys heikkeni jyrkästi ja voimakkaammin
kuin koko maassa
- tutkimus- ja kehittämistoiminta on koko maan
tasoa vähäisempää
- kaupan ja muiden paikallisten palveluiden 		
myynti ei kasva ja henkilöstömäärä supistuu
- matkailu kääntyi laskuun osin venäläisten
matkailijoiden vähentymisen vuoksi
- lentoliikenne ei nyt palvele elinkeinoelämää 		
parhaalla mahdollisella tavalla
Aikajanassa nostetaan esiin entiseen tapaan
Keski-Suomen kysymysmerkit:
- toiko asuntomessujen järjestäminen piristystä
Keski-Suomen vetovoimaan?
- jatkuuko viennin kasvava trendi?
- saako odotettu positiivinen käänne suhdannekehityksessä myös palvelut kasvuun?
- miten työttömyyden kasvu kyetään 		
pysäyttämään?
- kuinka matkailualan investoinnit saadaan 		
jatkumaan?
- kuinka Venäjän tilanne ja talous kehittyy?
- valtatie 4:n parannukset ovat vasta 		
suunnitteluvaiheessa?
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ELINKEINOELÄMÄN TILANNE JA NÄKYMÄT
Kokonaisuutena maakunnan yritysten liikevaihto
ja vienti ovat kehittyneet myönteisesti viime vuoden lopulla ja kuluvan vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Erityisesti teknologiateollisuudessa tilauskannat ovat vahvistuneet, mutta myös
metsäteollisuudessa on piristymisen merkkejä.
Palvelualoilla liikevaihdon kehitys on ollut melko
tasaista viimeiset kaksi vuotta, joita edelsi nopean
kasvun jakso. Yleinen talouskehitys ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset haastavat erityisesti kaupan alaa ja matkailua.
Yritysten henkilöstömäärän lasku Keski-Suomessa
on jatkunut edelleen. Keski-Suomen tilanne näyttää valoisammalta kuin pitkään aikaan ja 1-2
vuoden päähän on erittäin hyvät näkymät. Keski-Suomen yritysten viennin viimeaikainen suhdannekehitys on ollut vaihtelevaa. Vuoden lopussa
vienti kääntyi nousuun ja kasvu on jatkunut kuluvan vuoden alussa. Taantumavuodesta 2009 Keski-Suomen yritysten vienti on kasvanut noin 8 %.
Viennin viimeaikaiset heilahtelut ovat olleet maakunnassa suurempia kuin valtakunnallisesti.
Maakunnan yritysten liikevaihdon lasku pysähtyi
viime vuoden lopussa ja kääntyi viennin vetämänä
loivaan kasvuun kuluvan vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Koko maassa yritysten liikevaihto
kääntyi laskuun vuoden lopulla. Kuluvan vuoden
alussa liikevaihdon lasku jatkui. Viiden vuoden
takaiseen verrattuna liikevaihdon kehitys on ollut
valtakunnallisesti Keski-Suomea vahvempaa: liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana koko
maassa 16 % ja Keski-Suomessa 12 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2009.

Keski-Suomessa teollisuuden ja palvelujen suhdannenäkymät ovat vuoden aikana olleet jokseenkin alakuloiset – saldoluku on pysynyt pääsääntöisesti negatiivisena. Tämän vuoden trendi
osoittaa, että parempaan suuntaan ollaan hitaasti
menossa. Heinäkuun tiedustelussa odotuksia
kuvaavat saldoluvut ovat jo positiivisia. Teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät ovat
hieman kohentuneet alkuvuodesta. Palvelualojen
yritykset eivät arvioi suhdannenäkymissä tapahtuvan selkeää paranemista.
Suhdannebarometri osoittaa, että Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen tilauskanta on
kohentunut alkuvuodesta huomattavasti: tammikuussa 64 %:lla yrityksistä tilauskanta oli normaalia pienempi, mutta elokuussa jo 72 %:lla normaali tai parempi. Myös Tilastokeskuksen tilastot
alkuvuodelta osoittavat teollisuuden tilausten
koko maassa kasvaneen edelliseen vuoteen nähden kesäkuun notkahduksesta huolimatta.

vahva kasvu ovat esimerkkejä metalliteollisuuden noususta. Koneistajien, asentajien ja hitsaajien työnäkymät ovat keskipitkällä tähtäimellä
erinomaiset.
Metsäteollisuuden liikevaihdon trendi kääntyi
yli kaksi vuotta kestäneen lähes yhtäjaksoisen
laskun jälkeen kasvuun viime vuoden lopussa ja
kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa. Metsäteollisuuden liikevaihdon lasku taittui myös valtakunnallisesti. Metsäteollisuuden liikevaihdon kasvun
taustalla on viennin vahva kehitys. Toimialaryhmän henkilöstömäärän lasku kuitenkin jatkui.

Teknologiateollisuuden vienti kääntyi jyrkän laskun jälkeen kasvuun viime vuoden lopussa ja
kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa. Viennin vetämänä myös alan liikevaihto on noussut. Teknologiateollisuuden henkilöstömäärän vuoden 2012
alussa alkanut lasku jatkui viimeksi kuluneen
puolen vuoden aikana. Edellisvuoteen verrattuna
alan henkilöstömäärä oli noin 9 % alemmalla
tasolla. Viiden vuoden takaisesta henkilöstömäärä on laskenut teknologiateollisuudessa reilun
kymmenyksen.

Äänekosken biotuotelaitoksen rakentamisen ja
sen mukanaan mahdollistaman sivutuoteteollisuuden myötä julkisuudessa on esitetty jopa sellaisia ennusteita, että Keski-Suomella on mahdollisuus nousta yhdeksi koko maan talousvetureista.
Biotuotelaitos tulee tarvitsemaan rakennusaikana
runsaasti työvoimaa. Julkisuudessa esillä olleet
arviot vaihtelevat jonkin verran, mutta suurimmillaan Äänekosken työmaan on kerrottu työllistävän noin 2 000 työntekijää, mutta hankkeen
arvioidaan kaikkinensa rakennusaikana työllistävän noin 6 000 työntekijää, osin aina ulkomaita
myöten. Talonrakennusalan työntekijöiden lisäksi
työvoiman kysyntää tulee kohdistumaan mm.
runsaasti purku-, kuljetus- ja maansiirtoammattilaisiin, mutta myös esimerkiksi ruokahuoltoon,
majoituspalveluihin, jätehuoltoon ja vartiointiin.
Työmaavaiheen arvioidaan kestävän noin kaksi
vuotta. Vaikutukset ovat kuitenkin vähäiset vielä
seuraavien 12 kuukauden aikana.

Valmet Oy:n alkuvuonna saamat useat tilaukset, tuulivoimamarkkinoiden elpymisen vaikutus
Moventas Gears Oy:n näkymiin ja Komas Oy:n

Asumisen ja rakentamisen liikevaihdon trendi
nousi loivasti viime vuoden loppupuolella ja pysyi
samalla tasolla kuluvan vuoden alussa. Liikevaihto
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oli alalla noin prosentin edellisvuotta korkeammalla tasolla. Taantumavuoteen 2009 nähden
asumisen ja rakentamisen liikevaihto on kasvanut
Keski-Suomessa reilun viidenneksen.
Ict-alan työllisyysnäkymät varsinkin Jyväskylän
seutukunnalla ovat hyvät. Jyväskylän rooli Inka-ohjelmassa, Puolustusvoimien organisaatiouudistus
sekä pelillistämisen tuomat mahdollisuudet luovat
seutukunnalla kysyntää alan työvoimalle. Robotisaatiolla ja siihen liittyvällä 3d-mallinnuksella
tulevaisuuden kasvunäkymät ovat rajattomat ja
hyödynnettävissä koko maakunnan tasolla.
Himoksen matkailu venäläisten ostovoiman heikennyttyä sekä yksittäiset maatilat EU:n Venäjä
pakotteiden muodossa tulevat kärsimään taloudellisia menetyksiä.

TYÖVOIMAN KYSYNNÄN NÄKYMÄT
Keski-Suomen ELY-keskusalueella työttömästä
työvoimasta on ylitarjontaa. Tämän hetken työvoimapula-ammattien kohdalla ei juuri ole muutoksia
tullut verrattuna viime vuosien tilanteeseen. Pulaa
on esiintynyt lähinnä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstöstä, kuten esimerkiksi sosiaalityöntekijöistä, lääkäreistä, hammaslääkäreistä, sairaanhoitajista ja suuhygieenisteistä. Kaupallisen
alan ammateista työvoimapula-ammatiksi vuodesta toiseen nousee myyntiedustajan ammatti.
Viimeisen puolen vuoden aikana orastavaa työvoimapulaa on alkanut esiintyä myös metallialalla.
Työvoimapoliittinen koulutus tulee olemaan yksi
keskeinen tekijä metalliteollisuuden työvoiman
kysyntätarpeiden tyydyttämisessä. On toivottavaa,
että riittävän pätevien opettajien ja kouluttajien
puute ei tule olemaan alan kasvun esteenä.
Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärän laski
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selvästi viime vuoden loppupuolella. Henkilöstömäärän lasku jatkui jyrkkänä myös kuluvan vuoden alussa. Valtakunnallisesti työllisyyden trendin
loiva lasku jatkui. Yritysten henkilöstömäärä oli
Keski-Suomessa viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana noin 4 % alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden takaiseen
verrattuna maakunnan toimialoista ainoastaan
hyvinvointipalveluissa.
Jalostuksen liikevaihdon lasku tasaantui viime
vuoden lopussa ja trendi kääntyi kasvuun kuluvan
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Jalostusalojen henkilöstömäärän lasku kiihtyi viime vuoden loppupuolella ja jatkui jyrkkänä myös tämän
vuoden alussa. Viimeksi kuluneen puolen vuoden
aikana henkilöstömäärä oli jalostuksessa noin 6
% alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Viiden vuoden takaisesta henkilöstömäärän taso on laskenut vajaat 6 %.
Keski-Suomen palvelualojen liikevaihdon trendi
kasvoi hieman viime vuoden alkupuolella, mutta
pysyi vuoden jälkipuoliskolla ennallaan. Palvelualojen liikevaihdon trendi pysyi samalla tasolla
myös kuluvan vuoden alussa. Palvelualojen henkilöstömäärä kääntyi laskuun viime vuoden loppupuolella ja lasku jatkui kuluvan vuoden alussa.
Maakunnan työttömistä pitkäaikaistyöttömien
osuus on 30 prosenttia ja yli 50-vuotiaiden osuus
yli kolmannes (sama työnhakija voi kuulua molempiin ryhmiin). Näiden ryhmien suhteellinen osuus
kaikista työnhakijoista tulee lähitulevaisuudessa
edelleen kasvamaan. Keski-Suomen taloudellinen
kasvu syntyy perinteisten metalliteollisuuden sekä
metsä- ja paperiteollisuuden innovaatioiden ja
tuotekehityksen tuloksena. Näiden lisäksi ict-alalle
kohdistuu myös vahvoja odotuksia. Toivottu työvoiman kysynnän kasvu suhteessa työttömyyden
rakenteeseen aiheuttaa työvoimapolitiikan harjoit-

tamiselle, koulutuksen rahoittamiselle, suunnittelulle ja toteutukselle lähivuosina isoja haasteita.
Tilanteeseen on kyettävä reagoimaan riittävän
hyvällä suunnittelulla ja ennakoinnilla. Työvoiman
kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi koulutuksen
ja rekrytoinnin uudet muodot nousevat keskiöön.
Vaikka vielä ei biotuotelaitoksesta olekaan tehty
päätöstä, on arvioitu, että uudet työpaikat tulevat
pääosin syntymään puunkorjuuseen ja kuljetukseen. Jo pelkkä logistiikkaketju tulee tarvitsemaan
mittavassa määrin mm. metsureita, metsäkoneenkuljettajia, ajoneuvoyhdistelmäkuljettajia ja raskaan kaluston huoltajia. Valmiin biotuotelaitoksen
välillinen työllistävä vaikutus tulee olemaan useita
tuhansia henkilötyövuosia. Lisäksi tulee muistaa,
että kysymys ei ole vain sellutehtaan työllistävästä
vaikutuksesta, vaan prosessin sivutuotteiden
kaupallistamiseen etsitään uusia innovaatioita ja
jatkojalostusmuotoja. Näiden tuloksena odotetaan
syntyvän lisää rakentamista, suunnittelua, biotuotteiden tuotantoa ja uusia työpaikkoja.

TYÖTTÖMYYDEN MÄÄRÄN JA
RAKENTEEN NÄKYMÄT
Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston
mukaan Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa
22 016 työtöntä työnhakijaa, 2 393 eli 12,2 %
enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli
työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli
heinäkuun lopussa Keski-Suomessa 17,1 %. Keski-Suomea korkeampi työttömyysaste oli Lapissa
(17,5 %) ja Kainuussa (17,4 %).
Tilanteen vakavuutta lisää vielä se, että tarkasteltaessa työttömyyden kasvun nopeutta manner-suomen alueella, työttömyyden kehitys oli vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ainoastaan

Uudenmaan ELY-keskusalueella Keski-Suomea
nopeampaa. Mikäli katsotaan työttömyyden määrää sekä sen kehityksen yhteisvaikutusta, voidaan
todeta, että Keski-Suomen tilanne on työttömyyden suhteen koko Suomen pahin. Lomautusten
kohdalla varovaisena arviona on, että tulevan syksyn aikana määrä lähtee laskuun. Arvio perustuu
tiedossa oleviin yt-neuvottelujen määriin.
Työttömyys on noussut kaikissa Keski-Suomen
seutukunnissa viimeisen vuoden aikana. Seuraavan puolen vuoden ja vuoden aikana työttömyyden ja työllisyyden trendeissä tuskin tapahtuu
kovin suuria muutoksia, mutta ict-alalla, metallialalla ja rakennusalalla työttömyyden kehitys kääntynee myönteiseen suuntaan. Venäjän epävakaa
tilanne sekä ruplan kurssin heikkeneminen ovat
merkittäviä esteitä Suomen taloudelliselle kasvulle.Mitä ne vaikuttavat Keski-Suomen yrityksille
jää nähtäväksi.
Jyväskylän seutukunnalla työttömyyden kehitystä
voidaan arvioida niin, että ict-alan, rakennusalan, metallialan, kuljetusalan ja metsätalousalan
työttömyys vähenee, kun taas kaupallisenalan,
hallinto- ja toimistotyön sekä humanisten ja yhteiskuntatieteellisten alojen työttömyyden kasvulta ei
voitane välttyä.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu edelleen.
Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kesäkuusta 2013 kesäkuuhun 2014 28,3 prosenttia. Kaikkein ongelmallisin tilanne on yli 50-vuotiailla, kouluttamattomilla
työnhakijoilla. Nuorisotyöttömyys on myös kasvanut, mutta kasvuvauhti on ollut kuitenkin hitaampaa. Julkisella sektorilla ei, sosiaali- ja terveysalaa
lukuun ottamatta, juurikaan tapahdu edes korvaavaa rekrytointia ja yksityisellä puolella uusia työpaikkoja ei ole syntynyt riittävästi.
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Kehitysnäkymät seutukunnittain

JYVÄSKYLÄN
SEUTUKUNTA
Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame,
Petäjävesi, Toivakka, Uurainen

•

Jyväskylän seutukunnassa asui kesäkuun 2014
lopussa 178 186 henkilöä. Alkuvuoden aikana
väestö väheni 221 henkilöllä. Vuonna 2012 seutukunnassa oli 9 476 yritysten toimipaikkaa, joissa
työskenteli 42 182 henkilöä. Kesäkuun 2014
lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 17,0 % ja työttömiä työnhakijoita oli
14 735.

•

•

•
•

•

Jyväskylän seutukunnalla yli 10 työntekijän irtisanomiseen johtaneita yt-neuvotteluja vuoden
kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana
ovat olleet mm. Moventas Oy:n, Keski-Suomen
Hätäkeskuksen, Atria Suomi Oy:n, GoExcellent Oy:n, Total Kiinteistöpalvelut Oy:n, Total
Korjausrakentaminen Oy:n ja Liikelaitos Altek
Aluetekniikan neuvottelut, jotka ovat johtaneet
yhteensä noin 300 työntekijän työsuhteiden
päättymisiin
Valmetilla on ollut varsin lupaava alku. Yritys on saanut ensimmäisen puolen vuoden
aikana suunnilleen saman verran tilauksia,
kuin yhteensä koko viime vuonna. Tilauksia on
tullut tasaisesti kuukausittain.

Valmetin tilauskannan vahvistuminen on tuonut työtä myös suunnittelutoimistoille, kuten
esim. Elomatic Oy:lle ja Etteplan Oy:lle
Moventas Oy:n tilanne aikaisempaa huomattavasti parempi tuulivoimamarkkinoiden elpymisen ansiota. Yrityksen tilanne näyttää loppuvuoden osalta erinomaiselta.
Vihtavuoren ruutitehtaan tilanteen ratkesi
myönteisesti alkuvuonna. Nammo-konserni
on luvannut kehittää tehtaan toimintaa sekä
tehdä investointeja.
ITC-alalla ollut vuoden aikana runsaasti myönteistä uutisoitavaa:
Kyberturvallisuus
• Jyväskylä toimii valtakunnallisen
Innovatiiviset kaupungit –ohjelman
kyberturvallisuusteeman kansallisena
koordinaattorina.
• Puolustusvoimat perustaa jyväskylään
kyberosaston, joka vastaa Puolustusvoimien kybersuojautumisesta ja
–vaikuttamisesta.
• Kyberturvallisuusalan messut Jyväskylässä syyskuun alkupuolella.
• Valtion tieto ja viestintäkeskukseksen
Valtorin päätoimipaikka on Jyväskylässä
• Yrityksille suunnattu kyberturvallisuuden kasvupolku.

KESKI-SUOMI										
TILANNE
									
NYT		
6 KK–		
12 KK–
ELINKEINOELÄMÄ JA YRITYSTOIMINTA			
TYÖTTÖMYYDEN MÄÄRÄ JA RAKENNE			

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Kehitysnäkymät seutukunnittain

JÄMSÄN
SEUTUKUNTA
Jämsä, Kuhmoinen
Jämsän seutukunnassa asui kesäkuun 2014
lopussa 24 457 henkilöä. Alkuvuoden aikana
väestö väheni 90 henkilöllä. Vuonna 2012 seutukunnassa oli 1 639 yritysten toimipaikkaa, joissa
työskenteli 5 877 henkilöä.. Kesäkuun 2014
lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,8 % ja työttömiä työnhakijoita oli
1718.

•

•

Puolustusvoimauudistuksen (Halli) vuoksi
ostovoiman väheneminen on arvioitu noin
7 milj. euroksi, työpaikkojen väheneminen
noin 200.
Seutukunnan matkailuala on kärsinyt Venäjän epävakaasta tilanteesta sekä ruplan kurssin muutoksista.

JÄMSÄN SEUTUKUNTA									
TILANNE
									
NYT		
6 KK–		
12 KK–
ELINKEINOELÄMÄ JA YRITYSTOIMINTA			
TYÖTTÖMYYDEN MÄÄRÄ JA RAKENNE			

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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Kehitysnäkymät seutukunnittain

KEURUUN
SEUTUKUNTA
Keuruu, Multia
Keuruun seutukunnassa asui kesäkuun 2014
lopussa 12 077 henkilöä. Alkuvuoden aikana
väestö väheni 10 henkilöllä. Vuonna 2012 seutukunnassa oli 791 yritysten toimipaikkaa, joissa
työskenteli 2 221 henkilöä.. Kesäkuun 2014
lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,4 % ja työttömiä työnhakijoita oli
740.

Keuruun varuskunnan päättyminen konkretisoituu vuoden 2014 lopussa. Vaikka suoraan
työttömyyteen ei suuria määriä pv:n työntekijöitä
olekaan joutunut, nähtäväksi jää, kuinka monet
ovat halukkaita siirtymään uudelle osoituspaikkakunnalleen, kuinka määräaikaiset työllistyvät
työsuhteen päätyttyä jne. Alueelle on tullut lisäksi
Otavan Kirjapaino Oy:n irtisanomisten myötä n.
30 työntekijän työllistämishaaste sekä riskinä on,
että Hotelli Keurusselästä jää syksyllä työttömäksi
merkittävä määrä työntekijöitä.
Senaattikiinteistöt myi varuskunnan rakennuskannan keväällä jyväskyläläiselle Sarakallio Kiinteistöt OY:lle. Ostaja ei ole vielä kertonut tarkempia
jatkosuunnitelmia.

KEURUUN SEUTUKUNTA								
TILANNE
									
NYT		
6 KK–		
12 KK–
ELINKEINOELÄMÄ JA YRITYSTOIMINTA			
TYÖTTÖMYYDEN MÄÄRÄ JA RAKENNE			

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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JOUTSAN
SEUTUKUNTA
Joutsa, Luhanka
Joutsan seutukunnassa asui kesäkuun 2014
lopussa 5 594 henkilöä. Alkuvuoden aikana väki
väheni 26 henkilöllä. Vuonna 2012 seutukunnassa oli 518 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 973 henkilöä. Kesäkuun 2014 lopussa
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli
15,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 343.

•

•

A Reponen Oy on tehnyt keväällä miljoonaluokan investoinnin Suomen suurimpaan 3d-laserleikkausjärjestelmään sekä teollisuushalliin yhteistyössä Joutsan kunnan kanssa.
biokaasun jakeluasema Joutsassa on aloittanut toimintansa.

JOUTSAN SEUTUKUNTA								
TILANNE
									
NYT		
6 KK–		
12 KK–
ELINKEINOELÄMÄ JA YRITYSTOIMINTA			
TYÖTTÖMYYDEN MÄÄRÄ JA RAKENNE			

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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SAARIJÄRVENVIITASAAREN
SEUTUKUNTA
Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi,
Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari
Saarijärven-Viitasaaren seutukunnassa asui kesäkuun 2014 lopussa 31 613 henkilöä. Alkuvuoden aikana väestö väheni 123 henkilöllä. Vuonna
2012 seutukunnassa oli 2 646 yritysten toimipaikkaa, joissa työskenteli 6066 henkilöä. Kesäkuun
2014 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus
työvoimasta oli 16,3 % ja työttömiä työnhakijoita
oli 2 181.

•
•

•

•

Kaskipuu Oy on nostanut Viitasaaren ovitehtaan tuotannon kannattavaksi.
Suurten teollisten yritysten kasvun esteeksi ja
ongelmaksi saattaa tulevaisuudessa muodostua löytää sopivia avainhenkilöitä.
Maataloudessa jatkuu tilakokojen kasvu, joka
toisaalta lisää ulkopuolelta ostettujen palvelujen tarvetta. Tämä tarve luo edellytyksiä
pienyritysten määrän kasvulle.
Sosiaali- ja terveyspalveluja Kannonkosken,
Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven kunnille ja
Saarijärven kaupungille tuottava Perusturvaliikelaitos Saarikan henkilöstön eläköityminen
synnyttää sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle
työvoimapulaa.

SAARIJÄRVEN–VIITASAAREN SEUTUKUNTA						
TILANNE
									
NYT		
6 KK–		
12 KK–
ELINKEINOELÄMÄ JA YRITYSTOIMINTA			
TYÖTTÖMYYDEN MÄÄRÄ JA RAKENNE			

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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ÄÄNEKOSKEN
SEUTUKUNTA
Konnevesi, Äänekoski
Äänekosken seutukunnassa asui kesäkuun 2014
lopussa 22 892 henkilöä. Alkuvuoden aikana
vähennystä oli 31 henkilöä. Vuonna 2012 seutukunnassa oli 1 217 yritysten toimipaikkaa, joissa
työskenteli 5 349 henkilöä.. Kesäkuun 2014
lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 18,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli 1
861.

•

•

•

•
•

Biotuotelaitoksen rakennussuunnitelma on
synnyttänyt seutukunnalle tulevaisuuteen
myönteisesti suhtautuvan ilmapiirin.
Biotuotelaitoksen (mahdollinen) rakentaminen näkyy seutukunnan työllisyydessä
luonnollisesti myönteisesti. Tehdashankkeen
uudet ja pysyvät työpaikat tulevat tosin merkittävässä määrin syntymään seutukunnan
ulkopuolelle. Uusia työpaikkoja koko logistiikkaketjuun syntyy noin 150 km:n säteellä
Äänekoskesta.
Biotuotelaitoksen sivuainevirrat luovat
mahdollisuuksia uusille innovaatioille ja
työpaikoille.
Rakennusaikainen työvoiman tarve seutukunnalla tulee olemaan suuri.
Biotuotelaitoksen välilliset vaikutukset tulevat
olemaan työllisyyden kasvua tukevia.

ÄÄNEKOSKEN SEUTUKUNTA								
TILANNE
									
NYT		
6 KK–		
12 KK–
ELINKEINOELÄMÄ JA YRITYSTOIMINTA			
TYÖTTÖMYYDEN MÄÄRÄ JA RAKENNE			

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi
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