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SIVU 2 

 

Tiivistelmä 

Raahen seudun yrityspalvelut toteuttaa vuosittain seutukunnan yrityksille suunnatun 

yritysbarometri kyselyn, jonka avulla kartoitetaan eri toimialojen näkemyksiä liiketoiminnan 

nykytilasta, tulevaisuudesta sekä kasvusta ja kehittymisestä.  Vuoden 2019 yritysbarometri on 

21. Raahen seutukunnassa toteutettu yrityksien lyhyen aikavälin näkemyksiä 

kartoittava puhelinkysely, joka toteutettiin aikavälillä 12.8. - 6.9.2109. 

Yritykset näkevät vuonna 2020 maltillista kasvua erityisesti kotimaan myynnin, 

kannattavuuden, investointien sekä liikevaihdon kasvuodotuksien osalta. Vastaajayrityksistä 

56 % aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Kasvuhalukkuus on noussut 

edellisvuodesta. 

Kasvuhalukkuus on suurinta nuorilla yrityksillä ja yrityksen iän noustessa markkina-aseman 

säilyttämisen merkitys kasvaa. Myynti ja markkinointi nähdä ensisijaisina kasvun ja 

kehittymisen keinoina kaikilla muilla toimialoilla paitsi maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä 

sote-aloilla. 

Matkailu- majoitus- ja ravitsemuksen toimialoilla nähdään voimakkaimmin kasvua 

kannattavuudessa, investoinneissa sekä liikevaihdossa. Alan vastaajayrityksistä jopa 40 

% on palkkaamassa lisää henkilökuntaa. 

Kasvun ja kehittymisen suurimmat hidasteet ovat kilpailutilanne, henkilöstöresurssit, 

kysyntä sekä oma työssä jaksaminen. Kilpailutilanne hidastaa kasvua ja kehittymistä 

vahvimmin kuljetuksen ja varastoinnin ja muun teollisuuden toimialoilla. Henkilöstöresurssit 

hidastavat voimakkaimmin it- ja viestintä- sekä metalli- ja konepajojen kasvua. Oma työssä 

jaksaminen nousee kasvu ja kehittymisen hidasteeksi matkailun- majoituksen sekä 

ravitsemuksen toimialoilla. 

Yritysbarometrin vastaajista suurin osa on pitkään alalla toimineita yksin- ja mikroyrityksiä, 

joilla yritystoimintaa on takana yli 20 vuotta.  Näistä suurin osa työllistää 1-4 työntekijää 

itsensä lisäksi.  

Raaheen seutukunta 

Raahen seutukunta on Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kuntien muodostama 34 000 asukkaan 

ja 2 100 yrityksen elinvoimainen seutukunta. Seutukunnan elinkeinorakenne on yksi Suomen 

erikoistuneimpia, mikä johtuu teollisuuden suuresta osuudesta. Toimipaikkojen määrällä 

mitattuna maa-, metsä- ja kalatalous ovat suurimmat työllistäjät Raahen seutukunnassa. 

Maatalous toimialana on mukana yritysbarometri kyselyssä nyt kolmatta vuotta. 

Raahen seutukunnan alueella toimivista yrityksistä valtaosa (95 %) on mikroyrityksiä ja ne 

työllistävät 1-9 henkilöä. Yritysmuodoltaan 66 % on yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja 24 % 

osakeyhtiöitä. Yrityksien nettoperustanta seutukunnassa on ollut viime vuosina positiivinen. 
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Seutukunnan työpaikoista suurin osa (75 %) on yksityisellä sektorilla. Työpaikkaomavaraisuus 

on seutukunnassa hyvä. Raahe on seutukunnan kunnista ainoa, jossa työpaikkaomavaraisuus 

on yli 100 %. Kun työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaikkojen lukumäärä 

suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. 

Raahen seutukunnan työttömyysaste elokuussa 2019 oli 8,3 %. Työmarkkinoilla vapaana 

olevan osaavan työvoiman riittämättömyys heijastuu yrityksiin, mistä johtuen kasvun sekä 

kehittymisen hidasteena on hyvin usein osaavan henkilökunnan puute. Osaavalle työvoimalle 

on kysyntää lukuisilla toimialoilla seutukunnassamme. Osaavan työvoiman saamiseksi 

seutukuntaan panostetaan usealla rintamalla, mm. koulutusorganisaatioissa sekä Raahen 

seudun yrityspalveluissa. 

 

Vastaajaprofiili 

Raahen seutukunnan alueella toimii noin 2 100 yritystä, joista Raahen alueella noin 1300, 

Siikajoella noin 460 ja Pyhäjoella noin 260. Toimialoista lukumääräisesti suurin on maa-, 

metsä- ja kalatalous, missä on yli 650 toimijaa seutukunnassamme. Yritysbarometriin saatiin 

vastauksia 258 kappaletta ja tällä määrällä tavoitettiin noin 12 % seutukunnan yrityksistä.  

 

 

 

Suurin osa vastaajayrityksistä (45 %) on pitkään alalla toimineita yksin- tai 

mikroyrityksiä. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla vastaajayrityksistä 70 % on yli 

20 vuotta alalla toimineita ja vastaajayrityksien ikä on alalla selvästi muita toimialoja 

suurempi. Myös maa-, metsä- ja kalatalouden sekä muun teollisuuden aloilla 
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vastaajayrityksien ikä on selvästi muita toimialoja suurempi. Määrällisesti eniten nuoria 

yrityksiä (alle 4v.) on vastaajista matkailu-, majoitus- ja ravitsemus sekä sote –aloilla. 

Kokopäiväisiä yksinyrittäjiä on toimialoittain tarkasteltuna eniten sote- aloilla (46 %), muun 

teollisuuden toimialoilla (38 %) sekä maataloudessa (35 %). Kuljetus, varastointi sekä metalli 

ovat puolestaan muita toimialoja työvoimavaltaisempia.  

Yritysbarometri kyselyssä vastaajayrityksien päätoimialat on jaoteltu virallista 

toimialaluokitusta hyödyntäen. Kyselyyn haluttiin kattava otanta eri toimialojen yrityksiä, 

joten vastaajayrityksien toimialakohtaiset määrät eivät heijastele täysin seutukunnan 

toimialarakennetta. 
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Toimialojen kasvunäkymät lähivuosina 

Vastaajayrityksistä 56 % aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Määrä on kasvanut 

edellisvuodesta, jolloin vastaava luku oli 44 %. Yritykset näkevät vuoden 2020 näkymissä 

maltillista kasvua erityisesti kotimaan myynnin, kannattavuuden sekä investointien osalta. 

Suurimmat kasvuaikeet ovat matkailu-, majoitus- ja ravitsemusalan yrityksillä, joista 

80 % aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Myös it- ja viestinnän toimialoilla on 

kasvuaikeita, näistä 71 % aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. 

Voimakasta kasvua hakevien yrityksien osuus on säilynyt edellisvuoteen verrattuna ennallaan 

3 %:ssa. Maa- ja metsätalouden toimialoilla ikä ja eläköityminen vaikuttavat kasvunäkymiin 

aiheuttaen yritystoiminnasta loppumisen aikeita. 
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Kasvuhalukkuus on suurinta nuorilla yrityksillä. Yrityksen iän noustessa kasvuhalukkuus 

laskee ja markkina-aseman säilyttämisen tavoitteleminen lisääntyy.  

 

 

 

HENKILÖSTÖ 

Vastaajayrityksistä 28 % arvioi palkkaavansa lisää työvoimaa vuoden 2020 loppuun 

mennessä, määrä on noussut edellisvuodesta. Työllistämisen ajureina ovat yrityksien 

liiketoiminnan sekä kysynnän kasvu. Vastaajista 69 % ilmoittaa henkilöstön määrän säilyvän 

ennallaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Erityisesti nuoret yritykset (alle 1v) sekä 5-9 

vuotta toimineet yritykset ovat palkkaamassa lisää henkilökuntaa. Nuorista yrityksistä 

puolet ilmoittaa palkkaavansa 2-9 työntekijää vuoden 2020 loppuun mennessä. 
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Yritykset hakevat osaajia edellisvuosien tapaan oman alansa tuotantotehtäviin. Eniten 

työvoimatarpeita on matkailun, majoituksen ja ravitsemuksen toimialoilla.  Vähiten 

työvoimatarpeita on maa-, metsä- ja kalatalouden aloilla.  

 

 

Eniten työvoimatarpeita on seuraavilla toimialoilla: 

1. Matkailu-, majoitus- ja ravitsemus 
2. Metalli- ja konepajateollisuus  
3. Muu teollisuus 
4. Kuljetus- ja varastointi 
5. It & viestintä 

 

Rekrytointimääriä toimialakohtaisesti: 

Aikomus palkata 1-9 työntekijää (%-osuus alan vastaajista): 

• Matkailu-, majoitus- ja ravitsemus 40 % 

• Muu teollisuus 38 % 

• It & viestintä 35 % 

• Metalli- ja konepajateollisuus 31 % 

• Muu palvelu 30 % 

• Kuljetus- ja varastointi 28  

• Sosiaali- ja terveysala 27 % 

• Rakentaminen 24 % 

• Tukku- ja vähittäiskauppa 23 % 

 

72%

11 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

1 %

1 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Emme hae uusia osaajia

Muu, mikä?

Kaupan -ja palvelualojen osaajat

Kunnossapito

It, ohjelmointi

Konepajatyöt

Kuljetusalan työt

Rakentaminen

Sosiaali- ja terveysala

Myynti- ja markkinointi

Suunnittelutyöt

Mille osaamisalueille yrityksenne on hakemassa uusia 
työntekijöitä?



SIVU 9 

Maa-, metsä- ja kalatalouden aloilla työvoimantarve on kyselyn mukaan vähäisintä, 85 % 

vastaajista ilmoittaa henkilöstön määrän säilyvän ennallaan. Työvoiman vähennystarpeita 

ilmoitti 3 % vastaajista, syitä olivat eläköityminen sekä heikentynyt kysyntä. 

Alakohtaisia osaajatarpeita: 

Matkailu-, majoitus- ja ravitsemus 

 Ravintola-ala 

 Siivous, myynti 

 Monitoimihenkilö 

Metalli- ja konepajateollisuus 

 Koneistaja 

 Tuotantotyöntekijä 

 Ndt -tarkastaja 

Kaupan- ja palvelualan osaajat 

 Siivooja 

 Siivousalan myyntityö 

 Autopeltiseppä 

 Taksinvälittäjä 

Rakentaminen 

 Restauroija 

Teollisuus 

 Kokoonpanija 

 Prosessityöntekijä 

 Tuotantotyöntekijä 

 Elektroniikkatyöntekijä 

 Sähkömies 

Maa- ja metsätalous 

 Karjanhoitaja 

It & viestintä 

 tuotekehittäjä 
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KANNATTAVUUDEN KASVU TOIMIALOITTAIN 

Toimialoittain tarkasteltuna vastaajat näkevät kannattavuuden kasvua seuraavasti (suluissa % 

-määrä toimialan vastaajista). 

 It- ja viestintä (50 %) 

 Matkailu-, majoitus- ja ravitsemus (50 %) 

 Muu teollisuus (50 %) 

 Kuljetus- ja varastointi (43 %) 

 Sosiaali- ja terveyspalvelut (36 %) 

 Tukku- ja vähittäiskauppa (30 %) 

 Muu palvelu (29 %) 

 Rakentaminen (21 %) 

 Metalli- ja konepaja (21 %) 

 Maa-, metsä- ja kalatalous (9 %) 

INVESTOINTIEN KASVU TOIMIALOITTAIN 

Toimialoittain tarkasteltuna vastaajat näkevät investointien kasvua seuraavasti (suluissa % -

määrä vastaajista). 

 Matkailu-, majoitus- ja ravitsemus (50 %) 

 Muu teollisuus (50 %) 

 It- ja viestintä (29 %) 

 Rakentaminen (28 %) 

 Sosiaali- ja terveyspalvelut (23 %) 

 Muu palvelu (22 %) 

 Kuljetus- ja varastointi (21 %) 

 Tukku- ja vähittäiskauppa (21 %) 

 Metalli- ja konepaja (21 %) 

 Maa-, metsä- ja kalatalous (21 %) 

HINTATASON KASVU 

Toimialoittain tarkasteltuna vastaajat näkevät hintatason kasvavan seuraavasti (suluissa % -

määrä vastaajista). 

 Kuljetus- ja varastointi (50 %) 

 Muu teollisuus (38 %) 

 Matkailu-, majoitus- ja ravitsemus (30 %) 

 Metalli- ja konepaja (26 %) 

 Muu palvelu (25 %) 

 Rakentaminen (24 %) 

 Tukku- ja vähittäiskauppa (23 %) 

 It- ja viestintä (15 %) 

 Sosiaali- ja terveyspalvelut (9 %) 

 Maa-, metsä- ja kalatalous (6 %) 
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LIIKEVAIHDON KASVU 

Liikevaihdon kasvuodotukset vuodelle 2020 ovat hieman piristyneet edellisvuodesta. 

Vastaajista puolet odottaa liikevaihdon kasvavan 1-15 % ja 34 %:lla ei ole kasvuodotuksia. 

Suurimmat liikevaihdon kasvuodotukset ovat edellisvuoden tapaan matkailu-, 

ravitsemus- sekä majoituksen toimialoilla, joissa puolet vastaajista odottaa 16 – 40 %:n 

liikevaihdon kasvua. Liikevaihdon kasvuodotukset euroissa ovat yllä mainituilla aloilla alle 

50 000 €.  

Liikevaihdon kasvuodotukset ovat heikoimmat maataloudessa, jossa 70 % ei odota 

liikevaihdon kasvua. Liikevaihdon heikot kasvuodotukset käyvät käsi kädessä alan 

kasvunäkymien kanssa. Maa-, metsä- ja kalataloudessa 15 % vastaajista arvioi toiminnan 

supistuvan ja 12 % arvioi toiminnan loppuvan lähivuosien aikana. Syinä toiminnan 

supistumiseen ja loppumiseen ovat eläköitymiset, maatalouspolitiikka sekä kannattavuus. 
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Kasvun ja kehittymisen keinot 

Myynti ja markkinointi nähdään ensisijaisena kasvun ja kehittymisen keinona kaikilla 

muilla toimialoilla, paitsi maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä sote-aloilla. Myynti ja 

markkinointi pitää sisällänsä myös yrityksen some- markkinoinnin sekä internet –sivut. 

Vahvimmin myynti ja markkinointi nähdään kasvun sekä kehittymisen keinona it- ja 

viestinnän (77 %), tukku- ja vähittäiskaupan (71 %) sekä matkailun (60 %) ja muun 

teollisuuden (60 %) toimialoilla. 

Maataloudessa ensisijainen kasvun ja kehittymisen keino on peltoalan ja karjan 

lisääminen, sote-alalla puolestaan osaamisen kehittäminen. Verkkokauppa nähdään 
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vahvimmin tukku- ja vähittäiskaupan, it- ja viestinnän sekä matkailu-, majoitus- ja 

ravitsemusaloilla kasvun ja kehittymisen keinoina. 

 

 

Kasvun ja kehittymisen keinoihin vaikuttaa yrityksen toimialan lisäksi myös yrityksen ikä. 

Nuoret yritykset hakevat yritystoiminnan alkuvaiheessa kasvua ja kehittymistä ensisijaisesti 

myynnin ja markkinoinnin keinoin, kuten muidenkin ikäluokkien yritykset. Alle 1 vuotta 

toimineista yrityksistä 33 % näkee kansainvälistymisen kasvun ja kehittymisen 

keinoina. Yrityksen iän noustessa kansainvälistymisen merkitys kasvun ja kehittymisen 

keinona vähenee radikaalisti.  

Yrityksen iällä on muutoinkin merkitystä kasvun ja kehittymisen keinoihin. Yritystoiminnan 

alkuvaiheessa korostuvat myynnin ja markkinoinnin lisäksi uudet tuotteet sekä 

työntekijöiden palkkaaminen ja kansainvälistyminen. Myynti ja markkinointi nähdään kasvun 

ja kehittymisen keinoina aina yhdeksän vuoden ikäisiin vastaajayritysiin saakka. Tämän 

jälkeen kasvun ja kehittymisen keinoina nousee myös johtamis- ja laatujärjestelmien 

kehittäminen, yrityskaupat, kone- ja laitehankinnat sekä automatisaatio ja robotiikka. 

Nuoret yritykset näkevät verkostoitumisen, uudet tuotteet ja palvelut sekä osaamisen 

kehittämisen vahvemmin kasvun ja kehittymisen keinoina, kuin pidempään 

yritystoimintaa harjoittaneet. 
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Millä tavoin yrityksenne hakee kasvua ja kehittymistä?
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Kasvun ja kehittymisen keinoissa on myös hieman seutukuntakohtaisia eroja. Suurimmat 

eroavuudet seutukuntakohtaisissa kasvun ja kehittymisen keinoissa on verkostoitumisessa. 

Pyhäjokiset yritykset kokevat vahvimmin verkostoitumisen kasvun ja kehittymisen 

keinona (23 % vastaajista). Vastaavaa luku Raahessa ja Siikajoella on alle 10 %. Pyhäjokiset 

yritykset kokevat myös kansainvälistymisen vahvimmin kasvun ja kehittymisen keinona. 

Vastaavasti työntekijöiden palkkaaminen koetaan Pyhäjoella vähiten kasvun ja kehittymisen 

keinoina verrattuna Raahen ja Siikajoen vastaajayrityksiin. 

Siikajoen vastaajayrityksissä osaamisen kehittäminen nousee vahvimmin kasvun ja 

kehittymisen keinoksi. Raahelaisissa vastaajayrityksissä johtamis- ja laatujärjestelmien 

kehittäminen sekä kone- ja laitehankinnat nousevat muita seutukuntia vahvemmin 

kasvun ja kehittymisen keinoiksi. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Myynti ja markkinointi (sis. some & internet sivut)

Uudet tuotteet tai palvelut

Osaamisen kehittäminen

Verkostoituminen

Työntekijöiden palkkaus

Johtamis- ja laatujärjestelmien kehittäminen

Kone- ja laitehankinnat

Verkkokauppa

Kansainvälistyminen

Kasvu ja kehittymisen haku yrityksen 
ikäluokittain

Yli 20 v. 10-20 v. 5-9 v. 1-4 v. Alle 1 v.
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Kasvun ja kehittymisen hidasteet 

Suurimpana kasvun ja kehittymisen hidasteena nähdään kilpailutilanne. Vahvimmin 

kilpailutilanne häiritsee muun teollisuuden, kuljetuksen ja varastoinnin sekä matkailun, 

majoituksen ja ravitsemuksen toimialoja. Matkailun toimialalla kilpailutilanne on 

kiristynyt, mikä käy ilmi siinä, että viime vuonna alan vastaajat eivät nähneet 

kilpailutilanteen hidastavan yrityksen kasvua ja kehittymistä ollenkaan. 

Henkilöstöresurssit hidastavat kasvua ja kehittymistä eniten it- ja viestinnän yrityksissä (55 

%) sekä metalli- ja konepajoilla (38 %). Vähiten henkilöstöresurssit hidastivat kasvua ja 

kehitystä maa-, metsä ja kalataloudessa (3 %). Henkilöstöresurssit ovat myös suurin kasvun ja 

kehittymisen hidaste nuorilla, alle vuoden toimineilla yrityksillä (50 %).  

Kysynnän heikentyminen on lisääntynyt viime vuodesta. Eniten kysyntä hidastaa yrityksen 

kehittymistä ja kasvua kuljetuksen- ja varastoinnin (23 %) sekä rakentamisen (24 %) 

toimialoilla. Tukku- ja vähittäiskaupan alalla nousee alueen väestökehitys vahvimmin 

yhdeksi kasvun ja kehittymisen hidasteista, muina kasvun ja kehittymisen hidasteina alan 

yritykset näkevät kilpailutilanteen ja kysynnän. 

Nuoret, alle 1 vuoden alalla toimineet yrittäjät näkevät kolme kasvun ja kehittymisen 

hidastetta; henkilöstöresurssit, kilpailutilanne sekä kysyntä. Yrityksen iän kasvaessa kasvun ja 
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kehittymisen hidasteet lisääntyvät ja mukaan astuu myös mm. yrittäjän oma työssä 

jaksaminen, mitä alle vuoden yrittäjänä toimineet eivät kokeneet minkäänlaisena kasvun ja 

kehittymisen esteenä. Oma työssä jaksaminen on kolmanneksi merkittävin kasvun ja 

kehittymisen hidaste 1-20 vuotta toimineilla yrityksillä. Yrityksen iän tästä lisääntyessä 

eläköityminen ja sukupolvenvaihdos nousee oman työssäjaksamisen tilalle kasvun ja 

kehittymisen hidasteeksi. 

 

Siikajokiset sekä Raahelaiset yritykset kokevat kilpailutilanteen vahvimmin kasvun ja 

kehittymisen esteenä, Pyhäjokiset puolestaan eläköitymisen /sukupolvenvaihdoksen. 

Maataloudessa kasvun ja kehittymisen kaksi suurinta hidastajaa ovat 

eläköityminen/sukupolvenvaihdos sekä kannattavuus. 
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Myynti- ja markkinointiresurssit

Muu, mikä?

Mitkä tekijät hidastavat yrityksenne 
kehittymistä tai kasvua?
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Toimialapuutteet 

Raahen seutukunnassa on paljon alihankinta- ja yhteistyöverkostoja etenkin teollisuuden 

toimialoilla. Yritysbarometrissa kartoitettiin kolmatta vuotta peräkkäin seutukunnan 

yrityksien näkemyksiä heidän kokemista toimialapuutteista alihankintaverkostoissaan. 

Tämän pohjalta Raahen seudun yrityspalvelut pyrkii reagoimaan esiin nouseviin 

toimialapuutteisiin vahvistamalla yrityksien alihankintaverkostoja. 

Toimialapuutteita kokevien vastaajayrityksien määrä oli edellisvuoden tasolla. Vastaajista 16 

% on kokenut toimialapuutteita ja määrä on hieman laskenut kolmen vuoden aikana. 

Seutukunnista toimialapuutteita koetaan eniten Raahessa. 

Suurimpia toimialapuutteita koetaan it- ja viestinnän sekä metalli- ja 

konepajateollisuuden aloilla. Vähiten toimialapuutteita koetaan rakentamisen sekä tukku- 

ja vähittäiskaupan toimialoilla.  

 

Esiin nousseita toimialapuutteita: 

 Tietokanta- ja ohjelmisto osaajat (tekoäly, koneoppiminen) 

 Jauhemaalaus isoille kappaleille 

 Metallialan alihankinta 

 Polymeeripinnoitus 

 Sorvaaja 

 Kangaskauppa 

 Kodinkonemyymälä 

 Suutari 

 Tapahtumatuottaja 

 Raskaan kaluston pesula 

 Maatalouskoneiden korjaaja 

 Peltoviljely / koneurakointi / renkipalvelu 

 Maatalouskauppa 

 Suoraan tiloilta myytävä tuote vähittäiskauppoihin 

 Siivousvälineiden ja siivousaineiden tukkukauppa 

 Ohutseinämäputken taivutus & jauhemaalaus & laserleikkaus & levyntyöstö samasta 

paikasta 

 Tulostuspalvelut 

 Rakennussuunnittelutoimisto 

 Kiinteistönhuolto 

 Teollisuuden kylmäurakointi 

84 %

16 %
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Ei

Kyllä

Puuttuuko alueeltamme sellaisia palveluita tai jonkin tietyn 
toimialan yrityksiä, joita tarvitsette alihankintaverkostossanne?
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Yrityksien toimintaympäristön / toimialan muutokset 

Yritysbarometrissa kartoitettiin seutukunnan yrityksien näkemyksiä siitä, minkälaisia 

muutoksia heidän toimintaympäristössä tai toimialalla on tapahtumassa, joihin yrityksen on 

oman näkemyksensä mukaan syytä varautua. 

Vastauksissa esiin nousivat seuraavat toimintaympäristöjen muutostekijät, joihin yritykset 

näkevät toiminnassaan syytä varautua: 

1. Kiristynyt tai epäterve kilpailutilanne 

2. Lainsäädäntö & Eu-tukipolitiikka 

3. Osaavan työvoiman löytyminen 

4. Digitalisoituminen 

5. Ydinvoimala 

6. Verkkokauppa 

7. Kivijalkamyymälöiden väheneminen & kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos 

8. Eläköityminen 

9. Väestökehitys 

Tukku- ja vähittäiskaupan alalla kiristynyt kilpailutilanne on suurin toimintaympäristössä 

vaikuttava tekijä, johon yritykset kokevat tarvetta varautua. Kilpailutilanteen kiristymiseen 

vaikuttavat mm. verkkokaupan yleistyminen, mikä aikaansaa kuluttajien ostokäyttäytymisen 

muutosta. Myös isot ketjut, ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilökunnan löytäminen sekä 

seutukunnan alavireisyys ovat tekijöitä, jotka ovat vaikuttavia muutostekijöitä toimialalla.  
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Kyllä

Ei

Puuttuuko alueeltamme sellaisia palveluita tai jonkin tietyn 
toimialan yrityksiä, joita tarvitsette alihankintaverkostossanne?

It,viestintä Kuljetus,varastointi
Maatalous,metsätalous,kalatalous Matkailu,majoitus,ravitsemus
Metalli,konepaja Muu teollisuus
Rakentaminen Sote
Tukku&vähittäiskauppa Muu palvelu


