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1.

Seurantaindikaattorit

INDIKAATTORI

”NYT”

MUUTOS EDELLISEEN %

Aloittaneet yritykset (Asiakastieto: luku
muodostettu 11.1.2019, pvm 31.12.2018) ks.

2404 (2018)*
600 (Q2/2018)

+10,2 % (2017)
+16,7 % (Q2/2017)

Kasvuyrityksiä
(Tilastokeskus) sk.

Suppea*: 69 (2013-2016)
Laaja**: 535 (2013-2016)

+16,9 % (2012-2015)
-5,6 % (2012-2015)

Henkilöstön määrä kasvuyrityksissä
(Tilastokeskus) sk.

Suppea*: 6 569 (2013-2016)
Laaja*: 14 902 (2013-2016)

Startup-yrityksiä

Startup-yritysten määrä: 283 ***

-

Henkilöstön määrä startupeissa
(Vainu**) ks.

253 (elokuu 2018)
(n=55)

-

Liikevaihto valmistava teollisuus
(Tilastokeskus) ks.

7 993,5 milj. € (2016)

-0,3 % (2015)

Liikevaihto ICT
(Tilastokeskus) ks.

1 821 milj. € (2016)

+ 0,7 % (2015)

Liikevaihto terveys ja hyvinvointi
(Tilastokeskus) ks.

1 269,3 milj. € (2016)

+ 5,3 % (2015)

Liikevaihto elämystalous
(Tilastokeskus) ks.

1 564,6 milj. € (2016)

+ 6,6 % (2015)

Liikevaihto luovat alat
(Tilastokeskus) ks.

662,1 milj. € (2016)

- 4,3 % (2015)

ks.= Tampereen kaupunkiseutu
sk. = Tampereen seutukunta
mk. = Pirkanmaan maakunta
* Oy, Osk, Tmi, Ay ja Ky,
kaupparekisteripvm 1.1.-31.12.2018
** Suppea määritelmä: Yrityksen
alkutyöllisyys vähintään 10 hlöä
kasvukauden alussa ja
keskimääräinen kasvuvauhti 20 %/
vuosi kasvukauden ajan. Laaja
määritelmä: Yrityksen alkutyöllisyys
vähintään 3 hlöä kasvukauden alussa
ja keskimääräinen kasvuvauhti 10 % /
vuosi kasvukauden ajan.
*** Startup-yritysten seuraamiseen ei
ole toistaiseksi olemassa selkeää
tilastolähdettä. Vainun palvelu
tunnistaa startup-yrityksiä
kehittämällään, oppivalla algoritmillä
joka pohjautuu aiemmin
tunnistettuihin startupeihin.

1.

Seurantaindikaattorit

INDIKAATTORI

”NYT”

MUUTOS EDELLISEEN %

Työttömyysaste
(TEM) ks.

8,5 (11/2018)
12,7 (ka. 2017)

-2,9 %-yksikköä (11/2017)
-0,1 %-yksikköä (10/2018)

Tekesin TKI-rahoitus yrityksille mk.

40 203 881 € (2017)

+5,8 % (2016)

Vientiyritykset (Tilastokeskus) mk.

603 (2016)

-3,8 % (2015)

Tuontiyritykset
(Tilastokeskus) mk.

1 324 (2016)

+2,7 % (2015)

Ulkomaisten matk. yöpymiset
(Tilastokeskus) mk.

99 412 (2017)
9 012 (10/2018e)

+ 7,5 % (2016)
+ 29,3 % (10/2017)

Elinkeinopoliittinen mittaristo
(Suomen Yrittäjät)

6,9 (Pirkanmaa 2018)
6,1 ( Tampere 2018)

6,6 (Pirkanmaa 2016)
6,4 ( Tampere 2016)

Kuntaranking
(EK) sk.

7. Sija (2017)
67 pistettä (2017)

7. Sija (2015)
62 pistettä (2015)

Aktiiviset toiminnassa olevat yritykset

25 421 (31.12.2018)

+3,2 % (31.12.2017)

Kansainvälisten tapahtumien määrä

Tätä indikaattoria kehitetään
yhteistyössä Visitin kanssa

ks.= Tampereen kaupunkiseutu
sk. = Tampereen seutukunta
mk. = Pirkanmaan maakunta

2.

Y R I T Y KS E T
a) Yrityskanta
b) Kasvuyritykset
c) Startupit
d) Myönnetty Business Finland -rahoitus yrityksille
e) Yritykset ja investoinnit konsernilajeittain
f) Riskirahoitus yrityksille

2a.

Yrityskanta

Aloittaneiden yritysten määrä nousi
Tampereen kaupunkiseudulla 9,8 prosenttia
vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna.
Suotuisa kehitys on jatkunut alkuvuonna
2018: ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana uusien yritysten nettolisäys oli peräti
412 yritystä (+75 %).
Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi vuonna
2017 kaikissa ja Q1/2018 lähes kaikissa
kaupunkiseudun kunnissa. Kaiken kaikkiaan
Tampereen kaupunkiseudulla vuonna 2017
aloittaneita yrityksiä oli 2123. Q1/2018 aloitti
747 yritystä.
Alkuvuonna 2018 uusia yrityksiä oli eniten
ammatillisen toiminnan (osuus aloittaneista
yrityksistä 19 %), kaupan (14 %) ja
rakentamisen (8 %) toimialoilla. Samoilla
aloilla myös yritystoiminta päättyi useimmin
( 17 %, 19 % ja 11 % päättyneistä yrityksistä).

Tilastokeskuksen mukaan muutos ”Aloittaneet ja lopettaneet yritykset” tilaston lähdetiedoissa vääristää lopettaneiden yritysten
lukumääriä vuoden 2017 toiselta neljännekseltä alkaen. Tästä johtuen päivittyneitä (Q1/2017 tuoreempia) tietoja lopettaneista
yrityksistä, yritysten nettolisäyksestä ja yrityskannasta ei ole tällä hetkellä saatavilla.

2a.

Yrityskanta

Tilastoinnista johtuen 2016 on
viimeisin kokonainen vuosi, josta
tietoja on saatavissa.
Vuonna 2016 nettolisäys oli
suurinta informaatio- ja
viestintäalan, kaupan sekä
”muiden palveluiden”
yrityksissä. Kuljetus- ja
varastointialan yrityksissä
puolestaan nettolisäys jäi eniten
miinuksen puolella.
Kokonaisuudessaan nettolisäys
vuonna 2016 oli 266 yritystä
(2015: 158).

Tilastokeskuksen mukaan muutos ”Aloittaneet ja lopettaneet yritykset” tilaston lähdetiedoissa vääristää lopettaneiden yritysten
lukumääriä vuoden 2017 toiselta neljännekseltä alkaen. Tästä johtuen päivittyneitä (Q1/2017 tuoreempia) tietoja lopettaneista
yrityksistä, yritysten nettolisäyksestä ja yrityskannasta ei ole tällä hetkellä saatavilla.

2a.

Yrityskanta

Tilastokeskuksen mukaan muutos ”Aloittaneet ja lopettaneet yritykset” tilaston lähdetiedoissa vääristää lopettaneiden yritysten
lukumääriä vuoden 2017 toiselta neljännekseltä alkaen. Tästä johtuen päivittyneitä (Q1/2017 tuoreempia) tietoja lopettaneista
yrityksistä, yritysten nettolisäyksestä ja yrityskannasta ei ole tällä hetkellä saatavilla.

2a.

Aktiivisten yritysten määrä

42 598

25 421

YRITYSKANTA YHT

AKTIIVISIA YRITYKSIÄ YHT

(Tre, Lempäälä, Vesilahti, Pirkkala,
Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Orivesi ja
yritysmuodot tmi, osk, oy, ky ja ay)

(tila aktiivinen, kaupparekisterin pvm
31.12.2018 asti, yritysmuodot ja
kunnat, vuonna 2017: 24 633 kpl,
muutos +3,2 %)

59,7%

AKTIIVISET
YRITYKSET
yrityskannasta

2b.

Kasvuyritykset

Kasvukaudella 2013-2016 sekä pirkanmaalaisten että Tampereen
seutukunnan kasvuyritysten* määrä putosi hieman edelliseen
kasvukauteen verrattuna. Pirkanmaalla kasvuyritysten määrä putosi
6,9 % ja Tampereen seutukunnalla 5,6 % kasvukauteen 2012-2015
verrattuna.
OECD:n ja Eurostatin suosiman kasvuyritysmääritelmän mukaisia
kasvuyrityksiä (alkutyöllisyys väh. 0 hlöä ja kasvuvauhti 20 %/vuosi)
Tampereen seutukunnan alueella oli 69, kun kasvuyrityksiä laajemmalla
määrittelyllä* oli 535.
Kaupunkiseudulla kasvuyrityksiä* oli eniten rakentamisen (18,3 %),
kaupan (17,0 %) ja ammatillisen toiminnan (14,6%) aloilla. Ns. virallisia
kasvajia oli eniten rakentamisen (21,7 %), hallinto- ja tukipalveluiden
(20,3 %) sekä informaation ja viestinnän (15,9 %) aloilla.
*Kasvuyrityksillä tarkoitetaan tässä yrityksiä joiden alkutyöllisyys kasvukauden alussa vähintään
kolme henkilöä ja henkilöstön kasvu oli keskimäärin 10 % vuodessa kolmen vuoden jaksossa
mitatun kasvukauden ajan.

2c.

Startupit

Startup-yritysten seuraamiseen ei ole toistaiseksi olemassa selkeää
tilastolähdettä. Startup-yritysten lukumäärä arvio 31.12.2018 on 283 yritystä.
Luku on muodostettu manuaalisesti perustuen Vainun 8/2018 startup-dataan,
puhelinhaastatteluihin ja muuhun itse tehtyyn yrityskontaktointiin.
Vainun palvelu on tunnistanut startupeja hyödyntäen koneoppimista. Vuonna
2016 yhteistyössä Tekesin ja TEM:n kanssa kehitetty hakualgoritmi hyödynsi
internetin avointa dataa sekä julkisia tietokantoja analysoidakseen Suomessa
syntyviä ja toimivia startup-yrityksiä. Sovelluksen toiminta pohjautui
koneoppimiseen, jossa opetusaineistona käytettiin aiemmin tunnistettuja
startupeja. Hakualgoritmi pohjautui muun muassa yrityksen ikään,
liikevaihdon kehitykseen sekä yrityksen keräämiin rahoituksiin. Vainu-palvelu
on lopettanut startup-algoritmin käytön ja viimeisin Vainun avulla
muodostettu data on saatavissa 31.8.2018.
Tunnistetuista startupeista 55:sta on saatavilla tietoja henkilöstön
määrästä. Viimeisimmän saatavilla olevan tiedon perusteella nämä 55
startupia työllistävät yhteensä 253 henkilöä. Suurin osa näistä yrityksistä
työllistää alle 5 henkilöä.

2d.

Myönnetty Business Finland -rahoitus yrityksille

Business Finlandin* Pirkanmaalle myöntämän tkirahoituksen määrä nousi vuonna 2017 edelliseen
vuoteen verrattuna 8,2 %. Yrityksille myönnetyn tkirahoituksen määrä kasvoi 5,8 %.
Business Finland myönsi pirkanmaalaisille yrityksille
yhteensä 40,2 miljoonaa euroa tki-rahoitusta vuonna
2017.
Myönnetystä rahoituksesta 60,5 % oli avustusta ja 39,5
% lainaa. Lainaperusteisen rahoituksen osuus nousi noin
10 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.

* Aiemmin Tekesin myöntämä rahoitus

Kokonaisrahoitus
40,2 miljoonaa euroa
39,5 % lainaa
60,5 % avustusta

2d.

Myönnetty Business Finland
-rahoitus yrityksille

Yrityksille myönnetyn tki-rahoituksen osuus kaikesta tkirahoituksesta pysyi edellisen vuoden tuntumassa. Vuonna 2017
yrityksille myönnetyn rahoituksen osuus oli 73,9 %, vuonna
2016 osuus oli 75,6 %.
Eniten tukea myönnettiin informaation ja viestinnän (24,8 %),
teollisuuden (24,0 %) sekä ammatillisen toiminnan (21,2 %)
toimialoille.
Rahoitusta saaneista yrityksistä suurin osa oli mikroyrityksiä
(56,5 %) sekä pienyrityksiä (24,0 %). Kokonaisuudessaan Tekesin
tki-rahoitusta myönnettiin 363 yritykselle. Rahoitusta saaneiden
yritysten määrä kasvoi noin 23 prosentilla.

2d.

Myönnetty Business Finland -rahoitus yrityksille

Business Finlandin myöntämä
TKI-rahoitus yrityksille
toimialoittain 2017,
PIRKANMAA
Osuus % yrityksille myönnetystä
rahoituksesta

Lähde: Business Finland

Myönnetty Business Finland -rahoitus yrityksille

2d.

Muut,
ei Pirkanmaa

Virrat

Parkano

4

2

Ylöjärvi
Hämeenkyrö

Ikaalinen

13

Nokia

4

Pirkkala

Urjala

1

2

6

207

3

Kangasala

9

Pälkäne

Lempäälä

8

Orivesi

Tampere

14

Sastamala

2

Ruovesi

15

2

61

MänttäVilppula

Akaa

1

Valkeakoski

5

3

Rahoitusta sai yhteensä 362 yritystä

2e.

Yritykset konsernilajeittain

Ulkomainen tai kotimainen konsernisuhde oli 4,5
prosentilla yrityksistä vuonna 2016.
Konsernisuhteessa olevia yrityksiä oli 2,9
prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.
Konsernisuhteessa vuonna 2016 oli 1 149 yritystä.

MUUTOS 2015-2016

+ 2,3 %

+ 6,8 %

- 0,2 %

KOTIMAISET
KONSERNISUHTEET

ULKOMAISET
KONSERNISUHTEET

ILMAN
KONSERNISUHDETTA
OLEVIEN MÄÄRÄ

2e.

Investoinnit konsernilajeittain

Yritysten tekemät nettoinvestoinnit kasvoivat huimat 58,8 %
vuodesta 2015 vuoteen 2016. Nettoinvestointeja vuonna
2016 tehtiin 1 179 miljoonalla eurolla.
Ulkomaiseen konserniin kuuluvien yritysten tekemien
investointien määrä putosi 16,1 prosentilla, kotimaiseen
konserniin kuuluvien yritysten investoinnit sen sijaan lähes
kolminkertaistuivat. Ilman konsernisuhdetta olevien
yritysten nettoinvestoinnit nousivat niin ikään 31,1
prosentilla. Ilman konsernisuhdetta olevien yritysten
nettoinvestoinnit kattoivat 33,4 prosenttia kaikista
investoinneista. Ulkomaiseen konserniin kuuluvien
yritysten tekemät nettoinvestoinnit kattoivat 16,5
prosenttia ja kotimaiseen konserniin kuuluvien yritysten
nettoinvestoinnit 50,0 prosenttia.
*Nettoinvestoinnit: Aineellisen käyttöomaisuuden lisäykset - Aineellisen
käyttöomaisuuden vähennykset + Aineettoman käyttöomaisuuden lisäykset Aineettoman käyttöomaisuuden vähennykset

3.

U L KO M A A N K AU P PA
a) Vienti- ja tuontiyritykset
b) Viennin kohdealueet

3a.

Vienti- ja tuontiyritykset

3a.

Vienti- ja tuontiyritykset
Lähde: Pirkanmaan liiton selvitys, Vainu

Vainun keräämien tietojen mukaan Tampereen
kaupunkiseudulla sijaitsee 295 Tullin
rekisteröimää vientiyritystä*.
Näistä lähes 2/3 toimii** Tampereella, noin 8 %
Pirkkalassa ja 7 % Nokialla ja Ylöjärvellä.
(Tilanne 8.1.2019)
*Rekisteröityminen on pakollista yrityksille, joilla on
vähintään 5 vientilähetystä vuoden aikana.
** Kuntatieto perustuu yrityksen posti- ja
käyntisoitetietoihin

3a.

Vienti- ja tuontiyritykset
Lähde: Pirkanmaan liiton selvitys, Vainu

Vainun tunnistamista, Tullin rekisteröimistä
vientiyrityksistä enemmistö toimii:
• teollisuudessa (44 %)
• kaupan alalla (33 %)
• sekä ammatillisen toiminnan alalla (9 %)
(Tilanne 9.1.2019)

3b.

Viennin kohdealueet

Viennin kohdealueista vuonna 2016 suosituin oli ”muu
Eurooppa”* kohdealueelle vievien yritysten määrän suhteen
tarkasteltuna, lähes yhtä suosittu kohdealue oli Aasia.
Kohdealueelle vievien yritysten määrä kasvoi ainoastaan
”muut”-kohderyhmän alueille( +11,7 %). Suurin pudotus
vientiyritysten määrässä tapahtui Amerikkaan vievien yritysten
määrässä (-10,6 %).
*sis. Venäjä

4.

K A N SA I N VÄ L I SY YS
a) Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset
b) Lentomatkustajat Tampere-Pirkkalassa
c) Kansainväliset opiskelijat ja tutkijat
d) Logistiikkayhteydet ja tavaraliikenteen kuljetusvirrat -kartta

4a.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset

4b.

Lentokenttämatkustajat Tampere-Pirkkalan lentokentällä

4c.

KV-opiskelijat ja tutkijat

Vuonna 2017 ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä
Pirkanmaalla väheni 6,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Ulkomaisten opiskelijoiden määrä väheni ammattikorkeakoulututkintojen osalta 8 %, ylemmissä korkeakoulututkinnoissa 14 % ja
tohtoritutkinnoissa 2 %. Sen sijaan ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen osalta ulkomaisten opiskelijoiden määrä nousi peräti
156 % ja alemmissa korkeakoulututkinnoissa 42 %.
Ulkomaisten tutkijoiden määrä Tampereen korkeakouluissa väheni
vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna 6,2 %.

4d.

Logistiikkayhteydet
Kuva alla: Pirkanmaan liitto/ R. Rissanen

Tavaraliikenteen kuljetusvirrat 2017
Lähde: Suomen rautatietilasto ja Traficom

5.

T YÖVO I M A ( j a o s a a m i n e n )
a) Työttömyysaste
b) Ulkomainen työvoima
c) Työnhakijat ammattiryhmittäin
d) Alueella työssäkäyvät toimialoittain
e) Avoimet työpaikat

5a.

Työttömyysaste

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta* kunnittain kuukauden lopussa

Lähde: Tilastokeskus / TEM
Työnvälitystoimisto
*Työttömien työnhakijoiden osuutta
työvoimasta kuntatasolla ja kuntiin
perustuville muille alueille laskettaessa
käytetään Tilastokeskuksen
työssäkäyntitilaston uusinta kyseisenä
ajankohtana saatavilla olevaa
työvoimaa, joka on yleensä kaksi vuotta
vanha. Eli esim. vuoden 2012 joulukuun
työttömien työnhakijoiden osuudessa
työvoima oli vuoden 2010 lopullinen
työssäkäyntitilaston kunnittainen
työvoima. Vuonna 2017 työvoimana
käytetään työssäkäyntitilaston vuoden
2015 lopullista tietoa.

5b.

Ulkomainen työvoima

5c.

Työnhakijat ammattiryhmittäin

Vuonna 2017 eniten työnhakijoita oli palvelu-, myyntija hoitotyöntekijöissä, joita oli 20,7 % kaikista
työnhakijoista. Toiseksi eniten työnhakijoita oli
rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöissä (17,6 %).
•
•

•

Työnhakijoiden määrä putosi kokonaisuudessaan
2,1 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.
Työnhakijoiden määrä putosi eniten sotilaissa
(-9,4 %) ja rakennus-, korjaus- ja
valmistustyöntekijöissä (-7,2 %).
Työnhakijoiden määrä kasvoi palvelu-, myynti- ja
hoitotyöntekijöissä (4,1 %) sekä asiantuntijoissa
(1,0 %).

5d.

Alueella työssäkäyvät*
toimialoittain

*Työpaikkojen määrä alueella/kunnassa

Alueella työssäkäyvien eli työpaikkojen määrä kasvoi
vuonna 2016 sekä Pirkanmaalla (+0,7%) että
erityisesti Tampereen kaupunkiseudulla (+1,1%).
Kunnista eniten työpaikkamääräänsä kasvattivat
Pirkkala (5,5 %), Nokia (2,3 %), Ylöjärvi (1,9 %) ja
Lempäälä (1,8 %). Tampereen kasvu oli 0,9
prosenttia. Työpaikat vähenivät hitusen Kangasalla (0,2 %) ja selvemmin Orivedellä (-3,1 %) ja
Vesilahdessa (-4,5 %).

5d.

Alueella työssäkäyvät*
toimialoittain

*Työpaikkojen määrä alueella/kunnassa

Tampereen kaupunkiseudun työpaikoista suurin
osa on terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikkoja
(18 %), teollisuuden työpaikkoja (14 %) sekä
kaupan alan työpaikkoja (11 %).

5d.

Alueella työssäkäyvät*
toimialoittain

*Työpaikkojen määrä alueella/kunnassa

Vuonna 2016 työpaikat lisääntyivät eniten erilaisissa
ammatillisissa ja liike-elämää ja hallintoa tukevissa palveluissa.
Myös rakentamisen, informaation ja viestinnän, majoitus- ja
ravitsemistoiminnan sekä elämysalojen työpaikat lisääntyivät
selvästi.
Teollisuuden työpaikkojen vähentyminen jatkui. Myös mm.
julkisen hallinnon ja koulutuksen työpaikkamäärä supistuivat.
Tampereen kaupunkiseudun toimialoittaiset muutosprosentit
vuonna 2016 on esitetty kuviossa. Supistuneet alat punaisella.

5e.

Avoimet työpaikat

5e.

Avoimet työpaikat

businesstampere.com
@BusinessTampere
#businesstampere
Tilaa uutiskirjeemme!

businesstampere.com
@BusinessTampere
#businesstampere

