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1a. Seurantaindikaattorit
INDIKAATTORI ”NYT” MUUTOS EDELLISEEN %

Aloittaneet yritykset (Tilastokeskus) ks.
Aloittaneet yritykset (Yritystietopalvelu) ks.

+2750 (2019); +1513  (Q1-Q2/2020)
+2269 (2020)

+10,2 %  (2018); +8,7 (Q1-Q2/2019)

Kasvuyrityksiä
(Tilastokeskus) sk.

Suppea*: 107  (2015-2018)
Laaja*: 679  (2015-2018)

+16,1 % (2014-2017)
+28,9 % (2014-2017)

Henkilöstön määrä kasvuyrityksissä 
(Tilastokeskus) sk.

Suppea*:  10 704 (2015-2018)
Laaja*: 22 875 (2015-2018)

Startup-yrityksiä**
(Business Tampere) ks.

220 +27,9 %; edellinen 172

Henkilöstön määrä startupeissa
(Business Tampere, Vainu.io) ks.

1249 +5,3%; edellinen 1186

Liikevaihto valmistava teollisuus
(Tilastokeskus) ks.

8 852 milj. € (2018) + 3,2 %  (2017)

Liikevaihto ICT 
(Tilastokeskus) ks.

1 859 milj. € (2018) - 1,6 % (2017)

Liikevaihto terveys ja hyvinvointi
(Tilastokeskus) ks.

1 469 milj. € (2018) + 3,1 %  (2017)

Liikevaihto elämystalous
(Tilastokeskus) ks.

1 655 milj. € (2018) + 5,8 % (2017)

Liikevaihto luovat alat (Tilastokeskus) ks.
Liikevaihto kustannustoiminta
Liikevaihto elokuvien, video- ja televisio-
ohjelmien tuotanto ja jälkituotanto

732,3 milj. € (2018)
126,4 milj. € (2018)
7,5 milj. € (2018)

+ 10,7 % (2017)
+ 47,2 % (2017) 
+ 26,4 % (2017)

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

*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.

**Vuoden 2020 listalla mukana Business 
Tampereen CRM:n Startup-yritykset 



1b. Seurantaindikaattorit
INDIKAATTORI ”NYT” MUUTOS EDELLISEEN %

Työttömyysaste 
(TEM) ks.

12,4%  (10/2020)
12,0%  (1-10/2020)

+ 3,4 %-yksikköä  (10/2019)
+ 2,4 %-yksikköä  (1-10/2019)

Tutkimus- ja kehittämismenot 
yhteensä (Tilastokeskus) sk.

736,4 milj. euroa (2019) +6,6 % (2018)

Business Finlandin TKI-rahoitus 
yrityksille mk.

37,5 milj. euroa  (2019) - 24,1 %  (2018)

Vientiyritykset (Tilastokeskus) mk.
Vientiyritysten toimipaikat (Tulli) mk.

632 (2017)*
1653 (2019)

+4,8 % (2016)
- 1,0 % (2018)

Tuontiyritykset (Tilastokeskus) mk.
Tuontiyritysten toimipaikat (Tulli) mk.

1 363  (2017)*
3702(2019)

+2,9 %  (2016)
+2,5 % (2018) 

Ulkomaisten matk. yöpymiset 
(Tilastokeskus) mk.

31769 (2020) - 69 % (2019)

Yrittäjien kuntabarometri (ent. ELPO)**
(Suomen Yrittäjät)

3,05 (Pirkanmaa 2020)
2,67 ( Tampere 2020)

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

Kuntaranking
(EK) sk.

8. sija (2019)
64 pistettä (2019)

7. Sija (2017)
67 pistettä (2017)

Aktiiviset toiminnassa olevat yritykset
(päätoimipaikka Pirkanmaalla)

37 132 (BT Yritystietopalvelu, 
11.8.2020)

+4,9 % (20.1.2020)

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

*Tilastokeskus ei enää tuota tätä 
tietoa osana Toimialoittaista 
yritystietopalvelua, joten oheen 
lisätty Tullin tilastopalvelusta saadut 
luvut 

**Elinkeinopoliittinen mittaristo 
(ELPO) on muuttunut vuonna 2020 
Yrittäjien kuntabarometriksi. Samalla 
arviointiasteikko on muuttunut: 1-5 
(ennen 4-10). 



2.  Yr i tykset

1. Yrityskanta ja uudistuminen

2. Kasvuyritykset

3. Startupit

4. Myönnetty Business Finland -rahoitus yrityksille

5. Yritykset ja investoinnit konsernilajeittain

6. Riskirahoitus yrityksille



*) Nettolisäys on aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten välinen 
erotus.

2a. Yrityskannan uusiutuminen 

Aloittaneiden yritysten määrä laski 14 prosenttia 
Tampereen kaupunkiseudulla vuonna 2020 
edellisvuoteen verrattuna. Uusia yrityksiä syntyi 
yhteensä 2 291 (2019: 2671 yritystä).

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi vuonna 2020 
lähes kaikissa kaupunkiseudun kunnissa. Positiivinen 
poikkeus on Vesilahti, sen aloittaneiden yritysten 
määrä kasvoi neljästä 22 yritykseen. Tampereen 
aloittaneiden yritysten lukumäärä määrä säilytti 
vuoden 2019 tason. 

Vuoden 2020 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä 
kuitenkin perustettiin kaikissa kaupunkiseudun 
kunnissa enemmän yrityksiä kuin vastaavana aikana 
vuotta aiemmin (lähde: Tilastokeskus).
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Lähde: Tilastokeskus

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset sekä nettolisäys Tampereen 
kaupunkiseudulla vuosina 2014-2020

*) Nettolisäys on aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten välinen erotus.



2a. Aktiivisten yritysten määrä

Kangasala, Lempäälä, Nokia, 
Orivesi, Pirkkala, Tampere, 

Vesilahti, Ylöjärvi ja yritysmuodot 
tmi, osk, oy, ky ja ay
Vuoden 2020 aikana

Yritys on aktiivinen, kun se on rekisteröity 
kaupparekisteriin ja vähintään yhteen 
toiseen rekisteriin (ALV-rekisteriin, 
ennakkoperintärekisteriin tai työntantaja
rekisteriin) eikä sillä ole mitään 
erityistilannetta (konkurssi, saneeraus, 
selvitystila, toiminta keskeytynyt tai 
toiminta lakannut). 

47733 2220
Sivutoimipaikkojen lukumäärä 
Tampereen kaupunkiseudun 

yritystietopalvelussa.
Pvm 15.1.2021

37 536
Aktiivisten yritysten määrä 

Tampereen kaupunkiseudun 
yritystietopalvelussa.

Pvm 15.1.2020

YRITYSKANTA YHTEENSÄ

Mukana aktiivisten yritysten 
sivutoimipaikat, jotka sijaitsevat 
kaupunkiseudun kunnissa. 

AKTIIVISIA YRITYKSIÄ SIVUTOIMIPAIKAT

Lähde: Business Tampere Yritystietopalvelu
https://yritystieto.businesstampere.fi/

Yritystietopalvelussa käytetyssä Alma Talentin aineistossa 
tilakäsittely perustuu YTJ:n ja Verottajan näkemyksiin.

https://yritystieto.businesstampere.fi/


2b. Kasvuyritykset
Kasvuyritysten määrä on ollut vahvassa kasvussa. Kehitys on ollut suotuisaa kaikissa 
eri yrityskokoluokissa seudulla. 

Virallinen määritelmä kasvuyritykselle on, että yritys työllistää vähintään kymmenen 
henkilöä kasvukauden alussa, ja työllistävyys kasvaa keskimäärin yli 20 prosenttia 
vuodessa. Tällaisia kasvuyrityksiä oli Tampereen seudulla 107 yritystä (+29 % 
edelliskaudesta). Tuorein Tilastokeskuksen ja TEM:n tilastoima kasvukausi koskee 
vuosia 2015-2018.

Pienempien, eli lähtötyöllisyydeltään vähintään kolmen henkilön, ja vähintään 20 
prosentin km. vuosikasvuun yltäneiden kasvuyritysten määrä kasvoi 13 %. 

Tällaisia yrityksiä on seudulla 307. 

Kymmenen prosentin km. vuosikasvu ylittyi peräti 679:llä pienemmän kokoluokan 
yrityksellä (+16 %). 

Kasvuyritykset sijoittuvat yleisimmin rakentamisen, kaupan, erilaisten ammatillisten 
ja liike-elämän tukipalvelujen aloille sekä informaation ja viestinnän aloille. 
Tuoreimmalla kasvukaudella terveys- ja sosiaalipalvelujen kasvuyritysten määrä 
kasvoi useammalla yrityksellä sekä virallisten kasvuyritysten että pienten 
kasvuyritysten joukossa. 

Pienet kasvuyritykset: 
alkutyöllisyys 3 hlöä, kasvua yli 10 %/v.

Viralliset kasvuyritykset: 
alkutyöllisyys 10 hlöä, kasvua yli 20 %/v.

Kasvuyritysten määrän kehitys
Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelu



2c. Startupit

Tampereen kaupunkiseudulla sijaitsee 220 startup-
yritystä. Startupeja on tunnistettu mm. Tampereen 
startup-tutkimuksien yhteydessä, startup-
tapahtumien osallistujien perusteella, perustettujen 
yritysten tilastollisten tausta-analyysien avulla ja 
Vainu.io:n avulla.* 

Tunnistettujen startup-yritysten työllistävä vaikutus 
on 1249 (startup-yrityslistan henkilöstömäärän 
lähteenä Vainu.io). Enin osa on pieniä tai pienehköjä 
kasvuhakuisia yrityksiä, mutta startupiksi luokittuu 
myös jo joitain hyvin työllistäviä yrityksiä. 
Monipaikkaisissa yrityksissä osa henkilöstöstä voi 
työskennellä muualla kuin kaupunkiseudulla. 

*Startup-yritysten seuranta on toistaiseksi ollut haastavaa, koska 
startupeille ei ole olemassa virallista määritelmää, eikä seurantaan 
yksiselitteistä tilastolähdettä tai -rekisteriä. 



2d. Tutkimus- ja kehittämismenot 
Tampereen seutukunnassa

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytetyt menot jatkoivat kasvua 
samaa tahtia edellisvuoteen verrattuna (+6,6 %) vuoden 2019 aikana 
Tampereen seutukunnassa. Menoihin lasketaan yhteen yrityksissä, 
korkeakoulusektorilla sekä muulla julkisella sektorilla käytetyt TKI-
toiminnan menot. Enin osa panoksista käytetään yrityssektorilla.

Yrityksien TKI-menot jatkoivat suotuisaa kehitystään (+8,3 %) vuonna 
2019. Yrityksissä käytettiin tutkimus- ja kehittämistoimiin yhteensä 
515 miljoonaa euroa, mikä on 70 % kaikista alueen menoista. Alueen 
vahvan korkeakoulusektorin osuus on 26 %. 

Kaiken kaikkiaan Tampereen kaupunkiseudulla panostettiin 736 
miljoonalla eurolla TKI-toimiin vuonna 2019. 



2d. Business Finland -rahoitus yritysten TKI-toimintaan

Business Finlandin (ent. Tekesin)  Pirkanmaalle 
myöntämän tki-rahoituksen arvo laski 22 % 
vuonna 2019. Rahoitusta suuntautui alueen 
toimijoille yhteensä 51,5 miljoonaa euroa. Tästä 
73 prosenttia kohdistui yrityssektorille. 

Business Finland myönsi pirkanmaalaisille 
yrityksille yhteensä  37,5 miljoonaa euroa tki-
rahoitusta vuonna 2019, mikä on lähes 12 
miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän (- 24 
%). 

Myönnetystä rahoituksesta 71 % oli avustusta ja 
29 % lainaa. Lainaperusteisen rahoituksen osuus 
jatkoi edelleen laskemistaan (5 %-yksikköä). 



2d. Business Finland -rahoitus yritysten 
TKI-toimintaan

Business Finlandin  tki-rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 359 
pirkanmaalaisyritykselle. Rahoitusta saaneiden yritysten määrä kasvoi 
kahdella yrityksellä. Rahoituksen määrä kuitenkin supistui.

Yleisimmin tukea myönnettiin teollisuuden (29 %), informaation ja 
viestinnän (22 %) sekä ammatillisen toiminnan (16 %) toimialojen yrityksille.  
Sekä informaation ja viestinnän että ammatillisen toiminnan yritysten 
osuudet hieman supistuivat, mutta kiinteistöalan yritysten osuus kasvoi 4 %-
yksikköä. 

Euroista suurin osa suuntautui niin ikään teollisuuden (38 %), informaation ja 
viestinnän (30 %) sekä ammatillisen toiminnan (19 %) yrityksille. Kuviossa, 
mikäli turkoosi palkki on pidempi kuin sininen, tämä tarkoittaa keskimääräistä 
isompia avustussummia toimialan yrityksille ja lyhempi palkki keskimääräistä 
pienempiä avustussummia. 

Mikroyrityksiin suuntautui 36 % (+10 %-yksikköä) ja pienyrityksiin 16 % (-14 
%-yksikköä) myönnetystä rahoituksesta. 

Saajayritysten 
lkm kunnittain



2e. Yritykset konsernilajeittain*

Pirkanmaalaisista yrityksistä 4,7 prosenttia on 
konsernisuhteessa. Konserniyritysten määrä ja 
osuus yrityskentästä on kasvanut tasaisesti 
viime vuosina. 

Ulkomaisessa konsernisuhteessa on hieman alle 
200 (0,7 % yrityksistä) ja kotimaiseen konserniin 
kuuluu runsas 1000 (4,0 %) alueen yritystä. 
Erityisesti ulkomaisten konserniyritysten määrä 
kasvoi hyvin selvästi, 16,7 %, vuonna 2017.  

*Tilastokeskuksen toimialoittainen yritystietopalvelu ei enää tilastoi 
yritystenkonsernimuutoksia.

+ 4,0 %

KOTIMAISET 
KONSERNISUHTEET

+ 16,7 %

ULKOMAISET 
KONSERNISUHTEET

+1,0 %

ILMAN 
KONSERNISUHDETTA 

OLEVIEN MÄÄRÄ

MUUTOS 2017



2e. Investoinnit konsernilajeittain**

Yritysten tekemät nettoinvestoinnit suunnilleen säilyttivät tasonsa 
Pirkanmaalla vuonna 2017. Nettoinvestointeja tehtiin 1 130 
miljoonalla eurolla (-4 %). Edeltävä vuosi oli hyvin vahva 
investoinneiltaan. Enin osa investoinneista 
(65 %) tapahtui konsernisuhteessa olevissa yrityksissä. 

Kotimaiseen konserniin kuuluvat yritykset investoivat arvoltaan 
eniten Pirkanmaalla (yhteensä 513 milj. eur.). Niiden investoinnit 
kuitenkin supistuivat 13 prosentilla vuonna 2017. 

Sen sijaan ulkomaalaisissa konserniyrityksissä investointien arvo 
kasvoi hyvin selvästi, 16 %. Ilman konsernisuhdetta olevien yritysten 
investoinnit säilyivät hyvällä tasolla (390 milj. eur). 

• Nettoinvestoinnit: Aineellisen käyttöomaisuuden lisäykset - Aineellisen käyttöomaisuuden 
vähennykset + Aineettoman käyttöomaisuuden lisäykset - Aineettoman 
käyttöomaisuuden vähennykset

**Tilastokeskuksen toimialoittainen yritystietopalvelu ei enää tilastoi 
yritystenkonsernimuutoksia.



2f. Riskirahoitus yrityksille

Pirkanmaalaisten yritysten saama 
riskirahoitus kasvoi maltillisesti 
(+4%) vuonna 2020 (50M€) 
edellisvuoteen verrattuna. 

Sen sijaan vuonna 2020 rahoitusta 
sai 10 yritystä, kun taas 
edeltävänä vuonna saajia oli 14.



3.  Ulkomaankauppa 

1. Vienti- ja tuontiyritykset

2. Viennin ja tuonnin arvo

3. Viennin kohdealueet



3a. Vienti- ja tuontiyritykset

Vuonna 2019 Pirkanmaalla vientiä harjoittavia yritystoimipaikkoja 1653 (-1,0 
%) ja viennin ulkokauppaa käyviä yrityksiä 997 (+4,2 %).
Lähde: Tulli



**

3a. Viennin ja tuonnin arvo

Pirkanmaan viennin ja tuonnin muutos% 
1–6/2019–2020

Lähde: Tulli, Maakuntakatsaus tammikuu-kesäkuu

Toimialojen osuudet (%) viennistä ja 
tuonnista Pirkanmaalla 1–6/2019–2020

Lähde: Tulli, Maakuntakatsaus tammikuu-kesäkuu

*) Yritysten toimipaikkojen lukumäärät viennissä ja  tuonnissa 
(myös ulkokauppa).



**

3a. Vientiyritykset (1)

Tullin rekisteröimät* vientiyritykset 
Tampereen kaupunkiseudulla

Tilanne 15.1.2021, lähde: Tulli ja Vainu.io

*Tulliin vientiasiakkaaksi rekisteröityminen on pakollista yrityksille, joilla on vähintään 5 vientilähetystä vuoden aikana.



3a. Vientiyritykset (2)

Vainun tunnistamista, Tullin rekisteröimistä 
kaupunkiseudun vientiyrityksistä vuonna 
2020 toimii enemmistö:
• teollisuudessa (40 %). 
• kaupan alalla (31 %).
• kuljetusalalla (8 %).

Lähteet: Tulli ja Vainu.io (tilanne 16.1.2021)

*Tulliin vientiasiakkaaksi rekisteröityminen on pakollista yrityksille, joilla on vähintään 5 vientilähetystä vuoden aikana.



3b. Viennin kohdealueet
Yleisimmin vientiyritysten vienti kohdistuu EU28-maiden ulkopuoliseen 
Eurooppaan, joka sisältää mm. Venäjän, sekä Aasiaan. Yhdellä yrityksellä 
voi olla useita kohdealueita. Tarkastelu koskee yritysten lukumäärää 
viennin kohdealueittain, ei viennin arvoa. 

Vuonna 2017 vienti yleistyi kaikkiin kohdealueisiin. Erityisesti muuhun 
Eurooppaan, Amerikkaan ja EU28-maihin vievien yritysten määrät 
kasvoivat.  
**Tilastokeskus ei päivitä enää vientitietoja 2020.



4. Ka ns a i nvä l i sy y s

1. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset

2. Lentomatkustajat Tampere-Pirkkalassa

3. Kansainväliset opiskelijat ja tutkijat

4. Logistiikkayhteydet ja tavaraliikenteen kuljetusvirrat -kartta



4a. Ulkomaisten matkailijoiden 
yöpymiset 

**Ennakkotieto 



4b. Lentokenttämatkustajat Tampere-Pirkkalan 
lentokentällä



4c. KV-opiskelijat ja tutkijat
Vuonna 2018 ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä 
Pirkanmaalla kasvoi 1962 opiskelijaan (+2 %). 

Koulutustasoittain eniten suosio kasvoi tohtoritutkintoa 
opiskelevien (14 %), ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien (33 %) ja 
kandidaattitason tutkintoa opiskelevien (14 %) 
keskuudessa. Maisteritasolla ulkomaisten opiskelijoiden 
määrä hieman laski (-5 %). 

Ulkomaisten tutkijoiden määrä Tampereen 
korkeakouluissa jatkoi kasvuaan vuonna 2019 (+29 %). 
Kirjoilla oli 668 tutkijaa. 

Laaja englanninkielinen koulutustarjonta ja laadukkaat 
tutkimusympäristöt houkuttelevat kansainvälisiä osaajia 
alueen korkeakouluihin.  



4d. Logistiikkayhteydet 
Lähde: Pirkanmaan liitto

Tavaraliikenteen kuljetusvirrat 2018
Yhteensä 40,7 miljoonaa tonnia ja 11,75 mrd tonnikm



5.  Työvoima ja  osaaminen

1. Työttömyysaste

2. Ulkomainen työvoima

3. Työnhakijat ammattiryhmittäin

4. Alueella työssäkäyvät

5. Avoimet työpaikat



5a. Työttömyysaste
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta* kunnittain kuukauden lopussa

Vuonna 2020 kaupunkiseudun työttömyysaste nousi 
2,4 %-yksikköä vuoden 2019 työttömyysasteesta 
(9,6%). 

Vielä 2020 helmikuussa työttömyysaste jatkoi 
laskuaan koko kaupunkiseudulla, kunnes kääntyi 
maaliskuussa nousuun. 
Korkeimmillaan työttömyysaste on ollut toukokuussa 
(17,7%). Keskiarvoissa vuosien 2020 ja 2019 
tammikuusta lokakuulle on kaikissa kunnissa useiden 
prosenttiyksiköiden ero.

Tilanne 22.12.2020
Lähde: Tilastokeskus / TEM työnvälitystoimisto

* Työttömien työnhakijoiden osuutta työvoimasta 
kuntatasolle laskettaessa työvoimana käytetään 
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston uusinta kyseisenä 
ajankohtana saatavilla olevaa työvoimaa, joka on yleensä 
kaksi vuotta vanha. Eli esim. vuoden 2020 työvoimana 
käytetään työssäkäyntitilaston vuoden 2018 lopullista tietoa. 



5b. Ulkomainen työvoima
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita kuukausittain Tampereen kaupunkiseudulla



5c. Työnhakijat ammattiryhmittäin

Vuonna 2019 eniten työnhakijoita oli palvelu-, myynti- ja 
hoitotyöntekijöiden ammattiryhmässä, joita oli 19 % kaikista 
työnhakijoista. Yhtä suuri työnhakijoiden ryhmä on ammatiltaan 
tuntemattomat (19 %), joihin sisältyvät mm. opiskelijat, ammattia 
vaihtavat, yrittäjät ja ilman ammattia olevat. 

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttömyys jatkaa 
edelleen vähenemistään, joskin hieman hitaammin kuin 
edellisvuonna (2019: -2,8 %; 16,6 % osuus työttömistä).

Työttömien työnhakijoiden määrän supistuminen jatkui vielä 
vuonna 2019 (-0,5 %). Työnhakijoiden määrä väheni kaikissa 
muissa ammattiluokissa paitsi johtajien ja ylimpien virkamiesten 
sekä tuntemattomien ammattiryhmän kohdalla. Supistuminen ei 
kuitenkaan enää ollut yhtä nopeaa kuin edellisvuonna. Eniten 
supistuivat muut työntekijät ryhmän työttömyys (-9,2 %) ja 
erityisasiantuntijoiden työnhakijoiden määrä (-8,6 %).



5d. Työpaikat kunnittain* 
*Työssäkäyvien määrä alueella/kunnassa Työpaikkajakauma kunnittain 2018

Lähde: Tilastokeskus

Vuosi 2018 oli positiivinen kuntien elinkeinoelämän kehitykselle. Työpaikkamäärä kasvoi kaikissa kaupunkiseudun 
kunnissa pl. Orivesi ja Vesilahti. Pirkkalan työpaikkojen määrä on kehittynyt väkevästi viime vuosina. Vuoden 2018 nousija 
on Tampere (+4%), jossa työpaikkoja oli  vuoden lopussa lähes 128000.



5d. Työpaikat* toimialoittain
*Työssäkäyvien määrä alueella/kunnassa

Kaupunkiseudun työpaikkamäärä oli 
runsaat 176 000 vuonna 2018 (+6 357 
työpaikkaa). Työpaikat lisääntyivät 3,7%
edellisvuodesta. Pirkanmaalla vastaava 
kasvuprosentti oli 3,2%. 

Tampereen kaupunkiseudun työpaikoista 
suurin osa on terveys- ja sosiaalipalveluiden 
työpaikkoja (17%), teollisuuden työpaikkoja 
(13 %) sekä kaupan alan työpaikkoja (11 %). 

Seuraavaksi merkittävimpiä ovat mm. 
erilaiset liike-elämää palvelevat alat ja 
tukipalvelut sekä koulutus, rakentaminen ja 
ICT. 



5d. Kaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla 
työssäkäyvät* toimialoittain

Vuonna 2018 työpaikat lisääntyivät lähes kaikilla 
päätoimialoilla, mutta alkutuotannossa, kiinteistötoiminnassa 
ja elämystaloudessa ne vähenivät. 

Kaupunkiseudulla suhteellisesti paras työpaikkakehitys oli 
luokassa Tuntematon (+13 %), kaivostoiminnassa (+11 %) sekä  
energia- ja vesihuollossa (+6,8%). 

Pirkanmaalla kaivostoiminnan työtilanne kehittyi  suhteessa 
eniten (+15,6%). Muutoin alueen kehitys noudatti 
kaupunkiseudun mallia.

Teollisuuden työpaikat lisääntyivät 3,2 % vuonna 2018. 

*Työpaikkojen määrä alueella/kunnassa
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5e. Avoimet työpaikat



6.  Koronatuet  P i rkanmaal la

1. Avustusten saajien lukumäärät

2. Avustusten euromäärät

3. Business Finland-avustusta saaneiden toimialat

4. ELY-keskuksen avustusta saaneiden toimialoja



6. Koronatuet Pirkanmaalla 2020 (1)
Alueelle myönnettyjä koronatukia 

Erilaisia korona-avustuksia Tampereen 
kaupunkiseudulla sijaitsevista yrityksistä on 
vuonna 2020 saanut yhteensä 11658 yritystä 
tai yrittäjää. Lisäksi 61 maa- ja kalatalouden 
yrittäjää 
Pirkanmaalla sai tukea.

Määrällisesti eniten tukea saaneita on 
yksinyrittäjissä, mutta yrittäjien 
työmarkkinatukea saaneita on lähes yhtä 
paljon. 1485 yritystä on saanut Business 
Finlandin korona-avustusta ja 659 ravintola-
alan yritystä on saanut hyvitystä toiminnan 
rajoittamisesta. 

Lähteet: Kunnat, valtiokonttori, Business Finland, KEHA-keskus, TE-toimisto, ELY-keskus, Finnvera, Kela



6. Koronatuet Pirkanmaalla 2020 (2)
Alueelle myönnettyjä koronatukia 

Tampereen kaupunkiseudulla korona-avustuksia on 
myönnetty  vuonna 2020 yli 145 M€.

Selkeästi eniten tukea on myöntänyt Business 
Finland (85 M€) ja toiseksi merkittävin tukimuoto 
on ollut ELY-keskuksen kehittämisavustus (21,5 M€). 
Toimialakohtaisista tuista ravintolayrityksille ja 
yrittäjille suunnattuja tukia on myönnetty yhteensä 
lähes 11 M€ (Toiminnan rajoittamisen hyvitykset ja 
uudelleentyöllistämisen tuki). Pirkanmaalla 
maatalouden, maaseutuyritysten ja kalatalouden 
koronaperusteisia tukia on myönnetty yli 630 000€. 

Lähteet: Kunnat, valtiokonttori, Business Finland, KEHA-keskus, TE-toimisto, ELY-keskus, Finnvera, Kela



6. Koronatuet Pirkanmaalla 2020 (3)
Alueelle myönnettyjä koronatukia 

Yhteensä alueelle on myönnetty koronatukea 143 
M€. Tästä suurin osa on suuntautunut Tampereella 
sijaitseville yrityksille (101 M€). Toiseksi eniten tukea 
ovat saaneet Ylöjärven yritykset (9,5 M€). Pirkkala ja  
Lempäälä ovat myös saaneet yli 7 M€.

Kokonaissummassa on mukana Business Finlandin 
koronatuki, ELY-keskuksen kehittämisavustus, 
ravintolayrittäjien tuet, valtion kustannustuki, 
yksinyrittäjien tuki sekä yrittäjien työmarkkinatuki. 
Business Finland on kaikissa kunnissa maksanut 
eniten tukia.

Lähteet: Kunnat, valtiokonttori, Business Finland, KEHA-keskus, TE-toimisto, 
ELY-keskus, Finnvera, Kela



6. Koronatuet Pirkanmaalla 2020 (4)
Alueelle myönnettyjä koronatukia 

Finnvera myönsi Pirkanmaan alueelle rahoitusta (lähinnä takauksia) pk- ja 
midcap-yrityksille yhteensä 151,7 M€, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 84,8 
M€.

Karkeasti arvioituna kasvu johtui lähes kokonaan COVID-19 pandemiasta eli 
yritykset hakivat käyttöpääomarahoitusta turvatakseen maksuvalmiutensa 
tilanteessa, jossa korona toi epävarmuutta yrityksen liiketoimintaan. 

Vuosi 2020 oli Pirkanmaalla Finnveran rahoituksen myöntömäärältään 
kaikkien aikojen suurin. 

Lähteet: Kunnat, valtiokonttori, Business Finland, KEHA-keskus, TE-toimisto, ELY-keskus, Finnvera, KELA



6. Koronatuet Pirkanmaalla 2020 (5)
Alueelle myönnettyjä koronatukia 

Business Finland on myöntänyt Tampereen kaupunkiseudun yrityksille 85 M€ koronatukirahoitusta 
vuonna 2020. Tukea on saanut 1485 yritystä. Koko Pirkanmaalla summa on 101 M€ ja tukea saaneita 
yrityksiä on 1763. 

Lähteet: Kunnat, valtiokonttori, Business Finland, KEHA-keskus, TE-toimisto, ELY-keskus, Finnvera, Kela



6. Koronatuet Pirkanmaalla 2020 (6)
Alueelle myönnettyjä koronatukia 

Eniten Business Finlandin  tukea Tampereen 
kaupunkiseudulla ovat saaneet sekä euromääräisesti 
(14 M€) että yritysten määrällä (248) mitattuna 
tukku- ja vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen 
ja moottoripyörien korjauksen yritykset. 

Seuraavina tuensaajien kärkikolmikossa ovat 
ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan 
yritykset (13 M€) sekä Informaatio- ja viestintäalan 
yritykset (11 M€).

Lähteet: Kunnat, valtiokonttori, Business Finland, KEHA-keskus, TE-toimisto, ELY-keskus, 
Finnvera, Kela



6. Koronatuet Pirkanmaalla 2020 (7)
Alueelle myönnettyjä koronatukia 

Suurimpia yrityskohtaiset Business 
Finlandin tukimäärät ovat olleet 
teollisuuden (lähes 74 000€/yritys) ja 
lämpö- ja jäähdytysalan yritysten 
kohdalla (lähes 70 000€/yritys). 

Sen sijaan pienimmät yrityskohtaiset 
avustukset ovat palvelutoiminnan, 
koulutuksen ja majoitus- ja 
ravitsemistoiminnan toimialoilla. 

Lähteet: Kunnat, valtiokonttori, Business Finland, KEHA-keskus, TE-toimisto, ELY-keskus, Finnvera, Kela



6. Koronatuet Pirkanmaalla 2020 (8)
ELY-keskuksen tuet

ELY-keskuksen jakamaa kehittämisavustusta 
kehittämistoimenpiteisiin on saanut Tampereen 
kaupunkiseudulla 1483 yritystä. Näistä 904 sijaitsee 
Tampereella ja niiden saama avustussumma on 13,5 
M€. 

Yhteensä ELY-keskus on myöntänyt Tampereen 
kaupunkiseudun yrityksille lähes 21,5 M€ avustusta 
kehittämistoimenpiteisiin. 

ELY-keskuksen kehittämispalveluita (omavastuu 30€) 
on käyttänyt 519 yritystä ja näiden palveluiden arvo 
on ollut 2,6 M€. 

Lähteet: Kunnat, valtiokonttori, Business Finland, KEHA-keskus, TE-toimisto, 
ELY-keskus, Kela



6. Koronatuet Pirkanmaalla 2020 (9)
ELY-keskuksen tuet

Toimialoille kohdistunutta avustusmäärää 
tarkasteltaessa liike-elämän palvelut nousee 
kärkeen avustuksen kokonaisrahamäärässä. 
Kyseiselle toimialalle on kohdistunut 8,3M€, 
toisena on kuluttajapalvelut 5,6 M€ ja 
kolmantena matkailun ohjelmapalvelu, jolle 
avustuksia on kertynyt enää 1,9 M€

Top5 toimialat kehittämisavustusta saaneiden yritysten 
määrällä mitattuna:
Kuluttajapalvelut: 486
Liike-elämän palvelut: 466
Matkailun ohjelmapalvelut: 319
Matkailun majoitustoiminta: 240
Muut toimialat: 171
Muu teollisuus: 119
Metallituotteiden valmistus: 47

Keskimääräinen 
yrityskohtainen 
avustus 13716€

Lähteet: Kunnat, valtiokonttori, Business Finland, KEHA-keskus, TE-toimisto, ELY-keskus, Kela



6. Koronatuet Pirkanmaalla 2020 (10)
Kelan yrittäjien työmarkkinatuki

Yrittäjien työmarkkinatuen määrä Tampereen 
kaupunkiseudun kunnissa 4–12/2020

Lähteet: Kunnat, valtiokonttori, Business Finland, KEHA-keskus, TE-toimisto, ELY-keskus, Kela



businesstampere.com
Lisää yritystietoa ja tilastoja Tampereen 

kaupunkiseudun elinvoimasta.


