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1. Digitalisaatio tukee työtä ja   
 parantaa tuottavuutta

Metalliteollisuuden keskeiset ennusteet

2017 2018  2019
Tuotannon määrän muutos, % 6 4 3

Työllisyyden muutos, % 1 2 1

Työtuntien muutos, % 2 2 1

Tuottavuuden muutos, %* 4 2 2
 

Kemianteollisuuden keskeiset ennusteet

2017 2018  2019
Tuotannon määrän muutos, % 2 1 1

Työllisyyden muutos, % 1 1 0

Työtuntien muutos, % 2 1 0

Tuottavuuden muutos, %* 0 0 1

Puutuoteteollisuuden keskeiset ennusteet

2017 2018  2019
Tuotannon määrän muutos, % 5 3 1

Työllisyyden muutos, % 2 1 0

Työtuntien muutos, % 3 1 0

Tuottavuuden muutos, %* 2 2 1

* Tuotanto työtuntia kohden 

Lähde: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Työskentely uuden teknologian ja erilaisten konei-
den kanssa ja niiden rinnalla on yhä tavallisempaa. 
Vaikka koneinvestoinnit ovat lisääntyneet, ihmistyö 
ei ole merkittävästi vähentynyt. Mitään hurjaa digi-
loikkaa ei Suomessa ole vielä otettu, vaan ammatit, 
työt ja tehtävät muuttuvat vähitellen. Ja tuottavuus 
paranee. Tästä kaikesta kertovat tuoreimmat kyse-
lyt ja tutkimukset.

Teollisuusliiton tutkimusyksikön suhdannekyselyssä 
(2018) kaikkiaan 1 279 luottamusmiestä arvioi inves-
tointien yleisyyttä omalla työpaikallaan viimeisen 
vuoden aikana. Puolet (49 %) kertoi konekantaa 
uusitun. Etenkin puutuote- ja teknologiasektorin 
työpaikoilla oli investoitu koneisiin (53 %) sekä 
automatisoitu työtehtäviä (20 %). Luottamusmies-
ten mukaan robottien tehtäväksi työtä oli siirretty 
vähän, eniten teknologiasektorin työpaikoilla (12 %). 
Hyvin moni (41 %) arvioi työpaikkansa tuotannon 
kasvaneen viimeisen puolen vuoden aikana.

Teollisuusliiton suhdannekyselyyn vastanneet pitivät 
työllisyysnäkymiä joko vakaina tai parantuneina. 
Vain muutamalla työpaikalla kerrottiin ryhdytyn 
yt-neuvotteluihin kone- tai digi-investointien vuok-
si. Samasta kertoo SAK:n luottamushenkilöpaneeli 
(2018). Siihen vastanneista yli puolet (60 %) totesi 
työpaikallaan otetun käyttöön uutta teknologiaa. 
Vastanneiden reilun 400 teollisuuden luottamus-
henkilön näkemykset ovat suuntaa-antavia: enem-
mistö (70 %) arvioi työllisyyden pysyvän samalla 
tasolla ja joka kymmenes (12 %) työllisyyden paran-
tuneen.

Edellä mainitut kyselyt sekä Työ- ja elinkeinominis-
teriön työolobarometrit kertovat vääjäämättömästä 
muutoksesta. Työolobarometriin (2017) vastan-
neista teollisuustyöntekijöistä lähes kuudenneksen 
(13 %) työtehtäviä oli siirretty ”jossain määrin” 
koneiden, automaattien ja tietokoneiden tehtäväksi 
kahden vuoden aikana. Vain joidenkin (1 %) työteh-
täviä oli siirretty ”paljon”. Uusimman barometrin 
ennakkotiedoista (2018) selviää, että työntekijät 
käyttävät jo melko yleisesti (30 %) sähköisiä työ-
tiloja ja uutta viestintäteknologiaa, ja osuus kasvaa 
vuosi vuodelta.

Digi-askelia siis otetaan, mutta vielä ei ole riennetty 
juoksuun. Kyselyjen ja tutkimusten perusteella näyt-
tää myös siltä, että vauhti kaikilla työpaikoilla ei 
suinkaan ole sama. Suurimmat ja menestyvimmät 
yritykset investoivat nyt uuteen teknologiaan, uusivat 
kone-kantaansa, organisoivat työtä ja panostavat 
myös työntekijöittensä osaamiseen. Vauhdin täytyisi 
kuitenkin kiihtyä askelista pikajuoksuksi, jotta digitali-
saatio korvaisi puolet Suomen teollisuuden työpaikois-
ta seuraavien vuosikymmenten aikana. Tämän toisaal-
la esitetyn ennusteen epäilemme olevan pielessä.
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TEOLLISUUSLIITON YRITYS- JA 
TOIMIALASEURANTA 

Tämä Teollisuusliiton Suhdannekatsaus (kevät 2018) 
on osa liiton tutkimusyksikön tekemää yritys- ja 
toimialaseurantaa. Näin keväisin ilmestyvän suh-
dannekatsauksen lisäksi loppuvuonna julkistetaan 
toimialakatsaus. Katsaukset on suunnattu ennen 
muuta luottamushenkilöille ja liittovaltuustolle, siis 
jäsenten ja heidän paikallistason edustajien avuksi 
työssään. Lisäksi tietoja käytetään laajemminkin 
edunvalvonnassa sekä osana taloutta koskevaa 
opetusta Murikan kursseilla.

Annamme katsauksissa kuvan metalli-, kemian-, 
puutuote- ja erityisalojen Teollisuusliiton piiriin 
kuuluvien toimialojen kehityksestä viime vuosina. 
Katsaukset toimivat myös apuna, kun vertaillaan 
yksittäisten yritysten kehitystä koko toimialan 
kehitykseen.

Oheisissa taulukoissa esitellään Teollisuusliiton 
tutkimusyksikön tekemät taloutta, työllisyyttä ja 
tuotantoa koskevat ennusteet teknologia- kemian- 
ja puutuotesektorilta. Erityisalojen sektori on sen 
verran moninainen, ettei kokonaiskuvaa ole mah-
dollista laatia numeroista taulukoksi, kun keskenään 
vertailukelpoista tilastoaineistoa ei ole. Ennusteiden 
lisäksi esitämme myös sanallisen yleisarviomme 
tilanteesta sektorien yhteenvetosivuilla.

Katsauksessa käytetään toimialoja koskevassa 
jaottelussa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 
(TOL2008) mukaista aineistoa. Kaikkiaan Teollisuus-
liiton neljälle sektorille sijoittuvia toimialoja on yli 
30, eivätkä ne kaikilta osin ole yksi yhteen liiton 
sopimusalojen kanssa. Niitä on toinen mokoma. 
Suhdanne- ja toimialakatsauksen lisäksi tutkimus-
yksikkö tuottaa erillisen palkkakatsauksen loppu-
kesällä.

Katsauksissa hyödynnetyt tiedot perustuvat useaan 
lähteeseen. Päälähteinä olemme käyttäneet Tilas-
tokeskuksen uusimpia saatavilla olevia tietoja sekä 
Tullihallituksen ulkomaankauppatilastoja ja Alma 
Talentin Analysaattorin tuoreimpia yritystietoai-
neistoja. 
Sektori- ja toimialakohtaisesti olemme hyödyntä-
neet tilasto- ja tutkimustietoa myös muiden tie-
dontuottajien tietotuotteista. Esimerkiksi Kansal-
lisen Mediatutkimuksen ja Kantar TNS:n tuottamia 
tilastotietoja on käytetty eritysalojen sektorille 
luetun painoalan kohdalla. Moottoriajoneuvojen 
kaupan osalta taas on hyödynnetty Autoalan 
tiedotuskeskuksen ja Trafin tilastotietoja.

Koska tilastot ilmestyvät auttamatta viiveellä, 
olemme tutkimusyksikössä itse tuottaneet ajan- 
tasaisempaa tietoa luottamusmiehille lähetetyn 
suhdannekyselyn avulla. Kyselyn vastausten 
pohjalta voidaan myös ennakoida tulevaa, johon 
tilastot eivät useinkaan pysty. Kyselyssä olemme 
pyytäneet luottamusmiehiltä arvioita heidän työ-
paikkansa työllisyyden ja tuotannon kehityksestä 
sekä jo edellä esiteltyjä tietoja investoinneista 
koneisiin ja teknologiaan. Vaikka kyselyn tulokset 
ovat enemmänkin suuntaa-antavia, ne täydentävät 
tilastoista saatavaa faktatietoa. Huhtikuussa 2018 
toteutettuun napakkaan suhdannekyselyyn vastasi 
hieman yli puolet (57 %) sähköpostitse tavoitetusta 
liiton 2 249 luottamusmiehestä.

TOIMIALAN TUNNUSLUVUT TIETOLAATIKOISSA 

Jokaisen sektorin osion aloittavalle pääsivulle 
olemme hahmotelleet yleisarviomme. Pääsivun 
jälkeen esitellään toimialoittain niiden kehitystä 
tuoreimmilla tiedoilla.

Jokaisen toimialan keskeisimmät tiedot ja tunnus-
luvut löytyvät sivun alusta erillisestä tietolaati-
kosta. Käytämme kahdenlaisia tietolaatikoita. Erot 
teollisuudenalojen, palvelullisten alojen ja elinkeino-
alojen tietojen välillä ovat pääasiassa sen verran 
suuret, että olemme päätyneet kahteen erilaiseen 
tietolaatikkoon. Poikkeuksiakin on. Esimerkiksi 
palvelullinen koneiden ja laitteiden korjaus, huolto 
ja asennus, josta löytyy tilastoitua tietoa riittävästi 
laajempaan tietolaatikkoon. Koska toimialoja kos-
kevat tiedot vaihtelevat, myös niitä kuvaavat kuviot 
on räätälöity vastaamaan parhaiten tarkoitusta.

Teollisuuden toimialoja koskevasta laajemmasta tie-
tolaatikosta löytyvät seuraavat tunnusluvut. Ensin 
mainitaan toimialaa koskevat sopimusalat, sitten 
tässä järjestyksessä esitellään keskeiset tunnusluvut 
(suluissa lähde): tuotteet ja tärkeimmät asiakkaat 
(Teollisuusliiton tutkimusyksikkö), työllisten määrä 
ja tuotanto (Tilastokeskus/Kansantalouden tilin-
pito), liikevaihto, yritysten määrä, kannattavuus ja 
vakavaraisuus (Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja 
tilinpäätöstilasto) ja tavaravienti ja vientimaat (Tulli)
Tuotannon osalta annetut tiedot on suhteutettu 
tehdasteollisuutta kokonaisuudessaan kuvaaviin 
arvoihin. Kannattavuuden ja vakavaraisuuden 
osalta annettuja tietoja verrataan teollisuuden 
keskiarvoihin. Viennin osalta toimialan vientiä 
verrataan Suomen koko tavaravientiin.
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Maataloutta (alkutuotanto) ja palvelualoja 
koskevissa suppeammissa tietolaatikoissa mainitaan 
toimialaa koskevat sopimusalat. Sen jälkeen 
esitellään tässä järjestyksessä keskeiset tunnus- 
luvut (suluissa lähde): tuotteet/palvelut ja tärkeim-
mät asiakkaat (Teollisuusliiton tutkimusyksikkö), 
henkilöstömäärä, liikevaihto ja yritysten määrä 
(Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätösti-
lasto) ja kannattavuus (Alma Talent Analysaattori).

Kannattavuuden ja vakavaraisuuden osalta toimi-
alan yrityksille annetaan sanallinen arvio kolmi- 
portaisella asteikolla heikko, tyydyttävä tai hyvä. 
Näitä napakasti esiteltyjä tietoja ja arvioita voi 
lukea seuraavalla tavalla: Toimialan yritysten 
kannattavuuden osalta selviää nettotulos. Netto-
tulosprosenttia voidaan teollisuuden aloilla pitää 
hyvänä, jos se on yli 5 prosenttia. Sen sijaan, jos 
nettotulos jää alle 5 prosentin mutta pysyttelee 
kuitenkin nollan yläpuolella, taso on tyydyttävä.

Niiltä toimialoilta, joilta tunnuslukuna on mukana 
myös vakavaraisuus, esittelemme tietolaatikossa 
kunkin toimialan yritysten omavaraisuusasteen. 

Sanallisen arvion antamisessa on käytetty seuraavia 
kriteerejä: Omavaraisuusaste on hyvä, jos se on yli 
40 prosenttia. Jos se jää 20–40 prosenttiin, tasoa 
voidaan pitää tyydyttävänä. Heikosta tasosta ker-
too, jos omavaraisuusaste on alle 20 prosenttia.
Tietolaatikoissa esitetyt kunkin toimialan tunnus-
luvut perustuvat tuoreimpiin saatavilla oleviin tie-
toihin. Tilastojen tuottamisessa on kuitenkin aina 
viivettä. Siksi olemme merkinneet näkyviin vuoden, 
jolta tieto on saatavilla. Joissakin tapauksissa on 
niin, ettei tietoja ole. Tällöin olemme merkinneet 
kyseisiin kohtiin ”ei saatavana”.

ENSIMMÄINEN TEOLLISUUSLIITON 
SUHDANNEKATSAUS 

Tämä on lajissaan ensimmäinen Teollisuusliitto 
ry:n suhdannekatsaus. Toivomme siitä olevan teille 
hyötyä. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja 
ehdotuksia katsausten kehittämiseksi!

Katsaus on tehty tutkimusyksikön tutkijoiden 
yhteistyönä.

Helsingissä 15.5.2018 

Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö
Timo Eklund, erikoistutkija

Veli-Pekka Heino, erikoistutkija
Mika Kärkkäinen, erikoistutkija
Jukka Saviluoto, erikoistutkija
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Kuvio 1. 
Kokonaistuotanto neljännesvuosittain EU:ssa ja 
Yhdysvalloissa

Suomen teollisuuden kannalta kymmenen tärkeimmän 
vientimaan kokonaistuotannon ja investointien määrän 
ennustetut muutokset vuodelle 2018

Vientiosuus 
2017 1), 

%

Viennin 
arvon 

muutos 
2017 1),

% 

Teollisuus-
tuotannon 

muutos 
2017 2)

%

BKT ennus-
te vuodelle 

2018 3)

%

Kiinteät 
investoinnit, 

muutos 
2018 4)

 %
Saksa 14,2 24,5 3,7 1,5 4,0

Ruotsi 10,3 10,3 4,3 2,4 2,3

Alankomaat 6,9 17,7 2,3 1,8 3,4

USA 6,8 3,3 1,8 2,5 4,9

Venäjä 5,7 14,7 1,0 1,4 4,3

Kiina 5,7 26,6 6,6 6,2 ..

Iso-Britannia 4,5 7,9 1,9 1,5 -0,6

Belgia 3,3 13,5 3,0 1,5 3,0

Ranska 3,1 14,7 2,0 1,7 4,0

Viro 3,0 20,3 7,7 2,8 3,9

Euroalue 39,1 20,1 3,0 1,6 4,3

EU 60,1 16,7 3,2 1,8 ..

Lähteet: 1) Tullihallitus 2) OECD (Venäjä ja Kiina BOFIT) 3) IMF 4) OECD, Euroopan keskuspankki  

Taulukko 1. 
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Lähde: OECD, viimeiset havainnot 1. nelj. 2018  

Yhdysvallat

2. Teollisuuden kansainväliset ja  
 kotimaiset suhdannenäkymät

Suomen talouden näkymät ovat kirkastu-
neet nopeasti vuodesta 2016 alkaen. Vii-
me vuonna kasvoivat varsinkin vienti ja 
investoinnit vahvasti. Suomen kokonais-
tuotanto oli 2,6 prosenttia suurempi kuin 
vuonna 2016. Tänä vuonna kasvuvauhti 
pysyy suunnilleen samalla tasolla.

Suomessa teollisuustuotanto laski nel-
jänä peräkkäisenä vuotena (2012–2015). 
Vuonna 2016 nähtiin käänne, kun teolli-
suustuotanto kasvoi yli 2 prosenttia. Vii-
me vuonna 2017 kasvu kiihtyi entisestään. 
Viennin volyymi kasvoi 7,8 prosenttia ja 
tavaraviennin arvo 15 prosenttia vientihin-
tojen nousun siivittämänä. 

Kansainvälinen suhdannetilanne tukee 
tällä hetkellä Suomen talouden vahvistu-
mista. Varsinkin euroalueen talouskehitys 
on ollut odotettua parempaa. Tämä on poi-
kinut kysyntää myös suomalaiselle teolli-
suudelle ja varsinkin investointituotteiden 
valmistajille. Euroalueen osuus Suomen 
viennistä on noin 40 prosenttia. Yhdysval-
tojen ja Kiinan talouksien kohdalla esillä 
olleet uhkakuvat eivät ole toteutuneet, mikä 
on mahdollistanut nopean maailmantalou-
den kasvuvauhdin.

Taulukosta 1 selviää, että Suomen teolli-
suudelle kysyntä pysyy hyvänä tärkeimmil-
lä markkinoilla myös tänä vuonna. Vuonna 
2018 kokonaistuotanto kasvaa maailman-
laajuisesti lähes 4 prosenttia, mikä on jonkin 
verran viime vuosina nähtyä enemmän. Te-
ollisuusyritysten parantunut tilanne on kas-
vattanut yritysten liikevaihtoa, kohentanut 
kannattavuutta ja lisännyt investointeja.
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Kuvio 3. 
Teollisuusliiton teollisuustoimialojen työlliset Suomessa

Kuvio 2. 
Teollisuuden uudet tilaukset, trendi (2015=100)

Kuvio 4. 
Tehdasteollisuuden reaaliset yksikkötyökustannukset
(kilpailukyky paranee kun käyrä laskee)

Lähteet: Eurostat ja Tilastokeskus
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TUOTANTO KASVAA, TYÖVOIMASTA PULA

Teollisuustuotannon määrän voi olettaa jatkavan 
kasvuaan. Tähän viittaa myös kuviossa 2 esitellyt 
suomalaisten teollisuuden saamat uudet tilauk-
set. Tällä hetkellä suomalaisen teollisuuden tuote-
valikoima vastaa hienosti maailmanmarkkinoiden 
kysyntää. 

Erityisen hyvä uutinen on ollut investointien 
maailmanlaajuinen lisääntyminen, sillä Suomessa 
kehitetään ja valmistetaan runsaasti investointi-
tavaroita. Markkinatilanteen paranemisen ohella 
teollisuustuotannon kasvu Suomessa perustuu 
myös siihen, että yritykset ovat viime vuosina 
kehittäneet tuotteitaan ja tuotantotapojaan.

Kuviosta 3 ilmenee, että Teollisuusliiton piiriin 
kuuluvilla teollisilla toimialoilla oli työllisten määrä 
laskussa vielä vuonna 2016. Arviomme mukaan 
työllisyys parantui vuonna 2017. Työllisyys lisään-
tyi enemmän työntekijöiden kuin toimihenkilöiden 
kohdalla. Yritykset viestivät enenevistä vaikeuk-
sista löytää mieleistään työvoimaa. 

Työvoimapula saattaakin rajoittaa teollisuuden 
kasvua lähivuosina, jos asialle ei tehdä mitään. 
Teollisuustyön kiinnostavuutta olisikin pystyttävä 
lisäämään. Toisaalta myös työn tuottavuutta tulisi 
parantaa. Silloin tuotantoa voitaisiin kasvattaa, 
vaikka työvoiman saannissa olisikin ongelmia. 
Tuottavuuden nousua voidaan parhaiten tukea 
investoimalla automaatioon, tuotantorobotteihin 
ja uuteen teknologiaan sekä työpaikkojen henki-
löstökoulutukseen.

KILPAILUKYKY JA KANNATTAVUUS 
PARANTUNEET

Teollisuuden tilanteen parantuminen näkyy selvästi 
myös hintakilpailukyvyssä. Kuviossa 4 hintakil-
pailukykyä havainnollistetaan reaalisten yksik-
kötyökustannusten avulla. Vuosina 2016 ja 2017 
nähdyn kilpailukyvyn paranemisen taustalla ovat 
olleet lisääntyneet tuotantomäärät. Kun tilauksia 
on saatu aiempaa enemmän ja kiirettä on pitä-
nyt tehtailla ja suunnittelussa, on myös työtuntia 
kohden laskettu tuotanto lisääntynyt. Tämä taas 
näkyy suoraan yksikkötyökustannuksissa.

Oma merkityksensä kilpailukyvylle on ollut 
myös palkkamaltilla. Lisäksi alkuvuonna 2016 
solmittuun työmarkkinoiden kilpailukykysopi-
mukseen liittynyt työn sivukulujen siirtäminen 
yrityksiltä palkansaajille näkyy yksikkötyökus-
tannuksissa vuodesta 2017 eteenpäin.
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Kuvio 6. 
Teollisuusliiton toimialojen suomalaisten nykyisten pörssi-
yhtiöiden yhteenlasketut osingot vuosina 2010–2017

Kuvio 5. 
Kuluttajahintojen vuosimuutokset Suomessa, %

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-2

-1

0

1

2

3

4

5
kuluttjahinnat

1817161514131211100908
Lähde: Tilastokeskus, viimeinen havainto 3/2018

Kuluttajahintojen nousu on kiihtynyt hieman 
Suomessa vuoden 2015 jälkeen, jolloin hinnat 
poikkeuksellisesti laskivat. Inflaatio on kuitenkin 
pysynyt maltillisena, kun kuluttajahinnat nousivat 
noin 0,7 prosenttia vuonna 2017. Inflaatiovauhti oli 
kuitenkin nopeampaa kuin Suomessa työskente-
levien palkansaajien keskimääräisen ansiotason 
nousu, joka oli 0,2 prosenttia. Inflaatio kiihtyy 
luultavammin hieman lähivuosina.

Teollisuustuotannon kasvu ja teollisuustuottei-
den kohonneet hinnat ovat parantaneet teollisuus-
yritysten kannattavuutta. Tämä näkyy myös pörs-
siyhtiöiden osakkailleen maksamissa osingoissa.
Osingot ovat korkeimmillaan 10 vuoteen. Kuvios-
ta 6 ilmenee, että Helsingin pörssissä noteerattu-
jen Teollisuusliiton piiriin kuuluvien toimialojen 
suomalaisten yhtiöiden omistajilleen maksamat 
osingot kasvavat tänä vuonna reilulla kymme-
nyksellä viime vuodesta. Varsinainen yhtiökoko-
us päättää Nokian lopullisesta osingonjaosta tou-
kokuun 2018 lopulla. Nokian hallituksen esitys 
osingonjaoksi on noin neljännes kuvion 6 osoitta-
masta osinkojen kokonaismäärästä tilikaudelta 
2017.

Lähde: Yritysten vuosikertomukset ja pörssitiedotteet
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3.1. TUOTANNON JA TYÖLLISYYDEN KEHITYS METALLIALOILLA

Liikevaihdon vuosimuutokset vuosina 2016 ja 2017
2016 

%
 2017 

%
TEOLLISUUDEN LIIKEVAIHTO 0,9 7,8

METALLITEOLLISUUDEN LIIKEVAIHTO 0,0 8,9

Metallien jalostus -6,0 20,1

Metallituotteiden valmistus 2,4 9,5

Koneiden ja laitteiden valmistus -0,6 4,4

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus -0,9 7,5

Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen 
valmistus 5,0 25,9

Koneiden ja laitteiden korjaus, 
huolto ja asennus 1,3 4,8

Metallimalmien louhinta 23,9 34,7

Lähde: Tilastokeskus, liikevaihtokuvaaja 

Metalliteollisuuden* keskeiset ennusteet

2017 2018  2019
Tuotannon määrän muutos, % 6 4 3

Työllisyyden muutos, % 1 2 1

Työtuntien muutos, % 2 2 1

Tuottavuuden muutos, %** 4 2 2

*  Metallimalmien louhintaa ei lasketa mukaan metalliteollisuuteen. Se on alkutuotantoa.
** Tuotanto työtuntia kohden    
                 

3. Teknologiasektori hyvässä   
  iskussa

Teknologiasektorin lähitulevaisuus näyttää hyvältä. 
Tuotanto kasvaa lähes kaikilla metallitoimialoilla 
ja työllisyys paranee niistä useimmilla tänä ja ensi 
vuonna. (Ks. Taulukko 2.)

Jo vuonna 2017 tuotanto kasvoi melkein kaikilla 
metallitoimialoilla. Poikkeuksena tästä on koneiden 
ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus. Eniten on 
lisääntynyt autojen valmistus ja laivojen rakenta-
minen. Näille aloille on syntynyt parissa vuodessa 
tuhansia uusia työpaikkoja. Myös koneilla ja lait-
teilla on ollut mainio menekki viime vuonna.

Myönteisen kehityksen taustalla on monia teki-
jöitä. Teollisuuden investoinnit ovat hyvällä tasolla 
tärkeimmillä vientimarkkina-alueilla. Suomessakin 
ne ovat olleet kasvussa viime vuosina. Öljynhinnan 
kohoaminen on käynnistänyt öljyalan investoinnit. 
Loistoristeilijöiden tilauskanta on ennätyksellisen 
korkea maailmanlaajuisesti. Kotimaisen rakenta-
misen ja metsäteollisuuden imu ovat osaltaan pi-
ristäneet teknologiasektoriakin. Kaivoslaitteita on 
tilattu hyvää vauhtia kaivoshankkeisiin. Käynnissä 
olevissa energiainvestoinneissa hyödynnetään mo-
nenlaista teknologiaa. 

Terveysteknologiaa valmistetaan monella tekno-
logiasektorin toimialalla. Ala on kasvanut vahvasti 
viime vuosina, ja suunta jatkuu myös lähitulevai-
suudessa. Terveysteknologia-alan vanhat yritykset 
ovat pärjänneet hyvin, ja tämän lisäksi on syntynyt 
uusia menestystarinoita. 

Teollisuussektoriin kuuluu myös pelti- ja teolli-
suuseristysala sopimusalana. Sitä ei ole erikseen 
tilastoitu toimialaluokituksissa, joten alasta ei ole 
saatavissa Tilastokeskukselta tilastotietoja. Sopi-
musalan tilanne on tiivistetysti seuraava: Ala on 
kytköksissä rakentamiseen ja teollisuuden kun-
nossapitoon. Töitä ovat peltikattojen ja sadevesi-
järjestelmien asentaminen, teollisuuden säiliöiden 
ja putkien eristäminen ja päällystäminen pellillä ja 
näihin liittyvät telinetyöt. Liikevaihto yltää satoihin 
miljooniin euroihin, ja ala työllistää tuhansia. 

Teollisuusliiton tutkimusyksikön pääluotta-
musmiehille lähettämä suhdannekysely valaa us-
koa siihen, että tuotanto ja työllisyys kasvavat 

Taulukko 2. 

Taulukko 3. 

metalliteollisuudessa. Teknologiasektorin 1 150 luot-
tamusmiehestä kyselyyn vastasi 60 prosenttia. 
Sangen moni (42 %) arvioi työpaikkansa tuotan-
non kasvavan ja vain harva (6 %) epäili tuotannon 
vähenevän seuraavan kuuden kuukauden aikana. 
Vastanneista kolmannes (35 %) arvioi työllisyyden 
paranevan ja muutamat (6 %) heikkenevän tulevan 
puolen vuoden aikana.
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3.2. METALLIEN JALOSTUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus

Tuotteet: Metallista valmistetut levyt, putket, harkot ja langat, valimotuotteet

Tärkeimmät asiakkaat: Metallituotteiden, koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistajat, 
 rakennustuoteteollisuus.

Työllisten määrä 2016: 13 400 (-4 %) 

Tuotanto 2016: 8,1 miljardia euroa (-1 %), (8 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 10,9 miljardia euroa (-9 %), (9 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016:  139 (-5)

Tavaravienti 2017: 5,7 miljardia euroa (+23 %), (10 prosenttia Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2017: Alankomaat, Saksa, Ruotsi ja Japani

Kannattavuus 2016: Nettotulos -0,1 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 44,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

Kuvio 7. 
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 8. 
Toimialan liikevaihto ja tuotannon määrä, 
kausitasoitetut sarjat (2015=100)
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Metallien jalostuksen tuotanto on tällä hetkellä 
nousussa. Toimialan merkittävin toimija terästeol-
lisuus ei kuitenkaan ole pystynyt täysin hyödyntä-
mään noususuhdannetta, vaan teräksen tuotanto 
jopa laski Suomessa viime vuonna. Tällä hetkellä 
teräsyhtiöiden tilanne on jo parantumassa. Värime-
tallien eli kuparin, sinkin ja nikkelin tuotanto kasvoi 
viime vuonna, ja niiden viennin arvo oli lähes 50 
prosenttia edellisvuotta korkeampi. Ennustamme 
metallien jalostuksen tuotannon kasvavan 4 pro-
senttia vuonna 2018 ja 3 prosenttia seuraavana 
vuonna. Työllisten määrä lisääntyy tänä vuonna 
1 prosentin ja pysyy ensi vuonna ennallaan. 

Terästeollisuus on suhdanneherkkä ala, joten 
teollisuuden ja rakentamisen nousukauden voisi 
olettaa näkyvän voimakkaasti alan tuotantomää-
rissä. Suomalaisilla terästehtailla oli viime vuonna 
kuitenkin erinäisiä tuotannollisia ja muita vaike-
uksia. Tällä hetkellä tuotantohäiriöt on selätetty. 
Teräksen hinta on ollut nousussa, mikä on paranta-
nut teräksen tuottajien kannattavuutta tuotannon 
vaisusta kehityksestä huolimatta. Suomalaisten 
teräsvalmistajien tilanne on vakaa, sillä yritysten 
tuotteet ovat laadukkaita ja tuotannon kehittä-
misen myötä myös kustannustaso on kilpailuky-
kyinen.  

Värimetallien tuotannossa suurempia ongelmia 
ei ole ollut ja maailmanmarkkinoiden hyvä kysyn-
tä näkyy tuotantomäärissä ja kannattavuudessa. 
Varsinkin Boliden AB:n Kokkolassa ja Harjavallassa 
sijaitsevat yksiköt ovat olleet erittäin kannattavia 
jo pidemmän aikaa. Värimetallien valmistajat ovat 
myös ilmoittaneet investoinneista. Esimerkiksi Har-
javallan kuparitehtaalla investoidaan 90 miljoonaa 
euroa aiempaa tehokkaampaan rikkihappotehtaa-
seen, mikä myös vähentää päästöjä ympäristöön. 

Valimot hyötyvät teollisuuden yleisestä kään-
teestä. Toisaalta valimot ovat kehittäneet toi-
mintaansa, joten ne pystyvät vastaamaan sekä 

asiakasyritysten laatuvaatimuksiin että nopei-
siin toimitusaikoihin. Valimoiden tuotanto tulee 
kasvamaan lähivuosina. Lähtötaso on kuitenkin 
alhainen, sillä viimeisen vuosikymmenen aikana 
valimoiden henkilöstöä on vähennetty puoleen.
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3.3. METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS

Kuvio 9. 
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 10. 
Toimialan liikevaihto ja tuotannon määrä, 
kausitasoitetut sarjat (2015=100)
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Sopimusalat: Teknologiateollisuus

Tuotteet: Metallirakenteet, metallisäiliöt, höyrykattilat, työkalut, lämpöpatterit, lukot, 
 hydrauliikkasylinterit, terässillat, aseet, kiinnitystarvikkeet, metallikalusteet, 
 taontatuotteet, lyöntiankkurit, hammaspyörät, helat, jouset, siirtoruuvit sekä  
 raudoitustarvikkeet

Tärkeimmät asiakkaat: Rakentaminen sekä koneiden ja laitteiden valmistus

Työllisten määrä 2016: 43 300 (-1 %)

Tuotanto 2016: 7,0 miljardia euroa (+4 %), (7 % tehdasteollisuuden tuotannosta)  

Liikevaihto 2016: 6,7 miljardia euroa (+2 %), (5 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 4 411 (-59)

Tavaravienti 2017: 1,1 miljardia euroa (+3 %), (2 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2017: Ruotsi, Viro, Norja, Alankomaat, Saksa, Yhdysvallat, Venäjä, Puola ja Ranska

Kannattavuus 2016: Nettotulos 5,0 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 54,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %) 

Metallituotteiden valmistus on kääntynyt kas-
vuun kotimaisen rakentamisen vetämänä. Viime 
vuodesta lähtien alan markkinoita on kasvattanut 
myös kotimaisten koneiden ja laitteiden parantunut 
menekki niin kotimaassa kuin ulkomailla. Lisäksi 
Euroopan talouskasvu on näkynyt suoran vien-
nin vilkastumisena. Arvioimme, että tänä vuonna 
tuotannon määrä kasvaa 4 prosenttia ja vuonna 
2019 vielä 2 prosenttia. Työllisten määrä kasvaa 1 
prosentin tänä vuonna ja säilyy entisellään vuonna 
2019.

Alalla toimii yhä paljon yrityksiä, vaikka nii-
den määrä on vähentynyt viime vuosina. Monet 
niistä ovat pieniä alihankkijayrityksiä. Niiden neu-
votteluasema suhteessa päähankkijayrityksiin on 
huonoina aikoina heikko, mutta kohenee selvästi 
parempina aikoina. Kun ajat ovat olleet huonot, 
päähankkijat ovat vetäneet alihankkijoilta tuotan-
toa takaisin itselleen, siirtäneet alihankintojaan 
halvemman kustannustason maihin ja keskittäneet 
niitä avaintoimittajille. 

Alihankkija-asema altistaa alan yrityksiä ris-
keille, jotka johtuvat raaka-aineiden ja energian 
hintojen suhdannevaihteluista. Omilla lopputuot-
teillaan markkinoilla olevat yritykset näyttävätkin 
usein pärjäävän paremmin kuin puhtaat alihank-
kijat. Nyt nousukauden aikana toimialan yrityk-
sillä menee kokonaisuutta katsoen keskimäärin 
paremmin kuin vielä vuosi tai pari sitten. Toiminta 
on ollut kannattavaa, vaikka vuotuiset vaihtelut 
ovat olleet suuria. 

Toimialalta löytyy monia menestyviä yrityksiä. 
Esimerkiksi rakentamiseen metallisia liitoskappa-
leita ja kiinnitysosia valmistava Peikko Group Oy 
on kasvanut hyvää vauhtia kannattavasti jo seitse-
män vuoden ajan. Yritys on useana viime vuotena 
lisännyt henkilöstönsä määrää myös Suomessa.
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Italialaiseen Ali S.p.A konserniin kuuluva Metos 
Oy Ab on menestyjä sekin. Yritys valmistaa ja toi-
mittaa keittiöitä sekä keittiölaitteita ja -kalusteita 
ammattikäyttöön kymmenessä maassa. Metok-
sen liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat pysytelleet 
viimeisen vuosikymmenen nykytasolla. Toiminta 
on ollut erittäin kannattavaa. Yritys on jakanut 
osinkoja 10 vuoden aikana yli 180 miljoonaa euroa.

Abloy Oy valmistaa lukkoja, heloja, vetimiä ja 
ovenkahvoja. Yrityksen toiminta on viimeisen 10 
vuoden ajan ollut vakiintunutta ja erittäin kannat-
tavaa. Yritys on antanut viimeisen vuosikymmenen 
aikana konserniavustuksina pois yli 320 miljoonaa 
euroa. Abloy kuuluu ruotsalaiseen ASSA Abloy AB 
konserniin. Vuoden 2019 loppuun mennessä Abloy 
sulkee Kemiönsaarelta Björkbodan tehtaan ja siir-
tää tuotanto- ja logistiikkatoiminnot Joensuuhun.

Konepajatoimialoilla menee Suomessa tällä 
hetkellä mainiosti, joten alihankintatilauksia on 
konepajoilta saatavissa. Esimerkiksi metsä-, pa-
peri-, kaivos- ja maatalouskoneita sekä energia- ja 
logistiikkalaitteita on mennyt kaupaksi hyvin niin 
kotimarkkinoilla kuin vientiinkin. Laivaan asen-
nettavia laitteita myydään risteilijöitä rakentaville 
telakoille. Rahtilaivojen rakentaminen on edelleen 
vähäistä. Öljyalan kone- ja muut investoinnit ovat 
käynnistymässä, kun öljyn hinta on noussut.

Tavaraviennin osalta vuosi 2017 oli edellisvuotta 
parempi. Höyrykattiloiden, säiliöiden sekä naulojen 
ja pulttien vienti kasvoi. Sen sijaan metalliraken-
teiden sekä aseiden ja ammuksien vienti väheni. 
Toimialan palveluvienti on vähäistä.
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Sopimusalat: Teknologiateollisuus

Tuotteet: Laivamoottorit, paperikoneet, sellukattilat, vanerikoneet, hanat, pumput, 
 vaihteet, hissit, liukuportaat, nosturit, lastiluukut, trukit, ilmanvaihtolaitteet,  
 kylmälaitteet, työstökoneet, metsäkoneet, traktorit, puimurit, ohjaamot,
 lämmönvaihtimet, hihnakuljettimet, kaivoskoneet, jätemurskaimet, venttiilit,
 potkurit, työkoneet ja suodattimet

Tärkeimmät asiakkaat: Rakentaminen, paperiteollisuus ja elektroniikkateollisuus

Työllisten määrä 2016: 46 100 (-1 %)

Tuotanto 2016: 13,9 miljardia euroa (-2 %), (13 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 15,4 miljardia euroa (-2 %), (12 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten määrä 2016: 1 314 (-55)

Tavaravienti 2017: 7,6 miljardia euroa (+14 %), (13 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2017: Yhdysvallat, Venäjä, Ruotsi, Kiina, Saksa, Espanja, Australia ja Alankomaat

Kannattavuus 2016: Nettotulos 9,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 45,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %) 

3.4. KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS

Kuvio 11. 
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 12. 
Toimialan liikevaihto ja tuotannon määrä, kausitasoitetut 
sarjat (2015=100)
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Koneiden ja laitteiden valmistus on viimein kään-
tynyt kasvuun useamman huonomman vuoden 
jälkeen. Tämä johtuu varsinkin Suomen vientiä 
hyödyttävästä investointitavaroiden markkinoiden 
kasvusta. Investoinnit ovat olleet hyvällä tasolla 
kaikilla toimialan tärkeimmillä vientimarkkina-
alueilla. Palveluviennillä on huomattava merkitys 
tälle toimialalle. Arvioimme vuonna 2018 tuotan-
non määrän kasvavan 4 prosenttia ja vuonna 2019 
edelleen 3 prosenttia. Työllisten määrä vuonna 2018 
kasvaa 1 prosentin ja säilyy vuonna 2019 entisel-
lään.

Alan yritysten määrä on ollut vähenemään päin 
viime vuodet. Niistä suurimpien liiketoimintamal-
leja on uudistettu siten, että toimitettujen laitteiden 
käytöstä, ylläpidosta, huollosta ja korjaamisesta on 
tullut yhä tärkeämpää liiketoimintaa. Yritysten tase 
on keskimäärin noin kaksinkertainen liikevaihtoon 
nähden, joten toimintaan sitoutuu huomattavasti 
pääomia. Alan yritysten vakavaraisuus on viime 
vuosina ollut hyvä ja toiminta kannattavaa.

Toimialalla on muutamia yrityksiä, jotka edus-
tavat globaalistikin alansa huippua. Noin 40 pro-
senttia koko alan henkilöstöstä työskentelee kah-
deksan suurimman yrityksen palveluksessa. Nämä 
työllistävät myös välillisesti merkittävästi, sillä ne 
ovat rakentaneet ympärilleen laajat alihankkija-
verkostot. Hankintoineen tämä ala ruokkii useita 
metallitoimialoja.

Toimialalla on seitsemän isoa pörssiyritystä: 
Kone Oyj, Wärtsilä Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, 
Valmet Oyj, Cargotec Oyj ja Outotec Oyj. Näiden 
yritysten yhteenlaskettu tilauskanta pysyi vakaa-
na vuonna 2017. Muut paitsi Cargotec kykenivät 
kasvattamaan liikevaihtoaan. Yritysten markkina-
arvo oli selvästi korkeampi kuin vuotta aiemmin ja 
toiminta oli kannattavaa. 
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Outotecilla oli alkuvuodesta kannattavuus-
ongelmia, mutta senkin toiminta kääntyi niukasti 
kannattavaksi vuoden mittaan. Konecranesissa ja 
Cargotecissa oli käynnissä vuonna 2017 yt-neu-
votteluja. Outotec on ilmoittanut yt-neuvottelujen 
alkamisesta keväällä 2018. Hyvän menekin vuoksi 
Sandvik Mining and Construction Oy palkkasi Tam-
pereen ja Turun yksiköihinsä lisää henkilökuntaa 
vuonna 2017. Suomen yksiköiden asema konsernin 
sisällä vahvistui.

Koko alan tuotantoa tarkastellen metsä-, maan-
rakennus-, metsäteollisuus- ja kaivoskoneiden me-
nekki on nyt hyvä. Myös energia- ja logistiikka-
laitteiden, kuten nosturien ja trukkien, myynti on 
sujunut. Tämä perustuu talouden hyvään viree-
seen. Maatalouskoneiden kysyntä on kasvanut 
viime vuonna. Taustalla on konehankintojen siir-
tymää aiemmilta vuosilta. Laivoihin asennettavien 
laitteiden kysyntä risteilijöitä rakentaville telakoil-
le on hyvällä tasolla. Toisille telakoille tuotteiden 
myynnissä on haasteita, koska rahtilaivoja ei juuri 
rakenneta.

Vientiin menee karkeasti puolet alan tuotan-
nosta. Vuonna 2017 kaivos-, paperi- ja maatalous-
koneita sekä nostamislaitteita, mäntämoottoreita, 
traktoreita, ilmapumppuja, voimansiirtoakseleita, 
venttiileitä, murskaimia, pumppuja, trukkeja, työs-
tökoneita ja jäähdytyslaitteita on viety enemmän 
kuin edellisvuonna. Sen sijaan lämmityskalusteiden 
ja koneenosien vienti on vähentynyt. Tavaraviennin 
tilanne on ollut alkuvuonna 2018 jopa viime vuotta 
parempi. 
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Sopimusalat: Teknologiateollisuus

Tuotteet: Televiestintä-, säähavainto-, UPS-, merkinanto-, verkko- ja sairaalalaitteet,  
 rannetietokoneet, piirilevyt, mittausanturit, kuristimet, tehonsäätimet, 
 kon densaattoriparistot ja piikiekot

Tärkeimmät asiakkaat: Televiestintä ja sähkölaitteiden valmistus

Työllisten määrä 2016: 23 000 (-4 %)

Tuotanto 2016: 8,7 miljardia euroa (-10 %), (8 % tehdasteollisuuden tuotannosta)  

Liikevaihto 2016: 12,7 miljardia euroa (-21 %), (10 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten määrä 2016: 571 (+1)

Tavaravienti 2017: 2,4 miljardia euroa (+8 %), (4 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2017: Kiina, Yhdysvallat, Saksa, Alankomaat, Intia, Ranska, Unkari, Puola ja Japani

Kannattavuus 2016: Nettotulos -2,8 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 55,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

3.5. ELEKTRONIIKKATEOLLISUUS

Kuvio 13. 
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 14. 
Toimialan liikevaihto ja tuotannon määrä, kausitasoitetut 
sarjat (2015=100)
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tusta koskevat tilastot liikevaihdon, kapasiteetin käyttöasteen ja tuotannon volyymin osalta. Tämä siksi, 
että kummallakin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimialalla toimii vain yksi suuri yritys. 

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Elektroniikkateollisuuden1 alamäki tuntuu taittu-
neen, kun matkapuhelinten ja verkkojen suunnitte-
lun viimeisimmät laajemmat alasajotoimet on viety 
päätökseen. Toimiala näyttää kääntyvän kasvuun 
osaltaan terveysteknologian ja viestintälaitteiden 
hyvin vetävän viennin avulla. Alalla on silti edel-
leen yleisesti kannattavuusongelmia. Palveluvienti 
on erityisen tärkeä tälle toimialalle. Arvioimme 
tuotannon määrän kasvavan tänä vuonna 3 pro-
senttia ja vuonna 2019 vielä 3 prosenttia. Työllisten 
määrä kasvaa tänä vuonna 1 prosentin ja vuonna 
2019 samoin 1 prosentin.

Toimialan yritykset ovat alihankkijoita välituot-
teiden markkinoilla ja päähankkijoita lopputuottei-
den markkinoilla. Suomessa valmistetaan vain pie-
niä elektroniikan tuote-eriä. Monille alan tuotteille 
on ominaista elinkaaren alkuvaiheen korkea hinta, 
joka sitten laskee nopeasti. Yhtiöiden tase on keski-
määrin noin nelinkertainen liikevaihtoon verrattuna, 
joten toimintaan sitoutuu valtavasti pääomaa. 

Useilla toimialan yrityksillä menee hyvin. Esi-
merkiksi hammaslääkintälaitteita valmistava 
Planmeca Oy on noussut tuotteissaan jo kansain-
välisesti merkittäväksi toimijaksi. Yritys ilmoit-
ti lahjoittavansa jokaiselle työntekijälleen 1 000 
euroa joulukuussa 2017. Alan yrityksistä tärkein 
on Nokia Oyj, joka työllistää yli neljänneksen toi-
mialan Suomen henkilöstömäärästä. Sen globaali 
liikevaihto supistui hieman vuonna 2017. Toiminta 
oli tappiollista ja pääsyynä tähän lienevät Alcatel-
Lucent-yrityskaupasta syntyneet kustannukset. 
Yhtiö supistaa Suomen toimintojaan kevään yt-
neuvottelujen tuloksena 350 henkilöllä. 

Elektroniikan markkinat kasvavat, ja digitali-
saatio tuo sen yhä tärkeämmäksi osaksi kaiken-
laisia koneita ja laitteita. Elektroniikka yleistyy 
myös rakennuksissa. Televerkkojen rakentaminen 
vilkastuu, kun 5G-teknologiaa ruvetaan ottamaan 

käyttöön. Elektroniikan osuus teknisten tuotteiden 
loppuhinnasta kasvaa. Lääkintä-, mittaus-, puhe-
lin- ja elektroniikkalaitteiden ja elektroniikkapiirien 
vienti on kasvanut vuonna 2017. Röntgenlaitteiden 
ja tietokoneenosien vienti on vähentynyt. 
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Sopimusalat: Teknologiateollisuus

Tuotteet: Sähkömoottorit, generaattorit, sähkökojeet, kaapelit, sähkökeskukset, akut,  
 sähkökäytöt, johdinliittimet, sähkökalusteet, sähkölamput, hitsauskoneet,  
 muuntajat, kodinkoneet, kiukaat, virtalähteet ja valaisimet

Tärkeimmät asiakkaat: Rakentaminen sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistus

Työllisten määrä 2016: 16 400 (-3 %)

Tuotanto 2016: 4,6 miljardia euroa (-0 %), (4 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 5,1 miljardia euroa (-2 %), (4 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten määrä 2016: 402 (-12)

Tavaravienti 2017: 2,7 miljardia euroa (+9 %), (4 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2017: Saksa, Etelä-Korea, Ruotsi, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Italia, Viro ja Norja 

Kannattavuus 2016: Nettotulos 6,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 42,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %) 

3.6. SÄHKÖLAITTEIDEN VALMISTUS

Kuvio 15. 
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Sähkölaitteiden valmistus1 on tänä vuonna käänty-
nyt kasvuun pääosin kotimaisen ja eurooppalaisen 
rakentamisen hyvän suhdannetilanteen seurauk-
sena. Erityisesti isot kotimaiset rakennushankkeet 
ovat piristäneet toimialaa. Vienti on alkanut vetää 
viime vuonna aiempaa paremmin. Arvioimme, että 
vuonna 2018 tuotannon määrä kasvaa 3 prosenttia 
ja vuonna 2019 vielä 2 prosenttia. Vuonna 2018 työl-
listen määrä kasvaa 1 prosentilla ja säilyy vuonna 
2019 ennallaan.

Sähkölaitteiden valmistajista enemmistö tekee 
lopputuotteita, jotka ovat yleensä investointita-
varoita. Kodinkoneiden ja muiden kulutustava-
roiden valmistus on Suomesta jo lähes tyystin 
hävinnyt, mutta kiukaita valmistetaan edelleen. 
Lainsäädäntö ja standardit määrittelevät pitkälle 
toimialan tuotteita. 

ABB Oy on suurin yritys, ja se työllistää va-
jaan kolmanneksen toimialan koko henkilöstöstä. 
Lisäksi sen alihankkijoiden palveluksessa on tu-
hansia ihmisiä. Yrityksen liikevaihto kasvoi vuonna 
2017 ja kannattavuus säilyi hyvänä. Tilanne tosin 
vaihtelee yksiköittäin ja tuoteryhmittäin. Yksi-
köiden menestymisessä on kyse niiden kilpailu-
kyvystä paitsi toimialallaan myös kansainvälisen 
ABB-konsernin sisällä. Yrityksessä on käyty yt-
neuvotteluja vuonna 2017. Kaapeleita valmistava 
Prysmian Finland Oy on päässyt hyvään kasvuun 
viime vuonna ja palkannut Kirkkonummen yksik-
köönsä lisää henkilökuntaa.

Sähkölaitteiden tarve kasvaa sähköverkkojen 
rakentamisen, sähkönkulutuksen etämittauksen, 
palvelinsalien perustamisen, teollisuuden auto-
matisoinnin ja sähköautojen yleistyessä. Koneet ja 
laitteet toimivat yhä enemmän sähköllä. Tuulivoi-
mahankkeet, aurinkosähkö ja sähkön pientuotanto 
vaativat sähköverkoilta älykkyyttä. 

Suomessa ja Euroopassa meneillään ja käyn-
nistymässä olevat raideliikennehankkeet luovat 
merkittävästi markkinoita sähkölaitteille. Sähköge-
neraattoreiden, -muuntajien, -kytkimien, -kojeiden 
ja -johtojen vienti on vuonna 2017 kasvanut edel-
lisvuoteen verrattuna. Vaihtovirtamoottoreiden ja 
valaisimien vienti on vähentynyt. Palveluvienti on 
vielä pientä mutta kasvussa.

1 Tilastokeskus on yhdistänyt tietokoneiden, elektronisten ja optisten 
tuotteiden ja sähkölaitteiden valmistusta koskevat tilastot liikevaihdon, 
kapasiteetin käyttöasteen ja tuotannon volyymin osalta. Tämä siksi, 
että kummallakin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimialalla toimii 
vain yksi suuri yritys. 
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Sopimusalat: Teknologiateollisuus

Tuotteet: Henkilöautot ja linja-autot, niiden osat ja tarvikkeet, erikoisajoneuvot (esimerkiksi  
 jäte- ja paloautot, ambulanssit, aurauskalusto), moottorikelkat sekä perävaunut 
 ja puoliperävaunut

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet ja kuljetusalan yritykset

Työllisten määrä 2016: 7 000 (+0 %)

Tuotanto 2016: 1,7 miljardia euroa (+4,7 %), (1,6 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 1,7 miljardia euroa (+3 %), (1,4 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 227 (-8) 

Tavaravienti 2017: 3,1 miljardia euroa (84%), (5,2 % Suomen tavaraviennistä) 

Vientimaat 2017: Saksa, Ruotsi, Norja ja Venäjä 

Kannattavuus 2016: Nettotulos 1,7 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 35,5 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

3.7. MOOTTORIAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS

Kuvio 16. 
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 17. 
Toimialan liikevaihto, kausitasoitettu sarja (2015=100)*
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Valmet Automotive Oy on ollut viime vuosina Suo-
men nopeimmin kasvanut teollisuusyritys. Myös tänä 
ja ensi vuonna yritys lisää tuotantoaan ja henkilöstö-
ään. Yritys on ilmoittanut palkkaavansa tuotantoon 
1 000 henkeä lisää vuonna 2018. Näiden rekrytointien 
jälkeen yritys työllistää jo yli 5 000 ihmistä Suomessa. 
Myös muilta osin moottoriajoneuvojen valmistajil-
la menee hyvin. Ennakoimme tuotannon kasvavan 
tänä vuonna 20 prosenttia ja vuonna 2019 vielä 10 
prosenttia. Vuonna 2018 henkilöstömäärä kasvaa 15 
prosenttia ja ensi vuonna 5 prosenttia.

Moottoriajoneuvojen valmistuksessa Valmet Au-
tomotive on noussut täysin hallitsevaksi yrityksek-
si. Se työllistää noin puolet alan henkilöstöstä. Alan 
suurin epävarmuustekijä onkin, jos Automotivella 
ilmenisi jotain yrityskohtaisia ongelmia. Tällä het-
kellä yrityksen tilanne vaikuttaa vakaalta ja sen 
suuret investoinnit ja rekrytoinnit ovat onnistuneet. 
Valmet Automotive laajentaa ajoneuvojen suunnit-
telutoimintaansa ja käynnistää akkutuotannon. Sa-
man kaltaisia autojen sopimusvalmistajia on enää 
kaksi muuta Euroopassa, mikä helpottaa yrityksen 
markkinatilannetta. Myös muilla sopimusvalmis-
tajilla menee hyvin.

Alan toinen suuri yritys on Agco Power Oy, 
joka valmistaa Nokialla etupäässä moottoreita 
Agco-konsernin traktoritehtaille. Tuotanto kasvaa 
ja taantuman aikana tehdyt suuret investoinnit 
osoittavat tarpeellisuutensa nyt, kun kysyntä on 
kova. Raskaan liikenteen perävaunuja valmistaa 
Suomessa useampi yritys, ja myös niillä menee 
hyvin.

Moottoriajoneuvojen valmistuksen kannatta-
vuus kuuluu metalliteollisuuden heikoimpiin. Vaik-
ka yritysten tuotteet ja tuotanto ovatkin laaduk-
kaita ja asiakkaiden arvostamia, on kilpailutilanne 
tiukka. Yritykset joutuvat kilpailemaan kansain-
välisten suuryritysten ja usein myös halvemman 

kustannustason tuottajien kanssa. Tämä näkyy 
hinnoissa ja kannattavuudessa. Kovasta kilpailusta 
johtuen yritysten tuotteiden, tuotantomenetelmien 
ja strategioiden tulee myös jatkossa olla ensiluok-
kaisella tasolla, jotta alan kasvu voi jatkua.
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Sopimusalat: Teknologiateollisuus, Veneenrakennusteollisuus

Tuotteet: Laivat, raideliikenteen kulkuneuvot, ilma-alukset, veneet, puolustusvoimien 
 mie histönkuljetuskalusto sekä edellä mainittujen osat

Tärkeimmät asiakkaat: Laivanvarustamot, liikennelaitokset, puolustusvoimat ja kotitaloudet 

Työllisten määrä 2016: 7 300 (+3 %) 

Tuotanto 2016: 2,1 miljardia euroa (+27,5 %), (2,0 % tehdasteollisuuden tuotannosta)  

Liikevaihto 2016: 2,0 miljardia euroa (+23,5 %), (1,6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 341 (-20) 

Tavaravienti 2017: 1,3 miljardia euroa (+64 %), (2,2 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2017: Saksa, Kypros, Viro, Malta, Ruotsi ja Norja

Kannattavuus 2016: Nettotulos 0,3 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 22,4 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

3.8. MUIDEN KULKUNEUVOJEN VALMISTUS

Kuvio 18. 
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Toimialan1 tuotanto ja työllisyys ovat voimakkaassa 
kasvussa etupäässä Turun telakan toiminnan vah-
vistumisen ansiosta. Myös muilta osin toimialan 
tilanne on pääsääntöisesti hyvä. Ennusteemme 
mukaan alan tuotanto kasvaa 10 prosenttia tänä 
ja ensi vuonna ja työllisyys lisääntyy 5 prosenttia 
vuodessa.  

Toimialan suurin ja merkittävin yritys on Meyer 
Turku Oy.  Tällä hetkellä Turussa on tilauksia vuo-
teen 2024 saakka. Risteilyaluksia rakentavien te-
lakoiden näkymät ovat maailmanlaajuisesti poik-
keuksellisen hyvät lähivuosille. Turun telakalla on 
käynnissä mittavat investoinnit, jotka mahdollista-
vat vuosittaisten tuotantomäärien kasvattamisen 
ja uusien ihmisten palkkaamisen. Mittavasta muu-
tosprosessista huolimatta Turussa ei ole ilmennyt 
suurempia tuotantohäiriöitä. 

Turun telakan menestys ei kuitenkaan ole nä-
kynyt alihankkijoiden toiminnan tervehtymisenä, 
vaan harmaa talous ja alipalkkaus ovat yhä vaka-
via ongelmia. 

Suomessa toimivien telakkayhtiöiden oma hen-
kilöstön määrä on noin 3 000. Kuitenkin laajan 
alihankkijaverkoston ja useiden tuotantovaiheiden 
ulkoistamisen seurauksena tänäkin keväänä tela-
koilla on työskennellyt yli 5 000 henkilöä. 

Suomessa on huomattava määrä korkeatasoisten 
metalli-, lasikuitu- ja puuveneiden valmistajia. Ve-
neet kuuluvat harvalukuisiin Suomessa valmistet-
tuihin menestyneisiin kuluttajatuotteisiin. Veneen-
rakentajien tuotanto ja vienti kasvavat. Yleensä 
Suomen menestystuotteet ovat investointitavaroita. 

Raidekalustovalmistaja Transtech Oy on saanut 
viime vuosina paljon varsinkin raitiovaunutilauksia 
ja tulevaisuus näyttääkin valoisalta. Puolustusvä-
linevalmistaja Patria Oyj on hävinnyt viime aikoina 
merkittäviä tarjouskilpailuja. Patria tarvitseekin 
uusia tilauksia, jotta työllisyys ei heikkene.

1 Tilastokeskus ei julkaise tuotantomäärän eikä liikevaihdon indeksejä 
tältä toimialalta.
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Sopimusalat: Teknologiateollisuus, Tekninen huolto ja kunnossapito

Tuotteet: Teollisuuden koneiden ja laitteiden huolto, korjaus ja asennus

Tärkeimmät asiakkaat: Metalliteollisuus, paperiteollisuus, kemianteollisuus ja energian tuotanto

Työllisten määrä 2016: 20 000 (+1 %) 

Tuotanto 2016: 3,1 miljardia euroa (3 %), (3 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 2,5 miljardia euroa (+3 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 2 751 (+24) 

Tavaravienti 2017: 0,2 miljardia euroa (-6 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä) 

Vientimaat 2017: Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Saksa ja Ruotsi

Kannattavuus 2016: Nettotulos 4,7 % tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 34,7 % tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

3.9. KONEIDEN JA LAITTEIDEN KORJAUS, HUOLTO JA ASENNUS

Kuvio 19. 
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 20. 
Toimialan liikevaihto ja tuotannon määrä, 
kausitasoitetut sarjat (2015=100)
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Teollisuuden ja energia-alan investointien lisään-
tyminen on selvästi lisännyt teollisuuden korjaus-, 
huolto- ja asennustöitä. Suuret investointihankkeet 
Äänekoskella, Olkiluodossa ja Uudessakaupungissa 
ovat olleet paljon esillä. Tällä hetkellä investointeja 
tehdään hyvin laaja-alaisesti, ja uusia hankkeita on 
alkamassa ja suunnitteilla. Arvioimme korjauksen, 
huollon ja asennuksen kasvun taukoavan hetkelli-
sesti joidenkin suurten hankkeiden valmistuttua. 
Tänä vuonna tuotanto ja työllisyys pysyvät viime 
vuoden tasolla. Vuonna 2019 tuotanto kasvaa 4 
prosenttia ja työllisyys 2 prosenttia.

Suuret investointihankkeet ovat työllistäneet 
rakennusvaiheessa asentajia. Yritykset ovat lisän-
neet investointejaan, kun kapasiteetti on vanhentu-
nut ja uusia tuotteita on tuotu markkinoille. Monien 
yritysten on kovenevassa kilpailussa myös pak-
ko nostaa tuottavuutta ja laatua uusin tuotanto- 
menetelmin. Tämä vaatii investointeja robotteihin 
tai muuten entistä automaattisempaan tuotantoon. 
Tämä kaikki lisää kysyntää toimialan palveluille.

2010-luvulla teollisuuden tuotantokapasiteetti 
on supistunut. Tämä on vähentänyt teollisuuden 
korjausten ja huollon kysyntää. Tilanne on täl-
tä osin muuttumassa uuden tuotantokapasiteetin 
rakentamisen myötä.

Energiahuollon investoinnit ovat olleet korkealla 
tasolla pidemmän aikaa. Uusien laitosten rakenta-
misen lisäksi kysyntää nostaa entistä hajautetumpi 
sähköntuotantojärjestelmä, muuttuvat päästörajat 
ja säädökset.

Tulevaisuudessa alan suurin uhka on se, että 
Suomen teollisuuden vahvistuminen jääkin enna-
koidusta, jolloin myös asennusta ja huoltoa tar-
vitaan vähemmän. Palvelullisen alan yritysten ja 
suomalaisen työvoiman kannalta pelkona on myös, 
että työt valuvat nykyistäkin enemmän yrityksille 
ja työntekijöille ulkomaille halvemman kustannus-
tason ja alhaisempien palkkojen vuoksi.
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Sopimusalat: Malmikaivokset

Tuotteet: Metallimalmit ja niistä tehdyt rikasteet, nikkeli, kulta, kupari, kromi, sinkki

Tärkeimmät asiakkaat: Metallin jalostus, erityisesti teräksen, nikkelin ja kuparin tuottajat sekä 
 koruteollisuus

Työllisten määrä 2016: 2 000 (+20 %) 

Tuotanto 2016: 0,9 miljardia euroa (+26 %), (0,8 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 0,7 miljardia euroa (+26 %), (0,6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 25 (-1)

Tavaravienti 2017: 0,4 miljardia euroa (+121 %), (0,7 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2017: Kanada, Ruotsi, Belgia ja Saksa

Kannattavuus 2016: Ei saatavana

Vakavaraisuus 2016: Ei saatavana

3.10. METALLIMALMIEN LOUHINTA

Kuvio 21. 
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 22. 
Toimialan liikevaihto,kausitasoitettut sarja (2015=100)*
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Kaivostoiminta on erittäin suhdanneherkkä ala. 
Tällä hetkellä alalla eletään erittäin hyvissä tun-
nelmissa. Maailmanlaajuinen korkeasuhdanne on 
nostanut metallien hintoja, mikä on näkynyt kai-
vosten liikevaihdossa, kannattavuudessa ja viennin 
arvossa. Viennin arvo kaksinkertaistui vuonna 
2017. Kaivokset ovat myös ilmoittaneet suurista in-
vestoinneista. Ennakoimme tuotannon kasvavan 10 
prosenttia vuonna 2018 ja ensi vuonna vielä 5 pro-
senttia. Työllisyys kasvaa 4 prosenttia vuodessa.

Viimeisen vuoden aikana on ilmoitettu mitta-
vista investoinneista Terrafamen Sotkamon kai-
vokseen sekä Kittilän, Kevitsan ja Kemin kaivok-
siin. Investointien kokonaisarvo nousee yli puoleen 
miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Nämä 
panostukset ja toiminnan laajennukset varmistavat 
alan kehityksen pitkälle tulevaisuuteen. 

Alan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä pa-
rantaa se, että yritykset ovat panostaneet tuotan-
non laajentamisen lisäksi myös ympäristöasioihin. 
Kaivostoiminnasta koituu jatkossakin eriasteisia 
ympäristövaikutuksia, vaikka Suomessa toimialan 
yritykset pyrkivät vastuullisuuteen.

Kaivosyritysten kannattavuus vaihtelee suures-
ti. Alalla on erittäin kannattavia yrityksiä, kuten 
Kittilän, Pyhäsalmen ja Kemin kaivoksien tausta-
yritykset. Toisaalta toimialalla on myös tappiollisia 
yrityksiä – eikä konkursseiltakaan ole säästytty.

Metallimalmien louhinnan tulevaisuus näyttää 
hyvältä. Yritykset ovat jälleen aktivoituneet malmi-
en etsinnässä, mikä luultavasti johtaa uusien kai-
vosten avaamiseen. Suomen uusin kaivos on tällä 
hetkellä Kevitsan kaivos, joka avattiin vuonna 2012.

Kaivostoiminnalle on avautunut uusia mahdolli-
suuksia sähköautojen akkuihin liittyvien metallien 
ja rikasteiden tuottamisessa. Muun muassa Kausti-
silla ja Sotkamossa on käynnissä hankkeita, jotka 
liittyvät akkumetallien louhintaan. Kaivostoiminta 

on aina väliaikaista, ja vuodesta 1962 toiminut 
Pyhäsalmen kaivos ollaan sulkemassa vuonna 2019 
malmivarojen ehtymisen vuoksi. 
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Taulukko 4. 

Liikevaihdon vuosimuutokset vuosina 2016 ja 2017

2016 
%

 2017 
%

TEOLLISUUDEN LIIKEVAIHTO 0,9 7,8

Kenkien ja nahkatuotteiden 
valmistus 5,4 9,4

Kemianteollisuus* 5,5 3,6

KAUPAN LIIKEVAIHTO 1,3 4,6

Moottoriajoneuvojen vähittäis-
kauppa 8,3 4,4

Moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaus 6,7 5,5

* Jalostetut öljytuotteet, kemikaalit ja kemiallisten tuotteiden valmistus,
 lääkeaineet ja lääkkeet sekä kumi ja muovituotteet yhteensä

Lähde: Tilastokeskus, liikevaihtokuvaajat 

Kemianteollisuuden keskeiset ennusteet

2017 2018  2019
Tuotannon määrän muutos, % 2 1 1

Työllisyyden muutos, % 1 1 0

Työtuntien muutos, % 2 1 0

Tuottavuuden muutos, %* 0 0 1

* Tuotanto työtuntia kohden                

Taulukko 5. 

4. Kemian sektorin kasvu jatkuu

4.1. TUOTANNON JA TYÖLLISYYDEN KEHITYS KEMIAN ALOILLA

Kemian sektorin ennusteemme kattaa kemian-, 
nahka- ja kenkäteollisuuden. Kemianteollisuus on 
ollut kasvu-uralla melkein koko 2010-luvun. Ennus-
tamme, että tuotanto kasvaa vuosina 2018–2019 ja 
työllisyys paranee vuonna 2018. (Ks. Taulukko 4.)

Kemianteollisuuden hyvä kehitys perustuu 
investointeihin, tutkimus- ja kehityspanostuksiin 
sekä hyvään kansainväliseen kilpailukykyyn. Nä-
mä tekijät ovat kasvattaneet vientiä. Tuotekehitys 
on tärkein ajuri nimenomaan lääketeollisuudessa, 
jonka kasvu ja kannattavuus ovat olleet merkit-
täviä. Myös öljyteollisuuden panostukset uusiin 
tuotteisiin ovat parantaneet kannattavuutta.

Biotuoteteollisuuden nousu lisää kemikaalien ja 
kemiallisten tuotteiden valmistusta. Ala on hyö-
tynyt selluteollisuuden hyvästä vireestä. Raken-
tamiseen käytettävien kumi- ja muovituotteiden 
kysyntä kasvaa lähivuosina. Sen sijaan nahka- ja 
kenkäteollisuuden suhdannehuippu oli vuonna 2017.

Kemian sektoriin kuuluvat myös harja- ja sivel-
linalat, jalometalliala, lasikeraaminen teollisuus ja 
veneenrakennusteollisuus sopimusaloina. Niitä ei ole 
erikseen tilastoitu Tilastokeskuksen toimialaluoki-
tuksissa. Siksi aloista ei ole saatavissa tilastotietoja. 
Sopimusalojen tilanne on tiivistetysti seuraava:

Lasikeraamisessa teollisuudessa pärjäävät tällä 
hetkellä ne, jotka valmistavat tuotteita ajoneuvo-
teollisuudelle ja rakentamiseen. Pilkington Auto-
motive Oy valmistaa tuulilaseja kulkuneuvoihin. 
Tuulilasituotanto kasvoi merkittävästi vuoden 2017 
aikana, ja kasvu jatkuu lähivuosien ajan. 

Lasikuitutuotteita valmistavan Ahlstrom-
Munksjö Oyj:n tuotanto ei ole kasvanut muun teol-
lisuuden vanavedessä, vaan lähivuosina yrityksen 
tuotanto pysyy nykyisellä tasollaan. Fiskars Oyj:n 
tuotteiden kysyntää nostaa kotitalouksien ostovoi-
man paraneminen.

Kultasepäntuotteiden valmistajien tilannetta 
paransivat erilaiset Suomi 100 -juhlavuoden tuot-
teet. Kuitenkin koko alan kaupan määrä ja liike-
vaihto jäivät vuoden 2016 tasolle. Kohtuuhintai-
silla koruilla kauppa on käynyt hyvin. Perinteiset 
lahjahopeat ovat menettäneet asemaansa. Alan 
työllisyys tulee pysymään melko vakaana.

Veneiden rakentamisesta löytyy tietoa tekno-
logiasektorin muiden kulkuneuvojen valmistusta 
käsittelevässä osiossa.

Teollisuusliiton tutkimusyksikön tekemä pää-
luottamusmiehille suunnattu suhdannekysely va-
laa uskoa siihen, että tuotanto ja työllisyys kas-
vavat. Sektorin 547 luottamusmiehestä kyselyyn 
vastasi 53 prosenttia. Heistä kolmannes (35 %) 
arvioi työpaikkansa tuotannon kasvavan ja vain 
harva (6 %) epäili tuotannon vähenevän seuraa-
van kuuden kuukauden aikana. Työllisyyden arvioi 
paranevan vastanneista reilu neljännes (26 %) ja 
heikkenevän selvästi harvempi (7 %) seuraavan 
kuuden kuukauden aikana.
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Sopimusalat: Kenkä- ja nahkatuotteiden valmistus

Tuotteet: Työ- ja turvajalkineet, vapaa-ajan jalkineet, laukut, reput, 
 muokattu nahka ja turkikset

Tärkeimmät asiakkaat: Teollisuus, rakentaminen, kotitaloudet ja puolustusvoimat

Työllisten määrä 2016: 1 600 (-6 % )

Tuotanto 2016: 0,19 miljardia euroa (+4 % ), (0,2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 0,22 miljardia euroa (+3 % ), (0,2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 169 (-14)

Tavaravienti 2017: 0,10 miljardia euroa (+8 % )

Vientimaat 2017: Ruotsi, Venäjä, Norja, Viro, Intia, Saksa

Kannattavuus 2016: Nettotulos 13,9 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %)

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 79,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

4.2. KENKIEN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS

Kuvio 23. 
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 24. 
Toimialan liikevaihto ja tuotannon määrä, kausitasoitetut 
sarjat (2015=100)
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Suomalainen jalkinevalmistus on erikoistunut työ- 
ja turvajalkineisiin. Niitä valmistavat sekä Sievin 
Jalkine Oy että ruotsalaiseen konserniin kuuluva 
Ejendals Suomi Oy, jotka muodostavat liikevaih-
dolla mitattuna puolet koko alasta. Lisäksi nämä 
suuret yritykset ovat hyvin kannattavia ja työl-
listävät alalla toimivia alihankkijoita. Arvioimme, 
että toimialan tuotannon kasvu pysähtyy vuonna 
2018 ja kääntyy seuraavana vuonna 1 prosentin 
laskuun. Työllisyys heikkenee tänä vuonna 3 pro-
senttia ja 4 prosenttia vuonna 2019.

Vuonna 2018 työ- ja turvajalkineiden parhain 
suhdanne on mennyt ohi. Kysyntä on korkeim-
millaan silloin, kun talouden pyörät lähtevät pyö-
rimään ja rakennus- ja teollisuusyritykset uusivat 
työntekijöidensä jalkineita. Tämä hetki oli vuosina 
2016–2017, ja näinä vuosina kenkien ja nahkatuot-
teiden tuotanto kasvoi. 

Julkisilla, lähinnä puolustusvoimien tilauk-
silla on merkitystä varsinkin silloin, kun yritys-
ten ja kotitalouksien kysyntä on vähäisempää. 
Tilaukset jaksottuvat useille vuosille, eikä niissä 
ole suhdanne- tai sesonkiriskiä. Sievi ja Ejendals 
ovat viime vuosina saaneet tilauksia Suomesta ja 
Ruotsista. Toimitukset ulottuvat vuosikymmenen 
loppuun.

Alalla valmistettavien vapaa-ajan jalkineiden, 
laukkujen, reppujen ja nahkatuotteiden kysyntä 
riippuu kotitalouksien tuloista. Muutamia poik-
keuksia lukuun ottamatta toimialalla ei ole kovin 
vahvoja kuluttajabrändejä, varsinkaan kansainvä-
lisesti. Yritykset ovat myös siirtäneet tuotantonsa 
pääosin pois Suomesta. Maassamme ei enää val-
misteta esimerkiksi kumisaappaita. Kuoma-, Aino- 
ja Reino-kengät käyvät kaupaksi ja valmistetaan 
Suomessa. Kaiken kaikkiaan kulutuskysynnän 
kasvu vuosina 2018–2019 ei riitä tuomaan alalle 
merkittävää lisäpotkua.

Alan tulevaisuuden kannalta on käynnissä kaksi 
huolestuttavaa kehityssuuntaa. Ensinnäkin alalle 
ei anneta koulutusta enää yhdessäkään oppilaitok-
sessa, mikä vaikeuttaa osaavan työvoiman saantia. 
Toisaalta alihankinta ulkomailta on lisääntymässä.
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Sopimusalat: Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus 

Tuotteet: Kaasuöljyt, moottoribensiini, nestekaasut

Tärkeimmät asiakkaat: Öljy-yhtiöt, kotitaloudet, kuljetusyritykset, kunnat, lentoyhtiöt ja 
 lentoasemat, meriliikenne, teollisuus ja maatalous

Työllisten määrä 2016: 2 900 (0 %)

Tuotanto 2016: 6,3 miljardia euroa (+3 %), (6 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 6,5 miljardia euroa (0 %), (5 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 16 (-1)

Tavaravienti 2017: Ei saatavissa

Vientimaat 2017: Ruotsi, Alankomaat, Iso-Britannia, Belgia, Yhdysvallat, Saksa

Kannattavuus 2016: Nettotulos 6,4 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %)

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 40,4 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

4.3. JALOSTETTUJEN ÖLJYTUOTTEIDEN VALMISTUS

Kuvio 25. 
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 26. 
Kemianteollisuuden* liikevaihto ja tuotannon määrä, 
kausitasoitetut sarjat (2015=100)
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Suomen öljynjalostusteollisuus koostuu käytännös-
sä Neste Oyj:n jalostamotoiminnasta Porvoossa ja 
Naantalissa. Neste valmistaa bensiiniä ja dieseliä, 
joiden raaka-aineena ovat raakaöljy ja uusiutuvat 
raaka-aineet. Uusiutuvien polttoaineiden tuotanto 
laajenee nopeasti, ja sitä tukevat sekä poliittiset 
päätökset että kuluttajien kysyntä – se on myös 
tuottoisaa. Kehitys tuo alalle myös uusia suoma-
laisia yrityksiä. Ennusteemme on, että öljynjalos-
tuksen tuotanto kasvaa tänä vuonna 3 prosenttia 
ja seuraavana vuonna 1 prosentin. Alan työllisyys 
säilyy samana vuosina 2018–2019.

Nesteen kuten muidenkin öljynjalostajien liiketoi-
minta perustuu jalostusmarginaaliin, joka on raaka-
aineen ja valmistetun tuotteen välinen hintaero. 
Jalostusmarginaalia voidaan nostaa tuotantotek-
niikkaa ja tuotteita kehittämällä sekä käyttämällä 
halvempaa raaka-ainetta. Myös markkinatilanne 
vaikuttaa marginaaliin. Nesteen perinteinen, fossii-
listen polttoaineiden tuotanto perustuu venäläisen 
raakaöljyn tehokkaaseen jalostamiseen. 

Uusiutuvien polttoaineiden jalostusmarginaali 
on suurempi kuin fossiilisten, ja se tuottaakin suu-
rimman osan Nesteen voitosta. Yritys on panosta-
nut voimakkaasti uusiutuvien polttoaineiden tuo-
tantoon, ja nyt korjataan työn hedelmiä. Polttoai-
neiden valmistaminen uusiutuvista raaka-aineista, 
kuten kasveista ja jätteistä, edellyttää joustavaa 
tuotantoa. Tällä hetkellä Neste on maailman suurin 
biopohjaisten polttoaineiden tuottaja.

Uusiutuvien polttoaineiden kysyntä kasvaa jat-
kuvasti. Sillä korvataan fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä. Polttoaineiden kokonaiskysyntää pienen-
tävät uudet moottorit, jotka kuluttavat aiempaa 
vähemmän. Myös tuotantolaitosten huoltoseisokit 
vaikuttavat tuotantoon. Nesteen seuraava suuri 
seisokki on suunniteltu vuodelle 2020.

Alan tulevaisuus on mielenkiintoinen, kos-
ka metsäyhtiö UPM Biopolttoaineet on avannut 
ensimmäisen biodieseliä valmistavan jalostamonsa 

Lappeenrannassa ja suunnittelee jo toista. Myös 
polttoaineiden jakelija ST1 on investoinut uuteen 
tekniikkaan ja avannut bioetanolin tuotantolai-
toksen Hämeenlinnaan.
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Sopimusalat: Kemian perusteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Tuotteet: Lannoitteet, maalit, lakat, torjunta-aineet, pesuaineet, tekokuidut 
 ja liuotimet

Tärkeimmät asiakkaat: Sellu-, paperi- ja pakkausteollisuus, kunnallinen vesihuolto, 
 energiateollisuus, elintarviketeollisuus, metalliteollisuus, kaivokset, 
 rakentaminen, maatalous ja kotitaloudet 

Työllisten määrä 2016: 12 800 (-1 %)

Tuotanto 2016: 7,3 miljardia euroa (-3 %), (7 % tehdasteollisuuden tuotannosta) 

Liikevaihto 2016: 7,7 miljardia euroa (-3 %), (6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 288 (-4)

Tavaravienti 2017: 2,9 miljardia euroa (+3 % )

Vientimaat 2017: Ruotsi, Saksa, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Norja

Kannattavuus 2016: Nettotulos 13,5 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %)

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 60,5 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

4.4. KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS

Kuvio 27. 
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Lähes kaikissa tuotteissa ja valmistusprosesseissa 
tarvitaan kemikaaleja ja kemiallisia tuotteita. Toi-
miala ei ole yksittäisten tuotteiden tai markkinoiden 
varassa. Suomessa alan yritykset ovat investoineet 
tuotantoon merkittävästi ja pysyneet kansainväli-
sessä kilpailussa mukana. Maailmantalouden hyvä 
vire ja biotuoteteollisuuden kasvu Suomessa kirit-
tävät toimialan kasvua1. Ennustamme, että alan 
tuotanto kasvaa 1 prosentin sekä vuonna 2018 että 
vuonna 2019. Työllisyys nousee 1 prosentin tänä 
vuonna ja säilyy ennallaan vuonna 2019.

Toimialan suurin yritys on Kemira Oyj, joka 
on tällä vuosituhannella keskittynyt tuottamaan 
kemikaaleja sellu-, paperi- ja pakkausteollisuudelle 
sekä kuntien ja teollisuuden vedenpuhdistukseen. 
Yli 80 prosenttia yrityksen liikevaihdosta syntyy 
ulkomailla. Kemiran tuotteiden markkinat kasvavat 
maailmanlaajuisesti. Suomessa varsinkin sellun 
tuotanto kasvaa, minkä vuoksi Kemira investoi li-
peän tuotannon kasvattamiseen Joutsenon tehtaal-
la. Kemira on myös palvelullistanut tuotteitaan: se 
tarjoaa jätevedenpuhdistamoille operointipalveluja.

Porin pigmenttitehdas vaurioitui pahasti mas-
siivisessa tulipalossa vuoden 2017 alussa, ja titaa-
nidioksidin tuotanto putosi murto-osaan. Nykyisin 
Venator P&A Finland Oy:n omistama tehdas ra-
kennetaan uudelleen, mutta täyteen vauhtiin sen 
kerrotaan pääsevän vasta vuoden 2018 jälkeen. 

Titaanidioksidin saatavuuden heikkenemisellä 
ja hinnan nousulla oli laajat vaikutukset. Tämä 
aiheutti ongelmia etenkin Tikkurila Oyj:lle ja Teknos 
Oy:lle, jotka käyttävät kemikaalia valkoisen maalin 
valmistamiseen. Kummankin yrityksen kannatta-
vuus heikkeni vuonna 2017.

Toimialan suurista yrityksistä Freeport Cobalt 
Oy ja Borealis Polymers Oy ovat eniten kiinnitty-
neet metalliteollisuuteen. Freeportin Kokkolassa 

tuottaman koboltin kysyntä kasvaa, koska sitä 
käytetään muun muassa puhelinten ja sähkö-
autojen akkujen valmistamiseen. Koboltin hinta 
maailmanmarkkinoilla on noussut vuoden 2017 
alusta lähtien voimakkaasti. Kokkolan jalostamo on 
maailman suurin koboltin tuottaja. Borealis puoles-
taan valmistaa muoveja, joita käytetään kaapelien, 
putkien ja pakkausten valmistuksessa. Tuotanto 
kasvaa tasaisesti.

Pääasiassa lannoitteita valmistavan Yara Suomi 
Oy:n tuotanto on hienoisessa kasvussa. Lannoit-
teiden vientikysyntä on vahva. Tuotannon kas-
vattaminen edellyttää investointeja, ja niitä onkin 
suunniteltu Yaran Uudenkaupungin tehtaalle.

1 Tilastokeskus julkaisee kemianteollisuuden osalta yhden liike- 
vaihdon kehitystä kuvaavan liikevaihtoindeksin ja yhden tuotanto- 
määrän kehitystä kuvaavan volyymi-indeksin. Näissä indekseissä 
on laskettu yhteen tämän katsauksen sivuilla 27–30 esiteltävien 
toimialojen kehitys. Kuvio löytyy sivulta 27. 
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Sopimusalat: Kemian perusteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Tuotteet: Lääkkeet ja niiden raaka-aineet

Tärkeimmät asiakkaat: Terveydenhuolto, apteekit, maatalous, elintarviketeollisuus ja kotitaloudet

Työllisten määrä 2016: 4 700 (0 %)

Tuotanto 2016: 2,1 miljardia euroa (+12 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 2,2 miljardia euroa (+13 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 28 (-3)

Tavaravienti 2017: Ei saatavissa

Vientimaat 2017: Yhdysvallat, Belgia, Sveitsi, Venäjä, Ranska, Ruotsi, Saksa

Kannattavuus 2016: Nettotulos 51,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %)

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 52,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

4.5. LÄÄKEAINEIDEN JA LÄÄKKEIDEN VALMISTUS

Kuvio 28. 
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistuksen1 kan-
nattavuus on suomalaisessa teollisuudessa omaa 
luokkaansa. Orion Oyj:n ja saksalaiseen konserniin 
kuuluvan Bayer Oy:n yhteenlasketusta liikevaih-
dosta yli kolmannes on voittoa. Yritykset muodos-
tavat alasta noin 90 prosenttia. Arvioimme, että 
tänä vuonna toimialan tuotanto säilyy vuoden 2017 
tasolla ja ensi vuonna tuotanto kasvaa 1 prosentin. 
Myös työllisyys pysyy ennallaan vuonna 2018 ja 
nousee 1 prosentin vuonna 2019.

Lääkkeiden myynti kasvaa vuosi vuodelta Suo-
messa ja muissa länsimaissa. Keskeisiä syitä ovat 
väestön ikääntyminen ja uudet, kalliimmat lääk-
keet. Suomessa alan tuotanto on kasvanut 2,5-ker-
taiseksi tämän vuosituhannen aikana. Siitä huo-
limatta henkilöstön määrä ei ole samassa ajassa 
lisääntynyt kuin muutaman prosentin.

Voittoa syntyy erityisesti uusista lääkkeistä, joi-
hin valmistajalla on yksinoikeus eli patentti. Uudet 
lääkkeet edellyttävät suuria panostuksia tutkimuk-
seen ja tuotekehittelyyn sekä testaukseen. Lääkevi-
ranomaisten myöntämän myyntiluvan saamiseen 
voi mennä vuosia. Viranomaiset edellyttävät myös 
tuotanto- ja toimitusvarmuutta.

Myyntiluvan saaminen mahdollistaa tuotannon 
lisäämisen. Jotta lääkeyritys pystyy kasvamaan, 
sillä täytyy olla jatkuvasti uusia lääkkeitä tutki-
musputkessa. Kun patenttiaika päättyy, lääkkeen 
valmistus on vapaata riistaa, ja markkinoille tulee 
rinnakkaislääkkeitä. Kilpailussa menestyvät ne, 
jotka valmistavat halvalla sekä ne, joilla on hyvä 
brändi. Rinnakkaislääkkeilläkin voi tehdä tulosta. 
Suomalainen Vitabalans Oy kasvatti myyntiään ja 
voittoaan vuonna 2017 yli 10 prosenttia.

Suomen kolmanneksi suurin lääkevalmistaja on 
japanilaisomisteinen Santen Oy. Sen juuret ovat 
entisessä Leiraksessa. Tehtaan nykyinen omistaja 
on lakkauttamassa tehtaan vuosikymmenen lop-
puun mennessä. Viimeiset kolme tilikautta Santen 
on kasvattanut sekä liikevaihtoaan että voittoaan.

Lääkkeiden valmistuksen lisäksi Suomessa val-
mistetaan lääkkeiden raaka-aineita. Suurimmat 
yritykset ovat Orion-konserniin kuuluva Fermion 
Oy sekä ranskalaisessa omistuksessa oleva PCAS 
Finland Oy.

1 Tilastokeskus julkaisee kemianteollisuuden osalta yhden liike- 
vaihdon kehitystä kuvaavan liikevaihtoindeksin ja yhden tuotanto- 
määrän kehitystä kuvaavan volyymi-indeksin. Näissä indekseissä 
on laskettu yhteen tämän katsauksen sivuilla 27–30 esiteltävien 
toimialojen kehitys. Kuvio löytyy sivulta 27. 
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Sopimusalat: Kumiteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemiantuoteteollisuus

Tuotteet: Kulkuneuvojen renkaat, pakkaukset, muovilevyt, kalvot ja putket

Tärkeimmät asiakkaat: Autoteollisuus, rakentaminen, kotitaloudet, elintarviketeollisuus ja
 vähittäiskauppa

Työllisten määrä 2016: 13 000 (-2 %)

Tuotanto 2016: 3,1 Miljardia euroa (+2,2 %), (3 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 3,3 Miljardia euroa (+3,3 %), (3 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 540 (-1)

Tavaravienti 2017: 1,4 Miljardia euroa (+ 8%)

Vientimaat 2017: Ruotsi, Saksa, Venäjä ja Norja

Kannattavuus 2016: Nettotulos 11,1 %, erinomainen (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 48,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

4.6. KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS

Kuvio 29. 
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Uudis- ja korjausrakentamisen viime vuosien hyvä 
kasvu ovat lisänneet ja lisäävät myös lähiaikoina 
erilaisten rakennusmuovien, muoviputkien ja eris-
teiden kysyntää. Myös kumituotteiden, tavara- ja 
elintarvikepakkausten valmistuksessa näkymät 
ovat hyvät. 

Kumi- ja muovituotteiden toimialan1 tuotannon 
kasvu näkyy myös työllisyyden paranemisena. 
Arvioimme, että alan tuotanto kasvaa tänä vuonna 
2 prosenttia ja ensi vuonna 1 prosentin. Työllis-
ten määrä kasvaa 1 prosentin sekä tänä että ensi 
vuonna.

Valtaosa toimialan kotimaisista yrityksistä on 
muovituotteiden valmistajia. Kumituotteita valmis-
taa yksi suuri rengasvalmistaja, Nokian Renkaat 
Oyj. Sen lisäksi alalla on muutama yritys, jotka 
valmistavat teollisuuden eristeitä, mattoja, letkuja, 
tiivisteitä ja muita kumituotteita.

Vaikka alan näkymät kokonaisuutena ovat hy-
vät, työllisuuden ja kuluttajien ostovoiman kasvulla 
on myös haittavaikutuksia joillekin alan yrityksille. 
Esimerkiksi elintarvikepakkauksia valmistavien 
yritysten kysyntää heikentää ulkona syöminen. 
Suomalaisten innostus kotikokkaukseen vaikuttaa 
sekin osaltaan, kun eineksiä käytetään vähemmän. 

Muovista valmistetut ostoskassit ja hedelmä-
pussit ovat vastatuulessa. Uutisointi meriin ker-
tyneestä muovisaasteesta ja mikromuoveista on 
saanut monet kuluttajat välttämään niiden osta-
mista ympäristösyistä. 

Muovikassien käyttö on vähentynyt kotimaassa. 
Suuret kauppaketjut ovat tiedottaneet, että muo-
vikassien käyttö on vähentynyt huomattavasti 
sen jälkeen, kun ketjut ovat sitoutuneet Kaupan 
liitto ry:n ja ympäristöministeriön muovikassiso-
pimukseen. Sopimuksen taustalla on vuonna 2015 
muuttunut EU:n pakkausjätedirektiivi.

Venäjän talouspakotteet ovat häirinneet joi-
denkin yritysten toimintaa. Koska pakotteet ovat 
vähentäneet elintarvikkeiden vientiä ja tuotantoa, 
on kysynnän nähty vähentävän joidenkin elintar-
vikepakkausten tarvetta.

Vuonna 2017 Nokian renkaiden liikevaihto kasvoi 
kaikilla markkina- ja liiketoiminta-alueilla. Kon-
sernin henkilöstömäärä kasvoi sekä Suomessa että 
maailmanlaajuisesti. Suomessa yritys työllisti kaik-
kiaan 1 724 ihmistä vuoden 2017 lopussa. Yritys on 
erittäin kannattava ja vakavarainen.

1 Tilastokeskus julkaisee kemianteollisuuden osalta yhden liike- 
vaihdon kehitystä kuvaavan liikevaihtoindeksin ja yhden tuotanto- 
määrän kehitystä kuvaavan volyymi-indeksin. Näissä indekseissä 
on laskettu yhteen tämän katsauksen sivuilla 27–30 esiteltävien 
toimialojen kehitys. Kuvio löytyy sivulta 27. 
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Sopimusalat: Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta, Autonrengasala

Tuotteet: Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen huolto, mekaaninen- ja vauriokorjaus sekä  
 varustelu. Renkaiden korjaus.

Tärkeimmät asiakkaat: Yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet

Työllisten määrä 2016: 14 750 (-2 %)

Liikevaihto 2016: 2,9 miljardia euroa (0 %)

Yritysten lukumäärä 2016: 5 821 (-4)

Kannattavuus 2016: Nettotulos 3,8 %, tyydyttävä 

Sopimusalat: Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta, Autonrengasala 

Tuotteet: Uusien ja käytettyjen moottoriajoneuvojen sekä renkaiden tukku-, välitys- ja   
 vähittäiskauppa. Useilla yrityksillä on myös huolto- ja korjaamotoimintaa.

Tärkeimmät asiakkaat: Yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet

Työllisten määrä 2016: 15 200 (+5 %)

Liikevaihto 2016: 11,4 miljardia euroa (+11 %)

Yritysten lukumäärä 2016: 2 274 (+8)

Kannattavuus 2016: Nettotulos: 1,6 %, tyydyttävä

4.7. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA, HUOLTO JA KORJAUS

Moottoriajoneuvojen kauppa

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus

Moottoriajoneuvojen kaupan kasvu on jatkunut yli 
kaksi vuotta. Tämän taustalla keskeisimmin ovat 
talouden kääntyminen kasvuun, työllisyyden pa-
rantuminen sekä kuluttajien luottamuksen kasvu. 
Myös tämän vuoden romutuspalkkio on avitta-
nut kauppaa alkuvuonna. Käytettyjä ajoneuvoja 
myydään vilkkaasti, ja käytettynä maahantuo-
tujen moottoriajoneuvojen määrä kasvaa edelleen. 
Moottoriajoneuvojen kaupan kasvu on parantanut 
koko autoalan työllisyyttä. Ennustamme, että ko-
ko autoalan työllisten määrä kasvaa tänä vuonna 
1 prosentin ja saman verran ensi vuonna.

Vaikka vuonna 2017 romutettiin moottoriajo-
neuvoja enemmän kuin koskaan aiemmin, nousi 
ajoneuvojen keski-ikä ennätyksellisen korkeaksi. 
Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan henkilöau-
tojen keski-ikä oli 12 vuotta, pakettiautojen 12,7, 
kuorma-autojen 13,6 ja linja-autojen 11,5 vuotta.

Vuonna 2017 uusia henkilöautoja rekisteröitiin 
Trafin mukaan hieman alle 119  000 kappaletta, 
mikä on 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tänä vuonna ennakoimme rekisteröintien määrän 
kasvavan 124 000 henkilöautoon. Ensi vuonna ar-
vioimme rekisteröitävän 127 000 henkilöautoa. 

Myös hyötyajoneuvojen myynti jatkaa kasvu-
aan tänä vuonna. Uusia pakettiautoja rekisteröi-
tiin viime vuonna 15 500 kappaletta, joten kasvua 
on lähes 15 prosenttia edellisvuodesta. Alkuvuon-
na 2018 myynti on ollut viime vuoden tasolla.

Kuvio 30. 
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Kuorma-autojen kauppa on vilkastunut selvästi 
kahdessa vuodessa. Vuonna 2017 rekisteröitiin lähes 
3 500 kuorma-autoa, joka on 800 enemmän kuin 
vuonna 2015. Kauppa jatkaa kasvuaan myös tänä 
vuonna. Lisäksi käytettyjä kuorma-autoja tuotiin 
maahan 2 700. Uusien kuorma-autojen kaupan 
vilkastuminen ja tuontiautojen varustelu ja muu-
tostyöt ovat parantaneet huomattavasti raskaan 
kaluston asentajien työllisyyttä.

Vaikka sähkö- ja lataushybridiautojen osuus 
autokaupasta on vielä määrällisesti varsin pieni 
(2,5 %), kasvavat niiden myyntimäärät selvästi 
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Kuvio 31. 
Moottoriajoneuvojen kaupan liikevaihdon ja määrän 
kehitys, trendisarjat (2015=100)
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Kuvio 32. 
Moottoriajoneuvojen huollon ja korjaamotoiminnan  
liikevaihdon ja määrän kehitys, trendisarjat (2015=100)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

20

40

60

80

100

120

140

160
LV-kuvaaja: Kausitasoitettu 

VOLYYMI: Kausitasoitettu 

1817161514131211100908

Liikevaihto

Lähde: Tilastokeskus, viimeinen havainto: liikevaihtokuvaaja 1/18

Määrä

vuosittain. Viime vuonna rekisteröitiin 502 sähkö-
autoa ja 2 553 lataushybridiä. Näiden ajoneuvojen 
kysyntä on globaalisti kuitenkin niin suurta, että 
akuista alkaa olla pula. Täten joidenkin mallien 
odotusajat ovat venyneet varsin pitkiksi, jopa vuo-
den mittaisiksi. 

Huolto- ja korjaamotoiminnassa on muutamia 
suurempia korjaamoketjuja, esimerkiksi Raskone Oy, 
Atoy Power Oy ja Autoklinikka-yhtiöt Oy. Lisäksi 
alalla toimii tuhansia pieniä korjaamoja, joista kul-
lakin on vain muutamia työntekijöitä. Autokaup-
pojen omilla korjaamoilla työskentelee enemmistö 
autoalan asentajista. 

Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaustoimin-
nan liikevaihto ja määrä ovat kasvaneet kaksi 
vuotta noin 6 prosentin vuosivauhtia. Toiminnan 
vilkastuminen on kääntänyt alan työllisyydenkin 
nousuun. Vuosina 2009–2013 yritykset paikkasi-
vat huolto- ja korjauspalvelujen vähenemistä ko-
rottamalla hintoja, eikä määrän laskun vaikutus 
näkynyt niin voimakkaana liikevaihdossa.

Valtio myi omistamansa raskaan kaluston kor-
jaamoketjun Raskoneen maaliskuussa sijoitusyhtiö 
Lease Deal Group Oyj:lle. Raskoneella on henki-
löstöä lähes 500. Yrityksen kannattavuus on ollut 
viime vuosina heikko. 

Rengasmarkkinoilla toimii vain muutama suu-
rempi yritys, joiden toimipaikkaverkosto on laa-
jempi. Pääosin ala koostuu pienistä, yhden toimi-
paikan yrityksistä. Autonrengasalalla vaikuttaa 
pahin olevan takana. Moottoriajoneuvojen kaupan 
vilkastuminen ja talouden kasvu ovat pysäyttäneet 
rengasmarkkinoiden supistumisen.

Pinnoitettujen renkaiden myynti on vähentynyt 
usean vuoden ajan. Tämä on seurausta renkaiden 
lisääntyneestä verkkokaupasta. Netistä tilataan 
pääosin kiinalaisia renkaita, joiden hinta on perin-
teisiä tuotemerkkejä halvempi. Kiinalaisrenkaiden 
laatu ja ominaisuudet ovat kuitenkin usein selvästi 
puutteellisia.

Korjaamoalan työllisyys on parantunut. Työt-
tömien työnhakijoiden määrä on laskenut huomat-
tavasti viimeisen kahden vuoden aikana kaikissa 
korjaamoalan ammateissa. Helmikuun 2018 lopussa 
autoalalla oli noin 3 500 työtöntä. Tämä on 1 300 
vähemmän kuin vuoden 2016 helmikuussa. 

Automyyjien työllisyyskehitystä on hankalampi 
arvioida. Automyyjien osalta tietoa ei ole tällä tark-
kuudella saatavana johtuen siitä, että ammattiluo-
kituksissa käytetään vain hyvin yleistä myyjän 
ammattinimikettä. 

Työllisyystilanne on erityisen hyvä raskaan ka-
luston asentajilla. Työttömien määrä on laskenut 
kahdessa vuodessa 40 prosenttia ja joillain alueilla 
on jo selvästi pulaa ammattitaitoisista asentajista. 
Koko maassa oli helmikuun 2018 lopussa työpaik-
koja enemmän avoimena kuin asentajia oli työt-
tömänä. Työn vaativuuden takia työpaikkoja ei 
välttämättä saada täytettyä kovinkaan nopeasti, 
vaikka alan ammatillinen koulutus vetääkin hy-
vin opiskelijoita. Riittävä ammattipätevyys vaati 
tutkinnon lisäksi pitkän harjoittelu- ja oppimisajan 
työpaikalla.
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Liikevaihdon vuosimuutokset vuosina 2016 ja 2017
2016
 %

 2017
%

KOKO TEOLLISUUS 0,9 7,8

Puutuotteiden valmistus 5,4 9,4

Huonekalujen valmistus 5,5 3,6

Lähde: Tilastokeskus, liikevaihtokuvaaja

Taulukko 6. 

Puutuoteteollisuuden keskeiset ennusteet

2017 2018  2019
Tuotannon määrän muutos, % 5 3 1

Työllisyyden muutos, % 2 1 0

Työtuntien muutos, % 3 1 0

Tuottavuuden muutos, %* 2 2 1

* Tuotanto työtuntia kohden                 Lähde: Teollisuusliiton tytkimusyksikkö

Taulukko 7. 

5. Puutuotesektorin työllisyys   
 sahaa paikallaan

5.1. TUOTANNON JA TYÖLLISYYDEN KEHITYS PUUTUOTEALOILLA

Puutuotealojen lähitulevaisuus näyttää tällä het-
kellä kohtuulliselta. Arvioimme, että tuotanto 
kasvaa sekä puutuotteiden että huonekalujen val-
mistuksessa tänä ja ensi vuonna. Työllisten määrä 
kasvaa tänä vuonna, ja ensi vuonna määrä säilyy 
ennallaan. (Ks. Taulukko 6.)

Tuotanto on kääntynyt vuodesta 2016 lähti-
en kasvuun molemmilla puutuotealoilla. Tähän 
on syynä etenkin rakentamisen ja maan sisäisen 
muuttoliikkeen vilkastuminen. Puutuotesektorin 
alat ovat kovassa kansainvälisessä kilpailutilan-
teessa. Puutuotteiden vienti on merkittävää, ja 
alan yritykset kilpailevat juuri vientimarkkinoilla. 
Huonekalut myydään pääosin kotimarkkinoille, 
joilla yritykset kilpailevat ulkomaisten tuotteiden 
kanssa. Kummankin toimialan vienti on kasvanut 
kahtena viime vuotena. 

Puutuotteita on pyritty markkinoimaan nii-
den ympäristöystävällisyydellä. Puulle on myös 
yritetty löytää uusia käyttökohteita: kehittelyn 
tuloksena on syntynyt uudenlaisia puutuotteita, 
joista mainittakoon esimerkkeinä puukuitutekstii-
lit ja puukerrostalot. Puuteollisuudessa käytetään 
ennen muuta kotimaista puuraaka-ainetta, joten 
sitä uhkaa metsien hakkuita rajoittava sääntely.

Puutuotesektoriin kuuluu myös bioteollisuus 
sopimusalana. Sitä ei ole erikseen tilastoitu toi-
mialaluokituksissa, joten alasta ei ole saatavissa 
tilastotietoja. Sopimusalan tilanne on tiivistetys-
ti seuraava: Bioteollisuus sopimusalana käsittää 
pellettien, polttoturpeen ja kasvuturpeen valmis-
tuksen. Näitä tuotteita valmistaa Vapo Oy. Sen 
tytäryhtiönä kasvuturvetta valmistaa Kekkilä Oy, 
jonka liikevaihto oli 59 miljoonaa euroa ja henki-
löstön määrä oli 123 vuonna 2016. 

Teollisuusliiton tutkimusyksikön pääluottamus-
miehille tekemän suhdannekyselyn vastaukset 
viittaavat siihen, että puutuotesektorin tuotanto 
ja työllisyys kasvavat. Puutuotesektorin 250 luot-
tamusmiehestä kyselyyn vastasi 56 prosenttia. 

Vastanneista lähes puolet (48 %) arvioi työpaikkan-
sa tuotannon kasvavan ja selvästi harvempi (7 %) 
sen vähenevän seuraavan puolen vuoden aikana. 
Työllisyyden uskottiin paranevan. Vastanneista 
kolmannes (33 %) oli tätä mieltä, ja vain harva (7 %) 
arvioi sen heikkenevän tulevien kuukausien aikana.
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5.2. PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat: Mekaaninen metsäteollisuus, Puusepänteollisuus

Tuotteet: Sahatavara, liimapuu, kestopuu, hake, vaneri, viilu, lastulevy, talopaketit,
 kattotuolit, ikkunat, ovet, parketit, paneelit, listat ja laiturit

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet ja rakentaminen

Työllisten määrä 2016: 21 400 (+0 %)

Tuotanto 2016: 5,8 miljardia euroa (+2 %), (5 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2016: 6,4 miljardia euroa (+4 %), (5 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten määrä 2016: 1 762 (-91)

Tavaravienti 2017: 2,3 miljardia euroa (+1 %), (4 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2017: Japani, Kiina, Saksa, Britannia, Ruotsi, Egypti, Ranska, Alankomaat ja Israel

Kannattavuus 2016: Nettotulos 3,4 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 53,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %) 

Kuvio 33. 
Toimialan työllisten määrä 

Kuvio 34. 
Toimialan liikevaihto ja tuotannon määrä 
(kausitasoitetut sarjat (2015=100) 
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Puutuotteiden valmistus kasvaa tällä hetkellä mu-
kavasti kotimaisen rakentamisen hyvän vireen 
ansiosta. Rakentamiseen menee sahatavaraa, va-
neria, liimapalkkeja, kuitulevyä ja asennustava-
raa. Vilkastunut omakotitalojen rakentaminen on 
vauhdittanut talopakettien myyntiä. Alati kasvava 
korjausrakentaminen on lisännyt esimerkiksi rää-
tälöityjen keittiökalusteiden menekkiä. Arvioimme, 
että tänä vuonna tuotannon määrä kasvaa 3 pro-
sentilla ja vuonna 2019 vielä 1 prosentilla. Työllisten 
määrä kasvaa 1 prosentin tänä vuonna ja säilyy 
ensi vuonna ennallaan.

Toimialalla on 15 isompaa ja runsaasti pieniä yri-
tyksiä, joiden määrä on vähentynyt viime vuosina. 
Tuotteet ovat osittain metreittäin tai kuutioittain 
myytävää puutavaraa, kuten lankkua, vanerile-
vyä ja listaa. Näiden yksinkertaisilta kuulostavien 
tuotteiden valmistuksessa käytetään edistynyttä 
teknologiaa. Sahaomistajiin kuuluvat myös sellu-
jätit Stora Enso Oyj ja UPM Kymmene Oyj, ja UPM 
omistaa myös vaneritehtaita. Sahoista ja vane-
ritehtaista ei erikseen ole saatavissa kattavasti 
tilinpäätöstietoja.

Monet yrityksistä valmistavat talopaketteja, 
joka on monimutkaisempi lopputuote. Yritysten 
toiminta on viime vuosina ollut kannattavaa. Esi-
merkiksi Honkarakenne Oyj on pieni pörssiyhtiö, 
joka valmistaa korkeamman hintaluokan hirsitalo-
ja. Sen liikevaihto kasvoi viime vuonna, ja toiminta 
kääntyi kannattavaksi. 

Toimialalta löytyy muitakin menestyviä yrityk-
siä. Ulko-ovia ja ikkunoita valmistava Kaskipuu Oy 
on kasvanut liikevaihdoltaan ja henkilöstömääräl-
tään kannattavasti jo viimeiset neljä vuotta. Yhtiö 
on äskettäin käynnistänyt uuden tuotantolaitoksen 
Viitasaarella.

Uudisrakentaminen on suhdanneherkkää toi-
mintaa. Puisten pientalojen suosio vaihtelee erityi-
sen voimakkaasti trendien mukaan. Tällä hetkellä 

toimialalla menee hyvin, kun on rakentamisen 
korkeasuhdanne ja pientalorakentaminen on piris-
tynyt. Uutena aluevaltauksena on hiljalleen käyn-
nistynyt puukerrostalojen rakentaminen.
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5.3. HUONEKALUJEN VALMISTUS

Sopimusala:  Puusepänteollisuus

Tuotteet: Keittiökalusteet, kylpyhuonekalusteet, toimistokalusteet, huonekalut,
 runkopatjat, sohvat ja kaapistot 

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet ja rakentaminen

Työllisten määrä 2016: 7 800 (-1 %)

Tuotanto 2016: 1,0 miljardia euroa (+4 %), (1 % tehdasteollisuuden tuotannosta) 

Liikevaihto 2016: 1,1 miljardia euroa (+4 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten määrä 2016: 866 (-42)

Tavaravienti 2017: 0,1 miljardia euroa (+10 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2017: Ruotsi, Yhdysvallat, Saksa, Ranska ja Norja

Kannattavuus 2016: Nettotulos 2,5 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 40,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %) 

Kuvio 35. 
Toimialan työllisten määrä 

Kuvio 36. 
Toimialan liikevaihto ja tuotannon määrä, 
(kausitasoitetut sarjat (2015=100) 
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Huonekalujen valmistus on kasvussa johtuen var-
sinkin vilkastuneesta kotimaisesta asuntojen ra-
kentamisesta. Myös muutokset kodin sisustamisen 
suuntauksissa ja maan sisäinen muuttoliike luovat 
markkinoita huonekaluille. Kuluttajat uskovat tu-
levaisuuteen ja ostavat huonekaluja. Arviomme 
mukaan tänä vuonna tuotannon määrä kasvaa 2 
prosenttia ja vuonna 2019 vielä 1 prosentin. Työllis-
ten määrä säilyy ennallaan tänä vuonna ja vähenee 
1 prosentin vuonna 2019.

Huonekalujen valmistajat ovat yleensä pieniä 
yrityksiä. Vain harvat niistä valmistavat kalliita 
design-huonekaluja. Yritysten panostukset tuote-
kehittelyyn jäävät vähäisiksi. Suuret ulkomaiset 
huonekaluketjut paineistavat hintakilpailua, sillä 
ne myyvät ja markkinoivat tehokkaasti. Tähän suo-
malaisyritysten on ollut vaikea vastata. Suomessa 
myytävistä huonekaluista kolmannes valmiste-
taan ulkomailla. Kotimaisten huonekaluvalmis-
tajien tuotannosta vientiin menee kymmenesosa, 
mikä on vähän. Yritysten toiminta on kääntynyt 
kannattavaksi heikkojen vuosien jälkeen.

Toimialan yrityksistä pörssissä on Martela Oyj, 
joka valmistaa toimistohuonekaluja. Sen liikevaihto 
väheni viime vuonna ja toiminta oli tappiollista. 
Martelan liiketoimintaideaan kuuluu myös valmista-
miensa toimistokalusteiden kunnostus ja kierrätys. 

Hurjin viime vuosien menestystarinoista on avo-
konttoreissa käytettäviä puhelinkoppeja ja pieniä 
neuvotteluhuoneita valmistava Framery Oy, joka on 
noussut tyhjästä jo 180 henkilöä työllistäväksi yrityk-
seksi. Äänieristetyt puhelinkopit ja ”minineukkarit” 
valmistetaan Suomessa kotimaisesta puuraaka-ai-
neesta, ja niiden teknisiin ominaisuuksiin ja muotoi-
luun on satsattu. Tuotteet menevät pääosin vientiin.

Suomessa huonekalujen valmistus on kotimark-
kinatoimiala. Alalla on kasvumahdollisuuksia, esi-
merkiksi räätälöityjen toimisto- ja teollisuuska-
lusteiden tuotannossa. Tällä hetkellä kotimaiset 

valmistajat menettävät markkinaosuuttaan Suo-
messa. Vienti on muutamien harvojen yritysten 
varassa. Puun ohella huonekaluja valmistetaan 
myös metallista ja muovista. Uutta toimialalla on 
huonekalujen teknisten ominaisuuksien ja muotoi-
lun korostuminen.
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6. Erityisalojen sektoria      
 työllistävät metsät ja palvelut

6.1. TUOTANNON JA TYÖLLISYYDEN KEHITYS ERITYISALOILLA

Erityisalojen sektori koostuu toimialoista, joiden 
luonne ja historia eroavat toisistaan selvästi. Monet 
aloista edustavat maa- ja metsätaloutta, tekstii-
li- ja vaatetusteollisuutta ja media-alaa. Alojen 
moninaisuuden vuoksi erityisalojen sektorista ei 
ole mielekästä tehdä yhteistä ennustetta. 

Erityisaloista varsinkin vaatteiden valmistuksen 
ja media-alojen tuotanto ja työllisyys ovat laskeneet 
voimakkaasti viimeiset vuosikymmenet. Varsinai-
sia kasvualoja ei sektoriin kuulu.

Metsätalous ja puunkorjuu hyötyvät selvästi 
metsäteollisuuden hyvästä tilanteesta. Varsinkin 
sellun ja sahatavaran kysyntä on kovaa, ja met-
säteollisuuden investoinnit lisäävät pysyvämmin 
metsätalouden palveluiden kysyntää.

Tekstiiliteollisuudessa teollisuusyrityksille eri-
laisia teknisiä tekstiilejä valmistavat yritykset 
pärjäävät hyvin tällä hetkellä. Vaatteiden valmis-
tuksen pitkään jatkunut lasku on tasoittumassa. 
Pesulapalveluille luo töitä teollisuuden, majoitus-
palveluiden ja teollisuuden hyvä tilanne.

Media-aloilla sähköinen viestintä ei vielä ole 
saanut lopullista niskalenkkiä painetusta viestin-
nästä. Painamisen pitkään kestänyt lasku pysäh-
tyi, tosin vain hetkeksi. Kansantalouden kasvupy-
rähdys paransi työtilannetta painoalalla.

Media-alalta erityisalojen sektoriin kuuluvat 
myös jakelun ja graafiset toimihenkilöt Grafinet 
ry:n työehtosopimukset. Niitä ei ole erikseen ti-
lastoitu toimialaluokituksissa, ja siksi aloista ei 
ole saatavissa tilastotietoja. Näiden sopimusalojen 
tilanne on tiivistetysti seuraava: Median kulutuk-
sen ja mainonnan siirtyminen internetiin jatkuu 
voimakkaana. Suurimmat kustantajat saavat jo 
nyt yli puolet tuloistaan lehtien verkkoversioiden 
tilausmaksuista ja nettimainonnasta. Muitakin 
muutoksia on nähtävissä. Kustantajat ovat siirtä-
mässä sanomalehtien jakelua omiin yrityksiinsä, 
mikä tehostaa jakelua ja alentaa painoviestinnän 
kustannuksia.

Sopimusaloista teknisen huollon ja kunnossa-
pidon kehitystä käsitellään teknologiasektorin yh-
teydessä toimialalla koneiden ja laitteiden korjaus, 
huolto ja asennus.

Erityisalojen sektoriin kuuluvat myös seuraavat 
sopimusalat: maaseutuelinkeinot, ravi- ja ratsas-
tusala, turkistuotantoala, puutarha-ala, viher- ja 
ympäristörakentaminen, turvetuotantoala ja puo-
lustusministeriön työpaikat. Niitä ei ole erikseen 
käsitelty toimialaluokituksissa, koska alkutuotan-
non tilastoja ei ole Tilastokeskukselta saatavilla.

Teollisuusliiton tutkimusyksikön pääluottamus-
miehille lähettämän suhdannekyselyn mukaan eri-
tyisalojen tilanne on paranemassa. Kuitenkin arviot 
ovat vähemmän myönteisiä kuin Teollisuusliiton 
pääluottamusmiehillä keskimäärin. Erityisalojen 
sektorin 302 luottamusmiehestä kyselyyn vasta-
si 54 prosenttia. Luottamusmiehistä kolmasosa 
(30 %) arvioi työpaikkansa tuotannon kasvavan ja 
viidenneksessä yrityksistä (18 %) tuotannon odo-
tettiin supistuvan seuraavan kuuden kuukauden 
aikana. Vastanneista reilu viidesosa (22 %) arvioi 
työllisyyden paranevan ja vajaa viidennes (18 %) 
heikkenevän seuraavan kuuden kuukauden aikana.   
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6.2. METSÄTALOUS JA PUUNKORJUU

Sopimusalat: Metsäala, Taimitarha-ala, Metsäkoneala

Tuotteet: Metsänhoito, puunkorjuu, metsätaloutta palveleva toiminta

Tärkeimmät asiakkaat: Paperi-, sellu-, saha- ja huonekaluteollisuus ja metsänomistajat

Henkilöstömäärä 2016: 11 569 (+2 %)

Liikevaihto 2016: 2,1 miljardia euroa (+12 %) 

Yritysten lukumäärä 2016: 24 551 (-1 635) 

Kannattavuus 2016: Nettotulos 2,7 %, tyydyttävä

Kuvio 37. 
Toimialan henkilöstömäärä 

Kuvio 38. 
Toimialan liikevaihto
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Metsätalouden ja puunkorjuun asiakkailla menee 
tällä hetkellä hyvin, sillä varsinkin sellun ja sahata-
varan tuotanto on kasvussa. Luonnonvarakeskuk-
sen mukaan vuonna 2017 teollisuuspuun hakkuut 
nousivat yli 6 prosenttia edellisvuodesta. Toisaalta 
korjuumääriä laskivat sateet ja niitä seuranneet 
kurjat korjuuolosuhteet. Ennustamme, että vuosina 
2018 ja 2019 metsätalouden yritysten liikevaihto 
kasvaa 4 prosenttia. Alan yritysten henkilöstö kas-
vaa 2 prosenttia vuodessa. 

Viime vuosina toimialan suurimman asiakkaan 
– metsäteollisuuden – investoinnit ovat kasva-
neet voimakkaasti. Äänekosken biotuotetehdas on 
saanut paljon julkisuutta, mutta muitakin puun 
kysyntää lisänneitä hankkeita on toteutettu pa-
peri- ja selluteollisuudessa. Investointien merkit-
tävimmät henkilöstövaikutukset näkyvätkin juuri 
puunkorjuun ja muun metsätalouden kohdalla, kun 
taas metsäteollisuuden tehtailla suorat henkilöstö-
vaikutukset ovat vähäisiä. Myös sahateollisuuden 
suhdannetilanne on hyvä.

Suomi pyrkii lisäämään metsäperäisen bio-
energian osuutta energian kokonaistuotannosta. 
Kehitys on kuitenkin jossain määrin epävarmaa, 
sillä se riippuu verotuksen ja valtiontuen lisäk-
si muista poliittisista päätöksistä. Aikaisempien 
vuosien onnistuneen metsänhoidon ansiosta Suo-
men metsissä on puuta enemmän kuin koskaan. 
Kuitenkin nykyiset metsänhoitorästit vähentävät 
tulevien vuosien hakkuumahdollisuuksia monin 
paikoin. Kotimaiset metsäkoneurakoijat hyötyvät 
puun tuonnin vähenemisestä.

Metsätalous lukeutuu niihin aloihin, joissa 
epätyypilliset työsuhteet ovat yleistyneet eniten. 
Alalla on paljon määräaikaisia työsuhteita, vuok-
ratyövoimaa ja epätervettä henkilöyrittäjyyttä. 
Ulkomaalaisten osuus on suuri varsinkin kausi-
luontoisissa töissä. Myös alipalkkaus ja harmaa ta-
lous ovat yleistyneet merkittävästi. Tämä supistaa 

yhteiskunnan metsätaloudesta saamaa kokonais-
hyötyä huomattavasti, koska esimerkiksi verotulot 
ja työllisyyden paraneminen jäävät vähäisemmiksi. 
Metsätalouden työpaikat ovat merkittäviä senkin 
vuoksi, että ne sijaitsevat usein muuttotappio-
alueilla.
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6.3. TEKSTIILIEN VALMISTUS

Sopimusalat: Tekstiili- ja muotiala 

Tuotteet: Teollisuustekstiilit, lasikuitu, vaatteiden valmistuksessa tarvittavat kankaat, 
 vaatteet

Tärkeimmät asiakkaat: Teollisuusyritykset ja kotitaloudet 

Työllisten määrä 2016: 4 500 (0 %)

Tuotanto 2016: 0,5 miljardia euroa (+6,7 %), (0,5% tehdasteollisuuden tuotannosta)  

Liikevaihto 2016: 0,4 miljardia euroa (+5,0 %), (0,3 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 664 (-50) 22

Tavaravienti 2017: 0,1 miljardia euroa (+3 %), (0,2 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2017: Puola, Ruotsi ja Saksa

Kannattavuus 2016: Nettotulos 6,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 45 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

Kuvio 39. 
Toimialan työllisten määrä 
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Parantunut suhdannetilanne lisää myös tekstii-
lituotteiden kysyntää. Ennakoimme tekstiilituo-
tannon kasvavan tänä ja ensi vuonna 5 prosenttia 
vuodessa. Työllisyys pysyy ennallaan seuraavan 
kahden vuoden aikana.

Tekstiili- ja muotialan sopimuksen piiriin kuu-
luvista suurin tekstiilipuolen yritys on Mölnlycke 
Health Care Oy. Se valmistaa Mikkelin tehtaallaan 
haavanhoito- ja muita tuotteita, joita käytetään 
erityisesti leikkaussaleissa. Yrityksen asema ruotsa-
laiskonsernissa on vahva, ja Mikkeliin on investoitu 
ja palkattu lisää henkilökuntaa viimeisen parin vuo-
den aikana. Tällä hetkellä yritys työllistää Mikkelis-
sä noin 500 henkeä. Mölnlycke ei kuitenkaan kuulu 
Tilastokeskuksen tai yrityksen oman määritelmän 
mukaan tekstiiliteollisuuteen, vaan toimialaan muu 
valmistus. Sopimusalan suurista yrityksistä myös-
kään Ahlstrom Glassfibre Oy:tä ei lasketa virallisissa 
toimialajaotteluissa tekstiilien valmistukseen. 

Tekstiilien merkittävimpiin valmistajiin kuu-
luvat Suominen Kuitukankaat Oy ja Piippo Oyj. 
Molemmat työllistävät noin 100 henkilöä. Suomi-
nen valmistaa Nakkilassa kuitukankaita ja Piippo 
Outokummussa maatalouden paalausverkkoja ja 
-lankoja. Teknisten tekstiilien valmistajien joukossa 
on useita kilpailukykyisiä toimijoita. 

2000-luvulla vaatetusteollisuuden tekstiilejä ja 
sisustustekstiilejä valmistavien yritysten tuotanto 
ja henkilöstö ovat kärsineet kivenkovasta kilpai-
lusta. Hintakilpailu on ollut liian kovaa monille 
perinteisillekin valmistajille. Esimerkiksi Finlayson 
Oy:n ja Familon Oy:n tuotanto tapahtuu tällä het-
kellä ulkomailla. 

 Muista aloista poiketen tekstiilien valmistukses-
sa myös kotitaloudet ovat merkittäviä työllistäjiä. 
Kaikkiaan 600 ihmistä työskentelee tekstiilien val-
mistuksen toimialalla kotiteollisuudessa.

Tekstiilien valmistuksen tuotanto on ollut kas-
vussa vuodesta 2015 lähtien. Alan kannattavuus 

on teollisuuden keskiarvoa parempi. Teknisten 
tekstiilien valmistajien joukosta löytyy varmasti 
jatkossakin kasvutarinoita ja menestyjiä. Vaatetus-
teollisuutta lähempänä olevan tekstiiliteollisuuden 
yritysten kilpailutilanne on vaikea ja kasvun saa-
vuttaminen tulee olemaan vaikeaa.
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6.4. VAATTEIDEN VALMISTUS

Sopimusala: Tekstiili- ja muotiala

Tuotteet: Vaatteet, työvaatteet

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet, rakennus- ja teollisuusyritykset

Työllisten määrä 2016: 3 900 (0,0 %) 

Tuotanto 2016: 0,5 miljardia euroa (-1,4 %), (0,5 % tehdasteollisuuden tuotannosta) 

Liikevaihto 2016: 0,6 miljardia euroa (+2,4 %), (0,5 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 902 (-14)

Tavaravienti 2017: 0,3 miljardia euroa (+8 %), (0,3 % Suomen tavaraviennistä) 

Vientimaat 2017: Saksa, Viro, Ranska ja Ruotsi

Kannattavuus 2016: Nettotulos 2,4 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,5 %) 

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 48,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

Kuvio 41. 
Toimialan työllisten määrä 
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Vaatteiden valmistuksen henkilöstömäärä on las-
kenut entisestään. Vielä 2000-luvun alussa alalla 
työskenteli yli 10 000 henkilöä, mutta tällä hetkellä 
henkilöstöä on enää alle 4 000. Viime vuonna vähe-
nivät niin työllisyys kuin tuotantokin. Vuonna 2018 
tuotanto vähenee arviomme mukaan 2 prosenttia 
ja pysyy samalla tasolla vuonna 2019. Työllisyys 
pysyy ennallaan.

Suomessa on vaatetusalan yrityksiä, joissa on 
alan huippuosaamista. Näitä yrityksiä löytyy muun 
muassa ulkoiluvaate- ja työvaatevalmistajista. 
Alan suomalaisten huippubrändien vahvistuminen 
saattaa kasvattaa toimihenkilöiden määrää. Työn-
tekijöiden määrä tuskin kasvaa, sillä tuotannon 
ja osin varastotoiminnankin työpaikat syntyvät 
ulkomaille. Uusien huippumerkkien syntyminen on 
mahdollista – jopa todennäköistäkin – mutta kil-
pailu on kovaa. Monet alan ongelmista eivät koske 
ainoastaan vaateteollisuutta, vaan suomalaisyri-
tyksillä on opittavaa huippumaista kuluttajatuot-
teiden markkinoilla toimimisessa.

Alan suurimmat yritykset ovat Luhta Sports-
wear Company, Marimekko Oyj, Nanso Group Oy ja 
Image Wear Oy. Yritysten varsinainen tuotanto ta-
pahtuu pääosin muualla kuin Suomessa. Aiemmin 
merkittävää valmistusta harjoittanut Nanso lopetti 
vuonna 2016 tuotantonsa Torniossa ja Nokialla. Nyt 
Suomessa ei ole enää jäljellä yli sadan työntekijän 
vaatetustehdasta. Henkilöstön enemmistö koostuu 
suunnittelun, markkinoinnin ja logistiikan parissa 
työskentelevistä toimihenkilöistä.

Maailman vaatemarkkinoiden koko on valtava 
ja alati kasvava. Tästä syystä jo pienellä markkina-
osuudella on mahdollista saavuttaa suuria tuotan-
tomääriä. Kaikesta huolimatta Suomeen syntyneet 
kasvuyritykset ovat harvassa. Jatkossa varsinkin 
älyvaatteiden valmistuksessa avautuu suuria kas-
vumahdollisuuksia ja vaikuttaa, että Suomesta 
löytyy myös osaamista älyvaatteissa tarvittavissa 
ratkaisuissa. Myös uudet materiaalit luovat kasvu-
mahdollisuuksia.

Vaikka muilla aloilla on nähty tuotannon palaa-
van Suomeen halpatuotantomaista, ei vaatteiden 
valmistus liene tällainen ala. On mahdollista, että 
alan työllisten määrä vakiintuu nykyiselle tasolleen 
pitkän laskun jälkeen.
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6.5. PAINAMINEN

Sopimusala: Media- ja painoalan työntekijät, Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry

Tuotteet: Kirjat, lehdet, mainokset ja suurkuvatulosteet 

Tärkeimmät asiakkaat: Kustantajat, julkaisijat, mainostajat ja kotitaloudet

Työllisten määrä 2016: 8 900 (-7 %) 

Tuotanto 2016: 1,2 miljardia euroa (-4 %), (1 % tehdasteollisuuden tuotannosta) 

Liikevaihto 2016: 1,1 miljardia euroa (-5  %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2016: 949 (-37)

Tavaravienti: 0,15 miljardia euroa, (-9 %)

Vientimaat 2017: Ruotsi, Norja, Tanska, Venäjä, Iso-Britannia, Singapore

Kannattavuus 2016: Nettotulos -0,7 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 5,5 %)

Vakavaraisuus 2016: Omavaraisuusaste 55,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,8 %)

Kuvio 43. 
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 44. 
Toimialan liikevaihto ja tuotannon määrä, 
kausitasoitetut sarjat (2015=100)
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Painoalalla nähtiin pieni yllätys vuonna 2017. Pai-
namisen määrä kasvoi ensimmäistä kertaa sitten 
vuosikymmenen alun. Viime vuoden kehitys oli 
odottamaton, koska digitalisaatio vähentää jatku-
vasti painotuotteiden tarvetta ja alan tuotantoa on 
siirretty viime vuosina Itä-Eurooppaan. Suomen 
painoteollisuus näyttää hyötyneen talouden piris-
tymisestä, mikä on lisännyt joidenkin markkinoin-
tiin liittyvien painotuotteiden kysyntää. Pakkaus-
teollisuudessa eletään hyviä aikoja, ja se säteilee 
osittain painoalalle.

Ennustamme, että painoalan tuotanto kääntyy 
uudelleen lasku-uralle. Vuonna 2018 tuotanto piene-
nee 2 prosenttia ja seuraavana vuonna 3 prosenttia. 
Työllisyys vähenee 3 prosentilla vuonna 2018 ja 
4 prosentilla vuonna 2019. Keskeisenä tekijänä on 
sähköinen tiedonvälitys, joka korvaa painovies-
tintää vääjäämättä. Kansallinen mediatutkimus 
on selvittänyt, että painettujen sanomalehtien ja 
aikakauslehtien levikit laskivat 5–10 prosentin vuo-
sivauhdilla vuonna 2017.

Noususuhdanteesta ei ole odotettavissa suurta 
apua. Jos kotitaloudet lisäävät median kulutusta, 
se suuntautuu entistä enemmän sähköisiin pal-
veluihin kuin painettujen sanoma- ja aikakaus-
lehtien tilauksiin. Painoviestinnällä on toki omat 
vahvuutensa. Kirjakauppaliiton mukaan kirjojen 
kappalemyynti kasvoi 5 prosenttia vuonna 2017. 
Tosin iso osa kirjoista ja aikakauslehdistä painetaan 
Suomen ulkopuolella.

Painettuja tuotteita valmistetaan nyt noin 40 
prosenttia vähemmän kuin ennen lamaa. Pienem-
pi volyymi on pakottanut yrityksiä keskittämään 
tuotantoa. Painotekniikkaa on myös kehitetty sel-
laiseksi, että pienempiä eriä voidaan tehdä aikai-
sempaa kannattavammin. 

Tilanne on luonut alalle myös kroonisen ylikapa-
siteetin ja pienentänyt yritysten voittoja. Painoalal-
la on muutaman viime vuoden aikana tapahtunut 
ennen kokematonta keskittymistä, kun Grano Oy on 

ostanut suuria ja keskisuuria painotaloja. Granosta 
on tullut merkittävin yritys mainos- ja pienpainat-
teiden markkinoilla. Se on pyrkinyt yhdistämään 
liiketoiminnassaan sekä painetun että sähköisen 
markkinoinnin. Tämä kehitys muuttaa myös työn-
tekijöiden työtä ja osaamisvaatimuksia monipuoli-
semmaksi.
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6.6. PESULAPALVELUT

Sopimusalat: Tekstiilihuoltoala

Tuotteet/palvelut: Pesulapalvelut ja tekstiilien huolto

Tärkeimmät asiakkaat: Teollisuus, sairaalat, majoitusyritykset, rakentaminen ja kotitaloudet

Henkilöstömäärä 2016: 2 703 (-4 %) 

Liikevaihto 2016: 0,3 miljardia euroa (+2 %) 

Yritysten lukumäärä 2016: 298 (-8) 

Kannattavuus 2016: Nettotulos 9 %

Kuvio 46. 
Toimialan liikevaihto 
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Kuvio 45. 
Toimialan henkilöstön määrä  

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Pesulapalveluiden henkilöstömäärässä ja liike-
vaihdossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia tällä 
vuosikymmenellä. Vaikka ala ei olekaan luonteel-
taan suhdanneherkkä, näkyy talouden piristymi-
nen hieman myös pesulapalveluissa. Ennakoimme 
tuotettujen pesulapalveluiden liikevaihdon kasva-
van tänä ja ensi vuonna 3 prosentin vuosivauhtia. 
Alan yritysten henkilöstömäärä kasvaa 1 prosentin 
vuodessa.

Alan yritysrakenne on keskittynyt: Lindström 
Oy:n ja sen tytäryhtiöiden henkilöstömäärä kattaa 
noin puolet koko toimialan henkilöstöstä. Lind-
strömin ja tytäryhtiöiden liikevaihto on yli puolet 
toimialan liikevaihdosta.

Pesulapalveluissa suurilla yksiköillä on selviä 
tuottavuusetuja pienempiin verrattuna. Tästä syys-
tä alan keskittymisen voi olettaa jatkuvan. Pesu-
loiden tuottavuutta pyritään parantamaan myös 
laiteinvestointien ja toimintatapojen kehittämisen 
avulla. Monesti investoinnit tähtäävät enemmän 
veden ja sähkön käytön vähentämiseen kuin kor-
vaavat ihmistyötä. Investoinnit vähentävät työ-
voiman tarvetta jonkun verran. 

Pesulapalveluja tarjoavat yritykset joutuvat kil-
pailemaan myös lähimaiden pesuloiden kanssa. 
Varsinkin Virossa pestään suomalaista pyykkiä. 
Suomalaisen pesulatoiminnan kilpailukyky on pää-
osin kuitenkin niin hyvä, että työtä ei kannata 
viedä ulkomaille. Virossa pesettäminen oli vielä 
joitain vuosia sitten yleisempää, mutta nyt monet 
palvelunostajat ovat palanneet suomalaisten pe-
suloiden asiakkaiksi.

Alma Talentin keräämien tilinpäätöstietojen mu-
kaan alan kannattavuus kuuluu Teollisuusliiton 
piiriin kuuluvien toimialojen korkeimpiin. Alan 30 
suurimmasta yrityksestä viisi on tappiollisia. 

Tulevaisuudessa pesulapalveluiden käyttö yleis-
tyy jonkin verran. Tähän on monia syitä: Matkailu 
kasvaa, joten majoitustoiminta työllistää enem-
män pesulapalveluja. Väestön vanheneminen lisää 
hoivapalveluiden tarvetta, ja pesulapalveluiden 
kysyntä kasvaa. Tällä hetkellä myös rakentamisen 
hyvä veto lisää kysyntää. 
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Suhdannekatsaus on osa Teollisuusliitto ry:n tutkimusyksikön 
pitkäjänteistä yritys- ja toimialaseurantaa. Katsauksessa piirretään 
kuva liiton piiriin kuuluvien toimialojen työllisyyden, työajan, 
tuotannon, tuottavuuden, kannattavuuden ja yritysten kilpailukyvyn 
kehittymisestä. Suhdannetilanteen lisäksi tutkimusyksikkö esittelee 
myös teollisuutta koskevat keskeiset ennusteensa kuluvalle ja 
seuraavalle vuodelle. Katsaus on suunnattu etenkin Teollisuusliiton 
luottamusmiehille ja muille toimijoille avuksi ja tueksi heidän 
työssään.
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