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1. Työvoiman kysyntä törmää    
 alueelliseen saatavuuteen ja    
 palkanmaksuhaluun

lisääntymisenä ja työtehtävien palvelullistumisena. 
Vaikka työvoimapula on totta, työntekijöitä myös 
löydetään. Osa Teollisuusliiton luottamusmiesten 
työpaikoista onkin alkanut maksaa rekrytointi
palkkioita hyvästä työntekijästä vinkkaajalle ja 
uudelle työntekijälle.

Suhdannekyselyn mukaan eniten viimeisen puo
len vuoden aikana rekrytointeja on tehty metalli
teollisuudessa: luottamusmiehistä enemmistö  
(67 %) kertoo väkeä palkatun vakituisiin työsuhtei
siin ja määräaikaisiin yli puolet (57 %).  

Teollisuusliiton luottamusmiehistä puolet arvioi, 
että heidän työpaikalleen on ollut vaikea löytää 
osaavia työntekijöitä (52 %) tai ylipäätään työ
voimaa avoimiin työtehtäviin (50 %). Työvoiman 
kysyntä näkyy erityisesti metalli ja puutuotealoilla, 
joilla menee hyvin.

Avoimien työpaikkojen täyttövaikeuksiin ja osaavan 
väen rekrytointiin ei kuitenkaan näytä vaikuttavan 
yrityksen koko. Työvoiman lisätarpeesta kertoo sel
vä enemmistö luottamusmiehistä (82 %) työpaikan 
henkilömäärästä riippumatta. Enemmän vaikuttavat 
alue, osaamistaso ja tarjotun työsuhteen ehdot.  
Kun työntekijöitä etsivät kaikenkokoiset yritykset, 
niin osin kilpaillaan samoista työntekijöistä. Silloin 
mitataan myös työnantajan palkanmaksuhalua: 
millä ehdoilla työtä teetetään ja mitä työstä ollaan 
valmiita maksamaan. Samalla tulee mitattua osaa
jan työmarkkinaarvo.

Nämä ja monet muut tulokset selviävät Teollisuus
liiton tutkimusyksikön tuoreesta suhdannekyse
lystä. Lokakuussa toteutettuun suhdannekyselyyn 
vastasi kaikkiaan 1 087 pääluottamusmiestä.  
Vastausprosentti oli hyvä (51 %). Metalliteollisuuden 
ja suurten työpaikkojen luottamusmiesten vastaus
aktiivisuus oli korkein.

1.1. TYÖLLISYYS JA TYÖN 
TEETTÄMISEN EHDOT

Työvoiman saatavuuteen vaikuttaa myös se, että 
työllisyys on kehittynyt erittäin hyvin viimeisen 
vuoden aikana. Tilastokeskuksen Työvoimatutki
muksen (2018) mukaan 15–64vuotiaiden työllisyys 
on parantunut. Syyskuussa 2018 työllisyysaste oli 
71,4 prosenttia (kasvua vuodessa +2 %) ja työllisiä 
oli 72 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työllisyyden nostamisen ohella julkista keskustelua 
on hallinnut puhe työvoimapulasta. Syitä on monia. 
Rakennemuutos näkyy teollisten töiden vähenemi
senä, automaation ja muun digitalisaation hitaana 

Metalliteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *
2017 2018e* 2019e*

Tuotannon määrän muutos, % 4 4 3

Työllisyyden muutos, % 1 2 1

Työtuntien muutos, % 1 2 1

Tuottavuuden muutos, %** 3 2 2

Kemianteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *
2017 2018e* 2019e*

Tuotannon määrän muutos, % -1 1 1

Työllisyyden muutos, % 0 1 0

Työtuntien muutos, % 1 1 -1

Tuottavuuden muutos, %** -2 0 2

Metallimalmien louhintaa ei lasketa mukaan metalliteollisuuteen, koska se 
on alkutuotantoa
** Tuotanto työtuntia kohden

Puutuoteteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *
2017 2018e* 2019e*

Tuotannon määrän muutos, % 7 3 1

Työllisyyden muutos, % 2 1 0

Työtuntien muutos, % 2 1 0

Tuottavuuden muutos, %** 5 2 1

** Tuotanto työtuntia kohden

** Tuotanto työtuntia kohden
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Tilasto keskuksen Työvoimatutkimus (2018) avaa 
työllisyyden kokonaiskuvaa, sillä määräaikainen osa
aikatyö on yleistynyt selvästi (+10,6 %) ja jatkuva 
kokoaikatyö vaatimattomammin (+3,5 %). Tilasto
keskuksen mukaan moni teki osaaikatöitä vasten
tahtoisesti, koska kokoaikaista työtä ei ollut tarjolla. 
Teollisuudessa työntekijöistä joka viides (18 %) on 
osaaikainen. 

Maan alueelliset erot työvoiman kysynnässä ja 
tarjonnassa tuottavat kitkaa. Saatavuus näyttäytyy 
näin myös alueellisesti erilaisena. Työt, koulutus ja 
väestö keskittyvät Etelä ja LänsiSuomen kasvu
keskuksiin ja pahimmat muuttotappiokunnat sijait
sevat juuri rakennemuutosalueilla. Suomessa työlli
syys on kuitenkin kehittynyt erittäin hyvin viimeisen 
vuoden aikana, vaikka liikkuvuus työn perässä ei 
monesta syystä aina onnistu. Erityisesti Länsi 
Suomessa työllisyys on kasvanut.

Osaavien työntekijöiden pulaa selittävät osin työn 
muutos, osin ammatillisen koulutuksen määrän ja 
laadun heikentäminen. Varsinaista tietoa ammatil
lisen koulutuksen reformin tuloksista ja seurauksis
ta ei vielä ole. Kuitenkaan pikakurssitus ei korvaa 
kelpoa ammatillista koulutusta, vaan käy lisäkoulu
tukseksi ammatissa oppimisen ja työssä kouluttau
tumisen ohella. 

Hyvä ammattitaito ja osaaminen nostavat työn
tekijän työmarkkinaarvoa. Osaajan halu ja mahdol
lisuus työn perässä liikkumiseen paranee, kun työn 
tarjoajalta löytyy palkanmaksukykyä.

HAURASTETUT TYÖMARKKINAT

Kun työsuhteet ovat silppuisia ja toimeentulo pitää 
koostaa monesta lähteestä, työntekijän kokema 
epävarmuus lisääntyy. Muutos näkyy eri aloilla 
eritahtisesti, etenkin palvelullisilla aloilla työn 
tekemisen ehtoja on murennettu. Työmarkkinoiden 
haurastuttaminen tarkoittaa osaaika ja vuokra
työn yleistymistä sekä töiden ulkoistamista ja 
teettämistä toimeksiantoina. Haurastuttaminen  
on kiihtynyt. Viime vuosina maassa harjoitettu  
sosiaalija työpolitiikka lähinnä tuottaa toimeen
tulon ja työn teon epävarmuutta, eikä ratkaise 
köyhyyden ja työttömyyden ongelmia.

Suhdannekyselyyn vastanneista luottamus
miehis tä viidennes (21 %) arvioi käytetyn aiempaa 
enemmän vuokratyövoimaa. Yleisintä vuokratyön 
käytön kasvu oli metallialojen työpaikoilla (27 %).  
Vuokra työntekijöitä on myös vakinaistettu – ja  

uusia palkattu lisäavuksi. Työ ja elinkeinoministe
riön Työolobarometri (2017) paljasti, että vuonna 
2016 jo noin puolet teollisuuden työpaikoista vuok
rasi työvoimaa. 

Töiden ulkoistaminen alihankkijoille voi kertoa sekin 
työvoimapulasta. Lähes neljännes (23 %) Teollisuus
liiton luottamusmiehistä arvioi töitä siirretyn ali
hankkijoille. Vuokratyön ja alihankinnan myötä 
suomalaisille työmarkkinoille ja työpaikoille tulee 
myös ulkomaista työvoimaa. Etenkin länsirannikon 
isot metalliteollisuuden työpaikat imevät väkeä, eikä 
ole sattuma, että Baltiasta ja Puolasta lennetään 
suoraan Turkuun. 

Eritaustaisten työntekijöiden työehtojen valvonta 
ja tasavertainen kohtelu voivat olla hyvinkin haas
tavia. Erityisen vaikea on valvoa tasavertaisuuden 
toteutumista monen eri työnantajan yhteisillä työ
paikoilla.

JOUSTOA YLITÖILLÄ

Lisäksi niin kutsutusta ydintyövoimasta otetaan 
tehot irti esimerkiksi teettämällä runsaasti ylitöitä. 
Työnantajille nämä erilaiset toimet lisäävät työ
voiman käytön joustavuutta. 

Työpaikoilla väki joustaa tekemällä runsaasti yli
töitä. Ylityöt lisääntyvät, kun tilauskirjat ovat täyn
nä tai kalenterissa on huoltoseisokkeja ja sesonki
piikkejä. Suhdannekyselyyn vastanneet arvioivat, 
että ylitöiden teko on erittäin yleistä puutuotealojen 
(72 %), kemian alojen (70 %) ja metallialojen (69 %) 
työpaikoilla. Kyselystä selviää, että suurimmissa 
työpaikoissa ylitöitä tehdään lähes poikkeuksetta, 
mikä kasvattaa ylitöiden kokonaistuntimäärää.

Teollisuusliiton tutkimusyksikkö teki Tilastokeskuksen 
(2017) Säännöllisen työajan tilastojen pohjalta laskel
man, jonka mukaan teollisuuden työntekijöiden yh
teenlasketut ylityötunnit vastaavat vähintään 6 000 
henkilötyövuotta. Kaikilla aloilla ylitöitä ei tilastoida 
lainkaan, joten oikeampi arvio tehdystä ylityöstä 
nousee vielä tästäkin muutamalla tuhannella.

On myös muita tapoja reagoida työvoimatarpee
seen. Suhdannekyselyyn vastanneista oman väen 
osaamisen kasvattaminen on myös tapa vasta
ta muuttuneisiin tarpeisiin, ja näin on tehty noin 
kolmanneksella (37 %) työpaikoista. Työtehtävien 
automatisointi sekin paikkaa osaltaan tilannetta. 
Kuudennes (16 %) luottamusmiehistä kertoo töitä 
automatisoidun työpaikallaan.
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1.2. TEOLLISUUSLIITON YRITYS- JA 
TOIMIALASEURANTA

Tämä Teollisuusliiton Toimialakatsaus (syksy 2018) 
on osa liiton tutkimusyksikön tekemää yritys ja 
toimialaseurantaa. Syksyisin ilmestyvän toimiala
katsauksen lisäksi keväisin julkistetaan Suhdanne
katsaus ja alkusyksynä Palkkakatsaus. Katsaukset 
on suunnattu ennen muuta luottamushenkilöille ja 
liittovaltuustolle, siis jäsenten ja heidän paikallis
tason edustajiensa avuksi työssään. Lisäksi tietoja 
käytetään laajemminkin edunvalvonnassa sekä osa
na 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 kehi
tykseen. Lisäksi alkusyksystä julkaistavassa Palkka
katsauksessa kerrotaan palkkojen kehityksestä 
Teollisuusliiton eri aloilla, ja julkaistaan alakohtaisia 
palkkatilastoja.

Tämän Toimialakatsauksen taulukoissa esitellään 
Teollisuusliiton tutkimusyksikön tekemät taloutta, 
työllisyyttä ja tuotantoa koskevat ennusteet tekno
logia, kemian ja puutuotesektorilta. Erityisalojen 
sektori on sen verran moninainen, ettei kokonais
kuvaa ole mahdollista laatia yhdeksi taulukoksi, 
koska vertailukelpoista tilastoaineistoa ei ole saata
vana. Ennusteiden lisäksi esitämme myös sanallisen 
yleisarviomme tilanteesta sektorien yhteenveto
sivuilla.

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 
reilun 30 sopimusalan kanssa. Mainittakoon, että 
Tilastokeskus on yhdistänyt tietokoneiden, elektro
nisten ja optisten tuotteiden (luku 3.5.) sekä sähkö
laitteiden valmistusta (luku 3.6.) koskevat tilastot 
liikevaihdon, kapasiteetin käyttöasteen ja tuotan
non volyymin osalta. Tämä siksi, että kummallakin 
sähkö ja elektroniikkateollisuuden toimialalla toimii 
vain yksi suuri yritys.

Katsauksissa hyödynnetyt tiedot perustuvat useaan 
lähteeseen. Päälähteinä olemme käyttäneet Tilasto
keskuksen Kansantalouden tilinpidon ja Teollisuus
tilaston uusimpia saatavilla olevia tietoja sekä  

Tullihallituksen ulkomaankauppatilastoja ja Alma  
Talentin Analysaattorin tuoreimpia yritystieto
aineistoja. Joidenkin toimialojen kohdalla tietoa on 
haettu myös Tilastokeskuksen palkkarakenneaineis
tosta ja yritystilastosta.

Sektori ja toimialakohtaisesti olemme hyödyn
täneet tilasto ja tutkimustietoa myös muiden 
tiedontuottajien tietotuotteista. Esimerkiksi 
Kansallisen Mediatutkimuksen ja Kantar TNS:n 
tuottamia tilastotietoja on käytetty erityisalojen 
sektorille luetun painoalan kohdalla, kuten myös 
Kirjakauppa liiton tietoja. Moottoriajoneuvojen 
kaupan osalta taas on hyödynnetty Autoalan 
tiedotuskeskuksen ja Trafin tilastotietoja.  
Metsätalouden ja puunkorjuun tietoja on haettu 
Luonnon varakeskuksen tilastoista.

SUHDANNEKYSELY PUOLEN VUODEN VÄLEIN

Erilaiset tilastot ilmestyvät auttamatta viiveellä. 
Siksi olemme tutkimusyksikössä tuottaneet itse 
ajantasaisempaa tietoa luottamusmiehille lähetetyn 
suhdannekyselyn avulla. Kyselyn vastausten pohjal
ta voidaan myös ennakoida tulevaa, johon tilastot 
eivät useinkaan pysty. Vaikka suhdannekyselyn 
tulokset ovat enemmänkin suuntaaantavia, ne 
täydentävät tilastoista saatavaa tarkempaa tilasto
tietoa.

Suhdannekyselyssä pyydämme luottamusmiehiltä 
arvioita heidän työpaikkansa työllisyyden ja tuotan
non tilasta 6 kuukautta sitten, tällä hetkellä ja  
6 kuukautta eteenpäin. Kysymme myös työpaikko
jen henkilömääriä. Nykylainsäädännön mukaan 
myös pienten yritysten tulee ilmoittaa tilinpäätök
sessä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä. Keski
määräinen lukumäärä ei aina ole tarkka, ja joidenkin 
yritysten kohdalla tietoa ei silti ole saatavana. Näin 
loppuvuoden toimialakatsauksessa julkaisemme lis
tauksen kunkin toimialan suurimmista työnantajista.

Suhdannekysely toteutetaan kahdesti vuodessa 
sähköisellä lomakkeella. Lokakuussa toteutettuun 
suhdannekyselyyn vastasi hieman yli puolet (51 %) 
sähköpostitse tavoitetusta Teollisuusliiton 2 145 
luottamusmiehestä. Tuoreessa kyselyssä selvitettiin 
lisäksi työvoiman tarvetta ja keinoja vastata mah
dolliseen työvoimapulaan eri työpaikoilla. Kyselyyn 
vastanneista luottamusmiehistä kolmannes (35 %) 
edustaa 20–49 hengen työpaikkoja. Noin kuudes
osa vastaajista työskenteli joko alle 20 hengen 
(17 %), 50–99 hengen (17 %) tai 100–249 hengen 
työ paikoilla (15 %).
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Suhdannekyselyn sektorikohtaisia tuloksia esitellään 
toimialakatsauksessa tarkemmin kunkin sektorin 
pääsivulla (luvut 3.1. teknologiasektori, 4.1. kemian  
sektori, 5.1. puutuotesektori ja 6.1. erityisalojen 
sektori).

TOIMIALAN TUNNUSLUVUT TIETOLAATIKOISSA

Jokaisen toimialan keskeisimmät tiedot ja tunnus
luvut löytyvät sivun alusta erillisestä tietolaatikosta. 
Erot teollisuudenalojen, palvelullisten alojen ja 
elinkeinoalojen tietojen välillä ovat pääasiassa 
sen verran suuret, että olemme päätyneet kah
teen erilaiseen tietolaatikkoon. Poikkeuksiakin on. 
Esimerkiksi palvelullinen koneiden ja laitteiden 
korjaus, huolto ja asennus, josta löytyy tilastoi
tua tietoa riittävästi laajempaan tietolaatikkoon. 
Toisaalta lasin ja lasituotteiden valmistuksesta on 
saatavilla vähemmän tietoa kuin muilta teollisilta 
aloilta ja siitä ilmoitettavat tiedot vertautuvat 
palvelullisten alojen ja alkutuotannon tietoihin. 
Koska toimialoja koskevat tiedot vaihtelevat, 
myös niitä kuvaavat kuviot on räätälöity vastaa
maan parhaiten tarkoitusta. 

Teollisuuden toimialoja koskevasta laajemmasta 
tieto laatikosta löytyvät seuraavat tunnusluvut.  
Ensin mainitaan toimialaa koskevat sopimusalat, 
sitten tässä järjestyksessä esitellään keskeiset 
tunnusluvut (suluissa lähde): tuotteet ja tärkeimmät 
asiakkaat (Teollisuusliiton tutkimusyksikkö), työl
listen määrä ja tuotanto (Tilastokeskus, Kansan
talouden tilinpito), liikevaihto, yritysten määrä, 
tavaravienti ja vientimaat (Tulli) ja kannattavuus  
ja vakavaraisuus (Tilastokeskus, Yritysten rakenne 
ja tilinpäätöstilasto).

Tuotannon osalta annetut tiedot on suhteutettu 
tehdasteollisuutta kokonaisuudessaan kuvaaviin 
arvoihin. Kannattavuuden ja vakavaraisuuden osal
ta annettuja tietoja verrataan teollisuuden keski
arvoihin. Toimialan vientiä verrataan Suomen koko 
tavara vientiin.

Maa ja metsätaloutta (alkutuotanto) ja palvelualoja 
sekä lasi ja lasituotteita koskevissa suppeammis
sa tietolaatikoissa mainitaan toimialaa koskevat 
sopimus alat. Sen jälkeen tässä järjestyksessä  
esitellään keskeiset tunnusluvut (suluissa lähde):  
tuotteet/palvelut ja tärkeimmät asiakkaat (Teollisuus
liiton tutkimusyksikkö), henkilöstömäärä, liikevaihto ja 
yritysten määrä (Tilastokeskus, Yritysten rakenne ja 
tilinpäätöstilasto) 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 kannatta
vuutta kuvataan nettotuloksen avulla. Nettotulos
prosenttia voidaan teollisuuden aloilla pitää hyvänä, 
jos se on yli 5 prosenttia. Kun nettotulos jää alle  
5 prosentin mutta pysyttelee kuitenkin nollan ylä
puolella, taso on tyydyttävä. Nollataso tai sen alit
taminen kertoo heikosta kannattavuudesta.

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 
TOIMIALAKATSAUS

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

Katsaus on tehty tutkimusyksikön asiantuntijoiden 
yhteistyönä.

Helsingissä 20.11.2018

Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö
Timo Eklund, erikoistutkija

Veli-Pekka Heino, erikoistutkija
Mika Kärkkäinen, erikoistutkija

Inka Nokelainen, assistentti
Jukka Saviluoto, erikoistutkija
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2. Talouden hyvinä aikoina myös   
 haasteita

2.1. TEOLLISUUSTUOTANTO JA 
VIENTI KASVUSSA

Tärkein tekijä Suomen parantuneen suhdanne
tilanteen taustalla on ollut maailman ja Euroopan 
Unionin kiihtynyt talouskasvu. Kuviossa 1. esite
tään maailman bruttokansantuotteen (eli kaikki
en maassa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden  
yhteenlaskettu arvo yhden vuoden aikana) alueel
linen kehittyminen. Kasvua tuottavat varsinkin 
maailmankaupan ja teollisuuden investointien li
sääntyminen maailmalla. Maailmantalouden näky
mät ovat tänä vuonna heikentyneet jonkin verran. 

Suomalainen teollisuus on löytänyt tuotteilleen 
ostajia. Lisäksi teollisuus on entistä enemmän al
kanut investoida kotimaahan, millä on myönteisiä 
heijastusvaikutuksia koko talouteen. Yksityinen 
kulutus ja investoinnit omistus ja sijoitusasuntoi
hin lisääntyivät tosin jo ennen teollisuustuotannon 
kääntymistä kasvuun. Tällä hetkellä talous kasvun 
voi nähdä olevan vakaammalla pohjalla, kun  
teollisuustuotanto ja vienti kasvavat.

Viimeisten kahden vuoden aikana lähestulkoon 
kaikki Suomen taloutta kuvaavat mittarit osoit
tavat parantuneesta kehityksestä, eikä suunnan 
kääntymisestä ole merkkejä näkyvissä. Suomen 
kokonaistuotanto on ollut kasvussa vuodesta 2015 
alkaen, työllisyys lisääntyy vauhdilla ja julkinen 
talous on tasapainottumassa. Suunta on ollut 
myönteinen: teollisuuden tuotanto kasvaa, vienti 
lisääntyy, työn tuottavuus on nousussa ja kilpailu
kyky on kohentunut. 

Hyvästä kehityksestä huolimatta Suomen 
talou della ja teollisuudella on myös suuria 
haasteita. Ne eivät liity suhdanteisiin vaan ovat 
luonteeltaan pitkäaikaisempia. Ongelmalliset 
kysymykset ovat osin globaaleja, kuten väes
tön vanheneminen ja ilmastonmuutos. Lisäksi 
teollisuuden ja palvelujen toimintaympäristöt 
muuttuvat, ja työntekijöiltä edellytetään uuden
laista osaamista. Valmius vastata työelämän 
muutoksiin ei ole kiinni pelkästään digitalisaation 
etenemisvauhdista, vaan myös koulutuksen ja 
työssä oppimisen sisältöjen ajantasaisuudesta.
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Hyvä kehitys näkyy myös työllisyydessä, joka 
parani Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen 
mukaan koko taloudessa. Tänä vuonna työlli
syyden kohentuminen on kiihtynyt. Kolmannella 
vuosineljänneksellä Suomessa oli työllisiä 71 000 
enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosikasvua oli 
lähes 3 prosenttia. Teollisuudessa työllisyys kasvoi 
1 prosentin vuonna 2017.

Työllisyys on kasvanut myös Teollisuusliiton 
jäsenten toimialoilla ja näkyy Teollisuuden työt
tömyyskassan tilastoissa. Työttömyyskassas
ta korvausta saavien määrä on laskenut todella 
nopeasti. Syyskuussa 2018 ansiopäivärahaa sai  
10 000 jäsentä, mikä on yli 3 500 työtöntä vähem
män kuin vuotta aikaisemmin. 

Vuoden 2016 syyskuusta teollisuusliittolaisten 
työttömyyspäivärahan saajien määrä oli vähenty
nyt peräti 9 000 hengellä. Luku kätkee kuitenkin 
sisäänsä monta asiaa. Toki työttömien määrän vä
heneminen kertoo hyvästä työllisyyskehityksestä 
Teollisuusliiton aloilla mutta lisäksi myös siitä, että 
ihmisiä on siirtynyt työskentelemään muille aloille 
ja osa myös eläköitynyt. 

Kuitenkin tarkasteltaessa koko 2000luvun 
työllisyyskehitystä selviää hieman toisenlainen 
kokonais kuva. Teollisuusliiton suurimpien toimialo
jen työllisyyskehitystä on ollut murheellista seurata 
(ks. Kuvio 5). Vuonna 2017 tehdasteollisuus työllisti 
yhteensä 371 000 henkeä, joista metalliteollisuu
dessa työskenteli enää 180 000. Metalliteollisuus 
on kuitenkin teollisuuden suurin toimiala.

Suomen taloudellinen kehitys

Suomen taloudellinen kehitys 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% % % % % % % % % %

Bruttokansantuote 0,7 -8,3 3,0 2,6 -1,4 -0,8 -0,6 0,1 2,5 2,8
Tehdasteollisuuden tuotos 2,0 -19,4 2,9 4,1 -3,9 -3,3 -1,5 -3,1 2,7 3,6

Tavaroiden ja palveluiden vienti 6,6 -20,1 6,2 2,0 1,2 1,1 -2,7 0,9 3,9 7,5

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 7,9 -16,9 6,5 6,0 1,6 0,5 -1,3 3,2 5,6 3,5

Kulutusmenot 2,0 -1,4 2,1 2,0 0,4 0,0 0,4 1,3 1,9 0,8

Investoinnit 0,3 -12,5 1,1 4,1 -1,9 -4,9 -2,6 0,7 8,5 4,0

Työttömyysaste 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 9,4 8,8 8,6
Kuluttajahintojen muutos 4,1 0,0 1,2 3,4 2,8 1,5 1,0 -0,2 0,4 0,7

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 1

Kuvio 2 
Teollisuuden työttömyyskassasta päivärahaa saaneet henkilöt kuukausittain, viimeinen havainto 9/2018

Lähde: Teollisuuden työttömyyskassa
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2.2. PIDEMMÄN AIKAVÄLIN KEHITYS 
TEOLLISUUDESSA

Suomen teollisuustuotanto kääntyi nousuun vuon
na 2016 monen heikomman vuoden jälkeen (ks.  
Kuvio 3). Vuoden 2008–2009 taantuman vaiku
tukset näkyvät yhä monella alalla. Teollisuus
liiton piiriin kuuluvista teollisista päätoimialoista 
kemian teollisuus on ainoana saavuttanut vuonna 
2017 talouden laskusuhdannetta edeltäneen ajan 
vuoden 2008 tason.

Tuotannolla, työllisyydellä ja jalostusarvol
la mitattuna merkittävin ala, metalliteollisuus, 
on kasvanut vuodesta 2016 alkaen. Kuviossa 4.  
kuvataan teollisuuden jalostusarvon jakautumista 
Teollisuusliiton eri sektoreille sekä muuhun teolli
suuteen. Muu teollisuus koostuu niistä teollisuu
den toimialoista, jotka eivät kuulu Teollisuusliiton 
sopimustoiminnan piiriin.

Metalliteollisuus vastaa yli puolta tehdas
teollisuuden jalostusarvosta. Suurimmat teolliset 
toimialat ovat koneiden ja laitteiden valmistus  
(15 % teollisuuden jalostusarvosta), elektroniikka
teollisuus (13 %), metallituotteiden valmistus  
(8 %) sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus (7 %). Teollisuusliiton edunvalvonnan 
ulkopuolisista teollisuuden aloista suurimmat ovat 
paperi (10 %) ja elintarviketeollisuus (7 %).

Tuottavuus on kasvanut vuoden 2012 jälkeen 
(ks. Kuvio 6). Teollisuusliiton piiriin kuuluvista 
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teollisuuden toimialoista tuottavuus on kehitty
nyt parhaiten kemianteollisuudessa. Viime  vuosien 
aikana tuottavuus on kasvanut teollisuuden tuo
tantomäärien lisäännyttyä. Tämä taas on nostanut 
tuotantolaitosten käyntiasteita, joka on kasvat
tanut työtunnin aikana aikaan saatua tuotantoa. 
Tuotantomääriä hitaammin tuottavuuteen vaikut
tavat kone ja laiteinvestoinnit, työvoiman osaa
misen kohentuminen sekä tutkimus ja kehitys
panostukset. Pidemmän päälle tuottavuuden ja sitä 
kautta hyvinvoinnin on kuitenkin rakennuttava 
näille toimille.

2.3. SUOMEN JA 
MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT 

Suomen kokonaistuotannon odotetaan lisääntyvän 
tänä vuonna noin 3 prosenttia ja ensi vuonnakin  
2 prosenttia. Maailmantalouden tilanne pysyy lähi
vuosina suotuisana, joskin jonkun verran nykyis
tä heikompana. Yhdysvaltojen koko maailmaa ja 
etenkin Kiinaa vastaan käytävän kauppasodan 
uhan voi jo nyt olettaa vähentäneen teollisia inves
tointeja maailmalla. Tällaiset uhat kääntyvät näin 
myös kauppasotaa käyviä itseään vastaan. Lisäksi 
Euroopan kehitystä voivat häiritä Italian ja Turkin 
talousongelmat. Teollisuuden uusien tilausten mää
rä voi kääntyä laskuun maailmankaupan kasvun 
hidastuessa, mutta nykyinen vahva tilauskanta 
antaa hyvät lähtökohdat teollisuuden kehitykselle 
lähivuosiksi. 

Tällä hetkellä Suomen julkinen talous on tasa
painottumassa nopeasti. Tasapainottumisen taus
talla ovat työllisyyden paraneminen ja julkisen 
talouden säästöt, kuten julkisten tehtävien karsi
miset, ulkoistamiset ja yritysten yksityistämiset.  

Koska heikompiosaiset ovat pääsääntöisesti riippu
vaisempia julkisista palveluista ja tulon siirroista, 
ovat säästöt lisänneet väestön eriarvoistumista. 
Lisäksi toimet tuottavat syrjäytymistä, joka puo
lestaan lisää julkisia menoja ja alentaa työllisyys
astetta tulevaisuudessa. 

Julkisen talouden kestävä tasapainottumi
nen vaatii harmaaseen talouteen, verovuotoihin 
ja kansainväliseen verokilpailuun puuttumista. 
Hyvä tuloisia suosivan veroalen sijaan korkeimpi
en tulojen ja omistamisen verotusta tulisi kiristää. 
Väestön ikääntyminen lisää julkisia menoja, joten 
veropohjaa olisi saatava pitävämmäksi. Verotulojen 
kannalta on oleellista myös se, että Suomessa on 
kannattavia yrityksiä ja menestyvää teollisuut
ta. Hyvinvointivaltion ylläpitäminen vaatii elin
keinoelämän ja teollisuuden toimintaedellytyksistä 
huolehtimista. 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on välttä
mätöntä. Tehtävät toimet tulevat vaikuttamaan 
merkittävästi teollisuuden toimintaympäristöön 
ja teolliseen toimintaan itseensä. Suomalaisella 
teollisuudella on kuitenkin erinomaiset edellytyk
set pärjätä hyvin vähähiilisemmässä maailmassa.

Suomen edun mukaista olisi huolehtia, ettei 
Suomelle ja Euroopan Unionille koidu kohtuutto
man suurta osuutta ilmastotoimista. Ilmaston
muutosta voidaan hidastaa osin teknisillä rat
kaisuilla, jotka vähentävät kasvihuonepäästöjä ja 
sitovat hiiltä nykyistä enemmän. Kansainvälinen 
ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi lokakuussa 
2018 raportin, jossa esitetään myös materiaalien 
ja energian kulutuksen rajoittamista. Tulevaisuu
dessa hiilipäästöjä lisäävät kehittyvien maiden 
asukkaiden kulutusmahdollisuudet, jotka lähesty
vät länsimaista kulutustasoa. Myös väestönkasvu 
vaikeuttaa ilmastonmuutoksen hillintää.
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3. Teknologiasektorilla taotaan    
 tulosta

3.1. TUOTANTO JA TYÖLLISYYS 
TEKNOLOGIASEKTORILLA

Teknologiasektorin tuotanto ja työllisyys kasvavat 
Teollisuusliiton sektoreista eniten. Metallialojen 
lähitulevaisuus näyttää edelleenkin hyvältä: lähes 
kaikilla metallitoimialoilla tuotanto on kasvussa ja 
työllisyys paranee niistä useimmilla tänä ja ensi 
vuonna. (Ks. Taulukko 3.) 

Konepajoilla menee nyt hyvin, ja ne ovat pal
kanneet lisää työvoimaa. Eniten henkilöstön määrä 
on kasvanut autojen valmistuksessa ja laivojen 
rakentamisessa. Näille aloille on palkattu tuhansia 
uusia työntekijöitä parissa vuodessa.

Myönteisen kehityksen taustalla vaikuttavat 
useat tekijät. Esimerkiksi loistoristeilyjen lisäänty
nyt kysyntä on innostanut varustamoja tilaamaan 
risteilyaluksia ennätyksellisen paljon. Samaten 
metsäkoneita ja kaivoslaitteita on tilattu kovalla 
vauhdilla. Kysyntään on pystytty myös vastaa
maan, mikä on näkynyt alan henkilöstön määrän 

kasvuna. Tämä viittaa siihen, että metalliteolli
suuden kilpailukyky olisi kunnossa. Elektroniikka
teollisuuteen on aukeamassa lähitulevaisuudessa 
uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi ensimmäiset 
5Gsovellukset tulevat ensi vuonna markkinoille 
ja teollisen internetin käyttö yleistyy.

Teknologiasektoriin kuuluu sopimusalana pelti 
ja teollisuuseristysala. Sitä ei ole erikseen tilastoitu 
toimialaluokituksissa, eikä alasta ole saatavissa 
Tilastokeskukselta tilastotietoja. Sopimusala on 
kytköksissä rakentamiseen ja teollisuuden kunnos
sapitoon. Sen töitä ovat peltikattojen ja sadevesi
järjestelmien asentaminen, teollisuuden säiliöiden ja 
putkien eristäminen ja päällystäminen pellillä sekä 

Metalliteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *
2017 2018e* 2019e*

Tuotannon määrän muutos, % 4 4 3

Työllisyyden muutos, % 1 2 1

Työtuntien muutos, % 1 2 1

Tuottavuuden muutos, %** 3 2 2

Metallimalmien louhintaa ei lasketa mukaan metalliteollisuuteen, koska se 
on alkutuotantoa
** Tuotanto työtuntia kohden

Taulukko 3

Liikevaihdon vuosimuutokset,  
2017 koko vuosi ja 2018 tammi-kesäkuu

Liikevaihdon vuosimuutos, %

2017
2018  

tammi-kesäkuu

Teollisuuden liikevaihto 7,7 5,5

Metalliteollisuuden liikevaihto 8,8 5,7

Metallien jalostus 20,1 6,1

Metallituotteiden valmistus 9,1 6,3

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 4,5 7,7

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 7,5 3,2

Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus 25,2 12,1

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 4,7 4,8

Metallimalmien louhinta 34,7 18,9

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 2

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 7 
Metalliteollisuuden investoinnit, milj. €
Viitevuoden 2017 hinnoin
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näihin liittyvät telinetyöt. Liikevaihto nousee sa
toihin miljooniin euroihin, ja ala työllistää tuhansia 
ihmisiä. Teknologiasektorin piiriin kuuluvat myös 
puolustusministeriön työpaikat.

Teollisuusliiton tutkimusyksikön pääluottamus
miehille lähettämästä suhdannekyselystä selviää, 
että tuotanto ja työllisyys ovat kasvaneet tasai
sesti metallialoilla viimeisen kuuden kuukauden 
aikana. Vastaajista moni (41 %) katsoo tuotannon 
kasvaneen, ja tason pysymisestä ennallaan kertoo 
vielä useampi (45 %). Työllisyystilanne arvioidaan 
sekin työpaikoilla hyväksi: reilu kolmannes (38 %) 
vastaajista arvioi työllisyyden parantuneen ja lähes 
puolet (48 %) sen pysyneen ennallaan viimeisen 
puolen vuoden aikana. 

Suhdannekyselyyn vastanneista metallialojen 
luottamusmiehistä yli puolet (56 %) ennustaa ny
kyisen tuotantotason säilyvän seuraavan puolen 
vuoden aikana työpaikallaan. Luottamusmiehistä 
29 prosenttia ennakoi työpaikkojensa tuotannon 
kasvavan ja 14 prosenttia sen supistuvan. Enem
mistö vastaajista (64 %) toteaa työllisyyden pysyt
televän nykyisellä tasolla tulevien kuuden kuukau
den aikana. Työllisyyden paranemista odottaa nyt 
reilu viidennes (22 %), kun viime kevään kyselyssä 
osuus oli kolmannes (35 %). Tuotannon ja työlli
syyden heikkenemistä on metallialojen luottamus
miesten mukaan odotettavissa joka kuudennella  
(14 %) työpaikalla tulevien kuukausien aikana. 

Sähköpostitse tavoitetusta teknologiasektorin 
1 117 luottamusmiehestä vastasi yli puolet (55,0 %) 
lokakuussa 2018 toteutettuun suhdannekyselyyn.
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3.2. METALLIEN JALOSTUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus

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

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

Henkilöstön määrä 2017: 14 000 (+1 %) 

Tuotanto 2017: 9,1 miljardia euroa (+17 %), (8 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 12,8 miljardia euroa (+18 %), (10 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  141 (+2)

Tavaravienti 2017: 5,67 miljardia euroa (+23 %)

Vientimaat 2017: Alankomaat, Saksa, Ruotsi, Japani ja Yhdysvallat

Kannattavuus 2017: Nettotulos 12,2 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %) 

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 51,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Metallien jalostuksen tuotannon määrä on kehit
tynyt viime vuosina paremmin kuin teollisuudessa 
yleensä. Nousukausi on kuitenkin näkynyt yllät
tävän vähän etenkin terästeollisuuden tuotanto
määrissä. Värimetallien valmistajien ja valimoiden 
tuotanto on kehittynyt paremmin. Suhdanne tilanne 
on nostanut tuotteiden hintoja ja sitä kautta paran
tanut metallien jalostuksen kannattavuutta. Ala 
kärsi kannattavuusongelmista usean vuoden ajan, 
mutta viime vuonna nettotulos nousi 12 prosent
tiin. Tämä on viidenneksi paras kaikista teollisista 
toimialoista. Ennustamme metallien jalostuksen 
tuotannon kasvavan 4 prosenttia vuonna 2018 ja 
3 prosenttia vuonna 2019. Työllisten määrä lisään
tyy tänä vuonna 1 prosentin ja pysyy ensi vuonna 
ennallaan. 

Metallin jalostuksessa on suljettu useita merkit
täviäkin toimipaikkoja viimeisen vuosikymmenen 
aikana. Tänä vuonna SSAB konserni päätti sulkea 
Hangossa sijaitsevan Lappohjan putkitehtaan, jon
ka henkilöstömäärä on 115. Tehtaan tuotannon on 
määrä loppua vuonna 2020. Tuotanto siirretään 
muihin Suomen SSAB:n yksiköihin.

Suomessa sijaitsee useita kilpailukykyisiä metal
lin jalostuksen tuotantolaitoksia. Näitä ovat kaikki 
jäljellä olevat terästehtaamme, Bolidenin suoma
laiset tytäryritykset Kokkolassa ja Harjavallassa, 
OSTP Finland Oy:n putkitehdas Pietarsaaressa, 
Porin kuparipuiston yrityskeskittymä ja Stalatube 
Oy Lahdessa sekä useat valimot. Nämä yksiköt 
ovat hyvässä kunnossa, ja niiden tuotevalikoima 
vastaa hyvin markkinoiden vaatimuksia. Näistä 
syistä johtuen niiden omistajien voi olettaa myös 
jatkossa panostavan tuotannon kehittämiseen.

Teräksen ja muiden metallien tuotannosta syn
tyvien ilmastopäästöjen määrää on pakko rajoittaa 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomalaiset 
metallien jalostuksen tehtaat ja niiden käyttämä 
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Kuvio XXX 
3.2. Metallien jalostus

Lähde: Tilastokeskus
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

SSAB, Suomen yksiköt * Ei saatavana 5 000* 5 000*

Outokumpu konserni ** 6 363 10 485 2 377

Boliden Kokkola Oy 243 592 592

Ovako Imatra Oy Ab 193 559 559

Boliden Harjavalta Oy 256 544 544

Componenta konserni 122 567 385

Luvata Pori Oy 207 376 376

Norilsk Nickel Harjavalta Oy 722 292 292

Aurubis Finland Oy 293 251 251

OSTP Finland Oy 117 221 221
Cupori konserni 94 142 142

*Lähde: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
**Lähde: Talouselämä 20/2018
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 9
 Metallien jalostus, indeksi 2015=100

Taulukko 4 Lähde: Tilastokeskus

sähkö on maailmanlaajuisessa vertailussa ilmasto
vaikutuksiltaan kestävämmästä päästä. Tästä huo
limatta myös niissä on panostettava ilmastotoimiin. 
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3.3. METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus

Tuotteet: Metallirakenteet, metallisäiliöt, höyrykattilat, työkalut, lämpöpatterit ja  
 lukot

Tärkeimmät asiakkaat: Rakentaminen sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistajat

Henkilöstön määrä 2017: 44 000 (+1 %)

Tuotanto 2017: 7,3 miljardia euroa (+7 %), (6 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 7,4 miljardia euroa (+10 %), (6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  4 388 (23)

Tavaravienti 2017: 1,14 miljardia euroa (+4 %)

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 4,6 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 53,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Metallituotteiden valmistus jatkaa tänä vuonna 
kasvuaan kotimaisen rakentamisen vetämänä. 
Alan markkinoita on kasvattanut edelleen konei
den ja laitteiden parantunut menekki niin Suomessa 
kuin ulkomailla. Euroopan talouskasvusta johtuva 
suoran viennin vilkastuminen on sekin jatkunut. 
Ensi vuonna kotimaisen rakentamisen kasvu py
sähtyy. Arvioimme, että tänä vuonna tuotannon 
määrä kasvaa 4 prosenttia ja vuonna 2019 vielä 2 
prosenttia. Työllisten määrä kasvaa 1 prosentin tänä 
vuonna ja säilyy ennallaan vuonna 2019.

Toimiala on edelleen suuri, vaikka yritysten mää
rä on vähentynyt viime vuosina. Monet niistä ovat 
pieniä alihankkijayrityksiä, joiden neuvotteluasema 
suhteessa päähankkijayrityksiin vahvistuu selväs
ti parempina aikoina. Kun ajat ovat olleet huonot, 
päähankkijat ovat vetäneet alihankkijoilta tuotantoa 
takaisin itselleen, siirtäneet alihankintojaan halvem
man kustannustason maihin ja keskittäneet niitä 
avaintoimittajille. Alihankkijaasema altistaa alan 
yrityksiä riskeille, jotka johtuvat raakaaineiden ja 
energian hintojen suhdannevaihteluista. Nyt nousu
kauden aikana alan yrityksillä menee kokonaisuutta 
katsoen keskimäärin paremmin kuin vielä muutama 
vuosi sitten. Toiminta on ollut kannattavaa. Omia 
lopputuotteitaan markkinoilla tarjoa vat yritykset 
näyttävät usein pärjäävän paremmin kuin puhtaat 
alihankkijat.

Toimialalta löytyy monia mielenkiintoisia yri
tyksiä. RollsRoyce Oy Ab valmistaa Raumalla 
sähkökäyttöisiä, kääntyviä potkurilaitteistoja ja 
Kokkolassa perinteisen potkurin korvaavia vesi
suihkumoottoreita. Yritys tekee Turussa laivojen 
autopilotteihin liittyvää tutkimusta. Yrityksen liike
vaihto tilikaudella 2017 oli 252 miljoonaa euroa ja 
henkilöstön määrä 510. Luvut ovat pienentyneet jo 
muutamana vuotena peräkkäin. Norjalainen Kongs
berg osti RollsRoyce Marinen liiketoiminnat kesällä 
2018. 

Kuvio XXX 
3.3. Metallituotteiden valmistus

Lähde: Tilastokeskus
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Fiskars konserni 1 185 7 930 1 130

Abloy Oy 192 810 810

Stera Group konserni 78 850 650

Ruukki Construction Oy 266 550 550

Rolls-Royce Oy Ab 252 510 510

Parmarine Oy 66 480 480

Rettig konserni 988 4 110 470

Fortaco Group konserni 207 2 030 410

Komas Oy 42 400 400

Sumitomo SHI FW Energia Oy 186 430 380
Metos Oy Ab 96 370 370
Peikko Group konserni 188 1 560 350
Konepaja Häkkinen Konserni 36 320 320
Sako Oy 72 270 270
Hydroline Oy 40 270 270

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 10
Metallituotteiden valmistus, indeksi 2015=100

Taulukko 5
Lähde: Tilastokeskus
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Piikkio Works Oy on Meyer Turku Oy:n tytär
yritys Piikkiössä. Yritys valmistaa kylpyhuoneita 
ja hyttejä asennettaviksi laivoihin, rakennuksiin 
ja offshorealuksiin. Tilikaudella 2017 yrityksen 
liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa. Piikkiössä hen
kilöstöä oli 130. Loistoristeilijöiden rakentamisen 
korkeasuhdanne on saattanut yrityksen kasvu
uralle. Hyttejä myydään muuallekin kuin pelkäs
tään Meyerin Turun telakalle. 

Lehtosen Konepaja Oy valmistaa Kokemäellä 
koneenosia ja muita kappaleita alihankintana kone
pajoille. Yritys on yksi niistä harvoista konepajois
ta, jotka pystyvät käsittelemään ja työstämään 
kookkaita, mittatarkkoja kappaleita. Konepajan 
liikevaihto oli 14 miljoonaa euroa tilikaudella 2017, ja 
sen henkilöstömäärä oli 120. Yritys muodostaa ny
kyisin konsernin, kun se osti muutama vuosi sitten 
Siirtoruuvi Oy:n, joka valmistaa ruuvi kuljettimia 
ja niiden osia.

Konepajoilla menee Suomessa tällä hetkellä 
hyvin, joten ne myös työllistävät alihankkijoi
ta. Esimerkiksi metsä, paperi, kaivos ja maa
talouskoneita sekä energia ja logistiikkalaitteita 
on mennyt kaupaksi hyvin niin kotimarkkinoilla 
kuin vientiinkin. Risteilijöihin asennettavia lait
teita myydään telakoille Suomeen ja Eurooppaan. 
Rahtilaivojen rakentaminen on edelleen vähäistä. 
Öljyalan kone ja muut investoinnit ovat käynnis
tyneet, kun öljyn hinta on noussut. Nord Stream 2 
kaasuputken pinnoitus työllistää Wasco Coatings 
Finland Oy:n 200 työntekijää Kotkassa. Töitä riittää 
pitkälle vuoteen 2019.

Tavaraviennin osalta vuoden 2018 alkupuolisko 
oli edellisvuotta parempi. Erityisesti vienti Saksaan 
on kehittynyt hyvin. Metallirakenteita ja lukkoja 
vietiin viime vuotta enemmän. Toimialan palvelu
vienti on vähäistä.
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3.4. KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus

Tuotteet: Laivamoottorit, paperikoneet, vaihteet, hissit, metsäkoneet ja maatalouskoneet

Tärkeimmät asiakkaat: Rakentaminen, paperi ja elektroniikkateollisuus

Henkilöstön määrä 2017: 47 700 (+2 %)

Tuotanto 2017: 15,2 miljardia euroa (+6 %), (13 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 16,6 miljardia euroa (+7 %), (12 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  1 338 (+24)

Tavaravienti 2017: 7,64 miljardia euroa (+15 %)

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 10,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 43,9 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Koneiden ja laitteiden valmistus on kiihdyttänyt 
kasvuaan alkuvuonna viime vuoteen verrattuna. 
Vienti on kasvanut, se johtuu investointitavaroiden 
markkinoiden hyvästä vireestä. Investoinnit ovat 
olleet hyvällä tasolla kaikilla toimialan tärkeim
millä vientimarkkinaalueilla. Arvioimme tuotan
non määrän vuonna 2018 kasvavan 4 prosenttia ja 
vuonna 2019 edelleen 3 prosenttia. Työllisten määrä 
vuonna 2018 kasvaa 1 prosentin ja säilyy vuonna 
2019 entisellään.

Toimialan yritysten määrä on ollut vähenemään 
päin viime vuodet. Niistä suurimpien liiketoiminta
malleja on uudistettu siten, että toimitettujen lait
teiden käytöstä, ylläpidosta, huollosta ja korjaami
sesta on tullut yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa. 
Yritysten tase on keskimäärin noin kaksinkertainen 
liikevaihtoon nähden, joten toimintaan sitoutuu 
huomattavasti pääomia. Alan yritysten vaka
varaisuus 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 
yritykset työllistävät myös välillisesti merkittäväs
ti, sillä ne ovat rakentaneet ympärilleen laajat ali
hankkijaverkostot. Hankintoineen tämä ala ruokkii 
myös useita toisia metallitoimialoja.

Toimialalla on seitsemän isoa pörssiyhtiötä:  
Kone Oyj, Wärtsilä Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, 
Valmet Oyj, Cargotec Oyj ja Outotec Oyj. Näiden 
yritysten yhteenlaskettu tilauskanta oli hieman 
suurempi kuin vuotta aiemmin verrattaessa tilan
netta kesäkuun lopussa. Yritykset lisäsivät henki
löstönsä määrää Suomessa yhteensä 600 henkilöllä 
vuonna 2017. Muut paitsi Cargotec ja Konecranes 
kykenivät vuodessa kasvattamaan liikevaihtoaan. 
Wärtsilä ilmoitti kesällä 2018 investoivansa 200 
miljoonaa euroa uusiin toimitiloihin Vaasassa.

Kuvio XXX 
3.4. Koneiden ja laitteiden valmistus

Lähde: Tilastokeskus
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Valmet konserni 3 159 12 270 4 830

Wärtsilä konserni 4 923 18 070 3 620

Kone konserni 8 942 55 080 2 350

Sandvik Mining and Construction Oy 949 2 070 2 070

Konecranes konserni 3 136 16 370 1 820

Metso konserni 2 706 12 040 1 690

Outotec konserni 1 139 4 150 1 230

Cargotec konserni 3 280 11 250 960

Ponsse konserni 577 1 550 930

Andritz Oy 497 880 880
Valtra Oy Ab 96 850 850
John Deere Forestry Oy 409 770 770
Oras konserni 250 1 410 510
Moventas Gears Oy 105 500 500
Raute konserni 149 710 470

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 11
Koneiden ja laitteiden valmistus, indeksi 2015=100

Taulukko 6
Lähde: Tilastokeskus
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Yritysten liiketoiminta oli vuoden 2018 
alku puoliskolla kannattavaa. Poikkeuksena 
tästä oli Outotec, jossa käytiin alkuvuonna  
YTneuvottelut, joiden jälkeen henkilöstöä vähen
nettiin. Kone ilmoitti äskettäin käynnistävänsä 
Suomessa tuotekehitykseen ja globaaleihin tuki
toimintoihin kohdistuvat YTneuvottelut.

Toimialalla on monia muitakin mielenkiintoi
sia yrityksiä. Itävaltalaiseen Andritzkonserniin 
kuuluva Andritz Oy valmistaa Savonlinnassa 
ja Varkaudessa sellukattiloita, paperikoneenosia 
ja energiakattiloita. Yrityksen liikevaihto oli 497  
miljoonaa euroa tilikaudella 2017, ja henkilöstöä oli 
880. Yritys on viidettä vuotta peräkkäin palkannut 
Suomessa lisää henkilökuntaa. Andritz on tuotteil
laan varteenotettava kilpailija Valmetille.

Elematic Oyj valmistaa Akaassa koneita, joilla 
valmistetaan ontelolaattoja. Yrityksen liike vaihto 
oli 48 miljoonaa euroa tilikaudella 2017. Yritys työl
listi yhteensä 230 työntekijää. Luvut kasvoivat 
edellisvuodesta. Yrityksen tuotteet edustavat pit
källe kehiteltyä ja ainutlaatuista teknologiaa.

Koko alan tuotantoa tarkastellen metsä, maan
rakennus, metsäteollisuus ja kaivoskoneiden me
nekki on nyt hyvä. Niiden lisäksi myös nosturien, 
trukkien ja maatalouskoneiden myynti on vetänyt 
johtuen talouden hyvästä vireestä. Risteilijöitä ra
kentavien telakoiden hankinnat ovat myös hyvällä 
tasolla. Muille telakoille tuotteiden myynnissä on 
haasteita, koska rahtilaivoja rakennetaan edel
leenkin vähän.

Vientiin menee karkeasti puolet alan tuotannos
ta. Vienti onkin kasvanut alkuvuonna 2018 viime 
vuodesta. Erityisesti on kasvanut vienti Saksaan. 
Hydraulilaitteiden, pumppujen, kompressorien, 
hanojen ja venttiilien sekä maa, metsätalous ja 
paperikoneiden vienti vetää entistä paremmin. 
Niiden lisäksi myös nostamiseen, siirtämiseen, 
jäähdyttämiseen ja kaivostoimintaan tarvittavien 
laitteiden vienti on kasvanut. Moottorien ja vaih
teistojen vienti on vähentynyt. Palveluviennillä on 
huomattava merkitys tälle toimialalle.
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3.5. ELEKTRONIIKKATEOLLISUUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus

Tuotteet: Televiestintä, säähavainto, sairaala ja verkkolaitteet, älykellot ja piirilevyt

Tärkeimmät asiakkaat: Televiestintä ja sähkölaitteiden valmistus

Henkilöstön määrä 2017: 21 400 (9 %)

Tuotanto 2017: 9,6 miljardia euroa (+4 %), (8 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 13,7 miljardia euroa (+8 %), (10 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  581 (+10)

Tavaravienti 2017: 2,44 miljardia euroa (+9 %)

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 13,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 45,4 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Elektroniikkateollisuuden alamäki näyttää taittu
neen, kun matkapuhelinten ja verkkojen suunnitte
lun viimeisimmät laajemmat alasajotoimet on viety 
päätökseen. Alan tuotanto kääntyi vuonna 2017 
kasvuun, ja tähän osin vaikutti terveysteknologian 
ja viestintälaitteiden lisääntynyt kysyntä. Vuoden 
2018 alkupuoliskolla vienti ei ole kasvanut. Toimiala 
on muutamien huonompien vuosien jälkeen muut
tunut taas kannattavaksi. Arvioimme tuotannon 
määrän lisääntyvän tänä vuonna 3 prosenttia ja 
vuonna 2019 vielä 3 prosenttia. Työllisten määrä 
kasvaa tänä vuonna 1 prosentin ja vuonna 2019 
samoin 1 prosentin.

Toimialan yritysten joukossa on niin alihankki
joita kuin lopputuotteiden valmistajia. Suomessa 
valmistetaan vain pieniä elektroniikan tuoteeriä. 
Monille alan tuotteille on ominaista elinkaaren al
kuvaiheen korkea hinta, joka sitten laskee nopeasti. 
Yritysten tase on keskimäärin yli nelinkertainen 
liikevaihtoon verrattuna, joten toimintaan sitoutuu 
valtavasti pääomaa. 

Alan yrityksistä tärkein on Nokia Oyj, joka työl
listää yli neljänneksen toimialan Suomen henkilöstö
määrästä, pääosin Espoossa, Oulussa ja Tampereel
la. Sen globaali liikevaihto supistui hieman tili
kaudella 2017. Toiminta oli tappiollista johtuen vielä 
osaltaan AlcatelLucentyrityskaupasta syntyneistä 
kustannuksista sekä 5Gteknologiamurroksesta. 
Yritys supisti Suomen toimintojaan kevään YT
neuvottelujen jälkeen 350 hengellä. Nokia ilmoitti 
äskettäin käynnistävänsä globaalit säästötoimet. 

Elektroniikan markkinat kasvavat. Digitalisaatio 
tuo elektroniikan yhä tärkeämmäksi osaksi kai
kenlaisia koneita ja laitteita. Elektroniikka yleistyy 
myös rakennuksissa. Elektroniikan osuus teknisten 
tuotteiden loppuhinnasta kasvaa. 5Gteknologian 
käyttöönoton myötä televerkkojen rakentaminen 
vilkastuu.

 

Kuvio 12
Elektroniikkateollisuus, indeksi 2015=100

Taulukko 7

Lähde: Tilastokeskus

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Nokia konserni 23 147 102 760 6 360

Planmeca konserni 730 2 690 1 250

Vaisala konserni 333 1 590 1 020

Murata Electronics Oy 135 950 950

Thermo Fisher Scientific Oy 176 780 780

GE Healthcare Finland Oy 267 740 740

Bittium Technologies konserni 52 620 610

Teleste konserni 235 1 450 510

Polar Electro konserni 176 1 490 460

Suunto Oy 70 420 400

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio XXX 
3.5. Elektroniikkateollisuus

Lähde: Tilastokeskus
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* Tilastokeskus on yhdistänyt tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden sekä 
sähkölaitteiden valmistusta koskevat tilastot liikevaihdon, kapasiteetin käyttöasteen ja 
tuotannon volyymin osalta. Tämä siksi, että kummallakin sähkö- ja elektroniikkateolli-
suuden toimialalla toimii vain yksi suuri yritys.

tuotannon määrä
liikevaihto
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3.6. SÄHKÖLAITTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus

Tuotteet: Sähkömoottorit, generaattorit, sähkökojeet, kaapelit, sähkökeskukset ja muuntajat

Tärkeimmät asiakkaat: Rakentaminen sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistajat

Henkilöstön määrä 2017: 16 400 (0 %)

Tuotanto 2017: 4,9 miljardia euroa (+6 %), (4 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 5,5 miljardia euroa (+7 %), (4 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  401 (1)

Tavaravienti 2017: 2,70 miljardia euroa (+10 %)

Vientimaat 2017: Saksa, EteläKorea, Ruotsi, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Italia, Viro ja Norja

Kannattavuus 2017: Nettotulos 7,5 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 42,2 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Sähkölaitteiden valmistus on tänä vuonna jat
kanut hyvää kasvuaan. Tähän on pääsyynä 
kotimaisen ja eurooppalaisen rakentamisen hy
vä suhdanne tilanne. Meneillään olevat mittavat 
rakennus hankkeet ovat piristäneet edelleen toimi
alan toimintaa Suomessa. Ensi vuonna kotimaisen 
rakentamisen kasvu kuitenkin pysähtyy. Vienti 
on alkuvuonna vetänyt viime vuotta paremmin.  
Arvioimme, että vuonna 2018 tuotannon määrä 
kasvaa 3 prosenttia ja vuonna 2019 vielä 2 pro
senttia. Vuonna 2018 työllisten määrä kasvaa  
1 prosentilla ja säilyy vuonna 2019 ennallaan.

Sähkölaitteiden valmistajista enemmistö tekee 
lopputuotteita, jotka ovat yleensä investointitava
roita. Kodinkoneiden ja muiden kulutustavaroiden 
valmistus on Suomesta jo lähes tyystin hävinnyt, 
mutta kiukaita valmistetaan yhä. Lainsäädäntö ja 
standardit määrittelevät paljolti toimialan tuotteita. 

ABB Oy on alan suurin yritys, ja se työllistää 
liki kolmanneksen alan koko henkilöstöstä. Sen 
alihankkijoiden palveluksessa on lisäksi tuhansia 
ihmisiä. Päätoimipaikat ovat Helsinki ja Vaasa. 
Yrityksen liikevaihto kasvoi tilikaudella 2017 ja kan
nattavuus säilyi hyvänä. Tilanne tosin vaihtelee 
yksiköittäin ja tuoteryhmittäin. Monet yksiköt ovat 
saavuttaneet tuotteillaan vahvan aseman ja tek
nologiavastuun ABBkonsernin sisällä. 

Veo Oy valmistaa sähköntuotantoon, sähkön
jakeluun ja sähkönkulutukseen liittyviä sähkö
kojeistoja Vaasassa. Sen liikevaihto oli 82 miljoonaa 
euroa tilikaudella 2017. Yrityksen palkkalistoilla oli 
360 työntekijää. Yritys on yltänyt kolmen viime 
vuoden aikana hyvään ja kannattavaan kasvuun. 
Veo on osa Vaasan vahvaa sähköteknologian klus
teria, joka on syntynyt Strömbergin perustoille. 

Sähkölaitteiden markkinat kasvavat. Teknologi
altaan yhä edistyneempiä sähköverkkoja rakenne
taan, kun tuulivoimahankkeet sekä aurinkosähkö ja 
sähkön pientuotanto vaativat sähköverkoilta älyk
kyyttä. Palvelinsaleja ja sähköautojen latauspisteitä 
rakennetaan. Teollisuutta automatisoidaan. Suo
messa ja Euroopassa meneillään ja käynnistymässä 
olevat raideliikennehankkeet luovat merkittävästi 
markkinoita sähkölaitteille. 

Vienti on alkuvuonna 2018 kasvanut viime vuo
desta. Vienti Saksaan on kasvanut tälläkin toimi
alalla. Sähkömoottorien, generaattorien, muunta
jien ja sähkönjakelulaitteiden vienti on lisääntynyt. 
Kaapelien vienti on lisääntynyt reippaasti. Palve
luvienti on vielä pientä mutta kasvussa.

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

ABB Oy 2 262 5 290 5 290

Vacon Oy 248 810 810

Prysmian Group Finland Oy 370 620 620

EM Group konserni 285 1 640 480

Kemppi Group konserni 118 630 420

VEO konserni 88 360 360

Reka konserni 120 500 330

Teknoware konserni 57 360 280

Eaton Power Quality Oy 92 280 280

The Switch Engineering konserni 72 210 210

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Taulukko 8
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3.7. MOOTTORIAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus

Tuotteet: Henkilöautot ja linjaautot, niiden osat ja tarvikkeet, erikoisajoneuvot,  
 moottorikelkat sekä perävaunut ja puoliperävaunut

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet ja kuljetusalan yritykset

Henkilöstön määrä 2017: 8 600 (+21 %)

Tuotanto 2017: 1,9 miljardia euroa (+21 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 2,0 miljardia euroa (+20 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  233 (+6)

Tavaravienti 2017: 3,08 miljardia euroa (84 %)

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 1,8 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 30,8 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Valmet Automotive Oy on ollut viime vuosina 
Suomen nopeimmin kasvanut teollisuusyritys. 
Myös tänä ja ensi vuonna yrityksen tuotannon ja 
henkilöstön määrä kasvaa. Kaikin puolin moot
toriajoneuvojen valmistajilla menee hyvin. En
nakoimme tuotannon lisääntyvän tänä vuonna 
10 prosenttia ja vuonna 2019 vielä 5 prosenttia. 
Vuonna 2018 henkilöstömäärä kasvaa 15 prosenttia 
ja ensi vuonna 5 prosenttia. Toimialan ongelmana 
on alhainen kannattavuus.

Valmet Automotive Oy työllistää yli puolet toimi
alan henkilöstöstä. Tällä hetkellä Uuden kaupungin 
autotehtaalla työskentelee 4 500 ihmistä. Yrityksen 
tilanne vaikuttaa vakaalta ja suuria investointeja 
ja rekrytointikampanjoita voi pitää onnistuneina. 
Yrityksen tulos jäi viime vuonna kuitenkin alle 
odotusten, mikä johti toimitusjohtajan erottami
seen. Yritys panostaa myös sähköautoihin liittyvien 
ratkaisuiden kehittämiseen ja jatkossa mahdollisesti 
myös niiden valmistukseen.

Valmet Automotiven tilanne ei eroa paljoakaan 
sen eurooppalaisista pääkilpailijoista, joita ovat 
itävaltalainen Magna Steyr ja hollantilainen VDL 
Nedcar. Nämäkin yritykset ovat investoineet ja 
kasvaneet erittäin voimakkaasti viime vuosina. 
Lisäksi myös niissä panostetaan sähköautoihin. 
Useat niiden yhteistyökumppaneistakin ovat sa
moja kuin Valmet Automotivella. 

Useita moottoriajoneuvojen valmistajia hait
taa se, että metalliteollisuuden korkeasuhdanteen 
seurauksena monilla alihankkijoilla on toimitus
vaikeuksia. Lisähaastetta toimituksiin tuovat pitkät 
logistiikkaketjut, jotka katketessaan pysäyttävät 
kokoonpanotyöt Suomessa.

Kuvio XXX 
3.7. Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus
Liikevaihto

Lähde: Tilastokeskus
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Valmet Automotive konserni 542 3 858 2 693*

Agco Power Oy 306 734 734

Ab Närpes Trä & Metall Oy 71 411 411

VAK Oy 59 291 291

SOE Bus Production Oy 73 215 215

Närko Group konserni 53 228 202**

Ab Ekeri Oy 52 199 199

Carrus Delta Oy 28 193 193

BRP Finland Oy Ei saatavana Ei saatavana Ei saatavana

*Lähde: Talouselämä 20/2018
**Lähde: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö 
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 13
Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus, Liikevaihto 
indeksi 2015=100 

Taulukko 9

Lähde: Tilastokeskus
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3.8. MUIDEN KULKUNEUVOJEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus

Tuotteet: Laivat, raideliikenteen kulkuneuvot, ilmaalukset, veneet ja miehistönkuljetuskalusto

Tärkeimmät asiakkaat: Laivanvarustamot, liikennelaitokset, puolustusvoimat ja kotitaloudet 

Henkilöstön määrä 2017: 7 700 (+4 %)

Tuotanto 2017: 2,0 miljardia euroa (4 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 2,1 miljardia euroa (+6 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  344 (+3)

Tavaravienti 2017: 1,30 miljardia euroa (+65 %)

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 2,1 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 25,6 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Muiden kulkuneuvojen valmistuksen tuotanto ja 
työllisyys ovat kasvussa etupäässä Turun tela
kan toiminnan vahvistumisen ansiosta. Monil
la muillakin toimialan yrityksistä menee hyvin, 
vaikka esimerkiksi Helsingin telakalla on vakavia 
ongelmia. Ennustamme, että alan tuotanto kasvaa 
5 prosenttia vuonna 2018 ja ensi vuonna 10 pro
senttia. Työllisyys lisääntyy 5 prosenttia vuodessa. 
Toimialan kannattavuus on heikko, vaikka tuotteet 
tunnetaan maailmalla laadukkaina ja teknises
ti edistyksellisinä. Viime vuonna kulkuneuvojen 
valmistajien kannattavuus oli kaikista teollisista 
toimialoista heikoin.

 Toimialan suurin ja merkittävin yritys on Meyer 
Turku Oy. Päivittäin Turun telakan alueella työs
kentelee noin 4 500 henkeä, ja työntekijämäärä 
tulee tästäkin kasvamaan. Yritys toteuttaa suurta 
investointiohjelmaa, jolla lisätään kapasiteettia ja 
parannetaan kilpailukykyä. Telakan käyttämien 
alihankkijoiden harjoittama harmaa talous ja ali
palkkaus ovat vakavia ongelmia. 

Raidekalustovalmistaja Skoda Transtech Oy on 
saanut viime vuosina paljon raitiovaunutilauksia 
varsinkin kotimaasta. Yritys pääsee näyttämään 
osaamistaan myös kansainvälisesti, kun Kajaa
nin yksikkö toimittaa yhdessä muiden yksiköi
den kanssa raitiovaunuja Saksan Mannheimiin. 
Vientimahdollisuudet varsinkin KeskiEurooppaan 
näyttävät hyviltä, sillä raitiovaunujen merkitys on 
kasvamassa kaupunkiliikenteessä. 

Veneenrakentajien tuotanto on kasvussa. Suo
messa on huomattava määrä korkeatasoisia me
talli, lasikuitu ja puuveneiden valmistajia. Veneet 
kuuluvat harvalukuisiin Suomessa valmistettuihin 
menestyneisiin kuluttajatuotteisiin. Yleensä Suo
men menestystuotteet ovat investointitavaroita.

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Patria konserni 114 2 792 2 662*

Meyer Turku konserni 792 1 771 1 771

Arctech Helsinki Shipyard Oy** 117 592 592

Skoda Transtech Oy 109 550** 550**

Nautor Oy 36 247 247

Baltic Yachts Oy 40 244*** 244***

Botnia Marin 37 197 197

Inhan Tehtaat Oy 25 144 144

Bella-Veneet Oy 21 130 130

Finn-Marin Oy 33 118 118
Rauma Marine Construction Oy 77 84 84
NIT Naval Interior Team Oy 33 40 40

*Lähde: Talouselämä 20/2018, sisältää myös muuta kuin kulkuneuvojen valmistusta
**Lähde: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
***Lähde: Yrityksen oma ilmoitus
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Suomen Puolustusvoimat valmistelee suuria 
hankintoja. Merkittävimmät näistä ovat hävittäjä
hankinta ja merivoimien Laivue 2020 hanke. Hank
keet lisäävät varsinkin Patriakonsernin ja Rauman 
telakan tuotantoa seuraavan vuosikymmenen aika
na. Kuinka suuri osuus tuotannosta ja työllisyys
vaikutuksista jää Suomeen, se jää nähtäväksi ja 
riippuu suurelta osin poliittisista päätöksistä.

Taulukko 10
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3.9. KONEIDEN JA LAITTEIDEN KORJAUS, HUOLTO JA ASENNUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus ja Tekninen huolto ja kunnossapito

Tuotteet: Teollisuuden koneiden ja laitteiden huolto, korjaus ja asennus

Tärkeimmät asiakkaat: Metalliteollisuus, paperiteollisuus, kemianteollisuus ja energian tuotanto

Henkilöstön määrä 2017: 19 900 (+2 %)

Tuotanto 2017: 3,5 miljardia euroa (+5 %), (3 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 2,6 miljardia euroa (+2 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  2 797 (+46)

Tavaravienti 2017: 0,23 miljardia euroa (6 %)

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 3,3 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 35,2 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Teollisuuden ja energiaalan investointien lisään
tyminen on näkynyt myönteisesti teollisuuden 
korjauksessa, huollossa ja asennuksessa. Kone ja 
laiteinvestoinnit kasvoivat voimakkaasti vuosina 
2016 ja 2017. Kasvu jatkuu myös tänä ja ensi vuon
na, tosin aiempaa hitaampana. Vuonna 2018 tämän 
palvelullisen toimialan tuotanto ja työllisyys kas
vavat 2 prosenttia. Vuonna 2019 tuotanto kasvaa 
3 prosenttia ja työllisyys 2 prosenttia. 

Markkinat ovat kehittyneet myös siihen suun
taan, että suomalaisyritysten kilpailukyky on hei
kentynyt. Toimialan yritykset kutistuivat vuonna 
2009 alkaneen taantuman aikana siinä määrin, että 
suurimmatkin suomalaiset yritykset ovat yhä liian 
pieniä ottamaan päävastuuta suurimmista teolli
sista hankkeista. Lisäpainetta tuottavat ulkomaiset 
yritykset, joiden kilpailukyky perustuu työvoiman 
heikompiin työehtoihin ja alempaan palkkatasoon. 
Kilpailutilanne on epäreilu suomalaisten työntekijöi
den ja yritysten kannalta. Viranomaisten resurssit 
ja toimivalta ovat riittämättömiä tämän markkina
vääristymän korjaamiseksi.

Toimialan yritykset ovat kasvaneet teollisuus 
ja energiaalan yritysten ulkoistaessa huolto ja 
kunnossa pitotoimintojaan. Oikein toteutettuna nä
mä ulkoistukset parantavat huollon ja kunnossa
pidon tehokkuutta ja laatua. Alan yritysten palve
luiden kysyntää lisäävät myös teollisuuden inves
toinnit automaatioon ja robotteihin. Investoinnit 
lisäävät tuotannossa käytettävää konekantaa.

Kun tuotantohenkilöstön määrä ei kasva, mut
ta koneita on entistä enemmän, on huollon ja 
kunnossa pidon toimivuudella suuri merkitys koko 
teollisuuden kilpailukyvylle. Ammattitaitovaati
mukset laajenevat ja työntekijöidenkin työ muis
tuttaa enenevästi teknisiä toimihenkilöammatteja. 
Kaikesta tästä johtuen teollisuuden kilpailukyvyn 
säilyttäminen vaatii vahvaa panostamista huollon 
ja kunnossapidon koulutuksen tasoon ja henkilöstön  

ammattitaitoon. Ammattitaitoinen asennus
henkilöstö on myös elinehto sille, että investointi
hankkeet pysyvät aikatauluissa ja Suomi pysyy 
kiinnostavana investointikohteena.

Kuvio XXX 
3.9. Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

Lähde: Tilastokeskus
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Caverion konserni 2 283 16 220 4 630*

Maintpartner Group konserni 167 1 810 1 100

Millog Oy 200 1 030 1 030

Efora Oy** 191 930 930

Kone Hissit Oy 238 730 730

Finnair Technical Services Oy 111 630 630

Insta Automation Oy 58 390 390

Oy Botnia Mill Service Ab 58 370 370

Sataservice-Yhtymä konserni 35 340 340

Betamet konserni 35 220 220

*Lähde: Talouselämä 20/2018
** Lähde: Yrityksen kotisivut
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 14
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus, 
indeksi 2015=100

Taulukko 11
Lähde: Tilastokeskus
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3.10. METALLIMALMIEN LOUHINTA

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

Henkilöstön määrä 2017: 2 100 (0 %)

Tuotanto 2017: 1,0 miljardia euroa (+21 %), (1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 1,0 miljardia euroa (+34 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  28 (+3)

Tavaravienti 2017: 0,45 miljardia euroa

Vientimaat 2017: Sveitsi, Ruotsi, Saksa, Kiina ja EteläKorea

Kannattavuus 2017: ei saatavana

Vakavaraisuus 2017: ei saatavana

Suomessa koettiin suuri kaivosbuumi noin vuosi
kymmen sitten. Silloin avattiin muun muassa 
Suomen suurimmat kaivokset Terrafame Oy:n  
Sotkamon monimetallikaivos ja Kittilän kulta
kaivos. Tämän jälkeen metallimalmien tuotannon 
kasvu Suomessa loppui. Alalla nähtiin myös kon
kursseja. Tällä hetkellä kaivostoiminnan tilanne on 
kuitenkin parempi kuin vuosikausiin. Ennustamme 
metallimalmien tuotannon kasvavan 10 prosenttia 
vuodessa vuosina 2018 ja 2019. Alan työllisyys pa
ranee tänä vuonna 4 ja ensi vuonna 8 prosenttia. 

Sotkamoon ollaan avaamassa uutta hopea
kaivosta, ja Raahen kultakaivoksella tuotanto on 
käynnistetty uudestaan. Käynnissä on myös usea 
muu metallikaivoshanke. Lisäksi jo toiminnassa 
olevat kaivokset investoivat tuotantoonsa laajasti.

Kaivostoiminnan lisääntyminen ja uudet hank
keet ovat nostaneet uudelleen esille kaivosten ja 
ympäristön ristiriidat. Esimerkiksi Heinäveden 
grafiittikaivosta ja Kuusamon kultakaivosta vas
tustetaan laajalti. Kaivostoiminnasta ei saa koitua 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia ympäristölle, 
paikallisväestölle tai muille elinkeinoille. Kaivos
toiminnan osalta on havaittu, että taloudellisesti 
heikommin kannattavien kaivoksien on vaikeam
pi huolehtia ympäristövelvoitteistaan ja niiden 
konkurssiuhka on luonnollisesti myös suurempi.  
Konkurssitilanteissa ympäristövastuut ja kaivos
alueen ennallistaminen jäävät suurelta osin veron
maksajien hoidettavaksi.

Suomen kaivostoiminnan tulevaisuus ja mah
dollisuus on akuissa käytettävien metallien tuo
tannossa. Niiden kysyntää lisäävät välttämättömät 
ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Maailman
laajuisessa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä 
liikenteen sähköistäminen on avainasia. Sitä on 
mahdoton toteuttaa ilman akkutuotannon voima
kasta lisäämistä. 

Suomen maaperästä löytyy akkumetalleja ja 
niiden hyödyntämiseen tähtääviä hankkeita on 

käynnissä useampiakin. Esimerkiksi Keliber Oy avaa 
litiumkaivoksen ja Terrafame ilmoitti lokakuussa 
rakentavansa nikkeliä ja kobolttia rikastavan akku
kemikaalitehtaan kaivoksensa yhteyteen. Näiden li
säksi saksalainen BASF ilmoitti rakentavansa akku
materiaalitehtaan Harjavaltaan.

Kuvio XXX 
3.10. Metallimalmien louhinta

Lähde: Tilastokeskus
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Agnico-Eagle Finland Oy 877 877

Terrafame Oy 694 694

Outokumpu Chrome Oy 444 444

Boliden Kevitsa Mining Oy 428 428

Pyhäsalmi Mine Oy 207 207

Boliden Kylylahti Oy 112 112

Dragon Mining Oy 57 57

Endomines Oy 40 40

Nordic Gold Oy Ei saatavana Ei saatavana

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 15
Metallimalmien louhinta, indeksi 2015=100 

Taulukko 12
Lähde: Tilastokeskus
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4. Kemian sektori hakee uutta   
 kaavaa

4.1. TUOTANTO JA TYÖLLISYYS 
KEMIAN SEKTORILLA

Kemian sektorin ennusteemme kattaa kemian, 
nahka ja kenkäteollisuuden. Vuosikymmenen 
puolivälin notkahduksen jälkeen kemianteollisuus 
pääsi kasvuuralle, mutta lähivuosina tuotanto ja 
työllisyys polkevat lähes paikallaan. Ennustamme, 
että tuotanto kasvaa vuosina 2018–2019 ja työlli
syys paranee vuonna 2018. (Ks. Taulukko 14.)

Kemianteollisuuden liikevaihto kasvaa tuo
tantoa nopeammin. Pääsyynä tähän on kemian
teollisuuden tuotteiden hintojen nousu maailman
markkinoilla. Osasyy on myös tuotekehityksessä, 
joka synnyttää uusia innovaatioita ja kannattavia 
tuotteita. Varsinkin lääketeollisuudessa sekä öljy
teollisuudessa on panostettu tutkimukseen, ke
hitykseen ja investointeihin. Kemianteollisuuden 
kannattavuus onkin hyvällä tasolla.

Kemikaaleja ja kemiallisia tuotteita käytetään 
paljon biotuoteteollisuudessa. Varsinkin sellu ja 
paperiteollisuudessa kysyntä on nyt kovaa. Raken
tamiseen käytettävien kumi ja muovituotteiden 
kysyntä kasvaa lähivuosina. Sen sijaan nahka ja 
kenkäteollisuudessa paras suhdanne jäi vuoteen 
2017, ja nyt alan näkymät ovat heikentyneet. 

Kemian sektoriin kuuluvat myös harja ja 
sivellin alat, jalometalliala, lasikeraaminen teolli
suus ja veneenrakennusteollisuus, jotka ovat pieniä 
sopimusaloja. Niitä ei ole erikseen tilastoitu Tilasto
keskuksen toimialaluokituksissa. Siksi aloista ei 
ole saatavissa tilastotietoja. Näiden sopimusalojen 
tilanne on tiivistetysti seuraava:

Suurimmat keraamisten tuotteiden valmista
jat ovat saniteettikalusteita valmistava Geberit 
Oy, kodin keramiikkaa valmistava Pentik Oy sekä 
takkoja ja muita tulisijoja valmistava Tulikivi Oy. 
Sveitsiläinen Geberit osti IDOtuotteita valmistavan 
Sanitecin vuonna 2014. Sen jälkeen Tammisaaren 
tehdasta on automatisoitu robottien avulla. Tehtaan 
tulevaisuus näyttää hyvältä, ja tuotannon määrä 
pysyy vakaana lähivuosina.

Pentik myy kodin sisustustuotteita laajalla 
kirjolla, mutta yrityksen omalla tehtaalla Posiolla 
valmistetaan lähinnä vain keramiikkaa. Nousu
kaudesta huolimatta Pentikin keramiikkatuotanto 
ei ole lähtenyt kasvuun. Tulikivi on kamppaillut 
pitkään tuotteiden hiipuvan kysynnän ja huonon 
kannattavuuden kanssa. Vuonna 2018 Tulikiven 
liikevaihto on edelleen laskusuunnassa.

Jalometallialalla viime vuosi oli varsin kohtuul
linen, mutta tästä vuodesta tulee heikompi. Alku
vuonna korujen ja kultasepän tuotteiden kauppa 
on ollut viime vuotta vaisumpaa. Joulumarkki
nat ovat entistäkin tärkeämmässä osassa, miten 
alan yritysten talous ja työllisyys kehittyvät tänä 

Kemianteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *
2017 2018e* 2019e*

Tuotannon määrän muutos, % -1 1 1

Työllisyyden muutos, % 0 1 0

Työtuntien muutos, % 1 1 -1

Tuottavuuden muutos, %** -2 0 2

** Tuotanto työtuntia kohden

Taulukko 14

Liikevaihdon vuosimuutokset,  
2017 koko vuosi ja 2018 tammi-kesäkuu

Liikevaihdon vuosimuutos, %

2017
2018  

tammi-kesäkuu

Teollisuuden liikevaihto 7,7 5,5

Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus 2,8 1,0

Kemianteollisuus * 12,3 7,2

Kaupan liikevaihto 4,6 4,6

Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 4,4 5,8

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 5,4 6,9

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 13

* Jalostetut öljytuotteet, kemikaalit ja kemiallisten tuotteiden valmistus, lääkeaineet ja lääkkeet 
sekä kumi- ja muovituotteet yhteensä
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Kuvio 10
Kemianteollisuuden kannattavuus ja omavaraisuusaste, %

Lähde: Tilastokeskus

60

vuonna. Koruvalmistajien joulumyynnin huippu 
on vuosi vuodelta myöhemmin, sillä jälleenmyyjät 
eivät halua ottaa riskiä ja tilata ennakkoon tuotteita 
varastoihinsa. 

Teollisuusliiton tutkimusyksikön pääluottamus
miehille lähettämä suhdannekysely kertoo tuotan
non ja työllisyyden maltillisesta kasvusta kemian
teollisuudessa. Selvä enemmistö luottamusmiehistä 
arvioi, että heidän työpaikoillaan tuotanto on joko 
kasvanut (44 %) tai pysynyt ennallaan (44 %) vii
meisen puolen vuoden aikana. Parantuneesta työl
lisyystilanteesta kertoo kolmasosa (37 %). Tilanne 
vaikuttaa vakaalta, sillä puolet vastaajista (51 %) 
näkee työllisyyden pysyneen heidän työpaikallaan 
ennallaan. 

Kyselyn mukaan kemianaloilla tilanne säilyy 
melko vakaana lähitulevaisuudessakin. Seuraa
van kuuden kuukauden aikana yli puolet (55 %) 
vastaajista arvioi tuotannon pysyvän nykytasolla 
ja kolmannes (32 %) tuotannon kasvavan. Tuotan
non supistumista ennakoi joka kymmenes (12 %). 
Kemianalojen luottamusmiesten arvioissa näkyy 
selvästi luottamus siihen, että työllisyys pysyy 
nykytasolla (70 %). Viidennes vastanneista (19 %) 
olettaa työllisyyden paranevan ja yli kymmenesosa 
(13 %) näkee sen heikkenevän seuraavan kuuden 
kuukauden aikana. 

Sähköpostitse tavoitetusta kemiansektorin 536 
luottamusmiehestä vastasi vajaa puolet (45,5 %) 
lokakuussa 2018 toteutettuun suhdannekyselyyn.

Kuvio 16
Kemianteollisuuden investoinnit, milj. €
Viitevuoden 2017 hinnoin

Kuvio 17
Kemianteollisuuden kannattavuus ja omavaraisuusaste, %

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 9
Kemianteollisuuden investoinnit, milj. €
Viitevuoden 2017 hinnoin

Lähde: Tilastokeskus
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Kuvio 17
Kemianteollisuuden kannattavuus ja omavaraisuusaste, %

4.2. KENKIEN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Kenkä- ja nahkateollisuus

Tuotteet: Jalkineet, laukut, reput, muokattu nahka ja turkikset

Tärkeimmät asiakkaat: Teollisuus, rakentaminen, kotitaloudet ja puolustusvoimat

Henkilöstön määrä 2017: 1 600 (0 %)

Tuotanto 2017: 0,2 miljardia euroa (+9 %), (alle 1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 0,2 miljardia euroa (+6 %), (alle 1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  177 (+8)

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

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 15,5 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 81,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Valtaosa Suomessa valmistetuista jalkineista on 
Sievin Jalkine Oy:n ja Ejendals Suomi Oy:n val
mistamia työ ja turvajalkineita. Niiden kysyntä 
kasvaa silloin, kun rakentamisen ja teollisuuden 
suhdanteet kääntyvät paremmiksi ja työntekijöille 
hankitaan jalkineita. Alkuvuonna 2018 jalkineiden 
tuotantovolyymi oli laskusuunnassa, kun kysyntä 
väheni. Myös vapaaajan jalkineita valmistaneen 
Janita Oy:n tehtaan lopettaminen tämän vuoden 
loppupuoliskolla vaikuttaa alan näkymiin. Ennus
tamme, että vuonna 2018 toimialan tuotanto laskee 
4 prosenttia ja edelleen 2 prosenttia vuonna 2019. 
Työllisyys laskee 4 prosenttia tänä ja ensi vuonna.

Julkisilla hankinnoilla, lähinnä puolustus
voimien tilauksilla on iso merkitys alalle. Tilauk
set ajoittuvat usealle vuodelle, ja ne tasoittavat 
kysynnän nousuja ja laskuja. Sekä Sievin Jalkineet 
että Ejendals on saanut tilauksia viime vuosina, 
mutta tänä vuonna ei ole uutisoitu merkittävistä 
tilauksista. Tällä toimialalla myös FinnSavotta 
Oy on saanut tilauksia puolustusvoimilta. Yritys 
valmistaa muun muassa taisteluliivejä, reppuja ja 
telttoja.

Vapaaajan jalkineiden osuus alan tuotannos
ta on pieni – ja se supistuu entisestään Janitan 
lopettaessa. Yritys on valmistanut naisten muoti
jalkineita Seinäjoella. Jalkineiden vienti Venäjälle 
tyrehtyi vuonna 2014, kun ruplan arvo romahti, 
eikä vienti palautunut samalla tasolle. Janitan 
tuotteilta katosi suurin osa markkinoista. Ainoaksi 
keskisuureksi vapaaajanjalkineiden valmistajaksi 
jää Kuomiokoski Oy, jonka tuotteita ovat Kuoma
kengät. Yrityksen liikevaihto nousi vuonna 2017 
yli 20 prosenttia, ja tänä vuonna tuotanto pysyy 
edellisvuoden tasolla.

Toimialalla on yrityksiä, jotka toimivat alihank
kijoina suurille valmistajille. Esimerkiksi Lenkki 
Oy valmistaa kengänpohjien komponentteja.  

Kuvio XXX 
4.2. Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus

Lähde: Tilastokeskus
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Kuvio 18
Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus, indeksi 2015=100

Lähde: Tilastokeskus

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Sievin Jalkine Oy 78 424 424

Ejendals Suomi Oy 45 117 117

Kuomiokoski Oy 16 106 106

Janita Oy 6 74 74

Furfix Oy 3 43 43

Finn-Savotta Oy 4 36 36

Oy Finn-Tack Ltd 37 30 30

Velj. Wahlsten Oy 5 25 25

Lenkki Oy 2 22 22

Kokkolan Nahka Oy –  
Karleby Läder Ab 5 Ei saatavana Ei saatavana

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Liikevaihdolla mitattuna toimialan kolmanneksi 
suurin yritys on FinnTack Oy, joka suunnittelee, 
valmistuttaa ja myy hevostarvikkeita.

Taulukko 15
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4.3. JALOSTETTUJEN ÖLJYTUOTTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus

Tuotteet: Kaasuöljyt, moottoribensiini ja nestekaasut

Tärkeimmät asiakkaat: Öljyyhtiöt, kotitaloudet, kuljetusyritykset, kunnat, lentoyhtiöt ja  
 lentoasemat, meriliikenne, teollisuus ja maatalous

Henkilöstön määrä 2017: 2 800 (0 %)

Tuotanto 2017: 6,9 miljardia euroa (+10 %), (6 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 7,7 miljardia euroa (+17 %), (6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  14 (2)

Tavaravienti 2017: ei saatavana

Vientimaat 2017: Ruotsi, Alankomaat, IsoBritannia, Belgia, Saksa, Yhdysvallat, Marokko

Kannattavuus 2017: Nettotulos 4,4 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 42,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Suomen öljynjalostusteollisuus tarkoittaa käytän
nössä Neste Oyj:n liiketoimintaa Porvoon ja Naan
talin tuotantolaitoksissa. Niiden yhteenlaskettu 
tuotantomäärä kasvoi vuoden ensimmäisellä puo
liskolla noin 1 prosentin. Ennustamme, että sama 
kasvuvauhti jatkuu vuonna 2018 ja että tuotanto 
kasvaa 1 prosentin myös vuonna 2019. Työllisyyden 
arvioimme laskevan 1 prosentin vuosina 2018 ja 
2019. Vuonna 2020 tapahtuu Porvoon jalostamon 
seuraava suurseisakki eli huolto, joka pysäyttää 
tuotannon muutamaksi kuukaudeksi.

Neste jalostaa bensiiniä ja dieseliä paitsi raaka
öljystä myös biopohjaisista, uusiutuvista raaka 
aineista. Yrityksen liikevaihtoon ja lopulta myös 
liikevoittoon vaikuttaa niin sanottu jalostus
marginaali, joka on raakaaineen ja valmistetun 
tuotteen välinen hintaero. Tänä vuonna marginaali 
on ollut hyvä, etenkin biopohjaisissa tuotteissa. 
Vaikka biotuotteiden myyntimäärät ovat olleet 
pienemmät kuin vuonna 2017, voitto on kasvanut. 
Marginaaliin on vaikuttanut muun muassa raaka
aineiden eli kasviöljyjen ja eläinrasvojen hintojen 
lasku. Tuotantomäärissä biotuotteet häviävät kui
tenkin vielä raakaöljypohjaisille tuotteille.

Neste on kehittänyt yhteistyössä ruotsalaisen 
Ikean kanssa biomuovin tuotannon aloittamista. 
Muovi valmistettaisiin jäterasvoista. Muovin val
mistaminen olisi Nesteelle uutta liiketoimintaa.

Muut alalla toimivat yritykset ovat ExxonMobil  
Finland Oy Ab, joka valmistaa moottoriöljyjä 
Naantalissa. Yrityksellä ei ole Suomessa omaa ja
lostustoimintaa, vaan öljyn komponentit tuodaan 
ulkomailta. STR Tecoil Oy on Haminassa toimiva 
pieni jalostamo, joka uudelleenjalostaa käytettyjä 
öljyjä. Oy Innogas Ab taas pullottaa nestekaasu
ja Kilpilahdessa. Metsäyhtiö UPMKymmene Oyj  

valmistaa Lappeenrannassa biodieseliä mäntyöljys
tä ja suunnittelee toista jalostamoa Kotkaan, mutta 
yrityksen tuotanto tilastoidaan toiselle toimialalle.

Kuvio XXX 
4.3. Jalostettujen öljytuotteiden valmistus

Lähde: Tilastokeskus
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* Tilastokeskus julkaisee kemianteollisuuden osalta yhden liikevaihdon kehitystä 
kuvaavan liikevaihtoindeksin ja yhden tuotantomäärän kehitystä kuvaavan volyymi-
indeksin. Näissä indekseissä on laskettu yhteen tämän katsauksen sivuilla 27–30 
esiteltävien toimialojen kehitys.

tuotannon määrä
liikevaihto

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Neste konserni 13 217 5 297 3 500*

ExxonMobil Finland Oy Ab 20 103 103

STR Tecoil Oy 27 47 47

Oy Innogas Ab 7 38 38

*Lähde: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö 
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 19
Kemianteollisuus*, indeksi 2015=100

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 16

* Tilastokeskus julkaisee kemianteollisuuden osalta yhden liikevaihdon ke-
hitystä kuvaavan liikevaihtoindeksin ja yhden tuotantomäärän kehitystä 
kuvaavan volyymi-indeksin. Näissä indekseissä on laskettu yhteen tämän 
katsauksen sivuilla 30-33 esiteltävien toimialojen kehitys.
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Kuvio 19
Kemianteollisuus*, indeksi 2015=100

4.4. KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Kemian perusteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Tuotteet: Lannoitteet, maalit, lakat, torjuntaaineet, pesuaineet, tekokuidut ja liuottimet

Tärkeimmät asiakkaat: Sellu, paperi ja pakkausteollisuus, kunnallinen vesihuolto, energia, elintarvike  
 ja metalliteollisuus, kaivokset, rakentaminen, maatalous ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2017: 12 800 (1 %)

Tuotanto 2017: 7,9 miljardia euroa (+7 %), (7 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 8,6 miljardia euroa (+12 %), (6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  291 (+3)

Tavaravienti 2017: 2,87 miljardia euroa (+3 %)

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 12,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 57,5 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Useimpien kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
kysyntä on pysynyt hyvänä jo vuosia. Tästä huo
limatta toimialan tuotannon määrän ja työllisyy
den kasvuluvut näyttävät vaatimattomilta. Inves
tointeja on tehty, mutta tuotantokapasiteetti ei ole 
merkittävästi kasvanut. Kun katsotaan liikevaihdon 
kehitystä, kuva on toinen. Yli 10 prosentin liike
vaihdon kasvusta suurin osa selittyy tuotteiden 
markkinahintojen nousulla. Myös uusien tilausten 
arvo kipusi syyskuussa 2018 tämän vuosikymmenen 
ennätykseen. Arvioimme, että alan maltillinen kas
vu jatkuu: tuotanto kasvaa 1 prosentin sekä vuonna 
2018 että 2019, työllisyys kasvaa 1 prosentin vuonna 
2018 ja jää seuraavana vuonna samalle tasolle.

Kotimaassa selkeimmin on noussut paperi
teollisuuden kemikaalien kysyntä. Kemira Chemicals  
Oy avasi vuoden 2017 lopussa Joutsenoon uuden 
tehtaan, joka tuottaa sellun valkaisuun käytettävää 
natriumkloraattia. Paperiteollisuuden nykykapasi
teetti on Suomessa tosin jo täydessä käytössä, joten 
kemikaalien kysynnän rajat ovat tulossa vastaan. 

Pääasiassa lannoitteita valmistavan Yara Suomi  
Oy:n tuotteiden kysyntä on säilynyt vahvana, 
ja tuotanto on loivassa kasvusuunnassa. Yaran 
Uuden kaupungin tehtaalle on tehty investointeja 
ja lisätty tuotantokapasiteettia.

Venator P&A Finland Oy ilmoitti syyskuussa  
2018, että Porin pigmenttitehdas ajetaan alas. 
Tehdas tuhoutui tulipalossa pahasti vuoden 2017 
alussa. Tehdas aiottiin rakentaa entiselleen, mutta 
korjaustyö osoittautui hitaaksi. Titaanidioksidin 
tuotanto jatkuu pienimuotoisena vuoteen 2021 asti.

Suomessa on kaksi suurta maalinvalmistajaa, 
Tikkurila Oyj ja Teknos Oy. Niiden toimintaa hait
taavat raakaaineiden hinnat, jotka ovat nousseet 
selvästi. Titaanidioksidi sekä moni muu maalien 
ainesosa on kallistunut, samoin pakkausten hinnat. 

Yritykset eivät pysty viemään kohonneita tuotanto
kustannuksia myyntihintoihin. Tikkurilan tuottei
den myyntimäärät ovat kasvaneet Suomessa tänä 
vuonna muutaman prosentin edellisvuodesta. Myös 
Teknoksen tuotanto on kasvussa.

Kemianteollisuuden raskassarjalainen, saksalai
nen BASF, rakentaa akkumateriaalitehtaan Harja
valtaan. Investointipäätökseen on vaikuttanut se, 
että Suomesta se saa tarvitsemansa raakaaineet: 
muun muassa Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nik
keliä ja kobolttia. Tehdas valmistuu 2020luvun 
alussa.

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Borealis Polymers Oy 268 959 959

Yara Suomi Oy 703 887 887

Kemira konserni 2 486 4 781 803

Tikkurila konserni 582 3 107 584

Venator P&A Finland Oy 123 453 453

Freeport Cobalt Oy 618 445 445

Oy Aga Ab 226 274 274

Forcit konserni 98 330 243*

CP Kelco Oy 113 206 206

CABB Finland konserni 88 201 201
ST1 Renewable Energy Oy 66 145 145
Taminco Finland Oy 114 120 120
Kiilto Family konserni 156 811 Ei saatavana

Lumene Holding konserni 72 389 Ei saatavana

Teknos konserni 384 1 823 Ei saatavana

*Lähde: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Taulukko 17
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4.5. LÄÄKEAINEIDEN JA LÄÄKKEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Kemian perusteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Tuotteet: Lääkkeet ja niiden raakaaineet

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

Henkilöstön määrä 2017: 4 900 (+2 %)

Tuotanto 2017: 2,2 miljardia euroa (+2 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 2,3 miljardia euroa (+5 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  31 (+3)

Tavaravienti 2017: Ei saatavana

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 55,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 62,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Suomen lääketeollisuutta hallitsevat kaksi suurta, 
Orion Oyj ja Bayer Oy. Liikevaihdoltaan ne painivat 
samassa luokassa, mutta Orionin henkilöstömäärä 
on moninkertainen verrattuna Bayeriin, joka on 
saksalaisen konsernin tytäryhtiö. Orionin liike
vaihdon kasvunäkymät ovat heikentyneet tämän 
vuoden aikana, mutta Bayerilla suunta on selkeästi 
parempi. Ennustamme, että vuonna 2018 tuotanto 
kasvaa 1 prosentin ja kääntyy 2 prosentin laskuun 
vuonna 2019. Työllisyyden arvioimme pysyvän 
vuonna 2018 ennallaan ja laskevan 3 prosenttia 
seuraavana vuonna.

Orionin ongelmien syynä on erityisesti patent
tien päättymisen jälkeen syntynyt kova hinta
kilpailu muun muassa Parkinsonin taudin hoi
toon tarkoitetuissa lääkkeissä. Orion tarvitsee 
lähi vuosina uusia, patentilla suojattuja lääkkeitä. 
Seuraava menestystuote voi olla eturauhassyövän 
hoitoon tarkoitettu lääke, joka on läpäissyt vii
meiset testaus vaiheet. Se tulee kuitenkin myyn
tiin aikaisintaan vuonna 2020. Lääke on kehitetty 
yhteistyössä Bayerin kanssa, ja sen valmistuksen 
hoitaa Orion.

Bayerin tehdas Turussa valmistaa pääasiassa 
Mirenahormonikierukkaa. Tuotanto ja henkilöstö 
ovat kasvussa. Tänä vuonna tehtaan henkilöstö 
on kasvanut noin 50 hengellä. Samalla tehdas on 
luopumassa lääketablettien valmistuksesta.

Toimialan kolmanneksi suurin yritys on japani
laisessa omistuksessa oleva Santen Oy, joka val
mistaa muun muassa silmätippoja. Tampereella 
sijaitsevan tehtaan juuret ovat entisessä Leirak
sessa. Omistaja on jo pitkään suunnitellut tehtaan 
lakkauttamista. Vuonna 2017 Santenin liikevaihto 
pieneni hieman, mutta liiketoiminta oli voitollista.

Neljänneksi suurin yritys Vitabalans Oy val
mistaa Hämeenlinnassa muun muassa rinnakkais
lääkkeitä ja ravintolisiä. Rinnakkaislääkkeet tulevat 
markkinoille, kun alkuperäisen lääkkeen patentti
suoja lakkaa. Vitabalans kasvatti liikevaihtoaan yli 
13 prosenttia vuonna 2017, ja tuotanto on jatkanut 
kasvuaan tänä vuonna.

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Orion konserni 1 085 3 513 2 786

Bayer Oy 897 732 732

Santen Oy 188 392 392

Vitabalans konserni 27 182 110

PCAS Finland Oy 30 112 112

Oy Medix Biochemica Ab 19 91 91

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Taulukko 18
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4.6. KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Kumiteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Tuotteet: Kulkuneuvojen renkaat, pakkaukset, erilaiset muovilevyt, kalvot, astiat  
 ja putket
Tärkeimmät asiakkaat: Autoteollisuus, rakentaminen, kotitaloudet, elintarviketeollisuus ja  
 vähittäiskauppa

Henkilöstön määrä 2017: 13 200 (+1 %)

Tuotanto 2017: 3,1 miljardia euroa (+4 %), (3 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 3,4 miljardia euroa (+4 %), (3 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  518 (22)

Tavaravienti 2017: 1,44 miljardia euroa (+8 %)

Vientimaat 2017: Ruotsi, Saksa, Venäjä, Norja ja IsoBritannia

Kannattavuus 2017: Nettotulos 13,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 51,9 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Rakentamisen viime vuosien kasvu on lisännyt 
erilaisten rakennusmuovien, muoviputkien ja 
eristeiden kysyntää. Renkaiden, kumituotteiden, 
tavara ja elintarvikepakkausten valmistuksessa 
näkymät ovat edelleen hyvät. Toimialan tuotannon 
kasvu parantaa myös työllisyyttä. Arvioimme, että 
alan tuotanto kasvaa 3 prosenttia vuonna 2018 ja 
ensi vuonna 2 prosenttia. Työllisten määrä kasvaa 
1 prosentin sekä tänä että ensi vuonna.

Valtaosa toimialan kotimaisista yrityksistä on 
muovituotteiden valmistajia. Kumituotteissa on 
yksi suuri rengasvalmistaja ja muutamia teolli
suuden eristeiden, mattojen, letkujen, tiivisteiden 
ynnä muiden kumituotteiden valmistajia.

Nokian renkaiden liikevaihto kasvoi alkuvuonna 
2018 kaikilla liiketoimintaalueilla ja lähes kaikilla 
markkinaalueilla. Konsernin henkilöstön määrä on 
kasvanut sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. 
Suomessa henkilöstöä oli 1 754 kesäkuun lopussa. 
Yritys on erittäin kannattava ja vakavarainen. 

Muovin käyttöön ja valmistukseen liittyy täl
lä hetkellä paljon tunteita. Muovien suuri määrä 
merissä ja muissa vesistöissä on kiistaton ongel
ma. Tästä syystä julkisuudessa esitetään varsin 
voimakkaitakin keinoja muovin käytön ja siitä 
syntyvän jätteen määrän vähentämiseksi. Euroo
pan Unioni valmistelee direktiiviä, joka kieltäisi 
monien kertakäyttömuovituotteiden käytön, muun 
muassa muovilautaset ja kupit, muoviaterimet, 
vanupuikot, pillit, juomien sekoitustikut sekä  
ilmapallopidikkeet.

Muovin korvaaminen biohajoavilla tuotteil
la ei ole täysin ongelmatonta sekään, kun tar
kastellaan tuotteen koko elinkaarta valmistuk
sesta kierrätykseen tai hävitykseen. Jos tuote,  

esimerkiksi muovipussi, on biohajoava, ei se vält
tämättä ole kokonaisuudessa ympäristöystä
vällisempi kuin vastaava muovista valmistettu. 
Elintarvike pakkauksena muovi on edelleen monilta 
ominaisuuksiltaan ylivoimainen: se on kevyt sekä 
parantaa ruuan säilyvyyttä ja sitä kautta vähentää 
hävikkiä. Muovipakkausten valmistaminen vaatii 
myös varsin vähän energiaa.

Kotitalouksien muovin kierrätys vaatii vie
lä paljon kehittämistä. Väheneekö fossiilisten  
raakaaineiden kulutus kokonaisuudessaan, jos 
koti taloudet kuljettavat muoviroskansa kierrä
tykseen omalla autolla? Ei. Kattavan kierrätys
pisteverkoston luominen, tuotteen jatkojalostus 
ja uusiokäyttö kotimaassa onkin kokonaisuuden 
kannalta tärkeää. Suurin syy muoviroskan luon
toon päätymiselle on kuitenkin ihmisten piittaa
mattomuus ja laiskuus. 

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Nokian Renkaat konserni 1 573 4 630 1 724

Uponor konserni 1 170 3 990 599

Wipak Oy 126 472 472

Medisize Oy 80 431 431

Rani-Plast konserni 209 527 405

Serres Group konserni 55 357 357

Teknikum-Yhtiöt konserni 44 343 340

Exel Composites konserni 86 532 230

Fibox konserni 65 347 Ei saatavana

Bright Maze konserni 61 457 Ei saatavana

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Taulukko 19



34     TEOLLISUUSLIITTO 2018

4.7. LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Lasikeraaminen teollisuus, Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät

Tuotteet: Tuulilasit, rakennuslasit, lasikuitumateriaalit ja kodin lasiesineet
Tärkeimmät asiakkaat: Ajoneuvojen valmistajat, maataloustyökoneiden valmistajat, rakennus 
 teollisuus, veneteollisuus ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2017: 2 400 (3 %)

Liikevaihto 2017: 0,6 miljardia euroa (+1 %) (alle 1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  112 (11)

Kannattavuus 2017: Nettotulos 11,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Suomen lasiteollisuuden tuotteille on tällä hetkellä 
eniten kysyntää ajoneuvoteollisuudessa ja raken
tamisessa. Parin viime vuoden aikana suhdanteet 
ovat olleet suotuisat. Rakentamisen kasvuvauhti 
on kuitenkin hiipumassa. Ennustamme, että alan 
liikevaihto kasvaa 3 prosenttia vuonna 2018 ja 
laskee seuraavana vuonna 1 prosentin. Henkilös
tön määrä pysyy vuonna 2018 ennallaan ja laskee  
2 prosenttia vuonna 2019. 

Alan suurin työllistäjä on Pilkington Automotive  
Oy, joka on saanut merkittäviä tilauksia muun 
muassa autojen ja metsä ja maatalouskoneiden 
valmistajilta. Pilkingtonin Tampereen tehtaalla tuo
tantokapasiteetti onkin loppumassa kesken, joten 
tuotannon kasvu edellyttää investointeja. Laitilassa 
sijaitsevaa tehdasta on jo laajennettu. Pilkington 
kuuluu japanilaiseen NSGkonserniin.

Ajoneuvolaseja valmistetaan myös SaintGobain 
Glass Finland Oy:n tehtaalla Pyhärannan Ihodessa.  
Samaan ranskalaiskonserniin kuuluvat myös lasi
villatehtaat Hyvinkäällä ja Forssassa. Lasivillan tuo
tantomäärä pysyy lähitulevaisuudessa ennallaan.

Lisääntynyt rakentaminen sekä tiukemmat 
energia tehokkuusvaatimukset ovat näkyneet läm
pöä eristävien ikkunoiden tuotannon kasvuna. Alal
la toimii useita pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Best 
Glass Oy on noussut muutamassa vuodessa Pohjois 
Euroopan suurimmaksi eristyslasien valmistajaksi. 
Yritys on panostanut uuteen tekniikkaan sekä auto
matisoinut tuotantoa. Koska rakentamisen suhdanne
huippu on ohi, rakennuslasin tuotanto ei tästä kasva.

Maailmanlaajuisesti lasi ja muita kuitutuot
teita valmistavan AhlstromMunksjö Oyj:n liike
vaihdosta syntyy Suomessa vain muutama pro
sentti. Tehtaat sijaitsevat Mikkelissä ja Karhulassa. 
Suomen toimintojen liikevaihto on ollut hienoisessa 
kasvussa vuodesta 2014.

Toimialan suurin yritys on kodin ja vapaaajan 
tuotteita valmistava Fiskars Oyj Abp, joka on viime 
vuosina tehnyt useita kansainvälisiä yritysostoja. 
Suomessa Fiskars valmistaa lasia enää vain Iitta
lan lasitehtaassa. Iittalassa otettiin loppukesästä 
käyttöön uusi lasiuuni, ja lasituotannon määrä on 

kasvusuunnassa. Keramiikan valmistuksen Fiskars 
on siirtänyt kokonaan pois Suomesta. Konserni on 
kertonut vuonna 2018 osavuosikatsauksissaan, että 
lasi ja keramiikkatuotteiden myynti on vähentynyt 
noin 10 prosenttia edellisvuodesta.

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

Suomessa

Fiskars Finland Oy Ab 293 1 000

Pilkington Automotive konserni 99 590

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy* 66 180

Jaakko-Tuote Oy 14 152

Saint-Gobain Glass Finland Oy 17 92

Tambest Glass Solutions Oy 16 82

Finn Lamex Safety Glass Oy 10 65

Rakla Tampere Oy 8 48

Lasiliiri Oy 7 41

Best Glass Oy 19 Ei saatavana

*Yrityksen sopimusala Tekstiili- ja muotiala
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 20 
Lasin ja lasituotteiden valmistus
Liikevaihto, milj. euroa

Taulukko 20
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4.8. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA, KORJAUS JA HUOLTO

Moottoriajoneuvojen kauppa 
Sopimusalat:  Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta ja Autonrengasala

Tuotteet/palvelut: Uusien ja käytettyjen moottoriajoneuvojen sekä renkaiden tukku, välitys ja  
 vähittäiskauppa. Useilla yrityksillä on myös huolto ja korjaamotoimintaa.
Tärkeimmät asiakkaat: Yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2017: 15 400 (+1 %)

Liikevaihto 2017: 11,9 miljardia euroa (+5 %)

Yritysten lukumäärä 2017:  2 298 (+24)

Kannattavuus 2017: Nettotulos: 1,8 %, tyydyttävä

Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto
 Sopimusalat:  Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta ja Autonrengasala

Tuotteet/palvelut: Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen huolto, mekaaninen ja vauriokorjaus   
 sekä varustelu, renkaiden korjaus
Tärkeimmät asiakkaat: Yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2017: 15 100 (+3 %)

Liikevaihto 2017: 3,1 miljardia euroa (+8 %)

Yritysten lukumäärä 2017:  6 120 (+190)

Kannattavuus 2017: Nettotulos 3,8 %, tyydyttävä  

Uusien moottoriajoneuvojen kauppa on ollut  
kasvussa jo viidettä vuotta. Tämän taustalla kes
keisimmin ovat talouden kääntyminen kasvuun, 
työllisyyden parantuminen sekä kuluttajien luot
tamuksen vahvistuminen. Käytettyjen ajoneuvo
jen ja käytettynä maahantuotujen moottoriajo
neuvojen kauppa käy. Moottoriajoneuvojen kaupan 
kasvu on parantanut koko autoalan työllisyyttä. 
Ennustamme, että koko autoalan työllisten määrä 
kasvaa tänä vuonna 1 prosentin ja saman verran 
ensi vuonna.

Taulukko 21
Moottoriajoneuvojen kauppa

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

Suomessa

Veho konserni 1 218 1 319

Kauppahuone Laakkonen konserni 648 1 120

K Caara Oy 450 809

Vianor Oy 126 707

E. Hartikainen Oy 206 696

Käyttöauto konserni 358 576

Scania Suomi Oy 268 566

Delta Motor Group konserni 496 556

Länsiauto konserni 310 556

Autokeskus Oy 326 493

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

Suomessa

Raskone Oy 61 451

Autoklinikka-yhtiöt Oy 26 176

Assistor Oy Ab 35 172

VAK Huoltopalvelut Oy 19 172

Atoy Power Oy 23 167

Incar Oy 25 157

Semaster Oy 13 139

Raskaspari Oy 22 100

Alppilan Autohuolto konserni 14 96

Suomen Autohuolto Oy 11 76

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Autokaupan ja korjaamotoiminnan viime vuo
sien kasvu on parantanut alan yritysten kannat
tavuutta. Sekä kaupan että korjaamotoiminnan 
liikevaihto on kasvanut yli neljän vuoden ajan. 
Liikevaihdon kasvua ei ole juurikaan pönkitetty 
hintoja nostamalla, vaan myös määrä on kas
vanut lähes samaa tahtia. Alkuvuonna kaupan 
liikevaihto on kasvanut 6 prosenttia ja korjaamo
toiminnan 7 prosenttia. Yritysten yhteenlasket
tu nettotulos on kasvanut viime vuosina, tason 
ollessa tyydyttävä.

Taulukko 22 
Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto



36     TEOLLISUUSLIITTO 2018

Syyskuussa 2017 voimaan tuli uusi päästö
jen ja kulutuksen mittausmenetelmä, joka nosti 
useiden automallien päästöjä ja hintaa selvästi. 
Tämä aiheutti elokuussa voimakkaan piikin ensi
rekisteröinneissä. Vastaavasti syyskuun ensi
rekisteröinnit jäivät huomattavasti edellisvuodesta. 
Alku vuoden aikana on kuitenkin rekisteröity 5 500  
(+6,1 %) henkilöautoa enemmän kuin vuosi aiemmin. 
Ennakoimmekin rekisteröintien määrän nousevan 
tänä vuonna 124 000 henkilöautoon. Ensi vuonna 
arvioimme rekisteröitävän 126 000 henkilöautoa. 

Hyötyajoneuvojen myynti jatkaa kasvuaan tänä 
vuonna. Uusia pakettiautoja rekisteröitiin viime 
vuonna 15 500 kappaletta, mikä on lähes 15 prosent
tia enemmän kuin edellisvuonna. Alkuvuonna 2018 
myynti on pysytellyt viime vuoden tasolla. Tänä 
vuonna ennakoimme pakettiautoja rekisteröitävän 
16 000 kappaletta.

Kuormaautojen kauppa kasvaa jo kolmat
ta vuotta. Vuonna 2017 rekisteröitiin lähes 3 500 
kuormaautoa, joka on 800 enemmän kuin vuonna 
2015. Tänä vuonna ennakoimme rekisteröitävän  
3 650 uutta kuormaautoa. Käytettynä maahan 
tuotujen kuormaautojen määrä pysyy viime vuo
den tasolla, noin 2 700 autossa. Uusien kuorma 
autojen kaupan vilkastuminen ja tuontiautojen va
rustelu ja muutostyöt ovat parantaneet huomat
tavasti raskaan kaluston asentajien työllisyyttä.

Sähkö ja lataushybridiautojen myynti kasvaa, 
vaikka osuus kaikista on vielä vaatimaton (4,6 % 
alkuvuonna 2018). Viime vuonna rekisteröitiin 502 
sähköautoa ja 2 553 lataushybridiä. Viimevuotiset 
luvut on ylitetty selvästi jo syyskuuhun 2018 men
nessä. Sähkö ja lataushybridien tekniikka lisää 
huolto ja korjaamotyöntekijöiden pätevyysvaati
muksia, joten osaavista asentajista on kova pula 
joillain alueilla.

Huolto ja korjaamotoiminnassa on muutamia 
suurempia korjaamoketjuja, esimerkiksi Raskone  
Oy, Atoy Power Oy ja Autoklinikkayhtiöt Oy.  
Lisäksi alalla toimii tuhansia mikroyrityksiä, joista 
kullakin on vain muutamia työntekijöitä. Auto
kauppojen omilla korjaamoilla työskentelee enem
mistö autoalan asentajista.

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaamotoiminnan 
liikevaihto ja määrä ovat kasvaneet kaksi edellistä 
vuotta lähes 6 prosentin vuosivauhtia. Vahva kasvu 
on jatkunut myös tämän vuoden. Toiminnan vilkas
tuminen on kääntänyt alan työllisyydenkin nousuun.

AUTONRENKAIDEN KAUPPA

Rengasmarkkinoilla toimii muutama yritys, joilla 
on laajempi valtakunnallinen toimipaikkaverkosto. 
Suurimpia ovat Vianor Oy ja Suomen Euromaster 
Oy. Pääosin ala koostuu pienistä, yhden toimi
paikan yrityksistä. Myynnin ja asennuksen lisäksi 

jotkin ketjut ja rengasliikkeet valmistavat pinnoi
tettuja renkaita.

Renkaiden verkkokauppa on noussut merkittä
väksi toimijaksi rengasmarkkinoilla. Verkkokauppa 
on esimerkiksi vähentänyt huomattavasti pinnoi
tettujen renkaiden myyntiä. Verkkokaupan suurin 
suomalainen toimija on vannetukku.fi Oy.

Netistä tilataan pääosin Kiinassa valmistettuja 
renkaita, joiden hinta on perinteisiä tuotemerkke
jä halvempi. Halpuus näkyy laadussa: kiinalais
renkaiden ominaisuuksissa ja laadussa on selviä 
puutteita. Renkaiden verkkokauppa heijastuu myös 
renkaiden vähittäiskaupan liikevaihtoon, joka on 
laskenut. Vuosi vuodelta Kiinassa valmistetut ren
kaat ovat kasvattaneet osuuttaan kotimaisesta 
myynnistä. Tarkkaa tietoa markkinaosuudesta ei 
ole tällä hetkellä saatavana.

Korjaamo ja rengasalan työllisyystilanne pa
ranee jatkuvasti ja joillain alueilla ammattitaitoi
sesta korjaamohenkilöstöstä on jo pulaa. Elokuun 
2018 lopussa autokorjaamoalan ammateissa oli noin  
3 000 työtöntä. Vuodessa työttömien määrä on 
vähentynyt yli 500 hengellä. 

Sähköpostitse tavoitetuista näiden toimialojen 
luottamusmiehistä vastasi 125 lokakuussa 2018 
toteutettuun suhdannekyselyyn. Yli puolet vas
tanneista (56 %) luottamusmiehistä oli sitä mieltä, 
että uusien työntekijöiden löytäminen avoimiin työ
paikkoihin on ollut vaikeaa. Lähes neljännes (23 %) 
luottamusmiehistä arvioi työpaikkansa työllisyy
den paranevan seuraavan puolen vuoden aikana.

Kuvio 21
Moottoriajoneuvojen ja autonrenkaiden kauppa, indeksi 2015=100

Kuvio 22
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus, indeksi 2015=100

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus
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5. Puutuotesektori kohtaa metsän   
 rajat

5.1. TUOTANTO JA TYÖLLISYYS 
PUUTUOTESEKTORILLA

Puutuotealojen lähitulevaisuus näyttää edelleen 
kohtuullisen hyvältä. Arvioimme, että tuotanto 
kasvaa sekä puutuotteiden että huonekalujen val
mistuksessa tänä ja ensi vuonna. Puutuotesektorin 
työllisten määrä kasvaa tänä vuonna ja ensi vuon
na säilyy ennallaan. (Ks. Taulukko 24.)

Tuotanto jatkaa vuodesta 2016 alkanutta kas
vuaan molemmilla puutuotealoilla. Tämä on seu
rausta varsinkin rakentamisen kasvusta. Taustalla 
vaikuttaa maan sisäinen muuttoliike kasvukeskuk
siin, joka on säilynyt vilkkaana. Parantunut työl
lisyys ja taloustilanne on lisännyt kotitalouksien 
käyttövaroja. Matala korkotaso on myös lisännyt 
sekä remontointia että asuntojen rakentamista.

Puutuotesektorin toimialoille sijoittuvat yrityk
set kohtaavat toiminnassaan kovan kansainväli
sen kilpailutilanteen. Sahatavaran, talopakettien ja 
levy teollisuuden tuotannosta suuri osa menee vien
tiin, ja alan yritykset kilpailevat vienti markkinoilla. 
Huonekalut myydään pääosin kotimarkkinoilla, 
joilla yritykset kilpailevat ulkomaisten valmistajien 
kanssa. Molempien toimialojen vienti on kasvanut 
kahtena viime vuotena.

Puutuotteita on markkinoitu niiden ympäristö
ystävällisyydellä, sillä niihin sitoutuu hiilidioksidia 
pitkäksi aikaa. Tätä seikkaa voisivat valmistajat 
hyödyntää enemmänkin. Tekstiilien uudenlaiseksi 
raakaaineeksi on kehitelty selluloosamuuntokuitu, 
joka tarjoaa kotimaisen vaihtoehdon puuvillalle 
tekstiili ja vaateteollisuudessa. Metsien hakkui
ta rajoittava EUtason sääntely uhkaa kotimaista 
puuraakaainetta käyttävän puu ja paperiteolli
suuden näkymiä.

Bioteollisuus kuuluu sopimusalana puutuote
sektoriin. Sitä ei ole erikseen tilastoitu toimiala
luokituksessa, joten alasta ei ole saatavissa ti
lastotietoja. Bioteollisuus sopimusalana sisältää  

pellettien, polttoturpeen ja kasvuturpeen valmis
tuksen. Näitä tuotteita valmistaa Vapo Oy. Sen 
tytär yrityksenä kasvuturvetta valmistaa Kekkilä 
Oy, jonka liikevaihto oli 62 miljoonaa euroa tili
kaudella 2017. Kekkilä työllistää 130 henkeä. Äsket
täin muodostettiin KekkiläBVB, josta Vapo omis
taa 70 prosenttia ja hollantilainen osapuoli loput. 

Teollisuusliiton tutkimusyksikön pääluottamus
miehille lähettämä suhdannekysely kertoo, että 
tuotanto ja työllisyys kasvavat maltillisesti puu
tuoteteollisuudessa. Luottamusmiehistä yli puolet 
(54 %) arvioi, että heidän työpaikallaan tuotanto on 
pysynyt ennallaan viimeisen puolen vuoden aika
na. Lisäksi reilu neljäsosa (29 %) arvioi tuotannon 
kasvaneen. Parantuneesta työllisyystilanteesta 

Puutuoteteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *
2017 2018e* 2019e*

Tuotannon määrän muutos, % 7 3 1

Työllisyyden muutos, % 2 1 0

Työtuntien muutos, % 2 1 0

Tuottavuuden muutos, %** 5 2 1

** Tuotanto työtuntia kohden

Taulukko 24

Liikevaihdon vuosimuutokset,  
2017 koko vuosi ja 2018 tammi-kesäkuu

Liikevaihdon vuosimuutos, %

2017
2018  

tammi-kesäkuu

Teollisuuden liikevaihto 7,7 5,5

Puutuotteiden valmistus 9,4 2,3

Huonekalujen valmistus 3,8 8,9

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 23
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kertoo moni vastanneista (37 %). Työllisyystilanne 
vaikuttaa vakaalta, sillä puolet vastaajista (51 %) 
kertoo työllisyyden pysyneen heidän työpaikoillaan 
ennallaan viimeisten kuuden kuukauden aikana.

Tulevaisuutta arvioitaessa tilanne näyttää 
saman suuntaiselta. Seuraavan kuuden kuu kauden 
aikana yli puolet (55 %) vastaajista arvioi työ
paikkansa tuotannon pysyvän samalla tasolla ja 
reilu neljännes (29 %) tuotannon kasvavan. Tuo
tannon supistumista ennakoi joka kuudes (16 %). 
Puutuotesektorin luottamusmiehistä työllisyyden 
arvioi paranevan yli neljäsosa (27 %), mutta joillakin 
työpaikoilla (17 %) työllisyyden nähdään heikkene
vän seuraavan kuuden kuukauden aikana. 

Sähköpostitse tavoitetusta puutuotesektorin 241 
luottamusmiehestä vastasi vajaa puolet (45,2 %) 
lokakuussa 2018 toteutettuun suhdannekyselyyn.
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5.2. PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Mekaaninen metsäteollisuus, Puusepänteollisuus

Tuotteet: Sahatavara, ovet ja ikkunat, kestopuu, vaneri, lastulevy ja talopaketit

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet ja rakentaminen

Henkilöstön määrä 2017: 22 000 (+2 %)

Tuotanto 2017: 6,4 miljardia euroa (+9 %), (6 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 6,9 miljardia euroa (+7 %), (5 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  1 699 (63)

Tavaravienti 2017: 2,27 miljardia euroa, (+2 %)

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 3,3 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 57,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Rakentamiseen menee sahatavaraa ja muuta puu
tavaraa. Puutuotteiden valmistus onkin lisään
tynyt alkuvuonna 2018 kotimaisen rakentamisen 
jatkuneen kasvun seurauksena. Vilkastunut oma
kotitalojen rakentaminen on vauhdittanut talo
pakettien myyntiä. Myös vienti on kasvanut. Arvi
oimme, että tänä vuonna tuotannon määrä kasvaa 
3 prosentilla ja vuonna 2019 vielä 1 prosentilla. 
Työllisten määrä kasvaa 1 prosentin tänä vuonna 
ja säilyy vuonna 2019 ennallaan. 

Suurimmat sahaajat ovat Metsä Fibre Oy, UPM 
Plywood Oy ja Stora Enso Wood Products Oy.  
Nämä kolme yritystä ovat osa isompia konserneja, 
jotka valmistavat sellua ja paperia. Suomen saho
jen tuotantoteknologia on edistynyttä ja pitkälle 
automatisoitua. Kolmen suuren yrityksen käymä 
kuitupuuta suosiva puukauppa pitää tukkipuun 
hinnan korkeana, mikä alentaa yksityisten sahojen 
kannattavuutta. 

Toimialalta löytyy muitakin menestyviä saha
yrityksiä. Westas konserni valmistaa Koskella 
(Tl) ja Porissa sahatavaraa kuusesta ja männystä 
pitkälle automatisoiduissa tuotantolaitoksissaan. 
Konsernin liikevaihto oli 121 miljoonaa euroa tili
kaudella 2017. Henkilöstöä oli 150. Yrityksen toi
minta kasvoi kannattavasti jo neljättä vuotta pe
räkkäin. Vientiin meni 91 prosenttia tuotannosta.

Uudisrakentaminen on suhdanneherkkää toi
mintaa. Tällä hetkellä puisia pientaloja raken
netaan enemmän kuin vielä muutama vuosi sit
ten. Esimerkiksi PRT Forest konserniin kuuluva  
Kontiotuote Oy valmistaa Pudasjärvellä hirsi
taloja, huviloita ja saunoja. Uutena aluevaltauk
sena mainittakoon puuelementeistä valmistetut 
puukerrostalot. 

Sahatavarasta on nyt saanut hyvän hinnan 
vientimarkkinoilla. Kuitenkin sahatavaran vienti 
Kiinaan ja SaudiArabiaan on notkahtanut alku
vuonna. Päästöoikeuksien kallistumisen pelätään 
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

UPM Plywood Oy 460 1 480 1 480

Metsä Fibre Oy 1 876 1 290 1 170

Harjavalta konserni 386 1 130 1 110

Koskitukki konserni 271 1 080 1 070

Versowood Group konserni 353 760 760

PRT-Forest konserni 141 710 710

Inwido Finland Oy 144 670 670

Skaala Group konserni 95 610 610

Keitele Forest konserni 237 460 460

Stora Enso Wood Products Oy Ltd 259 440 440

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Taulukko 25

tekevän puusta nykyistä houkuttelevamman 
energiantuotannon lähteen, mikä voi vaikeuttaa 
puuraakaaineen saamista sahoille.
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5.3. HUONEKALUJEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Puusepänteollisuus

Tuotteet: Huonekalut ja kalusteet

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet ja rakentaminen

Henkilöstön määrä 2017: 8 000 (+3 %)

Tuotanto 2017: 1,0 miljardia euroa (+1 %), (1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 1,2 miljardia euroa (+7 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  840 (26)

Tavaravienti 2017: 0,12 miljardia euroa (+18 %)

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

Kannattavuus 2017: Nettotulos 3,3 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 41,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Suomalaisten kuluttajien usko tulevaisuuteen on 
ollut hyvä: kalusteita ja huonekaluja on myyty 
paljon. Puusepänteollisuus on ollut alkuvuoden 
kasvussa johtuen varsinkin vilkkaana jatkunees
ta talorakentamisesta ja asuntojen remontoin
nista. Vienti on kasvanut alkuvuonna selväs
ti. Arviomme mukaan vuonna 2018 tuotannon 
määrä kasvaa 2 prosenttia ja vuonna 2019 vielä 
1 prosentin. Työllisten määrä säilyy ennallaan 
tänä vuonna ja vähenee 1 prosentin vuonna 2019.

Huonekalujen ja kalusteiden valmistajat ovat 
yleensä pieniä yrityksiä. Vain harvat niistä val
mistavat kalliita designhuonekaluja ja panos
tukset tuotekehittelyyn jäävät vähäisiksi. Suuret 
ulkomaiset huonekaluketjut myyvät ja markki
noivat tehokkaasti Suomessa – ja tähän kotimais
ten yritysten on ollut vaikea vastata. Suomessa 
myytävistä huonekaluista kolmannes valmiste
taan ulkomailla. Gigantti ja Ikea ovat laajentaneet 
tuotevalikoimaansa myös keittiökalusteisiin, joita 
perinteisesti on valmistettu Suomessa. 

Kotimaisten huonekalu ja kalustevalmistajien 
tuotannosta vientiin menee vähän, vain reilu 
kymmenesosa. Vienti on muutaman yrityksen 
varassa. Eräs viennin menestystarinoista on Fra
mery Oy. Se valmistaa sisätiloihin puhelinkoppeja 
ja pieniä neuvotteluhuoneita. Yritys on kasvanut 
muutamassa vuodessa tyhjästä 40 miljoonan 
euron liikevaihtoon.

Suomessa huonekaluja ja kalusteita val
mistetaan pääosin kotimarkkinoille. Kasvu
mahdollisuuksia voisi olla räätälöityjen toimisto 
ja teollisuuskalusteiden tuotannossa. Esimerkiksi 
Mellano Oy valmistaa ovia, tasoja ja säilytystiloja 
pääosin mittatilaustyönä. Kuitenkaan yrityksen 
toiminta ei ole ollut kannattavaa, ja tuotanto on 
pienentynyt parhaista vuosista. 

Kotimaiset valmistajat menettävät markki
naosuuttaan Suomessa. Ne eivät ole kyenneet 
kokoamaan voimiaan yhteisiin markkinointi
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Isku-Yhtymä konserni 161 750 750

Martela konserni 110 510 440

Novart Oy 85 420 420

Pohjanmaan Kaluste konserni 22 370 370

Puustelli Group konserni 74 300 290

Treston Group konserni 41 280 270

Topi-Keittiöt Oy 38 160 160

Framery Oy 40 100 100

Mellano Oy 12 84 84

Kensapuu Oy 8 78 78

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 26
Huonekalujen valmistus, indeksi 2015=100

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 26

ponnistuksiin. Puun ohella huonekaluja val
mistetaan myös metallista ja muovista. Nyt 
uutuuksina korostetaan huonekalujen teknisiä 
ominaisuuksia, erikoismateriaaleja ja muotoilua.
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6. Erityisaloilla erikoistuminen  
 on a & o

6.1. TUOTANTO JA TYÖLLISYYS 
ERITYISALOJEN SEKTORILLA

Erityisalojen sektori koostuu toimialoista, joi
den luonne ja historia eroavat toisistaan selvästi.  
Monet toimialoista edustavat maa ja metsätaloutta, 
tekstiili ja vaatetusteollisuutta sekä mediaalaa. 
Alojen moninaisuuden vuoksi erityisalojen sektorista 
ei ole mielekästä tehdä yhteistä ennustetta. 

Erityisaloista varsinkin vaatteiden valmistuksen ja 
mediaalojen tuotanto ja työllisyys ovat olleet voimak
kaassa laskussa viimeiset vuosikymmenet. Tälläkin 
hetkellä erityisalojen sektoriin kuuluvien toimialojen 
yleisnäkymä on Teollisuusliiton sektoreista heikoin, 
vaikka monilla toimialoista tuotanto onkin kasvussa.

Metsätalous ja puunkorjuu hyötyvät selvästi 
metsäteollisuuden hyvästä tilanteesta. Varsinkin 
sellun ja sahatavaran kysyntä on kova. Metsä
teollisuuden investoinnit lisäävät metsätalouden 
palveluiden kysyntää pysyvämmin. 

Tekstiiliteollisuudessa teollisuusyrityksille tek
nisiä tekstiilejä valmistavat yritykset pärjäävät 
hyvin tällä hetkellä. Vaatteiden valmistuksessakin 
pitkään jatkunut tuotannon lasku päättyi viime 
vuonna. Pesulapalveluiden kysyntä on hitaassa 
mutta vakaassa kasvussa.

Mediaaloilla sähköinen viestintä lisääntyy, 
mutta painotuotteille on edelleen kysyntää. Alan 
tuotannon pitkään jatkunut lasku on hidastunut 
selvästi. Mainos ja pakkauspainaminen hyöty
vät talouden korkeasuhdanteesta. Myös aikakaus
lehtien painaminen pitää pintansa.

Mediaalalta 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. Sopimusalojen tilanne on 
tiivistetysti seuraava:

Digitaalisen median ja mainonnan kasvu ajavat 
painettuja sanomalehtiä yhä ahtaammalle. Suu
rimmat mediakonsernit Sanoma ja Alma Media 
saavat suurimman osan tuloksestaan lehtien digi
tilauksista ja verkkomainonnasta. Konsernit ovat 

myös voitollisia. Samaan aikaan painetuilta lehdiltä 
katoaa mainostajia ja lukijoita. Kustantajat ovat 
siirtäneet sanomalehtien jakelua omiin yrityksiinsä. 
Tämä alentaa painoviestinnän kustannuksia. Pai
namista on myös keskitetty suuriin, tehokkaisiin 
lehtitehtaisiin. Tästä huolimatta muutaman vuoden 
päästä voi tulla eteen tilanne, että sanomalehdet 
alkavat ilmestyä vain verkossa.

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

Erityisalojen sektoriin kuuluvat lisäksi seuraavat 
sopimusalat: maaseutuelinkeinot, turkistuotantoala, 
puutarhaala, viher ja ympäristörakentaminen sekä 
turvetuotantoala. Tällaisia alkutuotantoon luettavia 
aloja ei ole erikseen luokiteltu toimialatilastoissa. 

Teollisuusliiton tutkimusyksikön erityisalojen 
pääluottamusmiehille lähettämän suhdanne kyselyn 
mukaan vastanneista 40 prosenttia arvioi, että hei
dän työpaikallaan tuotanto on pysynyt ennallaan 
viimeisen puolen vuoden aikana. Lisäksi yli kolmas
osa (34 %) kertoo tuotannon kasvaneen. Sama myön
teinen suunta näkyy myös erityisalojen työpaikkojen 
työllisyystilanteessa: työllisyyden katsotaan joko 
pysyneen ennallaan (52 %) tai parantuneen (30 %) 
viimeisten kuuden kuukauden aikana. 

Erityisalojen kirjo on melkoinen, mikä näkyy 
myös lähitulevaisuutta koskevissa tuotanto ja 
työllisyysarvioissa selvänä hajontana. Seuraavan 
kuuden kuukauden aikana lähes puolet (47 %) vas
taajista arvioi tuotannon pysyvän samalla tasolla 
ja kolmannes (30 %) tuotannon kasvavan työpai
kallaan. Tuotannon supistumista ennakoi neljäsosa  
(24 %). Erityisalojen sektorin luottamusmiehistä ta
san puolet arvioi työllisyyden pysyvän ennallaan 
seuraavien kuuden kuukauden aikana. Reilu nel
jännes (29 %) ennustaa työllisyyden heikkenevän 
ja viidennes (21 %) työllisyyden paranevan omalla 
työpaikallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Sähköpostitse tavoitetusta erityisalojen sektorin 284 
luottamusmiehestä vastasi kaksi viidesosaa (42,3 %)  
lokakuussa 2018 toteutettuun suhdannekyselyyn.
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6.2. METSÄTALOUS JA PUUNKORJUU

Sopimusalat:  Metsäala, Taimitarha-ala ja Metsäkoneala

Tuotteet/palvelut: Metsänhoito, puunkorjuu ja metsätaloutta palveleva toiminta

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

Henkilöstön määrä 2017: 11 600 (+2 %)

Liikevaihto 2017: 2,1 miljardia euroa

Yritysten lukumäärä 2017:  24 551 (1 635)

Kannattavuus 2017: Nettotulos 4,0 %, tyydyttävä

Metsätaloudella ja puunkorjuulla menee tällä  
hetkellä hyvin. Puunkorjuumäärät ovat nousseet 
huimasti, sillä sellun ja sahatavaran tuotanto imee 
koko ajan enemmän puuta. Ennustamme, että vuo
sina 2018 ja 2019 metsätalouden yritysten liike
vaihto kasvaa 6 prosenttia vuodessa. Alan yritys
ten henkilöstömäärä kasvaa 2 prosenttia vuodessa. 

Viime vuosina metsäteollisuus on tehnyt run
saasti investointeja. Näiden 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. Luonnonvarakeskuksen 
mukaan teollisuuspuun hakkuut nousivat vuoden 
2018 tammisyyskuussa 9 prosenttia edellis vuodesta. 

Suomi pyrkii lisäämään metsäperäisen bioener
gian käyttöä energian tuotannossa. Tällä pyritään 
ulkomaisen energiaraakaaineen korvaamiseen 
koti maassa sekä ilmastonmuutoksen jarruttami
seen. Bioenergian lisääminen on kuitenkin epä
varmaa ja riippuvaista verotus, valtiontuki ja 
muista poliittisista päätöksistä. Bioenergian käytön 
lisääminen nostaa puun kysyntää ja sitä kautta 
hintaa. Tämä saattaa laskea metsäteollisuuden 
kannattavuutta. Yleisesti ottaen kilpailu suoma
laisesta puuraakaaineesta on kiristynyt. 

Metsätalouden kasvua saattaa hidastaa se, 
että monet toimijat Euroopan Unionin tasolla ja 
myös kansallisesti näkevät hakkuiden voimakkaan 
lisäämisen olevan ristiriidassa Suomen ilmasto
sitoumusten kanssa. Nykytasosta hakkuita on 
kuitenkin varaa lisätä, sillä Suomen metsissä on 
puuta enemmän kuin koskaan eikä suunnitelmissa 
ole lisätä puun hakkuita siinä määrin, että Suomen 
metsien hiilivarasto pienenisi.

Ala kärsii työvoimapulasta. Esimerkiksi metsä
koneen kuljettajia on vaikea löytää. Alan kiinnos
tavuutta heikentää muun muassa töiden kausi
luonteisuus sekä epätyypillisten työsuhteiden ylei
syys. Alalla on paljon määräaikaisia työsuhteita, 
vuokratyövoimaa ja epätervettä henkilöyrittäjyyttä.  

Kohonneiden puunhintojen ja lisääntyneiden 
hakkuu määrien myötä metsätalousyrityksillä on 
hyvät mahdollisuudet kannattavuuden paranta
miseen. Tämä antaa hyvät lähtökohdat työvoima
pulan ja epätyypillisten työsuhteiden aiheuttamien 
ongelmien hoitamiseen.  

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

Suomessa

Metsähallitus Metsätalous Oy * 297 594

Puumerkki Oy* 167 149

Metsäkonepalvelu Oy 14 83

Koskitukki Oy 114 77

Harvestia konserni* 12 39

Metsäkolmio Oy 13 15

Mena Wood Oy* 12 11

EPM Metsä Oy 15 8

Karelwood Oy 11 6

Koneurakointi S. Kuittinen Oy 12 Ei saatavana

* Toimiala raakapuu- tai puutavaratuotetukkukauppa  
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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6.3. TEKSTIILIEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Tekstiili- ja muotiala

Tuotteet: Teollisuustekstiilit, langat ja vaatteiden valmistuksessa tarvittavat kankaat

Tärkeimmät asiakkaat: Teollisuusyritykset ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2017: 4 200 (2 %)

Tuotanto 2017: 0,5 miljardia euroa (+3 %), (alle 1  % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 0,4 miljardia euroa (+6 %), (alle 1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  649 (15)

Tavaravienti 2017: 0,12 miljardia euroa (+3 %)

Vientimaat 2017: Puola, Ruotsi, Saksa ja IsoBritannia

Kannattavuus 2017: Nettotulos 4,7 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 49,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Tekstiilien valmistus on ollut kasvussa viime vuo
det. Suuri osa Suomessa valmistetuista tekstiileistä 
on erityisesti teknisiä tekstiilejä, joita käytetään ko
neissa ja laitteissa. Koska investointitavaroiden nä
kymät ovat hyvät, jatkuu myös teknisten tekstiilien 
kysyntä hyvänä. Vaatetus ja sisustus tekstiilien 
tuotanto taas pysyy ennallaan lähi vuosina. Ennus
tamme tekstiilien tuotannon kasvavan kokonaisuu
dessaan 6 prosenttia vuonna 2018 ja 3 prosenttia 
vuonna 2019. Työllisyys pysyy ennallaan.

Useat tekstiilien valmistajat toimivat muiden 
teollisuuden alojen rajapinnoissa. Monesti onkin 
vaikea määrittää, onko yritysten tuotanto tekstiili
teollisuutta tai esimerkiksi kemian, rakennusaine, 
vaatetus tai metsäteollisuutta. Tästä syystä yri
tyksissä noudatettava työehtosopimus ja toimi
alaluokitus eroavat joissain tapauksissa toisistaan.

Tänä vuonna ilmoitetuista investoinneista kiin
nostavin sijoittuu metsäteollisuuden ja tekstiili
teollisuuden välimaastoon. Metsä Group ja japani
lainen Itochu Corporation rakentavat Äänekosken 
biotuotetehtaan yhteyteen puupohjaista tekstiili
kuitua valmistavan koelaitoksen. Maailmalla py
ritään eroon öljypohjaisista ja paljon kemikaaleja 
sisältävistä tekokuiduista. Myöskään puuvillan 
tuottaminen ei ole ongelmatonta, sillä sen viljelyyn 
tarvitaan paljon maaalaa, vettä ja torjuntaaineita. 
Puupohjaiset ratkaisut ovat usein ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävämpiä, ja Suomella on tarjota 
näiden tuotantoon kilpailukykyinen liiketoiminta
ympäristö.

Sopimusalan suurin yritys on Mölnlycke Health 
Care Oy. Yritys valmistaa Mikkelin tehtaallaan 
haavanhoitotuotteita ja muita erityisesti leikkaus
saleissa käytettäviä tuotteita. Yrityksen asema 
ruotsalaiskonsernissa on vahva. Mikkeliin on in
vestoitu ja palkattu lisää henkilökuntaa viimei
sen parin vuoden aikana. Tällä hetkellä yritys 
työllistää Mikkelissä yli 500 henkeä. Mölnlycke ei  

kuitenkaan kuulu Tilastokeskuksen tai yrityksen 
oman määritelmän mukaan tekstiiliteollisuuteen, 
vaan toimialaan muu valmistus. Sopimusalan suu
rista yrityksistä myöskään Ahlstrom Glassfibre 
Oy:tä ei lasketa toimialajaottelussa tekstiilien val
mistukseen.
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa
Mölnlycke Health Care Oy* 137 532 532
Finlayson & Co konserni 36 236 236
Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy* 66 180 180
Suominen Kuitukankaat Oy 432 103 103
Piippo konserni 17 93 93
Oy Scantarp Ab 16 71 71
Ahlstrom-Munksjö Tampere Oy 32 67 67
Novita konserni Ei saatavana Ei saatavana Ei saatavana

*Ei kuulu toimialaluokituksen mukaan tekstiilien valmistukseen
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 28
Tekstiilien valmistus, indeksi 2015=100

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 28
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6.4. VAATTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Tekstiili- ja muotiala

Tuotteet: Vaatteet ja työvaatteet

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet, rakennus ja teollisuusyritykset

Henkilöstön määrä 2017: 3 800 (3 %)

Tuotanto 2017: 0,5 miljardia euroa (+2 %), (alle 1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 0,6 miljardia euroa (0 %), (alle 1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  907 (+5)

Tavaravienti 2017: 0,17 miljardia euroa (+8 %)

Vientimaat 2017: Saksa, Viro, Ranska, Ruotsi, Japani ja Alankomaat

Kannattavuus 2017: Nettotulos 2,4 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 44,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Vielä 2000luvun alussa vaatteiden valmistuksessa 
työskenteli yli 10 000 henkilöä, mutta tällä hetkellä 
henkilöstöä on enää alle 4 000. Viime vuonna tuo
tanto kääntyi kuitenkin kasvuun viennin lisään
tymisen siivittämänä. Ennustamme, että vuonna 
2018 tuotanto kasvaa vielä 2 prosenttia ja vuonna 
2019 pysyy edellisvuoden tasolla. Alan työllisyys 
pysyy ennallaan tänä ja ensi vuonna. 

Huolimatta viime vuosien heikosta kehityksestä 
on Suomen vaatetusteollisuudella paljon vahvuuk
sia. Suomalainen vaatesuunnittelu on laadukasta 
ja maailmalla tunnettua. Vaatteiden valmistaji
en joukossa on joitakin vahvoja brändejä, kuten 
Marimekko, Reima ja Luhta. Työvaatteiden val
mistuksessa on vahvoja toimijoita, joilla on myös 
tuotantoa jäljellä Suomessa. 

Suurin osa suomalaisista vaatteiden valmista
jista on itse asiassa nykyään vaatteiden valmistut
tajia. Vaatteiden suunnittelu ja markkinointi hoi
detaan suurelta osin Suomessa, mutta itse valmis
tus tapahtuu ulkomailla. Pieniä sarjoja kannattaa 
valmistaa vielä Suomessa. Alalla hintakilpailu on 
äärimmäisen kovaa ja ala kuuluu niihin harvoihin, 
joiden tuottajahinnat ovat laskeneet tänä vuonna. 

Ompelutöitä siirretään koko ajan ulkomaille, 
vaikka Tilastokeskuksen palkkarakenneaineiston 
mukaan alan palkkaus kuuluu Teollisuusliiton  
teollisten alojen alhaisimpiin. Logistiikka ja  
varastopalveluissa hintakilpailu ei ole yhtä veristä 
ja nämä toiminnot ovat pysyneet Suomessa jo sen
kin takia, että suurin osa kokonaisliikevaihdosta 
syntyy kotimaan markkinoilta. 

LänsiEuroopan maat ovat nousseet vaatteiden 
tärkeimmäksi vientimarkkinaksi. Aiemmin ykkö
senä oli Venäjä, mutta 2010luvulla vienti sinne on 
supistunut. Suomen vaatteiden ulkomaankauppa 
on hyvin alijäämäistä, sillä viennin arvo vastaa 20 
prosenttia vaatteiden tuonnin arvosta. 

17161514131211100908

Kuvio XXX 
6.4. Vaatteiden valmistus

Lähde: Tilastokeskus

50

100

150

200

0
18

50

100

150

200

0

tuotannon määrä
liikevaihto

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Marimekko konserni 102 425 324

M.A.S.I Company Oy 14 158 158

Image Wear konserni 28 319 153

Dimex Oy 14 23 23

Nanso Group konserni 32 334 Ei saatavana

Halti konserni* 24 53 Ei saatavana

Leijona Group Oy 15 Ei saatavana Ei saatavana

Turo Tailor konserni 14 34 Ei saatavana

L-Fashion Group konserni 245 1 714 Ei saatavana

RE Child Wear Group konserni 112 338 Ei saatavana

* Lähde: Finder.fi yrityshaku
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 29
Vaatteiden valmistus, indeksi 2015=100

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 29
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6.5. PAINAMINEN

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

Tuotteet: Kirjat, lehdet, mainokset ja suurkuvatulosteet

Tärkeimmät asiakkaat: Kustantajat, julkaisijat, mainostajat ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2017: 8 600 (2 %)

Tuotanto 2017: 1,1 miljardia euroa (1 %), (1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2017: 1,1 miljardia euroa (0 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2017:  918 (31)

Tavaravienti 2017: 0,15 miljardia euroa (9 %)

Vientimaat 2017: Ruotsi, Norja, Tanska, Puola, Venäjä ja Singapore

Kannattavuus 2017: Nettotulos 1,8 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 8,8 %)

Vakavaraisuus 2017: Omavaraisuusaste 54,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 49,1 %)

Pitkään laskusuunnassa olleen painoalan kurjim
mat vuodet näyttävät olevan takana päin. Suo
men talouden nousukausi on lisännyt joidenkin 
painotuotteiden kysyntää. Alalla ei kuitenkaan 
eletä seesteistä aikaa, vaan painaminen on keskellä 
suurta murrosta. Ennustamme, että suhdanteen 
jäähtyminen ja varsinkin alan rakennemuutok
set kääntävät tuotannon ja työllisyyden laskuun. 
Vuonna 2018 tuotanto laskee 1 prosentin ja vuon
na 2019 edelleen 2 prosenttia. Työllisyys pienenee 
enemmän, 3 prosenttia ja 4 prosenttia.

Tällä hetkellä paras tilanne on yrityksissä, jotka 
toimivat mainos, pakkaus tai aikakauslehtipaina
misessa. Aikakauslehtien painaminen on tehostu
nut ja keskittynyt muutamaan painotaloon. Suu
rin niistä on PunaMusta Oy. Sen omistaa Pohjois 
Karjalan Kirjapainokonserni, joka lokakuussa 2018 
osti Forssan kirjapaino Oy:n, yhden suurimmista 
kilpailijoistaan. Konserni on ostanut tänä vuonna 
myös Erweko Oy:n ja Faktor Oy:n, mikä vahvis
taa sen asemaa markkinoilla. Keskittyminen ja 
tehostaminen tarkoittavat todennäköisesti myös 
henkilöstövähennyksiä.

Heikoin tilanne on pienillä mainos ja pien
painatteita valmistavilla yrityksillä. Ne joutuvat 
kilpailemaan Grano Group Oy:n, koko painoalan 
suurimman yrityksen kanssa. Granolla on toimi
pisteitä ympäri maata, ja vuonna 2018 se on os
tanut lisää paikallisia painotaloja. Pohjoismaihin 
verrattuna tämä kehitys on poikkeuksellinen. 
Muualla Pohjolassa pienet painot ovat liittyneet 
yhteen verkostoiksi digitaalisten alustojen kautta. 
Nopean kasvun lisäksi Grano pyrkii valloittamaan 
myös sähköisen mainonnan markkinoita.

Alan viennin kasvu jatkuu jo toista vuotta. Yksi 
esimerkki on Ikean tavaratalojen kiinalainen myynti
kuvasto, jota Helprint Oy painoi useita miljoonia 
kappaleita. Koko alan tuotannosta vientiin menee 
kuitenkin vain alle 10 prosenttia. Kirjat ovat sen sijaan 

tuontitavaraa. Kirjojen myynti kasvoi 3 prosenttia 
vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Kirjakauppa
liiton mukaan syksyllä julkaistusta Kimi Räikkösen 
elämäkerrasta on tulossa vuosikymmenen eniten 
myyty kirja. Se, kuten valtaosa muistakin Suomessa 
myydyistä kirjoista, on painettu ulkomailla.
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

yhteensä
Henkilöstöä 

Suomessa

Grano Group konserni 105 968 900*

Gemalto Oy 88 374 374

Nordic Morning konserni 93 548 258

PunaMusta Oy 58 220 220

Hansaprint Oy 43 213 213

Lehtisepät Oy 38 156 156

Tactic Games konserni 32 134 134

Sanomala Oy 38 132 132

Helprint Oy 30 123 123

UPC Konsultointi Oy 23 90 90

*Lähde: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 30
Painaminen, indeksi 2015=100

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 30
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6.6. PESULAPALVELUT

Sopimusalat: Tekstiilihuoltoala

Tuotteet/palvelut:    Pesulapalvelut ja tekstiilien huolto

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

Henkilöstön määrä 2017: 2 800 (+2 %)

Liikevaihto 2017: 0,3 (+3 %) miljardia euroa

Yritysten lukumäärä 2017:  301 (+3)

Kannattavuus 2017: Nettotulos 9,0 %, hyvä

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 
pesulapalveluiden liikevaihdon kasvavan 3 prosen
tin vuosivauhtia vuosina 2018 ja 2019. Alan yritys
ten henkilöstömäärä kasvaa 2 prosenttia vuodessa. 

Palvelullisen pesulaalan kannattavuus on pa
rempi kuin esimerkiksi teollisuudessa keskimäärin. 
30 suurimmasta yrityksestä viisi on tappiollisia, ja 
suurimman yrityksen Lindström Oy:n nettotulos
prosentti on erittäin hyvänä pidettävä 15 prosenttia. 
Hyvä kannattavuus ei kuitenkaan näy palkkauk
sessa, vaan alan palkat kuuluvat Tilastokeskuksen 
palkkarakenneaineiston mukaan Teollisuusliiton 
sopimusalojen alimpiin.

Alan yritysrakenne on keskittynyt: Lindström 
Oy:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden henkilöstö
määrä vastaa lähes puolta koko toimialan yritysten 
henkilöstöstä. Niiden liikevaihto on vastaavasti 
yli puolet toimialan yritysten liikevaihdosta. Yri
tysten lisäksi alalla on kunnallisia pesuloita, joi
den määrä ei näy oheisessa yritysten liikevaihtoa 
kuvaavassa kuviossa. Kunnat ovat yhtiöittäneet 
pesulapalveluitaan, ja tämä kehitys jatkuu myös 
lähitulevaisuudessa.

Pääosa pesupalveluiden tuotannosta on yrityk
sille suunnattua palvelua. Kotitalouksille suunnatut 
palvelut muodostavat Tilastokeskuksen yritystilas
ton mukaan vain 10 prosenttia alan liikevaihdosta. 

Pesulapalveluissa suurilla yrityksillä ja yksiköil
lä on selviä tuottavuusetuja pienempiin verrattuna. 
Suuremmilla yrityksillä on esimerkiksi paremmat 
mahdollisuudet rahoittaa mittavia investointeja 
ja järjestää palveluketjut mahdollisimman tehok
kaiksi. Tästä syystä alan keskittymisen voi olet
taa jatkuvan. Pesuloiden tuottavuutta pyritään 
parantamaan laiteinvestointien ja toimintatapojen 
kehittämisen avulla. Investoinnit vähentävät työ
voiman tarvetta jonkun verran. 

Tulevaisuudessa pesulapalveluiden käyttö hie
man lisääntyy. Matkailu ja teollisuus kasvavat ja 
hoivapalvelut lisääntyvät väestön vanhenemisen 
seurauksena. Tällä hetkellä myös rakentamisen 
hyvä suhdannetilanne lisää kysyntää. 

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2017
Liikevaihto 

M€
Henkilöstöä 

Suomessa

Lindström Oy 176 943

Comforta Oy 36 379

Uudenmaan Sairaalapesula Oy 20 246

Lännen Tekstiilihuolto Oy 16 174

Sakupe Oy 16 175

SOL Pesulapalvelut Oy 11 196

Oulun Keskuspesula Oy 8 89

Mikkelin Pesula Oy 7 75

Karjalan Tekstiilipalvelu Oy 6 75

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Kuvio 31
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Toimialakatsaus on osa Teollisuusliitto ry:n tutkimusyksikön pitkäjänteistä 

yritys- ja toimialaseurantaa. Katsauksessa piirretään kuva liiton piiriin 

kuuluvien toimialojen työllisyyden, tuotannon, työtuntien, tuottavuuden 

ja kannattavuuden sekä yritysten kilpailukyvyn kehityksestä. 

Suhdannetilanteen lisäksi tutkimusyksikkö esittelee metalli-, kemian- 

ja puutuoteteollisuutta koskevat keskeiset ennusteensa kuluvalle ja 

seuraavalle vuodelle.  

 

Luottamusmiehille suunnatun uusimman suhdannekyselyn tulokset sekä 

toimialojen henkilöstön määrältään suurimmat yritykset löytyvät nekin 

tämän katsauksen sivuilta. Katsaus on suunnattu etenkin Teollisuusliiton 

luottamusmiehille ja muille toimijoille avuksi ja tueksi heidän työssään.
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