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1. Tuottavaan robotiikkaan 				
panostettu viime vuosina
Teollisuusliiton tutkimusyksikön pääluottamus
miehille tekemästä tuoreesta suhdannekyselystä
selviää, minkälaista robotiikkaa on käytössä heidän
työpaikoillaan. Kolmasosalle (31 %) kaikista vastan
neista robotiikka on arkipäivää: ne työskentelevät
ihmisten tilalla, rinnalla tai apulaisina työmailla.
Yleisimmin robotteja ja automaatteja hyödynnetään
tuotantoprosesseissa kemian ja metalliteollisuuden
työpaikoilla (molemmissa 36 %).
Robottien käytön merkityksestä kysyttiin niiltä
pääluottamusmiehiltä, joiden työpaikoilla robotiik
kaa oli käytössä. Neljännes (23 %) arvioi robotiikan
olleen merkittävä tuotantotekijä vuosina 2018–2019.
Eniten näin arvioivat kemian alojen pääluottamus
miehet (31 %). Etenkin suuret vientiyritykset ovat
tehneet digipanostuksia – ja menestyneet entistä
paremmin.
Robotteja on moneen lähtöön ja niitä on hankittu
teollisuusliittolaisten työpaikoille vaihtelevasti. Pää
luottamusmiehistä enemmistön (68 %) työpaikoilla
ei robotteja tällä hetkellä ole. Aiemmista tutkimuk
sista tiedetään, että Suomessa on teollisuudessa
työtehtäviä siirretty automaattien tai tietokoneiden
tehtäväksi jossakin määrin.
Metalli- ja kemianteollisuudessa on tehtävien digi
talisaatioon panostettu etenkin viimeisten viiden
vuoden aikana, puutuoteteollisuudessa viimeisen
vuosikymmenen mittaan. Digi-investoinneissa
on loppukädessä kyse kilpailukyvystä. Kilpailluilla
markkinoilla pärjää vain, jos tuotteet ja tuotanto
menetelmät ovat huipputasoa. Robotiikka ja auto
maatio ovat monessa yrityksessä avainasemassa
kilpailukyvyn parantamisessa. Ja osalle yrityksistä
robottien ja automaatiojärjestelmien valmistus on
kasvavaa liiketoimintaa.
Lokakuussa toteutettuun suhdannekyselyyn vastasi
1 013 Teollisuusliiton pääluottamusmiestä. Vastaus
prosentti oli hyvä (48,8 %). Määrällisesti vastaajia
oli eniten metallialojen työpaikoilta (n=558). Vain
puutuotesektorin pääluottamusmiehistä vastasi yli

puolet (50,9 %). Henkilöstömäärältään kaikkein
suurimpien työpaikkojen pääluottamusmiesten
vastausaktiivisuus oli korkein.

1.1. Työllisyys ja tuottavuus
Konekannan uusiminen tarkoittaa investointia aina
vain fiksumpiin, tehokkaampiin ja tuottavampiin
koneisiin. Investointeihin on tarvetta, kun tuottei
den kovempi kysyntä kasvattaa volyymia ja tuo
tantosarjat ovat suuria. Myös työvoimatarpeeseen
pyritään yrityksissä vastaamaan töiden uudelleen
organisoinnilla. Monessa pk-yrityksessäkin osan
työstä tekevät automaatit ja robotit, jos tuotteille
on kysyntää eikä työntekijöitä löydy.
Työvoiman saatavuuteen vaikuttaa lisäksi yleistilan
ne. Työllisyys on Suomessa kehittynyt erittäin hyvin
viimeisen vuoden aikana. Tilastokeskuksen Työvoima
tutkimuksen (2019) mukaan 15–64-vuotiaiden työl
lisyys on vuodessa parantunut: syyskuussa 2019
työllisiä oli 40 000 enemmän ja työttömiä 9 000
vähemmän. Etenkin uudet työmarkkinoille tulijat ovat
työllistyneet. Tällä tarkoitetaan etenkin työvoiman
ulkopuolella olleita piilotyöttömiä, kuten esimerkiksi
opiskelijoita ja kotihoidontuella olleita, jotka nyt ovat
hakeneet ja saaneet ansiotyötä.
Syyskuussa työllisten osuus väestöstä eli työllisyys
aste oli 72,7 prosenttia (kasvua vuodessa +0,3
prosenttiyksikköä). Tutkimuksissa ei aktiivimallin
työllisyyttä parantavia vaikutuksia ole voitu osoittaa.
Tämä johtuu siitä, että hyvän suhdannetilanteen vai
kutuksista on ollut hankala erottaa aktiivimallin mah
dollisia työllisyysvaikutuksia. Ainoa selvä tutkimus
tulos näyttäisi olevan, että aktiivimallin sääntöjen
toteuttaminen on työllistänyt ikävällä tavalla.
Teollisuusliiton tutkimusyksikkö arvioi metalli
teollisuuden aloilla kehityksen jatkuvan pääosin
maltillisena mutta myönteisenä. Vuoden 2018
toteutuma oli metalliteollisuudessa hyvä niin tuo
tannon määrän, työllisyyden kuin tuottavuudenkin
osalta. Ennusteen mukaan hyvällä tasolla jatketaan
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myös tänä ja ensi vuonna. Kemian- ja puutuote
teollisuuden näkymät eivät metallialoihin verrattuna
näytä yhtä vakailta.
Kemianteollisuuden suhdanteissa näkyy hienoista
vaihtelua niin vuoden 2018 toteutumassa kuin kulu
van vuoden ennusteissa. Vuonna 2020 kemianaloilla
tuotannon määrää laskee suurimman yrityksen pit
kä huoltotauko. Autoaloilla kehitys on epävakaata.
Teollisuusliiton tutkimusyksikkö arvioi kemianteolli
suuden työllisyyden kuitenkin pysyttelevän vuonna
2020 vuoden 2019 tasolla.

Metalliteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *
2018

2019e*

2020e*

Tuotannon määrän muutos, %

4

2

2

Työllisyyden muutos, %

3

1

1

Työtuntien muutos, %

3

1

0

Tuottavuuden muutos, %**

1

1

2

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

Kemianteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *

Puutuoteteollisuuden näkymät ovat selvästi
Teollisuusliiton piiriin kuuluvilla aloilla heikoimmat.
Vuoden 2018 hyvä taso jää taakse. Tutkimusyksikkö
esittää ennusteenaan, että työllisyys ja tuotannon
määrä hiipuvat tänä ja ensi vuonna.

2018

2019e*

2020e*

Tuotannon määrän muutos, %

0

0

-3

Työllisyyden muutos, %

1

1

0

Työtuntien muutos, %

1

1

-1

-1

-1

-2

1.2. Monikäyttöiset robotit

** Tuotanto työtuntia kohden

Teollisuusliiton pääluottamusmiehille kohdenne
tusta suhdannekyselystä selviää, että yhdellä työ
paikalla voi olla jopa yli sata robottia töissä. Usea
vastaajista kertoo käytössä olevan muutamia ja
moni raportoi kymmenistä erilaisista roboteista.
Automaattisesti ohjattavien robottien monikäyttöi
syyttä muihin työkoneisiin verrattuna lisää se, että
ne voidaan ohjelmoida uudelleen tekemään erilaisia
työsuoritteita ja tehtäviä.

Puutuoteteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *

Kyselyyn vastanneet kertovatkin robottien tekevän
monenmoista. Teollisuusliittolaisten työpaikoilla ro
botti muun muassa mittaa, leikkaa, hitsaa, juottaa,
taivuttaa, kuumentaa, ruiskuttaa, sitoo, pujottaa,
poraa, panostaa, kokoaa, purkaa, lajittelee, vaihtaa,
nostaa, kuljettaa, poimii, pinoaa, testaa, annostelee,
käärii, hioo, harventaa, särmää, valaa, liimaa, maa
laa, pakkaa, kuljettaa, varastoi, lavaa ja lastaa.
Teollisuusrobotit tekevät tietynlaisia työtehtäviä, ja
niitä käytetään etenkin suuria sarjoja työstettäessä.
Pääluottamusmiehet antoivat kyselyssä tarkentavia
vastauksia: ”Robotit avustavat runsaasti rasittavia
ja toistuvia työvaiheita sisältävissä töissä” ja ”Kyse
on raskaiden/yksitoikkoisten työvaiheiden automa
tisoinnista”. Tuotanto tehostuu ja työnteosta tulee
työntekijöille mielekkäämpää.
Tuottavuuden ja tehokkuuden lisäksi robottien
kanssa työskentelyssä kyse on työturvallisuudesta
ja työterveydestä. Työntekijät voivat keskittyä pie
nemmällä riskillä työhönsä, kun heidän terveyttään
uhkaavat tehtävät teetetään roboteilla. Esimerkiksi
robotti voi työskennellä ”akvaariossa”, jolloin erilaiset
hitsauskaasuja, puupölyä, kemikaalihiukkasia tai me
lua tuottavat työtehtävät eivät vahingoita ihmisiä.

6

TEOLLISUUSLiitto 2019

Tuottavuuden muutos, %**

2018

2019e*

2020e*

Tuotannon määrän muutos, %

3

-1

-1

Työllisyyden muutos, %

1

-1

-1

Työtuntien muutos, %

1

-1

-2

Tuottavuuden muutos, %**

2

0

1

** Tuotanto työtuntia kohden

Perinteiset teollisuusrobotit ovat paikoilleen kiin
nitettyjä koneita ja automaatteja, kuten vaikkapa
hiontakoneita sekä pinous- ja varastoautomaatteja.
Osa muistuttaa ihmisen ylävartaloa robottikäsi
neen, ja ne työskentelevät työntekijöiden rinnalla
esimerkiksi tuotantolinjalla. Monet ovat pelkkiä
robottikäsiä tai -käsivarsia, joiden nivelet kiertyvät,
kun ne on ohjelmoitu tekemään täsmällisiä työ
tehtäviä. Jotkut roboteista taas ovat mobiileja, kuten
esimerkiksi kuljetusrobotit, ”vihivaunut” ja auto
maattitrukit, jotka siirtävät ja varastoivat tavaraa.

1.3. Robottisukupolvet
fiksuuntuvat
Monilla työpaikoilla robotit ja automaatit ovat jo
sen ikäisiä, että ne ovat kuuluneet kalustoon vuosi
kymmeniä. Uuden sukupolven robotit korvaavat
vanhempaa konekantaa, ja niitä otetaan käyttöön
pikkuhiljaa. Tämä selviää, kun pääluottamusmiehiltä
kysyttiin suhdannekyselyssä, milloin robottien käyt
tö alkoi näkyä työpaikalla merkittävänä tuotanto
tekijänä. Puutuotesektorin työpaikoilla robotteihin
ja automaatteihin on panostettu jo viimeisen vuosi
kymmenen ajan (2008–2019). Kemian ja teknologia
sektorin työpaikoilla uuden polven robotiikkaan on

investoitu selvästi eniten viime vuosina (2015–2019).
Erityisalojen vähäisistä vastauksista ei voida muo
dostaa kokonaiskuvaa.
Robotit voivat työskennellä täysin itsenäisesti tieto
koneohjelman mukaisesti. Eräs pääluottamusmiehistä
kuvaa työpaikkansa robottikantaa: ”Yksi, joka tekee
tuotteen alusta loppuun suoraan pakkauslavalle.
Noin viisikymmentä semmoista, jotka tarvitsevat
ihmisen avuksi.” Ohjelmointiin ja muihin työtehtä
viin tarvitaan ihmistä. Yksinkertaisimmat robotit
tekevät toisteisia töitä, uuden sukupolven roboteil
la on ”koneälyä”, johon kerryttää tietoa ja oppia.
Koneet tekee älykkääksi oikeastaan kaksi asiaa.
Ensinnäkin ne pystyvät tekemään asioita ilman, että
ihminen jatkuvasti avustaa niitä. Toinen edellytys
tekoälylle on se, että koneet kykenevät kehittämään
toimintaansa oppimisen avulla. Tällä tekoälyn kyvyllä
oppia tarkoitetaan sitä, että järjestelmä osaa toimia
tavoitteellisesti ja ennakoida toimintaympäristöään.
Loppujen lopuksi tekoäly on tietokoneohjelma.
Suomessa teollisuustyötä on digitalisoitu jossa
kin määrin eli otettu käyttöön uutta teknologiaa,
tietoverkkoja ja tekoälyä. Kehityksen kärjessä ovat
suuret ja menestyvät vientiyritykset, joilla on ha
lua ja resursseja panostaa älylaitteisiin sekä niitä
käyttävien työntekijöiden osaamiseen. Älylaittei
den kanssa työskentely vaatii perusammattitaidon
lisäksi tietotekniikan käyttövalmiutta, kun sähköiset
työtilat, tabletit ja erilaiset kännykkäsovellukset
yleistyvät osana työntekoa.
Teollisuusliiton pääluottamusmiehille tehdystä ky
selystä selviää, että perinteisten teollisuusrobottien
lisäksi käytössä on jo uusinta robottikantaa. Ne ovat
älykkäitä, toimivat osana teollista internetiä, liikkuvat
ja jopa kommunikoivat. Erään pääluottamusmiehen
työpaikalle on hankittu ”kuljetusrobotti, joka kuunte
lee puheohjeita”. Toinen kyselyyn vastanneista ker
too uusimmista käänteistä: ”Teollisuusrobotteja
ei ole, mutta digirobotteja on, koska tuotannon
ohjaus digitalisoituu aimoharppauksin.”

1.4. Teollisuusliiton yritys- ja
toimialaseuranta
Teollisuusliiton Toimialakatsaus (syksy 2019) on osa
liiton tutkimusyksikön tekemää yritys- ja toimiala
seurantaa. Nyt ilmestyvän toimialakatsauksen lisäksi
keväällä julkistetaan Suhdannekatsaus ja alkusyksystä
Palkkakatsaus. Ne on suunnattu ennen muuta luot
tamushenkilöille, siis jäsenten ja heidän edustajiensa
avuksi paikallistason työssään. Lisäksi tietoja käy
tetään laajemminkin edunvalvonnassa sekä osana
taloutta koskevaa opetusta Murikan kursseilla.

Annamme katsauksissa kuvan metalli-, kemian-, puu
tuote- ja erityisalojen Teollisuusliiton piiriin kuuluvien
toimialojen kehityksestä viime vuosina. Katsaukset
toimivat myös apuna, kun vertaillaan yksittäisten yri
tysten kehitystä koko toimialan kehitykseen. Palkka
katsauksessa kerrotaan palkkakehityksestä Teollisuus
liiton eri aloilla ja julkaistaan alakohtaisia palkkatilastoja.
Taulukoissa esitellään tutkimusyksikön tekemät
metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuuden taloutta,
työllisyyttä ja tuotantoa koskevat ennusteet. Erityis
alojen sektori on niin moninainen, ettei kokonais
kuvaa ole mahdollista laatia.
Katsauksessa hyödynnetään Tilastokeskuksen toimiala
luokituksen (TOL2008) mukaista aineistoa. Toimialoja
on yli 30, eivätkä ne kaikilta osin ole yksi yhteen liiton
sopimusalojen kanssa. Tilastokeskus on yhdistänyt
elektroniikkateollisuuden ja sähkölaitteiden valmistuk
sen tilastot liikevaihdon, kapasiteetin käyttöasteen ja
tuotannon volyymin osalta, koska toimialoilla toimii
vain yksi suuri yritys. Tämä kokonaisuus on nimetty
sähkö- ja elektroniikkateollisuudeksi.
Katsausten tiedot perustuvat useaan tuoreeseen
lähteeseen. Päälähteinä olemme käyttäneet Tilasto
keskuksen Kansantalouden tilinpidon ja Teollisuus
tilaston tietoja, Tullihallituksen ulkomaankauppatilastoja
ja Alma Talentin Analysaattorin yritystietoaineistoja.
Sektori- ja toimialakohtaisesti olemme hyödyntä
neet tilasto- ja tutkimustietoa myös muilta tiedon
tuottajilta. Esimerkiksi Kansallisen Mediatutkimuksen
ja Kantar TNS:n tilastotietoja on käytetty painoalan
kohdalla. Moottoriajoneuvojen kaupan osalta taas on
hyödynnetty Autoalan tiedotuskeskuksen ja Traficomin
tilastotietoja.

Suhdannekysely puolen vuoden välein
Erilaiset tilastot ilmestyvät auttamatta viiveellä. Siksi
olemme tutkimusyksikössä tuottaneet itse ajantasai
sempaa tietoa suhdannekyselyn avulla. Kyselyn vas
tausten pohjalta voidaan myös ennakoida tulevaa, johon
tilastot eivät useinkaan pysty. Suhdannekyselyn tulokset
ovat suuntaa-antavia ja ne täydentävät tilastotietoa.
Suhdannekyselyssä pyydämme luottamusmiehiltä
arvioita heidän työpaikkansa työllisyyden ja tuo
tannon tilasta 6 kuukautta sitten, ja 6 kuukautta
eteenpäin. Kysymme myös työpaikkojen henkilöstö
määriä. Nykylainsäädännön mukaan myös pienten
yritysten tulee ilmoittaa tilinpäätöksessä henkilöstön
keskimääräinen lukumäärä. Se ei aina ole tarkka, ja
joidenkin yritysten kohdalla tietoa ei silti ole saatava
na. Toimialakatsauksessa listaamme kunkin toimialan
suurimmat työnantajat.
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Suhdannekysely toteutetaan kahdesti vuodessa
sähköisellä lomakkeella. Lokakuussa 2019 toteutet
tuun suhdannekyselyyn vastasi hieman alle puolet
(48,8 %) sähköpostitse tavoitetusta Teollisuusliiton
2 077 luottamusmiehestä. Tuoreessa kyselyssä
selvitettiin lisäksi robottien käyttöä työpaikoilla ja
niiden merkitystä tuotannossa. Kyselyyn vastan
neista luottamusmiehistä kolmannes (34 %) edus
taa 20–49 hengen työpaikkoja. Noin kuudesosa
vastaajista työskenteli joko alle 20 hengen (14 %)
tai 100–249 hengen työpaikoilla (18 %). Neljännes
(24 %) vastaajista oli 50–99 hengen ja kymmenys
(11 %) suurimmilta, vähintään 250 hengen työ
paikoilta.
Suhdannekyselyn sektorikohtaisia tuloksia sekä
robotiikkaa koskevia kyselytuloksia esitellään
toimialakatsauksessa sektoreiden pääsivuilla
(luvut 3.1. teknologiasektori, 4.1. kemian sektori,
5.1. puutuotesektori ja 6.1. erityisalojen sektori).

Toimialan tunnusluvut tietolaatikoissa
Jokaisen sektorin osion aloittavalle pääsivulle olem
me hahmotelleet yleisarviomme. Pääsivun jälkeen
esittelemme toimialoittain niiden kehitystä perus
tuen tuoreimpiin tietoihin.
Jokaisen toimialan keskeisimmät tiedot ja tunnus
luvut löytyvät sivun alusta erillisestä tietolaati
kosta. 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 tilastoitua
tietoa riittävästi laajempaan tietolaatikkoon. Koska
toimialoja koskevat tiedot vaihtelevat, myös niitä
kuvaavat kuviot on räätälöity vastaamaan parhai
ten tarkoitusta.
Teollisuuden toimialoja koskevasta laajemmasta
tietolaatikosta löytyvät seuraavat tunnusluvut.
Ensin mainitaan toimialaa koskevat sopimusalat,
sitten tässä järjestyksessä esitellään keskeiset
tunnusluvut (suluissa lähde): tuotteet ja tärkeimmät
asiakkaat (Teollisuusliiton tutkimusyksikkö),
työllisten määrä ja tuotanto (Tilastokeskus/
Kansantalouden tilinpito), liikevaihto, yritysten
määrä, kannattavuus ja vakavaraisuus (Tilasto
keskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto)
ja vientimaat sekä tavaravienti (Tulli).
Tuotannon osalta annetut tiedot on suhteutettu
tehdasteollisuutta kokonaisuudessaan kuvaaviin
arvoihin. Kannattavuuden ja vakavaraisuuden osalta
annettuja tietoja verrataan teollisuuden keskiarvoihin.
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Viennin osalta toimialan vientiä verrataan Suomen
koko tavaravientiin.
Maa- ja metsätaloutta (alkutuotanto), lasituotteita ja
palvelualoja koskevissa suppeammissa tietolaatikoissa
mainitaan toimialaa koskevat sopimusalat. Sen jälkeen
tässä järjestyksessä esitellään keskeiset tunnusluvut
(suluissa lähde): tuotteet/palvelut ja tärkeimmät asiak
kaat (Teollisuusliiton tutkimusyksikkö), henkilöstö
määrä, liikevaihto ja yritysten määrä (Tilastokeskus,
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto) ja kannatta
vuus (Alma Talent Analysaattori).
Kannattavuuden ja vakavaraisuuden osalta toimialan
yrityksille annetaan sanallinen arvio kolmiportaisella
asteikolla heikko, tyydyttävä tai hyvä. Näitä napa
kasti esiteltyjä tietoja ja arvioita voi lukea seuraavalla
tavalla: Toimialan yritysten kannattavuudesta kertoo
nettotulos. Nettotulosprosenttia voidaan teollisuu
den aloilla pitää hyvänä, jos se on yli 5 prosenttia.
Kun nettotulos jää alle 5 prosentin mutta pysytte
lee kuitenkin nollan yläpuolella, taso on tyydyttävä.
Heikosta kannattavuudesta kertoo nollataso tai sen
alittaminen.
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 kertoo,
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”.
Toivomme Teollisuusliitto ry:n toimialakatsauksesta
olevan teille hyötyä. Otamme mielellämme vastaan
palautetta ja ehdotuksia katsausten kehittämiseksi.
Katsaus on tehty tutkimusyksikön asiantuntijoiden
yhteistyönä.
Helsingissä 6.11.2019
Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö
Timo Eklund, erikoistutkija
Veli-Pekka Heino, erikoistutkija
Mika Kärkkäinen, erikoistutkija
Inka Nokelainen, assistentti
Jukka Saviluoto, erikoistutkija

2. Talouden ja teollisuuden kehitys
		epävarmaa
Suomen talouden lyhyt nousukausi on tasaantunut.
Talouden mittareita tarkasteltaessa selviää, että
varsinaista laskua ei tilastoista ole pääsääntöisesti
nähtävissä. Kyse on ollut kasvun hidastumisesta
tai loppumisesta. Suomen kokonaistuotannon nopean kasvun vaihe kesti ainoastaan kaksi vuotta.
Vuonna 2016 bruttokansantuote kasvoi 2,6 prosenttia ja vuonna 2017 jopa 3,1 prosenttia. Viime
vuonna kasvu jäi 1,7 prosenttiin.
Teollisuudessa kasvu on jatkunut. Teollisuus
tuotanto on ollut nousussa, ja saatujen tilausten
arvo on säilynyt suunnilleen ennallaan tänä vuonna. On todennäköistä, että maailmanlaajuisen kysynnän hiljeneminen alkaa heijastua enenevästi
myös Suomen talouteen.
Suhdanteen viilentyessä yritykset joutuvat kovempaan kilpailutilanteeseen. Tällaisissa oloissa
kilpailukyvyn merkitys korostuu, kun kaikille ei
riitä tilauksia edellisvuosien tapaan. Suomen teollisuuden kilpailukyky on kunnossa, joten myös
lähivuosien näkymät pysyvät ainakin varovaisen
myönteisinä.

2.1. Talouden kehitys
Suhdanteen jäähtymisen taustalla ovat kansain
välisen talouden ongelmat. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota ei näytä rauhoittumisen merkkejä.

On erittäin vaikeaa ennakoida, milloin ja miten
konflikti ratkeaa.
Yhdysvallat pyrkii tosissaan hidastamaan Kiinan taloudellista vahvistumista. Pyrkimykset vaikuttavat ainakin siinä mielessä perustelluilta, että
Kiinan kasvumalli on monelta osin ristiriidassa
markkinatalouden ja vapaakaupan periaatteiden
kanssa. Ennen kuin tilanne ratkeaa, aiheuttaa se
monenlaista haittaa maailmantaloudelle. Suomen
kannalta on erityisen huolestuttavaa se, että investoinnit kärsivät talousennusteiden hiipuessa ja
ennustettavuuden vaikeutuessa.
Myös Euroopan unionin alueella on nähtävissä ongelmia. Näistä merkittävimmät ovat IsoBritannian ero unionista, Italian politiikkaan ja
pankkijärjestelmään liittyvät ongelmat sekä Saksan
teollisuuden vaikeudet.
Lyhytaikaisten häiriöiden lisäksi kasvuvauhtia
hidastaa heikko tuottavuuskehitys varsinkin kehittyneissä teollisuusmaissa. Kehitys on ollut heikkoa
niin meillä kuin kilpailijamaissakin. Asiantuntijat
eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä
kaikkea taustalta löytyy.
Sinänsä heikko kehitys on yllättävä, sillä Suomessa on nostettu esiin, miten viime aikaiset investoinnit esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaaseen tai Uudenkaupungin autotehtaan robotiikkaan
parantavat tuottavuutta. Toisaalta Suomestakin
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on lakkautettu korkean tuottavuuden tuotantoa.
Esimerkiksi paperikoneita on suljettu ja matkapuhe
linten tuotanto lopetettu käytännössä kokonaan.
Teollisuusliiton jäsenten toimialoilla työllisyys
tilanne on osoittanut heikentymisen merkkejä.
Syyskuu oli ensimmäinen kuukausi vuonna 2019,
kun ansiopäivärahaa sai useampi kuin vuotta
aiemmin (ks. Kuvio 2). Lokakuussa päivärahan saajia oli jo yli 1 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Useat suuret työnantajat ovat kertoneet lomautuksista. Niistä ovat ilmoittaneet SSAB Europe
Oy, Ovako Imatra Oy Ab, Valmet Automotive Oy,
Metso Minerals Oy, Kauppahuone Laakkonen Oy ja
Sampo-Rosenlew Oy. Myönteistä asiassa on se, että
ainakin toistaiseksi kyseessä ovat pääsääntöisesti lomautukset. Irtisanomisista ovat ilmoittaneet
Wärtsilä Finland Oy, Stora Enso Oyj Abp, Nokian
Renkaat Oyj ja Grano Group Oy.
Kuviossa 2. esitetty työttömien määrä tulee
todennäköisemmin lisääntymään merkittävästi.
Osin tämä johtuu suhdannetilanteen heikkenemisestä, mutta ilmoitettujen lomautusten luonteellakin on vaikutusta. Työttömyyskassan tilastoissa tarkastellaan päivärahaa saaneiden jäsenten

kokonaismäärää. Yhden päivän tai koko kuukauden päivärahaa saaneet jäsenet näkyvät tilastossa
yhtäläisesti. Tällä hetkellä monet lomautukset ovat
lyhytkestoisia.

2.2. Pidemmän aikavälin kehitys
teollisuudessa
Suomen teollisuustuotanto kääntyi kasvuun
vuonna 2016 monen heikomman vuoden jälkeen.
Vuonna 2017 tuotanto lisääntyi erityisen voimakkaasti, yli 5 prosenttia. Viime vuonna nousua oli
2,2 prosenttia.
Kasvusta huolimatta Teollisuusliiton piiriin
kuuluvista päätoimialoista ainoastaan kemian
teollisuuden ja puuteollisuuden tuotanto on ylittänyt vuosikymmenen takaisen vuoden 2009 tason
(ks. Kuvio 3). Teollisuuden ulkopuolisista Teollisuus
liiton aloista vuoden 2009 tason ovat ylittäneet
muun muassa seuraavat toimialat: moottoriajo
neuvojen ja moottoripyörien kauppa ja korjaus,
metsätalous ja puunkorjuu. Tämä kertoo osaltaan
siitä, että talous on kasvanut, mutta kasvu on syntynyt pääosin muualla kuin teollisuudessa.
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Jalostusarvolla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon
eri tuotteiden hinnasta on tuotettu kunkin toimialan
Suomen yksiköissä. Kuviossa 4. kuvataan teollisuuden jalostusarvon jakautumista Teollisuusliiton eri
sektoreille sekä muuhun teollisuuteen. Muu teollisuus koostuu niistä teollisuustoimialoista, jotka eivät
kuulu Teollisuusliiton sopimustoiminnan piiriin.
Metalliteollisuus vastaa yli puolta tehdasteollisuuden jalostusarvosta. Suurin teollinen toimiala on
koneiden ja laitteiden valmistus (15 % teollisuuden
jalostusarvosta). Vaikka elektroniikkateollisuuden
supistumisesta on puhuttu alituiseen, on sen jalostusarvo pysynyt korkeana (14 %). Seuraavina
tulevat metallituotteiden valmistus (8 %) ja kemiallisten tuotteiden valmistus (7 %). Teollisuusliiton
ulkopuolisista teollisuusaloista suurimmat ovat
paperiteollisuus (10 %) ja elintarviketeollisuus (8 %).
Tuottavuus kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2017.
Viime vuonna tuottavuus aleni (ks. Kuvio 6). Tämän aiheutti se, että vaikka arvonlisän määrä
pysyi ennallaan, sen aikaansaamiseen tarvittiin
enemmän työtunteja. Heikko tuottavuuskehitys
koskee tällä hetkellä myös kilpailijamaitamme.

2.3. Talouden ja teollisuuden
tilanne Euroopan unionissa
Suomen talous on vahvasti riippuvainen Euroopan unionin kehityksestä. Suomi on osa EU:n
sisämarkkina-aluetta, jossa tuotteet, pääomat ja
työvoima liikkuvat vapaasti. Tämän takia muissa
EU-maissa tapahtuvat myönteiset ja kielteiset asiat
määrittelevät vahvasti myös Suomen tapahtumia.
Euroopan unionin alueella on tällä hetkellä useampia ratkaisua odottavia ongelmia. Iso-Britannian
EU-ero, Brexit, on edennyt takkuillen ja prosessi on
ollut haastava. Nyt vuoden 2019 lopulla ei vieläkään ole selvillä, kuinka ero tullaan järjestämään.
Britanniassa pidetään joulukuussa parlamenttivaalit, jonka tuloksesta pitkälti riippuu, eroaako
Iso-Britannia EU:sta ja millä ehdoilla.
Italian taloudessa on monenlaisia ongelmia,
joiden taustat ovat etupäässä poliittisia. Italian
hallitus ei ole ollut halukas leikkaamaan julkisia
menoja euroalueen sääntöjen edellyttämälle tasolle.
Tämä saattaa pahimmassa tapauksessa ajaa Italian
valtion vakaviin maksuvalmiusvaikeuksiin. Osa
ongelmaa on myös Italian pankkijärjestelmä, jota
pidetään tehottomana ja epävakaana.
Yllättäen myös Saksan talous lasketaan yhä
useammin Euroopan ongelmien listalle. Saksan
teollisuustuotanto on laskenut tänä vuonna voimakkaasti. Syynä ovat autoteollisuuden ongelmat,
mutta ne eivät yksin selitä tilannetta. Saksa on
EU:n tärkein talous, joten sen ongelmat heijastuvat
myös muihin maihin. Toisaalta kannattaa muistaa, että Saksan talous on edelleen vahva monessa
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suhteessa. Työttömyys on matala ja kauppatase
sekä julkinen talous ylijäämäisiä.
Näiden luultavammin väliaikaisten ongelmien
lisäksi EU:n taloudella on myös pidempikestoisia
haasteita. EU:n ja sen jäsenmaiden teollisuus
politiikka ja innovaatiojärjestelmä eivät ole kaikilta
osin kilpailukykyisiä verrattuna Yhdysvaltoihin
ja Kiinaan. EU on menettänyt tai menettämässä
johtoasemaansa esimerkiksi autoteollisuudessa.
EU on jäämässä jälkeen myös monilla nopeasti kasvavilla osaamisaloilla, joista osa on erittäin tärkeitä
kilpailukyvylle tulevina vuosina. Tällainen kasvuala on esimerkiksi tekoäly. Ylipäätään teollisuuden
digitalisaatiota koskevat linjaukset ja rahoitus
päätökset ovat edenneet hitaasti EU-elimissä.
Euroopan unionin ja neljän EU-maan teollisuustuotannon kehitys esitellään kuviossa 7. Siitä selviää, että Suomen teollisuustuotanto on kasvanut
viime vuosina kilpailijoita paremmin. Varsinkin
viimeisen vuoden aikana Suomen tilanne on erottunut edukseen. Toisaalta Suomen talouskehitys
jäi vuoden 2008 jälkeen poikkeuksellisen heikoksi
useana vuonna. Saksassa juuri teollisuustuotanto
on laskenut enemmän kuin kansantalouden tuotanto kokonaisuudessaan.

2.4. Suomen, Euroopan unionin
ja maailmaNtalouden näkymät
Kuluvalle vuodelle on ollut tyypillistä ruuvata
talousennusteita alaspäin useampaan otteeseen.
Lokakuussa Valtiovarainministeriö (VM) ennusti
kokonaistuotannon kasvuksi 1,5 prosenttia vuodelle 2019 ja 1,0 prosenttia ensi vuodelle. Teollisuus
tuotanto kasvaa saman ennusteen mukaan 3,0 ja
1,8 prosenttia.
VM:n näkemys on jonkun verran valoisampi
kuin mitä Teollisuusliiton tutkimusyksikkö ennustaa tässä katsauksessa. Työllisyystilanne tulee
ekonomistien mukaan paranemaan, tosin hyvin
hitaasti. Teollisuusliiton piiriin kuuluvien alojen
työntekijämäärä nousee ennusteemme mukaan
vuonna 2019 noin prosentin. Ensi vuonna kasvu
laskee hyvin lähelle nollaa. Työtuntien määrä supistuu ensi vuonna.
Euroalueen ja Euroopan unionin talous kasvaa
monien ennusteiden mukaan hieman Suomen taloutta hitaammin. Iso-Britannian ero EU:sta tulee
ratkeamaan lähiaikoina tavalla tai toisella. Britannian lähtemisellä on suuri merkitys tavaravirroille
ja kaupan sujumiselle EU:n ja Brittein saarten välillä. Tämä heikentää taloudellista toimeliaisuutta.
Saksan ongelmat heijastuvat ainakin jollain tasolla muihin EU-maihin. Ei ole kuitenkaan selvää,
kuinka voimakkaasti. Monissa EU-maissa on työmarkkinoilla nähty myönteistä kehitystä: työllisyys on parantunut ja palkat nousseet. Tämä lisää
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ostovoimaa ja tukee sitä kautta kokonaistuotantoa
lähivuosina.
Maailmantalouden ajankohtaisimpana pulmana
säilyy Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota.
Kiinassa jatkuva talouskasvu on yhteiskuntarauhan
kulmakivi ja talouskehitys kuuluu Yhdysvaltojen
ensi vuonna järjestettävien presidentinvaalien tärkeimpiin kysymyksiin. Siksi on hyvinkin mahdollista, että jonkunlainen sopu saadaan aikaiseksi.
Varsinkin Kiinassa vallanpitäjien asema perustuu
paljolti talouskasvun jatkumiseen. Kasvu on laskemassa 6–7 prosentin tasolta alle 6 prosenttiin. On
vaikea arvioida, onko tämä sellainen taso, joka saa
Kiinan Kommunistisen Puolueen tekemään kauppa
poliittisia myönnytyksiä kasvun ylläpitämiseksi.
Kuvio 6
Kuvio 6
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3. Vahva kilpailukyky kantaa

3.1. Tuotanto ja työllisyys
teknologiasektorilla
Maailmantalouden ongelmista huolimatta
teknologiasektorin tuotanto ja työllisyys jatkavat
kasvuaan. Tuotanto kasvaa vuonna 2019 kaikilla metallitoimialoilla metallien jalostusta lukuun
ottamatta. Metallien jalostukseen kuuluva teräs
teollisuus kärsii voimakkaasti maailmankaupan
häiriöistä ja eurooppalaisen autoteollisuuden monista vaikeuksista. Ensi vuonna kaikkien toimi
alojen tuotanto on vähintään tämän vuoden tasolla.
Tänä vuonna työllisyys paranee kaikilla muilla
aloilla paitsi metallien jalostuksessa. Ensi vuonna useiden alojen työllisyyden kasvu pysähtyy, ja
alojen henkilöstön määrä pysyy tämänvuotisella
tasolla. (Ks. Taulukko 3.)
Metalliteollisuuden kilpailukyky vaikuttaa
olevan kunnossa. Tuotannon kasvu on jatkunut
Suomessa, vaikka se on lähtenyt laskuun monissa kilpailijamaissa, erityisesti Saksassa. Osaltaan
taustalla saattaa olla suomalaisen teollisuuden
investointitavaroihin painottunut rakenne. Investointipäätökset ovat hitaita ja niiden läpivieminen
vie aikansa. Tästä syystä nousut ja laskut alkavat
meillä myöhemmin kuin muissa maissa.
Taulukko 2

Liikevaihdon vuosimuutokset, vuosi 2018 ja alkuvuosi 2019
Liikevaihdon vuosimuutos, %
2018

2019
tammi-kesäkuu

Teollisuuden liikevaihto

6,2

4,4

Metalliteollisuuden liikevaihto

5,6

4,7

Metallien jalostus

6,9

-3,5

Metallituotteiden valmistus

4,1

1,9

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

7,7

3,7

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

3,9

11,5

Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus

5,7

3,5

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

8,0

7,3

Metallimalmien louhinta

7,8

-17,3
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Kilpailukykyä ovat vahvistaneet monet viime vuosina tehdyt toimet. Valtio on hemmotellut
yrityksiä muun muassa siirtämällä työnantajamaksuja työntekijöiden maksettavaksi. Lisäksi
palkkakehitys on ollut vaimeaa. Nämä toimet ovat
auttaneet yrityksiä voittamaan tarjouskilpailuita,
mutta samalla ne ovat pienentäneet palkansaajien
osuutta yhteisestä kakusta. Metalliyritysten omat
panostukset näkyvät nekin kilpailukyvyssä, sillä
tuotevalikoima on parantunut ja tuotantotapoja
on kehitetty.

Ennusteet
Metalliteollisuudessa työllisyyden kehitys näyttää
jakavan yritykset menestyjiin ja ongelmia kohtaaviin. Neljäsosa (24 %) Teollisuusliiton suhdanne
kyselyyn vastanneista pääluottamusmiehistä katsoo työpaikkansa työllisyyden kohentuneen ja yhtä
usea heikentyneen. Kuluneen kuuden kuukauden
ajan työllisyys näyttää pysyneen enemmistön
(52 %) työpaikoilla samana.
Tuotantoa koskevat arviot näyttävät lähi
menneisyyden osalta hieman paremmilta: kolmasosan (32 %) mukaan tuotanto on parantunut ja
viidesosan (21 %) mukaan heikentynyt. Lähes puolet
(47 %) arvioi tuotannon pysyneen ennallaan verrattuna viime kevään tasoon.
Teknologiasektorin luottamusmiesten vastausprosentti suhdannekyselyyn oli oikein hyvä (49 %).

Taulukko 3

Metalliteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *
2018

2019e*

2020e*

Tuotannon määrän muutos, %

4

2

2

Työllisyyden muutos, %

3

1

1

Työtuntien muutos, %

3

1

0

Tuottavuuden muutos, %**

1

1

2

Metallimalmien louhintaa ei lasketa mukaan metalliteollisuuteen, koska se
on alkutuotantoa
** Tuotanto työtuntia kohden
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Puolet kaikista metallialojen pääluottamusmiehistä
(N= 1 141) esitti arvionsa työpaikkansa työllisyyden
ja tuotannon osalta.

Robotiikka apuna ja tuotteena
Suhdannekyselyssä tiedusteltiin robottien käytöstä.
Tulosten mukaan kolmasosalla (36 %) teknologia
sektorin työpaikoista on käytössä robotiikkaa.
Robotteja voi olla jopa yli sata, ja suurimmilla
työpaikoilla niitä on käytössä kymmeniä. Robotit
tekevät monenlaisia töitä. Ne esimerkiksi hitsaavat,
leikkaavat, maalaavat, testaavat sekä kokoavat
koneita ja varastoivat tuotteita. Eräs pääluottamus
miehistä kertoo: ”Vie sahalle sahattavaksi ja tuo
valmiin takaisin, samoin kuljettaa jyrsimeen ja
valmiin toiselle hihnalle. Robotit ovat myös kiillotuskoneilla, hakee, kiillottaa, palauttaa. Ihmiset
täyttävät hihnat ja purkavat.”
Robottien käytön merkitys on metalliteollisuuden tuotantoprosesseissa ollut joko suuri (22 %) tai
kohtalainen (45 %). Teknologiasektorin työpaikoilla
ensimmäiset merkit robottien käytöstä merkittävänä tuotantotekijänä näkyivät jo ennen 1990-luvun
lamaa (1985–1989). Digi-investointeja on tehty ja
robottien merkitys tuotannossa on alkanut näkyä
selvästi viime vuosina (2015–2019).
Teknologian kehittyessä aukeaa laajemmin mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen robottien
avulla. Robotit tekevät myös epämiellyttävämpiä
ja vaarallisempia työtehtäviä, mikä parantaa työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Näihin tehtäviin
voi olla vaikea löytää työntekijöitä ylipäätään.
Monet metalliteollisuuden pk-yritykset keskittyvät valmistamaan tilauksesta tehtäviä yksittäis
kappaleita ja lyhyitä sarjoja. Tämän kaltaisessa
tuotannossa ei ole kovinkaan helppo saavuttaa
tehokkuushyötyjä robottien ja automaation avulla.
Suuren volyymin massatuotannossa automaa
tion ja robottien käyttö on yleistynyt, ja niiden
luoma tuottavuuden kasvu on monen yrityksen
elinehto. Valmet Automotiven Uudenkaupungin
autotehtaan, Agcon Nokian moottoritehtaan tai
ABB:n Porvoon valokatkaisijatehtaan toiminta tuskin olisi kilpailukykyistä ilman mittavia panostuksia robotiikkaan.
Suomessa on muutamia robottien ja automaatio
järjestelmien toimittajia, jotka suunnittelevat ja
valmistavat robottinsa itse. Cimcorp tekee robotteja tuotannon ja jakelukeskusten automatisointiin. Blastman Roboticsin robotit suorittavat
hiekkapuhallusta. Pemamekin robotit ovat hitsaus
automaatiojärjestelmiä ja Veiston automatisoituja
sahatavaran tuotantolinjoja. Robottityöpisteitä
puolestaan valmistaa Fastems ja Valmet tekee
prosessiteollisuuden tuotannonohjausjärjestelmiä.

Muut sopimusalat
Teknologiasektoriin kuuluu sopimusalana pelti- ja
teollisuuseristysala. Siitä ei ole saatavana Tilastokeskukselta tietoja. Alan töitä ovat peltikattojen
ja sadevesijärjestelmien asentaminen, teollisuuden säiliöiden ja putkien eristäminen sekä niiden
päällystäminen pellillä. Lisäksi tehtäväksi tulevat
näihin liittyvät telinetyöt. Alalla on töissä tuhansia
ihmisiä ja sen liikevaihto yltää satoihin miljooniin
euroihin. Nesteen Porvoon öljynjalostamon mittava
huoltoseisokki on tuomassa alalle kysyntäpiikin
keväällä 2020.
Teknologiasektorin piiriin kuuluvat myös puolustusministeriön työpaikat.

Kuvio 8
Metalliteollisuuden
investoinnit, milj. €
Kuvio 7B
Viitevuoden
2017investoinnit,
hinnoin, vuoden
Metalliteollisuuden
milj. € 2018 tietoja ei saatavana
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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 2018:

13 700 (0 %)

Tuotanto 2018:

9,9 miljardia euroa (+28 %), (8 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

13,6 miljardia euroa (+6 %), (10 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

129 (-13)

Tavaravienti 2018:

6,32 miljardia euroa (+11 %)

Vientimaat 2018:

Alankomaat, Saksa, Ruotsi, Japani ja Yhdysvallat

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 2,9 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 56,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Metallien jalostukselle vuosi 2019 on ollut erittäin
vaikea. Tilastokeskuksen mukaan alan tuotanto
on elokuuhun mennessä vähentynyt 6 prosenttia. Vielä viime vuonna tuotanto kasvoi lähes
5 prosenttia. Koko vuodelle ennustamme 5 prosentin laskua ja ensi vuodelle 2 prosentin kasvua.
Alan työllisyys supistuu 1 prosentin molempina
vuosina 2019 ja 2020.
Varsinkin terästeollisuuden yritykset kärsivät monista ongelmista. Kauppasota ja varsinkin
Yhdysvaltojen terästullit ovat sekoittaneet markkinoita perinpohjaisesti. Vaikka Euroopan unioni
ei olekaan kauppasodan osapuoli, näkyvät vaikutukset voimakkaina juuri täällä. Tullimuurin taakse
jäänyt kiinalainen teräs tulvii Eurooppaan, mikä
on laskenut hintoja ja vähentänyt tuotantoa. EU on
vastannut ongelmiin esimerkiksi tuontikiintiöillä,
mutta toimet eivät ole onnistuneet poistamaan
markkinahäiriöitä. Maailman teräsmarkkinoita on
heiluttanut lisäksi varsinkin Kiinaan ja Indonesiaan
rakennettu huomattava lisäkapasiteetti.
Tuonnin lisääntymisen lisäksi eurooppalaisilla teräsmarkkinoilla on myös kysyntäongelmia.
Teräksen tuottajille erittäin tärkeä autoteollisuus on
ajautunut moniin vaikeuksiin ja rakentaminenkin
on hiljenemässä. Suomalaista metallien jalostusta
ovat vaivanneet myös tuotantohäiriöt.
Suomalaisen värimetallien jalostuksen tuotanto
koostuu kuparin, sinkin ja nikkelin jalostuksesta.
Näillä toimialoilla viimeaikaiset markkinahäiriöt
eivät ole olleet yhtä voimakkaita ainakaan toistaiseksi. Yritysten kannattavuus on pääsääntöisesti
erittäin hyvä.
Valimoiden tilanne on kohentunut konepajojen
tilanteen parannuttua. Tulevaisuuden näkymien
kannalta valimoihin investoidaan liian vähän.
Merkittävin syy tähän on metallien valun heikko kannattavuus. Kilpailu kuitenkin kiristyy, kun
uutta kapasiteettia rakennetaan kilpailijamaihin.
Suomen valimoteollisuuden suurista asiakkaista

esimerkiksi ruotsalaiset kuorma-autovalmistajat
Volvo ja Scania modernisoivat suurella rahalla omia
valimoitaan Ruotsissa.
Kuvio 10
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Taulukko 4

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
SSAB, Suomen yksiköt *

..

5 000

5 000

Outokumpu konserni

6 363

10 470

2 407

Ovako Imatra Oy Ab

214

617

617

Boliden Kokkola Oy

226

615

615

Boliden Harjavalta Oy

293

569

569

Componenta konserni

121

596

450**

Luvata Pori Oy

207

374

374

Norilsk Nickel Harjavalta Oy

890

300

300

86

277

277

319
89
117

266
228
221

266
228
221

Mäkelä Alu Oy
Aurubis Finland Oy
Purso Oy
OSTP Finland Oy

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Talouselämä 20/2019
** Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
teknologiasektori
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3.3. Metallituotteiden valmistus
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus

Tuotteet:

Metallirakenteet, metallisäiliöt, työkalut, metalliosat, laivapotkurit, aseet ja lukot

Tärkeimmät asiakkaat:

Rakentaminen sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistajat

Henkilöstön määrä 2018:

45 200 (+2 %)

Tuotanto 2018:

7,9 miljardia euroa (+17 %), (7 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

7,9 miljardia euroa (+7 %), (6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

4 342 (-66)

Tavaravienti 2018:

1,58 miljardia euroa (+38 %)

Vientimaat 2018:

Ruotsi, Norja, Viro, Alankomaat, Yhdysvallat, Saksa ja Venäjä

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 4,5 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 52,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Metallituotteiden valmistus jatkaa vuonna 2019
kasvuaan. Koneiden ja laitteiden menekki on hyvä, ja tämän toimialan yritykset toimittavat niihin
osia. Tänä vuonna kotimaisen rakentamisen kasvu pysähtyy ja kääntyy laskuun, joka jatkuu ensi
vuonna. Näin ollen rakentamisessa tarvittavien
metallirakenteiden kysyntä heikkenee. Arvioimme, että tänä vuonna tuotannon määrä kasvaa 2
prosenttia ja säilyy vuonna 2020 ennallaan. Työllisten määrä kasvaa tänä vuonna 1 prosentin ja
säilyy entisellään vuonna 2020.
Toimialalla on paljon yrityksiä, joskin niiden
määrä on vähentynyt viime vuosina. Monet niistä
ovat pieniä ja toimivat alihankkijoina. Niiden neuvotteluasema suhteessa päähankkijayrityksiin on
huonoina aikoina heikko, mutta paranee selvästi
hyvinä aikoina. Kun ajat ovat olleet huonot, päähankkijat ovat vetäneet alihankkijoilta tuotantoa
takaisin itselleen, siirtäneet alihankintojaan halvemman kustannustason maihin ja keskittäneet
niitä avaintoimittajille.
Alihankkija-asema altistaa alan yrityksiä raakaaineiden ja energian hintojen suhdannevaihteluista
johtuville riskeille. Viime vuosina toimialan yrityksillä on mennyt kokonaisuutta katsoen keskimäärin
paremmin kuin vielä muutama vuosi sitten. Omilla lopputuotteillaan markkinoilla olevat yritykset
näyttävät pärjäävän usein paremmin kuin puhtaat
alihankkijat. Metallituotteiden tuottajahinnat ovat
nousseet yli 3 prosenttia vuoden 2019 alkupuolella.
Yritysten toiminta on ollut kannattavaa, vaikka
vuotuiset ja yrityskohtaiset vaihtelut ovat olleet
suuria.
Konepajoilla menee Suomessa tällä hetkellä
vielä hyvin, joten alihankintatilauksia on konepajoilta saatavissa. Esimerkiksi metsä-, paperi- ja
kaivoskoneita sekä energia- ja logistiikkalaitteita
on mennyt edelleen kaupaksi niin kotimarkkinoille
kuin vientiinkin. Maatalouskoneiden kysyntä on
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Taulukko 5

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Fiskars konserni

1 118

7 620

1 130

Abloy Oy

202

730

730

Rolls-Royce Oy Ab

211

570

570

Ruukki Construction Oy

275

560

560

84

790

520

Rettig konserni

983

4 280

490

Parmarine Oy

67

440

440

223

2 140

400

78

440

380

102
190
225
45
48
43

380
420
1780
330
330
270

380
370
360
330
290
270

Stera Group konserni

Fortaco Group konserni
Teiskonen konserni
Metos Oy Ab
Sumitomo SHI FW Energia Oy
Peikko Group konserni
Komas Oy
Hydroline konserni
Konepaja Häkkinen konserni

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

pientä. Laivaan asennettavia laitteita myydään
paljon risteilijöitä rakentaville telakoille Suomeen ja
Eurooppaan. Rahtilaivojen rakentaminen on edelleenkin vähäistä.
Öljyalan kone- ja muita investointeja toteutetaan, koska öljyn hinta on kesästä 2017 lähtien ollut
taas korkeampi. Hinta tosin putosi hetkeksi loppuvuodesta 2018. Öljynporauslauttojen huoltoaluksiin
menee niihinkin jälleen laitteita. Wasco Coatings
Finland Oy sai keväällä 2019 osaltaan päätökseen
kaasuputken pätkien (Nord Stream 2) pinnoitustyöt.
Putkien toimitukset varastosta merelle Itämeren
kaasuputken rakennustyömaalle jatkuvat vuoden
2019 loppuun asti. Tämä on lisännyt toimialan vientiä elokuusta 2018 alkaen.
Tavaraviennin osalta alkuvuosi 2019 on ollut
selvästi vuotta aiempaa parempi. Muun muassa
metallirakenteita, aseita, lukkoja, säiliöitä sekä
ovia ja ikkunoita on mennyt vientiin viime vuotta
enemmän. Toimialan palveluvienti on vähäistä.
Vienti on kasvanut etenkin Venäjälle, mutta myös
Jordaniaan, Puolaan, Australiaan, Ranskaan ja
Norjaan. Tosin moniin muihin maihin vienti on
vähentynyt.
Fiskars Oyj valmistaa Raaseporissa työkaluja. Nykyisen monialayrityksen juuret ovat metalli
teollisuudessa. Metallituotteiden osuus on Fiskarsin
toiminnassa vähentynyt viime vuosien yritys
kauppojen seurauksena. Fiskars on myös luopunut
tänä vuonna Wärtsilän omistuksistaan jakamalla
sen osakkeet osakkeenomistajilleen.
Toimialalla on hyvin erityyppisiä yrityksiä.
Finelcomp Oy valmistaa Outokummussa metalli
koteloita ja pientarvikkeita, joista kootaan sähkön
jakelu- ja telelaitekeskuksia. Yrityksen liikevaihto
tilikaudella 2018 oli 14,2 miljoonaa euroa. Henkilöstöä yrityksellä oli 89. Toiminta on ollut kannattavaa ja yritys on palkannut tilikaudella 2018 lisää
työntekijöitä.
Ketjurauma Oy valmistaa Raumalla hitsattuja ja niitattuja kuljetinketjuja sekä lamelliketjuja
ja ketjupyöriä. Tuotteet menevät varsinkin puun
jalostusteollisuuden ja energiantuotannon käyttöön. Yrityksen liikevaihto tilikaudella 2018 oli 9,2
miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 37. Yrityksen
liiketoiminta on päässyt parina viime vuotena mukavaan kasvuun.

teknologiasektori
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3.4. Koneiden ja laitteiden valmistus
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus

Tuotteet:

Laivamoottorit, paperikoneet, nosturit, kaivoskoneet, vaihteet, hissit,
metsä- ja maatalouskoneet

Tärkeimmät asiakkaat:

Rakentaminen, paperi- ja elektroniikkateollisuus

Henkilöstön määrä 2018:

48 500 (+3 %)

Tuotanto 2018:

16,4 miljardia euroa (+15 %), (13 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

17,6 miljardia euroa (+6 %), (12 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

1 310 (-26)

Tavaravienti 2018:

8,09 miljardia euroa (+6 %)

Vientimaat 2018:

Venäjä, Yhdysvallat, Kiina, Saksa, Ruotsi, Australia, Indonesia, Alankomaat, Norja
ja Puola

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 9,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 42,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Koneiden ja laitteiden valmistus on jatkanut kasvuaan alkuvuonna 2019. Vienti on vetänyt viime
vuotta paremmin, mikä johtuu investointitavaroiden kysynnän hyvästä vireestä. Investoinnit
ovat vielä olleet hyvällä tasolla kaikilla toimialan
tärkeimmillä vientimarkkina-alueilla. Arvioimme tuotannon määrän vuonna 2019 kasvavan 3
prosenttia ja ensi vuonna edelleen 2 prosenttia.
Työllisten määrä vuonna 2019 kasvaa 1 prosentin
ja ensi vuonna 1 prosentin.
Alan yritysten määrä on ollut vähenemään
päin viime vuosina. Niistä monet suurimmat ovat
uudistaneet liiketoimintamallejaan siten, että toimitettujen laitteiden käytöstä, ylläpidosta, huollosta ja korjaamisesta on tullut yhä tärkeämpi osa
liiketoimintaa. Yritysten tase on keskimäärin noin
kaksinkertainen liikevaihtoon nähden, jolloin toimintaan sitoutuu merkittävästi pääomia. Alan yritysten vakavaraisuus on viime vuosina ollut hyvä
ja toiminta kannattavaa.
Toimialalla on muutamia yrityksiä, jotka
edustavat globaalistikin alansa huippua. Noin 40
prosenttia koko alan Suomen henkilöstöstä työskentelee kahdeksan suurimman yrityksen palveluksessa (ks. Taulukko 6). Nämä työllistävät lisäksi
huomattavasti omissa alihankkijaverkostoissaan.
Hankintoineen tämä ala ruokkii lähes kaikkia toisia
metallitoimialoja.
Koko alan tuotantoa tarkastellen metsä-, maanrakennus-, metsäteollisuus- ja kaivoskoneille on
yhä ollut menekkiä. Myös energia- ja logistiikkalaitteiden, kuten nosturien ja trukkien, myynti on
sujunut. Tämä perustuu talouden näihin päiviin
saakka jatkuneeseen hyvään vireeseen. Maatalouskoneiden kysyntä on tällä hetkellä vaatimatonta.
Laitteiden kysyntä risteilijöitä rakentaville telakoille on taattu useiksi vuosiksi eteenpäin. Toisille
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Taulukko 6

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Valmet konserni

3 325

12 530

4 970

Wärtsilä konserni

5 174

19 290

3 860

Kone konserni

9 071

57 360

2 430

Sandvik Mining and Construction Oy

1 044

2 010

2 010

Konecranes konserni

3 156

16 080

1 880

Metso konserni

3 173

13 150

1 840

Outotec konserni

1 276

4 010

1 320

Cargotec konserni

3 304

11 990

1 010

Ponsse konserni

612

1 690

990

Andritz Oy

506
101
453
101
220
181

850
800
790
530
1 450
770

850
800
790
530
520
500

Valtra Oy Ab
John Deere Forestry Oy
Moventas Gears Oy
Oras konserni
Raute konserni

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

telakoille tuotteiden myynnissä on haasteita, sillä
rahtilaivoja tilattiin vuonna 2018 taas vähän.
Vientiin menee karkeasti puolet alan tuotannosta. Vienti on kasvanut alkuvuonna 2019 edellis
vuodesta. Esimerkiksi paperikoneiden, nosturien,
maatalouskoneiden, murskaimien ja kaivoskoneiden
myynti ulkomaille on kasvanut. Palveluviennillä
on huomattava merkitys tälle toimialalle. Vienti on
kasvanut voimakkaasti erityisesti Yhdysvaltoihin,
Belgiaan, Venäjälle, Espanjaan, Kiinaan, Puolaan
ja Etelä-Koreaan. Joihinkin maihin vienti on vähentynyt.
Toimialalla on seitsemän isoa pörssiyhtiötä.
Ne ovat Kone Oyj, Wärtsilä Oyj, Konecranes Oyj,
Metso Oyj, Valmet Oyj, Cargotec Oyj ja Outotec Oyj.
Näiden konsernien yhteenlaskettu tilauskanta oli
syyskuun 2019 lopussa kymmenyksen suurempi
kuin vuotta aiemmin. Yritykset lisäsivät henkilöstönsä määrää Suomessa yhteensä 800 henkilöllä
vuonna 2018. Muut paitsi Wärtsilä ja Outotec ovat
kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kasvattaneet
liikevaihtoaan viime vuodesta. Koneen ja Metson
markkina-arvot olivat syyskuussa suuremmat kuin
vuotta aiemmin. Toisten yritysten markkina-arvot
olivat pudonneet.
Konecranesilla ja Outotecilla on ollut kannat
tavuushaasteita alkuvuonna. Kaikkien muiden liike
toiminta on ollut kannattavaa tammi-syyskuussa
2019. Wärtsilässä, Metsossa ja Koneessa on käyty
tai käydään kuluvan vuoden aikana yt-neuvottelut.
Wärtsilä kuitenkin rakentaa Vaasan Vaskiluodossa
käyttöönsä uusia tiloja tuotantoa ja T&K-toimintoja
varten.
Metson ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt yrityksen jakautumissuunnitelman ja päättänyt Metson osittaisjakautumisesta ja yhdistymisestä Outotecin kanssa. Outotecin ylimääräinen
yhtiökokous on hyväksynyt Outotecin ja Metson
(Metso Minerals) liiketoimintojen yhdistämisen.
Järjestelyjen toteutuessa on arviolta keväällä 2020
syntymässä kaksi pörssiyhtiötä. Metso Outotec käsittää Outotecin ja Metso Mineralsin liiketoiminnot,
joiden liikevaihto tilikaudella 2018 oli noin 3,8 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 14 000. Neles
käsittää Metso Flow Controlin liiketoiminnot, joiden
liikevaihto tilikaudella 2018 oli noin 0,7 miljardia
euroa ja henkilöstön määrä yli 3 000.
Toimialalla on monia erikoistuneita yrityksiä.
Ruotsalaiseen Dacke Industri -konserniin kuuluva Polarteknik Oy valmistaa Huittisissa junien
ovijärjestelmiä komponentteineen ja lisävarusteineen. Yrityksen liikevaihto oli 25,1 miljoonaa euroa
tilikaudella 2018. Henkilöstöä yrityksellä oli 122.
Polarteknikillä on mennyt parina viime vuonna
komeasti.

Oy Pumppulohja Ab valmistaa uppopumppuja, painesäiliöitä, vedensuodattimia ja muita tarvikkeita pumppaamoihin. Lohjalaisen yrityksen
liikevaihto tilikaudella 2018 oli 7,9 miljoonaa euroa.
Yritys työllisti kaikkiaan 45 henkilöä. Yrityksellä
menee oikein hyvin.
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3.5. Elektroniikkateollisuus
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus

Tuotteet:

Televiestintä-, säähavainto-, sairaala-, hammashoito- ja verkkolaitteet,
älykellot ja anturit

Tärkeimmät asiakkaat:

Televiestintä ja sähkölaitteiden valmistus

Henkilöstön määrä 2018:

21 600 (+2 %)

Tuotanto 2018:

10,7 miljardia euroa (+17 %), (9 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

14,9 miljardia euroa (+8 %), (10 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

564 (-12)

Tavaravienti 2018:

2,56 miljardia euroa (+5 %)

Vientimaat 2018:

Yhdysvallat, Kiina, Saksa, Alankomaat, Intia, Japani ja Ranska

Kannattavuus 2018:

Nettotulos -6,3 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 55,2 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Elektroniikkateollisuuden tuotanto ja vienti ovat
viime vuodet kasvaneet. Tilanne on muuttunut paremmaksi osin terveysteknologia- ja viestintälaitteiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Toimiala on
nykyisin kannattava. Arvioimme tuotannon määrän kasvavan tänä vuonna 2 prosenttia ja vuonna
2020 vielä 1 prosentin. Työllisten määrä kasvaa tänä
vuonna 1 prosentin ja säilyy ensi vuonna ennallaan.
Elektroniikan markkinat kasvavat. Digitalisaatio tuo sen yhä tärkeämmäksi osaksi kaikenlaisia
koneita ja laitteita. Elektroniikka yleistyy myös rakennuksissa ja kodin tarve-esineissä. Elektroniikan
osuus teknisten tuotteiden loppuhinnasta kasvaa.
Elektroniikkatuotteiden vienti on jatkanut kasvuaan alkuvuodesta 2019 vuotta aiempaan verrattuna. Esimerkiksi viestintä-, röntgen- ja analyysi
laitteiden sekä mittauslaitteiden ja -anturien vienti on kasvanut. Palveluvienti on erityisen tärkeä
tälle toimialalle. Elektroniikkatuotteiden vienti
on kasvanut alkuvuodesta 2019 varsinkin EteläKoreaan, mutta myös Kiinaan, Meksikoon, Japaniin ja
Alankomaihin. Vienti on vähentynyt moniin maihin.
Merkittävin yritys on Nokia Oyj, jonka palveluksessa työskentelee yli neljännes toimialan Suomen
henkilöstöstä. Yrityksen globaali liikevaihto pieneni pari prosenttia tilikaudella 2018. Toiminnan
kannattavuudessa on ollut haasteita 2010-luvulla.
5G-verkkoja on alettu rakentaa. Televerkko
markkinoita jaetaan nyt uudelleen, ja Nokian menestyminen kilpailussa jää nähtäväksi. Keväällä
2019 käytyjen yt-neuvottelujen päätteeksi Nokia
ilmoitti jälleen vähentävänsä henkilöstönsä määrää
Suomessa, tällä kertaa 280 henkilöllä.
Alalla on monia mielenkiintoisia pk-yrityksiä.
Genelec Oy valmistaa Iisalmessa korkealuokkaisia kaiuttimia ja lisätarvikkeita sekä kuluttajille
että ammattikäyttöön. Yrityksen liikevaihto tili
kaudella 2018 oli 26,6 miljoonaa euroa. Väkeä
Genelecin palkkalistoilla oli 154. Yrityksellä on
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mennyt viimeiset kymmenen vuotta hyvin ja se
on ollut kasvu-uralla.
Kuvio 3.5

Elektroniikkateollisuus
ja sähkölaitteiden valmistus, indeksi 2015=100
Kuvio 13
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Taulukko 7

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Nokia konserni

22 563

101 210

5 980

Planmeca konserni

749

2 760

1 270

Murata Electronics Oy

162

1 120

1 120

Vaisala konserni

349

1 820

1 100

Thermo Fisher Scientific Oy

203

890

890

GE Healthcare Finland Oy

257

690

690

63

680

670

Teleste konserni

250

1 360

480

Polar Electro konserni

166

1 400

450

Okmetic konserni

102

430

420

Bittium Technologies konserni

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

3.6. Sähkölaitteiden valmistus
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus

Tuotteet:

Sähkömoottorit, generaattorit, sähkökojeet, kaapelit, hitsauskoneet,
sähkökeskukset ja muuntajat

Tärkeimmät asiakkaat:

Rakentaminen sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistajat

Henkilöstön määrä 2018:

16 300 (+2 %)

Tuotanto 2018:

4,9 miljardia euroa (+7 %), (4 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

5,4 miljardia euroa (-1 %), (4 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

397 (-6)

Tavaravienti 2018:

2,81 miljardia euroa (+4 %)

Vientimaat 2018:

Saksa, Etelä-Korea, Yhdysvallat, Ruotsi, Tanska, Italia, Viro, Norja ja Kiina

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 6,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 45,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Sähkölaitteiden valmistus on jatkanut edelleen
kasvuaan tänä vuonna. Tähän on ollut syynä
kotimaisen ja eurooppalaisen rakentamisen viime
aikoihin saakka jatkunut hyvä suhdannetilanne.
Käynnissä olevat isot rakennushankkeet ovat piristäneet toimialaa. Tänä vuonna kotimaisen rakentamisen kasvu pysähtyy ja kääntyy laskuun.
Vienti on alkuvuonna vetänyt hieman viime vuotta
heikommin. Arvioimme, että vuonna 2019 tuotannon määrä kasvaa 2 prosenttia ja vuonna 2020 vielä
1 prosentin. Vuonna 2019 työllisten määrä kasvaa
1 prosentilla ja säilyy vuonna 2020 ennallaan.
Sähkölaitteiden tarve kasvaa teollisuuden automatisoituessa, sähköautojen yleistyessä sekä
energiantuotantolaitosten ja sähköverkkojen rakentamisen myötä. Raideliikennehankkeista, palvelin
keskusten rakentamisesta ja akkujen valmistuksesta näyttää tulevan nostetta toimialalle. Tampere
rakentaa raitiotietä, ja Google laajentaa Haminan
palvelinkeskusta. Valmet Automotive rakentaa
Saloon akkujen kokoonpanotehdasta, johon syntyy
syksyn ja ensi vuoden kuluessa yli 300 työpaikkaa.
Finnish Batteries on ilmoittanut perustavansa
akkutehtaan Janakkalaan.
Vienti on alkuvuonna 2019 ollut hieman viime vuotta alemmalla tasolla. Esimerkiksi sähkö
kaapelien, sähkökoneiden, vaihtovirtageneraattorien, kuristimien ja sähkökeskusten vienti on kasvanut. Palveluvienti on vielä pientä mutta kasvussa. Vienti on kasvanut erityisesti Alankomaihin,
Norjaan, Kiinaan, Yhdysvaltoihin, Britanniaan ja
Tanskaan. Useisiin maihin vienti on vähentynyt.
ABB Oy on alan tärkein yritys, ja se työllistää
noin kolmanneksen toimialan koko henkilöstöstä.
Lisäksi yrityksen alihankkijat työllistävät tuhansia
Suomessa. Päätoimipaikkoja ovat Helsinki, Vaasa,
Porvoo ja Hamina. Yrityksen liikevaihto kasvoi tilikaudella 2018 ja kannattavuus säilyi hyvänä. Yritys
on ilmoittanut, että Suomessa 500 henkilöä koskeva

sähköverkkojen liiketoimintojen uudelleenjärjestely
toteutuu vuonna 2020. Tämä toteutetaan ABB:n ja
Hitachin yhteistyönä.
Alalla on erikoistuotteita valmistavia yrityksiä. Esimerkiksi Neorem Magnets Oy valmistaa
Ulvilassa kestomagneetteja, joita käytetään etenkin sähkögeneraattoreissa ja sähkömoottoreissa.
Yrityksen liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2018, ja sillä on mennyt pitkään hyvin.
Henkilöstöä yrityksellä oli 58. Neorem Magnets
kuuluu saksalaiseen Vacuumschmelze GmbH & Co
-konserniin.
Taulukko 8

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
ABB Oy

2 274

4 890

4 890

Vacon Oy

267

750

750

Prysmian Group Finland Oy

361

590

590

90

550

450

Ensto Invest konserni

272

1 450

420

Kemppi Group konserni

Ouneva Group konserni

125

630

410

Teknopower konserni

95

500

380

VEO Oy

88

380

370

Eaton Power Quality Oy

105

280

280

Reka Kaapeli Oy

104

250

250

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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3.7. Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus

Tuotteet:

Henkilöautot ja linja-autot, niiden osat ja tarvikkeet, erikoisajoneuvot,
moottorikelkat sekä perävaunut ja puoliperävaunut

Tärkeimmät asiakkaat:

Kotitaloudet ja kuljetusalan yritykset

Henkilöstön määrä 2018:

9 900 (+14 %)

Tuotanto 2018:

2,0 miljardia euroa (+29 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

2,2 miljardia euroa (+12 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

234 (-1)

Tavaravienti 2018:

3,68 miljardia euroa (+20 %)

Vientimaat 2018:

Saksa, Ruotsi, Venäjä, Norja ja Ranska

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 2,7 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 31,8 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Valmet Automotive Oy:n Uudenkaupungin tehtaan nopea kasvuvaihe on tasaantumassa. Henkilöstömäärä kasvaa kuitenkin vuonna 2019 vielä
hiukan. Tällä hetkellä Uudenkaupungin tehtaalla
työskentelee 4 500 henkeä. Myös toimialan muiden
yritysten liikevaihto ja henkilöstö ovat kasvaneet
viime vuosina. Alan näkymät ovat synkkenemässä.
Suomessa tilanne on yhä parempi kuin esimerkiksi
Saksassa, jossa puhutaan jo autovalmistajien kriisistä. On mahdollista, että jatkossa ongelmat ulottuvat Uudenkaupungin autotehtaalle. Ennustamme
toimialan tuotannon kasvavan 2 prosenttia vuonna
2019 ja 4 prosenttia ensi vuonna. Työllisyys kasvaa
5 prosenttia tänä vuonna ja pysyy ennallaan ensi
vuonna.
Eurooppalaisten henkilöautonvalmistajien
vuosia jatkunut vahvan kasvun kausi on ohi.
Nissan, VW, Ford, Vauxhall ja BMW ovat esimerkkejä automerkeistä, joiden tuotannossa on
ilmoitettu työvoiman vähennyksistä. Vaikeuksien
taustalla on monia syitä. Eurooppalaiset auton
valmistajat ovat jättäneet huomioimatta tiukentuvat päästörajat ja liikenteen sähköistymisen.
Japanilaiset ja amerikkalaiset autonvalmistajat ovat ottaneet teknologisen johtoaseman. Jo
aiemmin useat yritykset kärsivät mainehaittoja
päästömanipulaatioihin liittyvissä skandaaleissa.
Toisaalta ongelmien taustalla on myös poliittisia syitä. Autoteollisuus kuuluu Ison-Britannian
EU-erosta eniten kärsiviin aloihin. Brexit aiheuttaa
vakavaa häiriötä rajoja ylittäville tuotantoketjuille, ja tulevaisuudessa Iso-Britannian tuotannon
kilpailukyky on vielä epäselvä. Autoteollisuus on
kauppasodan suurimpia kärsijöitä.
Ongelmat eivät kosketa ainoastaan Eurooppaa,
vaan maailmanlaajuisestikin autojen myynti on
laskussa ainakin väliaikaisesti. Suurin osa tämän
hetkisistä ongelmista korjaantuu tulevaisuudessa,
mutta eurooppalaisten autonvalmistajien voi olla
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vaikea säilyttää neljänneksen markkinaosuutensa maailmanlaajuisesta valmistuksesta. Jo tällä
hetkellä Kiinassa valmistetaan enemmän autoja
kuin Euroopassa.
Kuvio
Kuvio3.714
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Taulukko 9

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Valmet Automotive konserni

663

4 792

3 641*

Agco Power Oy

312

745

745

71

411

411

333

341

341

VAK Oy

57

304

304

Ab Ekeri Oy

54

219

219

Oy Närko Group Ab

55

233

200**

Carrus Delta Oy

27

188

188

Ei saatavana

Ei saatavana

Ei saatavana

Ab Närpes Trä & Metall Oy
BRP Finland Oy

SOE Bus Production Oy

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Talouselämä 20/2019
** Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

3.8. Muiden kulkuneuvojen valmistus
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus, Veneenrakennusteollisuus

Tuotteet:

Laivat, raideliikenteen kulkuneuvot, ilma-alukset, veneet ja
miehistönkuljetuskalusto

Tärkeimmät asiakkaat:

Laivanvarustamot, liikennelaitokset, puolustusvoimat ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2018:

7 500 (0 %)

Tuotanto 2018:

2,1 miljardia euroa (-3 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

2,0 miljardia euroa (-8 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

336 (-8)

Tavaravienti 2018:

1,00 miljardia euroa (-23 %)

Vientimaat 2018:

Saksa, Kypros, Tanska, Ruotsi ja Norja

Kannattavuus 2018:

Nettotulos -1,0 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 20,3 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Muiden kulkuneuvojen valmistus on kasvussa
etupäässä Turun telakan vahvan tilauskuorman
vuoksi. Suurimman osan muistakin toimialan yrityksistä tilanne on parantunut. Ennustamme, että
alan tuotanto kasvaa 10 prosenttia vuonna 2019
ja ensi vuonna vielä 5 prosenttia. Alan työllisyys
paranee 5 prosenttia vuodessa tänä ja ensi vuonna.
Meyer Turku Oy sai heinäkuussa jälleen uuden
miljarditilauksen, jonka seurauksena tilauskanta
ulottuu vuoteen 2025. Telakalla on käynnissä laaja investointiohjelma sekä koulutuspanostuksia.
Näillä toimilla tähdätään siihen, että telakalla
pystytään jatkossa valmistamaan vaativampia
aluksia nykyistä nopeammassa aikataulussa. Myös
henkilöstön määrä lisääntyy, mutta suurin osa
tuotannon kasvusta on tarkoitus saavuttaa parantamalla tuottavuutta.
Merivoimat tilasi neljä monitoimikorvettia
Rauman telakkaa pyörittävältä Rauma Marine
Constructions Oy:lta (RMC). Viimeistään tämän
tilauksen myötä telakan toiminta on vakaalla pohjalla ja tulevaisuus turvattu. RMC on viime aikoina
valmistanut lohkoja Turun telakalla rakennettaviin aluksiin. Seuraavaksi telakalla rakennetaan
Merenkurkun yhteysalus sekä Tallinkille autolautta.
Veneenvalmistajat ovat pärjänneet markkinoilla
kovasta kilpailusta huolimatta. Veneiden ostajat
ovat usein vaativia ja haluavat veneiltään uusia
teknisiä ratkaisuja ja korkeaa laatua. Alumiiniveneitä valmistava Inhan Tehtaat Oy työllistää
150 ihmistä etupäässä Ähtärin tehtaillaan. Yritys on uudistanut venevalikoimaansa ja samalla
se toteuttaa miljoonaluokan investointeja muun
muassa robotteihin ja automatisointiin. Tarkoitus
on tuotannon kaksinkertaistaminen nykyisellä
henkilöstömäärällä.

Kajaanissa junanvaunuja ja raitiovaunuja valmistavan Skoda Transtech Oy:n toiminta on kasvussa. Kasvun taustalla on yrityksen vahva asema
Suomen kasvavilla raitiovaunumarkkinoilla. Yritys
on onnistunut murtautumaan myös vientimarkkinoille. Yrityksen viimeisin kauppa käsittää lähi
liikenteen vaunutoimituksia Latviaan.
Taulukko 10

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Patria konserni *

476

2 791

2 626

Meyer Turku konserni

968

1 958

1 958

Arctech Helsinki Shipyard Oy

Ei saatavana

Ei saatavana

600**

Skoda Transtech Oy

Ei saatavana

550**

550**

Baltic Yachts Oy ***

40

280

280

Nautor Oy

45

245

245

Botnia Marin

39

219

219

Bella-Veneet Oy

48

150

150

Inhan Tehtaat Oy

25

144

144

Finnmaster Boats Oy

32

122

122

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Talouselämä 20/2019
** Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
*** Yrityksen oma ilmoitus

teknologiasektori

23

3.9. Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus, Tekninen huolto ja kunnossapito

Tuotteet:

Teollisuuden koneiden ja laitteiden huolto, korjaus ja asennus

Tärkeimmät asiakkaat:

Metalliteollisuus, paperiteollisuus, kemian teollisuus ja energian tuotanto

Henkilöstön määrä 2018:

20 300 (+2 %)

Tuotanto 2018:

3,4 miljardia euroa (+3 %), (3 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

2,9 miljardia euroa (+14 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

2 820 (+21)

Tavaravienti 2018:

0,26 miljardia euroa (+12 %)

Vientimaat 2018:

Yhdysvallat, Venäjä, Ruotsi, Kiina ja Saksa

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 3,7 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 32,9 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Teollisuuden ja energia-alan investoinnit ovat lisänneet huollon, korjauksen ja asennuksen määrää. Samalla työllisyys on parantunut. Kone- ja laiteinvestointien lisääntyminen on tasaantunut. Yritysten hyvä kannattavuus, halvat korot ja pula kapasiteetista
ylläpitävät investointeja lähivuosina. Ennustamme
tuotannon kasvavan 3 prosenttia vuonna 2019 ja
2 prosenttia vuonna 2020. Alan työllisyys kasvaa
2 prosenttia vuodessa.
Osa toimialan kasvusta perustuu yritysten ulkoistuspäätöksiin, joissa kunnossapitoa ja huoltoa
on siirretty näihin toimintoihin erikoistuneille yrityksille. Myös julkinen sektori on jatkanut toimintojensa ulkoistamista.
Millog Oy syntyi vuonna 2011, kun puolustus
voimat siirsi suuren osan kalustonsa kunnossa
pidosta tuolloin perustetulle yritykselle, jossa työskentelee 1 000 ihmistä ympäri Suomea. Millogin
lisäksi puolustuskalustoa huoltavat myös esimerkiksi Patria Oyj ja puolustusvoimat itse. Asejärjestelmät kehittyvät nopeasti ja ne perustuvat usein
huipputeknologiaan, mikä näkyy myös Millogin
työtehtävien vaativuuden lisääntymisenä.
Robotit ja automaation lisääntyminen luovat
huoltoon ja korjaukseen uutta työtä. Uudet ja moni
mutkaisemmat laitteet lisäävät kunnossapidolle
ja korjaukselle asetettuja osaamisvaatimuksia.
Toisaalta alan merkitys kilpailukyvylle lisääntyy,
sillä huollettu ja toimiva laitteisto on välttämätön
tehtaiden toimitusvarmuudelle ja laadulle.
Suomeen on syntynyt jonkun verran robottien
huoltoon keskittyneitä yrityksiä, joista suurin osa
on vielä pieniä. Robotteihin erikoistuneiden yritysten kasvun esteenä on ollut suurten teollisuus- ja
kunnossapitoyritysten vahva osaaminen. Esimerkiksi monikansallinen ABB on alalla vahva toimija.
Monesti laitetoimittaja haluaa pitää huoltotoiminnot
itsellään. Lapualainen 10 henkeä työllistävä Maint
Way Oy on sitä vastoin esimerkki perinteisestä
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konepajojen huoltoyrityksestä, joka on hakenut
kasvua myös Fanuc-merkkisten robottien huolloista
lähiseudullaan.
Kuvio
15
Kuvio 3.9
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Caverion konserni *

2 204

15 672

4 143

Maintpartner Group konserni **

165

1 825

1 100

Millog konserni

206

1 096

1 096

Efora Oy

206

951

951

Kone Hissit Oy

248

753

753

Finnair Technical Services Oy

124

706

706

Oy Botnia Mill Service Ab

61

386

386

Quant Sataservice Oy

40

368

368

Insta Automation Oy

59

367

367

Honeywell Oy

34

186

186

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Talouselämä 20/2019
** Yrityksen kotisivut

3.10. Metallimalmien louhinta
Sopimusalat:

Malmikaivokset

Tuotteet:

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

Tärkeimmät asiakkaat:

Metallin jalostus, erityisesti teräksen, nikkelin ja kuparin tuottajat sekä 		
koruteollisuus

Henkilöstön määrä 2018:

2 500 (+4 %)

Tuotanto 2018:

ei saatavana

Liikevaihto 2018:

1,1 miljardia euroa (+10 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

29 (+2)

Tavaravienti 2018:

0,40 miljardia euroa (-11 %)

Vientimaat 2018:

Sveitsi, Ruotsi, Saksa, Australia ja Kiina

Kannattavuus 2018:

ei saatavana

Vakavaraisuus 2018:

ei saatavana

Suomen suurimmat kaivokset toimivat Kittilässä,
Sotkamossa, Sodankylässä ja Kemissä. Näiden kaivosten toiminta on tällä hetkellä vakaalla pohjalla.
Pienemmiltä kaivoksilta on kuultu viime aikoina
sekä parempia että huonompia uutisia, mutta kokonaisuutena alan tilanne on hyvä. Ennustamme
tuotannon pysyvän tänä vuonna huoltoseisakeista johtuen viime vuoden tasolla, mutta kasvavan
vuonna 2020 jo 10 prosenttia. Työllisyys pysyy
ennallaan.
Malmien hinnat vaikuttavat voimakkaasti kaivosten kannattavuuteen ja jonkin verran myös toiminnan volyymiin. Tänä vuonna Terrafamen Sotkamon ja Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan kaivoksille
tärkeä nikkelin hinta on noussut voimakkaasti. Tämä on tervetullutta varsinkin Terrafamelle, sillä sen
kannattavuus on ollut alhainen ja se tarvitsee rahaa
suuriin investointeihin. Alkuvuonna yrityksen tulos
oli tappiolla nikkelin halpuuden ja huoltoseisokin
seurauksena. Lokakuussa nikkelitonnin hinta on
liikkunut 18 000 dollarissa, kun vuodenvaihteessa
hinta oli vielä noin 11 000 dollaria. Heinä-syyskuussa
yrityksen tulos nousi voitolliseksi.
Suomen kaivoksilla louhittavista metalleista kullan hinta on noussut hieman. Tämä ei kuitenkaan
ole estänyt Oriveden kultakaivoksen sulkemista.
Lakkauttamisen syynä on ympäristöluvan umpeutuminen. Kuparin hinta on puolestaan laskenut.
Pyhäsalmen kuparikaivoksen lakkauttamisen taustalla on malmin ehtyminen.
Automaation, etäkäytön ja robottien yleistyminen vähentää työvoiman tarvetta kaivoksissa. Kehitys saattaa jossain vaiheessa kiihtyä, sillä kaivos
koneiden valmistajat panostavat voimakkaasti
teknologian kehittämiseen. Lisäksi kaivosyritykset
haluavat paitsi kasvattaa työn tuottavuutta ja turvallisuutta myös säästää henkilöstökuluissa. Monia
työtehtäviä on jo automatisoitu. Siitä huolimatta

kaivosten työllistävä vaikutus on korkea. Esimerkiksi
Kittilässä ja Terrafamen kaivoksella työskentelee yli
1 000 ihmistä, joista osa työskentelee muilla aloilla,
kuten infrarakentamisessa ja kuljetusaloilla.
Kuvio 3.10
Kuvio 16
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Taulukko 12

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Terrafame Oy

326

669

669

Agnico-Eagle Finland Oy

202

503

503

Boliden Kevitsa Mining Oy

284

478

478

Outokumpu Chrome Oy *

542

455

455

Pyhäsalmi Mine Oy

131

198

198

Boliden Kylylahti Oy

66

107

107

Dragon Mining Oy

24

57

57

Endomines Oy

10

33

33

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Sisältää myös ferrokromitehtaan henkilöstöä

teknologiasektori
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4. Uudet läpimurrot nousemassa
pintaan
4.1. Tuotanto ja työllisyys
kemian sektorilla
Kemian sektorin ennusteemme käsittää kemianteollisuuden toimialojen tuotannon ja työllisyyden
muutokset. Kemianteollisuuden tuotannon voimakas kasvuvaihe hidastui vuonna 2018. Ennustamme, että tuotanto ei kasva myöskään vuonna 2019.
Seuraavana vuonna tuotanto laskee 3 prosenttia,
mikä johtuu öljynjalostamon suurhuollosta. Kemikaalien sekä kemikaalisten, muovi- ja kumi
tuotteiden valmistuksessa kasvu hidastuu. Työllisyys kasvaa 1 prosentin vuonna 2019 ja pysyy
ennallaan vuonna 2020.
Kemianteollisuus kytkeytyy kiinteästi moneen
talouden megatrendiin. Niitä ovat muun muassa
akkujen käytön yleistyminen sekä kiertotalouden
edistäminen. Kummassakin tarvitaan kemian
teollisuuden tuotteita ja ratkaisuja, ja suomalaisilla
yrityksillä on hyvät mahdollisuudet olla mukana
kasvussa. Suomesta löytyy useita akkujen valmistamisessa tarvittavia metalleja ja osaamista
niiden jalostamiseen. Kiertotalouteen Suomessa
on teknologioita muun muassa muovin kierrätykseen ja biomateriaalien hyödyntämiseen pakkaus
teollisuudessa.
Kemian sektorin toimialoista myös kenkien ja
nahkatuotteiden valmistus on kasvanut reippaaseen tahtiin useana vuonna peräkkäin. Alan tuotanto kasvaa vielä vuonna 2019, minkä jälkeen se
pysyy ennallaan vuoden 2020. Työllisyys kehittyy
huonommin ja kääntyy laskuun vuonna 2020.
Autoalalla odotellaan hallituksen linjauksia verotuksen uudistamiseksi. Uusien autojen kauppa on
ollut hidasta, koska kuluttajilla ei ole tietoa, miten
autoilua jatkossa verotetaan ja millaisia polttoaineita suositaan. Valtiovarainministeriö on asettanut
työryhmän, jonka tehtävänä on ”selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden näkökulmasta”. Tuloksia
on odotettavissa maaliskuussa 2021.

Kasvu hidastuu
Kemian sektorin kaikista pääluottamusmiehistä
(N=506) puolet edustaa kemian aloja ja puolet autoaloja. Kemian alojen pääluottamusmiehistä (n=254)
vastasi lähes puolet, joten suhdannekyselyn vastaus
prosentti oli hyvä (46 %). Lukuun ei ole laskettu mukaan autoalojen pääluottamusmiehiä (n=261), joista
kyselyyn vastasi hieman harvempi (42 %).
Kolmasosa kemian alojen pääluottamusmiehistä
arvioi, että työllisyys (35 %) ja tuotanto (32 %) ovat
parantuneet viimeisten kuuden kuukauden aikana
Taulukko 13

Liikevaihdon vuosimuutokset, vuosi 2018 ja alkuvuosi 2019
Liikevaihdon vuosimuutos, %

Teollisuuden liikevaihto
Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus

2018

2019
tammi-kesäkuu

6,2

4,4

0,2

3,5

Kemianteollisuus *

10,2

8,7

Kaupan liikevaihto

3,8

0,9

Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

3,3

-2,6

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus

5,2

0,4

Lähde: Tilastokeskus

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

Taulukko 14

Kemianteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *
2018

2019e*

2020e*

Tuotannon määrän muutos, %

0

0

-3

Työllisyyden muutos, %

1

1

0

Työtuntien muutos, %

1

1

-1

-1

-1

-2

Tuottavuuden muutos, %**
** Tuotanto työtuntia kohden

kemian sektori
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kemian aloilla. Lähes puolet vastaajista katsoo niiden molempien pysytelleen kevään tasolla. Viidesosa arvioi molempien heikentyneen työpaikallaan.
Lähitulevaisuudessa ei kemian aloilla tapahdu
ihmeitä työllisyyden osalta: työllisyyden näkee yli
puolet (59 %) pysyttelevän nykytasolla ja viidennes
arvioi työpaikallaan työllisyyden joko kasvavan
(22 %) tai laskevan (19 %). Tuotannon kasvua seuraavan kuuden kuukauden aikana odottelee reilu
neljännes (29 %) vastaajista, ja hieman harvempi
(23 %) ennakoi tuotannon laskevan.
Autoalojen pääluottamusmiehistä enemmistö (58 %) arvioi työllisyyden säilyneen ennallaan
viimeisten kuukausien aikana. Neljäsosa (23 %)
katsoo työllisyyden heikentyneen ja puolestaan
viidennes (19 %) parantuneen työpaikallaan. Arviot
kertovat aiempaa heikommista ajoista. Kolmasosa
(31 %) katsoo myynnin laskeneen viimeisen puolen vuoden aikana, ja tulevien kuuden kuukauden
mittaan myynnin laskua ennakoi kuudesosa (17 %).
Ennallaan viimeisten kuuden kuukauden aikana
autoalan myynnin arvioi säilyneen lähes puolet
(48 %) ja lähitulevaisuudessa nykytasolle jäävän
selvä enemmistö (72 %). Myönteisiä uutisia oli vain
osalla: parantuneesta tilanteesta raportoi viidesosa (22 %). Hyvät lähiajan näkymät odottavat
kymmenesosaa (11 %) autoalan yrityksistä.

Robotteja näkee linjastoilla
Suhdannekyselyn mukaan kemianteollisuuden
työpaikoista kolmasosalla (36 %) on käytössä robotteja. Kaikkiaan 42 vastaajan työpaikalla niitä
on tavallisesti käytössä muutamasta kymmeneen.
Robotit tekevät töitä monipuolisesti. Ne esimerkiksi
syöttävät kappaleita linjalle, liimaavat ja tulostavat painolevylle, annostelevat ainesosia, pakkaavat muovikelmuun ja lastaavat tuotteita lavoille.
Eräs pääluottamusmiehistä kertoo käytössä olevan
”lavaussoluja, automaattikuljettimia ja -trukkeja”.
Toinen kertoo: ”Puoliautomaattisia pinnoitustyöhön
käytettäviä robottilinjastoja on kaksi. Tarvitsevat
ihmisen apua eli eivät voi tehdä mitään ilman työntekijän läsnäoloa. Keventävät työtä.”
Robottien käytön merkitys on kemianteollisuuden tuotantoprosesseissa ollut joko suuri (31 %) tai
kohtalainen (38 %). Kemian sektorin työpaikoilla
ensimmäiset merkit robottien käytöstä merkittävänä tuotantotekijänä näkyivät jo 1990-luvun alussa (1990–1995). Investointeja on tehty ja robottien
merkitys tuotannossa on alkanut näkyä selvästi
viime vuosina (2015–2019).
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Kumialalla robotit taas kuljettavat aihioita,
käärivät rengasaihioitten päälle kumia sekä kuljettavat valmiita renkaita välivarastoon ja tuovat
niitä tarkistettavaksi. Autoalalla robotiikkaa ei
juurikaan käytetä.

Kuvio 17
Kuvio 9
Kemianteollisuuden investoinnit, milj. €
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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 2018:

1 700 (0 %)

Tuotanto 2018:

ei saatavana

Liikevaihto 2018:

0,3 miljardia euroa (+13 %), (alle 1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

167 (-12)

Tavaravienti 2018:

0,10 miljardia euroa (-4 %)

Vientimaat 2018:

Ruotsi, Norja, Venäjä, Intia, Viro, Kiina ja Saksa

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 15,2 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 83,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Suomen kenkien ja nahkatuotteiden tuotanto
määrään vaikuttavat sekä suhdanteet että julkiselta sektorilta saadut tilaukset. Varsinkin teollisuusja rakennusyritysten hankinnat ovat nostaneet
jalkineiden myyntiä. Alan tuotanto on ollut nousu
johteista vuodesta 2016. Arvioimme toimialan tuotannon kasvavan 4 prosenttia myös vuonna 2019,
mutta seuraavana vuonna kasvu pysähtyy. Alan
työllisyys pysyy vuonna 2019 edellisvuoden tasolla
ja supistuu 2 prosenttia vuonna 2020.
Alan suurimmat yritykset ovat Sievin Jalkine Oy sekä Ejendals Suomi Oy. Kumpikin on erikoistunut työ- ja turvajalkineiden valmistukseen,
mutta niiden valikoimista löytyy myös vapaa-ajan
kenkiä. Sievin Jalkineen tuotanto ja työllisyys ovat
kasvaneet vuoden 2019 alkupuoliskolla, kun työja turvajalkineiden myynti on jatkanut nousuaan.
Vapaa-ajan kengät myyvät nekin hyvin. Myös
Ejendalsille markkinatilanne on suotuisa: yritys
teki vuonna 2018 parhaan tuloksensa vuosikausiin.
Reinojen ja Ainojen tarina ei päättynyt niitä
valmistaneen PK Kappi Oy:n konkurssiin. Tapahtuneen jälkeen Finlayson Oy on ostanut tuotemerkit
ja siirtänyt tuotannon Italiaan. Suomi Kenkä Oy
on hankkinut tossujen valmistuksessa käytetyt
koneet. Suomi Kenkä on uusi yritys, joka aikoo
valmistaa Lieksassa muun muassa sisä- ja paljasjalkakenkiä. Yritys on kertonut suunnittelevansa
myös turvakenkien valmistamista.
Tällä hetkellä suurin vapaa-ajan kenkien
valmistaja Suomessa on Kuomiokoski Oy, jonka
Kuoma-kengillä on kysyntää etenkin talvisesonkina. Janita Oy lopetti tuotantonsa vuonna 2018.
Muun muassa telttoja, reppuja ja taisteluliivejä
valmistava Finn-Savotta Oy kasvattaa tuotantoaan. Syynä ovat valtion tilaamat erikoisteltat.
Finn-Savotan telttoja käytetään pakolaisten evakuoinnissa maailman kriiseissä. Finn-Savotan

teltat menevät kaupaksi myös Saksassa. Tuotantoa
on lisäksi Virossa. Yritys noudattaa Tekstiili- ja
muotialan työehtosopimusta.
Kuvio4.2
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Sievin Jalkine Oy

79

435

435

Kuomiokoski Oy

18

127

127

Ejendals Suomi Oy

51

119

119

Janita Oy

4

62

62

Furfix Oy

4

50

50

Finn-Savotta Oy *

4

100

40

Velj. Wahlsten Oy

5

32

32

Kokkolan Nahka Oy – Karleby Läder Ab

5

31

31

37

30

30

1

25

25

Oy FinnTack Ltd **
Golla Oy

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Yrityksen sopimusala Tekstiili- ja muotiala, tiedot Kauppalehti 26.10.2019
** Vuoden 2017 tiedot

kemian sektori

29

4.3. Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Sopimusalat:

Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus

Tuotteet:

Kaasuöljyt, moottoribensiini ja nestekaasut

Tärkeimmät asiakkaat:

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

Henkilöstön määrä 2018:

2 800 (0 %)

Tuotanto 2018:

9,0 miljardia euroa (+45 %), (7 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

9,2 miljardia euroa (+20 %), (6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

14 (0)

Tavaravienti 2018:

ei saatavana

Vientimaat 2018:

Ruotsi, Yhdysvallat, Saksa, Alankomaat, Belgia ja Iso-Britannia

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 1,3 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 40,5 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Tuotannon määrä Neste Oyj:n jalostuslaitoksissa Porvoossa ja Naantalissa on pysynyt tämän
vuosikymmenen ajan samalla tasolla. Ainoastaan
huoltotauot vaikuttavat merkittävästi bensiinin
ja dieselin tuotantoon. Ennustamme, että vuonna
2019 tuotanto kasvaa 1 prosentin, ja vuonna 2020
Porvoossa tehtävä suurhuolto laskee tuotantoa
10 prosenttia. Työllisyys ei muutu vuonna 2019, ja
vuonna 2020 se nousee 2 prosenttia.
Vaikka tuotannon määrässä ei ole tapahtunut kehitystä, sen rakenne ja kannattavuus ovat
jatkuvassa muutoksessa. Vuonna 2018 Neste teki
ennätyssuuren voiton, ja suunta on yhä ylöspäin:
alkuvuoden perusteella vuoden 2019 tuloksesta
näyttää tulevan vieläkin parempi. Syynä ovat biopohjaiset polttoaineet, joiden myyntikate on korkea.
Lisäksi niiden myynti on kasvanut kymmeniä prosentteja vuoden 2019 aikana. Jo noin 80 prosenttia
Nesteen voitosta syntyy biopolttoaineista.
Valtaosa Nesteen jalostamista polttoaineista
tehdään edelleen raakaöljystä. Tämäkin toiminta
on voitollista, vaikka myyntikate on ollut vuonna
2019 edellisvuotta pienempi. Siihen vaikuttaa Nesteen pääasiallisesti käyttämän venäläisen raakaöljyn hinta.
Yrityksen haasteena on kasvattaa huippu
kannattavien biopolttoaineiden tuotantoa. Tällä
hetkellä sen osuus on noin viidennes, ja tuotanto
kapasiteetti on täydessä käytössä. Esimerkiksi
lentokoneisiin tarkoitetun biopolttoaineen kysyntä
on kova. Neste laajentaa biopolttoaineiden tuotantoa, mutta investoinnit kohdistuvat sen ulkomailla
oleviin jalostamoihin. Suomessa valmistetaan noin
80 prosenttia Nesteen koko tuotannosta.
Neste käyttää biopolttoaineiden valmistamiseen kasviöljyjä ja eläinperäisiä rasvajätteitä.
Myös metsäteollisuudesta tuttu UPM-Kymmene
Oyj tuottaa biopolttoaineita Lappeenrannan
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jalostamollaan. Yritys on kertonut tekevänsä vuonna 2020 päätöksen, rakentaako se Kotkaan suuren
biojalostamon. Siellä raaka-aineena käytettäisiin
myös metsätalouden hakkuutähteitä. Uusiutuvien
raaka-aineiden kysynnän kasvu on maailman
laajuista, mikä voi nostaa niiden hintaa ja heikentää
kannattavuutta.
Kuvio4.3
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Taulukko 16

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Neste konserni

14 918

5 468

Ei saatavana

ExxonMobil Finland Oy Ab

19

94

94

STR Tecoil Oy

31

51

51

Oy Innogas Ab

7

35

35

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

4.4. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
Sopimusalat:

Kemian perusteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Tuotteet:

Lannoitteet, maalit, lakat, torjunta-aineet, pesuaineet, tekokuidut ja liuottimet

Tärkeimmät asiakkaat:

Sellu-, paperi- ja pakkausteollisuus, kunnallinen vesihuolto, energia-, elintarvikeja metalliteollisuus, kaivokset, rakentaminen, maatalous ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2018:

13 000 (+2 %)

Tuotanto 2018:

8,6 miljardia euroa (+16 %), (7 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

8,9 miljardia euroa (+5 %), (6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

297 (+5)

Tavaravienti 2018:

2,92 miljardia euroa (+2 %)

Vientimaat 2018:

Ruotsi, Saksa, Venäjä, Yhdysvallat, Kiina, Alankomaat ja Puola

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 10,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 59,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
on ollut Suomessa kasvu-uralla noin viisi vuotta.
Alalla valmistetaan monipuolisesti tuotteita, joita tarvitaan muilla toimialoilla. Siksi Suomen ja
maailmantalouden kasvun hidastuminen heijastuu
myös alan tuotteiden valmistukseen. Arvioimme,
että tuotanto kasvaa 2 prosenttia vuonna 2019 ja
1 prosentin vuonna 2020. Työllisyydessä muutokset
ovat pienempiä: tänä vuonna työllisyys lisääntyy
1 prosentin, ja ensi vuonna se pysyy samalla tasolla.
Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoilla on
suuri merkitys alan kannattavuuteen ja toisinaan
myös tuotantoon. Esimerkiksi maalinvalmistajien
raaka-aineet ovat kallistuneet. Tikkurila Oyj on
onnistunut siirtämään hinnannousun tuotteiden
hintoihin, mikä on parantanut yrityksen kannattavuutta. Maalialaan vaikuttavat myös kova kilpailu
sekä rakentamisen kasvun taittuminen. Tämä näkyy Tikkurilan laskevissa myyntiluvuissa. Toisen
suuren maalinvalmistajan, Teknos Oy:n, tuotannon
ennakoidaan laskevan.
Norjalaisomisteinen Yara valmistaa pääasiassa
erilaisia lannoitteita Uudessakaupungissa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä, jossa sillä on myös kaivos.
Yrityksen tuotanto on kasvanut verkkaisesti, ja
lähitulevaisuus on samansuuntainen. Fosforihapon
markkinahinta on laskenut, millä voi olla vaikutusta
yrityksen tulokseen.
Kobolttia ja nikkelisulfaattia jalostavat Freeport
Cobalt Oy ja Norilsk Nickel Oy ovat lisäämässä tuotantoaan. Niiden tuotteet ovat akkukemikaaleja,
joiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Freeport Cobaltin omistajaksi tuli keväällä belgialainen Umicorekonserni.
Kemira Oyj on alan suurin suomalainen yritys, mutta suurin osa sen tuotannosta tapahtuu
ulkomailla. Konserni keskittyy vedenkäsittelyssä

tarvittavien kemikaalien valmistukseen, ja vuosien varrella se on myynyt pois tähän kuulumattomia osia. Kesällä 2019 Kemira myi erilaisia veden
käsittelyn palveluita tuottaneen Kemira Operonin. Yrityksen kasvua ylläpitää Pohjois-Amerikan
liuskeöljytuotanto, jossa tarvitaan kemikaaleja
vedenpuhdistukseen.

Taulukko 17

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Borealis Polymers Oy

302

967

967

Yara Suomi Oy

745

862

862

2 593

4 810

821

Tikkurila konserni

561

2 908

562

Venator P&A Finland Oy *

123

453

453

Freeport Cobalt Oy

866

449

449

Oy Aga Ab

238

281

281

CP Kelco Oy

125

211

211

Kemira konserni

CABB Finland konserni

83

197

197

Taminco Finland Oy

122

123

123

Kiilto Family konserni

165

804

Ei saatavana

Teknos konserni

408

1 719

Ei saatavana

70

387

Ei saatavana

107

358

Ei saatavana

Lumene Holding konserni
Forcit konserni

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Vuoden 2017 tiedot
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4.5. Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Sopimusalat:

Kemian perusteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Tuotteet:

Lääkkeet ja niiden raaka-aineet

Tärkeimmät asiakkaat:

Terveydenhuolto, apteekit, maatalous, elintarviketeollisuus ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2018:

4 600 (0 %)

Tuotanto 2018:

2,3 miljardia euroa (+4 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

2,3 miljardia euroa (+1 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

30 (-1)

Tavaravienti 2018:

ei saatavana

Vientimaat 2018:

Belgia, Saksa, Venäjä, Yhdysvallat, Ranska, Ruotsi ja Sveitsi

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 59,9 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 63,9 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Lääketeollisuus tuplasi tuotantonsa Suomessa
vuosina 2008–2017, mutta sen jälkeen kasvu on
hyytynyt. Alalla on kaksi suurta yritystä, joiden
tilanteet ja näkymät eroavat toisistaan. Orion Oyj
hakee uutta kasvun kaavaa. Ulkomaiseen konserniin kuuluva Bayer Oy jatkaa tutulla menestys
reseptillään. Toimialan tuotannon ja työllisyyden
arvioimme pysyvän ennallaan vuonna 2019 ja kasvavan 1 prosentin vuonna 2020.
Bayer valmistaa Turussa Mirena-hormoni
kierukoita, joita myydään vuodessa noin miljardilla
eurolla. Niiden kysyntä kasvaa vuosi vuodelta.
Lääketeollisuudessa patenteilla on suuri merkitys,
sillä niiden avulla yritys saa katetta tekemälleen
tuotekehitykselle. Bayerin nettotulosprosentti oli
huikeat 60 vuonna 2018. Mirenan patenttisuoja
kestää vielä noin kymmenen vuotta.
Myös Orion tekee erinomaista tulosta. Konsernin nettotulosprosentti on ollut pitkään noin 21.
Orionin liikevaihto sen sijaan on laskenut viime
vuosina. Yksi syy tähän on patenttien umpeutuminen Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetuissa
lääkkeissä, ja siitä johtuva kilpailun lisääntyminen.
Toinen syy on uusien menestyslääkkeiden puuttuminen. Orionin ja Bayerin yhdessä kehittämä
eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu Nubeqa-lääke
sai kesällä myyntiluvan Yhdysvalloissa. Yritykset
odottavat, että lääkkeellä on mahdollisuus päästä
jopa miljardin euron myyntilukuihin. Se vie kuitenkin vuosia.
Silmälääkkeitä valmistaneen Santen Oy:n Tampereen tehdas siirtyi lokakuussa 2019 uudelle omistajalle. Tehtaan osti NextPharma Oy, joka kuuluu
eurooppalaiseen konserniin. Omistajanvaihdos
tuo mukanaan investointeja. NextPharma on ilmoittanut, että Tampereelle tulee uusi valmistus
linja. Santenin liikevaihto supistui vuonna 2018,
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ja investoinnin tarkoituksena on laajentaa tehtaan
tuotantoa.
Suomen lääketeollisuudessa on tällä hetkellä
useita innovatiivisia yrityksiä, jotka ovat kasvattamassa alan tuotantoa. Yksi esimerkki on Nanoform
Finland Oy, joka aloittaa vuonna 2019 nanonisoitujen eli kutistettujen lääkeaineiden valmistamisen
Helsingissä.
Taulukko 18

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Orion konserni

978

3 179

2 485

Bayer Oy

956

775

775

Santen Oy

188

392

392

Vitabalans konserni

29

192

192

PCAS Finland Oy

26

113

113

Oy Medix Biochemica Ab

21

97

97

MAP Medical Technologies Oy

15

42

42

Cytomed Oy
Hankintatukku Arno Latvus Oy

4

21

21

18

Ei saatavana

Ei saatavana

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

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 2018:

13 300 (+2 %)

Tuotanto 2018:

3,2 miljardia euroa (+5 %), (3 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

3,6 miljardia euroa (+7 %), (3 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

515 (-6)

Tavaravienti 2018:

1,59 miljardia euroa (+10 %)

Vientimaat 2018:

Ruotsi, Saksa, Venäjä, Norja ja Iso-Britannia

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 10,4 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 49,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Vilkas rakentaminen on kasvattanut erilaisten
rakennusmuovien kysyntää viime vuosina. Rakentamisen kasvu näyttää pysähtyneen korjausrakentamista lukuun ottamatta. Tavara- ja elintarvikepakkausten valmistuksessa näkymät ovat
yhä kohtalaiset. Arvioimme, että tuotanto kasvaa
2 prosenttia vuonna 2019 ja ensi vuonna 1 prosentin. Työllisten määrä kasvaa 1 prosentin tänä
vuonna ja ensi vuonna määrä pysyy ennallaan.
Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä koskeva asetus tuli voimaan marraskuun alussa. Niiden kiinteistöjen lukumäärästä, joissa asetuksen
vaatimat korjaukset ovat vielä tekemättä, ei ole
tarkkaa tietoa saatavilla. Monissa arvioissa puhutaan vähintään 100 000 asunnosta ja kesämökistä.
Tämä kasvattaa tarvetta erilaisille jätevesijärjestelmille. Kuinka aktiivisesti ja nopeasti kiinteistöjen omistajat toteuttavat muutokset, on jo toinen
asia. Onhan ensimmäinen jätevesiasetus annettu jo
vuonna 2003, joten aikaa muutosten tekemiseen on
ollut. Asetusta myös on muokattu ja toimeenpanoa
lykätty useasti vuosien varrella.
Rakennusteollisuus ry arvioi, että 2020-luvulla
on vuosittain tarve tehdä putkiremontti noin
30 000 asuntoon. Vesi- ja viemäriputkille sekä
muille muovikomponenteille on hyvin kysyntää
tulevina vuosina.
Kotitalouksien muovinkierrätysmäärät ovat
kasvaneet voimakkaasti. Suomen Uusiomuovi
Oy:n mukaan kotitalouksilta kerättiin vuonna 2018
pantittomia muovipakkauksia noin 12 000 tonnia.
Tänä vuonna määrää kasvaa lähes 20 000 tonniin. Keräysmäärät jatkavat kasvua lähivuosina,
kun taloyhtiöille tulee uusia velvoitteita järjestää
pakkausmuoveille erilliset keräysastiat. Monissa
kunnissa nämä velvoitteet ovat jo voimassa.

Nokian Renkaat Oyj:n yt-neuvottelut päättyivät
lokakuussa. Niiden seurauksena 41 työsuhdetta
päättyy henkilöautojen renkaiden valmistuksessa.
Lisäksi lomautuksia laajennetaan loppuvuonna,
ja ne jatkuvat myös vuonna 2020. Henkilövähennysten taustalla sanotaan olevan rengas- ja auto
markkinoiden hiljentyminen Euroopassa.

Taulukko 19

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Nokian Renkaat konserni

1 596

4 790

1 769

Uponor konserni

1 196

4 074

611

Wipak Oy

146

466

466

Medisize Oy

82

464

464

Bright Maze konserni

64

451

451

210

522

411

Teknikum-Yhtiöt konserni

68

578

370

Bemis Valkeakoski Oy

76

278

278

Meltex Oy Plastics

83

245

245

Exel Composites konserni

97

647

236

Rani-Plast konserni

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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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, rakennusteollisuus,
veneteollisuus ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2018:

2 500 (tieto ei vertailukelpoista)

Liikevaihto 2018:

0,7 miljardia euroa (tieto ei vertailukelpoista), (alle 1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

115 (+4)

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 1,7 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Lasiteollisuus on päässyt nauttimaan kahdesta
piristysruiskeesta: sekä ajoneuvo- että rakennus
teollisuus ovat lisänneet tilauksiaan. Alan keskeisten yritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2018. Niiden
vaikutus on kuitenkin heikentymässä. Ennustamme, että alan liikevaihto kasvaa 3 prosenttia vuonna
2019 ja 1 prosentin seuraavana vuonna. Työllisyyden
arvioimme laskevan 1 prosentin molempina vuosina
2019 ja 2020.
Ajoneuvolasien valmistajia on useita, joista suurin on Pilkington Automotive Finland Oy. Yrityksen kumpaakin tehdasta Laitilassa ja Tampereella
laajennetaan ja tuotanto on kasvussa. Ajoneuvojen
laseja valmistavat myös Saint-Gobain Glass Finland
Oy ja Finn Lamex Safety Glass Oy. Kummankin
liikevaihto kasvoi vuonna 2018. Suomalaisten tehtaiden kilpailukyky on ollut hyvä, ja ne ovat pärjänneet kansainvälisesti kilpaillulla alalla. Alalla on
tehty myös ansiokasta tuotekehitystä.
Toimialalle tilastoidaan rakennuslasien kuten
turva- ja lämpölasien valmistajat. Niistä voimakkaimmin on kasvanut Best Glass Oy. Muita valmistajia ovat muun muassa Finnglass Oy, joka on
laajentamassa tuotantotilojaan, sekä Jaakko-Tuote
Oy, jolla on myös ajoneuvolasituotantoa. Rakennuslasien tuotannon kasvu on hidastumassa.
Fiskars-konserniin kuuluva Iittalan lasitehdas
valmistaa käyttö- ja taidelasia. Tehtaan tuotanto
on ollut tasaista. Iittala ja muut pohjoismaiset lasija keramiikkatuotemerkit pärjäävät tällä hetkellä
parhaiten Fiskarsin laajassa tuotevalikoimassa. Sen
sijaan puutarhatuotteiden ja englantilaisten brändien myynti on laskusuunnassa.
Ahlstrom-Munksjö-konserni valmistaa kuitutuotteita eri materiaaleista. Suomessa sillä on tuotantoyksiköt Mikkelissä ja Karhulassa, joissa syntyy
lasikuitua teollisuuden tarpeisiin. Näiden toimintojen liikevaihto lähti laskuun vuosina 2017–2018
muutaman kasvuvuoden jälkeen.
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Kuvio 21
Kuvio 4.7

Lasin ja lasituotteiden valmistus
Lasin
ja lasituotteiden
valmistus
Liikevaihto,
milj. euroa
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Taulukko 20

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Fiskars Finland Oy Ab

435

1 130

1 130

Pilkington Automotive konserni

114

600

600

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy *

63

188

188

Jaakko-Tuote Oy

15

153

153

Saint-Gobain Glass Finland Oy

18

93

93

Tambest Glass Solutions Oy

15

75

75

Finn Lamex Safety Glass Oy

11

73

73

Rakla Tampere Oy

8

48

48

Lasiliiri Oy

7

41

41

Lasiluoto Oy

6

23

23

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

4.8. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA, HUOLTO JA KORJAUS
Moottoriajoneuvojen kauppa
Sopimusalat:

Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta, 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 2018:

15 900 (+3 %)

Liikevaihto 2018:

12,2 miljardia euroa (+4 %)

Yritysten lukumäärä 2018:

2 288 (-3)

Kannattavuus 2018:

Nettotulos: 1,7 %, tyydyttävä

Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto
Sopimusalat:

Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta, Autonrengasala

Tuotteet/palvelut:

Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen huolto, mekaaninen- ja vauriokorjaus 		
sekä varustelu, renkaiden korjaus

Tärkeimmät asiakkaat:

Yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2018:

15 500 (+3 %)

Liikevaihto 2018:

3,3 miljardia euroa (+5 %)

Yritysten lukumäärä 2018:

5 962 (-118)

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 3,2 %, tyydyttävä

Henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet
selvästi viime vuodesta. Samoin talouden yleinen epävarmuus heikentää alan näkymiä. Siksi
arvioimme, että alan työllisyys kääntyy lievään
laskuun ensi vuonna.
Uusia henkilöautoja on rekisteröity lokakuun
loppuun mennessä 97 229 kappaletta, joka on
8 375 (-8 %) vähemmän kuin viime vuonna samaan
aikaan. Viime vuonna kauppaa kiihdytti romutuspalkkio. Palkkiota ei ole kuitenkaan kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Toisaalta, autokaupan

verotukseen ja tukiin tehtävät muutokset tuleekin
tehdä ennakkoon varoittamatta, jottei autokauppa
hyydy muutosta odotettaessa.
Pakettiautojen rekisteröintien määrä (12 554
kappaletta) on 3 prosenttia viime vuotta jäljessä. Kuorma-autoja (3 503, +8 %) ja linja-autoja
(475, +11 %) on rekisteröity viime vuotta enemmän.
Autoalalla on tehty useita toimintojen uudelleen
järjestelyjä kesän ja syksyn aikana. Näiden sekä
uusien autojen hidastuneen kaupan takia on käyty
myös yt-neuvotteluja henkilöstön vähennyksistä.

Kuvio 22

Kuvio 23

Moottoriajoneuvojen
kauppa
Kuvio 4.8 (Moottoriajoneuvojen kauppa)
Kauppa ja liikevaihto, trendisarja 2015=100
Kauppa ja liikevaihto, trendisarjat (2015=100)

Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto
Kauppa ja liikevaihto, trendisarja 2015=100
Kauppa ja liikevaihto, trendisarjat (2015=100)
Kuvio 4.9
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Keskon omistamat K-Auto ja K-Caara vähentävät
yhteensä 180 henkeä, joista 100 irtisanomisina.
Muita yt-neuvotteluita käyneitä yrityksiä ovat
muun muassa Kauppahuone Laakkonen, Autotalo
E. Hartikainen ja Käyttöauto.
Linja-autoliikennettä sähköistetään lain
säädännön keinoin. EU hyväksyi kesäkuussa puhtaiden ajoneuvojen direktiivin, jonka tarkoituksena
on lisätä vähäpäästöisten ja päästöttömien ajoneuvojen käyttöä. Direktiivi muun muassa määrää
kiintiöt sähköbusseille kaupunkien joukkoliikenne
hankinnoissa.
Vuosina 2021–2025 hankittavista kaupunki
liikenteen busseista vähintään 20,5 prosenttia
tulee olla päästöttömiä, eli käytännössä sähkökäyttöisiä. Vuoteen 2030 mennessä sähköbussien
osuus tulee kasvamaan 29,5 prosenttiin. Tästä
huolimatta kestää vielä kauan ennen kuin sähkö
busseilla on merkittävä osuus kaupunkien julkisesta liikenteestä. Syyskuussa 2019 tieliikenne
käyttöön oli rekisteröity 56 täyssähköistä linjaautoa.
Käytettynä maahantuotiin vuonna 2018
ennätysmäärä moottoriajoneuvoja. Tänä vuonna
tahti on entisestään kiihtynyt ja ennätykset menevät jälleen uusiksi. Henkilöautoja tuotiin viime
vuonna lähes 40 000 kappaletta, joista yli puolet
Ruotsista. Tänä vuonna syyskuuhun mennessä
on maahantuotu yli 33 000 henkilöautoa, joka on
17 prosenttia viime vuotta enemmän.
Pakettiautoja on maahantuotu lähes 3 800
kappaletta, jossa on kasvua 21 prosenttia viime
vuodesta. Pakettiautoistakin selvä enemmistö
(66 %) tuodaan Ruotsista.
EU:n asettamat polkumyyntitullit uusille kiinalaisille kuorma- ja linja-auton renkaille vaikutti
voimakkaasti Kiinasta tuotujen renkaiden määrään. Vuonna 2017 renkaita tuotiin yli 100 000
kappaletta. 2018 määrä romahti kolmannekseen.
Elokuussa 2019 tuotujen renkaiden määrä oli yli
38 000, joten tuonti on jälleen selvässä kasvussa.
Tuodut renkaat ovat myös aiempaa halvempia.
Alkuvuonna tuotujen renkaiden arvo on yli neljänneksen viime vuoden vastaavaa ajankohtaa
alhaisempi. Tämä tietää kovempaa kilpailua pinnoitetuille renkaille. Laadukkaat pinnoitetut renkaat ovat sekä ympäristön että käyttäjän kannalta varsin taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto.
Pinnoitus vaatii hyvän ja kestävän rungon.
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Taulukko 21

Moottoriajoneuvojen kauppa
Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto
M€
Veho konserni

Henkilöstöä
Suomessa

1 167

1 500

Kauppahuone Laakkonen konserni

681

1 168

K Caara Oy

450

623

Vianor Oy

127

689

E. Hartikainen Oy

227

704

Käyttöauto Oy

354

576

Scania Suomi Oy

286

607

Länsiauto konserni

319

565

Autokeskus Oy

328

501

Wetteri Yhtiöt konserni

277

485

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

Taulukko 22

Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto
Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä
M€ Suomessa
Raskone Oy

68

474

Autoklinikka-yhtiöt Oy

36

300

Incar Oy

36

255

Atoy Power Oy

24

176

VAK Huoltopalvelut Oy

19

175

Assistor Oy Ab

36

170

Semaster Oy

16

162

Raskaspari Oy

26

103

Suomen Autohuolto Oy

11

82

HF-Autohuolto Oy

15

75

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

4.9. Muu valmistus

Kemian sektoriin kuuluu keramiikan ja jalometalli
tuotteiden valmistus. Näiden alojen tuotannosta
ja työllisyydestä ei ole saatavana tilastotietoja.
Keramiikan valmistus kuuluu lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimuksen piiriin. Jalometallituotteiden valmistus kuuluu jalometallialan työehtosopimuksen piiriin.

Muut
Sektoriin kuuluvat myös harja- ja sivellinalat
ja veneenrakennusteollisuus, jotka ovat pieniä sopimusa loja. Niitä ei ole erikseen tilastoitu Tilastokeskuksen toimialaluokituksissa. Siksi
aloista ei ole saatavissa tilastotietoja. Veneen
rakennusteollisuutta on käsitelty luvussa 3.8.

Keramiikkateollisuus
Keramiikan tuotantoa on enää vähän, vaikka Suomella on vahva teollisen muotoilun perinne. Posiolla
keramiikkaa valmistava Pentik Oy on ollut tällä
vuosikymmenellä vaikeuksissa. Kansantalouden
myötätuuli ei ole tarttunut Pentikin tuotteiden kysyntään, ja yrityksen liikevaihto on laskenut. Pentik
aikoo panostaa vientimarkkinoille ja verkkokaupan
kehittämiseen. Fiskars-konserni on sen sijaan siirtänyt kaiken keramiikkatuotannon ulkomaisille
sopimusvalmistajille.
Sveitsiläiseen konserniin kuuluva Geberit
Production Oy valmistaa Raaseporissa saniteetti
posliinia. IDO-tuotteistaan tunnettu tehdas on
robotisoinut tuotantoaan ja kasvanut. Vuonna
2018 yrityksen liikevaihto laski, mutta syksyllä
2019 tehtaan tuotanto oli kasvusuunnassa.
Takkoja ja muita tulisijoja valmistavan
Tulikiven liikevaihto ja henkilöstön määrä on pudonnut vuodesta toiseen. Yrityksen tuotteet menevät paremmin kaupaksi Keski-Euroopassa kuin
Suomessa. Tulikiven vuolukivivarantojen yhtey
destä on löydetty myös talkkimalmiesiintymä,
jonka hyödyntämistä yritys selvittää.

Jalometalliala
Korujen ja kultasepäntuotteiden kaupassa nähtiin
pientä valonpilkahdusta, kun myynti lähti kasvuun alkuvuonna 2019. Heikkenevät suhdanteet
eivät kuitenkaan lupaa hyvää jalometallituotteiden
valmistajille. Alan yritykset ovat jo pitkään joutuneet sopeuttamaan toimintojaan, kun tuotteiden
kysyntä on heikentynyt.
Kulutustottumukset ovat muuttuneet, eikä kultasepäntuotteita osteta entiseen malliin.
Joulun lahjamyynti on alan suurin vuosittainen
myyntipiikki ja tärkeä yritysten kannattavuuden
kannalta. Sekään ei enää vedä kuten aikaisemmin.
Kunniamerkit ja muut palkinnot ovat tuoteryhmä,
joka sekin odottaa yhä uutta tulemistaan.

kemian sektori
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5. Menestys kiinni puuraaka-				
aineesta

5.1. Tuotanto ja työllisyys
puutuotesektorilla
Puutuotesektorin lähitulevaisuus näyttää hieman
aiempaa haastavammalta. Sen tuotanto ja henkilöstön määrä vähenevät tänä ja ensi vuonna.
Puutuotteiden valmistuksen tuotanto ja henkilöstön määrä vähenevät, mutta huonekalujen valmistuksen tuotanto ja henkilöstön määrä lisääntyvät
(Taulukko 24).
Puutuotesektorin tuotanto kääntyi vuodesta
2016 lähtien kasvuun, jota riitti kesään 2019 asti.
Tähän oli syynä kotimaisen rakentamisen ja viennin tuoma vetoapu. Nyt on käsillä rakentamisen
suhdannekäänne, jonka vuoksi puutuotteiden kotimainen kysyntä vähenee. Matala korkotaso hillitsee
suhdannekäännettä kuten myös korjausrakentamisen jo pidempään jatkunut kasvu.

Taulukko 23

Liikevaihdon vuosimuutokset, vuosi 2018 ja alkuvuosi 2019
Liikevaihdon vuosimuutos, %
2018

2019
tammi-kesäkuu

Teollisuuden liikevaihto

6,2

4,4

Puutuotteiden valmistus

1,8

0,9

Huonekalujen valmistus

8,8

6,0

Lähde: Tilastokeskus
Taulukko 24

Puutuoteteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet *
2017

2018e*

2019e*

Tuotannon määrän muutos, %

3

-1

-1

Työllisyyden muutos, %

1

-1

-1

Työtuntien muutos, %

1

-1

-2

Ennusteet

Tuottavuuden muutos, %**

2

0

1

Puutuotesektorin kaikista pääluottamusmiehistä
(N=232) vastasi suhdannekyselyyn puolet, joten
vastausinto oli oikein hyvä (50,9 %). Vaikka kyselyyn vastanneista noin puolet katsoi työllisyyden
(53 %) ja tuotannon (47 %) pysyneen ennallaan,
näyttää nykytilanne ja tulevaisuus monen työ
paikalla huolestuttavalta. Erityisen heikot näkymät
ovat sahoilla ja vaneritehtailla.
Työpaikkansa työllisyyden arvioi laskeneen viime keväästä reilu neljäsosa (29 %) ja työpaikkansa
tuotannon hiipuneen yhtä usea (28 %). Vain vajaa viidesosa (18 %) työpaikoista on edellisen puolen vuoden aikana parantanut työllisyyttään ja
neljäsosa (25 %) tuotantoaan.
Seuraavan puolen vuoden aikana odotus paremmasta ei täyty monella puutuotealan työpaikalla:
joka kolmas arvioi työllisyyden (34 %) ja vielä
useampi tuotannon (37 %) heikkenevän. Myönteistä kerrottavaa lähitulevaisuuden työllisyyttä
koskien on vain harvalla (11 %). Tuotannon kasvua

** Tuotanto työtuntia kohden

seuraavien kuuden kuukauden aikana ennustaa vain
kuudesosa (18 %) sektorin pääluottamusmiehistä.

Robotteihin ja automaatteihin investoitu
Suhdannekyselystä selviää, että puutuotesektorin
työpaikoista noin viidesosalla (22 %) on robotteja
käytössä. Robotit muun muassa nostavat levyjä,
poraavat, hiovat, maalaavat, liimaavat, työstävät,
asettavat ripoja ja paketoivat ikkunatuotteita muovi
kelmuun. Jotkut robotit tekevät laaduntarkkailua
optisilla silmillään. Eräs pääluottamusmiehistä kertoo: ”Maalauksessa käytetään robotteja ja ovilehtien
liimauksessa ja alumiiniosien työstössä.”
Robottien käytön merkitys on puutuo
t e
teollisuuden tuotantoprosesseissa ollut joko suuri
(20 %) tai kohtalainen (44 %). Puutuotteiden
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valmistuksessa voitaneen puhua tuotannon automatisoinnista ennemmin kuin robotiikasta. Tuotantoa
on automatisoitu jo kymmenien vuosien ajan. Tämä
näkyy kyselyn tuloksissa: robottien ja automaattien
käyttö alkoi näkyä merkittävänä tuotantotekijänä
vuosikymmen sitten (2010–2014). Viime vuosina
merkitys on kasvanut entisestään (2015–2019).
Investointeja on tehty enenevästi automatiikkaan
ja robotiikkaan.

Haasteita riittää
Puutuotteiden vienti on huomattavaa ja niitä valmistavat yritykset käyvät kovaa kilpailua vientimarkkinoilla. Vienti on kääntynyt laskuun.
Keski-Euroopan myrskytuhojen raivaaminen on
tuonut tukkipuuta tarjolle Euroopan markkinoille
tavanomaista enemmän. Riesana ovat olleet vielä
hyönteistuhotkin. Näiden vuoksi sahatavaran hinta
on pudonnut. Venäjälle ja Kiinaan on rakennettu uusia sahoja, joiden tuotanto kiristää kilpailua
Kiinan markkinoilla. Japaniin viedään laadukasta
sahatavaraa, ja siksi se on ollut vakaampi ostaja
suomalaiselle puutavaralle.
Huonekaluja tuodaan merkittävästi ja niitä Suomessa valmistavat yritykset ovat kovassa kansain
välisessä kilpailutilanteessa kotimarkkinoilla.
Huonekalujen vienti jatkaa kasvuaan.
Puutuotesektorin yrityksillä on merkittäviä pysyviä haasteita. Rikkidirektiivin kustannukset heikentävät suomalaisten muutenkin melko heikosti
kannattavien sahojen ja puutuotetehtaiden hintakilpailukykyä vientimarkkinoilla. Raaka-aineiden
saantiin vaikuttavat metsänhakkuiden rajoittaminen, turpeenkäytön kieltäminen ja puuston käytön kestävyyskriteerien määrittäminen. Päästöoikeuksien kallistumisen pelätään tekevän puusta
nykyistä houkuttelevamman energiantuotannon
raaka-aineen, mikä voi vaikeuttaa puuraaka-aineen
saamista sahoille.

Puun monet käyttökohteet
Puu on Suomessa yleisin runko- ja julkisivuraakaaine omakotitalojen rakentamisessa. Nykyisin
puusta valmistetaan myös rakennuselementtejä,
joista rakennetaan rivitaloja ja kerrostaloja. Puukerrostalojen rakentamiseen sisältyy paljon kasvu
potentiaalia. Puukerrostalohankkeita on tähän
mennessä kuitenkin saatu melko vähän liikkeelle,
eikä uusiakaan hankkeita juuri ole.
Puulle on löydetty uusia käyttökohteita. Metsä
Spring Oy rakentaa Äänekoskelle muuntokuitua puusta valmistavaa koetehdasta. Sen harjannostajaiset
olivat keväällä ja yritys on ilmoittanut tuotannon
käynnistyvän vuoden 2019 lopussa. Muuntokuidusta
voidaan valmistaa vaatteita ja muita tekstiilejä.
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Muut sopimusalat
Bioteollisuus kuuluu sopimusalana puutuotesektoriin. Bioteollisuudesta ei ole saatavissa tilastotietoja. Sopimusala sisältää pellettien, polttoturpeen ja
kasvuturpeen valmistuksen. Näitä tuotteita valmistaa Vapo Oy. Sen tytäryrityksenä kasvuturvetta valmistaa Kekkilä Oy, jonka liikevaihto oli 64,3
miljoonaa euroa tilikaudella 2018. Se työllistää 130
henkilöä. Äskettäin muodostettiin Euroopan oloissa merkittävä kasvualustayhtiö Kekkilä-BVB Oy,
josta Vapo omistaa 70 prosenttia ja hollantilainen
osapuoli loput.
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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 2018:

22 300 (+1 %)

Tuotanto 2018:

6,9 miljardia euroa (+18 %), (6 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

7,5 miljardia euroa (+8 %), (5 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

1 645 (-54)

Tavaravienti 2018:

2,27 miljardia euroa (-0 %)

Vientimaat 2018:

Japani, Saksa, Britannia, Egypti, Ruotsi, Kiina, Alankomaat ja Ranska

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 4,1 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 62,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Puutuotteiden valmistuksen kasvu on pysähtynyt
ja kääntynyt laskuun kesällä 2019. Taustalla vaikuttaa kotimaisen rakentamisen suhdannekäänne
ja vientikysynnän heikkeneminen. Arvioimme,
että tänä vuonna tuotannon määrä vähenee
1 prosentilla ja vuonna 2020 vielä 1 prosentilla.
Työllisten määrä vähenee 1 prosentin sekä tänä
että ensi vuonna.
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentaminen on kääntynyt laskuun. Julkisten palvelurakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten rakentamisen kohdalla tilanne on parempi.
Korjausrakentaminen kasvaa edelleen pitäen yllä
kiinteiden kalusteiden kysyntää. Vakaampana
jatkuu omatoimirakentaminen käsittäen omakotitalot, kesämökit ja maatalousrakennukset.
Puutuotteiden tuottajahinnat ovat kesällä 2019
kääntyneet laskuun kuten vientikin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla vienti Iso-Britanniaan ja
Kiinaan on lisääntynyt, mutta vienti Japaniin,
Saksaan, Egyptiin ja Ruotsiin vähentynyt. Autoteollisuuden tuotannon supistukset Euroopassa
ovat heikentäneet esimerkiksi pakkausvanerin
kysyntää. Sahatavaran vienti on sujunut alkuvuonna paremmin kuin muiden puutuotteiden.
Toimialan tuotantolaitokset sijaitsevat usein
harvaan asutuilla alueilla maaseudulla. Tehtaiden
sijainnille on yleensä luonnollinen peruste liittyen
liikenneyhteyksiin, energiansaantiin ja riittävän
laajaan puunkorjuualueeseen. Työntekijöiden löytämisestä alalle on tullut haasteellista.
Suurimmat sahurit ovat Metsä Fibre Oy, UPMKymmene Oyj ja Stora Enso Oyj. Ne ovat isompia
konserneja, jotka valmistavat sellua ja paperia.
Suomen sahojen tuotantoteknologia on pitkälle
automatisoitua.
Toimialalta löytyy myös pieniä menestyviä
yrityksiä. Kaivospuu Oy valmistaa Joensuussa
sahatavaraa kuusesta ja männystä. Tuotteita
tehdään usein asiakkaiden toiveiden mukaan.

Tuotannosta vientiin menee noin 70 prosenttia.
Liikevaihto oli 17,6 miljoonaa euroa tilikaudella
2018. Henkilöstön määrä oli 24. Yritystoiminta
on ollut vakaata ja kannattavaa jo pidempään.
Kuvio
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Taulukko 25

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
UPM Plywood Oy

463

1 470

1 470

Harjavalta konserni

420

1 180

1 180

Metsä Fibre Oy

2 469

1 210

1 090

Koskitukki konserni

269

1 070

1 070

Versowood Group konserni

378

790

790

PRT-Forest konserni

139

670

670

Inwido Finland Oy

137

670

670

DEN Group konserni

194

540

540

Keitele Forest konserni

266

500

500

Stora Enso Wood Products Oy Ltd

278

440

440

22

440

440

Skaala IFN konserni

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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5.3. Huonekalujen valmistus
Sopimusalat:

Puusepänteollisuus

Tuotteet:

Huonekalut ja kalusteet

Tärkeimmät asiakkaat:

Kotitaloudet ja rakentaminen

Henkilöstön määrä 2018:

7 800 (+1 %)

Tuotanto 2018:

ei saatavana

Liikevaihto 2018:

1,3 miljardia euroa (+9 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

812 (-29)

Tavaravienti 2018:

0,15 miljardia euroa (+19 %)

Vientimaat 2018:

Ruotsi, Yhdysvallat, Saksa, Norja ja Ranska

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 3,1 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 45,4 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Huonekalujen ja kalustevalmistajien tuotanto ja
työllisyys ovat kasvaneet vuonna 2019. Taustalla
ovat olleet rakentamisen kasvu, työllisyyden paraneminen ja kuluttajien vahva luottamus omaan
ja Suomen talouteen. Loppuvuodesta talouden ylle
on alkanut kasautua synkkiä pilviä, jotka heikentävät alan lähiaikojen näkymiä. Arviomme mukaan tänä vuonna alan tuotannon määrä kasvaa
3 prosenttia. Vuonna 2020 tuotanto ei enää kasva.
Työllisten määrä kasvaa tänä vuonna 1 prosentin
ja pysyy ensi vuonna ennallaan.
Alalla on kourallinen suurempia valta
kunnallisesti toimivia yrityksiä ja satoja pienempiä valmistajia, joiden markkinat ovat paikallisempia. Vaikka verkkokauppa antaa mahdollisuuden laajempiinkin markkinoihin, haluaa
asiakas huonekaluja ostaessaan usein testata
tuotetta ennen ostopäätöstä. Tähän tarvitaan
perinteinen huonekalumyymälä. Keittiöiden
ostopäätöstä tehdessä tarvitaan suunnittelua
ja muuta henkilökohtaista palvelua. Keittiöiden
kuluttajakaupan markkinoille ovat tulleet myös
ulkomaiset suuret ketjut, Ikea, Gigantti ja Power,
joilta saa myös suunnittelu- ja asennuspalveluja
kalusteiden lisäksi.
Kotimaisten huonekalujen ja kalusteiden vienti
on kasvanut selvästi parin viime vuoden aikana
ja kasvu on ollut voimakasta (+22 %) alkuvuonna
2019. Kasvusta huolimatta viennin osuus tuotannosta on yhä melko vähäinen, noin 15 prosenttia.
Huonekalujen tuonti Suomeen on myös kasvanut. Tuonnin arvo on lähes neljä kertaa vientiä
suurempi. Virosta ja Kiinasta tuodaan eniten
huonekaluja, yhteensä lähes 40 prosenttia koko
tuonnin arvosta.
Kotimaisten huonekalujen eettisyyttä, pienempää hiilijalanjälkeä ja muuta ekologisuutta
voitaisiin korostaa kilpailtaessa Aasian tuontia
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vastaan. Monelle ympäristötietoiselle kuluttajalle on
näillä asioilla suuri merkitys. Ja myös taloudellisesti järkevä teko on hankkia kestävä ja pitkäikäinen
puuhuonekalu.
Kuvio
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Isku-Yhtymä konserni

174

750

750

Martela konserni

103

510

435

Novart Oy

85

417

417

Puustelli Group konserni

74

300

300

Treston Group konserni

44

270

210

Framery Oy

63

168

168

Topi-Keittiöt Oy

42

154

154

ITAB Finland Oy

27

110

110

Mellano Oy

11

90

90

8

80

80

Kensapuu Oy

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori

6. Digitalisaatio auttaa 						
pärjäämään

6.1. Tuotanto ja työllisyys
erityisalojen sektorilla
Erityisalojen sektori koostuu toimialoista, joiden
luonne ja historia eroavat toisistaan melkoisesti.
Monet aloista edustavat maa- ja metsätaloutta,
tekstiili- ja vaatetusteollisuutta sekä media-alaa.
Alojen moninaisuuden vuoksi sektorista ei ole mielekästä tehdä yhteistä ennustetta.
Erityisaloista varsinkin vaatteiden valmistuksen
ja media-alojen tuotanto ja työllisyys ovat olleet
pidempiaikaisessa laskussa. Erityisaloihin kuuluvien toimialojen yleisnäkymä on Teollisuusliiton
sektoreista heikoin: apeus on levinnyt jo niillekin
aloille, joilla vielä alkuvuonna 2019 näytti hyvältä. Pesulapalveluiden liikevaihto ja työllisyys ovat
loivassa kasvussa. Työllisyys laskee voimakkaasti
media-aloihin kuuluvassa painamisessa.
Suhdannekyselyn mukaan erityisalojen sektorilla ei juurikaan vastaajien työpaikoilla ole
robotiikkaa. Kaikkiaan 87 prosenttia kyselyyn
vastanneista pääluottamusmiehistä vastaa näin.
Jos robotiikkaa on käytössä, ne muun muassa harventavat kasveja, asettelevat ja pakkaavat tuotteita sekä kuljettavat paperia ja tulostavat. Tietoa
eri alojen robotiikasta saatiin vain muutamalta
pääluottamusmieheltä (n=13). Siksi prosenttilukuja
robottien merkityksestä tuotantoprosessissa ei ole
mielekästä esittää.
Painamisessa automaatio on viety pitkälle. Koneet ovat kehittyneet ja digitalisoituneet asteittain
60-luvulta lähtien. Uusimmat painokoneet osaavat
esimerkiksi painaa ja sitoa kirjan lähes kokonaan
ilman ihmistä. Painotaloissa robotteja käytetään
muun muassa paperivaraston hoitamisessa, paino
levyjen vaihdossa ja tuotteiden pakkaamisessa.
Painotuotteet on suunniteltu digitaalisesti jo
vuosik ymmeniä. Kustannusalalla seuraava askel on algoritmien käyttäminen nettimainonnan
kohdentamisessa sekä erilaisissa digipalveluissa.

Tekstiilien ja vaatteiden valmistus,
turkistuotanto ja pesulapalvelut
Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa kilpailu on kovaa. Monet alan yritykset toimivat huomattavasti
alempien tuotantokustannusten maissa. Kilpailu
näkyy hinnoissa ja sitä kautta yritysten kannattavuudessa. Tuottajahinnat laskivat viime vuonna,
vaikka lähes kaikkien teollisuustuotteiden hinnat
nousivat.
Pesulapalveluiden kysyntä riippuu etupäässä
tärkeimmän asiakkaan, tehdasteollisuuden, kehityksestä. Ennustamme teollisuustuotannon jatkavan hienoisessa kasvussa, mikä lisää myös pesuloiden liikevaihtoa.
Vaatteiden valmistukseen raaka-ainetuottajana
liittyvä turkistuotantoala kärsii sekin kovasta kilpailusta. Vielä joitakin vuosia sitten alan kannattavuus kuului kaikkein korkeimpiin, kun tarkasteltiin kaikkia toimialoja. Tämän jälkeen tilanne
on heikennyt nopeasti. Tärkeimmällä markkinaalueella Kiinassa turkiksista on ylitarjontaa, mikä
on vähentänyt vientiä ja laskenut hintoja. Ala on
pitkälti Kiinan ja muun Aasian viennin varassa,
sillä länsimaissa turkiksiin on jo pidemmän aikaa
suhtauduttu kielteisesti. Suomessa on keskitytty
turkisnahkojen tuottamiseen, ja ompelu tehdään
ulkomailla.
Teollisuusliitto solmii turkistuotantoalan työehtosopimuksen, jota noudatetaan turkistiloilla, rehukeskuksissa ja niiden keskusvarastoissa
ja nahkontakeskuksissa. Tarhaus on pienyritys
valtaista, sillä alalla on Tilastokeskuksen Yritys
tilaston mukaan lähes 1 000 yritystä ja se työllistää
noin 1 400 ihmistä. Jos tarkastellaan koko turkis
alan tuotantoketjua, on alan suurin kotimainen
toimija maailman suurimpiin turkishuutokauppa
yrityksiin kuuluva Saga Furs Oyj.
Norjassa hyväksyttiin tänä vuonna turkis
tarhauksen kieltävä laki. Lain mukaan uusia tarhoja ei enää saa perustaa. Olemassa olevat tarhat
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pitää sulkea viimeistään vuonna 2025. Tämä johtaa
melkein 200 turkistarhan sulkemiseen. Pitkällä
aikavälillä lainsäädännön muutos voi uhata elinkeinoa myös Suomessa, mutta lähitulevaisuudessa
se ei vaikuta todennäköiseltä.

Digitalisaatio jakaa kustantajia
voittajiin ja häviäjiin
Lehtien kustantajilla on vaikeuksia saada digitaalisilla tuotteilla takaisin niitä tuloja, joita ne menettävät painettujen lehtien myynnin laskiessa.
Sanomalehtien digitilausten yhteenlasketut tuotot ovat tällä vuosikymmenellä kasvaneet monin
kertaisiksi, mutta ne ovat riittäneet paikkaamaan
vain kolmasosan menetyksistä.
Jotkut kustantajat ovat pärjänneet paremmin
digimurroksessa. Voittajia ovat olleet suuret Alma
Media Oyj ja Sanoma Oyj -konsernit. Digitalisaatio suosiikin usein toimijoita, joilla on mahdollisuus
panostaa tuotekehitykseen. Lokakuussa 2019 Alma
Media kertoi, että sen digiliiketoiminta oli kasvanut
painomediaa suuremmaksi. Muutos ei ole syntynyt
pelkästään digilehtiä myymällä – se on vaatinut myös
uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi Alma
Medialla on useita verkossa toimivia kauppa- ja tieto
palveluita kuten Etuovi.com. Sanomilla niitä ovat
muun muassa Ruutu-suoratoistopalvelu sekä digitaaliset oppimateriaalit.
Pienemmillä kustantajilla on vaikeuksia pärjätä
digitalisoituvassa mediakentässä. Esimerkiksi omilla
alueillaan vahvat mediakonsernit Keski-Pohjanmaan
Kirjapaino Oyj ja Ilkka-Yhtymä Oyj kävivät ytneuvottelut syksyllä 2019. Kumpikin kamppailee samojen ongelmien parissa: Painetut lehdet menettävät
lukijoita ja mainostajia, ja lehden valmistuksen ja
jakelun yksikkökustannukset kasvavat. Digitaaliset tilaukset ja ilmoitustulot taas kasvavat hitaasti.
Kustantajien ahkerasti lobbaama veroalennus lehtien
digitilauksiin astui voimaan kesällä 2019, mutta se
tuskin riittää kääntämään alan tilannetta dramaattisesti parempaan.
Paikalliset uutiset ja ilmoitukset ovat pienempien
lehtien etuja, eivätkä valtakunnalliset mediat pysty
korvaamaan niitä. Maakuntien lehdille tilanne on
hieman hankalampi, kun niiden uutistarjontaa löytyy myös isoimmista lehdistä ja Yleisradiolta. Nettimainonnassa kaikki suomalaiset mediatalot ovat sen
sijaan samassa veneessä: globaalit digijätit Google
ja Facebook ottavat joka vuosi isomman viipaleen
mainostuloista.
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Muut alat
Sopimusaloista teknisen huollon ja kunnossapidon
kehitystä käsitellään luvussa 3.9. Toimiala on
jakautunut Teollisuusliiton sopimusaloihin siten,
että erityisalojen sektoriin kuuluvat etupäässä
Maintpartner Group -konsernin työntekijät, ja lähes kaikkien muiden yhtiöiden työntekijät kuuluvat
teknologiasektoriin.
Erityisalojen sektoriin kuuluvat lisäksi seuraavat sopimusalat: turvetuotantoala, puutarha-ala,
maaseutuelinkeinot sekä viher- ja ympäristörakentaminen. Näitä etupäässä alkutuotantoon kuuluvia
aloja koskien ei tuoteta tietoa Tilastokeskuksen toimi
alatilastossa.

6.2. Metsätalous ja puunkorjuu
Sopimusalat:

Metsäala, Taimitarha-ala, Metsäkoneala

Tuotteet/palvelut:

Metsänhoito, puunkorjuu ja metsätaloutta palveleva toiminta

Tärkeimmät asiakkaat:

Paperi-, sellu-, saha- ja huonekaluteollisuus, metsänomistajat

Henkilöstön määrä 2017*: 11 500 (0 %)
Liikevaihto 2017*:

2,3 miljardia euroa (+10 %)

Yritysten lukumäärä 2017*: 29 719 (+5 168)
Kannattavuus 2018:

Nettotulos 2,6 %, tyydyttävä

*2018 tietoa ei ole saatavana

Metsätalouden ja puunkorjuun tuotanto on lisääntynyt jo usean vuoden ajan. Varsinkin sellun valmistamiseen tarvitaan aiempaa enemmän puuta.
Teollisuuden suhdanteen viileneminen näkyy tällä
hetkellä metsätaloudessakin. Ennustamme, että
vuonna 2019 alan liikevaihto laskee 5 prosenttia,
mutta kasvaa ensi vuonna taas 1 prosentin. Alan
yritysten henkilöstömäärä lisääntyy 1 prosentilla
vuodessa. Metsätalous ja puunkorjuu työllistävät
palkansaajien lisäksi myös tuhansia yrittäjiä, varsinkin metsäkoneyrittäjiä. Myös yrittäjien lukumäärä on hitaassa kasvussa.
Ala kärsii parhaillaan luultavammin lyhytaikaisiksi jäävistä markkinahäiriöistä. Keski-Euroopassa
ja Ruotsissa puun tarjontaa ovat lisänneet myrsky-,
hyönteis- ja lumituhot. Tuhoutunutta puuta ei voi
jättää metsään, vaan puut on korjattava ennen kuin
ne menevät käyttökelvottomiksi. On mahdollista,
että jatkossa saamme tottua vastaaviin tuhoihin,
sillä ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä.
Puun tarjontaa on lisännyt myös tuonnin kasvu.
Yli puolet tuonnista tulee Venäjältä, mutta Baltian
maiden osuus on noussut jo neljännekseen. Puun
kysyntää ovat vähentäneet myös teollisuuden suuret puuvarastot.
Metsäteollisuus on metsätalouden ja puun
korjuun suurin asiakas. Metsäteollisuudessa on
käynnissä suuri rakennemuutos. Paperin valmistus
on vaikeuksissa ja UPM-Kymmene Oyj ja Stora Enso
Oyj ovat ilmoittaneet paperikoneiden sulkemisista.
Lakkautukset vievät satoja työpaikkoja Oulusta ja
Raumalta.
Selluteollisuudella sitä vastoin menee hyvin ja
Metsä Group Oyj:n Kemiin suunnittelema biotuote
tehdas mullistaisi toteutuessaan Pohjois-Suomen
puumarkkinat lisäämällä kysyntää ja muokkaamalla puuvirtoja. Sahoilta on kuultu sekä huonoja
että hyviä uutisia. Kaiken kaikkiaan metsätalouden
ja puunkorjuun kannalta näkymät ovat myönteiset pitkälle tulevaisuuteen. Puun kysyntä pysyy

korkealla ja todennäköisemmin lähes kaikelle Suomen talousmetsissä kasvavalle puulle löytyy ostaja.
Myös metsän istutuksessa ja metsänhoidossa työt
tulevat lisääntymään.
Kuvio 28
Kuvio 6.2
Metsätalous

ja puunkorjuu
Metsätalous jamilj.
puunkorjuu
Liikevaihto,
euroa
Liikevaihto, milj. euroa

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

2013 2014
Lähde: Tilastokeskus

2015

2016

2017

2018e 2019e 2020e
Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 27

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä
M€ Suomessa
Metsähallitus Metsätalous Oy *

336

525

Tornator konserni *

113

182

Puumerkki Oy *

169

157

18

98

Metsäkonepalvelu Oy
Metsä-Multia Oy
Koskitukki Oy
Motoajo Oy
UPM Silvesta Oy
Koneurakointi S. Kuittinen Oy

10

76

116

74

10

70**

8

49

14

Ei saatavana

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Toimiala raakapuu- tai puutavaratuotetukkukauppa
** Lähde: Yrityksen kotisivut
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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 2018:

4 100 (0 %)

Tuotanto 2018:

ei saatavana

Liikevaihto 2018:

0,4 miljardia euroa (+1 %), (alle 1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018: 631 (-16)
Tavaravienti 2018:

0,12 miljardia euroa (-2 %)

Vientimaat 2018:

Saksa, Puola, Iso-Britannia, Ruotsi ja Yhdysvallat

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 4,3 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 50,4 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Tekstiilien valmistus on ollut kasvussa viime vuosina, mutta vuonna 2018 liikevaihdon kasvu jäi alle
1 prosentin. Myös alan yrityksissä työskentelevien määrä pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla.
Ennustamme tekstiilien valmistuksen tuotannon
ja työllisyyden pysyvän ennallaan vuosina 2019
ja 2020.
Tekstiiliteollisuuteen luetaan erilaista tuotantoa.
Monesti on vaikea määrittää, onko kyseessä tekstiiliteollisuus vai esimerkiksi kemiantuote-, muovi-,
vaatetus-, rakennusaine- tai metsäteollisuus. Osa
tuotteista on korkean jalostusasteen teknisiä tekstiilejä. Perinteisempää tekstiiliteollisuutta edustavat muun muassa Orneule Oy, Novita Oy, Inka Oy
ja Finn-Nauha Oy.
Orneule valmistaa neuloksia Orivedellä. Neulos
on neulomalla valmistettu kangas, josta valmistetaan vaatteita. Suurin osa yrityksen tuotteista on
raakaneuloksia, joka värjäytetään ja viimeistellään
alihankintatyönä. Tuotannon pääpaino on perinteisissä kankaissa, mutta yritys valmistaa myös
korkean jalostustason erikoiskankaita, kuten teräviiltoja kestävä Cutlon-neulos. Alun perin tuote on
kehitetty jääkiekkovarusteita varten, mutta sillä on
myös muita käyttötarkoituksia. Orneule työllistää
noin 30 ihmistä.
Novita valmistaa villalankoja Korialla. Yrityksen päätuotteet ovat lampaanvillasta kerityt
lankakerät. Lankaa myydään neulojille muun
muassa sukkien tai villapaitojen tekoon. Villan
sijasta joidenkin lankojen pääraaka-aineena on
puuvilla. Novita työllistää noin 80 ihmistä.
Inka Oy:n tuotteita ovat tekstiili- ja vaate
teollisuuden tarvitsemat nauhat, tarranauhat, kuminauhat, nyörit ja loimineuleet. Yrityksen tehdas
sijaitsee Virroilla. Yritys työllistää 35. Myös Keuruulla toimiva Finn-Nauha valmistaa nauhoja, nyörejä ja punoksia ompelevalle teollisuudelle. Yritys
valmistaa myös erikoisnauhoja, joita käytetään
usein muissa kuin tekstiili- ja vaatetusteollisuuden
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tuotteissa, esimerkiksi koneissa ja laitteissa.
Erikoistekstiilejä käytetään lujitteena, johteena,
eristeenä sekä kohteissa, joissa vaaditaan hyvää
kemiallista kestoa.
Kuvio
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Mölnlycke Health Care Oy *

140

517

517

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy *

63

188

188

Suominen Kuitukankaat Oy

44

105

105

Ahlstrom-Munksjö Tampere Oy

32

65

65

Piippo konserni

17

96

96

Freudenberg Home and Cleaning
Solutions Oy *

18

70

70

Ei saatavana

80**

80**

37

199

Ei saatavana

Ei saatavana

Ei saatavana

Ei saatavana

SNT-Group Oy
Finlayson & Co konserni
Novita konserni

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

6.4. Vaatteiden valmistus
Sopimusalat:

Tekstiili- ja muotiala

Tuotteet:

Vaatteet ja työvaatteet

Tärkeimmät asiakkaat:

Kotitaloudet, rakennus- ja teollisuusyritykset

Henkilöstön määrä 2018:

3 900 (0 %)

Tuotanto 2018:

ei saatavana

Liikevaihto 2018:

0,6 miljardia euroa (-0 %), (alle 1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

880 (-26)

Tavaravienti 2018:

0,18 miljardia euroa (+2 %)

Vientimaat 2018:

Saksa, Ranska, Ruotsi, Viro ja Japani

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 2,7 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 42,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Vuonna 2018 alan tuotanto laski hieman edellis
vuodesta mutta työllisyys pysyi ennallaan. Myönteistä sen sijaan oli, että vaatteiden viennin arvo
nousi kolmatta vuotta peräkkäin, vuonna 2018 tosin
enää 2 prosenttia. Kovasta kilpailusta huolimatta
kasvun jatkumiselle on edellytyksiä, sillä vaatteita ostetaan maailmanlaajuisesti vuosi vuodelta
enemmän. Ennustamme tuotannon ja työllisyyden
pysyvän ennallaan vuosina 2019 ja 2020.
Kuten muissakin läntisissä teollisuusmaissa
myös Suomessa vaatteiden valmistuksen volyymi
on ollut pitkäaikaisessa laskussa. Varsinainen ompelu ja muu valmistustoiminta on siirretty suurelta
osin halvemman kustannustason maihin, varsinkin
Aasiaan. Suomesta tuotantoa on siirretty erityisesti
Baltian maihin.
Kotimaassa on säilytetty etupäässä korkeamman jalostusarvon toimintoja. Näitä ovat suunnittelu, pääkonttoritoiminnot, brändin hallinta ja
markkinointi. Kaikkien yritysten kohdalla ei ole
kuitenkaan helppoa selvittää, kuinka paljon ne
työllistävät kotimaassa. Tietoa pitääkin etsiä monesta lähteestä, kuten taulukko 29 osoittaa.
Suomalaisen vaate- ja muotialan tunnetuin
yritys on Marimekko Oyj. Yrityksen liikevaihto
on ollut kasvussa ja sen tuotemerkin arvostus on
nousussa myös nuorten keskuudessa. Marimekko
on tyypillinen vaatevalmistaja siinä suhteessa, että
se ei enää juuri valmista tuotteitaan, vaan teettää
ne alihankkijoilla. Suomessa tapahtuvan tuotannon
osuus on vielä 12 prosenttia. Tuotteiden suurimmat
valmistusmaat ovat Viro ja Liettua, joissa syntyy
yhteensä 35 prosenttia tuotannon arvosta.
Yrityksellä on vielä oma kangaspaino Helsingin
Herttoniemessä. Kangaspaino työllistää 30 ihmistä.
Marimekon merkittäviä alihankkijoita Suomessa
ovat kemianyritykset Kiiltoplast Oy ja Saintex Oy
sekä Kiteen Tekstiilitehdas Oy. Viimeksi mainittu
oli vuoteen 2013 saakka Marimekon oma tehdas,

jossa valmistettiin kukkaroita ja laukkuja sekä ommeltiin trikoita.
Kuvio 6.4
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
L-Fashion Group konserni

240

1 714

Marimekko konserni

112

433

343**

RE Child Wear Group konserni

124

425

220***

Image Wear konserni

33

314

159

Ursuit Oy

10

70*

70*

Leijona Group Oy

15

61

61

Halti Oy

23

50

50

Nanso Group konserni

18

84

80****

8

40

40

14

158

40

Wheslyn Group Oy
M.A.S.I Company konserni *****

730*

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
** Yrityksen vastuullisuusraportti
*** Helsingin Sanomat 13.10.2018

**** Yrityksen oma ilmoitus
***** Kauppalehti 30.8.2019
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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 2018:

8 200 (-4 %)

Tuotanto 2018:

1,1 miljardia euroa (-1 %), (1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2018:

1,0 miljardia euroa (-3 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2018:

874 (-42)

Tavaravienti 2018:

0,15 miljardia euroa (-1 %)

Vientimaat 2018:

Ruotsi, Puola, Norja, Singapore, Belgia, Tanska ja Malesia

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 0,7 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,7 %)

Vakavaraisuus 2018:

Omavaraisuusaste 51,9 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,5 %)

Painotuotteiden valmistus lisääntyi Suomessa vuosina 2017–2018. Tämä on yllättävää alalla, jonka tuotteiden kysyntä on ollut pitkään laskussa.
Kasvu on syntynyt markkinointiin ja pakkauksiin
liittyvän painamisen lisääntymisestä ja siitä, että
painetut lehdet pitävät yhä pintansa. Käänne ei ole
pysyvä. Vuoden 2019 alkupuoliskolla painamisen
määrä oli jälleen laskusuunnassa. Arvioimme, että
toimialan tuotanto laskee 2 prosenttia vuosina
2019 ja 2020. Tekniikan kehittyminen ja yritysten harveneminen vähentävät alan työllisyyttä.
Ennustamme työllisyyden laskevan 4 prosenttia
tänä vuonna ja 2 prosenttia seuraavana vuonna.
Painoalan yritykset, erityisesti arkkipainot, ovat
yhdistyneet tällä vuosikymmenellä. Yrityskaupat
nostivat Grano Group Oy:n muutamassa vuodessa
alan suurimmaksi tekijäksi. Grano pysyi nopeasta laajenemisesta huolimatta pitkään voitollisena,
mutta tilanne on muuttunut. Yrityksessä käytiin
yt-neuvottelut syksyllä 2019, ja niiden tuloksena henkilöstömäärä pienenee 10 prosentilla. Granon erityisongelmana ovat olleet useat rinnakkaiset tuotantojärjestelmät.
PunaMusta Media Oyj -konserni (entinen
Pohjois-Karjalan Kirjapaino) on toinen yritys, joka
on laajentunut nopeasti. Kesällä 2019 se osti
Hämeen Kirjapaino Oy:n, joka on keskisuuri Vantaalla ja Tampereella toimiva painotalo. Myös
PunaMustassa on käyty syksyllä 2019 yt-neuvottelut.
Arkkipainojen kannattavuutta helpottaa se, että aikakauslehtipaperin hinta on laskenut vuoden
2019 aikana. Sen sijaan mainos- ja markkinointi
painamisen kysyntä vaikuttaa vaimentuvan. Yhtenä
syynä ovat suuret digitaaliset mainosnäytöt, jotka
yleistyvät kauppakeskuksissa ja ulkotiloissa. Lisäksi
suurkuvatulosteiden valmistamista alkaa vaivata
alan yleinen ongelma eli ylikapasiteetti.
Parhaimmat tuotanto- ja työllisyysnäkymät ovat niillä yrityksillä, jotka painavat erikois
tuotteita. Esimerkiksi etikettien, tarrojen ja koteloiden
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painamiseen erikoistuneet Auraprint Oy ja JaakkooTaara Oy ovat kasvussa. Myös pankkikortteja, passeja ja muita turvapainotuotteita valmistavan Gemalto
Oy:n liikevaihto nousi vuonna 2018.
Mikkelissä toimivan Helprint Oy:n ongelmat ovat
syventyneet ja tuotanto pysähtynyt. Tehdasalueen
vaarallisten kemikaalijätteiden siivoaminen on jäämässä paikallisten viranomaisten hoidettavaksi.
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Taulukko 30

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Grano Group konserni

137

1 117

1 117

Gemalto Oy

104

394

394

Nordic Morning konserni

76

472

225*

PunaMusta Oy

58

236

236

Hansaprint Oy

31

156

156

Lehtisepät Oy

36

154

154

Sanomala Oy

37

121

121

Helprint Oy

33

120

120

Forssan Kirjapaino Oy

20

119

119

Tactic Games konserni

29

146

Ei saatavana

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

6.6. JakeluPALVELUT
Sopimusala:

Jakelu

Tuotteet:

Sanomalehtien ja muun postin jakelu

Tärkeimmät asiakkaat:

Kustantajat, mainostajat ja muut postin lähettäjät

Henkilöstön määrä 2018:

4 100 (arvio)

Liikevaihto 2018:

ei saatavana

Yritysten lukumäärä 2018:

11 (sopimusalalla olevat yritykset)

Sanomalehtien, kirjeiden ja muun jaettavan postin
määrä laskee vuosi vuodelta. Tilanne on saanut
jakelualalla toimivat kustantajien yritykset sekä
Posti Group Oyj -konsernin uudenlaiseen kilpailu
tilanteeseen. Lisäsävyjä siihen ovat tuoneet sekä
lainsäädännön sekä työehtosopimusten soveltamisen muutokset.
Kustantajat ovat perustaneet omia alueellisia
jakeluyrityksiä hoitamaan sanomalehtien aamuyöllä tapahtuvaa varhaisjakelua. Näitä yrityksiä on
ollut olemassa, niin kauan kuin lehtiä on julkaistu.
Koska tilaajamäärät ovat laskeneet nopeasti tämän
vuosikymmenen aikana, jakelun yksikkökustannukset ovat nousseet.
Kannattavuuden parantamiseksi ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi yritykset ovat tehostaneet toimintaansa ja kasvattaneet jaettavan
postin määrää, esimerkiksi tarjoamalla kirjeiden,
pakettien ja mainosten jakelupalveluita. Uudistunut
postilaki on avannut yrityksille uusia tilaisuuksia
toimia tällä perinteisesti Postille kuuluneella alueella. Kustantajat ovat perustaneet Jakeluyhtiö Suomi
Oy:n, jonka tarkoituksena on myydä alueellisten
jakeluyritysten palveluita.
Kustantaja voi myös antaa sanomalehdet Postikonsernin jaettavaksi. Postille tämä on keino, jolla
voi paikata kirjepostin vähenemisen aiheuttamia
kustannusongelmia. Jotta Posti voittaisi jakelualueita kustantajien omilta yrityksiltä, se on muun
muassa pyrkinyt laskemaan työvoimakustannuksia. Yritys on siirtänyt jakelijoita Posti Palvelut Oy
-nimiseen yritykseen, joka noudattaa Teollisuusliiton ja Medialiiton solmimaa työehtosopimusta.
Posti Palvelut on noussut lehtien jakelussa ylivoimaisesti suurimmaksi yritykseksi. Viimeksi
kesällä 2019 yritys laajentui Pirkanmaalle ja Sata
kuntaan, kun se osti Alma Manu Oy:n jakelu
toiminnan. Liiketoimintakaupan jälkeen Postikonsernissa työskentelee noin 3 100 sanomalehdenjakajaa. Yrityskaupan jälkeen suurin kustantajan
omistama jakelija on Lounais-Suomen Tietojakelu

Oy, joka hoitaa muun muassa Turun Sanomien
jakelua Varsinais-Suomessa.
Toimialatilastoinnissa jakelupalveluihin lasketaan lehtien ja kirjeiden jakelun lisäksi pakettien
nouto, kuljetus ja jakelu sekä lähettipalvelut, kuten
ruokalähettiyritykset. Viimeksi mainitut eivät ole
mukana tässä suhdannekatsauksessa.
Taulukko 31

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Posti Palvelut Oy

59

2 350

2 350

Alma Manu Oy

57

821

821

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy

15

533

533

Savon Jakelu Oy

8

102

102

Ilves Jakelu Oy

7

100

100

Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy

2

60

60

SLP Jakelu Oy

2

36

36

Posti Kusti Oy

2

45

45

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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6.7. Pesulapalvelut
Sopimusalat:

Tekstiilihuoltoala

Tuotteet/palvelut:

Pesulapalvelut ja tekstiilien huolto

Tärkeimmät asiakkaat:

Teollisuus, sairaalat, majoitusyritykset ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2018:

2 500 (-10 %)

Liikevaihto 2018:

0,3 miljardia euroa (+1 %)

Yritysten lukumäärä 2018:

282 (-18)

Kannattavuus 2018:

Nettotulos 7,7 %, hyvä

Pesulapalveluiden liikevaihdossa ja henkilöstössä
ei ole tapahtunut suurta muutosta tällä vuosi
kymmenellä. Tilastokeskuksen mukaan alan
yritysten henkilöstö olisi supistunut 10 prosentilla vuonna 2018. Tämä johtuu luultavammin
tilastointitavoista kuin todellisesta kehityksestä. Teollisuusyritykset ovat pesuloiden ja muun
tekstiilihuollon suurimpia asiakkaita ja teollisuustuotannon kasvu on lisännyt myös pesuloiden kysyntää. Ennustamme alan liikevaihdon kasvavan
2 prosenttia vuonna 2019 ja ensi vuonna 1 prosentin. Henkilöstömäärä kasvaa 1 prosentin sekä tänä
että ensi vuonna.
Ala on erittäin keskittynyt. Lindström-konserni
vastaa noin puolta alan yritysten liikevaihdosta. Konsernin kotimaisia tytäryhtiöitä ovat Lindström Oy, hotellien, ravintoloiden ja sairaaloiden
tekstiilipalveluihin keskittynyt Comforta Oy ja
Ahvenanmaalla toimiva Quickly Tvättcentral Ab.
Kansainväliset toiminnot tuovat lähes puolet konsernin liikevaihdosta ja niiden osuus on kasvussa.
Yritysten toiminta sisältää pesuloiden lisäksi muun
muassa tekstiilien vuokrausta ja korjausta.
Digitaalisten ratkaisujen merkitys kasvaa Lindströmin toiminnassa. Yritys hyödyntää teollista internetiä: 100 000 käsipyyhelaitetta liitetään
verkkoon. Ennen kuin kankainen käsipyyherulla
loppuu, järjestelmä ilmoittaa siivoojalle vaihtamistarpeesta. Investoinnin tarkoituksena on nostaa
siivoustyön ja tekstiilihuollon tuottavuutta. Pesuloiden toiminta on pitkälti automatisoitua, mutta
monet työvaiheet ovat yhä työvoimavaltaisia.
Pesulapalveluiden kilpailun voi olettaa kiristyvän, sillä ranskalaiseen Elis-konserniin kuuluva tanskalainen Berendsen valtaa markkinoita
Suomessa. Berendsenin toimintamalli muistuttaa
monelta osin Lindströmiä. Suuren emoyhtiön tuki
ja kansainvälisen kokemuksen hiomat toiminta
mallit luovat hyvät edellytykset nopeaankin laajenemiseen. Suomen tytäryhtiö on Berendsen Textile Service Oy. Suuri osa toiminnoista tapahtuu
Tuusulassa.
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2018
Liikevaihto Henkilöstöä
M€ Suomessa
Lindström Oy

185

936

Comforta Oy

38

415

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

20

250

Lännen Tekstiilihuolto Oy

16

169

Sakupe Oy

22

244

SOL Pesulapalvelut Oy

11

198

Quickly Tvättcentral Ab

3

56

Seinäjoen Keskuspesula Oy

5

54

Oulun Keskuspesula Oy

8

Ei saatavana

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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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-, kemianja 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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