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1. Liittotason neuvotteluilla     
 tasapuolisin työehtosopimus

Tulokset ovat peräisin Teollisuusliiton tutkimus
yksikön pääluottamusmiehille huhtikuussa 2021 
tekemästä suhdannekyselystä. Kyselyllä selvitettiin, 
mistä asioista työpaikalla sovitaan paikallisesti ja 
millä tavoin palkoista ja työehdoista tulisi sopia 
pääluottamusmiesten mielestä. Kyselyllä kartoi
tettiin myös mahdollisia seurauksia, joita sopimus
yhteiskunnan purkutalkoista voisi seurata.

Suhdannekyselyyn vastasi 1 013 pääluottamus
miestä. Heidän työpaikkojensa henkilöstömäärä  
on yhteensä noin 113 000. Lisäksi näillä työpaikoilla 
työtä tekee noin 10 000 vuokratyöntekijää  
ja itsensä työllistäjää. Avovastauksissa tunto  
jaan purki huomattava osuus, esimerkiksi tes 
neuvotteluja koskevaan kysymykseen saatiin peräti 
909 vastausta. Sähköisen kyselyn vastausprosentti 
on hyvä (44,9 %); se on itseasiassa aivan sama kuin 
keväällä 2020. Teknologia sektorin pääluottamus
miesten vastausaktiivisuus oli korkein (47,4 %).

1.1. TALOUDESSA KÄÄNNE 
PAREMPAAN 

Tässä katsauksessa esittelemme toimialakohtaisia 
tuotannon ja työllisyyden näkymiä ja toteutumia. 
Uutta tässä katsauksessa ovat toimialakohtaiset 
näkymätaulukot. Esitämme myös arviomme työ
tuntien ja tuottavuuden kehityksestä metalli, 
puutuote ja kemianteollisuuden osalta. 

Olemme seuranneet koronaajan talouskehitystä 
tutkimusyksikössä intensiivisesti. Laadimme ti
lannekuvan talouden ja työllisyyden kehityksestä 
kuukausittain. Tilannekuvassa kerrotaan myös liiton 
jäsenten yttilanteen kehittymisestä, ja analyysia 
on tehty sektoreittain ja toimialoittain. Kaikki tämä 
on auttanut ymmärtämään pandemian välittömiä, 
hitaampia ja pitkäaikaisia vaikutuksia. 
 

Huoli, hankala, epäilys, epävarma, heikennys,  
raskas, työtaistelu… Vakavat tunnelmat välittyvät 
Teollisuus liiton pääluottamusmiesten antamasta 
palautteesta työehtosopimustilannetta koskevien 
uutisten jälkeen. Joten nostetaanpa kissa pöydälle: 
Miten palkoista ja työehdoista tulisi sopia? Suoraan 
kysymykseen saadaan selvä vastaus Teollisuusliiton 
pääluottamusmiehiltä liiton suhdannekyselyssä. 

Pääluottamusmiehistä (N=1 013) selvä enemmistö 
(93 %) katsoo olevan parasta, että ammattiliitot 
ja työnantajaliitot sopivat palkoista ja työehdoista 
yleissitovalla työehtosopimuksella vastaisuudessa
kin. Vain vähän kannatusta saavat vaihtoehdot,  
joissa työnantaja ja työntekijä sopisivat keskenään 
tai luottamusmies ja työnantaja paikallisesti.  
Hyväksi ja riittäväksi ei myöskään koeta sitä,  
että eduskunta säätäisi lain yleisestä minimi
palkasta ja vähimmäistyöehdoista.

Metallialan pääluottamusmies kertoo näkemyksensä 
suoraan: ”Ajattelen varmasti samaa kuin jokainen 
vähänkään valveutunut luottamusmies. Työn
antaja haluaa eroon yleissitovuudesta ja samalla 
kaikista eduista, mitä se on tuonut työntekijöille. 
Kustannus säästöjä haetaan ja aletaan polkemaan 
palkkoja. Ikävä kyllä monikaan työntekijä ei tiedä, 
mitä tarkoittaa, jos edes sitä paikallista tessiä ei 
saada neuvoteltua.”

Edellisestä ja sadoista muista pääluottamusmiesten 
vastauksista paistaa mehenki ja solidaarisuus.  
Työkaveria ei haluta jättää sopimaan yksin. Metsä
alan pääluottamusmies kiteyttää asian: ”Se on 
parempi, että liitot neuvottelevat, niin tulee tasa
puolisempi tes.” Siinäpä se. Tahtona on yleissitova 
työehto sopimus, joka antaa reilusti kaikille saman 
– eikä vain harvoille enemmän ja toisille ei mitään. 
Tällainen kattava sopimus myös ylläpitää työrauhaa, 
tukee palkkaavoimuutta ja sitä kautta edistää myös 
palkkatasaarvoa. 

ANU-HANNA ANTTILA
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Teollisuusliiton piiriin kuuluu työnantajayrityksiä  
33 toimialalta. Ensimmäisen vuosineljänneksen 
aikana yhä useammat niistä ovat kasvattaneet 
tilaus kantaansa, joten tuotanto kiihtyy. Isot veturi
yritykset vetävät mukanaan muutkin menestyksen 
raiteille. Osa jo ennen koronakriisiä kehnosti menes
tyneistä yrityksistä on ajettu alas ja osa on lopetta
nut muista syistä. 

Tilanne ei siis Suomessa näytä samalta kuin keväällä 
vuosi sitten, kun odoteltiin talouden Vkäyrän seu
rauksia. Ensimmäisen koronavuoden kesästä tuo
tanto hidastui ja sitä myös siirrettiin tälle vuodelle. 
Uudet tilaukset siirtyivät nekin osin toiselle korona
vuodelle. Vaikka yhä voi olla pulaa raakaaineista, 
komponenteista ja osista, tilanne on selvästi parem
pi kuin toukokuussa 2020. 

ENNUSTEET 

Kevään aikana ovat useat eri tahot olivat esittäneet 
ennusteita maan talouden kehityksestä. Synkimpien 
ennusteiden rinnalla talouden toteutumat näyttävät 
kuitenkin odotettua paremmilta. Vaikuttaa siltä, 
että kaikkein pahin aallonpohja jäi kokematta. 

Odotus on rauennut: teollisuuden uudet tilaukset 
ja investoinnit ovat lisääntyneet. Elpymisen myötä 
parempaa kohti ollaan menossa kuluvan vuoden 
toisella vuosipuoliskolla. Esitämme seuraavassa 
ennusteemme, jotka perustuvat toukokuun 2021 
tilannekuvaan ja työmarkkinatilanteeseen.

Teollisuusliiton tutkimusyksikkö ennustaa, että 
kuluvana vuonna metalliteollisuudessa kiritään 
umpeen ensimmäisen koronavuoden työllisyyden 
menetyksiä. Työllisyys palautuu seuraavan kahden 
vuoden aikana. Menestyvien yritysten hyvä kehitys 
jatkuu koronaajasta riippumatta. Osa sinnittelee 
yhä, jotkut ovat sulkeneet ovensa. Vuoden 2020 
työtuntien määrän ennusteessamme näkyvät  
mittavat lomautukset ja irtisanomiset. 

Ennusteessamme kemianteollisuuden pakkasluvut 
vuodelle 2020 selittyvät koronakriisistä, pääosin  
kumi ja muovituotteiden valmistuksen supistuk
sesta (15 %). Vuoden 2021 lukuja painavat alas 
koronakriisistä riippumattomat tekijät, etenkin 
Nesteen Naantalin yksikön alasajo ja Porvoon jalos
tamon suurhuolto. Tämä näkyy tuotantoennustees
sa. Koronaaika ei juurikaan ole vaikuttanut kemi
kaalien ja kemiallisen tuotteiden valmistuksen eikä 
lääke teollisuuden lukemiin.

Puutuoteteollisuuden ennusteessa vuoden 2020 
madonluvut johtuvat koronan vaikutuksista kysyn
tään ja työtaistelutoimista. Tälle vuodelle ennus
tamme selvää elpymistä, vahvaa paluuta tasolle  
ennen ensimmäistä koronavuotta. Hienoinen muutos 
parempaan on myös odotettavissa vuodelle 2022.

LIITON JÄSENTEN TYÖLLISYYS

Työllisyystilanne ei näytä yhtä harmaalta kuin vuosi 
sitten, mutta epävarmuus leimaa edelleenkin työ
markkinoita. Työtekijöiden kannalta ikäviä uutisia 
ovat olleet lomautukset ja irtisanomiset. Tutkimus
yksikkö on yhdessä Teollisuuden työttömyyskassan 
kanssa tehnyt kuukausiseurantaa keväästä 2020 
alkaen. Tutkimusyksikön laatima toukokuun tilanne
kuva (17.5.2021) osoittaa, että liiton jäsenten työ
paikoilla käydään melko laajasti ytneuvotteluja.  
Lisäksi vaikeasti työllistyvien määrä näyttää kasvavan.

Kuukausittaiset tilannekuvat osoittavat, että vuo
den 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 

Kemianteollisuuden keskeiset ennusteet
2020e 2021e 2022e

Tuotannon määrän muutos, % -3 0 2

Työllisyyden muutos, % -2 2 0

Työtuntien muutos, % -4 4 0

Tuottavuuden muutos, %* 1 -4 2

Puutuoteteollisuuden keskeiset ennusteet
2020e 2021e 2022e

Tuotannon määrän muutos, % -6 5 2

Työllisyyden muutos, % -2 2 1

Työtuntien muutos, % -6 5 1

Tuottavuuden muutos, %* 0 0 1

* Tuotanto työtuntia kohden

* Tuotanto työtuntia kohden

Metalliteollisuuden keskeiset ennusteet
2020e 2021e 2022e

Tuotannon määrän muutos, % -3 4 2

Työllisyyden muutos, % -2 1 1

Työtuntien muutos, % -4 3 1

Tuottavuuden muutos, %* 1 1 1

* Tuotanto työtuntia kohden
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lomautukset ovat koskeneet enimmillään 7 100  
teollisuusliittolaista. Tilanne on kevään aikana  
parantunut: toukokuussa lomautettuja oli 6 140. 
Koko koronaajan ovat lomautukset koskeneet eri
tyisesti metalli alojen jäseniä, joita toukokuussa oli 
lomautettuna 4 360. Toiseksi eniten on lomautet
tuja ollut puuteollisuudessa, toukokuussa luku 
oli 1 080 jäsentä. Irtisanottavien liiton jäseniä oli 
touko kuussa 1 160 henkeä.

On muistettava, että osa liiton jäsenistä on lomau
tettu kokoaikaisesti, loput lomautetuista tekevät 
lyhennettyä työviikkoa tai työpäivää. Irtisanomisista 
osa liittyy muihin kuin koronaepidemiasta johtuviin 
syihin. 

TYÖMARKKINAT JUMITTAVAT 

Suomessa koronakriisin vaikutukset näkyvät  
selvästi työllisyyden kehityksessä, jonka erittäin 
hyvä kehitys katkesi leikaten keväällä 2020. Tavoit
teena ollut 75 prosentin työllisyysaste (= työllisten 
osuus työikäisistä) näyttää pakenevan yhä. Tilasto
keskuksen Työvoimatutkimuksen (4.5.2021) mukaan 
15–64vuotiaiden työllisyysaste oli maaliskuussa 
70,7 prosenttia. Taso on hieman parempi (+0,5 pro
senttiyksikköä) kuin vuotta aiemmin. Tämä selittyy 
väestömäärän laskulla (vuosimuutos lähes 6 000) 
sekä sillä, että työllisiä on nyt 22 000 enemmän. 
Vaikka työllisyysaste on hieman noussut, on työttö
mien määrä vuodessa kasvanut 12,2 prosentilla.

Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan työttö
mien työnhakijoiden määrä jonkin verran lisääntyi 
(+7,3 %) vuodessa, kun maaliskuun 2021 määrää 
verrataan edellisen vuoden maaliskuuhun. Työttö
miksi työnhakijoiksi TEM laskee vain kokoaikaisesti 
lomautetut, ei osaaikaisesti lomautettuja. Pitkä
aikaistyöttömyys on kasvanut TEM:n mukaan. 
Maaliskuussa 2021 on yli vuoden työttömänä olleita 
huomattavasti enemmän kuin vuotta aiemmin  
(vuosimuutos +60,3 %). 

1.2. PAIKALLISESTA SOPIMISESTA 
TYÖPAIKOILLA

Teollisuusliiton eri sopimusaloilla on jo nyt joustavia 
käytäntöjä ja paikallisesti sovittavia asioita, joista 
osasta mainitaan työehtosopimuksessa. Selvästi 
yleisimmin paikallisesti sovitaan työajasta ja rahas
ta, joten ollaan työn teettämisen ehtojen ytimessä. 

Kevään 2021 suhdannekyselyssä pääluottamus
miehet kertovat, että yleisimmin työpaikoilla sovi
taan paikallisesti monista asioista. Kaikkein  
yleisimmin sovitaan: työehtosopimuksiin liittyvistä 
palkankorotuksista (82 %), työaikojen joustosta  
(70 %), bonuksista ja muista palkitsemistavoista  
(44 %) ja muista palkankorotuksista (39 %).  
Kun katsoo tätä listaa, käy selväksi, että paikallista 
sopimista harjoitetaan muillakin sopimusaloilla kuin 
teknologia teollisuuden työehtosopimuksen puitteissa. 
Nimittäin kyselyn vastaajista hieman yli puolet työs
kentelee metallialoilla.

Pääluottamusmiehiltä kysyttiin myös, mitä he arvele
vat työntekijöiden palkoille käyvän, jos jokainen sopisi 
itse palkkansa ilman työehtosopimuksia. Näkemykset 
ovat selvät, eikä toimialakohtaisia eroja vastauksis
sa ole havaittavissa. Kaikkein huonointa tulosta eli 
jokaisen palkkojen laskua ennustaa joka kuudes  
(16 %). Vain pari hajaääntä (0 %) saa vaihtoehto,  
jossa kaikkien palkat nousisivat. Sitä ei uskota  
tapahtuvan ilman liittotasoista yleissitovuutta.

Jos tesjärjestelmä hakattaisiin rikki, miten kävisi 
palkkojen? Enemmistö (67 %) arvelee palkkaeron kas
vavan tavalla tai toisella: Kolmasosa (30 %) katsoo, 
että osan palkat pysyvät ennallaan ja osan laskevat. 
Neljäsosa (26 %) arvioi kehityksen sellaiseksi, että 
osan palkat nousevat ja osan laskevat. Joka kymme
nes (11 %) katsoo, että osan palkat nousevat ja osan 
pysyvät ennallaan. 

Palkkaeron kasvua – edes sen mahdollisuutta –  
ei katsota hyvällä. Tekstiilialan pääluottamusmies 
toteaa: ”Vaarallinen tie, sopimusyhteiskunnan ro
muttaminen alkanut. Palkkaerot tulevat kasvamaan 
yleisesti ja firmojen sisällä.” Työntekijöillä on yksityi
sellä sektorilla vahva palkkasalaisuus. Sen vuoksi on 
jo nykyisin vaikea arvioida palkkatasaarvon toteu
tumista: maksetaanko samasta tai samanarvoisesta 
työstä sama palkka. 

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) vel
voittaa työnantajat laatimaan vuosittain palkkatilas
ton henkilöstöryhmittäin. Tähän perustuva Tilasto
keskuksen palkkatilastointi antaa jonkinlaisen kuvan 
henkilöstö ja ammattiryhmittäisistä palkoista. Niistä 
kerromme tarkemmin syksyllä ilmestyvässä Palkka
katsauksessa.

Palkkatasaarvon kehityksen seuraaminen kävisi 
entistä hankalammaksi, jos samasta tai saman
arvoisesta työstä voisi maksaa mitä vain.  
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Palkka tasaarvoa voidaan edistää vain yleis
sitovilla työehtosopimuksilla. Muuten palkkaus 
perustuu pärstäkertoimeen, ei vain osaamiseen. 
Ja siihen, mitä kukin työnantaja kulloinkin katsoo 
mahdolliseksi maksaa työstä. Toisin sanottuna: 
paikallisesti sopimalla yrittäjä riskiä voidaan siirtää 
työntekijän ja yhteiskunnan maksettavaksi. 

1.3. TYÖNANTAJAKIN VOI OLLA 
TYYTYVÄINEN

Enemmistöllä pääluottamusmiehistä on käsitys  
oman työnantajansa suhtautumisesta palkoista  
sopimiseen paikallisesti. Reilu kolmannes (39 %)  
arvioi työnantajansa olevan ”ehkä myöhemmin”  
tilassa eli innoton muutokseen tai haluton vaihta
maan pois teskäytännöstä. Innottomuus voi  
tarkoittaa, että nykysysteemiin ollaan tyytyväisiä.  
Näitä vastauksia saatiin eniten metalli ja kemian
teollisuuden pääluottamusmiehiltä. 

Melko harva (14 %) työnantaja ryhtyisi innolla edis
tämään paikallisesti palkkasopimuksia heti, kun  
vain on mahdollista. Metallialojen pääluottamusmies 
tuumii, että tällöin ”työnantaja ryhtyy ahneeksi”. 
Usea vastaajista puhuu sanelupolitiikasta, jolloin  
ei oikeasti neuvotella mistään. Intoa paikallisiin 
diileihin tuntuu löytyvän etenkin puuteollisuuden 
suurilla työnantajilla. 

Täysin innottomia paikallisille palkkasopimisille 
on erittäin harva (5 %) työnantaja. Ne eivät pää
luottamusmiesten arvioiden mukaan ottaisi paikal
lisia palkkaneuvotteluja käyttöön nyt tai koskaan. 
Vaikka osuus jää pieneksi ja hajautuu sopimusaloit
tain, niin vastauk sissa korostuvat kaikkein pienim
mät työpaikat. Työnantajansa näkemystä paikallisen 
palkkasopimisen lisäämiseen ei tiedä reilu kolman
nes (37 %) vastaajista. ”En osaa sanoa” vastauksia 
saatiin selvästi eniten pienten, alle 50 hengen työ
paikkojen pääluottamusmiehiltä. 

Pienillä työpaikoilla työskentelevien tulevaisuus  
on vahvasti pääluottamusmiesten mielen päällä:  
”Pienillä työpaikoilla on mahdoton päästä sopimuk
seen palkoista ja muista eduista”, toteaa muovialan 
pääluottamusmies. Metallialan kollega arvioi sa
moin: ”Selkeästi tavoitellaan etujen huonontamista, 
etenkin pienillä työpaikoilla uhka ja riski suuri”.

Pääluottamusmiehet nostavat esiin huolensa  
luottamusmiesten jaksamisesta ja työnantajien 

osaamisesta. Metallialan pääluottamusmiehet totea
vat: ”Aiheuttaa varsin suuria paineita luottamushen
kilöille sopimustekstin koukeroiden kanssa” ja  
”Firmassa ei ole erillistä henkilöstöosastoa, ni jos tes 
lopuu en tiiä, kuka neuvottelee ja mitä”.  
Auto ja konealan pääluottamusmies miettii, että  
”ei hyvä, nykyisellä työnantajalla ei ole edes perus
asiat hanskassa, miten onnistuisi sitten työehdoista 
sopiminen”. Aiheellisia huolia nämä myös.

1.4. TEOLLISUUSLIITON YRITYS- JA 
TOIMIALASEURANTA

Teollisuusliiton Toimialakatsaus on osa liiton tutki
musyksikön tekemää yritys ja toimialaseurantaa.  
Katsaukset on suunnattu ennen muuta luottamus
henkilöille, siis jäsenten ja heidän paikallistason 
edustajiensa avuksi työssään. Taloutta, työllisyyttä 
ja suhdannenäkymiä koskevia tietoja käytetään edun
valvonnassa ja osana taloutta koskevaa opetusta 
Murikan kursseilla.

Annamme katsauksissa kuvan metalli, kemian,  
puutuote ja erityisalojen Teollisuusliiton piiriin kuulu
vien toimialojen kehityksestä viime vuosina. Katsauk
set toimivat myös apuna, kun vertaillaan yksittäisten 
yritysten kehitystä koko toimialan kehitykseen.  
Lisäksi alkusyksystä julkaistaan Palkkakatsaus,  
jossa kerrotaan palkankehityksestä Teollisuusliiton  
eri aloilla ja julkaistaan alakohtaisia palkkatilastoja. 

Tämän Toimialakatsauksen taulukoissa esitellään 
Teollisuusliiton tutkimusyksikön tekemät taloutta, 
työllisyyttä ja tuotantoa koskevat ennusteet tekno
logia kemian ja puutuotesektorilta. Erityisalojen 
sektori on sen verran moninainen, ettei kokonais
kuvaa ole mahdollista laatia. Ennusteiden lisäksi 
esitämme myös sanallisen yleisarviomme tilanteesta 
sektorien yhteenvetosivuilla.

Olemme myös laatineet erilliset toimialakohtaiset 
ennusteet, joissa arvioimme toimialan kehitystä.  
Ennusteet löytyvät kunkin toimialan kohdalta erilli
sestä taulukosta. Ne on myös koottu sektoreittain 
liitteeseen, joka löytyy katsauksen lopusta.

Katsauksessa käytetään toimialoja koskevassa jaotte
lussa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL2008) 
mukaista aineistoa. Kaikkiaan Teollisuusliiton neljälle 
sektorille sijoittuvia toimialoja on yli 30, eivätkä ne 
kaikilta osin ole yksi yhteen liiton sopimusalojen kans
sa. Niitä on toinen mokoma. 
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Katsauksissa hyödynnetyt tiedot perustuvat use
aan lähteeseen. Päälähteinä on käytetty Tilastokes
kuksen Kansantalouden tilinpidon ja Teollisuusti
laston uusimpia saatavilla olevia tietoja sekä Tullin 
ulkomaankauppa tilastoja ja Alma Talentin Analy
saattorin tuoreimpia yritystietoaineistoja. 

Sektori ja toimialakohtaisesti olemme hyödyn
täneet tilasto ja tutkimustietoa myös muiden 
tiedon tuottajien tietotuotteista. Esimerkiksi  
Kansallisen Mediatutkimuksen ja Kantar TNS:n 
tuottamia tilastotietoja on käytetty eritysalojen 
sektorille luetun paino alan kohdalla. Moottori
ajoneuvojen kaupan osalta taas on hyödynnetty 
Autoalan tiedotuskeskuksen ja Traficomin tilas
toja. Alku tuotantoa koskevaa tietoa on saatu  
Luonnon varakeskus LUKE:n tilastoista. 

SUHDANNEKYSELY NELJÄNNESVUOSITTAIN

Erilaiset tilastot ilmestyvät auttamatta viiveellä. 
Siksi tuotamme tutkimusyksikössä ajantasaisem
paa tietoa luottamusmiehille lähetetyn suhdanne
kyselyn avulla. Kyselyvastausten pohjalta voidaan 
myös ennakoida tulevaa. Vaikka suhdannekyselyn  
tulokset ovat enemmänkin suuntaa antavia,  
ne täydentävät tilastoista saatavaa tarkempaa 
tilastotietoa.

Suhdannekyselyssä pyydämme luottamusmiehil
tä arvioita heidän työpaikkansa työllisyyden ja 
tuotannon tilasta 3 kuukautta sitten, tällä het
kellä ja 3 kuukautta eteenpäin. Tämä siksi, että 
tutkimusyksikössä seuraamme entistä tarkemmin 
suhdanteiden muutosta. Vuoden 2021 puolella tut
kimusyksikkö alkaa myös julkaista Teollisuusliiton 
suhdannebarometria, joka perustuu suhdanne
kyselyjen tuloksiin.

Kysymme myös työpaikkojen henkilömääriä,  
jotka työnantajayritysten tulee ilmoittaa 
nykylain säädännön mukaan. Myös pienten  
yritysten tulee ilmoittaa tilinpäätöksessä hen
kilöstön keski määräinen lukumäärä, joka ei aina 
ole tarkka. Lisäksi osa yrityksistä ilmoittaa tie
dot henkilötyövuosina, ei henkilömäärinä. Joi
denkin yritysten kohdalla tietoa ei silti ole saa
tavana. Näin loppuvuoden toimialakatsauksessa 
julkaisemme listauksen kunkin toimialan suurim
mista työnantajista.

Suhdannekysely toteutetaan neljästi vuodessa. 
Tuoreessa kyselyssä selvitettiin toimialojen suh
dannekehityksen lisäksi pääluottamusmiesten  

näkemyksiä koskien työehtosopimuksia ja paikalli
sen sopimisen laajentamista.

Suhdannekyselyn sektorikohtaisia tuloksia esitellään 
toimialakatsauksessa kunkin sektorin pääsivulla 
(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 toimialojen kehitystä perustuen tuo
reimpiin 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 parhaiten 
tarkoitusta. 

Teollisuuden toimialoja koskevasta laajemmasta  
tietolaatikosta löytyvät seuraavat tunnusluvut.  
Ensin mainitaan toimialaa koskevat sopimusalat, 
sitten tässä järjestyksessä esitellään keskeiset  
tunnusluvut (suluissa lähde): tuotteet ja tärkeim
mät asiakkaat (Teollisuusliiton tutkimusyksikkö),  
työllisten määrä ja tuotanto (Tilastokeskus/ 
Kansantalouden tilinpito), liikevaihto, yritysten 
määrä, kannattavuus ja vakavaraisuus (Tilasto
keskus, Yritysten rakenne ja tilinpäätöstilasto)  
ja vientimaat ja tavara vienti (Tulli).

Tuotannon osalta annetut tiedot on suhteutettu 
tehdasteollisuutta kokonaisuudessaan kuvaaviin 
arvoihin. Kannattavuuden ja vakavaraisuuden osalta 
annettuja tietoja verrataan teollisuuden keskiarvoi
hin. Viennin osalta toimialan vientiä verrataan Suo
men koko tavaravientiin.

Maa ja metsätaloutta (alkutuotanto), lasituotteita 
ja palvelualoja koskevissa suppeammissa tieto
laatikoissa mainitaan toimialaa koskevat sopimus
alat. Sen jälkeen tässä järjestyksessä esitellään 
keskeiset tunnusluvut (suluissa lähde): tuotteet/
palvelut ja tärkeimmät asiakkaat (Teollisuusliiton 
tutkimusyksikkö), henkilöstömäärä, liikevaihto ja 
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yritysten määrä (Tilastokeskus, Yritysten rakenne 
ja tilinpäätöstilasto) ja kannattavuus (Alma Talent 
Analysaattori).

Kannattavuuden ja vakavaraisuuden osalta toimi
alan yrityksille annetaan sanallinen arvio kolmi
portaisella asteikolla heikko, tyydyttävä tai hyvä. 
Näitä napakasti esiteltyjä tietoja ja arvioita voi lu
kea seuraavalla tavalla: Toimialan yritysten kannat
tavuudesta kertoo nettotulos. Nettotulosprosenttia 
voidaan teollisuuden aloilla pitää hyvänä, jos se on 
yli 5 prosenttia. Kun nettotulos jää alle 5 prosentin 
mutta pysyttelee 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 pro
senttiin, tasoa voidaan pitää tyydyttävänä. Hei
kosta tasosta kertoo, jos omavaraisuusaste on alle 
20 prosenttia.

Toimialakatsaus on toteutettu tutkimusyksikön 
asiantuntijoiden yhteistyönä. Kunkin otsikon alta 
löytyy kirjoittajan nimi. Tarkemmat kysymykset 
ja muut tiedustelut voi näin kohdentaa oikealle 
asiantuntijalle.

Toivomme Teollisuusliitto ry:n toimialakatsauk
sesta olevan teille hyötyä. Otamme mielellämme 
vastaan palautetta ja ehdotuksia katsausten  
kehittämiseksi. 

Helsingissä 25.5.2021

Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö  
(työllisyys ja talous sekä suhdannekysely)

Markus Raninen, tilastotutkija  
(kuviot, taulukot ja tietolaatikkojen tiedot)

Rolle Alho, erikoistutkija  
(toimialaseuranta)

Timo Eklund, erikoistutkija  
(toimialaseuranta ja talous)

Veli-Pekka Heino, erikoistutkija  
(toimialaseuranta ja suhdannekysely)

Mika Kärkkäinen, erikoistutkija  
(toimialaseuranta ja pörssiyhtiöt)
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2. Teollisuuden kansainväliset ja   
 kotimaiset suhdannenäkymät

2.1. SUOMEN JA MAAILMAN 
TALOUS KORONA-AIKANA

Taloudella on takanaan täysin poikkeuksellinen  
vuosi. Talouden pudotus oli Euroopan Unionissa ja 
Yhdysvalloissa erittäin jyrkkä vuonna 2020, kuten 
kuviosta 1 selviää. Eri maiden talou det alkoivat 
kuitenkin toipua äkkipysähdyksestä nopeasti:  
Yhdysvalloissa toipuminen on ollut nopeampaa 
kuin EU-maissa. Ero selittyy pääosin voimakkaam-
malla talouden elvytyksellä ja viime kuukausina 
myös paremmin edistyneellä rokotusohjelmalla.

Kilpailijamaihin verrattuna Suomi on pärjännyt 
hyvin poikkeusoloissa. Tilastokeskuksen (2021) en-
nakkotietojen mukaan kokonaistuotannon (BKT) ja 
teollisuustuotannon määrät supistuivat molemmat 
noin 3 prosenttia vuonna 2020. Hyvään kehitykseen 
vaikutti ennen muuta epidemiatilanteen onnis-
tunut hallinta. Koviin sulkutoimiin ei tarvinnut 
ryhtyä, koska tartuntamäärät pysyivät aisoissa. 
Muiden maiden tapaan Suomi elvytti talouttaan yli 
10 miljardin kohdennetuilla toimilla. Laaja-alainen 
elvytys pehmensi merkittävästi talouden kokemaa 
iskua.

Taulukko 1 havainnollistaa, kuinka vaka-
vasti pandemia lamautti eri maiden teollisuus-
tuotantoa vuonna 2020. Esimerkiksi Saksassa 
teollisuus tuotanto supistui 10 prosenttia. Tällä oli 
heijaste vaikutuksia myös Suomen teollisuuteen. 
Suomalais yritykset toimivat osana kansain välisiä 
tuotantoketjuja, joten tilausten puute yhdessä yri-
tyksessä heijastuu verkoston muihin yrityksiin. 
Toisaalta Suomessa sijaitsevien tehtaiden pahim-
mat kilpailijat ovat enimmäkseen ulko maisia, jolloin 
vaikeudet muissa maissa tai kilpailukyvyn heik-
keneminen voivat auttaa suomalaista teollisuutta.

Suomen teollisuus on poikkeusaikana saanut 
apua siitä, että yrityksillä oli runsaasti tilauk-
sia odottamassa pandemian iskiessä maailman-
talouteen. Uusia tilauksia on saatu, mutta niiden 

TIMO EKLUND
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Kuvio 1
Kokonaistuotanto neljännesvuosittain EU:ssa ja Yhdysvalloissa,
1/2011 = 100

Lähde: OECD
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Kuvio 1
Kokonaistuotanto neljännesvuosittain EU:ssa ja Yhdysvalloissa 
(1/2011 = 100)
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Kuvio 2
Teollisuuden uudet tilaukset, trendi (2015 =100)

Lähde: Tilastokeskus, viimeinen havainto 3/2021

määrä laski Tilastokeskuksen mukaan 11 prosent-
tia vuonna 2020 (ks. Kuvio 2). Myös pörssiyritys-
ten tilauskannat olivat yleisesti vuoden 2020 lo-
pussa alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.  
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Kuvio 2
Teollisuuden uudet tilaukset, trendi (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, viimeinen havainto 3/2021
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Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
tilauskannat ovat kääntyneet kasvuun. Monista 
maista poiketen tuotantolaitoksia ei ole Suomes-
sa jouduttu epidemian vuoksi juuri sulkemaan. 
Komponentti- ja mate riaalipula aiheutti tehtaiden 
sulkemisia varsinkin keväällä ja alkukesästä 2020.

Ekonomistit ennakoivat Suomen kokonais-
tuotannon kasvavan noin 3 prosenttia vuonna 
2021. BKT:n määrä saavuttaa epidemiaa edeltävän 
tason vuoden vaihteessa tai ensi vuoden aikana. 
Näin ollen Suomi kuuluisi Euroopan ensimmäisiin 
maihin, joissa korona-ajan tuotantomenetykset 
kurotaan umpeen. Teollisuustuotannon määrä 
vaikuttaa jo saavuttaneen kriisiä edeltävän tason 
ainakin Tilasto keskuksen tammi-maaliskuun luku-
jen valossa. Ennusteet ovat edelleen epävarmoja, 
koska ei ole varmaa tietoa epidemian talttumisen, 
rokotteiden saatavuuden ja viruksen muuntautu-
misen suhteen.  

Epidemian myötä Suomen hallituksen tavoite 
75 prosentin työllisyysasteesta on lipunut kauas. 
Lomautettujen määrä on ajoittain kasvanut voi-
makkaasti. Palvelualojen työntekijät, naiset ja nuo-
ret kuuluvat eniten työttömyydestä kärsineisiin 
ryhmiin. Pitkäaikaistyöttömyys on pahentunut, 
koska myös epidemiaa ennen työttömäksi jääneiden 
työllistyminen on ollut vaikeaa poikkeusaikana. 
Talouden virkistyessä myös työllisten määrä kään-
tyy kasvuun. 

2.2. TEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 
SUOMESSA

Teollisuuden työllisten määrä on ollut tasainen vii-
me vuodet. Kuvio 3 näyttää Teollisuusliiton sopi-
mustoiminnan piiriin kuuluvien teollisten toimialo-
jen työllisten määrät. Koronakriisi käänsi työllisten 
määrän laskuun. Teollisuusliiton tutkimusyksikön 
ja työnantajaliittojen kyselyt viestivät, että alku-
vuonna työllisyydessä ja tuotannossa on tapah-
tunut myönteinen käänne. Yritykset voivat jälleen 
nopeasti törmätä pulaan osaavasta työvoimasta. 
Työmarkkinakentässä viime aikoina tapahtuneet 

Suomen tavaraviennin kannalta tärkeimpien vientimaiden ja -alueiden kokonaistuotannon ja investointien määrä,  
ennustetut muutokset

Vientiosuus 
vuonna 2020 

 1)

Viennin arvon muutos 
vuonna 2020  

 1)

Teollisuustuotannon 
muutos 2020  

2)

BKT ennuste  
vuodelle 2021  

3)

Kiinteät investoinnit, 
määrän muutos 2021 

4)

% % % % %

Saksa 13,8 -19,7 -9,9 3,6 2,0

Ruotsi 10,5 -12,1 -3,8 3,1 2,8

Yhdysvallat 8,5 1,3 -6,9 6,4 3,5

Alankomaat 6,7 2,9 -3,8 3,5 -3,2

Kiina 5,3 -15,0 2,8 8,4 6,3

Venäjä 5,3 -21,3 -2,9 3,8 1,8

Iso-Britannia 3,9 -18,8 -8,4 5,3 1,9

Ranska 3,2 -5,3 -10,1 5,8 7,2

Viro 3,0 -1,7 -5,3 3,4 3,6

Belgia 2,9 -25,5 -3,6 4,0 5,7

Euroalue 38,0 -15,8 -8,7 4,4 2,1

EU 54,6 -14,8 -7,8 4,4 ..

Taulukko 1

Lähteet:
1) Tulli
2) OECD ja Kiinan tilastovirasto
3) IMF
4) OECD, Investment forecast (https://data.oecd.org/gdp/investment-forecast.htm)

.. = tietoa ei saatavana

Kuvio 3 
Teollisuusliiton teollisten alojen työlliset
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Teollisuusliiton teollisten alojen työlliset
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muutokset luultavammin heikentävät teollisuus-
työn kiinnostavuutta entisestään.

Koronakriisin alkaessa teollisuustuotanto oli kas-
vussa vuositasolla mitattuna. Tämä kertoo siitä, että 
kilpailukyky oli kunnossa. Viime vuoden poikkeus-
oloissa kilpailukyky pysyi hyvänä (ks. Kuvio 4).  
 Suomen työmarkkinat osoittivat toimivuutensa. Jo 
ennestään joustavaa lomautusjärjestelmää jousta-
voitettiin entisestään. Lisäksi työnantajakustannuk-
sia alennettiin ja lykättiin eläkemaksuja seuraaville 
vuosille.

Myös kilpailijamaiden kilpailukykyä paran-
nettiin erilaisilla poikkeustoimilla. Esimerkik-
si Saksassa valtakunnalliset ja yrityskohtaiset 
toimen piteet eivät kuitenkaan auttaneet sopeut-
tamaan tuntikohtaisia kustannuksia tai työ-
tuntien määrää yhtä tehokkaasti kuin Suomessa.  
Tämä näkyy Saksan kilpailukyvyn heikkenemisenä  
(ks. Kuvio 4).

Suomen Pankki (2021) ennakoi kilpailu kyvyn 
heikkenevän tänä ja ensi vuonna. Syynä on eläke-
maksujen nousu, kun vuodelta 2020 lykätyt eläke-
maksut siirtyvät vuosille 2022–2025. Suomen Pank-
ki ennakoi myös ansioiden nousevan kilpailijamaita 
nopeammin. Suomessa ansiotulot nousevat en-
nustelaitosten mukaan noin 2 prosenttia vuodes-
sa. Teollisuudessa voidaan hyvinkin jäädä tämän 
yleisen tason alapuolelle. 

On odottavissa, että monissa kilpailija maissa 
palkat kasvavat yli 2 prosenttia. Esimerkiksi Ruot-
sissa teollisuuden sopimuspalkat nousevat noin  
3 prosenttia tänä vuonna. Saksassa sopimus-
kierroksen ensimmäiset metalli- ja elektroniikka-
teollisuuden työehtosopimukset antavat viitteitä, 
että lähivuosien sopimusten kustannusvaikutukset 
asettuvat noin 2,5 prosenttiin.

Teollisuustuotannon määrä kasvaa arviomme 
mukaan nopeasti loppuvuonna ja vielä ensi vuon-
nakin. Yhtenä syynä tähän on patoutunut kysyntä. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että poikkeusaikana tilaa-
matta jääneiden tuotteiden ja palvelujen tarve ei 
ole kadonnut mihinkään. Kilpailu yritysten välillä 
on kiristynyt entisestään osittain senkin takia, 
että kiinalaiset tuottajat vaikuttavat vahvistuneen 
epidemian aikana. Tämä lisää kilpailukykyä pa-
rantavien investointien tarvetta. Myös investoinnit 
ilmastoystävällisiin tuotteisiin ja energiatuotantoon 
ovat kasvussa. Teollisuuslaitoksiin toimitettavil-
la tuotantovälineillä on suuri painoarvo Suomen 
teollisuuden tuotevalikoimassa, joten investointien 
vilkastuminen on tärkeää.

Äärimmilleen viritetyt globaalit tuotanto-
verkostot ovat osoittaneet häiriöherkkyytensä 
korona-aikana. Maailmankauppaa on tänä vuonna 

haitannut pula kuljetukseen tarvittavista meri-
konteista. Itse asiassa kontteja on tarpeeksi, mutta 
maailmankaupan epätasapainojen seurauksena 
ne makaavat usein väärillä mantereilla. Myös 
metalliteollisuuden tarvitsemista elektroniikka-
komponenteista on ollut puutetta. Lisäksi Brexit, 
kauppasodat ja Suezin kanavan onnettomuus ovat 
häirinneet maailmankauppaa. Häiriöt koettelevat 
pahasti suomalaisia tuotantolaitoksia, jotka usein 
sijaitsevat kaukana niin markkinoista kuin kom-
ponenttivalmistajista. 

EU:ssa ei olla onnistuttu rajoittamaan epidemiaa 
erityisen hyvin. Myös rokottaminen on edennyt  
hitaanlaisesti. Valtioiden elvytysohjelmat ovat ol-
leet ensisijaisen tärkeitä, jotta taloudellisia vaurioita 
saadaan pidettyä kurissa. Valtiotason elvytyksen 
lisäksi EU pyrkii edistämään talouden uudistumis-
ta ja kilpailukykyä 750 miljardin euron elpymis-
rahastolla. Paketti ei ehdi elvyttämään taloutta 
koronakriisin syvimmässä suhdannekuopassa, sillä 
jakamista ei ole vielä edes aloitettu, vaikka kriisin 
pahin vaihe näyttäisi olevan ohi. 

Rahaston varoista suuri osa tulee jakaa kilpailu-
kyvyn kannalta tärkeisiin vihreään siirtymään ja 
digitalisaatioon. Oikein käytettynä rahasto auttaa 
EU:ta saavuttamaan Yhdysvaltojen ja Kiinan etu-
matkaa korkean jalostusarvon tuotannossa. Suo-
men teollisuuden saamaa hyötyä laskee se, että 
tukea maksetaan varsinkin Etelä-Eurooppaan, joka 
ei ole suomalaistuotteiden pääasiallinen vienti-
markkina-alue. Suuret investointituet voivat li-
säksi heikentää Suomen kilpailukykyä, jos uuden-
aikaisimmat tuotantolaitokset rakennetaan tukien  

17161514131211 19

Kuvio 4
Tehdasteollisuuden reaaliset yksikkötyökustannukset, 2011=100
(kilpailukyky paranee, kun käyrä laskee)

Lähteet: Eurostat ja Tilastokeskus
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turvin Etelä- ja Itä-Eurooppaan. Paketin edut Suo-
melle ovat etupäässä poliittisia ja EU:n yhtenäisyy-
teen liittyviä. Paketista eniten hyötyville jäsen-
valtioille järjestely antaa mahdollisuuden talouden 
voimakkaaseen uudistamiseen. 

2.3. INFLAATIO KIIHTYMÄSSÄ
Inflaatio kiihtyi huhtikuussa ensimmäistä kertaa 
vuoden 2012 jälkeen yli 2 prosenttiin, joka on Eu-
roopan keskuspankin inflaatiotavoite. (ks. Kuvio 5). 
Lähi  vuosien aikana on mahdollista, että hintojen nou-
suvauhti ylittää inflaatiotavoitteen pysyvämminkin. 
Toistaiseksi Suomen Pankin inflaatioennuste on py-
synyt maltillisena: sen mukaan hinnat kallistuvat  
1,3 prosenttia tänä ja ensi vuonna. 

Huomattavasti ennustettua nopeamman inflaa-
tion mahdollisuutta kasvattaa erityisesti elvytys-
toimenpiteistä johtuva rahanmäärän ja kysynnän 
kasvu. Jos taloudessa liikkuvan rahan määrä kas-
vaa nopeammin kuin tarjolla olevien tavaroiden ja 
palveluiden määrä, saattavat ylimääräiset varat 
siirtyä hintoihin. Kysynnän lisääntyminen sitä 
vastoin viittaa siihen, että elvytyksen myötä ha-
lukkaita ostajia on enemmän. Tällöin myyjät voivat 
tarkistaa hintoja ylöspäin. Hintoja nostavat myös 
pula tietyistä raaka-aineista, materiaaleista ja 
muista resursseista, kuten osaavasta työvoimasta. 

Hintojen nousun kiihtymisen taustalla olevat 
tekijät ovat yhteisiä kehittyneille maille. Kovimmat 
inflaatiopaineet kohdistuvat Yhdysvaltoihin, jossa 
elvytys on kaikkein runsainta ja työttömyys muu-
tenkin matalalla. Tällä hetkellä inflaation kiihtymi-
nen on huomattavasti pienempi taloudellinen uhka 
kuin esimerkiksi työttömyyden korkealle tasolle 
jämähtäminen, investointilama tai ilmastotoimien 
hidastuminen ja siitä johtuva maapallon hallitse-
maton lämpeneminen.

2.4. OSINGONJAKO VÄHENTYNYT

MIKA KÄRKKÄINEN

Pörssiyhtiöt ovat järjestäneet osingonjaosta päät-
tävät kevään 2021 varsinaiset yhtiökokouksensa 
tavanomaisena ajankohtana, mutta koronarajoitus-
toimet huomioiden. Pääosin yhtiökokoukset ovat 
suoraan päättäneet osingonjaosta. Muutamat yhtiöt 
ovat valtuuttaneet hallituksensa päättämään ai-
nakin osasta osingonjakoa. Viime vuonna monissa 
yhtiöissä yhtiökokoukset valtuuttivat hallituksensa 
päättämään osingonjaosta. Osassa yhtiöistä hal-
litukset käyttivät harkintaansa ja jättivät suunni-
tellun osingonjaon toteuttamatta.

Helsingin pörssissä noteerattuja Teollisuusliiton 
alojen piiriin kuuluvia suomalaisia pörssiyhtiöitä on 
yhteensä 53. Kuvion 6 pylväät kuvaavat tilikausien 
2013–2019 osalta toteutunutta osingonjakoa. Tili-
kauden 2020 kohdalta ne kuvaavat kaikkea päätet-
tyä osingonjaon enimmäismäärää. Osinkosumma 
on pienentynyt parina viimeisimpänä vuotena. 
Viime vuosikymmenen merkittävin osingonjakaja 
Nokia ei ole kahteen vuoteen jakanut osinkoa.
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Kuvio 5
Kuluttajahintojen vuosimuutokset Suomessa, %

Lähde: Tilastokeskus, viimeinen havainto 4/2021
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Taulukko 3

3. Metallialojen tuotantoa     
 vauhdittavat saadut tilaukset

TIMO EKLUND JA MIKA KÄRKKÄINEN

3.1. TUOTANTO JA TYÖLLISYYS 
TEKNOLOGIASEKTORILLA
Koronaepidemian vuoksi metalliteollisuuden tuo-
tanto ja työllisyys heikentyivät vuonna 2020. Poik-
keuksina olivat metallien jalostus ja elektroniikka-
teollisuus, joissa tuotanto kasvoi. Muilla metalli-
aloilla tuotanto väheni. Tavaraviennin arvo laski 
muilla aloilla paitsi korjauksen, huollon ja asen-
nuksen toimi alalla. Kaikkien metallialojen työlli-
syys heikkeni vuonna 2020. Tänä vuonna ja ensi 
vuonna tuotanto kasvaa kaikilla toimialoilla. Työlli-
syys lisääntyy tänä vuonna useimmilla aloilla. Ensi 
vuonna monilla aloilla työllisyyden kasvu pysähtyy 
(Taulukko 3).

Metalliteollisuus on kestänyt koronavuoden koet-
telemuksia yllättävän hyvin. Tämä siitäkin huoli-
matta, että työntekijöitä on lomautettu tuhansia, 
eikä irtisanomisilta ole vältytty. Suomessa valmiste-
taan varsinkin koneita ja muuta investointitavaraa. 
Se osaltaan on tasoittanut Suomen talouden tietä. 
Myös rajoitetoimet ovat Suomessa onnistuneet mo-
nia muita maita paremmin. Suomen vientimarkki-

noille on ennustettu kasvua tälle ja ensi vuodelle. 
Lähiajan näkymät ovat lupaavat. 

Pörssiyhtiöiden tilauskannat olivat yleisesti 
vielä vuoden 2020 lopulla alemmalla tasolla kuin 
vuotta aiemmin. Vuoden 2021 ensimmäisellä nel-
jänneksellä tilauskannat ovat kasvaneet. Monet 
yritykset ovat kärsineet ajoittaisesta komponentti-
pulasta, mikä on hidastanut tuotantoa.

Ensimmäisenä koronavuonna yritysten saa-
mia tilauksia peruuntui ja lykkääntyi. Muutamia 
peruuntuneita kauppoja on onnistuttu palaut-
tamaan. Esimerkiksi australialainen TT-Line on  
uusinut kahden autolautan tilauksensa Rauman tela-
kalta. Tilauksen työllisyysvaikutukseksi kerrotaan  
3 500 henkilötyövuotta. Sen myötä Rauman te-
lakan tilaus kanta nousee 1,6 miljardiin euroon.

SUHDANNEKYSELYN TULOKSET

Huhtikuussa toteutetun suhdannekyselyn tulokset 
antavat viitettä siitä, että metallialojen työpaikoil-
la on tuotanto kasvanut ja työllisyys kohentunut 
viimeisen kolmen kuukauden aikana. Metallialojen 

Liikevaihdon vuosimuutokset vuosina 2019 ja 2020, %
2019 2020

Teollisuuden liikevaihto 3,4 -5,7

Metalliteollisuuden liikevaihto 7,3 1,1

Metallien jalostus -5,0 -1,6

Metallituotteiden valmistus 0,7 -2,5

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 5,1 -1,2

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 18,5 6,2

Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus -1,1 -10,5

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 5,5 -2,0

Metallimalmien louhinta -9,9 16,9

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 2

Metalliteollisuuden keskeiset ennusteet
2020e 2021e 2022e

Tuotannon määrän muutos, % -3 4 2

Työllisyyden muutos, % -2 1 1

Työtuntien muutos, % -4 3 1

Tuottavuuden muutos, %* 1 1 1

* Tuotanto työtuntia kohden
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565 pääluottamusmiestä arvioi, että yli puolessa 
(54 %) työpaikoista tuotanto kasvoi ja vajaassa 
viidenneksessä (18 %) tuotanto väheni. Runsaassa 
neljänneksessä (28 %) työpaikoista tuotanto pysyi 
ennallaan. Vastaajien mukaan yli puolessa (54 %) 
työpaikoista työllisyys parani ja vajaassa kuuden-
neksessa (16 %) heikentyi. Noin kolmanneksessa 
(30 %) työpaikoista työllisyys säilyi ennallaan.

Tuotanto näyttää kasvavan ja työllisyys para-
nevan myös seuraavan kolmen kuukauden aikana. 
Pääluottamusmiehet arvioivat, että yli puolessa 
(57 %) työpaikoista tuotanto kasvaa ja kymmenes-
osassa (10 %) työpaikoista tuotanto vähenee. 
Kolmas osa (33 %) pääluottamusmiehistä ar vioi 
työpaikkansa tuotannon pysyvän ennallaan. Työl-
lisyys paranee puolessa (50 %) työ paikoista, rei-
lussa kolmasosassa (41 %) tilanne säilyy ennallaan 
ja kymmenesosassa (9 %) työpaikoista työllisyys 
heikkenee.

Teknologiasektorin kaikista pääluottamus-
miehistä (N=1 196) suhdannekyselyyn vastasi 
565 eli vajaa puolet. Tämä on kuitenkin yli puolet 
kaikista vastauksista. Vastausprosentti oli hyvä 
(47,4 %).

AKUISTA SUOMELLE VIRTAA 

Digitalisaatio, sähköistäminen ja ilmastotoimet 
näyttävät saaneen korona-ajasta lisää puhtia. Nii-
hin liittyy sekä mahdollisuuksia että uhkia. Akku-
jen valmistusta on veikattu tulevaisuuden alaksi. 
Suomessa akkuklusteri onkin monipuolistumassa. 
Esimerkiksi Valmet Automotive on alalla melko 
uusi toimija. Yrityksen akkuvalmistuksessa työs-
kentelee 200 henkilöä akkujen kokoonpanotehtaal-
la Salossa. Yritys on ilmoittanut laajentavansa 
akkutehtaan tuotantoa ja palkkaavansa toiset 
200 töihin. Aikeina on myös käynnistää toinen 
akkujen kokoonpanotehdas Uudenkaupungin auto-
tehtaan yhteyteen. Sinnekin aukeaisi työpaikka 
200 työntekijälle.

Brittiläinen Johnson Matthey Plc ja Vaasan 
kaupunki ovat tehneet aiesopimuksen, jonka 
mukaan yritys rakentaa akkujen katodimateri-
aaleja valmistavan tehtaan Vaasaan. Kaupun-
ki puolestaan järjestää tehtaalle uusiutuvan 
energian saannin. Kolmantena hankkeeseen  

osallistuva Suomen Malmijalostus Oy kehitte-
lee ratkaisuja natriumsulfaattiprosessin sekä  
koboltti- ja nikkelisuolojen jalostamiseen. Nikke-
liä ja kobolttia on tarkoitus ostaa Norilsk Nickel  
Harjavalta Oy:ltä. Tässä vaiheessa osapuolet eivät 
ole kertoneet mahdollisen investoinnin arvosta tai 
syntyvien työpaikkojen määrästä. Mainittakoon, 
että vuonna 2020 suuryritys Johnson Mattheyn 
liikevaihto oli noin 16 miljardia euroa ja henkilö-
kunnan määrä oli noin 14 000.

Suomalainen akkuklusteri on saanut muitakin 
piristysruiskeita viime aikoina. Kemianteollisuu-
den suuryritykset Umicore Finland Oy ja Free-
port Cobalt Oy jalostavat kobolttia Kokkolassa. 
Fortum Oyj on käynnistänyt akkujen kierrätys-
laitoksen Ikaalisissa. Norilsk Nickel laajentaa 
nikkelin tuotantoaan Harjavallassa, jonne myös 
BASF Battery Materials Finland Oy rakentaa akku-
materiaalitehtaan. Terrafame Oy rakentaa akku-
kemikaaleja valmistavaa tehdasta Sotkamoon. 
Keliber Oy valmistelee litiumjalostamon raken-
tamista Kokkolaan ja litiumkaivoksen avaamista 
Kaustiselle. Suomen Malmijalostus Oy suunnitte-
lee akkumateriaalien valmistuksen aloittamista 
yhdessä yhteistyökumppanien kanssa Kotkassa 
ja Haminassa. Kotimaisesta akkuosien valmistuk-
sesta puuttuvat vielä akkujen katodien ja anodien 
valmistus.

MUUT SOPIMUSALAT 

Pelti- ja teollisuuseristysala kuuluu sopimusalana 
Teknologiasektoriin. Siitä ei ole saatavissa tilasto-
tietoja. Ala on kytköksissä rakentamiseen ja teolli-
suuden kunnossapitoon. Alan töitä ovat peltikatto-
jen ja sadevesijärjestelmien asentaminen, teollisuu-
den säiliöiden ja putkien eristäminen ja päällystä-
minen pellillä sekä näihin liittyvät telinetyöt. Alalla 
on töissä tuhansia ihmisiä, ja sen liikevaihto yltää 
satoihin miljooniin euroihin. Suurten teollisuus- ja 
energialaitosten huoltotauot aiheuttavat alalle ky-
syntäpiikkejä. Nesteen Porvoon öljynjalostamon jo 
keväälle 2020 odoteltu suurhuolto toteutuu pääosin 
huhti-kesäkuussa 2021. 

Teknologiasektorin piiriin kuuluvat myös puo-
lustusministeriön työpaikat. Sopimusala koskee 
etenkin puolustusvoimain varikoiden työnteki jöitä.
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3.2. METALLIEN JALOSTUS

Lähde: Tilastokeskus

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus

Tuotteet: Metallista valmistetut levyt, putket ja langat sekä valimotuotteet

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

Henkilöstön määrä 2019: 13 900 (+1 %)

Tuotanto 2019: 9,1 miljardia euroa (5 %), (7 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 13,2 miljardia euroa (3 %), (9 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 131 (+3)

Tavaravienti 2020: 5,32 miljardia euroa (6 %), (9 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Alankomaat, Saksa, Ruotsi, Venäjä, Yhdysvallat ja Italia

Kannattavuus 2019: Nettotulos 1,9 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 59,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 4
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto +1 % +5 % +2 %

Työllisyys -2 % -1 % +2 %
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Kuvio 3.2 (Metallien jalostus)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus
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Kuvio 3.2. Metallien jalostus 
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Kuvio 8
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 7
Metallien jalostus, 
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

TIMO EKLUND

Metallien jalostuksen tuotanto kääntyi lokakuussa 
voimakkaaseen kasvuun. Vahvan loppuvuoden an-
siosta alan tuotantomäärä lisääntyi edellis vuoteen 
verrattuna koronaepidemiasta huolimatta. Vuosi 
2021 on alkanut suotuisissa merkeissä, sillä tuo-
tanto ja tuotteiden markkinahinnat ovat voimak-
kaassa kasvussa.

Alan suurimmat yhtiöt ovat ruotsalaisen SSAB 
konsernin Suomessa sijaitsevat toiminnot ja Outo-
kumpu Oyj. Ne työllistävät Suomessa yhteensä yli 
7 000 ihmistä. Molempien yritysten kannattavuus 
parani loppuvuonna teräksen hintojen nousun ja 
vilkastuneen teräskaupan myötä. Vuoden 2021 en-
simmäisellä vuosipuolikkaalla suhdannetilanne on 
parantunut entisestään.

Yritykset pyrkivät kohentamaan kannattavuut-
taan leikkaamalla kustannuksiaan. Outokummun 
joulukuussa päättyneiden yt-neuvotteluiden tu-
loksena yritys vähentää työvoimaansa Suomessa 
250 henkilöllä. Henkilöstön kannalta myönteistä 
on se, että vähennykset onnistutaan toteuttamaan 
vapaa ehtoisin toimin, joita yritys tukee rahallisesti. 
Henkilöstökulujen lisäksi Outokumpu pyrkii sääs-
tämään alihankinnan menoissa kilpailuttamalla 
materiaalien ja palveluiden tarjoajia.

Teräksen valmistuksen lisäksi toimialaan kuu-
luu varsinkin kuparin, sinkin, nikkelin ja alumiinin 
jalostusta. Näiden värimetallien jalostajien näky-
mät ovat valoisat kuluvan vuoden osalta.

Jo viime vuonna kupariyritys Boliden Harja-
valta Oy ja sinkkiä jalostava Boliden Kokkola Oy 
olivat erittäin kannattavia. Molempien liikevoitto 
oli noin 100 miljoonaa euroa. Harjavallassa tämä oli 
ennätyksellinen vuosi ja Kokkolassakin sen histori-
an kolmanneksi suurin liikevoitto. Kolmas suurista 
värimetallien jalostajista, Norilsk Nickel Harjavalta 
Oy, ilmoitti huhtikuussa suurinvestoinneista. Ne 
lähes kaksinkertaistavat tehtaan tuotantomäärän 

vuoteen 2026 mennessä. Työllisyysvaikutukset 
jäävät pienemmiksi.



16     TEOLLISUUSLIITTO 2021

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 2019: 45 300 (ei muutosta)

Tuotanto 2019: 8,1 miljardia euroa (ei muutosta), (7 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 8,2 miljardia euroa (+3 %), (6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 4 362 (+9)

Tavaravienti 2020: 1,10 miljardia euroa (51 %), (2 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Ruotsi, Norja, Viro, Alankomaat, Yhdysvallat ja Saksa

Kannattavuus 2019: Nettotulos 2,6 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 51,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

MIKA KÄRKKÄINEN

Metallituotteiden valmistus on kärsinyt korona-
rajoitetoimista. Vauriot ovat kuitenkin toistaisek-
si jääneet yllättävän pieniksi. Esimerkiksi viime 
syksystä alkaen on rakentamisen vähentyminen 
näkynyt teräsrakenteiden myyntimäärissä. Las-
kua ei ole kuitenkaan niin paljon, kuin mitä vielä 
viime kesänä oli odotettavissa. 

Toimialan yritykset ovat enimmäkseen konei-
den ja laitteiden valmistajien alihankkijoita. Niiden 
tuotteiden menekki riippuu päähankkijayritys-
ten menestyksestä. Metallituotteiden valmistajat 
ovat pärjänneet yllättävän hyvin, vaikka niiden 
asiakastoimialojen yrityksillä on ollut korona-
rajoitteista johtuvia haasteita. 

Muutamilla ulkomaisilla metallituotteiden 
valmistajilla on ollut toimitusvaikeuksia korona-
aikana. Tämän takia suomalaisten koneiden ja 
laitteiden valmistajien tilauksia on tullut lisää koti-
maisille alihankkijoille. Samainen ilmiö on nähty 
aiemminkin, mutta sen merkitys toimialan liike-
toimintaan ja työllisyyteen on kuitenkin jäänyt 
vähäiseksi.

TOIMIALALLA SUURIAKIN YRITYKSIÄ

Metallituotteiden valmistajien tuotteiden myynti 
on usein yritysten välistä kauppaa eli niitä myy-
dään toisille yrityksille osaksi jotakin konetta tai 
laitetta. Joukossa on kuitenkin myös muutamia 
Abloy Oy:n ja Fiskars Oyj:n kaltaisia merkittävän 
kokoisia yrityksiä, jotka valmistavat kuluttajille 
päätyviä lopputuotteita. 

Abloy kuuluu ruotsalaiseen Assa Abloy 
konserniin, jonka liikevaihto oli viime vuonna 
huikeat 9 miljardia euroa ja henkilöstön määrä  
48 000. Suomessa Abloy valmistaa erilaisia 

lukitus järjestelmiä, lukkoja ja heloja Joensuussa. 
Sen liikevaihto vuonna 2019 päättyneellä tili-
kaudella oli noin 208,9 miljoonaa euroa. Henki-
löstöä oli 752. Liikevaihto on ollut viime vuosina 
kasvussa ja toiminta on ollut erittäin kannat-
tavaa. Yritys onkin viimeisen kolmen vuoden 
aikana antanut konserniavustusta yhteensä yli 
100 miljoonaa euroa ja jakanut osinkoa yli 8 mil-
joonaa euroa. 

Abloy on perustettu vuonna 1918. Alun pe-
rin suomalaisyritys perustettiin valmistamaan 
käänteen tekeviä kiekkohaittaisia lukkoja, joiden 
lukkiutumiseen ei tarvita jousta. Nämä tuot-
teet myös patentoitiin. Nykyisin Assa Abloy- 
konsernin tuote valikoima sisältää perinteisten lu-
kitusjärjestelmien lisäksi erilaisia älykkäitä rat-
kaisuja: älyavaimia, avainturvajärjestelmiä sekä 
lukitus- ja kulun hallintajärjestelmiä.

Alan toisen suuren yrityksen Fiskarsin liike-
vaihto kasvoi tilikaudella 2020. Henkilöstön määrä 
kuitenkin väheni. Kannattavuus oli hyvä. Fiskars 
näyttää jopa hyötyneen koronarajoitteista viime ke-
sän ja syksyn aikana. Kotonaan etätyötä tekevillä 
on ollut reippaasti aikaa puutarha- ja keittiötöille. 
Fiskarsin valmistamille työkaluille ja kokkivälineille 
on näin ollut kysyntää. Fiskars käynnisti maalis-
kuulla 2021 Suomen myymälöissään yt-neuvottelut, 
jotka koskevat 113 työntekijää.

PK-YRITYKSET ERIKOISTUNEET

Toimialalla on asiakkaalle tilauksesta metalli osia 
valmistavia yrityksiä. Esimerkiksi Rolemet Oy 
toteuttaa Kangasalla alihankintana metalli osien 
suunnittelua, leikkausta, särmäystä, jyrsintää 
ja hitsausta. Yritys on perustettu vuonna 1998.  
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Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 5
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -4 % +2 % +1 %

Työllisyys -2 % +1 % +0 %

Kuvio 3.3. Metallituotteiden valmistus
Toimialan työllisten määrä
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Kuvio 10
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 9
Metallituotteiden valmistus,
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Sen liikevaihto vuonna 2020 päättyneellä tili-
kaudella oli noin 5,0 miljoonaa euroa. Henkilös-
tön määrä oli 48. Sekä liikevaihto että henkilös-
tön määrä ovat olleet kasvussa. Toiminta on ollut 
kannattavaa.

Toimialalla on lukuisia pieniä, mutta tuotteil-
taan ainutlaatuisia yrityksiä. Zinaltec Oy valmistaa 
Liedossa sinkistä postikortin kokoisia metallipalo-
ja eli anodeja. Niitä kiinnitetään laivojen kylkeen 
vesi rajan alapuolelle ehkäisemään laiva rakenteiden 
ruostumista. Vuonna 2004 perustetun Zinaltecin 
tuotteet menevät enimmäkseen vientiin. Sen liike-
vaihto vuonna 2020 päättyneellä tili kaudella oli 
noin 1,3 miljoonaa euroa. Mikro yrityksessä työs-
kentelee 5 henkilöä. Toiminta on ollut erinomaisen 
kannattavaa.

Toimialan vienti oli viime vuonna vain vaivoin 
tuontia suurempaa. Nord Stream 2 -kaasuputkien 
toimitukset Itämerelle eivät enää näy toimialan 
vuoden 2020 vientiluvuissa. Vienti vähentyi vii-
me vuoden aikana melkein kaikkiin merkittäviin 
vientimaihin, tosin Etelä-Koreaan vienti on kasva-
nut. Lähes kaikkien alan tärkeimpien tuoteryhmien 
vienti on vähentynyt. Poikkeuksena ovat metalli-
rakenteet, joiden vienti on kasvanut.
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Kuvio 3.3 (Metallituotteiden valmistus)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus
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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 2019: 49 700 (+2 %)

Tuotanto 2019: 17,0 miljardia euroa (+5 %), (14 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 18,8 miljardia euroa (+7 %), (13 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 1 321 (+6)

Tavaravienti 2020: 8,27 miljardia euroa (3 %), (14 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Saksa, Yhdysvallat, Kiina, Ruotsi, Venäjä, Brasilia, Australia, Alankomaat,  
 Norja ja Ranska

Kannattavuus 2019: Nettotulos 8,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 41,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

MIKA KÄRKKÄINEN

Koneiden ja laitteiden valmistus selvisi keväästä ja 
kesästä 2020 monia metallialoja vähemmin vau-
rioin. Syksyn kuluessa ruvettiin kuitenkin jäämään 
jälkeen edellisvuoden vauhdista. Kevään 2021 mit-
taan toimialan näkymät ovat taas kirkastuneet.

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus on 
toimi alana kasvanut viime vuosina. Perimmäisenä 
syynä on varsinkin EU-alueen jo lähes kymmenen 
vuotta jatkunut talouskasvu. Kilpailukykytoimia 
lisäämällä sekä yritysten omaa tuotekehitystä ja 
toimintatapoja parantamalla on koneiden ja lait-
teiden kysyntä kasvanut.

Korona-aika toi alalle monenlaisia haastei-
ta. Talouden notkahtaminen johti tilauskirjojen 
ohenemiseen. Muissa maissa ja osin Suomessa-
kin tehtaita oli suljettuna viime kesänä, ja tästä 
aiheutui komponenttipulaa. Lisäksi vaikeuksia 
oli joillakin tärkeillä asiakasaloilla, kuten laivan-
rakentamisessa. 

Toimialan suurimmilla yrityksillä on merkit-
tävää palveluliiketoimintaa. Käytännössä se tar-
koittaa myytyjen laitteiden asennusta, ylläpitoa, 
käyttöä, huoltoa ja korjausta. Tällainen merkittä-
vän laajuinen ja luonteeltaan vakaa palveluliike-
toiminta on osaltaan auttanut suurimpia yrityksiä 
selviämään koronakriisistä.

ISOT PITÄVÄT TOIMIALAA PYSTYSSÄ

Toimialalla on muutamia yrityksiä, jotka edusta-
vat globaalistikin alansa huippua. Noin 40 pro-
senttia koko alan Suomen henkilöstöstä työsken-
telee kahdeksan suurimman yrityksen palveluk-
sessa. Hankinnoillaan tämä toimiala pönkittää 

monia toisia metallialoja. Lisäksi suuryritysten 
toiminta työllistää välillisesti alihankkijoita sekä 
kuljetus- ja varastointitoiminnoissa ja palveluissa 
työskenteleviä.

Toimialan seitsemän isoa suomalaista pörssi-
yritystä ovat Kone Oyj, Wärtsilä Oyj, Konecranes 
Oyj, Metso Outotec Oyj, Valmet Oyj, Cargotec Oyj 
ja Neles Oyj. Niiden kaikkien tilauskannat pie-
nenivät vuoden 2020 aikana. Tilauskannat ovat 
lähteneet uudelleen kasvuun vuoden 2021 ensim-
mäisellä neljänneksellä. Näiden yritysten vuoden 
2020 lopun markkina-arvot olivat korkeammat 
kuin vuotta aiemmin. Poikkeuksena tästä oli 
Wärtsilä, jonka markkina-arvo jäi alemmaksi. 
Markkina-arvojen palautuminen heijastaa hyvin 
pörssin yleistä kehitystä.

Valmetia lukuun ottamatta jokaisen liike-
vaihto väheni tilikaudella 2020. Kaikkien toiminta 
oli kuitenkin kannattavaa. Kahdeksas suuri yritys 
on Sandvik AB, jonka osake on noteerattu Tuk-
holman pörssissä. Henkilöstön lomautuksiin tai 
vähennyksiin johtaneista yt-neuvotteluista ovat 
viimeisen puolen vuoden aikana uutisoineet kaik-
ki muut paitsi Cargotec. Koko toimialan kohdalla 
puhutaan tuhansien ihmisten lomautuksista.

Konecranesin ja Cargotecin yhdistymishanke 
etenee. Sekä Konecranes että Cargotec järjestivät 
ylimääräisen yhtiökokouksen joulukuussa 2020. 
Molemmat yhtiökokoukset hyväksyivät yhdisty-
misen, jonka seurauksena alalle on syntymässä 
maailmanluokan toimija. Konecranesin ja Cargo-
tecin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 
yli 6 miljardia euroa. Henkilökuntaa oli yhteensä 
yli 28 000. 



19     TEOLLISUUSLIITTO 2021

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 6
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -3 % +3 % +2 %

Työllisyys -2 % +1 % +1 %

Kuvio 12
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 11
Koneiden ja laitteiden valmistus,
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Kuvio 3.4 (Koneiden ja laitteiden valmistus)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus
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1211 22e

PIENET PITÄVÄT PINTANSA 

Suomessa on joukko pieniä metsäkonevalmistajia. 
Esimerkiksi Logset Oy valmistaa Mustasaaressa 
harvestereita sekä kuormatraktoreita puunkor-
juuseen. Yritys on perustettu vuonna 1992. Sen 
liikevaihto vuonna 2019 päättyneellä tilikaudella 
oli 48 miljoonaa euroa. Henkilöstöä pk-yrityksellä 
oli 89. Viime vuosina yritys on kasvanut nopeasti. 
Toiminta on ollut kannattavaa.

Suomessa on laajaa osaamista puutavaran kä-
sittelyssä. Kongan Konepaja Oy valmistaa Mänty-
harjulla puunkorjuuperäkärryjen varusteluosia.  
Niitä tehdään puutavaran käsittelyä, nostelua ja 
kuljetusta varten. Vuonna 1989 perustetun yri-
tyksen liikevaihto vuonna 2020 päättyneellä tili-
kaudella oli 5,1 miljoonaa euroa. Mikroyrityksen 
henkilöstön määrä oli 9. Yhtiö on ollut kasvu-
hakuinen ja sen toiminta on ollut kannattavaa.

Vientiin menee noin puolet toimialan tuotannos-
ta. Vienti Saksaan ja Brasiliaan on lisääntynyt ja 
puolestaan Venäjälle ja Yhdysvaltoihin vähenty-
nyt. Paperikoneiden vienti on kasvanut. Useimpien 
muiden tärkeimpien tuoteryhmien vienti on vähen-
tynyt. Kaikkiaan toimialan tuonti on vähentynyt 
suhteessa enemmän kuin vienti.
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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 2019: 21 300 (ei muutosta)

Tuotanto 2019: 11,7 miljardia euroa (+27 %), (9 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 17,7 miljardia euroa (+20 %), (12 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 571 (+7)

Tavaravienti 2020: 2,14 miljardia euroa (15 %), (4 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Yhdysvallat, Kiina, Saksa, Alankomaat, Japani, Belgia ja IsoBritannia

Kannattavuus 2019: Nettotulos 6,7 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 50,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 7
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto +1 % +3 % +2 %

Työllisyys -1 % +1 % +1 %

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 14
Toimian työllisten määrä

Kuvio 13
Elektroniikkateollisuus ja sähkölaitteiden valmistus,
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Kuvio 3.5 (Elektroniikkateollisuus ja sähkölaitteiden valmistus)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus
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Kuvio 3.5. Elektroniikkateollisuus
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MIKA KÄRKKÄINEN

Elektroniikkateollisuus on kärsinyt viimeisen vuo-
den ajan koronarajoituksista. Yritysten tuotantoa 
on haitannut talouden yleisen notkahduksen lisäksi 
myös komponenttipula. Toimialan tuotannossa on 
havaittavissa siirtymistä tavaroista palveluihin.

Suomen elektroniikkateollisuuden kannalta me-
nestyminen 5G-verkkoteknologiassa on oleellista. 
Televerkkomarkkinoiden uudelleen jako jatkuu. 
Toistaiseksi Huawei ja Ericsson ovat pärjänneet 
tässä kilpailussa paremmin kuin Nokia Oyj. 

Nokia työllistää Suomessa runsaan neljännek-
sen kaikista toimialalla työskentelevistä. Suomessa 
nokialaisia on viime vuosina ollut noin 6 000 irti-
sanomisten jälkeenkin. Oulun investoinnin myötä 
henkilöstömäärä kasvaa. Painopisteiden muutos-
ten myötä yritys on palkannut Suomessa väkeä 
erityisesti tuotekehitykseen. Nokian tilauskanta 
jäi loppuvuonna 2020 pienemmäksi kuin vuotta 
aiemmin. Nokia ilmoitti maaliskuussa 2021 aloit-
tavansa kulurakenneuudistuksen. Sen seuraukse-
na henkilöstön määrää vähennetään 5 000–10 000 
työntekijää Nokian eri toimipisteissä. 

Startup-yrityksiä syntyy. Esimerkiksi Savosolar  
Oy valmistaa Mikkelissä teollisuuden käyttöön  
aurinkoenergian tasokeräimiä. Yritys on perustettu 
vuonna 2010. Sen liikevaihto vuonna 2020 päät-
tyneellä tilikaudella oli noin 5,1 miljoonaa euroa. 
Henkilöstöä oli 35. Yritys on päässyt kasvupolulle. 
Vielä toiminta ei ole yltänyt voitolliseksi, vaan on 
jatkunut pääomarahoituksen varassa.

Toimialan tavaravienti väheni selvästi vuonna 
2020 edellisvuodesta. Vienti on vähentynyt lähes 
kaikissa merkittävissä tuoteryhmissä. Elektronis-
ten komponenttien vienti on kuitenkin kasvanut. 
Vaikka tavaravienti on pienentynyt, on palvelu-
vienti kasvanut.
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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 2019: 16 700 (+2 %)

Tuotanto 2019: 5,3 miljardia euroa (3 %), (4 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 5,4 miljardia euroa (+1 %), (4 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 402 (+6)

Tavaravienti 2020: 2,62 miljardia euroa (8 %), (5 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Saksa, Yhdysvallat, Ruotsi, Tanska, Italia, Kiina ja Norja

Kannattavuus 2019: Nettotulos 6,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 46,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 8
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -4 % +3 % +2 %

Työllisyys -2 % +1 % +1 %

Kuvio 15
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 3.6. Sähkölaitteiden valmistus 
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MIKA KÄRKKÄINEN

Sähkölaitteiden valmistuksen vuosia jatkunut kas-
vu hyytyi viime vuonna, kun talouskasvu notkahti 
koronakriisin vuoksi. Tuotanto elpyy kuitenkin 
nopeasti. Esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden 
ja tuulivoiman rakentaminen ravitsevat tätä toimi-
alaa jo lähitulevaisuudessa. Suomeen keskittyy 
myös akkuteollisuutta (ks. luku 3.1.). Esimerkiksi 
Valmet Automotive Oy:lla on akkujen kokoon-
panotehdas Salossa.

ABB Oy:lla on toimipisteitä Suomessa lähes  
20 paikkakunnalla, isoimmat Helsingissä, Vaasas-
sa, Haminassa ja Porvoossa. Niissä työskentelee 
lähes neljäsosa koko toimialan henkilöstömäärästä. 
Yrityksessä käytiin vuodenvaihteessa 15 henkilön 
vähennyksiin johtaneet yt-neuvottelut. Yritys on 
jakanut viimeisen kolmen vuoden aikana osinkoja 
yhteensä yli 1 miljardia euroa. 

Muuntajia ja sähköverkkolaitteita valmistavas-
ta divisioonastaan ABB Group myi enemmistö-
osuuden (80 %) Hitachille. Näin muodostettuun 
yhteisyritykseen siirtyi Suomessa kymmenesosa 
ABB:n henkilöstöstä. Uuden yrityksen Suomen 
toimintojen nimi on Hitachi ABB Power Grids  
Finland Oy.

Sauna on suomalaisille tärkeä, joten täältä 
löytyy useita saunomisessa tarvittavia laitteita 
valmistavia yrityksiä. Metallialan tuotteita ovat 
löylykauhat, kiulut, valaisimet ja kiukaat, vaikka 
toki niitä valmistetaan muistakin materiaaleis-
ta. Suurimpia kiuasvalmistajia ovat Harvia Oyj,  
Tulikivi Oyj, Narvi Oy ja TylöHelo Oy. 

TylöHelo Group -konserniin kuuluva TylöHelo 
valmistaa Hangossa Helo-sähkökiukaita ja Kastor- 
puukiukaita sekä saunatarvikkeita. Nämä tuote-
merkit ovat olleet olemassa jo yli sata vuotta. Yh-
tiön liikevaihto oli noin 8,7 miljoonaa euroa vuonna 

2019 päättyneellä tilikaudella. Henkilöstöä yrityk-
sellä oli 54. Yhtiön toiminta on viime vuosina ollut 
supistumaan päin.

Toimialan vienti on vähentynyt vuonna 2020 
edellisestä vuodesta. Vienti Iso-Britanniaan,  
Yhdysvaltoihin ja Intiaan on vähentynyt. Vienti 
Saksaan ja Tanskaan on kasvanut. Kaikkien mer-
kittävien tuoteryhmien vienti on vähentynyt. Ta-
varatuonti puolestaan on kasvanut.



22     TEOLLISUUSLIITTO 2021

3.7. MOOTTORIAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus

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

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet ja kuljetusalan yritykset

Henkilöstön määrä 2019: 10 300 (+3 %)

Tuotanto 2019: 2,2 miljardia euroa (+2 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 2,3 miljardia euroa (+4 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 231 (2)

Tavaravienti 2020: Tietoa ei saatavana

Vientimaat 2020: Tietoa ei saatavana

Kannattavuus 2019: Nettotulos 0,9 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 34,4 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 9
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -12 % +10 % +3 %

Työllisyys -7 % +4 % +2 %

Lähde: Tilastokeskus
Kuvio 17
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 16
Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus,
Liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Kuvio 3.7 (Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus)
Liikevaihto, kausitasoitettu sarja (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus
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Kuvio 3.7. Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus
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TIMO EKLUND

Moottoriajoneuvojen valmistus on kasvussa erityi-
sesti alan suurimman yrityksen Uudenkaupungin 
autotehtaan syksyllä saaman tilauksen ansios-
ta. Autoteollisuus kärsii tällä hetkellä maailman-
laajuisesta mikrosiru- ja komponenttipulasta, mikä 
pakotti myös Uudenkaupungin tehtaan keskeyttä-
mään toimintansa huhtikuussa 2021. Koronaepide-
miasta johtuneesta tuotannon laskusta huolimatta 
monet toimialan yritykset ovat kertoneet hyviä 
uutisia.

Loppukesällä 2020 Valmet Automotive Oy:n 
tilanne vaikutti synkältä. Yrityksen ja sen pää-
asiakkaan Daimler AG:n yhteistyön hiipuminen 
vaikutti todennäköiseltä uhkakuvalta. Lokakuussa 
Daimler päätti sijoittaa yhden ladattavan hybridi-
mallin kokoonpanon Uudenkaupungin tehtaalle. 
Tämän jälkeen Valmet Automotive on ilmoittanut 
palkkaavansa satoja työntekijöitä.

Vaikeasta vuodesta huolimatta toimialalta on 
kuultu myös muita hyviä uutisia. Alkuvuonna 
2021 Carrus Delta Oy alkoi valmistaa Liedossa 
Volvon uutta linja-autoa, joka on premium-luokan 
kaksikerroksinen pikavuoro- ja matkailulinja- 
auto. Raskaan kaluston perävaunujen valmistaja  
VAK Oy löi viime vuonna oman ennätyksensä: 
kotimaassa myytyjen perävaunujen määrä oli suu-
rempi kuin koskaan. 

Rovaniemellä moottorikelkkoja ja mönkijöitä 
valmistava BRP Finland Oy on sekin pärjännyt 
poikkeusaikana hyvin. BRP:n tehdas on Euroo-
pan ainoa moottorikelkkatehdas. Työntekijöitä on  
yli 400. Yritys on moottorikelkkojen markkina johtaja 
Länsi-Euroopassa lähes 40 prosentin markkina-
osuudellaan. Kotimaan markkinoilla BRP on korona- 
aikana hyötynyt siitä, että mökkeilyn kasvanut 
suosio on lisännyt menopelien myyntiä.
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3.8. MUIDEN KULKUNEUVOJEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Teknologiateollisuus, Veneenrakennusteollisuus

Tuotteet: Laivat, raideliikenteen kulkuneuvot, ilmaalukset, veneet ja  

 miehistönkuljetuskalusto

Tärkeimmät asiakkaat: Laivanvarustamot, liikennelaitokset, puolustusvoimat ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2019: 7 500 (+10 %)

Tuotanto 2019: 2,2 miljardia euroa (+12 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 2,4 miljardia euroa (+20 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 363 (+23)

Tavaravienti 2020: Tietoa ei saatavana

Vientimaat 2020: Tietoa ei saatavana

Kannattavuus 2019: Nettotulos 8,8 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 9,2 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 10
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -6 % +8 % +3 %

Työllisyys -3 % +4 % +2 %

Kuvio 18
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 3.8. Muiden kulkuneuvojen valmistus
Toimialan työllisten määrä
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Lähde:  Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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TIMO EKLUND

Telakat ovat toipuneet koronaepidemian aiheutta-
mista vaikeuksista vain osittain. Ennen epidemiaa 
laivanrakennuksen odotettiin kasvavan nopeasti 
tällä vuosikymmenellä. Nyt ennusteet ovat huo-
mattavasti maltillisempia. Puolustusvälineiden, 
raideliikennekaluston ja veneiden tuotantomääriin 
koronaepidemia ei ole vaikuttanut merkittävästi.

Telakat ovat lykänneet laivojen valmistumista. 
Osittain tämä johtuu risteilyalusten tilaajien toi-
veesta siirtää uusien laivojen valmistumista yli pa-
himman ajan. Maailmalla risteilyalukset pysyivät 
yhä satamissa talvi- ja kevätkauden. Pandemian  
ennakoidaan vähentävän risteilyjen kysyntää  
usean vuoden ajan. 

Toinen laivatuotantoa hidastanut tekijä on te-
lakoilla riehunut koronavirus. Erityisen vakava ti-
lanne oli Rauman telakalla ulkomaisen työvoiman 
keskuudessa. Lehtitietojen mukaan heistä joka kol-
mas sai koronatartunnan alkuvuonna 2021.

Veneiden valmistus työllistää Tilastokeskuksen 
mukaan 1 800 ihmistä Suomessa. Viime vuonna 
alaa kannatteli varsinkin kotimaan myynti, joka 
kasvoi noin viidenneksen. Vienti sitä vastoin laski 
5 prosenttia. Tänä vuonna venevalmistuksen tuo-
tantomäärän odotetaan kasvavan.

Veneiden valmistuksen henkilöstömäärä on 
viime vuosina hienoisesti noussut. Suomalaiset 
valmistajat ovat pärjänneet kansainvälisessä kil-
pailussa, koska tuotevalikoima on ajan tasalla ja 
laatu korkea. Veneitä valmistavat suomalaisyrityk-
set eivät ole muiden Pohjoismaiden tapaan suuressa 
määrin siirtäneet valmistusta matalien kustannus-
ten maihin, kuten Puolaan. Kilpailun voi olettaa 
kiristyvän kansainvälisillä venemarkkinoilla, sillä 
esimerkiksi venäläiset valmistajat pyrkivät halvan 
ruplan ja matalampien palkkojen avulla valloitta-
maan Länsi-Euroopan moottorivenemarkkinoita.
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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 2019: 21 800 (+3 %)

Tuotanto 2019: 3,6 miljardia euroa (+3 %), (3 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 3,1 miljardia euroa (+8 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 2 932 (+97)

Tavaravienti 2020: 0,28 miljardia euroa (+7 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Yhdysvallat, Venäjä, Saksa, Ruotsi ja Ranska

Kannattavuus 2019: Nettotulos 4,7 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 39,8 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 11
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -5 % +5 % +3 %

Työllisyys -3 % +3 % +2 %

Kuvio 20
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 19
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus, 
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 3.9 (Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus

100

60

80

120

140

40 Tuotannon määrä
Liikevaihto

20

0

100

60

80

120

140

40

20

0
17161514131211 18 19 20 21

Kuvio 3.9. Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
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ROLLE ALHO

Koronaepidemia vähensi toimialan toimintaa vuon-
na 2020. Koronakriisi iski erityisesti lentokoneiden 
kunnossapitoon, huoltoon ja korjauksiin, jossa näh-
tiin runsaasti irtisanomisia ja lomautuksia vuonna 
2020. Monet asiakkaat ovat koronarajoitusten takia 
joutuneet siirtämään investointeja ja huoltotoimen-
piteitä tuonnemmas.

Esimerkiksi Nesteen Porvoon jalostamon suur-
huoltoa pätkittiin viime vuonna. Pääosa siitä siir-
rettiin tehtäväksi tänä vuonna. Caverion Oyj 
on alan ylivoimaisesti suurin toimija Suomessa.  
Caverion vastasi korona-ajan haasteisiin lomautta-
malla ja irtisanomalla henkilöstöä sekä vähentämällä 
alihankintaa vuodenvaihteessa 2020–2021.

Edellä mainituista lähtökohdista on yllättävää,  
että Tilastokeskuksen mukaan koko toimialan palkka-
summa pysyi ennallaan vuonna 2020 verrattuna 
edellisvuoteen. Syynä saattaa olla muista maista tu-
levan työvoiman vähentyminen koronarajoitusten ta-
kia. Tämä on mahdollisesti lisännyt Suomessa asuvan 
työvoiman kysyntää alalla. Kone- ja laite investointeja 
koskeva tilastointi puolestaan antaa synkemmän 
kuvan alan kehityksestä. Tilasto keskuksen mukaan 
investoinnit supistuivat 9 prosenttia.

Toimialalla on patoutunutta kysyntää. Arvioim-
me, että toimialan tuotanto ja työllisyys elpyvät 
vuoden 2021 kuluessa vuoden 2019 tasolle. Toimi-
alan pitkän aikavälin näkymiä siivittänee osaltaan 
EU:n elpymisrahasto. Sen tuista huomattava osa on 
suunniteltu kohdentuvan energiatehokkuuteen ja 
rakennusautomaatioon, mitkä avittavat toimialan 
liiketoimintaa. 

Pelkästään Nesteen Porvoon jalostamon suur-
huolto keväällä 2021 on 330 miljoonan euron in-
vestointi. Suurhuolto työllistää 6 000 työntekijää. 
Oman haasteensa toimialalle tuo liikkuvan työvoi-
man ja koronaturvatoimien yhdistäminen. Esimer-
kiksi Nesteen jalostamon huoltotöihin osallistuvista 

työntekijöistä vain 1 000 on Nesteen kirjoilla. Mui-
den 5 000 työnantaja on joku muu. Heistä 2 000 
tulee eri puolilta Eurooppaa. 
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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 2019: 2 600 (+4 %)

Tuotanto 2019: 1,1 miljardia euroa (13 %), (1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 0,9 miljardia euroa (11 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 29 (ei muutosta)

Tavaravienti 2020: 0,49 miljardia euroa (+34 %), (1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Sveitsi, Ruotsi ja Australia

Kannattavuus 2019: Tietoa ei saatavana

Vakavaraisuus 2019: Tietoa ei saatavana

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 12
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto +3 % +5 % +2 %

Työllisyys +1 % +2 % +1 %

Kuvio 22
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 21
Metallimalmien louhinta,
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 3.10 (Metallimalmien louhinta)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus
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Kuvio 3.10. Metallimalmien louhinta
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TIMO EKLUND

Metallikaivokset eivät kärsineet viime vuoden 
poikkeusoloista. Tuotanto kasvoi vuositasolla ja 
metallien hinnat nousivat. Suotuisa kehitys jatkuu 
myös tänä ja ensi vuonna. 

Suomessa louhittavista metalleista nikkelin, ku-
parin, kullan ja hopean hinnat lähtivät vahvaan 
nousuun maalis-huhtikuussa 2020. Tämä tapahtui 
samaan aikaan, kun teollisuus jarrutti tuotantoaan 
maailmalla pandemian vuoksi. Hinnat vakiintuivat 
aiempaa korkeammalle tasolle, mikä tukee kai-
vosten kannattavuutta. Nousun jatkuessa käyvät 
uudet investoinnit mahdollisiksi.

Suomen maaperässä esiintyy sellaisia metalleja, 
joita Euroopan unioni on nimennyt 30 kriittisen 
raaka-aineen listalle. Niiden puute voisi vakavas-
ti häiritä EU:n teollisuus- ja ilmastopoliittisten 
suunnitelmien toteutumista. Näistä materiaaleis-
ta on pulaa maailmalla, ja niistä käytävä kilpailu 
on kova. Koronapandemia, kauppasodat ja Kiinan 
vahvistuminen ovat kasvattaneet riskejä. Nii-
tä saattaa tulla esiin, mikäli EU on riippuvainen  
unionin ulkopuolisesta tuotannosta.

Kriittisistä raaka-aineista Suomessa louhitaan 
tällä hetkellä vain kobolttia. Litiumkaivoksen avaa-
miseen pyritään vuonna 2024. Skandiumia, vana-
diinia, titaania ja platinaryhmän metalleja sisältäviä 
esiintymiä on tiedossa ja niitä on tutkittu. Toistaiseksi 
niiden hyödyntämistä ei olla katsottu kannattavaksi.

Vaikka EU on ilmaissut useiden Suomessa esiin-
tyvien metallien olevan tärkeitä koko unionille, ei 
kaivoshankkeiden toteutumiseksi ole ilmaantunut 
tukimekanismeja. Osa esiintymistä on ollut tiedossa 
jo pidemmän aikaa, eivätkä hankkeet luultavammin 
jatkossakaan toteudu markkinaperusteisesti. Tilan-
ne muuttuu vasta, jos kysynnän lisääntyminen tai 
kaupan esteet nostavat metallien hinnat uudelle 
tasolle – tai sitten EU alkaa konkreettisesti tukea 
näiden kaivoshankkeiden toteutumista.



26     TEOLLISUUSLIITTO 2021

4. Elpymisruiske parantaa kemian  
 alojen näkymiä

4.1. TUOTANTO JA TYÖLLISYYS 
KEMIAN SEKTORILLA

Kemian sektorin ennusteemme koskee sekä 
kemian teollisuutta että kenkä- ja nahkateollisuutta  
(ks. Taulukko 14). Näillä aloilla tuotanto ja työl-
lisyys laskivat vuonna 2020. Lasku oli suurinta 
kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa, johon 
autoteollisuuden ongelmat heijastuivat vahvasti. 
Tänä vuonna monen alan tuotanto kasvaa. Parem-
pia aikoja on odotettavissa etenkin koronakriisin 
kurittamissa kumi-, muovi-, kenkä- ja nahka-
teollisuudessa sekä auto- ja rengasaloilla. 

Porvoon öljynjalostamon suurhuolto ja Naantalin 
alasajo pitävät kuitenkin kemian alojen tuotannon 
ennallaan. Öljynjalostuksen muutosten vaikutus 
näkyy myös tuottavuuden laskuna vuonna 2021. 
Muilla kemianteollisuuden aloilla tuotannon ja työl-
lisyyden kehitys on tasaisempaa.

Kemian sektorilta löytyy toimialoja, joihin 
korona kriisillä ei ole ollut suurta vaikutusta. Ke-
mikaalien sekä lääkkeiden ja lääkeaineiden val-
mistuksessa ovat tuotanto ja työllisyys pysyneet 
ennallaan. Näille aloille korona-aika on luonut myös 
jonkin verran uutta työtä. Esimerkiksi maalien, 
puhdistuskemikaalien ja joidenkin lääkkeiden ky-
syntä on kasvanut. Lähivuosina akkukemikaalit ja 
uudet lääkkeet tuovat kasvua toimialoille.

Kenties dramaattisimmat muutokset on näh-
ty öljytuotteiden valmistuksessa eli käytännössä  
Neste Oyj:n toiminnassa. Koronakriisi sulatti raaka-
öljyn jalostuksen kannattavuudelta pohjan. Tämä 
heikensi Suomen jalostamoiden asemaa. Naantalin 
jalostamon alasajon myötä sulkeutui myös yksi 
luku maamme teollisuushistoriaa. Muutos näyttää 
kiihdyttäneen yrityksen panostuksia biopoltto-
aineiden tuotantoon. Viimeisimmät uutiset kerto-
vat, että panostukset suuntautuvat pääosin ulko-
mailla sijaitseviin Nesteen tuotantolaitoksiin.

Autokaupan hyytyminen vuonna 2020 on vai-
kuttanut merkittävästi sekä kumi- ja muovituottei-
den valmistukseen että lasiteollisuuteen. Kummal-
lakin toimialalla tuotanto laski arviomme mukaan 
15 prosenttia. Autonrenkaiden kysynnän vähene-
minen osui esimerkiksi Nokian Renkaat Oyj:hin, 
jossa käynnistyivät laajat lomautukset. Lasi-
teollisuuteen on vaikuttanut eniten bussien ikkuna-
lasien myynnin väheneminen. Muovi teollisuutta 
on auttanut lääketeollisuudelta tulleet, esimerkiksi  

ROLLE ALHO JA VELI-PEKKA HEINO

Liikevaihdon vuosimuutokset vuosina 2019 ja 2020, %
2019 2020

Teollisuuden liikevaihto 3,4 -5,7

Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus 2,4 -12,7

Kemianteollisuus* 2,9 -16,9

2019 2020
Kaupan liikevaihto 1,1 -0,7

Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa 1,3 1,7

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 2,6 -1,3

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 13

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

Kemianteollisuuden keskeiset ennusteet
2020e 2021e 2022e

Tuotannon määrän muutos, % -3 0 2

Työllisyyden muutos, % -2 2 0

Työtuntien muutos, % -4 4 0

Tuottavuuden muutos, %* 1 -4 2

* Tuotanto työtuntia kohden

Taulukko 14



27     TEOLLISUUSLIITTO 2021

koronatestaukseen liittyvät tilaukset. Lasiteollisuu-
den palautuminen koronakriisistä vaikuttaa hitaal-
ta, mutta kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa 
on käynnistynyt voimakas kasvu alkuvuonna 2021.

Vuosi 2020 oli vaikea kenkä- ja nahkateolli-
suudelle. Koronapandemia vähensi muiden ken-
kien paitsi turvajalkineiden kysyntää. Työkenkiä 
tilattiin aiempaa vähemmän etenkin majoitus- ja 
ravintola-alalle. Kaiken kukkuraksi talvi 2019–2020 
oli leuto suurimmassa osassa maata, mikä vähen-
si talvikenkien myyntiä. Ennustamme kuitenkin, 
että koronapandemian hiipuessa vuonna 2021 alan 
tuotanto ja työllisyys elpyvät lähes epidemiaa edel-
tävälle tasolle.

AUTOKAUPPA SÄHKÖISTYY

Autojen käyttövoiman sähköistyminen on maa-
ilmanlaajuinen kehityskulku. Esimerkiksi Volks-
wagen on ilmoittanut, että se ei valmista poltto-
moottoriautoja vuoden 2026 jälkeen. Taustalla on 
pyrkimys päästä eroon fossiilisista polttoaineista. 
Täyssähkö- ja hybridiautoja myydään edelleen 
melko vähän. Niiden myynti voi kasvaa, sillä hin-
nat ovat alkaneet laskea. Bloomberg New Energy  
Financen toteuttaman tutkimuksen mukaan vuon-
na 2026 keski kokoisten täyssähköautojen valmis-
tuskustannukset olisivat yhtä suuret kuin poltto-
moottoriautojen. 

Autojen sähköistyminen on luonut nopeasti 
kasvavat markkinat sähköautojen akuille ja niihin 
liittyvälle tuotekehittelylle. Tässä myös suomalai-
set toimijat ovat mukana. Kasvua on odotettavissa 
latauspisteiden tuotannolle, asennuksille ja niihin 
liittyville palveluille. Autokorjaamoille autojen 
sähköistyminen ja autotekniikan digitalisoitu-
minen luovat tarvetta uudenlaiselle osaamiselle 
ja laiteinvestoinneille. 

Suomen autokanta uusiutuu kuitenkin ver-
rattain hitaasti.  Perinteiset bensiini- ja diesel-
käyttöiset autot tulevat vielä 2020-luvulla ole-
maan pääosassa Suomen teillä. 

Koronapandemia iski auto- ja rengasalaan voi-
makkaasti. Uusien henkilöautojen myynti väheni 
selvästi vuonna 2020. Moista ei ole nähty vuoden 
1996 jälkeen. Paketti-, kuorma- ja linja-autojen 
myynti laski sekin huomattavasti. 

Epävarmassa koronatilanteessa kuluttajat suo-
sivat sen sijaan käytettyjä autoja. Niiden myynti 
nousi hieman vuonna 2020 verrattuna edelliseen 
vuoteen.  Uusien autojen kauppa on kuitenkin el-
pynyt vuonna 2021, ja tämä heijastuu myönteisesti 
myös rengasalaan. 

Auto- ja rengasalojen työllisyys ja myynti 
näyttävät parantuneen huhtikuussa tehdyn suh-
dannekyselyn perusteella. Pääluottamus miesten 
arvion mukaan edellisten kolmen kuukauden  
aikana työllisyys lisääntyi usealla työpaikalla  
(35 %) ja heikentyi harvemmalla (12 %). Myynti 
kehittyi samaan suuntaan: se kasvoi yli joka kol-
mannella (38 %) työpaikalla, mutta laski melkein 
joka viidennessä (17 %).

Seuraavien kolmen kuukauden aikana sekä 
myynti että työllisyys näyttävät suhdannekyselyn 
perusteella paranevan edelleen. Myynnin kasvua 
ennakoidaan enemmän kuin joka kolmannella työ-
paikalla (38 %) ja laskua vain alle kymmenesosassa 
(9 %). Työllisyyden arvioidaan kasvavan joka kol-
mannessa työpaikassa (34 %) ja vähenevän alle 
kymmenesosassa (7 %).

Auto- ja rengasalojen pääluottamusmiehistä 
(N=285) vastasi suhdannekyselyyn 116 eli alle puo-
let. Vastausprosentti oli hyvä (40,7 %).

SUHDANNEKYSELYN TULOKSET

Huhtikuussa toteutetussa suhdannekyselyssä ke-
mian alojen 267 luottamusmiestä kertoivat työ-
paikkansa työllisyyden ja tuotannon kehityksestä ja 
näkymistä. Kyselyn perusteella työllisyys ja tuotan-
to kasvoivat molemmat edellisen kolmen kuu kauden 
aikana. Tuotanto kasvoi puolessa työpaikoista  
(52 %), noin kolmanneksessa (32 %) se pysyi ennal-
laan, ja väheni alle joka kuudennessa työpaikassa 
(16 %). Sama pätee työllisyyteen: kasvoi puoles-
sa (50 %), säilyi ennallaan noin kolmanneksessa  
(35 %) ja pieneni lähes joka kuudennessa (14 %) 
työpaikassa.

Kemianteollisuuden tuotanto ja työllisyys jat-
kavat kasvuaan pääluottamusmiesten arvion mu-
kaan myös seuraavat kolme kuukautta. Kyselyn 
mukaan tuotanto kasvaa puolessa työ paikoista 
(50 %), säilyy ennallaan yli kolmanneksessa  
(38 %) ja vähenee runsaassa kymmenesosassa  
(12 %). Vaikka työllisyys paranee melkein joka 
toisessa työpaikassa (43 %), pääluottamusmiehet 
arvoivat sen pysyvän samana joka toisessa työ-
paikassa (52 %). Työllisyyden vähenemistä enna-
koidaan selvästi vähemmän (5 % työpaikoista).

Kemianteollisuuden työpaikkojen luottamus-
miehistä (N=267) kyselyyn vastasi 119. Vastaus-
prosentti oli hyvä (44,6 %).
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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 2019: 1 500 (12 %)

Tuotanto 2019: 0,2 miljardia euroa (2 %), (alle 1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 0,2 miljardia euroa (+17 %), (alle 1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 163 (5)

Tavaravienti 2020: 0,09 miljardia euroa (24 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Ruotsi, Norja, Venäjä, Kiina, Intia, Saksa ja Tanska

Kannattavuus 2019: Nettotulos 14,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 86,2 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 15
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -8 % +6 % +0 %

Työllisyys -5 % +3 % +0 %

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 24
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 23
Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus,
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 4.2 (Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus
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Kuvio 4.2. Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus
Toimialan työllisten määrä
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ROLLE ALHO

Suomen kenkä- ja nahkateollisuus on kohdannut 
haasteita jo pidemmän aikaa. Vuonna 2019 viennin 
kasvu taittui ja kotimaisten työkenkien kysyntä 
hiipui. Talvi 2019–2020 oli suurimmassa osassa 
maata leuto, mikä vähensi talvikenkien kysyntää. 
Koronaepidemia vähensi muiden kenkien paitsi 
turvajalkineiden kauppaa. Majoitus- ja ravintola-
alan korona-ajan kurimus on myös jossain määrin 
heijastunut kenkäteollisuuteen, sillä kyseiset alat 
ovat tilanneet normaalia vähemmän työkenkiä. 

Kenkäalan suurin suomalainen toimija on  
Sievin Jalkine Oy. Sen liikevaihto putosi 11 pro-
senttia vuonna 2020, eikä yhtiössä vältytty lomau-
tuksilta. Alan toisen suuren toimijan Kuomiokoski 
Oy:n liikevaihdon pudotus oli samaa tasoa: laskua  
12 prosenttia edellisellä tilikaudella (7/2019–6/2020). 
Arvioimme kuitenkin vuoden 2021 olevan parempi 
toimialan työllisyydelle ja tuotannolle. Epidemian 
odotettu hiipuminen siivittänee alan nousua. 

 Suomalaisyritysten on ollut vaikea kilpailla 
halpatuotantomaiden tuottajien kanssa. Suomessa 
toimivat alan yritykset painottavatkin laatua ja 
vastuullisuutta kilpailuvaltteinaan.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta 
toimialalla löytyy luottoa tulevaisuuteen. Siitä on 
osoituksena Sievin Jalkineiden investoinnit uusiin 
varastotiloihin. Myös suojakenkiä ja muita työ-
asusteita valmistava Ejendals Suomi Oy on tehnyt 
uusia investointeja hiljattain.

Nahka-alan tuottajat puolestaan ovat tyypilli-
sesti pieniä pitkälle erikoistuneita yrityksiä. Toi-
saalta ne voivat olla omalla toimialallaan hyvinkin 
merkittäviä. Esimerkkinä käy lahtelainen Veljekset 
Wahlstén Oy, joka on Pohjoismaiden suurin ravi- ja 
ratsastusvarusteita valmistava yritys.
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Sopimusalat:  Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus

Tuotteet: Kaasuöljyt, moottoribensiini ja nestekaasut

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

Henkilöstön määrä 2019: 3 000 (+3 %)

Tuotanto 2019: 10,0 miljardia euroa (+6 %), (8 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 10,0 miljardia euroa (+9 %), (7 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 14 (ei muutosta)

Tavaravienti 2020: Tietoa ei saatavana

Vientimaat 2020:  Ruotsi, Alankomaat, IsoBritannia, Belgia ja Yhdysvallat

Kannattavuus 2019: Nettotulos 14,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 53,9 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Lähde:  Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
* Tilastokeskus julkaisee kemianteollisuuden osalta yhden liikevaihdon kehitystä 
kuvaavan liikevaihtoindeksin ja yhden tuotantomäärän kehitystä kuvaavan 
volyymi-indeksin. Näissä indekseissä on laskettu yhteen tämän katsauksen 
sivuilla 32-35 esiteltävien toimialojen kehitys.

Taulukko 16
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -3 % -25 % +12 %

Työllisyys +0 % -7 % +0 %

Lähde: Tilastokeskus
Kuvio 26
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 25
Kemianteollisuuden* tuotanto ja liikevaihto,  
kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Kuvio 4.3 (Jalostettujen öljytuotteiden valmistus)
Kemianteollisuuden* tuotanto ja liikevaihto, 
kausitasoitetut sarjat (2015=100).

Lähde:  Tilastokeskus
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Kuvio 4.3. Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Toimialan työllisten määrä
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4.3. JALOSTETTUJEN ÖLJYTUOTTEIDEN VALMISTUS

VELI-PEKKA HEINO

Koronakriisillä ei ollut suurta vaikutusta Neste 
Oyj:n tuotantoon ja työllisyyteen Suomessa vuon-
na 2020. Tänä vuonna on toisin, kun Naantalin 
jalostamo suljetaan ja Porvoon jalostamon suur-
huolto viimein toteutuu. Yhdessä ne aiheuttavat 
historiallisen suuren pudotuksen Nesteen jalostus-
toimintaan.

Vuonna 2020 nähtiin hetkittäin tilanne, jossa 
raakaöljy maksoi enemmän kuin lopputuote eli ben-
siini. Öljynjalostuksen kannattavuus putosi lähes 
nollaan. Öljytuotteiden tuotanto- ja myynti määrät 
olivat laskussa vielä keväällä 2021. Sen sijaan  
uusiutuvista raaka-aineista tuotettujen biopoltto-
aineiden myynti ja kannattavuus ovat pysyneet 
tutulla, korkealla tasolla. Biopolttoaineiden osuus 
Nesteen yhteenlasketusta myynnistä Suomessa ja 
ulkomailla nousi jo 22 prosenttiin alkuvuonna 2021.

Biopolttoaineita valmistetaan erilaisista kasvi-
öljyistä ja eläinrasvoista. Niiden markkina hinta 
oli vuoden 2021 alussa korkeimmillaan viiteen 
vuoteen. Taustalla on uusiutuvien raaka-aineiden 
käytön lisääminen maailmanlaajuisesti. Neste on 
päättänyt rakentaa uuden biojalostamon Rotter-
damiin. Lisäksi Neste on ostanut yrityksiä, jotka 
hankkivat markkinoilta jäte- ja tähderaaka-aineita.

Porvoo oli vaihtoehtona Nesteen uuden jalosta-
mon kotipaikaksi. Miksi investointi ei tullut Suo-
meen, sille on syynsä. Hollannin sijainti on kes-
keinen uusiutuvien raaka-aineiden hankinnassa. 
Lisäksi tarjolla olivat paremmat toiminnan mah-
dollistavat palvelut ja rakenteet (nk. infra). Myös 
Naantalin jalostamon alasajon taustalla oli samoja 
syitä. Naantalin tuotanto oli noin viidennes Suomen 
jalostustoiminnasta. Alasajon myötä Suomesta 
loppui bitumin valmistus. Lähes 400 työntekijää 
menetti työnsä.
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4.4. KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Kemian perusteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

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

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

Henkilöstön määrä 2019: 12 900 (ei muutosta) 

Tuotanto 2019: 9,2 miljardia euroa (+8 %), (7 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 10,2 miljardia euroa (+14 %), (7 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 311 (+15)

Tavaravienti 2020: 2,47 miljardia euroa (15 %), (4 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Ruotsi, Saksa, Venäjä, Yhdysvallat, Puola ja Alankomaat

Kannattavuus 2019: Nettotulos 10,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 66,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 17
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto +0 % +2 % +1 %

Työllisyys +0 % +2 % +0 %

Kuvio 4.4. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
Toimialan työllisten määrä
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Lähde:  Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Kuvio 27
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

VELI-PEKKA HEINO

Suomessa tuotetaan laaja-alaisesti erilaisia kemi-
kaaleja ja kemiallisia tuotteita. Toimiala on kas-
vanut sitkeästi talouden taantumista riippumatta. 
Kemikaalien tarve kasvaa esimerkiksi biotaloudes-
sa ja akkuteollisuudessa. Lähivuosien näkymät 
ovat siis hyvät.

Norjalaisessa omistuksessa oleva Yara Suomi 
Oy valmistaa muun muassa epäorgaanisia lan-
noitteita maataloudelle. Yrityksen tuotannossa ja 
työllisyydessä ei ole vuosiin nähty suuria muu-
toksia suuntaan tai toiseen. Yara on investoinut 
Uudenkaupungin tehtaaseen, ja siellä tehtiinkin 
uusi tuotantoennätys vuonna 2020.

Akkukemikaalien valmistus on nouseva ala  
(ks. lisää luku 3.1.). Umicore Finland Oy:n koboltin-
jalostamo on maailman suurimpia, ja sen tuotanto 
ja työllisyys ovat kasvussa. Myös toinen koboltin 
jalostaja, Freeport Cobalt Oy, on myötätuulessa. 
Saksalainen jättikonserni BASF on rakentamassa 
Harjavaltaan akkumateriaalitehdasta, jonka tuo-
tannon pitäisi alkaa ensi vuonna.

Kemira Oyj tuottaa Suomessa valkaisukemikaa-
leja sellu- ja paperiteollisuudelle. Sellun tuotanto-
määrä oli kasvussa Suomessa alkuvuonna 2021, 
mikä vaikuttaa kemikaalien kysyntään. Genencor 
International Oy puolestaan valmistaa erilaisia 
entsyymejä muun muassa elintarviketeollisuu-
den ja biotalouden tarpeisiin. Yrityksen liikevaihto 
on ollut viime vuosina loivassa laskussa, mutta 
nyt tuotanto on kasvussa. Genencor esimerkiksi 
käynnistää uudelleen Jokioisten tehtaan. Siellä 
valmistetaan kasviperäistä glukaania, jolla voidaan 
korvata mikromuoveja pesuaineissa. Genencor  
on tänä vuonna siirtynyt osaksi amerikkalaista  
IFF-konsernia.

Kotien remontointi on lisääntynyt korona- 
aikana, mikä on kasvattanut maalien ja muiden  

rakennuskemiantuotteiden kysyntää. Tikkurila 
Oyj:n myynti Suomessa kasvoi 7 prosenttia vuon-
na 2020. Tänä vuonna maalinvalmistajat ovat 
törmänneet raaka-aineiden saatavuusongelmiin. 
Ulkomaiset maalinvalmistajat kävivät kilpailua  
Tikkurilan ostamisesta vuodenvaihteessa 2020–
2021. Korkeimman tarjouksen teki yhdysvaltalainen 
PPG Industries Inc., ja Tikkurilan hallitus on suo-
sitellut osakkeiden ostotarjouksen hyväksymistä. 
PPG on kertonut, että se investoi Tikkurilaan ja 
kunnioittaa yrityksen suomalaisia juuria.
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4.5. LÄÄKEAINEIDEN JA LÄÄKKEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Kemian perusteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Tuotteet: Lääkkeet ja niiden raakaaineet

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

Henkilöstön määrä 2019: 4 700 (+2 %)

Tuotanto 2019: 2,2 miljardia euroa (1 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 2,4 miljardia euroa (+5 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 32 (+2)

Tavaravienti 2020: Tietoa ei saatavana

Vientimaat 2020: Yhdysvallat, Belgia, Saksa, Kanada ja Ranska

Kannattavuus 2019: Nettotulos 57,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 56,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 18
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto +0 % +2 % +0 %

Työllisyys +0 % +1 % +0 %

Kuvio 28
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 4.5. Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Toimialan työllisten määrä
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VELI-PEKKA HEINO

Koronaepidemian puhkeaminen kiihdytti käsi-
kauppa lääkkeiden myyntiä hetkellisesti keväällä 
2020. Toisaalta myyntiä pienensivät flunssien ja 
muiden kausitautien heikentyminen sekä lääkäri-
käyntien väheneminen. Alan tuotantoon ja työlli-
syyteen koronakriisi on vaikuttanut vain vähän. 
Suomen lääketeollisuudella on hyvät mahdolli-
suudet kasvuun, mutta se edellyttää panostuk-
sia ja onnistumisia lääkkeiden pitkäjänteisessä 
kehittämisessä. 

Orion Oyj sekä saksalaisomisteinen Bayer Oy 
ovat liikevaihdolla mitattuna noin 90 prosenttia 
koko alasta. Orion-konsernin liikevaihto kasvoi 
hieman (3 %) vuonna 2020. Eturauhassyövän hoi-
toon tarkoitettu Nubeqa tuli myyntiin eri maissa 
vuosina 2019–2020. Lääke on otettu hyvin vastaan: 
myynti kasvaa 100 prosentin vuosivauhtia. 

Orion on kokenut takaiskuja lääkkeiden 
kehitys hankkeissa, ja konserni uudisti tutkimus-  
ja kehitys toimintojaan syksyllä 2020. Orion- 
konserniin kuuluva Fermion Oy valmistaa lääk-
keiden raaka-aineita myös muille lääkevalmista-
jille. Fermionin tuotanto on ollut kasvussa, ja sen 
tuotantokapasiteetti alkaa tulla vastaan.

Bayer Oy on liikevaihdoltaan lähes Orion- 
konsernin kokoinen, mutta yrityksillä on merkittävä 
ero: Bayer valmistaa Turun tehtaallaan vain yhtä 
tuotetta, Mirena-hormonikierukkaa. Sen vienti on 
kasvanut tasaisesti, mutta vuonna 2020 kehityk-
selle tuli stoppi. Koronapandemia sai ihmiset vältte-
lemään lääkärissä käyntiä etenkin Yhdysvalloissa, 
johon viedään yli puolet kierukoista. Vienti väheni 
noin 10 prosenttia, mutta Bayerin tuotantoon se ei 
suuremmin vaikuttanut. Tehtaalla käynnistettiin 
syksyllä 2020 investoinnit tuotantotilojen paran-
tamiseksi. Mirenan myynti lähtee todennäköisesti 
uuteen kasvuun, kun pandemia hellittää.

Suomalaisen rokotetuotannon uudelleen-
käynnistäminen on noussut esille koronaepidemian  
aikana. Kahdesta kotimaisesta koronarokote-
hankkeesta pisimmällä on Itä-Suomen yliopistossa 
kehitetty nenäsumute. Sen valmistusta suunnitte-
lee Rokote Laboratories Finland Oy, mutta yritys 
tarvitsee kymmeniä miljoonia euroja testatakseen 
rokotetta ihmisillä. Therapeutica Borealis Oy on 
puolestaan hakemassa patenttia koronalääkkeel-
leen. Siltäkin puuttuu vielä valmistaja.

Faron Pharmaceuticals Oy:n kehittämistä lääk-
keistä pisimmällä ovat syöpälääke Bexmarilimab ja 
keuhkosairauksien hoitoon tarkoitettu Traumakine. 
Mikäli ne läpäisevät lisätestit ja saavat myynti-
luvan, lääkkeiden valmistus voisi alkaa muutaman 
vuoden päästä.
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4.6. KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Kumiteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

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

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

Henkilöstön määrä 2019: 13 300 (ei muutosta)

Tuotanto 2019: 3,1 miljardia euroa (1 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 3,4 miljardia euroa (2 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 518 (+4)

Tavaravienti 2020: 1,32 miljardia euroa (8 %), (2 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Ruotsi, Saksa, Venäjä, Norja, IsoBritannia ja Yhdysvallat

Kannattavuus 2019: Nettotulos 14,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 54,5 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 19
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -15 % +10 % +2 %

Työllisyys -5 % +3 % +1 %

Kuvio 29
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 4.6. Kumi- ja muovituotteiden valmistus
Toimialan työllisten määrä
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VELI-PEKKA HEINO

Koronapandemian vaikutus toimialaan on mo-
ninainen. Ruokapakkausten ja lääketeollisuuden 
muovikomponenttien tuotanto lisääntyi. Ajoneuvo-
teollisuudessa tarvittavien muovi- ja kumituottei-
den kysyntä sen sijaan laski. Alan tuotanto ja työl-
lisyys laskivat, mutta kasvu alkaa, kun korona-
kriisi hellittää.

Lääketeollisuus on antanut piristysruiskeen 
useille suomalaisille muovinvalmistajille. Esimer-
kiksi Medisize Oy moninkertaisti koronatestauk-
sessa käytettävien kasettien valmistuksen vuoden 
2020 aikana. Epidemia tuskin kestää ikuisesti, jo-
ten lääketeollisuuden muovikomponenttien tarve 
laskee aikanaan. 

Rakentaminen hiljeni vuonna 2020, mutta tänä 
vuonna se on jälleen piristymässä. Tämä paran-
taa esimerkiksi LVI- ja infratuotteita valmistavan 
Uponor Oyj -konsernin sekä vesilukkoja tekevän 
Oy Prevex Ab:n lähiaikojen näkymiä.

Muoviteollisuuden vastauksena ympäristö-
haasteisiin on ollut muovimateriaalin käytön vä-
hentäminen sekä kierrätetyn ja biohajoavan muovin 
käyttö. Muovin kierrätys on yleistynyt Suomessa 
nopeasti, eikä jatkokäsittelyn kapasiteetti enää 
riitä. Kierrätystä on kuitenkin lisättävä, jotta kier-
rätysaste olisi EU:n vaatima 50 prosenttia vuonna 
2025. Muovipakkausten asema on säilymässä vah-
vana. Useimpien suomalaisten pakkausvalmista-
jien tuotanto ja työllisyys ovat kasvusuunnassa.

Suurin kumituotteiden valmistaja on Nokian 
Renkaat Oyj. Vuosi oli rengasvalmistajalle vai-
kea, kun koronakriisi hiljensi etenkin henkilöajo-
neuvojen rengasmarkkinat, ja talvirenkaidenkin 
kauppa takkusi. Koko Suomen henkilöstö joutui 
lomautetuksi, ja globaali liikevaihto laski 18 pro-
senttia. Tänä vuonna suunta on toinen. Renkaiden 
kysyntä on elpynyt Euroopassa, Yhdysvalloissa ja 

Venäjällä autokaupan vetämänä. Nokian Renkaat 
on kertonut, että tuotanto nousee Suomessa noin 
30 prosenttia. Nokian tehtaalle palkataan noin 70 
uutta työntekijää. Materiaalikustannukset ovat 
kasvussa, mikä voi heikentää yrityksen kannat-
tavuutta.

Suomessa tehdään erilaisia kumituotteita teol-
lisuuden käyttöön, kuten kulkuneuvojen, koneiden 
ja laitteiden valmistukseen. Näitä kumituotteita 
valmistavat muun muassa Teknikum Oy, Hydnum 
Oy sekä FP Finnprofiles Oy. Yritysten tuotannon ja 
työllisyyden näkymät ovat keskimäärin tasaiset.
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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 2019: 2 210 (+2 %)

Liikevaihto 2019: 0,5 miljardia euroa (+4 %) (alle 1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 118 (6)

Kannattavuus 2019: Nettotulos 4,5 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 4,9 %)

Taulukko 20
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Liikevaihto -15 % +5 % +2 %

Työllisyys -10 % +2 % +0 %

Kuvio 31
Toimialan henkilöstön määrä

Kuvio 30
Lasin ja lasituotteiden valmistus
Liikevaihto, milj. euroa

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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VELI-PEKKA HEINO

Ajoneuvolasien tuotanto supistui Suomessa vuon-
na 2020 rajusti. Koronakriisi vähensi ajoneuvojen 
valmistusta ja korjaamista. Myös rakentaminen 
hiipui, mikä vaikutti rakennuslasien ja eristeiden 
tuotantoon. Koronaepidemiaa edeltävän tuotan-
non ja työllisyyden tasoa ei saavuteta muutamaan 
vuoteen.

Toimialan suurimman yrityksen, Pilkington 
Automotive Finland Oy:n, tuotanto laski selvästi 
vuonna 2020. Yritys lomautti ja irtisanoi henki-
löstöään. Pääsyy tähän oli bussilasien kysynnän 
romahdus. Kun turismi pysähtyi, liikennöitsijät 
pysäyttivät uusien turistibussien tilaukset, jolloin 
lasejakaan ei niihin tilata. Julkisen liikenteen hilje-
nemisellä on ollut samantapainen vaikutus. Puimu-
reiden ja muiden hyötyajoneuvojen lasien tuotanto 
on pysynyt normaalilla tasolla. Bussilasien osalta 
tilanne paranee ehkä vasta vuonna 2022.

Toinen ajoneuvolasien valmistaja on Finn Lamex 
Safety Glass Oy, joka vie ison osan tuotannosta 
Isoon-Britanniaan. Vaikka Brexit ei nostanut ajo-
neuvolasien tulleja, rajamuodollisuudet ovat lisän-
neet kustannuksia. Finn Lamexin tuotanto on tänä 
vuonna palautunut kasvu-uralle ja lomautuksia 
on peruttu.

Saint Gobain -konserni lakkautti vuoden 2020 
lopussa tuulilasituotantonsa Suomessa. Toimialalle 
jäi Saint Gobain Finland Oy:n kaksi tehdasta, joissa 
valmistetaan eristeitä kierrätyslasista. Eristeiden 
kysyntä elää rakentamisen suhdanteiden mukaan. 
Keväällä 2021 rakennustuotanto oli kasvussa.

Rakennusteollisuuden tilanne heijastuu myös 
rakennuslasien tuotantoon. Turva-, eristys- ja 
muiden rakennuslasien tuotanto kääntyi nousu-
suuntaan alkuvuonna 2021. Alan pk-yrityksiä ovat 
muun muassa Best Glass Oy, Finnglass Oy sekä 
Lasimies Oy. Etätyö on yleistynyt monilla aloilla 
koronaepidemian aikana, mikä saattaa vähentää 
liike- ja toimistorakentamista ja siten rakennus-
lasien kysyntää pitkällä aikavälillä.

Kuluttajille tarkoitettuja käyttölaseja valmis-
tetaan Fiskars Group Oyj:n Iittalan lasitehtaalla. 

Lautasten, lasien ja muiden Fiskarsin kattaus-
tuotteiden maailmanlaajuinen myynti putosi 9 pro-
senttia vuonna 2020. Iittalan tehtaalla tuotanto ja 
työllisyys ovat kuitenkin nousussa.
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4.8. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA, HUOLTO JA KORJAUS

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 2019: 16 600 (+4 %)

Liikevaihto 2019: 12,8 miljardia euroa (+2 %)

Yritysten lukumäärä 2019: 2 374 (74)

Kannattavuus: Nettotulos 1,6 %, tyydyttävä 

Moottoriajoneuvojen kauppa

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 2019: 15 150 (3 %)

Liikevaihto 2019: 3,1 miljardia euroa (6 %)

Yritysten lukumäärä 2019: 6 070 (+81)

Kannattavuus: Nettotulos 2,6 %, tyydyttävä

Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto

ROLLE ALHO

Koronaepidemiasta johtunut taloustilanteen hei-
kentyminen vähensi moottoriajoneuvojen kauppaa 
reippaasti vuonna 2020. Autojen myynti vilkastui 
kuitenkin vuoden 2020 lopulla. Viime vuonna re-
kisteröitiin noin 94 000 uutta henkilöautoa. Lu-
ku on selvästi alempi kuin edellisvuonna, peräti  
16 prosenttia pudotusta. Vuoden 1996 jälkeen vain 
vuonna 2009 on uusia henkilöautoja rekisteröity 
vähemmän. Myös muiden autojen myyntiluvut pu-
tosivat huomattavasti viime vuonna: myynti laski 
maltillisemmin pakettiautojen (-13 %) ja kuorma-
autojen (-16 %) kohdalla, mutta linja-autojen myynti 
suorastaan romahti (-52 %).

Käytetyt autot kävivät kaupaksi hieman parem-
min vuonna 2020: niiden myynti kasvoi vuodessa 
1 prosenttia. Myös matkailuautoja myytiin aikai-
sempaa enemmän vuonna 2020, kun koronatilanne 
lisäsi kotimaanmatkailun vetovoimaa. Matkailu-
autojen myyntiosuus on kuitenkin niin pieni, että 
se ei juuri vaikuta autokaupan kokonaiskuvaan.

UUSI AUTOSUKUPOLVI ODOTTAA 
SISÄÄNAJOAAN 

Täyssähköautot ja ladattavat hybridiautot valtaavat 
vähitellen alaa. Hybrideissä käytetään sähköakkujen  

Kuvio 32
Moottoriajoneuvojen kauppa 
Kauppa ja liikevaihto, trendisarja 2015=100

Kuvio 33
Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto
Kauppa ja liikevaihto, trendisarja 2015=100

Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 4.8 (Moottoriajoneuvojen kauppa)
Kauppa ja liikevaihto, trendisarjat (2015=100)
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Kuvio 4.9 (Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto)
Kauppa ja liikevaihto, trendisarjat (2015=100)
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Taulukko 21
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Työllisyys -2 % +1 % +1 %

Kuvio 34
Toimialan työllisten määrä

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 4.8 ja 4.9 Moottoriajoneuvojen kauppa, 
Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto
Toimialan työllisten määrä
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lisäksi myös bensiiniä tai dieseliä. Vuonna 2020 
näitä uuden sukupolven autoja oli jo 18 prosenttia 
myydyistä uusista henkilöautoista. Myös bio- tai 
maakaasulla kulkevien autojen suosio on kasvanut: 
viime vuonna niiden osuus oli 2 prosenttia myy-
dyistä uusista henkilöautoista. Kaasu autot ovat 
yleensä sellaisia, että niissä voidaan käyttää myös 
bensiiniä ja dieseliä polttoaineena. Kaasujen etuna 
on, että ne ovat edullisempia ja vähä päästöisempiä 
polttoaineita kuin perinteiset bensiini ja diesel. 

Täyssähkö- ja hybridiautojen markkinaosuuden 
kasvuun vaikuttaa useampi asia. Ensinnäkin osto-
päätökseen vaikuttaa käytettävyys eli se, kuinka 
nopeasti uusia latauspisteitä saadaan rakennettua. 
Lisäksi vaikuttavat täyssähkö- ja hybridiautojen 
hinta ja saatavuus. Kiinnostavaa onkin, kuinka 
nopeasti valmistajat saavat markkinoille nykyistä 
huokeampia täyssähkö- ja hybridiautomalleja. Var-
maa on, että autojen sähköistyminen vaatii uutta 
osaamista huoltokorjaamoissa.

Suomen autokierrätyksen ennusteiden mukaan 
tänä vuonna henkilöautoja päätyy romutuspalkkioi-
den ansiosta kierrätykseen ennätysmäärä, mikä 
osaltaan elvyttää uusien autojen kauppaa. Auto-
alan tiedotuskeskuksen mukaan autojen kierrätys-
tä lisää myös se, että romumetallien maailman-
markkinahinnat ovat alkaneet kasvaa jyrkästi 
marraskuussa 2020.

Autokannan asteittaista sähköistymistä avittaa 
osaltaan EU:n elvytyspaketti. Arvioiden mukaan se 
voisi kasvattaa Suomessa latauspisteiden määrää 
30 000:lla. Vanhojen autojen romutuspalkkioiden 
lisäksi maan hallituksella on tarjota kotitalouksille 
hankintatukia. Näiden ympäristötoimien avulla 
pyritään suuntaamaan henkilöautokauppaa kohti 
vähäpäästöisempää autokantaa. 

Henkilöautokaupan ennustetaan kasvavan  
12 prosenttia vuonna 2021. Helmikuussa 2021 rekis-
teröitiin uusia henkilöautoja lähes yhtä paljon kuin 
juuri ennen koronapandemian alkua helmikuussa 
2020. Koronatilanne vaikeuttaa kuitenkin ennus-
tamista, sillä tilanne saattaa heikentyä nopeasti. 
Tämä heijastuisi suhdanneherkkään autokauppaan. 

AUTO- JA RENGASALOJEN TYÖLLISYYS

Vuoden 2020 viralliset työllisyystilastot ovat saa-
tavilla vasta syksyllä 2021. Autokaupan tilastot 
ja liikenteen vähentyminen viittaavat kuitenkin 
siihen, että näiden kahden alan työllisyystilanne 
heikentyi hieman viime vuonna. Automyynnin 
hiljentymisen lisäksi autoilu väheni huomattavasti 
vuonna 2020. Kevyiden ajoneuvojen liikenne vä-
heni pääteillä noin 10 prosenttia ja raskaiden noin  
5 prosenttia vuodesta 2019. 

Liikenteen määrän lasku näkyi tieliikenneonnet-
tomuuksien määrän vähentymisenä. Lisäksi vuosi 
2020 oli lähes lumeton eteläisessä Suomessa, mikä 
osaltaan selittänee onnettomuuksien vähentymis-
tä. Liikenneonnettomuuksien vähenemisen vuoksi 
kolarikorjausten tarve väheni, mikä arviomme mu-
kaan jonkin verran heikensi työllisyyttä korjaamo-
toiminnassa 2020. 

Toisaalta vuosi 2021 näyttää lupaavammalta, 
sillä autokauppa on elpynyt syksystä 2020 lähtien.  
Paremmista tulevaisuuden näkymistä kertoo myös 
rengasalan suurimman suomalaistoimijan tuotan-
non kehitys. Nokian Renkaat Oyj ilmoitti alku-
vuonna 2021 nostavansa henkilöautonrenkaiden 
tuotantokapasiteettiaan Nokialla. Parantunut tilan-
ne selittyy kysynnän kasvulla Nokian Renkaiden 
päämarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa 
ja Venäjällä.

Kiinasta on tuotu henkilö-, kuorma- ja linja-
autonrenkaita vuosi vuodelta enemmän, koska 
kiinalaiset renkaat ovat huomattavasti halvempia 
kuin muualla valmistetut. Tästä syystä käytettyjä 
autonrenkaita pinnoitetaan aikaisempaa vähem-
män. Tämä on ongelmallista rengasalan työllisyy-
den sekä ympäristön näkökulmasta, sillä pinnoitus 
luo työtä ja säästää luontoa. 

Auto- ja rengasaloilla tyypillistä on niin sanottu 
palvelullistuminen. Tällöin autonasentajien ja mui-
den korjaamotyöntekijöiden työtehtäviin lisätään 
esimerkiksi suoraa asiakaspalvelua. Lisäksi osa pal-
velusta on siirretty asiakkaan itsensä tehtäväksi, 
kuten esimerkiksi ajanvaraus.
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4.9. MUU VALMISTUS

Kemian sektoriin kuuluvat keramiikan ja jalometalli-
tuotteiden valmistus. Näiden alojen tuotannosta ja 
työllisyydestä ei ole saatavana erikseen tilasto-
tietoja toimialoittain. Keramiikan valmistus sisäl-
tyy lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimuk-
seen. Jalometallituotteiden valmistus puolestaan 
kuuluu jalometallialan työehtosopimuksen piiriin.

Sektorin sopimusaloja ovat myös harja- 
ja sivellin alat ja veneenrakennusteollisuus.  
Näitä pieniä sopimusaloja ei ole erikseen tilastoitu  
Tilastokeskuksen toimialaluokituksissa. Siksi 
niistä ei ole saatavana tilastotietoja. Veneen-
rakennusteollisuutta on käsitelty luvussa 3.8. 
kokonaisuutena.

KERAMIIKKATEOLLISUUS

Suomen suurin käyttökeramiikan valmistaja on 
Pentik Oy. Posion tehtaalla valmistetaan muun 
muassa lautasia, mukeja ja koriste-esineitä.  
Pentikin myymälämyynti kärsi koronarajoituk-
sista vuonna 2020, ja liikevaihto putosi melkein 
viidenneksen. Toisaalta kotoilutrendi ja uudistettu 
verkkokauppa toivat asiakkaita. Etenkin kankaat 
ja lakanat ovat menneet korona-aikana hyvin kau-
paksi. Vuodevaatteiden lisäksi muitakin Pentikin 
sisustustuotteita valmistetaan ulkomailla. Tänä 
vuonna yritys täyttää 50 vuotta ja julkistaa uusia 
mallistoja. Posion tehtaan tuotanto ja työllisyys 
ovat kääntyneet kasvuun.

Myös tulisijoja, kiukaita ja sisustuskiviä valmis-
tava Tulikivi Oyj sai myötätuulta korona-aikana 
tehdyistä kodin remonteista. Tulikiven liikevaihto 
kasvoikin hieman vuonna 2020. Kuitenkin hen-
kilöstön määrä pieneni. Yrityksen myynti on pol-
kenut paikallaan usean vuoden ajan, mutta tänä 
vuonna tuotanto ja työllisyys kasvavat. Syynä on 
talopakettien myynnin lisääntyminen. Tärkeillä 
Saksan vientimarkkinoilla on tullut voimaan tiukat 
säädökset tulisijojen päästörajoista, mikä voi osal-
taan lisätä Tulikiven tuotteiden kysyntää. Tulikivi 
selvittää yhä talkkikivilouhoksen ja -rikastamon 
perustamiseen liittyviä seikkoja. Tammikuussa 
2021 käynnistyi hankkeen ympäristövaikutusten 
arviointi.

Keramiikkateollisuuden suurin työpaikka on 
Geberit Production Oy:n tehdas. Se valmistaa sa-
niteettiposliinia, kuten pesualtaita ja wc-istuimia. 
Raaseporissa sijaitsevalle tehtaalle tehtiin inves-
tointeja vuonna 2020. Tuotantonäkymät ovat  
tasaiset.

JALOMETALLIALA

Jalometallialan keskeiset kotimaiset valmistajat 
ovat koruvalmistajat Kalevala Koru Oy, Kulta-
keskus Oy ja Saurum Oy. Näissä yrityksissä työs-
kentelee suurin osa alan henkilöstöstä. Poikkeusajat 
vaikuttivat viime vuonna yritysten toimintaan, 
kun esimerkiksi erilaisia juhlia ei järjestetty ja kau-
poissa liikkuminen väheni. 

Jalometallialan myynti laski kokonaisuudessaan 
vuositasolla noin 10 prosenttia, ja osansa laskus-
ta saivat myös kotimaiset valmistajat. Toisaalta 
esimerkiksi Saurumin Lumoava-tuotemerkin al-
la myytävät korut ovat käyneet hyvin kaupaksi 
myös poikkeusoloissa. Työllisyystilanteen osalta 
alan yrityksissä on nähty sekä rekrytointeja että 
lomautuksia.

Alan voi ennustaa piristyvän vuoden kuluessa 
yleisen taloustilanteen mukana. Alkuvuonna 2021 
liikkumisrajoitukset häiritsivät toimintaa. Kuiten-
kin alalle tärkeimmän sesongin, joulumyynnin, voi 
olettaa sujuvan jo normaalisti. On myös mahdollis-
ta, että kotitalouksien korona-aikana säästyneitä 
rahoja käytetään koruihin tavanomaista enemmän 
tilanteen normalisoiduttua.

TIMO EKLUND JA VELI-PEKKA HEINO
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5. Puuteollisuuden tuotannossa   
  vahvin käänne parempaan 

5.1. TUOTANTO JA TYÖLLISYYS 
PUUTUOTESEKTORILLA

Puuteollisuuden tuotanto ja työllisyys heikentyivät 
vuonna 2020 koronarajoitteiden vuoksi. Tuotanto ja 
työllisyys vähenivät puutuotteiden ja huonekalujen 
valmistuksessa. Myös tavaraviennin arvo väheni 
molemmilla toimialoilla. Tänä ja ensi vuonna mo-
lempien toimialojen tuotanto kasvaa ja työllisyys 
paranee (ks. Taulukko 23).

Puutuotevalmistajille vuosi 2020 oli parempi 
kuin aluksi näytti – kaikesta huolimatta. Toimialan 
yritykset kirivät loppuvuonna kiinni alkuvuoden 
menetyksiä. Kotimaassa ihmiset tuntuvat ostaneen 
korona-ajan remontteihin erilaista sahatavaraa, 
kuten lautaa, paneelia, listaa ja vaneriakin. 

Sahatavaran ja vanerin vienti on merkittävää, 
ja yritykset käyvät tiukkaa hintakilpailua vienti-
markkinoilla. Vienti jatkoi laskuaan vuonna 2020. 
Tänä ja ensi vuonna puutuotteiden vienti kasvaa. 
Myös vientihinnat ovat nousseet. Keski-Euroopan 
myrskytuhojen raivaus ja hyönteistuhojen kor-
jaaminen tuovat edelleen halvempaa tukkipuuta 
Euroopan markkinoille tavanomaista enemmän. 

Huonekaluvalmistus kärsi korona-ajasta enem-
män kuin puutuotteiden valmistus. Suomalaiset 
huonekalut myydään pääosin kotimarkkinoilla. 
Niiden lisäksi huonekaluja tuodaan merkittävästi 
ulkomailta. Kotimaan markkinaosuuksista kilpai-
lu ulkomaisten toimijoiden kanssa kiristyy vuosi 
vuodelta.

Vuonna 2020 metsien hakkuut putosivat  
66 miljoonaan kuutioon Suomessa. Vuonna 2019  
hakkuumäärä oli 72 miljoonaa kuutiota ja vuon-
na 2018 peräti 78. Hakkuiden supistuminen liittyy 
siihen, että metsäteollisuuden suhdannetilanne on 
heikentynyt. Raakapuuta tuotiin maahan 11 mil-
joonaa kuutiota, enimmäkseen Venäjältä. Metsäha-
ketta tuodaan korvaamaan energiaturvetta. Tänä  

vuonna hakkuut ja tuonti kasvavat, ja samalla 
puusta maksettu hinta nousee. 

Yritysten pärjäämiselle on tärkeää, kuinka 
ne pystyvät siirtämään raaka-aineiden ja puoli-
valmisteiden kohonneet hinnat omiin tuotteisiinsa. 
Pitkissä tuotantoketjuissa on aina yrityksiä, joiden 
markkina-asema ja hinnoitteluvoima eivät mah-
dollista omien tuotteiden hinnan nostamista. Nä-
mä yritykset kuuluvat häviäjiin tuotanto ketjussa, 
jossa lisääntyneet kustannukset pyritään välit-
tämään ketjun seuraavalle portaalle. Esimerkiksi 
puutavaran valmistuksessa sahat ovat onnistuneet 
lisäämään puuraaka-aineen kohonneet hinnat puu-
tavaran hintoihin. Remontoijille tämä on kasvatta-
nut budjettia, jopa odotettua enemmän. 

Taulukko 23

MIKA KÄRKKÄINEN JA TIMO EKLUND

Liikevaihdon vuosimuutokset vuosina 2019 ja 2020, %
2019 2020

Teollisuuden liikevaihto 3,4 -5,7

Puutuotteiden valmistus -2,5 -2,6

Huonekalujen valmistus 4,7 -6,8

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 22

Puutuoteteollisuuden keskeiset ennusteet
2020e 2021e 2022e

Tuotannon määrän muutos, % -6 5 2

Työllisyyden muutos, % -2 2 1

Työtuntien muutos, % -6 5 1

Tuottavuuden muutos, %* 0 0 1

* Tuotanto työtuntia kohden
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SUHDANNEKYSELYN TULOKSET

Huhtikuussa toteutetun suhdannekyselyn perus-
teella puutuotesektorin työpaikoilla on tuotan-
to kasvanut ja työllisyys kohentunut viimeisen 
kolmen kuukauden aikana. Puuteollisuuden 113 
pääluottamusmiestä arvioivat, että yli kahdes-
sa kolmanneksessa (70 %) työpaikoista tuotanto 
kasvoi ja alle kymmenesosassa (4 %) työpaikoista 
tuotanto väheni. Runsaassa neljänneksessä (26 %) 
työpaikoista tuotanto pysyi ennallaan. Reilusti yli 
puolella (66 %) työpaikoista työtilanne koheni. Vain 
alle kymmenesosassa (6 %) työllisyyden arvioitiin 
heikentyneen. Reilussa neljänneksessä (28 %) työ-
paikoista työllisyys säilyi ennallaan.

Suunta on parempaan myös seuraavan kolmen 
kuukauden aikana. Pääluottamusmiehet arvioi-
vat, että reilusti yli puolessa (62 %) työpaikoista 
tuotanto kasvaa ja kymmenesosalla (9 %) vähe-
nee. Runsaassa neljänneksessä (29 %) työpaikois-
ta tuotanto pysyy ennallaan. Noin puolet (53 %) 
pääluottamusmiehistä katsoo, että heidän työ-
paikoillaan työllisyys paranee. Kolmanneksessa  
(35 %) työpaikoista työtilanne säilyy ennallaan. 
Vain noin kymmenesosassa (12 %) arvioitiin työl-
lisyyden heikentyvän. 

Puutuotesektorin kaikista pääluottamusmiehis-
tä (N=255) suhdannekyselyyn vastasi 113. Vastaus-
prosentti oli hyvä (44,3 %).

ODOTUKSET KOHDENTUVAT BIOTALOUTEEN 

Puutuotesektorin toimialat ovat osa suomalais-
ta biotaloutta, johon on ladattu suuria odotuksia. 
Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön mukaan 
biotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotantoa, jos-
sa ”hyödynnetään luonnosta saatavia uusiutuvia 
materiaaleja sekä kehitetään ja otetaan käyttöön 
niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita”. 

Biotalouteen liittyvä bioteollisuus kuuluu 
sopimus alana puutuotesektoriin. Siihen sisältyy 
pellettien, polttoturpeen ja kasvuturpeen valmis-
tus. Bioteollisuudesta ei ole saatavissa tilastotietoja. 
Biotalouteen on osunut iskuja. Energiaveron korotus 
ja päästöoikeuksien hinnannousu ovat nostaneet 
turpeen hinnan nopeasti. Turvetuotannon alas-
ajolla on seurauksia. Näistä ongelmista kerrotaan 
tarkemmin luvussa 6.1. 

Vapo Oy on myynyt energiantuotantolaitok-
sia ja kaukolämpöverkkoja omistavan Nevel Oy:n.  
Ostajana oli ranskalainen pääomasijoitusyhtiö  
Ardian. Nevel ylsi tilivuonna 2020 noin 100 miljoo-
nan euron liikevaihtoon ja työllisti 130 henkilöä. 
Kauppahinta oli 656 miljoonaa euroa. Kauppa-
hinnasta merkittävä osa kuluu turvetuotannon 
alasajon kustannuksiin. Vapo on myös laittanut 
myyntiin turvetuotannossa olleita maitaan.

Vapo Oy vaihtoi nimensä Neova Oy:ksi, joka 
kuuluu Neova Groupiin. Yritys valmistaa energia-
turvetta, puu pellettejä, kuivikkeita ja kasvu-
turvetta. Ilomantsin aktiivihiiltä valmistavan 
tehtaan käynnistyminen on lykkääntynyt laite-
toimitusten viivästymisen vuoksi. Aktiivihiiltä 
käytetään esimerkiksi veden puhdistamiseen. 
Vapo-konsernin liikevaihto tilikaudella 2020 oli 
545 miljoonaa euroa, josta puolet tuli Suomesta. 
Konserni työllisti noin 500 henkilöä Suomessa.

Biotalousala on muutenkin turbulenssissa.  
Metsä Fibre Oy on ilmoittanut rakentavansa bio-
tuote tehtaan Kemiin ja sahan Raumalle. Rakennus-
työt ovat jo käynnissä. Stora Enso Oyj puolestaan 
on kertonut sulkevansa Kemin paperi tehtaansa. 
Viime kesänä UPM Kymmene Oyj lakkautti  
Säynätsalon vaneritehtaan ja ilmoitti sulkevansa 
Kaipolan paperitehtaan. Neste Oyj ilmoitti raken-
tavansa uuden biopolttoaineita valmistavan teh-
taansa Rotterdamiin.

Toki uusiakin biotuotteita on suunnitteilla.  
Kehitteillä on nanoselluja, muuntokuituja, lääke-
raaka-aineita ja muovin korvikkeita. Vielä tähän 
mennessä niistä ei ole syntynyt suurempaa liike-
toimintaa, saati työpaikkoja.
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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 2019: 21 800 (4 %)

Tuotanto 2019: 6,4 miljardia euroa (3 %), (5 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 7,5 miljardia euroa (1 %), (5 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 1 645 (30)

Tavaravienti 2020: 2,00 miljardia euroa (6 %), (3 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Japani, Saksa, Britannia, Egypti, Ruotsi, Alankomaat, Kiina, Ranska ja Viro

Kannattavuus 2019: Nettotulos 3,4 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 66,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 24
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -5 % +4 % +2 %

Työllisyys -2 % +2 % +1 %

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 36
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 35
Puutuotteiden valmistus, 
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 5.2 (Puutuotteiden valmistus)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)
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MIKA KÄRKKÄINEN

Puutuotteiden valmistuksen tilanne on kohentunut 
viime kesän jälkeen. Toimialan tuotanto kääntyi 
syksyllä 2020 kasvuun. Vuoden 2019 alusta alkanut 
tuottajahintojen lasku tasaantui keväällä 2020. 
Syksyllä 2020 ne kääntyivät nousuun. 

Keväästä 2020 lähtien myönnettyjen rakennus-
lupien määrät alkoivat laskea. Erityisesti kerros-
taloasuntojen tuotanto vähenee tänä ja ensi vuon-
na. Korjausrakentaminen puolestaan kasvaa vuo-
desta vuoteen. 

Autonvalmistuksen virkistyminen korona-
keskeytysten jäljiltä on palauttanut pakkaus vanerin 
kysyntää. Vienti vetää hyvin. Puutuotteiden ky-
syntään vaikuttavat monet kehityssuunnat, osa 
lisäten ja osa vähentäen kysyntää. Lopputulemana 
tuotanto kuitenkin kasvaa.

Metsä Fibre Oy rakentaa parhaillaan Rauman 
sahaa. Rakennusten ensimmäiset osat ovat harja-
korkeudessa. Yritys kertoo tehneensä jo pääosan 
hankintasopimuksista, ja ne kohdistuvat pääosin 
suomalaisiin laitetoimittajiin. Henkilökunnan rek-
rytointi on käynnissä. 

Toimialalla on pieniäkin yrityksiä. Laatokan 
Lankku Oy harjoittaa Parikkalassa sahatavaran 
kuivaamista ja höyläämistä. Päätuotteita ovat 
lujuus lajiteltu runkotavara ja rimat. Yritys on ol-
lut olemassa yli 40 vuotta. Sen liikevaihto vuonna 
2020 päättyneellä tilikaudella oli noin 5 miljoonaa 
euroa. Henkilökunnan määrä oli 11. Yritys on kas-
vanut mukavasti viimeiset kolme vuotta. Toiminta 
on ollut vakiintunutta.

Sahatavaran ja vanerin viennin määrä kasvaa 
tänä vuonna ja samalla vientihinnat nousevat. 
Suomessa valmistetaan havusahatavaraa, puolet 
mäntyä ja puolet kuusta. Vanerin tuotannosta 70 
prosenttia on havuvaneria ja 30 prosenttia lehti-
vaneria. Viennin merkitys on suuri.
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5.3. HUONEKALUJEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Puusepänteollisuus

Tuotteet: Huonekalut ja kalusteet

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet ja rakentaminen

Henkilöstön määrä 2019: 7 300 (4 %)

Tuotanto 2019: 1,2 miljardia euroa (+4 %), (1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 1,4 miljardia euroa (+9 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 809 (+3)

Tavaravienti 2020: 0,15 miljardia euroa (17 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Ruotsi, Yhdysvallat, Saksa, Norja ja Belgia

Kannattavuus 2019: Nettotulos 3,5 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 42,2 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 25
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -8 % +7 % +3 %

Työllisyys -2 % +1 % +1 %

Lähde: Tilastokeskus
Kuvio 38
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 37
Huonekalujen valmistus,
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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TIMO EKLUND

Tänä ja ensi vuonna huonekalujen valmistus toi-
puu nopeasti. Korona-ajan ilonaihe alalla on ollut 
kotitalouksien huonekalu- ja kalusteostosten li-
sääntyminen. Esimerkiksi keittiö- ja piharemont-
teja tehtiin runsaasti poikkeusolojen siivittämänä. 
Tästä huolimatta toimialan tuotanto supistui viime 
vuonna. Rakennusliikkeiden ja julkisen sektorin 
hankinnoissa ei nähty kasvua ja viennin myön-
teinen kehitys katkesi. 

Vaikka tuontihuonekalut ja -kalusteet ovat val-
lanneet markkinoita Suomessa, on kotimaisten val-
mistajien markkinaosuus yhä korkea. Suomalaisen 
huonekaluteollisuuden 1,3 miljardin liikevaihdosta 
enin osa (yli 1 miljardi) syntyy kotimaassa. Huone-
kalujen tuonti vastaa alle viidennestä Suomessa 
valmistettujen ja myytyjen huonekalujen määrästä. 
Huonekalujen kuljetuskustannukset ovat korkeita 
tuotteen hintaan verrattuna, mikä parantaa koti-
markkinavalmistajien asemaa tuontiin nähden.

Suomalaiset huonekaluvalmistajat ovat vuo-
sien saatossa siirtäneet tuotantoaan ulkomaille, 
varsinkin Baltian maihin ja Itä-Eurooppaan. Unico 
Finland Oy palautti vuodenvaihteessa tuotantoaan 
Suomeen. Päätöstä helpotti se, että Viroon oli vuo-
sien saatossa siirretty vain osa runko- ja joustin-
patjojen tuotantoketjusta. Varsinainen patjojen ja 
sohvien tuotanto oli pysynyt Kauhavalla ja Lapu-
alla. Yritys palkkaa perustettavaan Kankaanpään 
yksikköön 30 tuotanto- ja varastotyöntekijää.

Koronaepidemian aiheuttamat logistiset vaikeu-
det olivat yhtenä syynä Unicon tuotannon siirtoon 
takaisin Suomeen. Toisaalta Suomen kilpailukyky on 
parantunut, kun kustannukset ovat Itä-Euroopassa 
nousseet. Lisäksi yritykset ovat alkaneet arvostaa 
lyhyempiä tuotanto- ja logistiikkaketjuja. Odotet-
tavissa ei kuitenkaan ole tuotannon merkittävää 
palauttamista Suomeen. Sitä vastoin huonekalu-
valmistajien kiinnostus tuotannon siirtämiseen  
ulkomaille on todennäköisesti vähenemässä.

Kuvio 5.3 (Huonekalujen valmistus)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus
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6. Metsä- ja puutarha-aloilla    
 kasvukausi käynnissä

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 mie-
lekästä tehdä yhteistä ennustetta.

Korona-aikana tekstiiliteollisuus ja osin maa-
talous alat ovat pärjänneet hyvin. Muiden alojen 
osalta viime vuosi oli synkkä. Tänä vuonna nekin 
pääsevät kasvuun kiinni painamista lukuun otta-
matta. Toimialoista paras suhdannetilanne on näh-
tävissä metsätaloudessa ja puunkorjuussa seuraavien 
vuosien aikana.

SUHDANNEKYSELYN TULOKSET

Huhtikuussa 2021 toteutettu suhdannekysely ker-
too, että erityisalojen työllisyys ja tuotanto pysyivät 
edellisten kolmen kuukauden aikana keski määrin 
ennallaan. Kyselyyn vastanneista pääluottamus-
miehistä kolmannes (34 %) arvioi, että tuotanto 
kasvoi, ja yhtä moni (34 %) kertoo sen laskeneen. 
Myös työllisyyden osalta arviot menevät tasan  
(30 % kasvua, 31 % laskua). Luvuista voi kuiten-
kin nähdä, että taloudellinen tilanne sektorin työ-
paikoilla oli kahtiajakautunut: osa kasvoi, ja yhtä 
suuri osa supistui.

Tulevien kolmen kuukauden näkymät ovat hie-
man kirkkaammat. Tuotannon kasvua ennakoi yli 
kolmannes pääluottamusmiehistä (41 %), kun laskua 
enteili vajaa kolmannes (29 %). Työllisyyden näky-
mät ovat myös plussan puolella. Kolmannes (31 %) 
vastaajista arvioi työllisyyden nousevan, melkein 
puolet (43 %) sen pysyvän ennallaan ja neljännes  
(26 %) sen laskevan.

Erityisalojen kaikista pääluottamusmiehistä 
(N=248) suhdannekyselyyn vastasi 97. Vastaus-
aktiivisuus oli tyydyttävä (39,1 %).

TURPEEN ENERGIAKÄYTTÖ ROMAHTI 

Hallituksen tavoitteena on turpeen energiakäytön 
puolittaminen vuosikymmenen loppuun mennessä. 
Useiden poliittisten päätösten yhteisvaikutuksesta 
turpeen energiakäyttö on laskenut Suomessa enna-
koitua nopeammin. Jo viime vuonna käyttö romah-
ti neljänneksen. Suomen hallitus päätti huhtikuussa 
2021 toimista, jotka loiventavat alan hiipumista. 
Turpeenpolton verotusta lasketaan merkittävästi 
varsinkin pienempien energialaitosten kohdalla. 
Turvetuotannosta luopuville yrittäjille valmistel-
laan luopumispaketti.  

Viimeisimmistä toimista huolimatta turveala su-
pistuu lähivuosina. Myös kasvuturpeen nosto muut-
tuu suurelta osin kannattamattomaksi, jos sitä ei enää 
pystytä tekemään energiaturpeen noston yhteydessä. 
EU tukee turpeesta luopumista oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston avulla. Vielä on epäselvää, mihin 
kohteisiin näitä tukia voidaan käyttää. 

MAATALOUSALOILLA NÄKYMÄT MYÖNTEISET

Kotipuutarhatuotteiden myynti on kasvanut koko 
korona-ajan. Erilaisten siemenien, taimien ja pen-
saiden menekki ylitti monelta osin tarjonnan viime 
vuonna, ja kysyntä on tänä keväänä jopa noussut 
viimevuotisesta.

Kasvihuoneissa tapahtuvan vihannesviljelyn 
osalta viime vuoden sato lisääntyi edellisvuodesta. 
Erityisesti kurkkujen tuotanto lisääntyi. Kasvihuone-
viljelyn tulevaisuuden näkymiä voi pitää hyvinä ja 
kasvihuoneilla on käynnissä laajennusinvestointeja.  

Ulkomaisen kausityövoiman saaminen tiloil-
le on ensiarvoisen tärkeää varsinkin marjatiloille, 
puu tarhoille ja avomaan viljelytiloille. Tänä vuon-
na maahan tulojärjestelyjen suunnittelulle on jää-
nyt viime vuotta enemmän aikaa. Korona-aikana 
kausityöntekijät lennätetään Suomeen tilauslennoilla 
Ukrainasta. Työnantajien tulee valvoa karanteenin 
toteutumista ja tehdä erillinen terveysturvallisuus-

ROLLE ALHO, TIMO EKLUND JA VELI-PEKKA HEINO
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suunnitelma. Järjestelyt lisäävät yrittäjien kustan-
nuksia, vaikka lentokustannuksiin osallistuvat myös 
työntekijät. Lähettävissä maissa ongelmana ovat 
olleet välittäjät, jotka rahastavat osuutensa työn-
tekijöiden tuloista.

Uusi lainsäädäntö parantaa kausityövoiman ase-
maa. Työntekijät voivat vaihtaa työnantajaa kesken 
kauden, eivätkä he siten ole enää täysin riippuvai-
sia yhdestä yrittäjästä. Järjestelmän joustavuus li-
sääntyy, kun työntekijät voivat liikkua tilojen välillä 
esimerkiksi tuotantolajien eritahtisen kypsymisen 
mukaan. Lakia rikkoneet työnantajat voivat entistä 
helpommin menettää oikeutensa palkata ulkomaista 
työvoimaa. Lainsäädännön ja viranomaistoiminnan 
kehittäminen on perusteltua, sillä alkutuotannon 
ulkomaalaisten työntekijöiden asema on erityisen 
haavoittuva.   

Koronapandemialla on ollut suuria vaikutuksia 
turkisten tuotantoon Euroopassa. Suurimmista tuot-
tajista Tanskassa ja Alankomaissa koronavirus levisi 
laajasti turkiseläimiin. Tämä johti miljoonien mink-
kien lopettamiseen. Näissä maissa turkistuotanto 
tuskin koskaan enää palautuu läheskään ennalleen. 
Kilpailun heikkeneminen luultavammin hyödyttää 
Suomen turkiselinkeinoa. Suomessa koronavirusta 
ei ole havaittu turkistiloilla. Turkiseläimille on kehi-
tetty koronarokote, joka saattaa saada käyttöluvan 
jo kesällä.

DIGIKUSTANTAJIEN ASEMA ON YHÄ VAHVEMPI

Kun koronakriisi iski, mediamainontaan käytetty 
euromäärä sukelsi historiallisen alhaiselle tasol-
le. Varsinkin matkailuun ja liikenteeseen liittyvä 
mainonta väheni. Tilanne palautui vuoden loppua 
kohden, mutta vielä alkuvuonna 2021 mainontaan 
käytettiin 10 prosenttia vähemmän kuin ennen 
koronaa.

Kriisi näyttää kiihdyttäneen mediamainonnan 
digitalisoitumista. Painetut lehdet menettivät vuo-
den 2020 aikana keskimäärin neljänneksen mainos-
tuloistaan. Samalla verkkomainonnan määrä kas-
voi. Eniten kasvoi mainonta Facebookin ja Googlen 
palveluissa. Parhaiten tilanteessa ovat selvinneet 
kustantajat, joilla on kehittyneimmät digitaali-
set tuotteet ja mainospaikat. Tällaisia ovat suuret  
mediatalot kuten Sanoma Oyj ja Alma Media Oyj.  
Häviäjiä ovat pienet, alueellisesti toimivat kustan-
tajat, joiden mainosmyynti nojaa painotuotteisiin. 
Koosta riippumatta korona-aika on syönyt loven 
kustantajien mainostuloihin.

Korona-aika on lisännyt ihmisten kiinnostusta 
tiedonvälitykseen ja viihteeseen. Se näkyy eten-
kin digitaalisten palvelujen myynnin kasvussa. 
Digi lehtien tilausmäärät sekä sähkö- ja äänikirjo-
jen myynti kasvavat voimalla. Sitä edesauttoivat  

kirjastojen sulkeminen, ja kuukausimaksullisten  
digi- ja äänikirjapalvelujen kehittyminen. Esimerkiksi 
Otava Oy -konsernin julkaisemien lasten äänikirjojen 
myynti kaksinkertaistui vuonna 2020. Joka neljäs 
Suomessa myyty kirja on sähköinen. Painettujen 
sanomalehtien ja kirjojen kysyntä jatkaa laskuaan, 
mutta näyttää siltä, että koronakriisi ei ole kiihdyttä-
nyt laskua. Joidenkin sanomalehtien yhteenlaskettu 
digi- ja printtitilausten määrä on kasvussa. Sen sijaan 
aikakauslehdet näyttävät jäävän väliinputoajiksi:  
digitilauksia tulee hitaasti, mutta painettujen ver-
sioiden myynti laskee itsepintaisesti.

Myös oppikirjojen puolella on tehty digiloikka. 
Etäopetus kasvatti digitaalisten oppikirjojen ja muun 
opetusmateriaalin käyttöä. Esimerkiksi Otavan lukion 
oppikirjoista jo yli puolet tilataan sähköisinä. Edelly-
tykset digiloikkaan ovat maassamme hyvät, mutta 
esimerkiksi Espanjassa Sanoma-konsernin kustan-
tamista oppikirjoista on digitaalisia vasta muutama 
prosentti. Suomessa lukion uusi opetussuunnitelma 
astuu voimaan syksyllä 2021, ja se kasvattaa sekä 
painettujen että sähköisten oppimateriaalien myyn-
tiä. Oppivelvollisuuden nostaminen 18 ikävuoteen 
sekä toisen asteen oppikirjojen maksuttomuus muut-
tavat oppikirjamarkkinoita lähivuosina.

ERITYISALOJEN SEKTORIN MUUT SOPIMUSALAT

Sopimusaloista viher- ja ympäristörakentamiseen 
sekä lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalaan 
epidemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia. 
Tämän taustalla on se, että rakentamisen suhdan-
teet ovat pysyneet koko ajan kohtuullisen hyvinä. 
Teknisen huollon ja kunnossapidon kehitystä käsi-
tellään keskitetysti katsauksen luvussa 3.9. 
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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 2019: 11 900 (+8 %)

Liikevaihto 2019: 2,6 miljardia euroa (+2 %) 

Yritysten lukumäärä 2019: 32 500 (+4 200)

Kannattavuus 2019: Nettotulos 6,8 %, hyvä

Taulukko 26
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Liikevaihto -8 % +9 % +3 %

Työllisyys -3 % +4 % +2 %

Kuvio 40
Toimialan henkilöstön määrä

Kuvio 39
Metsätalous ja puunkorjuu,
Liikevaihto, milj. euroa

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 6.2. Metsätalous ja puunkorjuu
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Kuvio 6.2. Metsätalous ja puunkorjuu
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TIMO EKLUND

Vuonna 2020 metsäteollisuuden tuotannon lasku, 
lauha talvi ja työtaistelut vähensivät hakkuita. 
Tilanne alkoi kohentua loppuvuonna. Tänä ja ensi 
vuonna varsinkin sahatavaran, sellun ja karton-
gin tuotannon kasvu lisäävät puuraaka-aineen 
myyntimääriä.

Stora Enso Oyj lakkauttaa Kemin tehtaansa 
luultavammin jo kuluvana vuonna. Tämä vähen-
tää puun tarvetta väliaikaisesti Pohjois-Suomessa. 
Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan valmistu-
minen vuonna 2023 kasvattaa puun tarvetta tup-
lasti sen verran, mitä Stora Enson tehtaan alasajo 
puunkäyttöä vähentää. Metsä Fibren omien laskel-
mien mukaan investointi luo hankintaketjuun 1 500 
uutta työpaikkaa. Uudet työtilaisuudet syntyvät 
etupäässä metsätalouteen, kuten puunkorjuuseen. 
Itse tehdasalueella työt lisääntyvät vain hieman.

Kemin uuden tehtaan lisäksi myös Stora Enson 
Oulun tehdas käyttää puuta aiempaa enemmän. 
Tehtaalla suljettiin paperikone ja arkittamo sekä 
muunnettiin yksi paperikone tuottamaan aalto-
pahvin pintakartonkia. Uusi tuotantosuunta lisää 
puuntarvetta noin neljänneksellä. Stora Enson mu-
kaan metsätalouteen ja puun kuljetukseen syntyy 
sata uutta työpaikkaa. Metsä Groupin Rauman 
sahan valmistuminen lisää puun kysyntää ensi 
vuodesta alkaen.

Turpeen energiakäyttö vähenee nopeasti. Eri 
raaka-aineiden hinnat ja saatavuus määrittävät, 
kuinka paljon turpeen polton väheneminen lisää 
kotimaisen energiapuun kysyntää. Puuhakkeen 
tuonti on lisääntynyt Venäjältä. Puun lisäksi tur-
vetta voidaan korvata esimerkiksi hukkalämmön 
talteenotolla ja kaasun polttamisella. 

Kotimaisen pienpuun kilpailukykyä ja tarjon-
taa lisää hallituksen lisätalousarvioon sisältyvä 
määräraha nuoren metsän hoitoon ja pienpuun 
korjuuseen. Pienpuu tarkoittaa ohuita puurunkoja, 
joita syntyy etenkin nuorten metsien harvennus-
hakkuissa. Energiapuuksi päätyvän pienpuun hak-
kuu on kallista ja kannattamatonta.
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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 2019: 3 800 (5 %)

Tuotanto 2019: 0,5 miljardia euroa (+3 %), (alle 1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 0,4 miljardia euroa (1 %), (alle 1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 636 (14)

Tavaravienti 2020: 0,13 miljardia euroa (+4 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Saksa, Puola, IsoBritannia, Yhdysvallat ja Ruotsi

Kannattavuus 2019: Nettotulos 5,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 5,9 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 51,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,3 %)

Taulukko 27
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto +3 % +1 % +0 %

Työllisyys +1 % +0 % +0 %

Lähde: TilastokeskusKuvio 42
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 41
Tekstiilien valmistus,
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 6.3. Tekstiilien valmistus
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ROLLE ALHO

Suomen suurimmat tekstiilivalmistajat tuottavat 
pääasiassa teollisuustekstiilejä. Siksi teollisuuden 
suhdanteet heijastuvat tekstiilien valmistukseen. 
Esimerkiksi Mikkelissä valmistetaan tuulivoima-
loiden lavoissa käytettäviä materiaaleja.

Vuonna 2020 koronaepidemia supisti teollisuus-
tuotantoa jonkin verran. Tästä huolimatta tekstiili-
en tuotanto kasvoi. Kasvu johtuu osittain siitä, että 
epidemia loi uutta kasvomaskien ja niiden valmis-
tukseen tarvittavien materiaalien tuotantoa alalle. 

Jotkut toimialan yritykset ovat hyötyneet kä-
sitöiden suosion kasvusta, kun kotona vietetään 
enemmän aikaa. Miten paljon tästä myynnin kas-
vusta jää pysyväksi, se jää nähtäväksi. 

Suomalaiset tekstiiliyritykset pyrkivät pärjää-
mään globaalissa kilpailussa innovatiivisilla rat-
kaisuilla. Jyväskylässä toimivan Spinnova Oy:n  
innovaatio on uusi ympäristöystävällinen tuotanto-
teknologia, jonka avulla valmistetaan tekstiili-
kuitua puusellusta. Sellukuidun tuotanto kuluttaa 
tällä tekniikalla 99 prosenttia vähemmän vettä 
kuin puuvillan tuotanto. Puukuitukangas voidaan 
kierrättää käytön jälkeen, kuten puuvillainenkin.

Ekologisten tekstiilikuitujen ympärillä on tällä 
hetkellä Suomessa menossa useita mielenkiintoisia 
hankkeita. Toimialalla pohditaan myös, miten digi-
talisaation avulla houkutellaan tekstiilialalle uusia 
investointeja Suomeen. Näissä onnistuminen voi 
lisätä toimialan suomalaisten yritysten kilpailu-
kykyä merkittävästi.

Tekstiilikuitujen jatkojalostaminen saattaa par-
haimmillaan siivittää suomalaista biotaloutta. Esi-
merkiksi Metsä Groupin ja Fortumin ExpandFibre-
hankkeessa tavoitteena on kehittää olki- ja puu-
sellusta tekstiilikuituja ja muita uusia biotuotteita.

Kuvio 6.3 (Tekstiilien valmistus)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus
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6.4. VAATTEIDEN VALMISTUS

Sopimusalat:  Tekstiili- ja muotiala

Tuotteet: Vaatteet ja työvaatteet

Tärkeimmät asiakkaat: Kotitaloudet, rakennus ja teollisuusyritykset

Henkilöstön määrä 2019: 3 300 (11 %)

Tuotanto 2019: 0,29 miljardia euroa (ei muutosta), (alle 1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 0,6 miljardia euroa (ei muutosta), (alle 1 %teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 881 (3)

Tavaravienti 2020: 0,16 miljardia euroa (18 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Saksa, Ranska, Ruotsi, Viro ja Itävalta

Kannattavuus 2019: Nettotulos 3,5 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,9 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 42,5 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 50,3 %)

Taulukko 28
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -6 % +4 % +2 %

Työllisyys -1 % +0 % +1 %

Kuvio 6.4 (Vaatteiden valmistus)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus

250

150

200

100

Tuotannon määrä
Liikevaihto

50

0

250

150

200

100

50

0
17161514131211 18 19 20 21

Kuvio 6.4. Vaatteiden valmistus
Toimialan työllisten määrä

0

2 000

3 000

4 000

5 000

Henkilöä

1 000

6 000

Lähde:  Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

19151413 16 17 18 20e 21e1211 22e

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 44
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 43
Vaatteiden valmistus,
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

ROLLE ALHO

Viime vuonna koronapandemia koetteli alaa. Työ- ja 
vapaa-ajan vaatteiden valmistus väheni varsinkin 
toukokuussa 2020. Toisaalta monet suomalaiset 
vaateyritykset aloittivat kasvomaskien tuotannon, 
mikä pehmensi alan kokemaa iskua. 

Alalla on nähtävissä myös myönteistä kehitys-
tä. Esimerkiksi R-Collection-tuotteita valmistava 
Rockseri Oy on onnistunut uudistamaan tuote-
valikoimansa ja kasvattamaan myyntiään. Alku-
pään tuotanto tehdään Kajaanissa ja ompelutyöt 
Virossa. Myös helsinkiläisen katumuotivaatteita 
valmistavan Makia Clothing Oy:n tulevaisuuden 
näkymät vaikuttavat valoisilta. Makian tuotteet 
valmistetaan pääosin muualla kuin Suomessa. 

Vaatteiden valmistaminen on supistunut Suo-
messa viime vuosikymmeninä, koska yritykset ovat 
siirtäneet tuotantoaan ulkomaille. Etenkin kudonta 
ja ompelu kaikkine eri vaiheineen on vähentynyt. 
Suomessa alan yrityksillä on varasto- ja myynti-
palveluja sekä palvelutuotantoa, kuten suunnittelu-, 
markkinointi- ja pääkonttoritoimintoja. 

Globaalit hankintaketjut ovat ominaisia tälle 
toimialalle: vaatteiden raaka-aineiden tuotanto, 
valmistus, suunnittelu ja jälleenmyynti on tyypil-
lisesti hajautettu eri maihin.

Suomessa vaatevalmistajat eivät pysty kilpaile-
maan hinnalla halpatyömaiden tuotannon kanssa. 
Tämä on toki ymmärretty suomalaisessa vaate-
teollisuudessa, joka pyrkii panostamaan vahvasti 
verkkokauppaan, markkinointiin, laatuun ja ympä-
ristöystävällisyyteen. Tuottajien oma suoramyynti 
ja muu verkkomyynti on saanut lisävauhtia korona-
kriisin heikennettyä kivijalkakauppojen myyntiä. 
Menestyminen verkkokaupassa on noussut yhdeksi 
yritysten keskeisistä menestystekijöistä.
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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 2019: 7 600 (6 %)

Tuotanto 2019: 1,0 miljardia euroa (4 %), (1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2019: 1,0 miljardia euroa (5 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2019: 846 (13)

Tavaravienti 2020: 0,10 miljardia euroa (5 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020: Belgia, Ruotsi, Turkki, Singapore ja Puola

Kannattavuus 2019: Nettotulos 0,5 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 5,6 %)

Vakavaraisuus 2019: Omavaraisuusaste 52,2 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,1 %)

Taulukko 29
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Tuotanto -10 % -5 % -3 %

Työllisyys -6 % -4 % -3 %

Lähde: TilastokeskusKuvio 46
Toimialan työllisten määrä

Kuvio 45
Painaminen, 
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 6.5. Painaminen
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Kuvio 6.5 (Painaminen)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat (2015=100)

Lähde:  Tilastokeskus
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VELI-PEKKA HEINO

Painoalalle vuosi 2020 oli hankala, joten myöntei-
set uutiset olivat harvassa. Mainonnan ja mark-
kinoinnin väheneminen laski tuotantoa laajalti. 
Sanomalehtien painosmäärien putoaminen jat-
kui. Pakkausten valmistamiseen liittyvällä pai-
notoiminnalla meni paremmin. Kun epidemia ja 
rajoitukset poistuvat, lehtimainosten, passien ja 
markkinointipainatteiden valmistaminen piristyy. 
Korona-aikana otetut digiloikat kuitenkin kaven-
tavat alan tulevaisuudennäkymiä.

Koronakriisi on tuntunut erityisesti arkki-, suur-
kuva- ja rotaatiopainoissa. Alan suurimman yri-
tyksen Grano Group Oy -konsernin liikevaihto laski 
vuoden 2020 aikana yli 10 prosenttia. Grano irti-
sanoi henkilöstöään. Suurimmista myös PunaMusta  
Media -konserni käynnisti huhtikuussa 2021 paino-
toiminnan supistamista koskevat yt-neuvottelut.

Ulkomaanmatkailun äkkipysäys vähensi passien  
ja henkilökorttien kysyntää. Tämä näkyy turva-
paino tuotteita valmistavan Thales DIS Finland Oy:n  
tuotannossa niin kauan, kunnes suomalaisten mat-
kustusrajoitukset alkavat höllentyä. Kun kunta-
vaaleja siirrettiin kesäkuulle epidemiasyistä, samal-
la siirtyivät myös vaalimainosten suunnittelu- ja 
painotyöt.

Kirjallisuus kiinnostaa, sillä esimerkiksi ääni-
kirjojen ostot tuplaantuivat. Näyttää siltä, että 
sähkökirjat eivät korvaa suoraan painettuja kirjoja. 
Toisin on painettujen oppikirjojen kohdalla. Niiden 
myynnin lasku kiihtyi 13 prosenttiin, kun sähköiset 
oppimateriaalit yleistyivät. Viime vuosiin asti paine-
tut oppikirjat ovat pitäneet yllättävän hyvin pintan-
sa, mikä on osaltaan pitänyt painotaloja pystyssä.

Iso osa suomalaisten aikakauslehtien paina-
misesta on siirretty Viroon, Puolaan ja Venäjälle. 
Taustalla on kustantajien harjoittama kustannus-
ten optimointi. Siihen liittyy olennaisesti lehti-
tilausten arvonlisäveron kierto. Aikakauslehtiä on 

siksi postitettu EU:n ulkopuolelta, käytännössä 
Norjasta tai Venäjältä. Näiden postilähetysten 
vero vapaus poistuu heinäkuussa 2021. 
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6.6. JAKELUPALVELUT

Sopimusala:  Jakelu, Suorajakelu

Tuotteet: Sanomalehtien ja muun postin jakelu

Tärkeimmät asiakkaat: Kustantajat, mainostajat, viranomaiset ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2020: 8 900 (arvio)

Liikevaihto 2019: Tietoa ei saatavana

Yritysten lukumäärä 2020: 33 (sopimusaloilla olevat yritykset)

VELI-PEKKA HEINO

Jaettavien lehtien, kirjeiden ja muiden painotuottei-
den määrä jatkoi laskuaan koronavuonna 2020. Sen 
sijaan jaettavien pakettien määrä kasvoi reippaasti. 
Lehtikustantajien omistamat jakeluyritykset ovat-
kin hamuamassa yhä suurempaa siivua pakettien 
jakelusta. Alaan vaikuttavat myös valmistelussa 
olevat postilain muutokset sekä sanomalehtien ja-
kelutuki.

Teollisuusliiton työehtosopimusten piirissä 
olevan jakelutoiminnan voi jakaa kolmeen osaan:  
sanomalehtien varhaisjakeluun, kirjeiden ja muiden 
osoitteellisten lähetysten jakeluun sekä suorajake-
luun. Varhaisjakelun markkinat ovat jakautuneet 
kahdelle pelurille: alueellisista jakelusopimuksista 
kilpailevat Posti-konserniin kuuluva Posti Palve-
lut Oy ja lehtikustantajien omistaman Jakeluyhtiö 
Suomi Oy:n yritysverkosto. Posti on laajentanut 
varhaisjakelutoimintaansa, viimeksi Pirkanmaalle 
ja Satakuntaan.

Varhaisjakelun ongelmana on painettujen 
sanoma lehtien tilausten hiipuminen, mikä nos-
taa yksikkökustannuksia. Kustantajat eivät halua 
luopua painetuista lehdistä nopeasti, koska ne 
ovat yhä kannattavia. Varhaisjakelua pitää yllä 
myös se, että aamukierroksille on löydetty uut-
ta jaettavaa, kuten kirjeitä. Jakeluyhtiö Suomi 
ilmoitti helmikuussa 2021, että sen verkostoon 
kuuluvat yritykset alkavat jakaa Matkahuollon  
pikku paketteja suurimmassa osassa maata.  
Alkuvuonna aloitti uusi varhaisjakeluyritys,  
Dilicon Oy, joka toimii Kouvolan seudulla. Sekin 
jakelee paketteja.

Kirjeiden ja muiden osoitteellisten lähetysten ja-
kelu oli ennen Posti-konsernin monopoli. Nykyään 
sitä tekee Postin lisäksi noin 15 alueellista jakelu-
yritystä. Postilla on edelleen velvoite jakaa kirje-
postia haja-asutusalueilla viitenä päivänä viikossa, 
mikä on mahdollistanut kattavan sanomalehtien 
jakelun koko maassa. Kirjeiden määrä on kuiten-
kin romahtanut. Vuonna 2020 aloitettiin postilain  
uudistus, jossa jakeluvelvoite pudotettaisiin  

kolmeen päivään. Hallitus on valmistelemassa  
jakelutukea, jolla turvattaisiin 5-päiväinen 
sanoma lehtien jakelu haja-asutusalueilla. Tuesta 
ja sen muodosta päätetään syksyllä 2021.

Suorajakelulla tarkoitetaan osoitteettomien mai-
nosten ja ilmaisjakelulehtien jakelua. Tätä jakelu-
toimintaa hallitsee Keskisuomalainen Oyj. Suora-
jakelussa on mukana myös varhaisjakeluyrityksiä 
ja Posti-konserni. Suoramainonta väheni merkit-
tävästi vuoden 2020 aikana, jopa 30 prosenttia.

Toimialatilastoinnissa jakelupalveluihin luoki-
tellaan myös yritykset, joiden pääasiallista liike-
toimintaa ovat pakettien nouto, kuljetus ja jakelu 
tai lähettipalvelut. Nämä yritykset eivät kuitenkaan 
ole Teollisuusliiton työehtosopimusten piirissä.
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6.7. PESULAPALVELUT

Sopimusalat:  Tekstiilihuoltoala

Tuotteet/palvelut: Pesulapalvelut ja tekstiilien huolto

Tärkeimmät asiakkaat: Teollisuus, sairaalat, majoitusyritykset ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2019: 2 505 (+1 %)

Liikevaihto 2019: 0,34 miljardia euroa (+8 %)

Yritysten lukumäärä 2019: 283 (+1)

Kannattavuus 2019: Nettotulos 7,0 %, hyvä

Taulukko 30
Arvio toimialan kehityksestä
Ennuste 2020 2021 2022
Liikevaihto -15 % +6 % +6 %

Työllisyys -7% +3 % +3 %

Kuvio 48
Toimialan henkilöstön määrä

Kuvio 47
Pesulapalvelut,
Liikevaihto, milj. euroa

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö

Kuvio 6.7. Pesulapalvelut
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ROLLE ALHO

Yksityisten pesuloiden tärkeimpiä asiakkaita ovat 
teollisuusyritykset. Teollisuustuotanto supistui ko-
ronavuonna 2020, mikä heijastui pesuloiden pal-
veluiden tilanteeseen. Matkailu- ja ravintola-alaan 
koronatilanne iski huomattavasti voimakkaammin 
kuin teollisuuteen. Hotellien sekä juna-, laiva-, ja 
lentoliikenteen käyttöaste laski huomattavasti, ja 
tämä näkyi suoraan pesula palveluiden kysynnässä. 
Myös kotitalouksien tarve käyttää pesulapalveluita 
väheni. Syitä esimerkiksi ovat lisääntyneet etä-
työt ja vähentyneet juhlat. Alalla ei näistä syistä 
säästytty irtisanomisilta, lomautuksilta ja osa-
aikaistamisilta.

Toimialan onneksi teollisuustuotannon supistu-
minen jäi ennustettua pienemmäksi. Lisäksi pesula-
palveluiden kysyntää lisäävä kotimaanmatkailu 
käynnistyi kesälomakaudella 2020. Kuitenkin viime 
vuonna ja vuoden 2021 alkupuolella ulkomaisten 
matkailijoiden kato on vähentänyt pesulapalvelui-
den kysyntää. 

Toisaalta vaikuttaa siltä, että toimialan pahin 
notkahdus on takanapäin. Koronarajoitusten as-
teittainen poistuminen, matkailu- ja ravintola-alan 
nousu sekä teollisuuden elpyminen kohentavat ti-
lannetta. Pesulapalveluiden liikevaihto ja työllisyys 
kasvavat arviomme mukaan tuntuvasti vuoden 
2021 kuluessa.

Mitä isommasta pesulayrityksestä on kyse, sitä 
monipuolisempia sen palvelut yleensä ovat. Alalla 
ovat yleisiä niin kutsutut hybrid offering -paketit. 
Näissä kokonaispaketeissa pesulapalveluun sisälty-
vät pesun ja huollon lisäksi kuljetuspalvelut, jolloin 
työvaatteet, petivaatteet ja ravintolatekstiilit hae-
taan asiakkaalta ja toimitetaan takaisin puhtaina. 

Suomessa kotitalouksien käyttämä pesula-
palveluiden määrä on kasvanut viimeisen parin 
vuosikymmenen aikana. On hyvin mahdollista, 
että kotitalouksien käyttämissä pesulapalveluissa 
on vielä kasvun varaa. Myös väestön ikääntyminen 
saattaa lisätä pesulapalveluiden kysyntää.
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Ennuste 2020 2021 2022

3.2. METALLIEN JALOSTUS

Tuotanto +1 % +5 % +2 %

Työllisyys -2 % -1 % +2 %

3.3. METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto -4 % +2 % +1 %

Työllisyys -2 % +1 % +0 %

3.4. KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto -3 % +3 % +2 %

Työllisyys -2 % +1 % +1 %

3.5. ELEKTRONIIKKATEOLLISUUS

Tuotanto +1 % +3 % +2 %

Työllisyys -1 % +1 % +1 %

3.6. SÄHKÖLAITTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto -4 % +3 % +2 %

Työllisyys -2 % +1 % +1 %

3.7. MOOTTORIAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN 
VALMISTUS

Tuotanto -12 % +10 % +3 %

Työllisyys -7 % +4 % +2 %

3.8. MUIDEN KULKUNEUVOJEN VALMISTUS

Tuotanto -6 % +8 % +3 %

Työllisyys -3 % +4 % +2 %

3.9. KONEIDEN JA LAITTEIDEN KORJAUS, HUOLTO JA 
ASENNUS

Tuotanto -5 % +5 % +3 %

Työllisyys -3 % +3 % +2 %

3.10. METALLIMALMIEN LOUHINTA

Tuotanto +3 % +5 % +2 %

Työllisyys +1 % +2 % +1 %

Ennuste 2020 2021 2022

4.2. KENKIEN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto -8 % +6 % +0 %

Työllisyys -5 % +3 % +0 %

4.3. JALOSTETTUJEN ÖLJYTUOTTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto -3 % -25 % +12 %

Työllisyys +0 % -7 % +0 %

4.4. KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN 
VALMISTUS

Tuotanto +0 % +2 % +1 %

Työllisyys +0 % +2 % +0 %

4.5. LÄÄKEAINEIDEN JA LÄÄKKEIDEN VALMISTUS

Tuotanto +0 % +2 % +0 %

Työllisyys +0 % +1 % +0 %

4.6. KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto -15 % +10 % +2 %

Työllisyys -5 % +3 % +1 %

4.7. LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS

Liikevaihto -15 % +5 % +2 %

Työllisyys -10 % +2 % +0 %

4.8. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA, HUOLTO JA 
KORJAUS

Työllisyys -2 % +1 % +1 %

LIITE: TOIMIALAKOHTAISET ENNUSTEET SEKTOREITTAIN

1. TEKNOLOGIASEKTORIN  
 TOIMIALAKOHTAISET ENNUSTEET

2.  KEMIAN SEKTORIN  
 TOIMIALAKOHTAISET ENNUSTEET
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3.  PUUTUOTESEKTORIN    
 TOIMIALAKOHTAISET ENNUSTEET

4.  ERITYISALOJEN SEKTORIN     
 TOIMIALAKOHTAISET ENNUSTEET

Ennuste 2020 2021 2022

5.2. PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto -5 % +4 % +2 %

Työllisyys -2 % +2 % +1 %

5.3. HUONEKALUJEN VALMISTUS

Tuotanto -8 % +7 % +3 %

Työllisyys -2 % +1 % +1 %

Ennuste 2020 2021 2022

6.2. METSÄTALOUS JA PUUNKORJUU

Liikevaihto -8 % +9 % +3 %

Työllisyys -3 % +4 % +2 %

6.3. TEKSTIILIEN VALMISTUS

Tuotanto +3 % +1 % +0 %

Työllisyys +1 % +0 % +0 %

6.4. VAATTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto -6 % +4 % +2 %

Työllisyys -1 % +0 % +1 %

6.5. PAINAMINEN

Tuotanto -10 % -5 % -3 %

Työllisyys -6 % -4 % -3 %

6.7. PESULAPALVELUT

Liikevaihto -15 % +6 % +6 %

Työllisyys -7% +3 % +3 %
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Toimialakatsaus on osa Teollisuusliitto ry:n tutkimusyksikön 

pitkäjänteistä yritys- ja toimialaseurantaa. Katsauksessa piirretään 

kuva liiton piiriin kuuluvien toimialojen työllisyyden, tuotannon, 

tuottavuuden, kannattavuuden ja yritysten kilpailukyvyn kehityksestä. 

Suhdannetilanteen lisäksi tutkimusyksikkö esittelee taloutta, 

työllisyyttä ja tuotantoa koskevat ennusteensa. Toimialakatsaus on 

suunnattu Teollisuusliiton luottamushenkilöille, toimitsijoille ja jäsenille 

sekä muille kiinnostuneille.
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