TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 4/2021

Työtä riittää,
mutta erilaiset pulat
haittaavat tuotantoa
Toimialakatsaus syksy 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Palkitseminen ja koulutus ratkaisuja osaajapulaan
Teollisuuden kansainväliset ja kotimaiset suhdannenäkymät
Metalliteollisuudessa tilauksia riittää tekijöille
Kemian aloilla kasvua uhkaavat hidasteet
Puuteollisuudessa kysyntä työntekijöistä kovenee
Erityisaloilla kehnot työehdot tuottavat työvoimapulaa
Liite: Toimialakohtaiset ennusteet sektoreittain

1

2

TEOLLISUUSLIITTO 2021

Sisällys
1. Palkitseminen ja koulutus ratkaisuja osaajapulaan..............................................5
1.1. 		 Talouden suhdanteet hyvät............................................................................................. 5
1.2.		 Työllisyys kohentunut ja lomautukset vähentyneet ..................................................7
1.3.
Palkitseminen ja kouluttaminen vähäistä työvoimasyistä.......................................7
1.4.
Teollisuusliiton yritys- ja toimialaseuranta................................................................... 8
2. Teollisuuden kansainväliset ja kotimaiset suhdannenäkymät............................11
2.1. 		 Koronakuopasta noususuhdanteeseen.......................................................................11
2.2. Pidemmän aikavälin kehitys teollisuudessa............................................................... 12
2.3. Talouden ja teollisuuden tilanne Euroopan unionissa............................................. 13
2.4. Suomen, Euroopan unionin ja maailmantalouden näkymät................................14
3. Metalliteollisuudessa tilauksia riittää tekijöille................................................... 15
3.1.
Tuotanto ja työllisyys teknologiasektorilla.................................................................. 15
3.2.		 Metallien jalostus................................................................................................................ 17
3.3. Metallituotteiden valmistus.............................................................................................18
3.4. Koneiden ja laitteiden valmistus...................................................................................20
3.5. Elektroniikkateollisuus....................................................................................................... 22
3.6. Sähkölaitteiden valmistus............................................................................................... 23
3.7.
Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus.................................................... 24
3.8. Muiden kulkuneuvojen valmistus................................................................................... 25
3.9.
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus................................................... 26
3.10. Metallimalmien louhinta.................................................................................................. 27
4. Kemian aloilla kasvua uhkaavat hidasteet..........................................................29
4.1.
Tuotanto ja työllisyys kemian sektorilla...................................................................... 29
4.2. Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus......................................................................... 31
4.3. Jalostettujen öljytuotteiden valmistus....................................................................... 32
4.4. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus.................................................... 33
4.5. Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus..................................................................... 34
4.6. Kumi- ja muovituotteiden valmistus............................................................................ 35
4.7. Lasin ja lasituotteiden valmistus................................................................................... 36
4.8. Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus...................................................... 37
4.9. Muu valmistus..................................................................................................................... 39
5. Puuteollisuudessa kysyntä työntekijöistä kovenee ............................................ 41
5.1.
Tuotannon ja työllisyyden kehitys puutuotealoilla................................................... 41
5.2. Puutuotteiden valmistus.................................................................................................. 43
5.3. Huonekalujen valmistus...................................................................................................44
6. Erityisaloilla kehnot työehdot tuottavat työvoimapulaa................................... 45
6.1.
Tuotannon ja työllisyyden kehitys erityisaloilla........................................................ 45
6.2. Metsätalous ja puunkorjuu............................................................................................. 47
6.3. Tekstiilien valmistus...........................................................................................................48
6.4. Vaatteiden valmistus........................................................................................................ 49
6.5. Painaminen..........................................................................................................................50
6.6. Jakelupalvelut..................................................................................................................... 51
6.7.
Pesulapalvelut.................................................................................................................... 52
Liitetaulukko: Toimialakohtaiset ennusteet sektoreittain........................................54
TOIMIALAKATSAUS 2021

3

4

TEOLLISUUSLIITTO 2021

1. Palkitseminen ja koulutus 				
		ratkaisuja osaajapulaan
ANU-HANNA ANTTILA

”Koko tuleva vuosi täynnä tilauksia, joista ei selvitä
omalla porukalla”, ”Tilauksia tulisi enemmänkin,
jos pystyttäisiin toimittamaan, mutta toimitusajat
ei sitä salli” ja ”Töitä on tällä hetkellä liikaa työn
tekijämäärään nähden, tuntimäärät suuria ja
jaksaminen koetuksella”. Näin toteavat metallija puuteollisuusyritysten pääluottamusmiehet
suhdannekyselyssä. Teollisuusliiton pääluottamusmiehiltä kysyttiin heidän työpaikkansa tuotannon
ja työllisyyden tilasta sekä työvoimapulasta ja sen
ratkaisutavoista.
Lokakuun alussa toteutettuun sähköiseen kyselyyn
saatiin vastauksia yli tuhannen työpaikan pää
luottamusmieheltä. Työvoimapulan kertoi olevan
totista totta työpaikallaan vajaa puolet (42 %)
vastaajista. Erityisesti puu- ja metalliteollisuuden
työpaikoille on ollut tarvetta rekrytoida uusia työntekijöitä. Lisäksi joka viides (20 %) pääluottamusmiehistä arvioi, että tarve rekrytoida syntyy lähi
aikoina tai vuoden sisällä.
Työpaikkojen tarpeet ja rekrytoitavien taidot vaihtelevat. Joka kolmas (35 %) työpaikka etsii ammatti
taitoisia työntekijöitä ja viidesosa (21 %) työntekijöitä suorittaviin työtehtäviin. Ammattitaitoisista
työntekijöistä on pula yrityskoosta riippumatta.
Prosenttiluku ei kerro kuitenkaan kaikkea. Vaikka
erityisosaajia tarvitaan lisää vain joillakin (5 %)
työpaikoilla, niistä moni on kaikkein suurimpia,
yli 500 henkeä työllistäviä yrityksiä.
Alakohtaiset erot ovat nähtävissä. Puuteollisuu
dessa tarve on suuri sekä ammattilaisista (39 %)
että suorittavan työn tekijöistä (34 %). Metalliteollisuudessa rekrytointitarve kohdistuu erityisesti
ammattitaitoisiin työntekijöihin (39 %). Erityis
osaajille puolestaan on tarvetta eniten (9 %)
auto- ja rengasalalla.
Yritysten välillä käydään osaajista kilpailua, joten
räätälöidyt ratkaisut voivat helpottaa tilannetta.
Kyselyssä tiedusteltiin myös, mitä keinoja on
käytetty rekrytoinnissa. Selvisi, että enemmistö
työpaikoista ei ole ottanut käyttöön henkilöstön

palkitsemisjärjestelmiä (81 %). Myöskään
työntekijöiden palkkoja ei ole nostettu (91 %), jotta
heitä ei saataisi houkuteltua toisaalle. Lähes puolet
yrityksistä on panostanut työtekijöidensä osaamiseen ja kouluttanut heitä vaativimpiin tehtäviin.
Vuosineljänneksittäin toteutettuun suhdannekyselyyn (Q4/2021) vastasi 1 057 pääluottamusmiestä.
Korona-ajan ja tes-syksyn tuntoja kirjoitti heistä
753 avovastauksiin. Sähköisen kyselyn vastaus
prosentti on erittäin korkea (54,4 %). Auto- ja
rengasalaa lukuun ottamatta kaikilla muilla aloilla
vastausaktiivisuus nousi yli 50 prosentin.

1.1. TALOUDEN SUHDANTEET HYVÄT
Syksyn aikana ovat monet tahot esittäneet ennusteensa Suomen talouden ja teollisuuden kehityksestä. Näkemys teollisuuden noususuhdanteesta
on vahvistunut entisestään. Tilastokeskuksen
(10.10.2021) kausitasoitetut lukemat tukevat näkemystä suhdannekäänteestä. Teollisuuden uusien
tilausten vuosimuutos on suuri (syyskuussa +43 %
ja lokakuussa +42 %). Saatujen uusien tilausten
määrä ei vielä syksyllä ole näkynyt teollisuus
tuotannon määrässä: vuosimuutos on ollut maltillinen (syyskuussa +3 % ja lokakuussa +4 %). Uusien
tilausten tuotanto näyttää sijoittuvan talvemmalle.
Miten pitkäksi aikaa uudet tilaukset työllistävät
teollisuusliittolaisia, riippuu monesta muuttujasta.
Työvoimalle on kysyntää, kun tuotantokapasiteettia
nostetaan. Tilanne voi työmaalla olla ristiriitainen,
kuten metallialan pääluottamusmies kuvaa: ”Tilauskirjat ovat täynnä. Olemme saaneet isoja vonkaleita
koukkuun. Ainoa ongelma on työvoimapula. Emme
voi pitää lupauksia”. Syksyn mittaan on etenkin
metalliteollisuuden työpaikoilla palattu täyteen tohinaan ja toistaiseksi sovitut lomautukset peruttu.
Monet pääluottamusmiehet kertovat tuotannon
sakkaavan ja logistiikan huojuvan. Pula on myös
osista, raaka-aineista tai muista materiaaleista.
”Töitä olisi tehtäväksi, mutta komponenttipula
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rajoittaa tekemistä näillä näkymin loppuvuoden
ja vielä ensi vuodenkin puolella”, toteaa suuren
metallialan yrityksen pääluottamusmies. Puutuoteteollisuudessa tuotantoa kiihdyttää suuri kysyntä,
mutta alan pääluottamusmies toteaa: ”Epäilys on
itselläni, että talveksi tulee hiljaisempaa. Hankalaksi
tilanne menee, jos näistä pula-ajoista ei päästä yli”.
Vaikka tuotantolaitoksessa olisi täysi miehitys ja
koneet jauhaisivat täydellä teholla, voi eteen tulla
muita esteitä. Metallialan pääluottamusmies kertoo
tuotannon kapasiteetin tulleen vastaan: ”Töitä ja
tilauksia riittää, on jo liikaakin. Pitkät toimitusjonot
ovat jo nyt myynnille este”. Työmatka-autoilun
käynnistyminen ja talvikausi ovat pidentäneet
huolto- ja korjausaikoja. Odottavan aika voi olla
pitkä. Työsumasta kertovat auto- ja rengasalan
pääluottamusmiehet: ”Työtä riittää ehkä jopa
liiaksikin asti, koska jonot venyvät pitkiksi” ja
”Töitä riittää, noin 6 viikon jonot korjaamolle”.

Metalliteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet (e*)
Tuotannon määrän muutos, %

Erilaiset tuotantoon liittyvät pulat ja hidasteet
vaikuttavat talouden ja teollisuuden ennusteisiin.
Tutkimusyksikkö ennakoi, että syksyllä 2021 teollisuustuotannon kasvu nopeutuu. Nopean kasvun
vaihe on jäämässä kuitenkin pyrähdykseksi. Henkilöstön määrä sekä koneiden ja laitteiden tuotantokapasiteetin tuomat rajoitteet jarruttavat kasvua
viimeistään vuonna 2022.
Teollisuusliiton tutkimusyksikkö ennustaa, että
metalliteollisuuden tuotanto kasvaa vuosina 2021
ja 2022. Vuoden 2020 toteumassa ja vuoden 2021
ennusteessa näkyvät vielä korona-ajan mittavat
lomautukset ja irtisanomiset. Työtunnit ja työllisyys
eivät kehity samaa tahtia. Tuottavuuden kehitys
jää vaatimattomaksi. Metalliteollisuuden työllisyys
kasvaa, mutta kasvua rajoittaa vuosina 2021 ja
2022 työvoiman saatavuus. Metallialoilla käytetään
eniten ulkomaista työvoimaa ja alihankintaa Teollisuusliiton piiriin kuuluvista aloista. Tähän liittyen
varsinkin telakoilla palkkauksessa ja työehdoissa on
yleisesti puutteita.
Koronakriisi vaikutti vuonna 2020 kahtalaisesti
kemianteollisuuden tuotantoon. Esimerkiksi auton
renkaiden, polttonesteiden ja ajoneuvolasien tuotanto supistui ja puhdistusaineiden, maalien ja
koronatestereiden tuotanto puolestaan kasvoi.
Ennustamme kemianteollisuuden tuotannon jatkavan laskuaan vuonna 2021. Pakkasen puolelle mennään yksinomaan öljynjalostuksen supistumisesta,
joka johtuu Neste-konsernin Porvoon jalostamon
suurhuollosta ja Naantalin jalostamon alasajosta.
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2021e*

2022e*

0
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2

Työllisyyden muutos, %

-1

2

1

Työtuntien muutos, %

-3

4

2

3

0

0

Tuottavuuden muutos, %**

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

Kemianteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet (e*)
Tuotannon määrän muutos, %
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2021e*

2022e*
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3

Työllisyyden muutos, %

2

1
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Työtuntien muutos, %

1

2

1
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2

Tuottavuuden muutos, %**

TEOLLISUUSLIITON TUTKIMUSYKSIKÖN
ENNUSTEET

2020

** Tuotanto työtuntia kohden

Puutuoteteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet (e*)
2020

2021e*

2022e*

Tuotannon määrän muutos, %

-3

6

2

Työllisyyden muutos, %

-2

2

1

Työtuntien muutos, %

-2

3

1

Tuottavuuden muutos, %**

-1

3

1

** Tuotanto työtuntia kohden

Huollon vaikutus tuotantoon on lyhyt, ja jalostustoiminta kääntyy sen jälkeen kasvuun, mutta ei
palaudu entiselleen. Muilla kemianteollisuuden aloilla tuotanto ja työllisyys kasvavat tai pysyvät ennal
laan kumpanakin vuonna. Kasvun vetureita ovat
erityisesti ajoneuvoteollisuus ja rakentaminen.
Puuteollisuus kasvaa voimallisesti tänä vuonna,
joten vuoden 2020 menetykset pystytään paikkaamaan. Alalla päästään uuteen kasvuun, joka
jatkuu maltillisempana vuonna 2022. Myös työllisyys paranee vuosina 2021 ja 2022. Lomautuksia
ja irtisanomisia on tällä toimialalla ollut vähän.
Työtuntien muutos ja työllisyyden muutos kulkevat näin käsi kädessä. Sahojen uutiset ovat liittyneet lukuisiin merkittäviin investointeihin.
Ne mahdollistavat tuotannon ja tuottavuuden
kasvun vastedeskin. Investointien merkitys
työllisten määrään jää vähäisemmäksi.

1.2. TYÖLLISYYS KOHENTUNUT JA
LOMAUTUKSET VÄHENTYNEET
Korona-aika katkaisi paitsi tuotannon myös
työllisyyden erittäin hyvän kehityksen. Työllisyyden
osalta on monilla mittareilla tarkasteltuna palattu
tilanteeseen, joka Suomen työmarkkinoilla oli vuoden 2019 lopulla. Tai hetkittäin jopa parempaan,
sillä kesäkuussa 2021 työllisyysaste kohosi hetkellisesti yli 75 prosentin rajapyykin Tilastokeskuksen
mukaan. Tuo taso on se, mihin hallitusohjelmassa
työllisyyden osalta pyritään pysyvämminkin.
Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen
(2021) mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste
(= työllisten osuus työikäisistä) on pysytellyt
kuluvana vuonna 71–75 prosentin haarukassa.
Syyskuussa työllisyysasteen trendi oli 71,2 prosenttia (kuukausimuutos -1,7 %). Taso on vain
hieman korkeampi kuin syyskuussa 2020
(+0,4 prosenttiyksikköä).
Vaikka työllisyystilanne on kohentunut, on työllisyyden kehitys pysähtynyt. Kesätyöntekijät ovat palanneet opiskelemaan, kokonaan lomautetut töihinsä ja
osa työttömistä löytänyt uutta työtä. Vuositasolla
työllisten määrä on noussut (+2,7 %) ja työttömien
määrä on laskenut (-7,8 %). Syyskuussa työttömänä
oli 11 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on vuonna 2021 ollut
huolestuttavan korkea. Synkin kuukausi oli huhtikuu, jolloin vuosimuutos oli +62,8 prosenttia. Vuoden yhtämittaisesti työttömänä olleitten määrä on
vähentynyt tasaisesti keväästä alkaen ja kesällä.
Syyskuussa pitkäaikaistyöttömiä oli +34,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Osa on löytänyt töitä tai lähtenyt opiskelemaan tai eläkkeelle.
Osan taas on ollut erittäin vaikea työllistyä. Syitä
on monia: työt ja tekijät ovat eri puolilla maata ja
osaamista on liikaa tai liian vähän. Myös ikäsyrjintä
hidastaa tai estää vanhempien pitkäaikaistyöttö
mien työllistymisen.

JÄSENTEN TYÖLLISYYSTILANNE PARANTUNUT
Teollisuusliittolaisten työllisyystilanne ei todellakaan näytä yhtä harmaalta kuin vuosi sitten. Iloisia
uutisia ovat olleet selvästi vähentyneet lomautukset ja irtisanomiset. Tutkimusyksikkö on yhdessä
Teollisuuden työttömyyskassan kanssa tehnyt
yt-tilanteen kehittymisestä kuukausiseurantaa.
Keväästä 2020 alkaen on rakennettu kuukausittaisia tilannekuvia. Työttömyyskassan kyselyn avulla on saatu tietoa työpaikkojen tilanteesta liiton
luottamushenkilöiltä.

Syksyn kehitys on ollut myönteistä. Lomautetut ovat
palanneet tuotantohommiin, ja osa työttömistä löytänyt työtä. Elokuusta alkaen on uusien lomautusten
määrä vähentynyt merkittävästi. Syys- ja lokakuussa
lomautukset ovat koskeneet enää alle 3 000 liiton
jäsentä. Lomautetut ovat palanneet töihin. Nimittäin
vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
lomautukset koskivat enimmillään 7 100 teollisuus
liittolaista. Myös irtisanomiset ovat vähentyneet:
lokakuussa irtisanottuja raportoitiin olevan 388.
Teollisuuden työttömyyskassan tilastojen mukaan
lomautettujen teollisuusliittolaisten määrä on laskenut tasaisesti koko vuoden. Lomautettuja on enää
puolet siitä, mitä oli tammikuussa. Syyskuussa ansiopäivärahaa saaneiden määrä on aika lailla sama kuin
syyskuussa 2019. Muiden päivärahan saajien osuus
on sekin hieman laskenut syksyyn tultaessa. Vaikeasti
työllistyvien määrä näyttää kasvaneen vuodessa.
Pitkäaikaistyöttömyys eli yhtämittainen yhden vuoden työttömyys on kuitenkin tiputtanut osan jäsenistä ansiosidonnaiselta peruspäivärahalle.
On muistettava, että osa liiton jäsenistä on lomautettu kokoaikaisesti. Loput lomautetuista tekevät
lyhennettyä työviikkoa tai työpäivää. Irtisanomisista osa liittyy muihin kuin koronaepidemiasta
johtuviin syihin.

1.3. PALKITSEMINEN JA
KOULUTTAMINEN VÄHÄISTÄ
TYÖVOIMASYISTÄ
Koronarajoituksia purettaessa on esiin noussut
puhe yleisestä työvoimapulasta. Syksyn mittaan
rekrytointitarpeet kasvoivat myös teollisuuden työpaikoilla, ja työvoimapula alkoi tarkentua vahvemmin
osaajapulaksi. Teollisuusliiton piiriin kuuluvista aloista
etenkin metalli- ja puutuoteteollisuudessa on ollut
tarve lisäväkeen.
Osalla työpaikoista on pula työntekijöistä kroonistunut joko suuren läpivirtauksen tai suurten projektien
vuoksi. Tuotantoa saatetaan myös pyörittää ali
mitoitetulla henkilöstöllä, eikä uusia vakinaisia palkata. Tällöin työntekijätarvetta paikataan henkilöstöpalveluyritysten vuokratyövoimalla.
Alalla kuin alalla on tilauksia saatu ja tuotantomäärät
ovat kohonneet. Työvoiman kasvaneen kysynnän
taustalta löytyy myös muita tekijöitä. Lomautetuista
osa on lähtenyt töihin tai opiskelemaan muille aloille.
Ammattikouluista valmistuminen on voinut viivästyä, kun työssäoppimisjaksoja ei päässyt tekemään.
Myöskään ulkomaista työvoimaa tai muualta tulevia
alihankkijoita ei ole ollut saatavana kuten ennen.
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Rekrytointitarpeet ovat kasvaneet, kun tuotteille löytyy kysyntää. Tilauskirjat ovat täyttyneet ja
korona-ajan vuoksi siirretyt projektit viivästyttävät
uusia tilauksia. Näistä asioista pääluottamusmiehet
kertovat suhdannekyselyssä. Puuteollisuuden pääluottamusmiehet toteavat työpaikkansa tilanteesta:
”Tilauskirjat ovat tupaten täynnä ja töitä riittää
niin paljon kuin jaksaa tehdä” ja ”Tilauksia riittää
yli äyräiden ja tuotantoa parannellaan koko ajan”.
Kemianteollisuudessa tilanne on sama: ”Kaikki
menee, mitä ehditään tehdä”, ”Enemmän pitäisi
tehdä mitä pystytään” ja ”Tilauskanta kolmin
kertaistunut”.

PALKITSEMINEN JA PALKANKOROTUS
Teollisuusliiton tutkimusyksikön toteuttaman
suhdannekyselyn avulla selvitettiin lokakuussa
myös sitä, mitä keinoja on käytetty rekrytoinnin parantamiseksi. Onko työnantaja ryhtynyt
tehostettuihin toimiin työntekijöiden ja osaajien
löytämiseksi? Maksetaanko esimerkiksi rekrytointi
palkkioita? Kannustimet ovat tuttuja työntekijöiden löytämiseen ja heidän sitouttamiseensa:
kilpailuk ykyinen palkka ja työntekijöiden osaamisen
vahvistaminen koulutuksen avulla.
Työvoimapulasta huolimatta enemmistöllä (81 %)
työpaikkayrityksistä ei ole jatkuvassa käytössä tai
otettu käyttöön henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä
vuoden 2021 aikana. Rekrytointipalkkioita tai muita
vastaavia palkitsemisen tapoja käytetään osassa
(15 %) työpaikoista. Ne ovat jatkuvassa käytössä
joillakin (6 %) työpaikoilla. Uusia palkitsemisjärjestelmiä on ottanut käyttöön joka kymmenes (9 %)
työpaikka kuluvan vuoden aikana.
Palkitsijat ovat tyypillisesti suuria tai kaikkein suurimpia (n=108) yrityksiä, jotka työllistävät vähintään
250 henkeä. Koko vaikuttaa: mitä pienempi yritys,
sitä epätodennäköisemmin tällaisia ”sisäänheitto
rahoja” maksetaan.
Osaaja- ja tekijäpula tarkoittaa työntekijän markkinoita. Pääluottamusmiesten vastauksista selviää,
ettei tähän ole osattu reagoida työpaikoilla. Halua
palkankorotuksiin ei työntekijäpulan vuoksi ole ollut.
Kyselytuloksista selviää, että palkkatasolla ei ole
kilpailtu millään alalla erityisemmin, vain jotkut
(3 %) työnantajat ovat tähän ryhtyneet. Enin osa
(91 %) työpaikoista ei ole hyödyntänyt tai edes
harkinnut tätä sitouttamisen tapaa. Kilpailukykyisellä palkkatasolla työntekijöitä ei saisi houkuteltua
yhtä helposti töihin toisaalle.
Kun tarkastellaan yrityskokoa, niin keskisuuret
yritykset ovat ottaneet tämän keinon käyttöön.
Keskisuurista, 100–249 henkeä työllistävistä yrityksistä (n=189), noin joka kymmenes (9 %) on
pyrkinyt avittamaan rekrytointia nostamalla palkkoja. Niistä osassa on jo palkkoja nostettu (4 %),
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ja yhtä usea suunnittelee näin tehtävän
(4 %). Muista yrityksistä vain joissakin (4 %)
kaikkein suurimmissa (n=48) on työvoimapulaan
vastattu palkkoja korottamalla.

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Taloudellisella pääomalla houkuttelun ohella työnantaja voi ottaa käyttöön myös toisenlaisia keinoja
työvoimapulaa helpottaakseen. Sellaisia, joilla kasvatetaan yrityksen työntekijöiden inhimillistä pääomaa
eli osaamista. Pääluottamusmiehiltä kysyttiin, kouluttaako heidän työnantajansa itse työntekijöitä tehtäviin, joihin ei ole löytynyt valmiiksi päteviä henkilöitä
työvoimapulan vuoksi.
Noin neljäsosalla (26 %) työpaikoista päivitetään
työntekijöiden osaamista ja pyritään ehkäisemään
yrityksen työvoimapulaa koulutuksen avulla. Mitä
suuremmasta työnantajayrityksestä on kyse, sitä
todennäköisemmin se vahvistaa työntekijöittensä
osaamista kouluttamalla heitä. Yli puolet (60 %) työpaikoista ei järjestä osaamista vahvistavaa koulutusta
tai kouluta säännöllisesti. Alakohtaisesti tarkasteltuna auto- ja rengasalalla työnantajan tarjoama koulutus on yleisintä (69 %) ja metalliteollisuuden (12 %) ja
erityisaloille sijoittuvissa yrityksissä (11 %) vähäisintä.
Kun tarkastellaan työnantajan järjestämän
koulutuksen määrää, säännöllisyys ei ole talon
tapa. Vain viidesosa (20 %) yrityksistä järjestää
säännöllisesti työntekijöiden osaamista vahvistavaa
koulutusta. Kymmenesosa (10 %) työpaikoista vasta
suunnittelee tällaisen koulutuksen aloittamista.
Osa koulutusta aiemmin tarjonneista työnantajista,
on siitä luopunut. Koulutuksella tarkoitetaan tässä
muuta kuin normaalia perehdytystä työtehtäviin.

1.4. TEOLLISUUSLIITON YRITYS- JA
TOIMIALASEURANTA
Teollisuusliiton toimialakatsaus (syksy 2021) on osa
liiton tutkimusyksikön tekemää yritys- ja toimiala
seurantaa. Toimialakatsaus julkistetaan syksyisin
ja keväisin. Lisäksi syksyllä ilmestyy palkkakatsaus.
Katsaukset on suunnattu ennen muuta luottamushenkilöille, siis jäsenten ja heidän paikallistason
edustajiensa avuksi työssään. Taloutta, työllisyyttä
ja suhdannenäkymiä koskevia tietoja käytetään edunvalvonnassa ja osana taloutta koskevaa opetusta
Murikan kursseilla.
Tutkimusyksikkö luo katsauksissa kuvan metalli-,
kemian-, puutuote- ja erityisalojen Teollisuusliiton
piiriin kuuluvien toimialojen kehityksestä viime vuosina. Katsaukset toimivat myös apuna, kun vertaillaan yksittäisten yritysten kehitystä koko toimialan
kehitykseen. Palkkakatsauksessa kerrotaan palkankehityksestä Teollisuusliiton eri aloilla ja julkaistaan
alakohtaisia palkkatilastoja.

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

Lisäksi osa yrityksistä ilmoittaa tiedot henkilötyövuosina, ei henkilömäärinä. Joidenkin yritysten kohdalla tietoa ei silti ole saatavana. Näin loppuvuoden
toimialakatsauksessa julkaisemme listauksen kunkin
toimialan suurimmista työnantajista.

Katsauksessa käytetään toimialoja koskevassa
jaottelussa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL2008) mukaista aineistoa. Kaikkiaan
Teollisuusliiton neljälle sektorille sijoittuvia
toimialoja on yli 30, eivätkä ne kaikilta osin ole
yksi yhteen liiton sopimusalojen kanssa. Niitä
on toinen mokoma.

Suhdannekyselyn sektorikohtaisia tuloksia esitellään
toimialakatsauksessa kunkin sektorin pääsivulla
(luvut 3.1. teknologiasektori, 4.1. kemian sektori,
5.1. puutuotesektori ja 6.1. erityisalojen sektori).

Katsauksissa hyödynnetyt tiedot perustuvat
useaan lähteeseen. Päälähteinä on käytetty
Tilastokeskuksen Kansantalouden tilinpidon ja
Teollisuustilaston uusimpia saatavilla olevia tietoja
sekä Tullin ulkomaankauppatilastoja ja Alma Talentin Analysaattorin tuoreimpia yritystietoaineistoja.
Sektori- ja toimialakohtaisesti olemme hyödyntäneet tilasto- ja tutkimustietoa myös muiden
tiedontuottajien tietotuotteista. Esimerkiksi
Kansallisen Mediatutkimuksen ja Kantar TNS:n
tuottamia tilastotietoja on käytetty eritysalojen
sektorille luetun painoalan kohdalla. Moottoriajoneuvojen kaupan osalta taas on hyödynnetty
muun muassa Autoalan tiedotuskeskuksen ja
Traficomin tilastotietoja. Alkutuotannon lukuja
saadaan Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tilastoista.

Suhdannekysely toteutetaan neljästi vuodessa.
Tuoreessa kyselyssä selvitettiin toimialojen
suhdannekehityksen lisäksi työvoimapulan
vaikutuksia ja ratkaisemista eri työpaikoilla.

TOIMIALAN TUNNUSLUVUT TIETOLAATIKOISSA
Jokaisen sektorin osion aloittavalle pääsivulle olemme hahmotelleet yleisarviomme. Pääsivun jälkeen
esittelemme toimialoittain niiden kehitystä perus
tuen tuoreimpiin tietoihin.
Jokaisen toimialan keskeisimmät tiedot ja tunnus
luvut löytyvät sivun alusta erillisestä tietolaatikosta. Erot teollisuudenalojen, palvelullisten alojen
ja elinkeinoalojen tietojen välillä ovat pääasiassa
sen verran suuret, että olemme päätyneet kahteen 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.

Erilaiset tilastot ilmestyvät auttamatta viiveellä.
Siksi tuotamme tutkimusyksikössä ajantasaisempaa tietoa luottamusmiehille lähetetyn suhdannekyselyn avulla. Kyselyvastausten pohjalta voidaan myös ennakoida tulevaa, johon tilastot eivät
useinkaan pysty. Vaikka suhdannekyselyn tulokset
ovat enemmänkin suuntaa antavia, ne täydentävät
tilastoista saatavaa tarkempaa tilastotietoa.

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

Suhdannekyselyssä pyydämme luottamusmiehiltä
arvioita heidän työpaikkansa työllisyyden ja tuotannon tilasta 3 kuukautta aiemmin ja 3 kuukautta
eteenpäin. Tämä siksi, että tutkimusyksikössä seuraamme systemaattisesti talouden ja työllisyyden
suhdanteiden kehitystä.

Tuotannon osalta annetut tiedot on suhteutettu
tehdasteollisuutta kokonaisuudessaan kuvaaviin
arvoihin. Kannattavuuden ja vakavaraisuuden osalta
annettuja tietoja verrataan teollisuuden keskiarvoihin. Viennin osalta toimialan vientiä verrataan Suomen koko tavaravientiin.

Kysymme myös työpaikkojen henkilömääriä, jotka työnantajayritysten tulee ilmoittaa nykylain
säädännön mukaan. Myös pienten yritysten tulee
ilmoittaa tilinpäätöksessä henkilöstön keski
määräinen lukumäärä, joka ei aina ole tarkka.

Maa- ja metsätaloutta (alkutuotanto), lasi
tuotteita ja palvelualoja koskevissa suppeammissa
tietolaatikoissa mainitaan toimialaa koskevat
sopimusalat. Sen jälkeen tässä järjestyksessä
esitellään keskeiset tunnusluvut (suluissa lähde):
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tuotteet/palvelut ja tärkeimmät asiakkaat
(Teollisuusliiton tutkimusyksikkö), henkilöstö
määrä, liikevaihto ja yritysten määrä (Tilasto
keskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto)
ja kannattavuus (Alma Talent Analysaattori).
Kannattavuuden ja vakavaraisuuden osalta toimialan yrityksille annetaan sanallinen arvio kolmi
portaisella asteikolla heikko, tyydyttävä tai hyvä.
Näitä napakasti esiteltyjä tietoja ja arvioita voi
lukea seuraavalla tavalla: Toimialan yritysten
kannattavuudesta 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 kannatta
vuudesta kertoo nollataso tai sen alittaminen.
Niiltä toimialoilta, joilta tunnuslukuna on mukana
myös vakavaraisuus, esittelemme tietolaatikossa
kunkin toimialan yritysten omavaraisuusasteen.
Sanallisen arvion antamisessa on käytetty seuraavia
kriteerejä: Omavaraisuusaste on hyvä, jos se on yli
40 prosenttia. Jos se jää 20–40 prosenttiin,

tasoa voidaan pitää tyydyttävänä. Heikosta
tasosta kertoo, jos omavaraisuusaste on alle
20 prosenttia.
Toimialakatsaus on toteutettu tutkimusyksikön
asiantuntijoiden yhteistyönä. Kunkin otsikon alta
löytyy kirjoittajan nimi. Tarkemmat kysymykset
ja muut tiedustelut voi näin kohdentaa oikealle
asiantuntijalle.
Seuraava näin laaja toimialakatsaus ilmestyy
loppuvuonna 2022. Ensivuoden alusta tutkimus
yksikkö siirtyy seuraamaan kuukausitasolla
talouden ja työllisyyden kehitystä eri toimialoilla. Toimialojen tietoja ei tuolloin enää raportoida
sektoreittain vaan laajempina alakokonaisuuksina.
Tällöin raportointi koskee metalli-, puu- ja kemian
teollisuuden lisäksi pienempiä teollisuudenaloja
sekä alkutuotantoa ja palvelullisia aloja.
Toivomme Teollisuusliitto ry:n toimialakatsauksesta olevan teille hyötyä. Otamme mielellämme
vastaan palautetta ja ehdotuksia katsausten
kehittämiseksi.

Helsingissä 1.11.2021
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
TIMO EKLUND

2.1. KORONAKUOPASTA
NOUSUSUHDANTEESEEN

talousvaikutukset olivat pahimmillaan ja vielä
noususuhdanteen alettuakin (ks. Kuvio 1.).
Viime vuonna Suomen kokonaistuotanto (BKT)
laski -2,9 prosenttia. Myös muut mittarit kertovat
talouden supistumisesta (ks. Taulukko 1.). Suomessa koronaepidemian vaikutukset jäivät kuitenkin
pienemmiksi verrattuna lähes mihin tahansa muuhun maahan. Vuodelle 2021 ekonomistit ennakoivat
3,5 prosentin BKT:n kasvua. Kasvu jatkuu ensi
vuonna lähes yhtä nopeana.

Maailmantalous on vahvistunut ennusteita
nopeammin. Tämän ovat mahdollistaneet valtioiden laajat elvytystoimet sekä myös se,
että kotitalouksien ja yritysten rahatilanne on pysynyt hyvänä. Euroopan unionin talous pärjäsi Yhdysvaltoja ja kehittyviä talouksia heikommin, kun koronapandemian
Kuvio
Kuvio
1 1
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Suomen taloudellinen kehitys
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Kuvio 22
Kuvio
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Valtiovarainministeriö (VM) esittää, että teollisuuden suhdannekäänne olisi muuta taloutta
voimakkaampi. VM ennustaa teollisuustuotannon kasvavan tänä vuonna 4,4 ja ensi vuonna
3,3 prosenttia. Käänne selvästi parempaan on näkynyt nopeasti myös työmarkkinoilla. Teollisuuden
työttömyyskassasta ansiopäivärahaa saaneiden
jäsenten määrä on pudonnut erittäin voimakkaasti
(ks. Kuvio 2.). Monilla teollisuusyrityksillä on ollut vaikeuksia sopivan työvoiman löytämisessä
(ks. katsauksen 1. luku).
Teollisuutta vaivaavat logistiikkaan, osiin, raakaaineiden tarjontaan ja tuotantoketjuihin liittyvät
maailmanlaajuiset ongelmat. Täytenä yllätyksenä
nämä hankaluudet eivät ole tulleet. Koko 2000luvun on keskusteltu globalisoituneen talouden
häiriöherkkyydestä. Kuitenkaan tätä ennen tilanne
ei ole mennyt lähellekään yhtä vaikeaksi kuin tänä
vuonna. Mannerten väliset kuljetukset ovat hidastuneet ja kallistuneet. Tuotannon ennakoitavuus
on vaikeutunut. Tilanne ei ole kuitenkaan heikentänyt Suomen teollisuuden kilpailukykyä, koska
kilpailijamaat ovat kohdanneet samat ongelmat.
Ongelmat kärjistävät yritysten välisiä eroja.
Vain osa yrityksistä pystyy siirtämään kohonneet
kustannukset hintoihinsa. Nämä hyvän hinnoitteluvoiman yritykset hyötyvät, sillä ne pystyvät
hyödyntämään suhdannehuipun ja lisäämään kannattavuuttaan. Osalla yrityksistä noususuhdanne
saattaa kuitenkin jopa laskea kannattavuutta. Todennäköistä on, että kokonaisuudessaan Suomessa
toimivat teollisuusyritykset takovat omistajilleen
vuosina 2021 ja 2022 edellisvuosia enemmän rahaa.
Energiajärjestelmät ovat vaikeuksissa ympäri maailmaa. Sähkön hinnannousu ja maakaasupula ovat ongelmina Manner-Euroopassa.
Jotkut teollisuuslaitokset ovat joutuneet rajoittamaan tuotantoaan. Kiinassa tilanne on vielä
kehnompi, sillä siellä paljon energiaa käyttäviä
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tehtaita on suljettu laajalti. Ainakin tällä haavaa
Suomen energiajärjestelmä vaikuttaa monia kilpailijoita toimintakykyisemmältä, ja tämä parantaa
kilpailukykyä.

2.2. PIDEMMÄN AIKAVÄLIN KEHITYS
TEOLLISUUDESSA
Teollisuustuotannon määrän kehitystä kuvataan
Kuviossa 3. Suomessa sijaitsevan teollisuuden
tavaroiden ja palveluiden tuotanto kasvoi peräti
13 prosenttia vuosina 2015–2019. Myös viennin kasvu on ollut voimakasta. Vuonna 2017 vienti kasvoi
9 ja vuonna 2019 vastaavasti 7 prosenttia. Teollisuuden kansainvälisen markkinaosuuden supistuminen on pysähtynyt; useana vuonna markkinaosuus on jopa kasvanut. Teollisuustuotanto väheni
Kuvio 3vuonna ymmärrettävistä syistä.
viime

Teollisuusliiton suurimpien teollisuusalojen ja

Kuvio
koko3 tehdasteollisuuden tuotoksen määrän kehitys, indeksi 2011=100
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Metalliteollisuudessa syntyy yli puolet koko
teollisuuden jalostusarvosta. Eri toimialojen suhteelliset osuudet teollisuuden jalostusarvosta
selviävät Kuviosta 4. Toimialan jalostusarvolla
tarkoitetaan sitä, kuinka paljon eri tavaroiden ja
palveluiden hinnasta on tuotettu kunkin toimialan
Suomen yksiköissä. Kuviossa toimialat on jaoteltu
Teollisuusliiton sektorien mukaisesti. Ne alat, jotka
eivät ole Teollisuusliiton sopimustoiminnan piirissä,
on sijoitettu muuhun teollisuuteen.
Teollisuuden tuotannon kasvu ei ole perustunut
työllisten määrän lisääntymiseen (ks. Kuvio 5.).
Ennemminkin taustalla on se, että teollisuustyön
tuottavuus on parantunut (ks. Kuvio 6.). Tuottavuuden kasvua ei voi kuitenkaan pitää erityisen
nopeana. Kilpailukyvyn kannalta olisi hyvä, jos
kasvu kiihtyisi nykyisestä. Kone- ja laiteinvestointien lisääntyminen luo tähän mahdollisuuksia.
VM ennustaa investointien kasvuksi 8 prosenttia vuodelle 2022 ja 6 prosenttia vuodelle 2023.
Tuottavuuden kannalta pulmallista on se, että
vastaavaa kehitystä ei ennusteta tutkimus- ja
kehityspanostuksiin.

2.3. TALOUDEN JA TEOLLISUUDEN
TILANNE EUROOPAN UNIONISSA
Euroopan unionin jäsenmaat ovat Suomen teollisuudelle ehdottomasti suurimmat kauppakumppanit. Siksi EU:n sisämarkkinoiden merkitys on ensisijaisen tärkeä Suomessa sijaitsevalle teollisuudelle.
Keväästä 2021 alkaen on Euroopan kysynnän piristyminen näkynyt teollisuuden uusissa tilauksissa.
Kilpailutilannetta helpottaa, kun eurooppalaisten
kilpailijoiden tilauskirjat täyttyvät, ja sen myötä palkat ja muut tuotantokustannukset lähtevät
luultavammin nousuun. Toistaiseksi euromaissa ei
ole kuitenkaan nähty yli 4 prosentin sopimuskorotuksia, jotka takavuosina olivat yleisiä.
Muualla Euroopassa ovat hinnat nousseet Suomea enemmän. Euroalueen inflaatio uhkaa ylittää
tänä vuonna Euroopan keskuspankin (EKP) asettaman 2 prosentin tavoitetason. Hintapaineet ovat
kasvaneet esimerkiksi energian kallistumisen ja
työvoimapulan myötä. Tilanne vaikuttaa kuitenkin
olevan EKP:n hallussa, sillä se ennustaa inflaation
laskevan alle tavoitetason vuosina 2022 ja 2023.
Koronakriisin aikana EU:ssa on törmätty siihen,
että monien tuotteiden valmistus on siirretty EU:n
ulkopuolelle kansainvälisen työnjaon seurauksena.
Tänä vuonna pula on ollut monista teollisuuden
kannalta tärkeistä tuotteista, kuten puolijohteista
ja mikrosiruista. EU pyrkii vähentämään talouden
häiriöherkkyyttä tukemalla investointeja näiden
kriittisten osien tuotantoon.

Kuvio 4
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Teknologiasektori
55,8 %

Muu teollisuus 19,3 %

Erityisalojen sektori
2,8 %
Puutuotesektori
4,6 %

Kemian sektori 17,6 %
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EU pyrkii nostamaan teollisuutensa kilpailu
kyvyn uudelle tasolle elpymispaketin avulla. Suuri osa rahoista jaetaan Etelä-Eurooppaan, jossa
talouden kehitys on ollut vaimeaa vuoden 2008
finanssikriisin jälkeen ja monelta osin sitä ennenkin. Etelä-Euroopassa ilmastokestävään tuotantoon
tehtävät panostukset mahdollistavat näiden maiden kilpailukyvyn paranemisen. Elpymispaketilla
tuetaan myös talouden digitalisaatiota, joka on
edennyt monissa EU-maissa hitaasti.
EU lievensi valtiontukisäädöksiään koronaaikana. Tämän myötä valtioilla on ollut aiempaa
vapaammat kädet tukea yritysten toimintaa ja
investointeja. Vaikuttaa siltä, että säännöt eivät
ole kiristymässä entiselleen. Jatkossa onkin nykyistä yleisempää, että investointien sijoittumista
ja markkinaosuuksia ei määrittele kilpailukyky,
vaan erot jäsenmaiden tukikäytännöissä.

pärjännyt EU-keskiarvoa paremmin vuodesta 2018
alkaen (ks. Kuvio 7.). Myös lähivuosina suomalaisille teollisuustuotteille riittää ostajia. Pidemmällä
tulevaisuudessa näkyy uhkakuvia, joista suurimmat liittyvät väestön vanhenemiseen ja kilpailun
kiristymiseen.
Työllisten määrä kasvaa voimakkaasti Suomessa
ja kilpailijamaissa. Pitkittyvä työvoimapula on noussut merkittäväksi talouskasvua rajoittavaksi tekijäksi. Ongelmaa pyritään lievittämään houkuttelemalla
osaavaa työvoimaa ulkomailta. Tämä on kuitenkin vain osaratkaisu, sillä onnistunut työvoima
politiikka vaatii myös maassa valmiiksi asuvan
väestön työllisyysasteen nostamista pysyvästi.
Lisäksi ulkomaista työvoimaa tarvitsevat myös
muut Euroopan maat, Iso-Britannia etunenässä.
Kiinan talouskasvun hidastumisella voi olla
suuria vaikutuksia maailmantalouteen. Kiinan talous on alkanut osoittamaan aiempaa enemmän
heikentymisen merkkejä. Eniten esillä ovat olleet
kiinteistöalan ongelmat. Lisähuolta aiheuttavat
ainakin Kiinan valtion ja suuryritysten heikentyneet suhteet, kansalaisoikeuksien rajoittaminen, kauppapoliittiset konfliktit sekä aluekiistat
naapurimaiden kanssa. Lähivuosina Kiinan talouskasvu saattaa jäädä alle 5 prosentin.
Maailmantaloudella ja Suomen taloudella on
edessään ainakin pari vuotta kestävä kasvu
pyrähdys. Tällä hetkellä Suomen kilpailukyky on
kunnossa eikä vaadi erityisiä toimia. Panostuksia osaamiseen, työvoiman riittävyyteen ja työn
tuottavuuteen on perusteltua jatkaa, sillä talous
siirtyy hitaan kasvun aikaan luultavammin jo
vuonna 2023.

2.4. SUOMEN, EUROOPAN UNIONIN
JA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT
Maailmantalous on yllättänyt monin tavoin viime
aikoina. Koronapandemia ja kansainvälisten toimitusketjujen häiriöt eivät tulleet täysin yllättäen.
Niitä on pidetty esillä riskianalyyseissä ainakin
20 vuoden ajan. Maailmantalous on osoittanut vahvuutensa siinä, että kriisioloissa valtiot ja yritykset
ovat ratkaisseet tehokkaasti monenlaisia ongelmia.
Tämä on lohdullista, sillä maailmantalouden häiriö
herkkyys ei suinkaan ole vähenemässä.
Suomen talous on osoittanut vahvuutensa epidemiaa ennen ja sen aikana. Suomen teollisuus on

7
KuvioKuvio
7
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3. Metalliteollisuudessa
		tilauksia riittää tekijöille
TIMO EKLUND JA MIKA KÄRKKÄINEN

3.1. TUOTANTO JA TYÖLLISYYS
TEKNOLOGIASEKTORILLA
Metalliteollisuus on pääpiirteissään onnistunut
pitämään tuotannon käynnissä koko korona-ajan.
Tämän seurauksena vuonna 2020 tuotanto supistui
hieman (-0,3 %). Elektroniikkateollisuuden tuotanto
kasvoi eniten (yli +5 %). Elektroniikkateollisuus on
palveluvaltainen ala. Siksi kansainvälisten tavaravirtojen häiriöt eivät osuneet siihen, kuten muihin
metallialoihin.
Metalliteollisuus lähti korona-aikaan hyvistä asetelmista. Vuonna 2019 tuotanto oli kasvanut (yli +5 %). Alan yrityksillä oli runsaasti tilauk
sia tehtävänään. Tuotanto kasvaa kaikilla metalli
toimialoilla sekä tänä että ensi vuonna. Työllisyys paranee muiden kulkuneuvojen valmistusta
lukuun ottamatta kaikilla metallialoilla vuonna
2021. Työllisyyden paraneminen pysähtyy metallien
jalostuksessa, metallituotteiden sekä muiden kulku
neuvojen valmistuksessa vuonna 2022. Muilla metalli
aloilla työllisyys kohenee edelleen.
Materiaalien, raaka-aineiden ja komponenttien
saatavuusongelmat sekä hintojen nousu vaivaavat
metalliteollisuutta. Jotkut yritykset ovat joutuneet jopa luopumaan joistakin asiakastilauksista,
kun osia ei ole ollut saatavissa. Konttipula pahentaa osaltaan komponenttipulaa. Merikontteja on
rahtilinjan väärässä päässä. Niitä on myös jumissa
ruuhkautuneissa satamissa, joissa laivat odottavat
tavaran purkamista. Konttien ja merirahtien hinnat
ovat kohonneet.
Värimetallien hinnat ovat nousseet selvästi
(+40-60 %) reilussa vuodessa. Päästöoikeuksien hinta ja sähkön pörssihinta ovat kaksinkertaistuneet
vuoden alusta (Q1–Q3/2021). Samalla aikajaksolla
ovat nousseet metallien jalostuksen (+35 %) ja metallituotteiden valmistuksen (+17 %) tuottajahinnat.
Vahvimmat yritykset pystyvät siirtämään kohonneet kustannukset omien tuotteidensa hintoihin
ja jopa lisäämään katettaan. Kaikkien yritysten
osalta tilanne ei ole yhtä hyvä. Lisäksi käydään
kilpailua työvoimasta.

Metallialojen pörssiyhtiöiden yhteenlasketut
tilauskannat olivat nousseet (+15 %) kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Niiden liikevaihto oli suurempi kuin vuotta aiemmin. Yritysten osakkeiden yhteenlaskettu arvo on selvästi
ylittänyt koronaa edeltävän tason.

SUHDANNEKYSELYN TULOKSET
Lokakuussa toteutetun suhdannekyselyn vastaus
ten perusteella teknologiasektorin työpaikoilla
on tuotanto kasvanut ja työllisyys parantunut.
Hyvä tuotannon ja työllisyyden kehitys näkyy
Taulukko 2

Liikevaihdon vuosimuutokset,
2020 koko vuosi ja 2021 tammi-kesäkuu
Liikevaihdon vuosimuutos, %
2020

2021
tammi-kesäkuu

-5,7

5,5

1,2

3,3

Metallien jalostus

-1,6

19,3

Metallituotteiden valmistus

-2,5

6,7

Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

-1,2

-0,6

Teollisuuden liikevaihto
Metalliteollisuuden liikevaihto

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

6,4

-1,1

Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus

-11,0

7,1

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

-2,0

2,5

Metallimalmien louhinta

16,9

19,4

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 3

Metalliteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet (e*)
Tuotannon määrän muutos, %

2020

2021e*

2022e*

0

4

2

Työllisyyden muutos, %

-1

2

1

Työtuntien muutos, %

-3

4

2

3

0

0

Tuottavuuden muutos, %**

Metallimalmien louhintaa ei lasketa mukaan metalliteollisuuteen,
koska se on alkutuotantoa
** Tuotanto työtuntia kohden
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Kuvio 8

Metalliteollisuuden näkymät (n=586)
Metalliteollisuus (N=586)
3%
8%
2%
10 %
2%
9%
2%
10 %

Työllisyys: Edelliset 3 kk
Työllisyys: Tulevat 3 kk
Tuotanto: Edelliset 3 kk
Tuotanto: Tulevat 3 kk
0

32 %

40 %

47 %

34 %

31 %

46 %

42 %

39 %

17 %
6%
12 %

Heikkenee paljon
Heikkenee jonkin verran
Pysyy ennallaan
Paranee jonkin verran
Paranee paljon

20
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6%
80

100 (%)

Lähde: Teollisuusliiton
suhdannekysely Q4/2021

myös lähitulevaisuudessa, joskin kasvuvauhti
Meriteollisuuteen syntyy koko ajan uusia marknäyttääLähde:
hidastuvan.
Teknologiasektorin
pää
kinoita.
Energiatehokkuus, vähäpäästöisyys ja
Teollisuusliiton tutkimusyksikkö, suhdannekysely lokakuu 2021
luottamusmiehistä vastasi 586 suhdannekyselyyn.
automaatio luovat tarvetta aivan uusille tuotteille.
Vastausprosentti oli erittäin hyvä (57,6 %).
Koronapandemia lisäsi virusten ja bakteerien leviämistä vähentävien (antiviraalisten) ratkaisujen
kysyntää.
MERITEOLLISUUDELTA
VAADITAAN
Kemianteollisuus
(N=137)JATKUVAA
KEHITYSTÄ
1%
5%
41 %
42 %MUUT SOPIMUSALAT
12 %
Työllisyys:
Edelliset
3
kk
Heikkenee paljon
Meriteollisuus ja siihen kuuluva laivanrakennus
1
%
ovat suomalaisen teollisuuden tukijalkoja. Alan
Pelti- ja teollisuuseristysalaHeikkenee
kuuluujonkin
sopimusalana
verran
10 %
42 %
40 %
7%
Työllisyys: Tulevat 3 kk
tärkeisiin työllistäjiin kuuluvat telakoiden lisäksi
Teknologiasektoriin. Tilastokeskus
ei julkaise siitä
Pysyy ennallaan
3%
moottoreiden, potkureiden ja laivojen sisustuksen
tilastotietoja. Alan osaajat Paranee
asentavat
peltikattojonkin verran
7%
34 %
45 %
12 %
Tuotanto: Edelliset 3 kk
valmistajat ja alihankkijat. Suomalaisilla yrityksilja ja sadevesijärjestelmiä, eristävät
teollisuuden
Paranee paljon
2%
lä
on
vahva
asema
myös
meriteollisuuden
palvesäiliöitä
ja
putkia
sekä
päällystävät
niitä pellillä.
12
%
35
%
44
%
7
%
Tuotanto: Tulevat 3 kk
luissa, kuten laivasuunnittelussa ja ohjelmistoissa.
Suurten tuotanto- ja energialaitosten huoltotauot
0
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Suomen laivanrakennus valmistaa etupäässä
työllistävät alaa. Esimerkiksi Nesteen Porvoon
korkean
jalostusasteen
tuotteita,
joissa halvempien
öljynjalostamon
huoltotauon viimeisimmät vaiheet
Lähde:
Teollisuusliiton
tutkimusyksikkö,
suhdannekysely lokakuu
2021
kustannusten maista tuleva kilpailu on vähäitoteutuivat huhti-kesäkuussa 2021.
sempää. Lähes kaikki risteilyalukset rakennetaan
Kuvio
Kuvio8A
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Metalliteollisuuden
investoinnit,
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Metalliteollisuuden
investoinnit,
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2019
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Autoalat
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2 000
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Lähde: Tilastokeskus

Käyttökate, %

Nettotulos, %
Lähde: Tilastokeskus

3.2. METALLIEN JALOSTUS
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus

Tuotteet:

Metallista valmistetut levyt, putket, harkot ja langat sekä valimotuotteet

Tärkeimmät asiakkaat:

Metallituotteiden, koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistajat sekä
rakennustuoteteollisuus

Henkilöstön määrä 2020:

13 500 (-3 %)

Tuotanto 2020:

8,7 miljardia euroa (ei muutosta), (8 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

12,8 miljardia euroa (-3 %), (9 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 132 (+1)
Tavaravienti 2020:

5,40 miljardia euroa (-4 %), (9 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Alankomaat, Saksa, Ruotsi, Venäjä, Yhdysvallat ja Italia

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 0,2 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 58,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

TIMO EKLUND
Teräksen valmistuksessa on käynnissä poikkeuksellisen voimakas noususuhdanne. Kuparin, sinkin
ja nikkelin jalostajien tuotantomäärät ja kannattavuus ovat jo entuudestaan olleet hyviä. Suomessa
teollisuuden kasvusta hyötyvät etenkin valimot,
jotka ovat olleet pidempään vaikeuksissa.
Teräksen tuottajien kannalta on moni asia
osunut kohdalleen tänä vuonna. Rakentaminen ja
investoinnit ovat kiihtyneet nopeasti korona
kuopasta. Kirittäjinä ovat olleet valtioiden ja EU:n
elvytyspanostukset. Tuotanto ja tuotteiden hinnat
ovat saaneet tukea myös EU:n kauppapolitiikan
terävöitymisestä. EU vastaa tulleilla ja tuonti
kiintiöllä varsinkin Kiinan polkumyyntiin ja
valtiontukiin.
Metallien jalostajat ovat onnistuneet siirtämään
kohonneita raaka-aine- ja energiakustannuksia
tuotteidensa hintoihin. Markkina-analyyseissä
Outokumpu Oyj:lta ja SSAB konsernilta odotetaankin korkeaa liikevoittoa. Myös niiden pörssiarvot
ovat nousseet. Componenta Oyj:n valimotoimintojen yrityssaneeraus päättyi tänä syksynä ja
toiminnan kannattavuus paranee.
Sähkön ja muun energian kallistuminen vaikuttaa voimakkaasti metallinjalostukseen. Suomessa sähkön hinnannousun oletetaan jäävän muuta
Eurooppaa pienemmäksi. Kilpailukykyä parantaa
myös se, että vähäisen käytön vuoksi maakaasun
toimitusvaikeuksilla ja hinnannousulla ei ole suurta vaikutusta Suomessa. Kiinassa teollisuuslaitoksia on suljettu energian säännöstelyn ja hintojen
nousun takia.
Suomen sähköjärjestelmän kilpailukykyisyys
saattaa parantua lähivuosina entisestään. Sähkön tarjontaa lisäävät Olkiluodon kolmosreaktori,
uusi tuulivoimakapasiteetti ja uusi siirtoyhteys
Ruotsiin.

Taulukko 4

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

+0 %

+7 %

+2 %

Työllisyys

-3 %

+2 %

+0 %

Kuvio 11
Kuvio 3.2 (Metallien jalostus)

Metallien jalostus,
Tuotanto ja
ja liikevaihto,
sarjat
(2015=100)
Tuotanto
liikevaihto,kausitasoitetut
kausitasoitetut
sarjat
(2015=100)
180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80
60

80
60

40
20
0

Tuotannon määrä
Liikevaihto
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

40
20
0

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 5

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
SSAB, Suomen yksiköt *

1 919

5 004

5 004

Outokumpu konserni *

5 639

10 310

2 640

Boliden Kokkola Oy

288

664

664

Boliden Harjavalta Oy

307

585

585

Ovako Imatra Oy

149

530

530

Luvata Pori Oy

223

340

340

1 110

297

297

36

294

294

Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Componenta Castings Oy

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
*Talouselämä 27.8.2021
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3.3. METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus

Tuotteet:

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

Tärkeimmät asiakkaat:

Rakentaminen sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistajat

Henkilöstön määrä 2020

45 000 (-1 %)

Tuotanto 2020:

7,9 miljardia euroa (-1 %), (7 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

8,0 miljardia euroa (-2 %), (6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 4321 (-41)
Tavaravienti 2020:

1,14 miljardia euroa (-49 %), (2 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Ruotsi, Norja, Viro, Alankomaat, Yhdysvallat ja Saksa

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 6,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 49,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

MIKA KÄRKKÄINEN

Metallituotteiden valmistus on palautunut
normaalilukemiin korona-ajan notkahduksen jälkeen. Alan tuotanto oli tammi-elokuussa 2021
suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta jäi vielä
pienemmäksi kahden vuoden takaisesta.
Toimialalla on paljon pieniä yrityksiä. Niistä moni on koneiden ja laitteiden valmistajien
alihankkijoita, joten niiden tuotteiden menekki riippuu päähankkijayritysten menestyksestä.
Metallituotteiden valmistajat ovat pärjänneet
koronan jälkeisessä elpymisessä yllättävän hyvin.
Ulkomaisten alihankkijoiden toimitusvaikeuksien vuoksi suomalaisten koneiden ja laitteiden
valmistajien tilauksia on ohjautunut kotimaisille
alihankkijoille. Ilmiö on kuitenkin jäänyt pienimuotoiseksi.
Korona-aika on tuonut näkyviin logistiikkaketjujen häiriöherkkyyden. Yrityksissä joudutaankin nyt pohtimaan tarkemmin, mistä komponentit tulevaisuudessa hankitaan ja miten
kuljetuksia ja varastointia organisoidaan. Mitä
lyhyempiä logistiset ketjut ovat, sitä pienempää
on niiden häiriöherkkyys.
Pandemian talousvaikutusten vuoksi tehty
elvytys on kiihdyttänyt tuotteiden kysyntää.
Kuitenkin poikkeusaika on aiheuttanut häiriöi
tä tuotannossa. Seurauksena on ollut raakaaineiden hinnannousua. Metallituotteiden valmistuksen tuottajahinnat olivat viime vuonna
melko vakaat. Ne lähtivät nousuun vuoden 2021
alussa ja olivat elokuussa nousseet jo 17 prosenttia. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet tätäkin
enemmän. Kaikki yritykset eivät ole kyenneet
viemään kohonneita raaka-ainehintoja lopputuotteensa hintaan.
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ISOJA TARVITAAN
Alan tuotteet myydään yleensä toisille yrityksille
osaksi jotakin konetta tai laitetta. Joukossa on
kuitenkin myös muutamia Kongsbergin ja Fiskarsin
kaltaisia yrityksiä, jotka valmistavat itse kehittämiään lopputuotteita.
Fiskars Oyj kasvatti liikevaihtoaan tilikauden
2021 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Henkilöstön määräkin kääntyi kasvuun. Kannattavuus oli hyvä. Fiskars on pystynyt kasvattamaan
liikevaihtoaan koronarajoitustoimienkin aikana.
Sen valmistamille työkaluille ja keittiövälineille on
ollut kysyntää, kun ihmiset ovat jääneet etätöihin
ja kotoilu on yleistynyt. Yritys valmistaa Raaseporissa työkaluja ja Sorsakoskella paistinpannuja.
Kongsberg Maritime Finland Oy kuuluu norjalaiseen Kongsberg Gruppen -konserniin. Konsernin
liikevaihto oli viime vuonna 2,5 miljardia euroa ja
henkilöstöä oli 10 700. Yritys valmistaa Raumalla
kääntyviä sähkökäyttöisiä laivapotkureita ja vinttureita. Kokkolassa tehdään vesisuihkupropulsiolaitteita, joita käytetään veneissä potkurien tilalla.
Vastaavia mutta pienempiä laitteita on esimerkiksi
vesiskoottereissa. Yrityksen liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat pudonneet parhaista vuosista.
Toiminta on ollut kannattavaa. Yritys onkin kunnostautunut hyvänä osingon maksajana.
Kongsberg Maritime Finland perustettiin alun
perin Aquamaster-Rauma Oy nimisenä vuonna
1988 valmistamaan suomalaisiin patentteihin perustuvia laivapotkureita. Brittiläinen Vickers osti
yhtiön vuonna 1995. Sittemmin vuonna 1999 omistajaksi tuli brittiläinen Rolls-Royce Plc ja vuonna
2018 Kongsberg Maritime ASA.

PIENISTÄ VOI TULLA SUURIA
Toimialalla on kasvuyrityksiä. Esimerkiksi
Kavamet-Konepaja Oy valmistaa Torniossa tilauksesta teräsrakenteita ja konepajatuotteita. Palvelu
kattaa tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen.
Yritys on perustettu vuonna 1984. Sen liikevaihto
tilikaudella 2020 oli 15 miljoonaa euroa. Pien
yrityksessä henkilöstöä oli 39. Yritys on ottanut
parin viime tilikauden aikana reippaan kasvu
pyrähdyksen. Toiminta on ollut kannattavaa.
Suomessa valmistetaan erilaisia metsäkoneiden
lisälaitteita. Mesera Cranes Finland Oy suunnittelee
ja valmistaa Paimiossa nostureita ja lastauskouria
metsäkoneisiin ja traktoreihin. Yritys on perustettu vuonna 2009. Sen liikevaihto tilikaudella 2020
oli 9 miljoonaa euroa. Pienyrityksessä työskenteli
34 työntekijää. Liiketoiminta on ollut kannattavaa,
kasvua on ollut kolmena viimeisimpänä tilikautena.
Toimialan tavaraviennin arvo tammi-heinäkuussa 2021 oli lähes viidenneksen (+19 %) suurempi
kuin vuotta aiemmin. Vientihintojen nousu selittää
tätä osittain. Vienti kasvoi Ruotsiin, Viroon, Venäjälle ja Ranskaan ja väheni Etelä-Koreaan. Vientiin
menee pääosin lopputuotteita. Tavaratuonnin arvo
on lähes samaa luokkaa kuin tavaraviennin arvo.
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Fiskars konserni

1 116

6 410

1 060

193

710

710

82

780

540

221

510

510

Parmarine Oy

63

420

420

Teiskonen konserni

74

470

410

Rettig konserni

948

4 150

390

Fortaco Group konserni

169

1 920

390

Peikko Group konserni

239

1890

380

Metos konserni

169
103
46

770
390
380

370
340
310

Abloy Oy
Stera Group konserni
Kongsberg Maritime Finland Oy

Sumitomo SHI FW Energia Oy
Hydroline konserni

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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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 2020:

49 200 (-1 %)

Tuotanto 2020:

16,4 miljardia euroa (-3 %), (14 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

18,3 miljardia euroa (-2 %), (13 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 1302 (-19)
Tavaravienti 2020:

8,24 miljardia euroa (-3 %), (14 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

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

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 10,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 40,6 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

MIKA KÄRKKÄINEN

Koneiden ja laitteiden valmistus on elpynyt koronaajan notkahduksesta, joka ajoittui loppuvuoteen
2020. Tammi-elokuussa 2021 oli toimialan tuotanto suurempi kuin samana ajankohtana vuosina
2020 ja 2019.
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus on
teollisuuden toimialoista suurin työllistäjä. Alalla
on useita vahvoja yrityksiä, joilla on omaa tuote
kehitystä ja kilpailukykyisiä tuotteita. Haittana ovat kuluvana vuonna olleet pula varsinkin
elektroniikkaa sisältävistä komponenteista sekä
ostajien vaikeudet.
Toimialan suurimmilla yrityksillä on merkittävää palveluliiketoimintaa. Käytännössä se tarkoittaa myytyjen laitteiden asennusta, ylläpitoa,
käyttöä, huoltoa ja korjausta. Tällaiset tuotteen
elinkaaripalvelut ovat vakaampaa liiketoimintaa
kuin pelkkä tuotteen valmistaminen.
Raaka-aineiden hinnannousu ei ole vielä vaikuttanut tämän toimialan tuottajahintoihin.
Vuoden 2021 alusta tuottajahinnat ovat nousseet
(+2 %) elokuuhun mennessä. Hinnannousu tulee
näkyviin uusissa tilauksissa, jotka toimitetaan
myöhemmin. Raaka-aineet ja alihankintatuotteet
ostetaan konepajoille yleensä pidempiaikaisilla
sopimuksilla. Silloin nopeat hinnanmuutokset
eivät heti vaikuta. Isot konepajat osaavat myös
varsin hyvin suojautua raaka-aineiden hinnanvaihtelulta.

ISOT OVAT ELINTÄRKEITÄ
Toimialalla on maailmanluokan yhtiöitä. Noin
40 prosenttia koko alan Suomen henkilöstöstä
työskentelee kahdeksan suurimman yrityksen
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palveluksessa. Nämä yritykset työllistävät välillisesti muita metallitoimialojen yrityksiä tekemällä
niiltä tilauksia. Suuryritysten toiminta vaikuttaa näin alihankkijoiden, kuljetus- ja varastointi
toimintojen sekä palveluntarjoajien työllisyyteen.
Tästäkin syystä näiden suuryritysten pärjääminen
on elintärkeää.
Toimialan seitsemän suurta suomalaista pörssi
yhtiötä ovat Cargotec Oyj, Kone Oyj, Konecranes
Oyj, Metso Outotec Oyj, Neles Oyj, Valmet Oyj
ja Wärtsilä Oyj. Näiden kaikkien tilauskannat
olivat kasvaneet kuluvan vuoden ensimmäisellä
vuosipuoliskolla (Q4/2020–Q2/2021). Tilauskannat
kääntyivät kasvuun vuodenvaihteessa. Liike
vaihtoaan ovat kasvattaneet Konecranes, Kone,
Metso Outotec, Valmet ja Neles vuodenvaihteesta
alkaen. Cargotecilla käänne parempaan tapahtui
vasta keväällä ja Wärtsilällä kesällä. Kaikkien
toiminta on ollut vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla kannattavaa.
Yritysten kesäkuun lopun (Q2/2021) markkinaarvot (yrityksen arvo pörssissä) ovat palautuneet
koronaa edeltävälle tasolle ja ylikin. Kahdeksaan
suureen kuuluu myös Sandvik AB, jonka osake on
noteerattu Tukholman pörssissä.
Useimmat suuryrityksistä ovat toteuttaneet
erilaisia henkilöstöjärjestelyjä korona-ajasta selviämiseksi. Pääosin toimihenkilöiden lomautuksiin
tai vähennyksiin johtaneista yt-neuvotteluista
ovat vuoden 2021 kuluessa uutisoineet ainakin Kone ja Metso Outotec. Yritykset ovat myös
rekrytoineet.
Kahdeksasta suuryrityksestä on tulossa kuusi
suurinta. Konecranesin ja Cargotecin yhdistymishanke näyttää etenevän. Myös Valmet ja Neles

ovat tiedottaneet yhdistymishankkeestaan; niiden
yhteenlaskettu liikevaihto oli yli 4 miljardia euroa
ja henkilöstön määrä vajaa 17 000 vuoden 2020
tilinpäätöstietojen mukaan.

PIENISSÄKIN ON OSAAMISTA
Suomessa valmistetaan jonkin verran teollisuuden
tuotantolaitteistoja. Kauhajokinen Pinomatic Oy
suunnittelee, valmistaa, asentaa ja käyttöönottaa
monenlaisia puunjalostusteollisuuden tuotantolinjoja. Yritys on perustettu vuonna 1989. Vuonna
2020 sen liikevaihto oli 9 miljoonaa euroa. Pien
yrityksessä oli henkilöstöä 51. Yritys on kasvu
polulla ja sen toiminta on ollut kannattavaa.
Suomessa on osaamista myös prosessiteollisuuden kuljettimien tuotannossa. Konepajayritys
Laitex Oy valmistaa Lappeenrannassa annostelu
venttiileitä, materiaalikuljettimia sekä lastaus- ja
purkuautomaatteja. Yritys on perustettu vuonna
1986. Sen liikevaihto oli 17 miljoonaa euroa vuonna 2020. Henkilöstön määrä oli 70. Liikevaihto on
kasvanut selvästi edellisestä tilikaudesta ja uusia
investointeja on tehty tänä vuonna. Toiminta on
ollut kannattavaa.
Tammi-heinäkuussa 2021 toimialan tavaraviennin arvo oli korkeampi (+5 %) kuin vuotta
aiemmin ja (+2 %) kaksi vuotta aiemmin. Vienti
kasvoi Euroopan ulkopuolelle: Venäjälle, Kanadaan, Kiinaan ja Pakistaniin. Vienti väheni Saksaan, Etelä-Koreaan ja Intiaan. Moottoreiden vienti
väheni ja paperikoneiden lisääntyi.
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Valmet konserni

3 740

14 050

5 210

Wärtsilä konserni

4 604

17 790

3 680

Kone konserni

9 939

61 380

2 630

Metso Outotec konserni

3 897

15 390

2 360

Konecranes konserni

3 179

16 860

1 990

Sandvik Mining and Construction Oy

918

1 850

1 850

Ponsse konserni

637

1 850

1 050

3 263

11 550

1 000

Andritz Oy

992

990

990

Valtra Oy Ab

92
576
457

930
2840
790

930
810
790

Cargotec konserni

Neles konserni
John Deere Forestry Oy

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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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 2020:

21 300 (ei muutosta)

Tuotanto 2020:

12,4 miljardia euroa (+6 %), (11 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

19,0 miljardia euroa (+7 %), (14 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 552 (-19)
Tavaravienti 2020:

2,13 miljardia euroa (-15 %), (4 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Yhdysvallat, Kiina, Saksa, Alankomaat, Japani, Belgia ja Iso-Britannia

Kannattavuus 2020:

Nettotulos -9,1 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 51,4 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

MIKA KÄRKKÄINEN
Elektroniikkateollisuus on pärjännyt korona-aikana
muita metallitoimialoja paremmin. Sen tuotanto
oli tammi-elokuussa 2021 suurempi kuin vuotta ja
kahta vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla. Mitta
laitteet, anturit ja terveysteknologialaitteet ovat
alan yritysten menestystuotteita. Viestintälaitteet
ovat tärkein tuoteryhmä. Ala on suuntautunut yhä
enemmän palveluliiketoimintaan.
Nokia Oyj on merkittävä työllistäjä: sen palveluksessa on runsas neljännes toimialan yritysten
Suomessa työskentelevästä henkilöstöstä. Yritys
lisäsi viime vuonna T&K-toimintaansa Suomessa ja
palkkasi satoja toimihenkilöitä. Globaali henkilöstön määrä on pudonnut, kun kulurakenneuudistus
on edennyt. Nokian liikevaihto kääntyi kasvuun
vuoden ensimmäisellä puoliskolla (Q1–Q2/2021).
Toiminta on ollut kannattavaa. Nokia on parantanut asemiaan 5G-verkkojen toimittajana.
Toimialalla on myös kasvuyrityksiä. Innokas
Medical Oy on terveysteknologian sopimus
valmistaja. Yrityksen myymiin palveluihin kuuluvat tuotteen koko elinkaari ja sen hallinta: suunnittelu, komponenttien hankinta, tuotantoon siirto,
elektroniikan valmistus, kokoonpano ja testaus
sekä valmiin tuotteen varastointi, logistiikka sekä
asennus ja huolto. Yrityksen Suomen tuotanto
laitokset sijaitsevat Kempeleellä ja Helsingissä. Sen
liikevaihto tilikaudella 2020 oli 32 miljoonaa euroa.
Henkilöstöä oli 134. Liikevaihto on tuplaantunut
kolmessa vuodessa.
Toimialan tavaraviennin arvo tammi-heinäkuussa oli korkeampi (+13 %) kuin vuotta aiemmin samana ajankohtana, mutta jäi vielä kahden
vuoden takaisesta tasosta. Vienti kasvoi Japaniin,
Yhdysvaltoihin ja Belgiaan. Vienti väheni EteläKoreaan, Saudi-Arabiaan ja Alankomaihin.
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Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

+6 %

+3 %

+2 %

Työllisyys

+0 %

+2 %

+1 %

Kuvio 14

Elektroniikkateollisuus
ja sähkölaitteiden
Kuvio 3.5 (Elektroniikkateollisuus
ja sähkölaitteidenvalmistus,
valmistus)
Tuotanto
ja
liikevaihto,
kausitasoitetut
sarjat
(2015=100)
Tuotanto ja liikevaihto, kausitasoitetut sarjat
(2015=100)
180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80
60

80
60

40
20
0

Tuotannon määrä
Liikevaihto
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus

Taulukko 11

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Nokia konserni

21 870

89 980

6 170

Vaisala konserni

379

1 920

1 240

Planmeca konserni

744

2 970

1 080

Murata Electronics Oy

167

1 020

1 020

Thermo Fisher Scientific Oy

221

930

930

GE Healthcare Finland Oy

314

690

690

78

690

680

108

490

480

Bittium Technologies konserni
Okmetic konserni

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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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 2020:

16 900 (+1 %)

Tuotanto 2020:

5,3 miljardia euroa (-1 %), (5 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

5,2 miljardia euroa (-5 %), (4 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 410 (+8)
Tavaravienti 2020:

2,65 miljardia euroa (-7 %), (5 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Saksa, Yhdysvallat, Ruotsi, Tanska, Italia, Kiina ja Norja

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 6,9 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 46,4 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

MIKA KÄRKKÄINEN
Sähkölaitteiden valmistus on selvinnyt pandemiasta ilman suurempia vaurioita, jollei pientä tuotannon notkahdusta oteta lukuun. Alan tuotanto
oli tammi-elokuussa 2021 suurempi kuin samana
ajankohtana kahtena edellisenä vuonna.
Investoinnit tuulivoimaan, maalämpöön, sähkö
verkkoihin ja sähköautojen latauspisteisiin rupeavat vähitellen näkymään kasvuna tällä toimialalla.
Tuotannon kannalta tärkeän raaka-aineen kuparin
hinta nousi elokuussa 2021: hinta kipusi vuosien
2017–2020 keskimääräistä tasoa selvästi korkeam
maksi (+50 %). Sähkölaitteiden valmistuksen tuottajahinnat ovat silti nousseet ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana maltillisesti.
ABB Oy:n Suomen eri toimipisteissä työskentelee reilu neljännes koko toimialan työntekijöistä.
Yrityksen tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi sähkömoottorit, generaattorit ja sähkökäytöt. ABB valmistaa Suomessa myös sähkökäyttöisiä kääntyviä
laivapotkureita. Yrityksellä on mennyt hyvin. Se
on kasvattanut liikevaihtoaan ja lisännyt henkilöstönsä määrää.
Valmet Automotiven akkutehtaiden tuotanto
on käynnistynyt. Salon akkutehtaassa henkilöstöä
on jo noin 500. Yritys on ilmoittanut palkkaavansa
kuluvan vuoden aikana vielä 250 henkilöä lisää.
Uudenkaupungin akkutehtaassa työskentelee noin
200 työntekijää, ja lisää palkataan.
Valaisimien valmistuksella on Suomessa pitkät perinteet. Paavo Tynell, Yrjö ”Yki” Nummi ja
muut maineikkaat muotoilijat tunnetaan ulkomaita
myöten. Vähitellen valaisinvalmistusta on siirretty ulkomaille. Jäljellä olevia kotimaisia valaisintuotemerkkejä ovat esimerkiksi Teknoware, Lival,
Innolux, Glamox, I-Valo ja Airam.

Elektro-Valo Oy valmistaa Uudessakaupungissa
valaisimia ja valaistuksen ohjausjärjestelmiä. Yritys on perustettu vuonna 1981. Sen liikevaihto oli
5 miljoonaa euroa vuonna 2020. Pienyritys työllisti
26 henkeä. Toiminta on ollut viime vuodet vakiintunutta ja kannattavaa.
Sähkölaitteiden valmistuksen tavaraviennin
arvo oli tammi-heinäkuussa 2021 suurempi kuin
vuotta aiemmin (+13 %) ja kaksi vuotta aiemmin
(+3 %). Vienti kasvoi Saksaan, Britanniaan ja Kiinaan. Vienti väheni Ranskaan. Tärkeimpiä vientituotteita ovat sähkömoottorit, muuntajat, kaapelit,
akut ja sähkökäytöt.
Taulukko 12

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-1 %

+3 %

+2 %

Työllisyys

+1 %

+2 %

+1 %

Taulukko 13

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
ABB Oy

1 983

4 520

4 520

Vacon Oy

218

750

750

Prysmian Group Finland Oy

330

530

530

95

620

530

Hitachi ABB Power Grids Finland Oy

257

500

500

Helvar Merca konserni

160

690

450

Kemppi Group konserni

142

840

440

VEO konserni

122

460

390

Ouneva Group konserni

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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3.7. MOOTTORIAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus

Tuotteet:

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

Tärkeimmät asiakkaat:

Kotitaloudet ja kuljetusalan yritykset

Henkilöstön määrä 2020:

9 700 (-6 %)

Tuotanto 2020:

2,1 miljardia euroa (-9 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

2,2 miljardia euroa (-5 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 233 (+2)
Tavaravienti 2020:

Tietoa ei saatavana

Vientimaat 2020:

Tietoa ei saatavana

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 0,1 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 33,8 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

TIMO EKLUND
Toimialan ehdottomasti suurin yritys, Valmet
Automotive Oy, on ilmoittanut useammastakin
iloisesta uutisesta viimeisen vuoden aikana. Raskaan liikenteen perävaunujen ja puoliperävaunujen
kysyntä on vilkasta, mutta pula materiaaleista
jarruttaa tuotantoa. Samasta syystä useat eurooppalaiset henkilöautovalmistajat ovat joutuneet keskeyttämään tuotantonsa. Valmet Automotive on
kärsinyt pulasta monia kilpailijoitaan vähemmän.
Toinen Valmet Automotiven tämänhetkisistä
Mercedes-Benz-autojen valmistusta koskevista
sopimuksista on päättymässä. Yrityksen asema
henkilöautojen sopimusvalmistajana vaikuttaa
tällä hetkellä vahvalta. Onkin oletettavaa, että joku toinen autonvalmistaja sijoittaa tuotantoaan
Uuteenkaupunkiin, jos uusia Mercedes-Benzprojekteja ei sinne enää saataisi.
Valmet Automotive on vahvistanut asemaansa
sähköautovalmistusta ja akkuvalmistusosaamista
kehittämällä. Euroopassa käydään kiivasta kamppailua liikenteen sähköistymiseen liittyvistä investoinneista. Sijoittumisen saattavat ratkaista
valtioiden investointituet. Saksan on arvioitu tukevan Teslan akkutehdasinvestointia miljardilla
eurolla. Samaten Espanjassa sähköautoklusterin
luomiseen käytettävät julkiset varat nousevat miljardiluokkaan. Nämä rahat saadaan etupäässä EU:n
rahastoista.
Henkilöautojen lisäksi moottorikelkat, mönkijät,
veneet ja jopa raskas liikenne ovat pikkuhiljaa siirtymässä sähkökäyttöisyyteen. Suomalaisten valmistajien tekninen osaaminen on korkealuokkaista,
joten uuden teknologian omaksuminen ja sen kehittäminen eivät muodostu ongelmiksi.

Taulukko 14

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-9 %

+10 %

+3 %

Työllisyys

-6 %

+4 %

+2 %

Kuvio 15
Kuvio
3.7 (Moottoriajoneuvojen
ja perävaunujen valmistus)
Moottoriajoneuvojen
ja perävaunujen
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kausitasoitetut
sarjat
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Taulukko 15

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Valmet Automotive konserni *

494

3868

3 368

Agco Power Oy

272

713

713

79

520

520

149

696

454

Vak Oy
MSK Group Oy
Ab Närpes Trä & Metall Oy

79

422

422

BRP Finland Oy

480

405

405

Jyki Group Oy

43

249

249

Närko Group konserni

48

211

Ei saatavana

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Talouselämä 27.8.2021
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3.8. MUIDEN KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus

Tuotteet:

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

Tärkeimmät asiakkaat:

Laivanvarustamot, liikennelaitokset, puolustusvoimat ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2020:

7 300 (-3 %)

Tuotanto 2020:

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

Liikevaihto 2020:

2,4 miljardia euroa (-1 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 394 (+31)
Tavaravienti 2020:

Tietoa ei saatavana

Vientimaat 2020:

Tietoa ei saatavana

Kannattavuus 2020:

Nettotulos -2,2 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 5,0 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

TIMO EKLUND
Suomen telakoilla riittää töitä lähivuosiksi. Laivanrakennuksen suurin ongelma on kuitenkin alhaisena pysyttelevä kannattavuus. Raideliikennekalustoa valmistava Skoda Transtech Oy on vahvistanut
asemaansa raitiovaunujen valmistajana. Erityisen
hyvin menee veneiden valmistajilla. Puolustus
kaluston tuotanto kasvaa lähivuosina.
Valtion rahoittamien tilausten merkitys korostuu
telakoiden ja yleisemminkin kulkuneuvojen valmistuksessa. Perinteisesti julkiset hankinnat ovat
muodostaneet vain pienen osan telakoiden töistä.
Lähivuosina merivoimien neljä alusta käsittävä
miljardihanke on elintärkeä Rauman telakalle. Myös
Turun telakka sai pitkästä aikaa tilauksen julkiselta
sektorilta, kun Rajavartiolaitos tilasi kaksi alusta.
Suomi ja Ruotsi ovat uusimassa jäänmurtajiaan
ja valmistelevat tilauksia yhdessä. Todennäköisesti
alukset valmistetaan Suomessa. Teijossa sijaitseva
Western Shipyard Oy myytiin Patria-konserniin
kuuluvalle Millog Oy:lle, mikä takaa lähivuosiksi
julkisen sektorin tilauksia Teijoon.
Latvia ja Suomi ovat tilanneet yhteistyössä 360
miehistönkuljetusvaunua. Osa vaunuista valmistetaan Latviassa, mutta tilaukset varmistavat työpaikkojen säilymisen Patria Landin toimipaikoissa
Suomessa. Ilmavoimien tulevalla hävittäjähankinnalla on suuri työllisyysvaikutus myös Suomessa.
Kotitaloudet ostavat uusia veneitä innokkaasti.
Kotimaan myynnin lisäksi vienti vetää. Kasvanut
tilauskuorma on johtanut pidentyviin toimitusaikoihin. Käytännössä tänä vuonna on mennyt
kaupaksi kaikki veneet, jotka on pystytty valmistamaan. Myös ensi vuodesta on tulossa kiireinen.

Taulukko 16

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

+3 %

+3 %

+1 %

Työllisyys

-3 %

+0 %

+0 %

Taulukko 17

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Patria konserni *

534

3 003

2 755

1 036

2 359

2 359

Skoda Transtech Oy

77

533

533

Helsinki Shipyard Oy

61

419

419

Nautor Oy

68

310

310

Botnia Marin Oy

52

241

241

Baltic Yachts Oy

28

214

214

186

182

182

Meyer Turku konserni

Rauma Marine Construction Oy

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Talouselämä 27.8.2021, sisältää myös muiden toimialojen toimintoja
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3.9. KONEIDEN JA LAITTEIDEN KORJAUS, HUOLTO JA ASENNUS
Sopimusalat:

Teknologiateollisuus ja Tekninen huolto ja kunnossapito

Tuotteet:

Teollisuuden koneiden ja laitteiden huolto, korjaus ja asennus

Tärkeimmät asiakkaat:

Metalliteollisuus, paperiteollisuus, kemian teollisuus ja energian tuotanto

Henkilöstön määrä 2020:

21 800 (ei muutosta)

Tuotanto 2020:

3,7 miljardia euroa (-1 %), (3 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

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

Yritysten lukumäärä 2020: 2 943 (+11)
Tavaravienti 2020:

0,28 miljardia euroa (+9 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Yhdysvallat, Venäjä, Saksa, Ruotsi ja Ranska

Kannattavuus 2020:

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

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 43,5 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

ROLLE ALHO
Toimiala on selvinnyt koronatilanteesta hyvin.
Teollisuudessa ja energiantuotannossa huoltoja ja
korjauksia ei juuri voi siirtää eteenpäin, vaan ne
on pääasiassa tehtävä ajallaan. Poikkeuksiakin
on. Koronatilanne vaikutti vahvasti lentokoneiden
huoltoihin ja korjauksiin lentoliikenteen hiivuttua. Irtisanomisilta ja lomautuksilta ei vältytty lentokoneiden kunnossapidossa, huolloissa ja
korjauksissa.
Nesteen Porvoon jalostamon suurhuolto työllisti kaikkiaan 6 000 työntekijää keväällä, mikä
tulee näkymään alan vuoden 2021 tehdyissä työ
tunneissa. Toimialan työllisten kokonaismäärä
pysyi ennallaan vuonna 2020. Tehtyjen työtuntien
määrässä oli kuitenkin pudotusta (-2 %). Tämä
viittaa siihen, että toimialalla on ollut lomautuksia
ja tehty vähemmän ylitöitä.
Toimialan tulevaisuuden näkymiä vahvistaa teollisuuden vahva vire sekä kansallinen ja
kansainvälinen raha- ja finanssipolitiikka, jotka
lisäävät investointeja. EU:n elpymisrahaston tuista
huomattava osa kohdistuu energiatehokkuuteen ja
rakennustoimintaan. Nämä myös avittavat toimialan liiketoimintaa.
Suomessa alan ylivoimaisesti suurin toimija on Caverion-konserni. Caverion Industria Oy,
Caverion Suomi Oy ja Caverion Oyj ovat päättäneet luopua Teknologiateollisuus ry:n jäsenyydestä tämän vuoden lopussa. Konsernin yritykset
kertovat keskittävänsä toimintojaan palvelualan
työnantajaliitto Paltaan. Yrityksen työntekijöihin
aletaan soveltaa Teknisen huollon ja kunnossa
pidon työehtosopimusta, joka on työnantajalle
edullisempi kuin aiemmin noudatettu työehtosopimus.

Taulukko 18

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-1 %

+4 %

+2 %

Työllisyys

+0 %

+2 %

+1 %

Kuvio 16
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ja laitteiden
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huolto ja
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Caverion konserni *

2155

15 773

5 100

Millog konserni

217

1060

1060

Efora Oy

209

892

892

Kone Hissit Oy

251

786

786

Finnair Technical Services Oy *

104

504

504

Insta Automation Oy

68

429

429

Oy Botnia Mill Service Ab **

64

360

360

Empower TN Oy

50

346

346

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Talouselämä 27.8.2021
** Talouselämä 3.9.2021
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3.10. METALLIMALMIEN LOUHINTA
Sopimusalat:

Metallimalmikaivokset

Tuotteet:

Metallimalmit ja niistä tehdyt rikasteet. Nikkeli, kulta, kupari, kromi, sinkki

Tärkeimmät asiakkaat:

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

Henkilöstön määrä 2020:

2 600 (ei muutosta)

Tuotanto 2020:

Tietoa ei saatavana

Liikevaihto 2020:

1,1 miljardia euroa (+21 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 28 (-1)
Tavaravienti 2020:

0,49 miljardia euroa (+35 %), (1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Sveitsi, Ruotsi ja Australia

Kannattavuus 2020:

Tietoa ei saatavana

Vakavaraisuus 2020:

Tietoa ei saatavana

TIMO EKLUND
Suurin osa Suomen malmeista tuotetaan neljässä
kaivoksessa, jotka sijaitsevat Sotkamossa, Sodankylässä, Kittilässä ja Kemissä. Niiden toiminta
on hienoisessa kasvussa. Myös Pyhäjärvellä on
merkittävä kaivos, mutta sen tuotantoa ollaan
ajamassa alas malmien ehdyttyä.
Perinteisesti Suomessa louhitut metallit on
myös jatkojalostettu täällä. Kansantalouden
kannalta on edullista, jos malmien kotimaista
jalostusastetta nostetaan entisestään. Terrafame
Oy eteni onnistuneesti tähän suuntaan, kun se
käynnisti akkukemikaalitehtaan kaivoksen yhteyteen. Muutoksen myötä yrityksen toimiala on nykyisin kemianteollisuus. Outokumpu Oyj:n Kemin
kaivoksen tuotanto nivoutuu läheisesti Tornion
ferrokromisulaton toimintaan. Nämä toiminnot
muodostavat Outokumpu Chrome Oy:n, joka lasketaan toimialoista metallien jalostukseen.
Suomessa on päätetty uudesta kaivosverosta. Sen vuosituotto on 25 miljoonaa euroa. Vielä
ei ole selvää, missä määrin vero kohdennetaan
metallimalmien louhintaan ja muihin kaivoksiin,
kuten Siilinjärven fosfaattikaivokseen. Luultavammin suurin osa veroista kerätään metallien
louhinnasta.
Todennäköisesti vero määräytyy kaivosten tekemän voiton mukaan. Kaivosvero leikkaa suuren
osan yritysten voitoista. Viralliset tilinpäätökset eivät mahdollista tarkkoja laskelmia kaivos
toiminnan kannattavuudesta. Vaikuttaa kuitenkin
siltä, että normaaliolosuhteissa metallikaivosten
yhteenlasketut nettotulokset nousevat harvoin yli
100 miljoonaan euron. Tästä huolimatta kaivosvero
tuskin sulkee nykyisiä kaivoksia, mutta joidenkin uusien perustamisen se saattaa estää. Veron
lisäksi kaivoslain uudistukset voivat heikentää
yritysten kannattavuutta.

Taulukko 20

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

+2 %e*

+4 %

+2 %

Työllisyys

+0 %

+1 %

+1 %

Kuvio 17
Kuvio 3.10 (Metallimalmien
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Boliden Kevitsa Mining Oy *

288

551

551

Agnico Eagle Finland Oy *

326

489

489

Arctic Drilling Company Oy **

23

149

149

Boliden Kylylahti Oy

63

91

91

AJH Ifra Oy **

12

53

53

Dragon Mining Oy

36

47

47

Ei saatavana

Ei saatavana

Ei saatavana

19

Ei saatavana

Ei saatavana

Pyhäsalmi Mine Oy
Oy Kati Ab Kalajoki **

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Toimiala: Muu kaivostoiminta ja louhinta
** Toimiala: Kaivostoimintaa palveleva toiminta
TEKNOLOGIASEKTORI
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4. Kemian aloilla kasvua 				
		uhkaavat hidasteet
ROLLE ALHO JA VELI-PEKKA HEINO

4.1. TUOTANTO JA TYÖLLISYYS
KEMIAN SEKTORILLA
Ennusteemme koskee kemianteollisuuden lisäksi kenkä- ja nahkateollisuutta. Tuotanto kasvaa
lähes kaikilla sektorin toimialoilla vuonna 2021.
Osa kasvusta on edellisvuoden koronakriisin jälkeistä palautumista. Tästä huolimatta toimialojen
yhteenlaskettu tuotanto pienenee, mikä johtuu Porvoon öljynjalostamon suurhuollosta ja Naantalin
jalostamon sulkemisesta. Samasta syystä myös
tuottavuus laskee vuonna 2021.
Koronakriisistä palautumista ja kasvunäkymiä
varjostavat erilaiset tuotannon hidasteet. Rakentamisen nopea kallistuminen vuoden 2021 aikana voi
siirtää joitain rakennusprojekteja parempaan ajankohtaan. Monella kemianteollisuuden alalla on pula
raaka-aineista, mikä hidastaa tuotantoa. Raakaaineiden hintojen nousu puolestaan uhkaa heikentää yritysten kannattavuutta. Kemianteollisuuden
tuotantolaitokset sijaitsevat usein kasvukeskusten
ulkopuolella, mikä voi vaikeuttaa ammattitaitoisen
työvoiman saatavuutta.
Pandemian vaikutus Suomen lääketeollisuuteen on jäänyt pieneksi. Itsehoitolääkkeiden myynti kasvoi, ja joidenkin reseptilääkkeiden myynti
laski. Tilanne normalisoituu vuosien 2021 ja 2022
aikana. Voimakkaampi vaikutus on ollut korona
testauksilla. Diagnostiikassa käytettävien laitteiden
ja komponenttien tarve on lisääntynyt, mikä tuo
töitä muovituoteteollisuudelle. Jos pandemia pitkittyy, kehitteillä oleva suomalainen koronarokote
voi synnyttää uutta tuotantoa lääketeollisuuteen.
Autoteollisuuden merkitys kemianteollisuudelle
on kasvamassa entisestään, kun autot sähköistyvät. Akkukemikaalien tuotanto on kasvussa,
ja yritykset investoivat uusiin tehtaisiin. Tämä
nostaa myös alan työllisyyttä. Riippuvuus johtaa toisinaan myös tuotannon laskuun. Tämä

nähtiin, kun autojen myynti laski ja renkaiden ja
ajoneuvolasien kysyntä väheni koronavuonna 2020.
Autokaupan piristyminen kuluvana vuonna nostaa
tuotantoa ja työllisyyttä alihankkijoille kumi- ja
muovituotteiden valmistuksessa sekä lasiteollisuudessa. Autonvalmistajien tuotantokatkokset tosin
tuovat murheita näille yrityksille.
Kenkäteollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat
myönteiset, sillä teollisuuden ja talouden nousu luo
kysyntää toimialalle. Korona-aika vähensi kenkien kysyntää lukuun ottamatta turvajalkineita.

Taulukko 22

Liikevaihdon vuosimuutokset,
2020 koko vuosi ja 2021 tammi-kesäkuu
Liikevaihdon vuosimuutos, %
2020

2021
tammi-kesäkuu

-5,7

5,5

Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus

-12,8

12,5

Kemianteollisuus

-16,9

5,3

-0,5

8,4

Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa

1,8

19,8

Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus

-1,2

9,7

Teollisuuden liikevaihto

Kaupan liikevaihto

Lähde: Tilastokeskus
Taulukko 23

Kemianteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet (e*)
2020

2021e*

2022e*

-8

-2

3

Työllisyyden muutos, %

2

1

0

Työtuntien muutos, %

1

2

1

-9

-4

2

Tuotannon määrän muutos, %

Tuottavuuden muutos, %**
** Tuotanto työtuntia kohden
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Lähde: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö, suhdannekysely lokakuu 2021
Kuvio 18

Kemianteollisuuden näkymät (n=137)
Kemianteollisuus (N=137)
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Heikkenee paljon
Heikkenee jonkin verran
Pysyy ennallaan
Paranee jonkin verran
Paranee paljon
Lähde: Teollisuusliiton
suhdannekysely Q4/2021

Lähde: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö, suhdannekysely lokakuu 2021
Majoitus- ja ravintola-alan koronakurimus heijastui myös jossain määrin kenkäteollisuuteen, sillä
kyseiset alat tilasivat normaalia vähemmän työAutoalat (N=110)loi myös luminen
kenkiä. Kysyntää talvijalkineille
alkuvuosi 2021. Sievin Jalkineiden ja Ejendals Suomi
Oy:n hiljattaiset investoinnit osoittavatkin, että
kenkäteollisuudessa löytyy luottoa tulevaisuuteen.
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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 2020:

1 500 (ei muutosta)

Tuotanto 2020:

Tietoa ei saatavana

Liikevaihto 2020:

0,3 miljardia euroa (+18 %), (alle 1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 153 (-10)
Tavaravienti 2020:

0,08 miljardia euroa (-25 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

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

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 13,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 90,3 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

ROLLE ALHO
Toimialan vuosikymmeniä jatkunut supistuminen ei ole enää juurikaan jatkunut vuoden 2015
jälkeen. Korona-aika vähensi vapaa-ajan kenkien
kysyntää. Turvakenkien menekki pysytteli entisellään. Majoitus- ja ravintola-alan koronakurimus
heijastui jossain määrin kenkäteollisuuteen, sillä
kyseiset alat tilasivat normaalia vähemmän työkenkiä. Työ- ja vapaa-ajan kenkien suurimpien
valmistajien Sievin Jalkine Oy:n, Kuomiokoski
Oy:n ja Ejendals Suomi Oy:n liikevaihto laski viime
vuonna huomattavasti.
Tulevaisuudennäkymät ovat kuitenkin myönteiset, sillä teollisuuden ja talouden nousu
suhdanne luo kysyntää toimialan tuotteille. Kysyntää talvijalkineille loi myös luminen alkuvuosi
2021. Toimialalla löytyykin luottamusta tulevaisuuteen. Esimerkiksi Sievin Jalkineet on investoinut uusiin varastotiloihin. Suojakenkiä valmistava
Ejendals Suomi Oy on puolestaan tehnyt uusia
laiteinvestointeja.
Suomalaisyritysten on ollut vaikea kilpailla
halpatuotantomaiden tuottajien kanssa hinnalla.
Suomessa toimivat jalkinealan yritykset korostavat laatua ja vastuullisuutta kilpailuvaltteinaan. Lisäksi suomalaiset talvijalkinevalmistajat
tuntevat Pohjolan sääolot ja lämpötilanvaihtelut.
Vaativissa oloissa talvikengät kestävät siinä missä
jäänmurtajatkin. Haasteita toimialalle asettaa
kuitenkin työvoiman saatavuus. Yksi syy ongelmalle on, että alan ammattikoulutusta on ajettu
alas.
Suomessa toimialan yritykset ovat pääasiassa pieniä, pitkälle erikoistuneita yrityksiä. Hyvä
esimerkki on Hikinoro Oy, joka valmistaa selluloosasta räätälöityjä kengänpohjallisia. Yritys valmistaa pohjallisia sekä kotimaan että ulkomaan
markkinoille.

Taulukko 24

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-13 %e*

+6 %

+2 %

Työllisyys

+0 %

+3 %

+2 %

Kuvio 21
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Sievin Jalkine Oy

74

442

422

Ejendals Suomi Oy *

50

116

116

Kuomiokoski Oy

15

99

99

Furfix Oy

3

39

39

Finn-Savotta Oy

7

36

36

Velj. Wahlsten Oy

5

35

35

Hikinoro Oy

8

25

25

Lenkki Oy

2

18

18

Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset
* Taloussanomat 13.10.2021
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4.3. JALOSTETTUJEN ÖLJYTUOTTEIDEN VALMISTUS
Sopimusalat:

Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus

Tuotteet:

Kaasuöljyt, moottoribensiini ja nestekaasut

Tärkeimmät asiakkaat:

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

Henkilöstön määrä 2020:

3 300 (+10 %)

Tuotanto 2020:

5,7 miljardia euroa (-21 %), (5 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

8,0 miljardia euroa (-20 %), (6 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 16 (+2)
Tavaravienti 2020:

Tietoa ei saatavana

Vientimaat 2020:

Ruotsi, Yhdysvallat, Venäjä, Belgia ja Latvia

Kannattavuus 2020:

Nettotulos -0,3 %, heikko (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 47,2 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

VELI-PEKKA HEINO
Porvoon jalostamon huoltotauko ja Naantalin
jalostamon alasajo supistavat Neste Oyj:n tuotantoa Suomessa vuonna 2021. Suurhuollon aiheuttama pudotus jää lyhytaikaiseksi; huolto itse asiassa
pidentää Porvoon jalostamon käyttöikää. Sen sijaan
toisen jalostamon lakkauttaminen poistaa Suomen
jalostuskapasiteetista noin viidenneksen. Toimialan
tuotanto ja työllisyys eivät palaudu entiselle tasolle
ilman merkittäviä uusinvestointeja.
Tuotantomäärän putoamisesta huolimatta
Neste-konserni tekee vuonna 2021 yli miljardin
euron liikevoiton. Syy löytyy biopolttoaineista.
Niiden valmistus ja myynti ovat erittäin kannattavia huolimatta siitä, että uusiutuvien
raaka-aineiden hinnat ovat nousseet vuodessa noin
70 prosenttia. Raakaöljystä tehdyt polttoaineet
muodostavat suurimman osan Nesteen liikevaihdosta, mutta ne ovat tuottaneet vuoden 2021
aikana tappiota. Vaikka bensapumpulla hinnat
ovat nousseet, jalostajalle hintamarginaali on ollut
epäedullinen.
Porvoo jäi tappiolle, kun Neste-konserni päätti
sijoittaa uuden biojalostamonsa Hollantiin. Yksi
syy liittyy uusiutuvien raaka-aineiden saatavuuteen. Suomi sijaitsee syrjässä, kun katsotaan biopolttoaineiden raaka-aineen eli jäterasvan markkinoita. Eläin- ja kasvirasvoja syntyy erityisesti
väkirikkaiden suurkaupunkien ravintoloissa ja
elintarviketeollisuudessa.
Neste on ostanut useita yrityksiä, jotka hankkivat jäterasvoja, viimeisimpänä amerikkalaisen
Agro Tradingin. Biopolttonesteiden tuotanto voisi
kasvaa Suomessa, jos valmistusprosessissa olisi
mahdollista käyttää esimerkiksi metsäteollisuuden
sivuvirtoja, jätemuovia tai vaikkapa venäläistä
jäterasvaa.
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Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-21 %

-29 %

+19 %

Työllisyys

+10 %

-7 %

+0 %

Kuvio
22 (Jalostettujen öljytuotteiden valmistus)
Kuvio 4.3
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Neste konserni

11 751

4 833

3 798

ExxonMobil Finland Oy Ab

26

94

94

STR Tecoil Oy

24

57

57

1

4

4

Forestoil Oy
Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset

4.4. KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS
Sopimusalat:

Kemian perusteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Tuotteet:

Lannoitteet, maalit, lakat, akkukemikaalit, pesuaineet, tekokuidut ja liuottimet

Tärkeimmät asiakkaat:

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

Henkilöstön määrä 2020:

13 200 (+2 %)

Tuotanto 2020:

9,4 miljardia euroa (+5 %), (8 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

6,8 miljardia euroa (-34 %), (5 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 303 (-8)
Tavaravienti 2020:

2,47 miljardia euroa (-15 %), (4 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

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

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 6,2 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 59,4 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

VELI-PEKKA HEINO
Akkuteollisuuden ja rakentamisen noususuhdanne
tuovat kasvua kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistukseen. Toimialan tuotteita tarvitaan
entistä enemmän myös muilla kasvualoilla kuten
kartongin valmistuksessa. Akkuteollisuus kasvaa
voimakkaasti eri puolilla maailmaa. Tämä lisää
akkukemikaalien kysyntää, ja Suomi on päässyt
kasvuun mukaan. Yhtenä kilpailutekijänä ovat
vastuulliset tuotantotavat.
Terrafame Oy:n uusi akkukemikaalitehdas
on aloittanut tuotantonsa. Yritys on tehnyt aie
sopimuksen nikkelisulfaatin toimittamisesta
Renault-konsernin sähköautojen akkuihin. Austra
lialainen Jervois Mining on puolestaan ostanut
kesällä 2021 Freeport Cobalt Oy:n, joka valmistaa Kokkolassa kobolttijalosteita muun muassa
litiumakkuihin. BASF rakentaa katoditehdasta
Harjavaltaan, mutta sillä on ollut vaikeuksia saada ympäristölupaa.
Norjalaisessa omistuksessa oleva Yara Suomi Oy
valmistaa muun muassa epäorgaanisia lannoitteita
maataloudelle. Yritys on selkeästi suurin lannoitevalmistaja Suomessa. Yaran tuotanto ja työllisyys
ovat pysyneet vakaina. Viime vuosina yritys on
laajentunut myös orgaanisten lannoitteiden markkinoille. Taustalla on luomuviljelyn lisääntyminen.
Kesällä 2021 Yara osti Ecolan Oy:n, joka valmistaa
teollisuustuotannon sivuvirroista lannoitteita metsiin ja pelloille.
Korona-aikana monet ovat remontoineet kotejaan ja vapaa-ajan asuntojaan aiempaa enemmän.
Vuonna 2021 maalien ja muiden rakennuskemiantuotteiden kysyntää on kasvattanut asuntorakentamisen kasvu, joka jatkuu myös vuonna 2022.
Tämä näkyy esimerkiksi Tikkurila Oyj:n, Teknos
Oy:n ja Kiilto Oy:n tuotannossa ja työllisyydessä.
Maalinvalmistajien ongelmana on raaka-aineiden ja
pakkausten saatavuus sekä niiden hintojen nousu.

Taulukko 28

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

+5 %

+3 %

+3 %

Työllisyys

+2 %

+1 %

+1 %

Taulukko 29

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Borealis Polymers Oy

248

944

944

Yara Suomi Oy

769

853

853

Terrafame Oy

338

833

833

2 427

5 038

771

Tikkurila konserni

582

2 628

552

Teknos Group konserni

384

1 776

467

Oy Linde Gas Ab

228

280

280

CABB Finland konserni

78

221

221

Kiilto Family konserni

293

996

Ei saatavana

Forcit konserni

127

432

Ei saatavana

Kemira konserni

Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset
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4.5. LÄÄKEAINEIDEN JA LÄÄKKEIDEN VALMISTUS
Sopimusalat:

Kemian perusteollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

Tuotteet:

Lääkkeet ja niiden raaka-aineet

Tärkeimmät asiakkaat:

Terveydenhuolto, apteekit, maatalous, elintarviketeollisuus ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2020:

5 100 (+9 %)

Tuotanto 2020:

2,1 miljardia euroa (-6 %), (2 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

2,4 miljardia euroa (-2 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 31 (-1)
Tavaravienti 2020:

Tietoa ei saatavana

Vientimaat 2020:

Yhdysvallat, Kanada, Belgia, Saksa ja Ranska

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 31,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 71,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

VELI-PEKKA HEINO
Bayer Oy ja Orion Oyj ovat osoittaneet, että
Suomessa kehitetyillä lääkkeillä ja kotimaisella
tuotannolla voi valloittaa maailmanmarkkinoita.
Omien, patentoitujen lääkkeiden kehittäminen vie
aikaa ja on riskialtista, mutta vastaavasti tuotot
voivat olla suuria. Toimialan tuotanto on laskenut
jo useita vuosia. Tänä vuonna se kääntyy kasvuun, kun joidenkin lääkkeiden myynti normalisoituu koronakriisin hellittäessä. Tulevaisuudessa
kasvu edellyttää entistä laajempaa tuotekehitystä.
Patenttivapaiden, geneeristen lääkkeiden valmistus on sekin kannattavaa, mutta yksistään sillä
on vaikea kasvaa.
Orion-konsernin liikevaihto on ollut laskussa
vuoden 2021 aikana. Eturauhassyövän hoitoon
tarkoitetun Nubeqa-lääkkeen myynti kasvaa kovaa vauhtia. Kuitenkin sen osuus liikevaihdosta
on vielä vain muutama prosentti. Orion kehittää
Bayerin kanssa muitakin lääkkeitä samaan sairauteen. Fermion Oy on Orion-konserniin kuuluva
lääkeaineiden valmistaja, jonka tuotanto on pysynyt vuonna 2021 korkealla tasolla.
Saksalaiseen konserniin kuuluva Bayer Oy
rakentaa uuden, automatisoidun tuotantolaitoksen
Turun tehtaaseensa. Noin 250 miljoonan euron
investointi valmistuu vuonna 2025. Bayer valmistaa Mirena-hormonikierukkaa, jota myytiin
ennen koronaepidemiaa maailmanlaajuisesti noin
miljardilla eurolla vuosittain. Epidemia romahdutti
myynnin useassa maassa, mikä näkyy edelleen
tuotteen vientiluvuissa.
Suomalaista koronarokotetta kehittävä Rokote
Laboratories Finland Oy on saanut 9 miljoonan
euron rahoituksen. Nenäsumutteena annettavan
rokotteen toimivuutta on tarkoitus testata ihmisillä alkuvuonna 2022. Jos rokote saa myynti
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luvan, sitä valmistetaan todennäköisesti Kuopiossa. Samalla käynnistyisi uudelleen kotimainen rokotetuotanto. Faron Pharmaceuticals
Oy:n koronalääke Traumakine on sekin vielä
testausvaiheessa.
Taulukko 30

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-6 %

+2 %

-1 %

Työllisyys

+9 %

+1 %

+0 %
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Orion konserni
Bayer Oy
Nextpharma Oy
Vitabalans konserni

1 078

3 337

2 615

888

885

885

31

180

180

35

224

162

130

112

112

PCAS Finland Oy

26

105

105

Pharmia Oy

16

91

91

Oy Medix Biochemica Ab

20

77

77

Santen Oy

Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset

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 2020:

13 000 (-2 %)

Tuotanto 2020:

3,0 miljardia euroa (-3 %), (3 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

3,3 miljardia euroa (-4 %), (2 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 504 (-14)
Tavaravienti 2020:

1,33 miljardia euroa (-7 %), (2 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Ruotsi, Saksa, Venäjä, Norja, Puola ja Yhdysvallat

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 9,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 51,1 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

VELI-PEKKA HEINO
Kumi- ja muovituotteiden valmistuksella on vahvat ja monipuoliset siteet muuhun teollisuuteen
ja rakentamiseen. Myös ajoneuvojen myynnin ja
terveydenhoidon kehitys vaikuttaa toimialaan.
Muovi- ja kumituotteiden tuotannon kokonaismäärä laski vuosina 2018–2020.
Tänä vuonna suunta on kääntynyt nousuun,
kun autonrenkaiden tuotanto on palautunut.
Samoin rakentamisen piristyminen tuo alalle kasvua. Kasvun esteenä on osittain materiaalipula,
joka vaivaa osaa yrityksistä ja tuotteista. Työn
tekijöiden löytäminen on hankalaa joillain alueilla.
Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet, mikä vaikuttaa yritysten kannattavuuteen. Alan kasvu
loppuu vuonna 2022.
Pakkausten käyttö on lisääntynyt koronaaikana. Tämä näkyy esimerkiksi Wipak Oy:n ja
Amcor Flexibles Valkeakoski Oy:n tuotannossa
ja työllisyydessä. Samalla varsinkin elintarvike
teollisuudessa halutaan vähentää perinteisten
muovipakkausten käyttöä ja siirtyä erilaisista
biomateriaaleista tehtyihin pakkauksiin. Uuteenkaupunkiin rakennetaan biomuovitehdasta, jossa käytettäisiin raaka-aineena Nordic Soya Oy:n
soijanvalmistuksen sivutuotetta. Rakennuseristeitä
valmistava Finnfoam Oy suunnittelee saman biomuovin käyttämistä.
Koronatestauksessa käytettäviä kasetteja ja
muita terveysteknologian komponentteja valmistavan Medisize Oy:n kasvu on jatkunut. Pandemia
on lisännyt muutenkin diagnostiikassa käytettävien tuotteiden kysyntää.
Ajoneuvoteollisuudessa tarvittavien muovi- ja
kumiosien valmistus on elpynyt vuoden 2021 aikana. Kasvu ei ole tosin suoraviivaista: autotehtailla
on ollut tuotantokatkoksia, jotka kulkeutuvat pitkin
tuotantoketjua.

Autonvalmistuksen ohella rengasmarkkinat
ovat palautuneet. Nokian Renkaat Oyj:n liikevaihto
on nousemassa vuonna 2021 yrityksen historian
suurimmaksi. Renkaiden raaka-aineiden hinnat
ovat nousseet, ja yritys kertoo, että se on pystynyt
nostamaan myös tuotteiden hintoja. Tuotantoa
on kasvatettu työvuoroja lisäämällä. Renkaiden
myynti on kasvanut sekä henkilöautoissa että
raskaissa ajoneuvoissa Pohjoismaissa ja KeskiEuroopassa.
Taulukko 32

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-3 %

+3 %

-1 %

Työllisyys

-2 %

+2 %

+0 %
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Nokian Renkaat konserni

1 314

4 859

1 721

Uponor konserni

1 136

3 708

593

106

562

562

1 140

4 240

500

65

445

445

Walki konserni

356

1 021

392

Rani Plast konserni

195

531

357

Meltex Oy Plastics

96

292

292

Teknikum Group konserni

60

538

270

Amcor Flexibles Valkeakoski Oy

80

267

267

Medisize Oy
Wipak Packaging konserni
Bright Maze konserni

Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset
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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*:

2 474 (+1 %)

Liikevaihto 2019*:

0,7 miljardia euroa (+2 %) (alle 1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Yritysten lukumäärä 2019*: 118 (-6)
Kannattavuus 2020:

Nettotulos 2,3 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

* Vuoden 2020 tietoa ei saatavana

VELI-PEKKA HEINO
Ajoneuvoteollisuuden ja rakentamisen suhdanteet vaikuttavat voimakkaasti lasiteollisuuteen.
Koronakriisi supisti ajoneuvolasien kysyntää huomattavasti, mutta tuotanto on vähitellen elpymässä. Rakentamisen suhteellisen hyvä suhdanne
tilanne on näkynyt lasivillan ja rakennuslasin
tuotannossa.
Vuonna 2020 bussien ikkkunalasien kysyntä romahti, kun julkinen liikenne hiljeni eivätkä
turistibussit liikkuneet. Suurimman ajoneuvolaseja valmistavan yrityksen, Pilkington Automotive
Finland Oy:n, liikevaihto putosi yli 40 prosenttia.
Yritys irtisanoi ja lomautti henkilöstöään. Vuoden
2021 aikana ajoneuvolasien tuotanto ja työllisyys
palautuvat osittain.
Ajoneuvolasin tuotannon kapasiteetti pieneni
Suomessa, kun Saint Gobain -konserni lakkautti
vuoden 2020 lopussa Ihoden tehtaansa. Saint
Gobain Finland Oy jatkaa lasivillan tuotantoa
Hyvinkäällä ja Forssassa. Tehtaiden tuotanto
kasvaa tänä vuonna rakentamisen hyvien suhdanteiden vetämänä.
Turva-, eristys- ja muun rakennuslasin tuotanto
kytkeytyy sekin rakentamiseen. Useat alan yritykset myyvät laseja esimerkiksi ikkunoiden ja
lasitusten valmistajille. Tällöin myös vuodenajoilla
on vaikutusta, sillä lasitusten tekeminen hiljenee
talvisin. Alan yrityksiä ovat muun muassa Best
Glass Oy ja Lasimies Oy, jolla on myös ajoneuvolasien tuotantoa.
Fiskars Group Oyj:n Iittalan lasitehtaalla valmistetaan lasiesineitä kulutuskäyttöön. Tehtaan
tuotanto ja työllisyys ovat kasvaneet vuoden
2021 aikana, ja hyvä kehitys näyttää jatkuvan.
Fiskars-konsernin kattaustuotteiden, kuten lasien, maailmanlaajuinen myynti on noussut yli
korona-aikaa edeltävän tason. Kiinan markkinat ja
verkkokaupan lisääntyminen ovat kasvun takana.

Taulukko 34

Ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020e*

2021e*

2022e*

Liikevaihto

-15 %

+5 %

+2 %

Työllisyys

-10 %

+2 %

+0 %

Kuvio 23
Kuvio 4.7.
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Fiskars Finland Oy Ab

637

782

782

Pilkington Automotive konserni

78

460

460

Jaakko-Tuote Oy

16

155

155

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy *

37

88

88

Saint-Gobain Glass Finland Oy

16

84

84

Finn Lamex Safety Glass Oy

8

79

79

Lasimies konserni

6

46

46

Rakla Tampere Oy

6

43

43

Ei saatavana

Ei saatavana

Ei saatavana

9

Ei saatavana

Ei saatavana

Best Glass konserni

Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset
* Sopimusala: Tekstiili- ja muotiala
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Tambest Glass Solutions Oy

36

19

Lähde:
Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
Lähde:Tilastokeskus,
Tilastokeskus

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

Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta, Autonrengasala

Tuotteet/palvelut:

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

Tärkeimmät asiakkaat:

Yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2020:

16 583 (-2 %)

Liikevaihto 2020:

12,5 miljardia euroa (ei muutosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 2 398 (+1)
Kannattavuus 2020:

Nettotulos 2,1%, tyydyttävä

Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto

Kuvio 4.8 (Moottoriajoneuvojen kauppa)

Sopimusalat:

Kauppa ja liikevaihto,
trendisarjat (2015=100)
Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta,
Autonrengasala

Tuotteet/palvelut:

Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen
huolto, mekaaninen- ja vauriokorjaus 		
140
140
sekä varustelu, renkaiden korjaus

Tärkeimmät asiakkaat:

Yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2020:

15 836 (+5 %)

Liikevaihto 2020:

3,0 miljardia euroa (-2 %)

Yritysten lukumäärä 2020: 6 060 (+100)
Kannattavuus 2020:
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Lähde: Tilastokeskus

Koronavuonna 2020 uusien autojen myynti jäi
ennätyksellisen alhaiseksi. Käytettyjen autojen
ja matkailuautojen myynti sen sijaan lisääntyi
kotimaanmatkailun kasvaessa. Huoltojen ja korjausten kysyntä hiipui, koska autoilla ajettiin
aikaisempaa vähemmän. Vuosi oli käytännössä
lumeton Etelä-Suomessa. Tämä osaltaan vähensi
rengasliikkeiden myyntiä sekä kolarikorjaamoiden
työmäärää. Toisaalta työllisten määrän suhteen
koronatilanteen vaikutus oli moottoriajoneuvojen
kaupassa maltillinen: laskua 2 prosenttia.
Vuosi 2021 on kuitenkin kulunut toimialalla suotuisimmissa merkeissä. Kuluvan vuoden kolmen
Kuvio 24
Kuvio 4.8 (Moottoriajoneuvojen
kauppa)
Moottoriajoneuvojen
kauppa

ensimmäisen vuosineljänneksen (Q1–Q3/2021)
aikana uusia henkilöautoja (pl. matkailuautot)
rekisteröitiin 6 prosenttia enemmän kuin vastaavalla aikavälillä 2020. Toisaalta uusien autojen myynti oli syyskuun lopussa vielä kaukana
(-12 %) vuoden 2019 saman ajankohdan luvuista.
Uusien raskaiden ajoneuvojen kohdalla tilanne on
samanlainen. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen (Q1–Q3/2021) aikana myynti on lisääntynyt
(+11 %) verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan (Q1–Q3/2020). Samanlainen vuosivertailu
osoittaa, että raskaiden ajoneuvojen myynti oli edelleen selvästi jäljessä (-15 %). Kaikkiaan henkilö- ja
Kuvio 25
Kuvio 4.9 (Moottoriajoneuvojen korjaus ja huolto)
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hyötyautojen myynnin määrä tulee jäämään tänä
vuonna korona-aikaa edeltävää tasoa alemmas.

KOMPONENTTIPULA LEIKKAA UUSIEN AUTOJEN
MYYNTIÄ
Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen ja koti
talouksien säästämisaste ovat kasvaneet huomattavasti. Ulkomaanmatkailu on lisääntynyt hitaasti.
Kuluvana vuonna ostohalujen arvioidaan kohdistuvan kulutushyödykkeisiin ja tavarahankintoihin,
kuten autoihin. Uusille autoille on siis nyt selvästi
viimevuotista enemmän kysyntää.
Syksyllä 2021 on komponenttipula kuitenkin
hidastanut autotuotantoa – ja tämän myötä niiden
kauppaa. Uusien autojen toimitusajat ovat pidentyneet huomattavasti. Tämän vuoksi käytettyjen
autojen hinnat ovat nousseet. On kuitenkin todennäköistä, että komponenttipula vain viivästyttää uusien autojen hankintaa pitkällä aikavälillä.
Korjaamotoimintaan ja rengasmyyntiin komponenttipula ei vaikuta.

MONENLAISTA KÄYTTÖVOIMAA TARJOLLA
Viimeisimmät poliittiset päätökset vauhdittavat
vähäpäästöisten autojen tuotantoa ja hankintaa.
EU:n päästövähennystavoitteet ja toimet tekevät
sähkö- ja hybridiautoista entistä houkuttelevampia
valmistajille ja ostajille. Suomen hallituksen päätös
täyssähköautojen autoveron poistosta lokakuun
2021 alusta lähtien ohjaa osaltaan kulutusta sähköiseen suuntaan.
Suomalaisten halukkuus hankkia vaihtoehtoisella käyttövoimalla kulkeva auto kasvaa. Danske
Bankin Autobarometrin mukaan syyskuussa 2021
lähes puolet auton hankintaa suunnittelevista harkitsi sähkö-, hybridi- tai kaasuauton ostamista.
Vuotta aikaisemmin osuus oli vajaat 40 prosenttia.
Suomen autokanta uusiutuu kuitenkin verrattain
hitaasti. 2020-luvulla perinteiset bensa- ja diesel
autot ovat käytössä entiseen tapaan.
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Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
Työllisyys

2020

2021e*

2022e*

-2 %

+1 %

+1 %
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020

Oy Veho Ab

Liikevaihto
M€

Henkilöstöä
Suomessa

1 112

1 444

K Auto Retail Oy

654

1 057

Kauppahuone Laakkonen konserni

525

835

Vianor Oy

114

666

E. Hartikainen Oy

204

662

Scania Suomi Oy

286

631

Wetteri yhtiöt konserni

293

572

Käyttöauto Oy

328

560

Rinta-joupin autoliike Oy

421

534

Länsiauto konserni

309

477

Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä
M€ Suomessa
Raskone Oy

67

497

Incar Oy

52

325

Autoklinikka-yhtiöt Oy

49

308

Atoy Power Oy

28

212

Semaster Oy

23

190*

VAK Huoltopalvelut Oy

19

173

Assistor – Uuttera Oy

20

127

Suomen Autohuolto Oy

13

90

9

84

12

80

Oilpoint Finland Oy
Alppilan Autohuolto Oy

TEKNOLOGIAN MURROS NÄKYY
KORJAAMOISSA JA MYYNNISSÄ

Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Vuoden 2019 tieto

Autokauppa- ja korjaamotoiminta on tietokoneistunut viime vuosina. Korona-aika vauhditti kehitystä entisestään, kun suora asiakaspalvelu vaikeutui. Yhteydenpito tapahtuu entistä yleisemmin
sähköisten sovellusten kautta. Osa toiminnoista
on siirretty asiakkaille itselleen. Esimerkiksi ajanvaraukset hoituvat itsepalveluna. Ne yritykset ja
työntekijät, jotka pysyvät muutoksessa mukana
ovat etulyöntiasemassa.

Autokaupan ja korjaamoiden henkilöstöltä edellytetään monipuolista palveluosaamista, jossa tarvitaan tietoteknisiä taitoja. Auto
myyjän täytyy esimerkiksi osata selittää asiak
kaalle, miten auton Bluetooth-järjestelmä toimii.
Korjaajan on entistä useammassa tapauksessa
osattava tehdä sähköautojen vikadiagnooseja. Etänä suoritettavat päivitykset ja kor
jaukset vaativat osaltaan vahvaa osaamista.
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4.9. MUU VALMISTUS
TIMO EKLUND JA VELI-PEKKA HEINO

Kemian sektoriin kuuluvat keramiikan ja jalometalli
tuotteiden valmistus. Näiden alojen tuotannosta ja
työllisyydestä ei ole saatavana erikseen tilasto
tietoja toimialoittain. Keramiikan valmistus sisältyy lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimukseen. Jalometallituotteiden valmistus puolestaan
kuuluu jalometallialan työehtosopimuksen piiriin.
Sektorin sopimusaloja ovat myös harja- ja
sivellin
a lat ja veneenrakennusteollisuus. Näitä pieniä sopimusaloja ei ole erikseen tilastoitu
Tilastokeskuksen toimialaluokituksissa. Siksi niistä
ei ole saatavana tilastotietoja. Veneenrakennus
teollisuutta on käsitelty luvussa 3.8.

KERAMIIKKATEOLLISUUS
Pentik Oy:n tehtaassa Posiolla valmistetaan muun
muassa keraamisia lautasia, mukeja ja koristeesineitä. Tehdas on ainoa suuren mittakaavan
käyttökeramiikan tuotantolaitos Suomessa. Tosin
suurin osa Pentikin liikevaihdosta tulee muusta
kuin keramiikasta. Yrityksen liikevaihto romahti
koronavuonna 2020. Tänä vuonna tuotanto ja työllisyys ovat kasvaneet. Jatkossa Pentikin kasvu on
isolta osaltaan riippuvainen siitä, miten vienti ja
verkkokauppa lähtevät vetämään.
Tulikivi Oyj valmistaa tulisijoja, kiukaita ja sisustuskiviä. Yrityksen liikevaihto on junnannut
paikallaan vuosikausia, mutta vuoden 2021 aikana
se on kasvanut noin 20 prosentin vauhdilla. Tulikivi
on hyötynyt siitä, että ihmiset ovat korona-aikana
panostaneet kotien ja loma-asuntojen remontointiin
ja sisustukseen. Se on lisännyt yrityksen tuotteiden
myyntiä sekä Suomessa että Keski-Euroopassa.
Tulikivi suunnittelee edelleen talkkikivilouhoksen ja
-rikastamon perustamista, kuitenkin investoinnin
ympäristövaikutusten arviointi on kesken.
Geberit Production Oy kuuluu monikansalliseen Geberit-konserniin. Sen tehtaalla Raase
porissa valmistetaan wc-istuimia ja pesualtaita.
Tehtaan juuret ovat Arabian posliininvalmistuksessa.
Raaseporin tuotantotiloihin tehdään parhaillaan
isoja investointeja. Saniteettiposliinin kysyntä riippuu rakentamisen ja remontoinnin suhdanteista.
Tällä hetkellä tuotannon ja työllisyyden tilanne
on tasaisen hyvä.

JALOMETALLIALA
Jalometallialan keskeiset yritykset ovat Kalevala
Koru Oy, Kultakeskus Oy ja Saurum Oy. Näiden
teollisen mittakaavan toimijoiden lisäksi alalla on
suuri joukko pieniä kultasepänpajoja, joista osalla
on palkattua henkilöstöä. Alan tärkein sesonki on
joulu. Joulumyynnistä on tulossa vilkas ja yrityksissä on tällä hetkellä hyvin töitä. Korujen ja
kultasepäntuotteiden tuottajahinnat ovat nousseet
12 prosenttia viime vuodesta. Toisaalta myös yritysten kulut ovat kasvaneet raaka-aineiden kallistumisen myötä.
Perinteisempien korujen lisäksi Saurum tuottaa
myös terveysteknologiaksi luettavaa AiVoni-korua.
Koru seuraa sydämen lyöntejä ja ennakoi rytmihäiriöitä. Saurum valmistaa AiVonia yhteystyössä
terveysteknologiayritys Heart2Save Oy:n kanssa.
Molempien yritysten kotipaikka on Kuopio.
Saurumin korut käyvät hyvin kaupaksi. Valoisien markkinanäkymien rohkaisemana Kuopion
tuotantolaitoksella on aloitettu tuotannon kasvattamisen mahdollistavia uudelleenjärjestelyjä.

KEMIAN SEKTORI
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5. Puuteollisuudessa kysyntä 			
		työntekijöistä kovenee
MIKA KÄRKKÄINEN JA TIMO EKLUND

5.1. TUOTANTO JA TYÖLLISYYS
PUUTUOTESEKTORILLA
Puuteollisuus kärsi jonkin verran koronavuodesta
2020. Tuotanto ja työllisyys putosivat molemmat
pari prosenttia. Puutuotteiden valmistuksessa tilanne alkoi parantua loppusyksystä 2020 ja huone
kalujen valmistuksessa keväästä 2021. Lähitulevaisuus näyttää hyvältä: puuteollisuuden tuotanto
kasvaa vuosina 2021 ja 2022. Molempien toimialojen
työllisyys paranee tänä vuonna. Työllisyyden paraneminen jatkuu puutuotteiden valmistuksessa
vuonna 2022 mutta pysähtyy huonekalujen valmistuksessa.
Rakentaminen on puuteollisuuden tärkein
ajuri. Rakentaminen väheni Suomessa vuonna
2020 mutta kasvuun päästiin heti alkuvuonna
2021. Näkymät ovat hyvät edelleen vuonna 2022.
Liike- ja toimistorakennusten lisäksi tehdään myös
teollisuus- ja varastorakennuksia. Myös pientalojen rakentaminen vilkastuu. Korjausrakentaminen
yleistyy parin heikomman vuoden jälkeen.
Vuonna 2020 Suomen metsiä hakattiin yhteensä 66 miljoonaa kuutiota ja raakapuuta tuotiin
11 miljoonaa kuutiota. Venäjä on ilmoittanut uusista
raakapuun vientikielloista, mutta niiden vaikutuksista ei ole vielä selvyyttä. Vuonna 2021 hakkuut palautuvat 72 miljoonaan kuutioon eli vuoden
2019 tasolle.
Tukkipuun kantohinnat ovat nousseet kysynnän kasvaessa. Kuusi- ja mäntytukin hinnat ovat
vuodessa nousseet (+12 %). Puutuoteteollisuuden
tuottajahinnat lähtivät vuoden 2021 alusta rajuun
nousuun: elokuussa hinnat olivat nousseet selvästi (+47 %). Tämä on näkynyt osaltaan rakennus
tarvikkeiden hinnoissa: elokuussa 2021 hinnat
olivat korkeammat (+12 %) kuin vuotta aiemmin.
Ylenpalttinen hinnannousu voi lopulta hillitä
rakentamista. Huonekalujen valmistuksen tuottaja
hinnat ovat nousseet maltillisesti.
Sahatavaran valmistus on lisääntynyt sen suurimmissa tuottajamaissa eli Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Kanadassa. Suomessa sahattavan tavaran
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Liikevaihdon vuosimuutokset, 2020 koko vuosi ja
2021 tammi-kesäkuu
Liikevaihdon vuosimuutos, %
2020

2021
tammi-kesäkuu

Teollisuuden liikevaihto

-5,7

5,5

Puutuotteiden valmistus

-2,7

26,8

Huonekalujen valmistus

-6,7

-1,4

Lähde: Tilastokeskus
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Puutuoteteollisuuden toteuma ja keskeiset ennusteet (e*)
2020

2021e*

2022e*

Tuotannon määrän muutos, %

-3

6

2

Työllisyyden muutos, %

-2

2

1

Työtuntien muutos, %

-2

3

1

Tuottavuuden muutos, %**

-1

3

1

** Tuotanto työtuntia kohden

kysyntä on kasvanut eritoten Euroopassa. Juurisyitä kasvuun ovat olleet elvytyksen vauhdittaman rakentamisen lisäksi myös puurakentamisen
suosion kasvu.
Sahatavaran vienti kasvaa tänä vuonna. Vanerin kysyntää kohottaa rakentamisen hyvä vire. Vaneria käytetään myös pakkausmateriaalina, joten
kysyntää nostaa auto- ja kuljetusvälineteollisuuden
tuotannon palautuminen. Erityisesti havuvanerin
vienti kasvaa tänä vuonna.

SUHDANNEKYSELYN TULOKSET
Lokakuussa toteutetun suhdannekyselyn vastauksista käy ilmi, että puutuotesektorin työpaikoilla
on tuotanto lisääntynyt ja työllisyys kohentunut.
Tuotanto vaikuttaa lisääntyvän ja työllisyys kohenevan myös lähitulevaisuudessa, vaikkakin
kasvuvauhti näyttää hidastuvan. Puutuotesektorin
PUUTUOTESEKTORI
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Kuvio 26

Puuteollisuuden näkymät (n=122)
Puu
Työllisyys: Edelliset 3 kk

2%
7%

45 %

1%
Työllisyys: Tulevat 3 kk
11 %
1%
Tuotanto: Edelliset 3 kk 5 %
2%
Tuotanto: Tulevat 3 kk
12 %
0

26 %

20 %

59 %

25 %

39 %

20

60

Pysyy ennallaan
Paranee jonkin verran

11 %
1%

34 %
40

Heikkenee jonkin verran

5%

45 %

52 %

Heikkenee paljon

80

Paranee paljon
Lähde: Teollisuusliiton
suhdannekysely Q4/2021

100 (%)

Lähde: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö, suhdannekysely lokakuu 2021
pääluottamusmiehistä suhdannekyselyyn vastasi
122. Vastausprosentti oli erittäin hyvä (56,5 %).

SAHAINVESTOINNIT VIRKISTYNEET
Sahatavaran valmistuksessa
ovat suuremmat inErityis
vestoinnit olleet harvinaisia viime vuosina. Tuo1%
tantoa on pikemminkin
ajettu alas. Esimerkiksi
Työllisyys: Edelliset 3 kk 7 %
46 % vuonna 2019
Stora Enso lakkautti Kiteen sahan
ja UPM-Kymmene Lappeenrannassa sijaitsevan
Työllisyys: Tulevat 3 kk 6 % 8 %
51 %
Kaukaan sahan toisen sahalinjan keväällä 2021.
2%
Investointien
vuoksi
sahojen kilpailu11 %
38 %
Tuotanto:
Edelliset 3 kkvähäisyyden
kyky on heikentynyt.
4 % Tilanne on nyt muuttumassa.
Sahatavaran
valmistuksen
kirkastuneet
näkymät
Tuotanto: Tulevat 3 kk
13 %
43 %
ovat parin vuoden
aikana
konkretisoituneet
mit0
20
40
60
taviksi investointihankkeiksi.
Lähde:Fibre
Teollisuusliiton
tutkimusyksikkö,
suhdannekysely
Metsä
Oy rakentaa
Raumalle vienti
sahaa.
Pystytettyihin tehdashalleihin asennetaan jo koneita ja laitteita. Rauman 200 miljoonan euron investointi painii omassa kokoluokassaan. Sen lisäksi on
käynnissä ja vireillä lukuisia kymmenien miljoonien
eurojen arvoisia hankkeita.
Haadex Oy:n uusi sahalaitos valmistui keväällä
2021 Utajärvelle, ja jatkoinvestointeja suunnitellaan. Veljet Kuusisto Oy rakentaa entisen sahalinjan
viereen uutta Laitilassa. Kuhmo Oy on ilmoittanut uudistavansa Kuhmon sahan pääsahalinjan.
Versowood Oy uusii toisen sahalinjan ja rakentaa lajittelulaitoksen Heinolan sahallaan. Tervolan
Saha ja Höyläämö Oy uudistaa Tervolan saha
laitoksensa. Koskisen Oy on päättänyt korvata
entisen sahalaitoksen uudella Kärkölässä. Junnikkala Oy suunnittelee sahan rakentamista Ouluun.
Keitele Timber Oy suunnittelee uudistavansa toisen
Keiteleen sahansa sahalinjoista.
Muitakin investointihankkeita on tekeillä. Il
miön taustalla on puurakentamisen suosion kasvu
ilmastosyistä. Investointien avulla Suomen sahateollisuus nykyaikaistuu, ja samalla sahaamisen
tuottavuus ja kansainvälinen kilpailukyky paranevat.

kasvuturpeen sekä aktiivihiilen valmistus turpeesta. Turpeennosto puolestaan kuuluu turvetuotanto
alan työehtosopimuksen piiriin. Sopimusalan
merkittävin työnantaja on Neova-konserni (Vapo).
Vapo-konsernin liikevaihto tilikaudella 2020
oli 545 miljoonaa euroa, josta noin puolet syntyy
Suomessa. Konserni työllisti 1 020 henkilöä, joista yli puolet Suomessa. Huhtikuusta 2021 Neova
41 % toimintaa
5 %jatkanut yritys
Heikkeneevalmistaa
paljon
Oy:nä
erilaisia
Heikkenee
jonkin verran
bioteollisuuden tuotteita. Ilomantsin
aktiivihiili
27 %
8%
Pysyy ennallaan
tehdas on käynnistynyt. Keväällä
2021 yhtiön liike
Paranee jonkin
verran
toiminnan
painopiste
on
siirtynyt
energiaturpeesta
41 %
8%
enemmän kasvuturpeen
valmistukseen.
Paranee paljon
3%
Päästöoikeuden
hinnan
noustua energiaturpeen
37 %
käyttö
väheni
viidenneksellä
vuonna 2020. Vapo
80
100 (%)
on myynyt kolmessa vuodessa 300 neliökilometriä
lokakuu
2021
maitaan.
Kuvio1127
Kuvio
Puutuoteteollisuuden
investoinnit,
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Lähde: Tilastokeskus

Lähde: Tilastokeskus
Kuvio1228
Kuvio

Puutuoteteollisuuden
kannattavuus
ja omavaraisuusaste,
%
Puutuoteteollisuuden
kannattavuus
ja omavaraisuusaste,
%
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MUUT SOPIMUSALAT
Puutuotesektoriin kuuluu Bioteollisuuden sopimus
ala. Sitä ei ole tilastoitu Tilastokeskuksen toimialaluokituksissa. Alaan kuuluu pellettien, poltto- ja
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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 2020:

21 100 (-3 %)

Tuotanto 2020:

6,1 miljardia euroa (-3 %), (5 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

7,2 miljardia euroa (-3 %), (5 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 1 553 (-92)
Tavaravienti 2020:

2,00 miljardia euroa (-6 %), (3 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Japani, Saksa, Iso-Britannia, Egypti, Ruotsi, Alankomaat, Kiina, Ranska ja Viro

Kannattavuus 2020:

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

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 66,5 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

MIKA KÄRKKÄINEN
Puutuotteiden valmistus on heikon korona-ajan
jälkeen lähtenyt odottamattomaan nousukiitoon.
Toimialan tuotanto kääntyi syksyllä 2020 kasvuun. Se oli tammi-elokuussa 2021 selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin ja myös suurempi kuin
samana ajankohtana vuonna 2019.
Rakentaminen kasvaa tänä ja ensi vuonna, mikä luo kysyntää sahatavaralle, vanerille,
talopaketeille ja rakennustarvikkeille. Tammielokuussa 2021 myönnettiin enemmän rakennuslupia (+8 %) ja aloitettiin useampia rakennus
hankkeita (+6 %) kuin vuotta aiemmin. Puu
tuotteiden tuottajahinnat olivat elokuussa 2021
nousseet huomattavasti (+47 %) vuoden alusta.
Toimialalla on vireillä useita investointihankkeita.
Pörssiyhtiöistä Stora Enso Oyj valmistaa Suomessa sahatavaraa ja UPM-Kymmene Oyj sahatavaraa ja vaneria. Näiden suuryritysten pää
tuotteita ovat sellu ja paperi. Yritykset ovat tehneet keväästä alkaen huipputulosta.
Toimialalla on merkittävän kokoisia ulko
maalais
o misteisia yrityksiä. Itävaltalainen
Binderholz Nordic Oy valmistaa sahatavaraa
Nurmeksessa ja Lieksassa, jossa valmistetaan
myös liimapalkkeja. Yrityksen liikevaihto tili
kaudella 2020 oli 101 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli 243. Liikevaihto kasvoi viime tilikaudesta.
Vuoteen 2016 asti liiketoimintojen nimenä oli Vapo
Timber Oy.
Tammi-heinäkuussa 2021 toimialan tavaraviennin arvo kasvoi selvästi vuodessa (+46 %)
ja kahdessa vuodessa (+21 %). Kasvu johtui sekä tavaramäärien että vientihintojen noususta.
Vienti kasvoi Iso-Britanniaan, Saksaan, Egyptiin
ja Ranskaan. Vienti väheni Kiinaan. Havuvaneria
on mennyt hyvin kaupaksi vientiin.
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Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-3 %

+6 %

+2 %

Työllisyys

-3 %

+2 %

+1 %

Kuvio 29
Puutuotteiden
valmistus,
Kuvio 5.2 (Puutuotteiden
valmistus)
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
UPM Plywood Oy
Metsä Fibre Oy

387

1 310

1 310

1 826

1 330

1 210

Harjavalta konserni

452

1 130

1 110

Versowood Group konserni

354

780

770

Koskitukki konserni

220

900

760

Pihla Group Oy

126

600

600

PRT-Forest konserni

136

550

540

Keitele Forest konserni

292

520

520

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
PUUTUOTESEKTORI
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5.3. HUONEKALUJEN VALMISTUS
Sopimusalat:

Puusepänteollisuus, Teknologiateollisuus

Tuotteet:

Huonekalut ja kalusteet

Tärkeimmät asiakkaat:

Kotitaloudet ja rakentaminen

Henkilöstön määrä 2020:

7 400 (+1 %)

Tuotanto 2020:

Tietoa ei saatavana

Liikevaihto 2020:

1,3 miljardia euroa (-7 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 801 (-8)
Tavaravienti 2020:

0,15 miljardia euroa (-17 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Ruotsi, Yhdysvallat, Saksa, Norja, Belgia ja Sveitsi

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 2,1 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 43,8 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

TIMO EKLUND
Korona-aika lisäsi varsinkin koti- ja mökkiremonttien määrää. Tämä kiihdytti muun muassa keittiö
kalusteiden kysyntää. Tästä huolimatta huone
kalujen tuotantoa, vientiä ja myyntiä seuraavat
tilastot viestivät varsin apeasta kehityksestä.
Tammi-elokuussa 2021 alan tuotanto on Tilastokeskuksen mukaan jopa supistunut vuositasolla.
Kysynnän lisääntyminen on johtanut pikemmin
toimitusaikojen pidentymiseen kuin tuotannon
kasvuun. Pieni osa kysynnän kasvusta on kanavoitunut tuontituotteisiin. Tuonti on lisääntynyt
(+1 %) tammi-elokuussa. Suomalaiset tuottajat
ovat pärjänneet heikommin vientimarkkinoilla,
sillä vienti on jatkanut laskuaan.
Huonekaluteollisuus ei vielä kesälläkään päässyt kiinni teollisuuden yleiseen kasvuvireeseen.
Yhtenä syynä oli alan tehtaiden perinteinen kesäsulku. Tuotantoa ei pyöritetä monissa yrityksissä
kesätyöntekijöiden avulla, vaan tapana on sulkea
tehtaat heinäkuuksi. Loppuvuonna huonekalujen
tuotanto piristyy.
Martela Oyj valmistaa toimistoihin ja oppi
laitoksiin kalusteita ja tuottaa niihin liittyviä palveluita. Yritys on kärsinyt etätyönteon ja koti
opiskelun yleistymisestä. Liikevaihto oli vuoden
2021 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla neljänneksen pienempi kuin ennen epidemiaa vuonna 2019.
Suomessa yrityksen henkilöstömäärä on vähentynyt 430:stä 350 henkilöön kahdessa vuodessa.
Työnteon uudet tuulet lisäävät Martelan tuotteiden kysyntää. Työpisteisiin ja muuhun tilankäyttöön liittyvät investoinnit kasvavat hybridi
mallissa, jolloin osa työpäivistä tehdään etänä
ja osa toimistolla. Yrityksille tuotteitaan myyvä
Martela hyötyy lähivuosina lisäksi asiakasyritysten hyvästä maksukyvystä.
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Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

Tuotanto

-5 %e*

+4 %

+2 %

Työllisyys

+1 %

+2 %

+0 %
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Isku-Yhtymä konserni

138

706

706

Martela konserni

88

451

375

Novart Oy

85

357

357

Puustelli Group konserni

87

348

348

Framery Oy

68

270

270

Lappset Group Oy **

57

413

200*

Treston Group konserni

41

251

193

Topi-Keittiöt Oy

40

154

154

Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset
* Tieto yrityksen kotisivulta
** Toimiala: Urheiluvälineiden valmistus
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2022e*

6. Erityisaloilla kehnot työehdot 		
		tuottavat työvoimapulaa
ROLLE ALHO, TIMO EKLUND JA VELI-PEKKA HEINO

6.1. TUOTANNON JA TYÖLLISYYDEN
KEHITYS ERITYISALOILLA
Erityisalojen sektori koostuu niinkin erilaisista
toimialoista kuin maa- ja metsätalous, tekstiili- ja
vaateteollisuus ja media-ala. Toimialojen luonne ja
historia eroavat toisistaan melkoisesti, joten sen
vuoksi sektorista ei ole mielekästä tehdä yhteistä
ennustetta.
Alkutuotannon aloilla nykytilanne ja näkymät
ovat kaksijakoiset: Metsätalouden ja puunkorjuun
tilannetta voi pitää erittäin hyvänä, kun puulle on
menekkiä. Maatalousalat kärsivät tänä vuonna
heikoista sadoista ja kohoavista kustannuksista.
Turkistuotannon osalta näkymät ovat kirkastuneet parin vuoden takaisista synkistä tunnelmista. Turvetuotannon tilannetta voi luonnehtia
katastrofaaliseksi.
Suomen tekstiili- ja vaateteollisuuden pärjääminen globaalissa kilpailussa piilee innovaatioissa, vastuullisuudessa, laadussa ja onnistuneessa
markkinoinnissa. Vaatealan yrityksille verkko
kaupan onnistuminen on elinehto. Suomessa löytyy osaamista, jota tarvitaan kestävän kehityksen
periaatteilla valmistettujen kuitujen ja tekstiilien
tuotannossa. Käynnissä onkin useita kiinnostavia
hankkeita, joiden tarkoituksena on luoda uusia
innovaatioita tekstiili- ja vaateteollisuuteen.
Tekstiili- ja vaatealojen yritysten haasteena on
tällä hetkellä pula osaavista työntekijöistä.
Viestintäaloilla valttia on kaikki digitaalinen.
Vaikka mainonnan ja markkinoinnin piristyminen
vuoden 2021 aikana tuo töitä myös kirjapainoihin,
niin painoviestinnän tuotanto ja työllisyys jatkavat laskutrendillään. Painopaperin nopea hinnan
nousu syksyllä 2021 ei helpota painajien tilannetta.
Varhaisjakelulle elinvoimaa tuo uusi jakotavara
kuten paketit ja kirjeet.

Useilla sektorin toimialoilla on pula työvoimasta. Syynä on ennemminkin työehtojen heikkous
kuin liiketoiminnan kasvu. Pesuloissa, jakelussa,
viherrakentamisessa ja monilla alkutuotannon aloilla työstä maksetaan vähän, mikä pahentaa työ
voimapulaa. Yrityksissä tämä näkyy työvoiman
alituisena vaihtuvuutena. Työntekijöiden matala järjestäytymisaste on yhteinen ongelma näillä aloilla.

MAATALOUSALAT
Maataloudessa kesän 2021 satokausi ei ollut kehuttava. Sato jäi monilta osin tavanomaisesta
tasosta, kun sateista kevättä seurasi kuiva ja
kuuma kesä. Myös lihantuotanto on laskenut
edellisvuodesta. Erityisesti sianlihan tuottajilla
on ollut ongelmia tuotantomäärissä, kun possua
ei ole mennyt kaupaksi.
Tuotantomääriä suurempi huoli on maatalouden
kannattavuus, joka on jo entuudestaan heikolla
tasolla. Tämänhetkinen ahdinko uhkaa monien
maatilojen jatkoa. Vaikka ruoan hinta on nousemassa, se ei juuri näy tuottajien kukkarossa.
Lisäksi energian, kuljetusten, lannoitteiden ja
muiden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet.
Kasvihuone- ja siipikarjatilojen kannattavuus on
keskimääräistä parempi.
Maa- ja metsätalous työllistävät runsaasti
kausityövoimaa, josta enemmistö tulee muualta
töihin Suomeen. Viime kesän kasvukaudella oli
yhä vaikea saada riittävästi työntekijöitä maa- ja
metsätiloille töihin. Korona-ajan rajoitteet hillitsivät työntekijöiden liikkuvuutta työn perässä.
Viranomaistoimintaa on terävöitetty ulko
maisen kausityövoiman osalta. Tämä koski
työntekijöiden maahan saapumista ja säällisten
työolojen turvaamista. Tästä huolimatta ongelmista ei ole täysin päästy eroon, vaan esimerkiksi asumisoloissa on yhä vakavia puutteita.

ERITYISALOJEN SEKTOR I
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Maatalouden kausityöntekijät tulevat etupäässä
EU:n ulkopuolelta, jolloin he tarvitsevat työluvan.
Tämä parantaa viranomaisten mahdollisuuksia
työolojen valvontaan.

TURKISTUOTANTO
Turkistuotannon tilanne on parantunut parin vuoden aikana nopeasti. Kansainvälinen kilpailu on
vähentynyt, kun monissa maissa turkistarhausta on vähennetty tai lopetettu. Koronaepidemia
toimi vahvana vedenjakajana tässä kehityksessä.
Tanskassa ja Hollannissa miljoonia eläimiä jouduttiin lopettamaan koronaviruksen levittyä tarhoille.
Näissä maissa turkistuotanto ei palaa entiselleen.
Suomen parantuneesta tilanteesta kertoo se,
että ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana turkis
nahkoja vietiin etenkin Aasiaan, yhteensä 200 miljoonaa euron arvosta. Viennin arvo oli 20 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019 eli ennen korona
pandemiaa.

TURVETUOTANTO
Säät suosivat turpeennostoa vuonna 2021. Muita hyviä uutisia ei alalta ole kuulunutkaan.
Turpeennosto jäi vähäiseksi tänä vuonna. Verot ja
päästökaupan kustannukset ovat tehneet turpeen
poltosta useimmissa tapauksissa kannattamatonta. Siirtymävaihe on hankala: hallituksen alalle
lupaamat tukimiljoonat eivät ehdi lieventämään
tuottajien ahdinkoa tänä vuonna, koska EU ei ole
vielä hyväksynyt Suomen esittämää tukimuotoa.
Kasvu- ja kuiviketurpeelle olisi kysyntää koti
maassa ja vientimarkkinoilla. Ongelmana on se,
että yleensä kasvu- ja kuiviketurvetta pystytään
tuottamaan kannattavasti ainoastaan energia
turpeen noston yhteydessä. EU:ssa kaavaillaan
myös näiden turvelaatujen kieltämistä.

MEDIA-ALALLA PAINOVIESTINNÄN PAINO
PIENENEE
Mainospaikkojen myyminen lehdissä, nettisivuilla,
radiossa ja muissa medioissa tuo kustantajille jopa viidenneksen liikevaihdosta. Mediamainonnan
määrä laski rajusti koronakriisin alettua, eikä se ole
noussut kuopastaan vielä syksyllä 2021. Samaan
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aikaan digitalisoituminen on jatkunut. Esimerkiksi
Sanoma Oyj:n digitaalisten mainosten myynti on
noussut suuremmaksi kuin painettujen mainosten.
Painomedian osuus mainosrahoista on ylipäätään
laskussa, eikä se palaudu vuoden 2019 tasolle.
Kehitys kulkee käsi kädessä painettujen
sanoma- ja aikakauslehtien levikin vähenemisen
kanssa. Se pienentää painoviestinnän osuutta
kustantajien liiketoiminnassa. Yksi osoitus tästä
on Ilkka-Yhtymä Oyj:n päätös luopua omasta
sanomalehtipainosta. Alma Media Oyj on vähentänyt painoviestintää liiketoiminnastaan järjestelmällisesti vuosi vuodelta, mikä on osaltaan
parantanut konsernin kannattavuutta. Alman
digipalveluiden myynti on kasvanut kohisten
vuoden 2021 aikana, ja erityisesti konsernin työnhakupalvelujen käyttö on lisääntynyt. Sanomakonsernissa kehitys on samansuuntainen: lehtien
ja viihdepalveluiden digitilausten määrä on jatkanut kasvuaan vuonna 2021.
Keskisuomalainen Oyj on viime vuosina laajentunut ostamalla alueellisia uutismedioita.
Syyskuussa 2021 Keskisuomalainen osti Hämeen
Sanomat -konsernin, joka julkaisee lehtiä KantaHämeen alueella. Myös alueella toimivat varhais- ja
suorajakeluyhtiöt siirtyvät uudelle omistajalle, ja
kaupan jälkeen Keskisuomalainen-konserni työllistää noin 4 500 jakajaa.
Korona-aika on kohdellut kirjakustantajia hyvin. Sähköisten kirjojen myynti lähti kriisin alettua
nopeaan kasvuun, joka on jatkunut 25 prosentin
vauhdilla vuoden 2021 aikana. Myös painettujen
kirjojen myynti on pysynyt kasvu-uralla.

ERITYISALOJEN SEKTORIN MUUT SOPIMUSALAT
Erityisalojen sektoriin kuuluvan viher- ja ympäristö
rakentamisalan näkymät ovat hyvät. Asuntojen
rakentaminen on vilkasta, ja ostajat vaativat varsinkin uusilta asuinalueilta viihtyisiä viheralueita
ja pihoja. Muista asuinalueista erottuva ympäristö
nostaa asuinalueen statusta ja hintaa. Laadukas
ympäristö puolestaan nähdään tärkeänä keinona
alueellisen identiteetin luomisessa.
Rakentamisen hyvä vire tuo töitä myös lasitus-,
rakennuslasitus- ja lasinjalostusalalle. Teknisen
huollon ja kunnossapidon kehitystä käsitellään
keskitetysti katsauksen luvussa 3.9.

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*: 12 800 (+8 %)
Liikevaihto 2019*:

2,7 miljardia euroa (+2%)

Yritysten lukumäärä 2019*: 32 500 (+4 200)
Kannattavuus 2020:

Nettotulos 5,7 %, hyvä

*Vuoden 2020 tietoa ei saatavana

TIMO EKLUND
Puunkorjuumäärät ja puun hinta nousevat voimakkaasti vuonna 2021. Metsäteollisuuden puuntarve lisääntyy, sillä varsinkin sahatavaran ja
kartongin markkinat käyvät kuumina. Vaikka
terävin suhdannehuippu jää todennäköisesti
lyhytaikaiseksi, pysyy kysyntä pirteänä myös
jatkossa.
Viimeisen vuoden aikana useat sahayritykset
ovat kertoneet investoinneista. Uudet sahat ovat
vanhoja tehokkaampia. Tämä parantaa saha
teollisuuden kilpailukykyä ja varmistaa sen, että
tukkipuulla on maksukykyisiä ostajia tulevaisuudessa. Sahojen tuotannon lisääntyminen näkyy
siten, että tukkipuun kysyntä on ollut huomattavasti kuitupuuta kovempaa tänä vuonna. Kemin
biotuotetehtaan avaaminen lisää kuitupuun tarvetta. Puunkorjuu on tehokkaimmillaan silloin,
kun ostajia on kaikenlaisella puulla.
Puuvarantojen rajallisuuden ja lisääntyvän
metsänsuojelun lisäksi puunkorjuuta rajoittaa
työvoiman saatavuus. Metsätalous ei ole erityisen vetovoimainen ala, johon on syynsä. Työt
ovat kausiluonteisia. Alalla on yleistynyt ali
palkatun ulkomaisen työvoiman käyttö.
Kaipolan ja Kemin paperitehtaiden lakkauttaminen on ollut kova isku Suomen teollisuudelle.
Lakkautusten seurauksena metsäteollisuudesta on kadonnut yli 1 000 työpaikkaa. Paperin
tuotannon romahduksella ei kuitenkaan ole suurta merkitystä metsätaloudelle. Syynä on se, että
paperin ensisijainen raaka-aine on selluloosa,
jonka tuotanto on kasvussa. Paperikoneiden sulkeminen laskee sitä vastoin metsäteollisuuden
jalostusastetta. Jalostusaste nousee, jos teollisuus keskittyy paperiakin korkeamman jalostus
asteen tuotteisiin.
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Ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020e*

2021e*

2022e*

Liikevaihto

-5 %

+15 %

+5 %

Työllisyys

-3 %

+5 %

+4 %

Kuvio 31
Metsätalous
ja puunkorjuu,
Kuvio 6.2. Metsätalous
ja puunkorjuu
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milj.euroa
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä
M€ Suomessa
Metsähallitus Metsätalous Oy

306

441

Tornator konserni *

118

186

Metsäkonepalvelu Oy

26

160

114

124

14

88

9

86

Koskitukki Oy

108

69

Fin Forelia Oy

7

69

Puumerkki Oy **
Koneurakointi S. Kuittinen Oy
Metsä-Multia Oy

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Toimiala: Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
** Toimiala: Raakapuu- tai puutavaratuotetukkukauppa
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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 2020:

4 200 (+8 %)

Tuotanto 2020:

Tietoa ei saatavana

Liikevaihto 2020:

0,5 miljardia euroa (+13 %), (alle 1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 601 (-21)
Tavaravienti 2020:

0,14 miljardia euroa (+9 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Saksa, Puola, Iso-Britannia, Ruotsi ja Yhdysvallat

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 7,2 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 52,0 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

ROLLE ALHO
Suomalainen tekstiiliteollisuus valmistaa tekstiilejä teollisuus-, terveydenhuolto- ja yksityiskäyttöön. Toimiala on selvinnyt koronatilanteesta
hyvin, sillä kysyntä on pysynyt korkealla tasolla.
Koronatilanne jopa kasvatti kysyntää, mikä johtui kasvomaskien tuotannosta. Jotkut toimialan
yritykset ovat hyötyneet käsitöiden suosion kasvusta, kun kotona on vietetty koronarajoitusten
takia enemmän aikaa.
Näkymät ovat jatkuneet hyvinä: tekstiilialan
vienti ja kotimaan liikevaihto ovat olleet nousussa
koko alkuvuoden 2021.
Suomen tekstiiliteollisuuden pärjäämiselle on
edellytyksiä. Alan kasvumahdollisuudet globaalissa kilpailussa piilevät innovaatioissa, ympäristö
ystävällisyydessä, laadussa sekä onnistuneessa
markkinoinnissa. Tekstiiliteollisuus on energia
syöppö ala, joka kuluttaa sähköä ja raaka-aineita.
Arvioiden mukaan ainoastaan 1 prosentti tekstiileistä kierrätetään. EU:n tekstiilistrategialla
pyritään tekemään tekstiilien kiertotaloudesta
tehokkaampaa.
Suomella on valmiuksia lunastaa paikkansa
tekstiiliteollisuuden vihreässä siirtymässä, joka
avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitalisaation kärkimaana Suomesta löytyy osaamista
niistä teknologioista, joita kestävän kehityksen
periaattein tuotetut kuidut ja tekstiilit edellyttävät.
Tekstiilikuitujen jatkojalostaminen saattaa
parhaimmillaan antaa nostetta suomalaiselle bio
taloudelle. Meneillään onkin useita kiinnostavia
hankkeita. Myös tekstiilien kierrätyksessä syntyy
Suomessa uusia innovaatioita: suomalaisyritys
Rester Oy ja Lounais-Suomen jätehuolto avasivat kesällä Paimioon Pohjoismaiden ensimmäisen
poistotekstiilien käsittelylaitoksen.
VTT:n ja alan työnantajien mukaan onnistuminen vihreässä siirtymässä voi tuoda toimialalle
huomattavasti uusia investointeja ja työpaikkoja.
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Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-4 %e*

+2 %

+2 %

Työllisyys

+8 %

+3 %

+1 %

Kuvio 32
Kuvio 6.3 valmistus,
(Tekstiilien valmistus)
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Mölnlycke Health Care Oy *

141

546

546

Manna & Co Oy

43

161

161

Finlayson Oy

41

155

155

Vitrulan Composites Oy

36

115

115

Suomen Visor Oy

11

102

102

Suominen Kuitukankaat Oy

50

95

95

Piippo konserni

17

86

86

Recticel Oy

19

72

72

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

6.4. VAATTEIDEN VALMISTUS
Sopimusalat:

Tekstiili- ja muotiala

Tuotteet:

Vaatteet ja työvaatteet

Tärkeimmät asiakkaat:

Kotitaloudet, rakennus- ja teollisuusyritykset

Henkilöstön määrä 2020:

3 300 (-3 %)

Tuotanto 2020:

Tietoa ei saatavana

Liikevaihto 2020:

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

Yritysten lukumäärä 2020: 832 (-49)
Tavaravienti 2020:

0,16 miljardia euroa (-10 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

Saksa, Ranska, Ruotsi, Viro ja Itävalta

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 2,1 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 45,7 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

ROLLE ALHO
Koronatilanne vähensi vaatekauppaa. Monet
suomalaisyritykset kuitenkin aloittivat kasvomaskien tuotannon, mikä pehmensi korona-ajan
vaikutusta toimialalle.
Henkilötyövuosissa mitattuna alan työllisyys
heikkeni selvästi (-3 %) vuonna 2020. Ennustamme
kuitenkin koronarajoitusten purkamisen ja talouskasvun kohentavan toimialan työllisyyttä ja tuotantoa, sillä työ- ja vapaa-ajanvaatteiden kysyntä
kasvaa. Alan työnantajayhdistys raportoi syyskuussa 2021, että lähes puolet sen jäsenyrityksistä
odottaa yritystoiminnan kasvavan vuonna 2022.
Työnantajien huolena on kuitenkin pula osaavista
työntekijöistä.
Toimialan suuri uutinen on kodintekstiileistään tunnetun Finlaysonin paluu vaatealalle noin
50 vuoden tauon jälkeen. Vaatteet valmistetaan
Kiinassa, Turkissa ja Virossa. Sukat Finlayson
kuitenkin valmistuttaa kotimaassa. Toinen merkittävä muutos on designalan uusi brändiyhtiö
Manna & Co -konserni. Finlaysonin, Vallilan,
Makian koko omistus ja viidesosa Sastan omistuksesta on koottu uuteen konserniin. Manna & Co:hon
kuuluu myös Finlaysonin tytäryhtiö Reino & Aino.
Tavoitteena on kiihdyttää brändien kasvua ja
kehitystyötä.
Suomessa toimialan yritykset eivät pysty kilpailemaan halpatyömaiden tuotannon kanssa.
Siksi ne pyrkivät löytämään paikkansa globaalissa kilpailussa panostamalla laatuun, ympäristö
ystävällisyyteen, markkinointiin ja verkko
kauppaan. Korona-ajan myötä nettikaupan merkitys on kasvanut entisestään. Siinä menestyminen
on yhä useamman vaatealan yrityksen elinehto.
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Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-6 %e*

+2 %

+2 %

Työllisyys

-3 %

+1 %

+1 %
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Taulukko 50

Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
L-Fashion Group Oy konserni

204

1 327

700

Marimekko konserni

123

434

344*

RE Child Wear Group konserni

122

476

220*

Image Wear konserni

28

290

147*

SNT-Yhtiöt Oy konserni

11

89

85*

Ursuit Oy

10

81

81*

Nanso Group konserni

16

98

80*

Fristads Finland Oy

13

60

Ei saatavana

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Vuoden 2019 tiedot
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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 2020:

7 300 (-4 %)

Tuotanto 2020:

0,9 miljardia euroa (-10 %), (1 % tehdasteollisuuden tuotannosta)

Liikevaihto 2020:

0,9 miljardia euroa (-8 %), (1 % teollisuuden liikevaihdosta)

Yritysten lukumäärä 2020: 778 (-68)
Tavaravienti 2020:

0,1 miljardia euroa (-5 %), (alle 1 % Suomen tavaraviennistä)

Vientimaat 2020:

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

Kannattavuus 2020:

Nettotulos 3,0 %, tyydyttävä (teollisuuden keskiarvo 3,4 %)

Vakavaraisuus 2020:

Omavaraisuusaste 53,9 %, hyvä (teollisuuden keskiarvo 52,2 %)

VELI-PEKKA HEINO
Painoala on toipunut asteittain koronavuodesta
2020. Grano Oy:n ja PunaMusta Oy:n lisäksi monet
muutkin yritykset odottavat, että painotuotteiden
kysyntä piristyisi loppuvuonna 2021. Rajoitusten
purkaminen lisää mainontaa, kun on messuja ja
muita tapahtumia. Ulkomaanmatkailun avautuminen on saanut ihmiset uusimaan passejaan. Myös
aluevaalit tuovat töitä alalle.
Tästä huolimatta painoala ei palaudu koronaaikaa edeltävälle tasolle, vaan tuotanto ja työllisyys jatkavat pitkäkestoista laskuaan. Esimerkiksi
painotuotteiden osuus mediamainonnasta on pienentynyt edelleen vuoden 2021 aikana. Samalla
painettujen sanoma- ja aikakauslehtien levikit putoavat. Paino- ja kustannusalan suurimmat yritykset panostavatkin edelleen digitaaliseen viestintään
ja markkinointiin.
Kun painotuotteiden kysyntä on elpynyt Suomessa ja muualla Euroopassa, ovat painamisen
kustannukset kuitenkin kasvaneet. Sanomalehtija aikakauslehtipaperien hinnat ovat nousseet syksyllä 2021 jopa viidenneksen (+20 %). Paperipulastakin on uutisoitu. Alumiinin kallistuminen on puolestaan nostanut painolevyjen hintoja. Painoalan
yrityksillä ei ole kovin suurta hinnoitteluvoimaa:
lukijat ja mainostajat voivat siirtyä digiviestinnän
pariin, jos hintoja nostetaan kovasti. Kehitys heikentää alan yritysten kannattavuutta.
Oppivelvollisuuden pidentyminen ja toisen
asteen maksuttomuus lisäävät oppimateriaalien
kysyntää. Kustantajien tilastojen mukaan toisen
asteen painettujen oppikirjojen myynti on kasvanut jonkin verran vuonna 2021. Digitaalisten
oppimateriaalien myynti on sen sijaan monin
kertaistunut ja noussut painettuja suuremmaksi.

Taulukko 51

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Tuotanto

-10 %

-5 %

-3 %

Työllisyys

-4 %

-4 %

-3 %
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Grano Oy

104

910

910

PunaMusta Oy

56

669

669

Thales DIS Finland Oy

69

378

378

Lehtisepät Oy

36

171

171

Jaakkoo-Taara Oy

19

103

103

Auraprint konserni

17

97

97

Sanomala Oy

31

95

95

Hansaprint Oy

16

94

94

Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset
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6.6. JAKELUPALVELUT
Sopimusala:

Jakelu, Suorajakelu

Tuotteet:

Sanomalehtien, mainosten ja muun postin jakelu

Tärkeimmät asiakkaat:

Kustantajat, mainostajat, viranomaiset ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2020:

9 500 (arvio)

Liikevaihto 2020:

Tietoa ei saatavana

Yritysten lukumäärä 2020: 26 (sopimusalalla olevat yritykset)

VELI-PEKKA HEINO
Korona-aika on voimistanut jakelun kehitys
trendejä. Jaettavien kirjeiden ja lehtien määrä
vähenee ja pakettien määrä kasvaa. Pakettien jakelusta kuitenkin vain osa tehdään Teollisuusliiton
työehtosopimusten piirissä.
Varhaisjakelussa on kaksi toimijaa, jotka kilpailevat alueellisista jakelusopimuksista: Postikonserniin kuuluva Posti Palvelut Oy ja lehtikustantajien omistaman Jakeluyhtiö Suomi Oy:n
verkostossa olevat yritykset. Varhaisjakelun osuus
on kasvanut suhteessa muuhun jakelutoimintaan,
koska yritykset ovat tehneet sopimuksia muun
muassa kirjeiden ja pakettien jakamisesta. Sillä on paikattu jaettavien sanomalehtien määrän
vähenemistä.
Kirjeitä ja muita osoitteellisia lähetyksiä jakaa
Posti-konsernin ohella 16 alueellista jakeluyritystä. Postilla on yleispalveluvelvoite, jonka mukaan
sen pitää huolehtia kirjepostin jakamisesta hajaasutusalueilla viitenä päivänä viikossa. Posti kilpailuttaa yleispalvelukirjeiden jakelun vuosittain
näillä alueilla, mutta kiinnostuneita yrityksiä on
ollut vähän. Loppuvuodesta 2021 Marinin hallitus
tuo eduskuntaan esityksen, jonka mukaan postia
on velvollisuus jakaa enää kolmena päivänä viikossa. Esityksessä on myös jakelutuki, jolla turvattaisiin sanomalehtien kanto haja-asutusalueilla
viitenä päivänä viikossa.
Suorajakelulla tarkoitetaan osoitteettomien
mainosten ja ilmaisjakelulehtien jakelua. Suurin
toimija on Keskisuomalainen Oyj:n omistama Suomen Suoramainonta Oy. Sen liikevaihto putosi
neljänneksellä vuonna 2020. Jakelumäärät ovat
kasvaneet jonkin verran vuoden 2021 aikana.
Jakelutyötä teetetään myös itsensätyöllistäjillä
toimeksiantoina. Harvaan asutuilla alueilla yrittäjämäisesti toimivia jakajia on ollut pidempään,
mutta viime vuosina toimintamallia on tuotu kaupunkeihin. Vaasan alueella jakelua näin teettää
PPP Finland Oy, jonka liikevaihto on kasvussa.
Pääkaupunkiseudulla toimii Sanoma-konserniin

kuuluva EarlyBird, josta ei ole saatavana taloudellisia tunnuslukuja.
Toimialatilastoinnissa jakelupalveluihin luokitellaan myös yritykset, joiden pääasiallista
liiketoimintaa ovat pakettien nouto, kuljetus ja
jakelu tai lähettipalvelut. Nämä yritykset eivät
kuitenkaan ole Teollisuusliiton työehtosopimusten
piirissä.
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä Henkilöstöä
M€
yhteensä Suomessa
Suomen Suoramainonta Oy
Posti Palvelut Oy

21

3 970

3 970

121

3 113

3 113

Jakelusepät Oy

13

600*

600*

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy

16

562

562

52**

300*

300*

Kaleva365 Oy
Ilves Jakelu Oy
Marva Media Oy
KPK Yhtiöt Oyj (KP Jakelu)
Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy
SLP Jakelu Oy

7

200*

200*

6**

140

140

27**

126*

126*

Ei saatavana

65*

65*

2

32

32

Lähteet: Tilinpäätökset ja vuosikertomukset
* Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
** Liikevaihto pitää sisällään muutakin kuin jakelutoimintaa
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6.7. PESULAPALVELUT
Sopimusalat:

Tekstiilihuoltoala

Tuotteet/palvelut:

Pesulapalvelut ja tekstiilien huolto

Tärkeimmät asiakkaat:

Teollisuus, sairaalat, majoitusyritykset ja kotitaloudet

Henkilöstön määrä 2020:

2 421 (-3 %)

Liikevaihto 2020:

0,3 miljardia euroa (-9 %)

Yritysten lukumäärä 2020: 287 (+4)
Kannattavuus 2020:

Nettotulos 6,6 %, hyvä

ROLLE ALHO
Pesulapalvelut kärsivät koronatilanteesta vuonna
2020. Alalla ei säästytty irtisanomisilta, lomautuksilta ja osa-aikaistamisilta. Syynä oli se, että
teollisuus ja ravintola- ja matkailualan yritykset
käyttivät aikaisempaa vähemmän pesulapalveluita. Myös kotitalouksien tarve käyttää pesula
palveluita väheni. Poikkeuksen ovat muodostaneet
terveydenhuollon yritysasiakkaat, joiden tarve
pesulapalveluille on kasvanut niiden nostettua
hygieniatasoa epidemian vuoksi.
Suuret toimijat tekivät viime vuonna huomattavat tappiot. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi
Comforta Oy, SOL-pesulapalvelut Oy ja Oulun
keskuspesula. Toimialan liikevaihto supistui selvästi (-9 %) vuonna 2020. Toimialan onneksi teollisuuden palveluostojen väheneminen vuonna 2020
jäi ennustettua pienemmäksi. Teollisuusyritykset
ovat yksityisten pesuloiden tärkeimpiä asiakkaita.
Toimialan notkahdus on kuitenkin takanapäin. Koronarajoitusten asteittainen poistuminen,
matkailu- ja ravintola-alan elpyminen sekä teollisuuden nousukausi parantavat alan tuotantoa
ja työllisyyttä. Esimerkiksi hotellipyykkiä pestään entistä enemmän ja teollisuuden vahva vire
lisää pesulapalveluiden kysyntää työvaatteiden ja
teollisuuspyyhkeiden pesutarpeen lisääntyessä.
Arviomme mukaan toimialan nousu on tuntuva
vuosina 2021 ja 2022.
Mitä isommasta pesulayrityksestä on kyse,
sitä monipuolisempia sen palvelutuotteet yleensä ovat. Pesulatoimintaan voidaan liittää muita
palveluita, kuten kuljetuspalveluita. Silloin tekstiilit haetaan asiakkaalta ja toimitetaan takaisin
huollon jälkeen.
Suomessa kotitalouksien käyttämä pesulapalveluiden määrä on kasvanut viimeisen parin
vuosikymmenen aikana. On mahdollista, että
kotitalouksien käyttämissä pesulapalveluissa on
vielä kasvun varaa. Esimerkiksi väestön ikääntyminen lisännee pesulapalveluiden käyttöä
seniorikodeissa.
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Taulukko 54

Toteuma ja ennuste (e*) toimialan kehityksestä
2020

2021e*

2022e*

Liikevaihto

-9 %

+7 %

+3 %

Työllisyys

-3 %

+2 %

+1 %

Kuvio 35
Kuvio 6.7. Pesulapalvelut
Pesulapalvelut,

Liikevaihto, milj.
milj. euroa
Liikevaihto,
euroa
400
350
300
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0

13
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21e

22e

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
Lähde: Tilastokeskus, Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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Toimialan suurimmat yritykset vuonna 2020
Liikevaihto Henkilöstöä
M€ Suomessa
Lindstöm Oy

177

1 089

Comforta Oy

26

516

Ei saatavana

400*

Puro Tekstiilihuolto Oy
Sakupe Oy

24

243

SOL Pesulapalvelut Oy

8

175

Oulun Keskuspesula Oy

8

94

Mikkelin Pesula Oy

6

71

Elis Textile Service Oy

13

63

Seinäjoen Keskuspesula Oy

5

58

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy

5

55

Lähteet: Tilinpäätökset, vuosikertomukset ja Alma Talent Analysaattori
* Tieto yrityksen kotisivulta
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LIITE: TOIMIALAKOHTAISET ENNUSTEET SEKTOREITTAIN

1. TEKNOLOGIASEKTORIN
TOIMIALAKOHTAISET ENNUSTEET
Ennuste

2020

2. KEMIAN SEKTORIN
TOIMIALAKOHTAISET ENNUSTEET

2021

2022

3.2. METALLIEN JALOSTUS

Ennuste

2020

2021

2022

4.2. KENKIEN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto

+0 %

+7 %

+2 %

Tuotanto

-13 %

+6 %

+2 %

Työllisyys

-3 %

+2 %

+0 %

Työllisyys

+0 %

+3 %

+2 %

3.3. METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS

4.3. JALOSTETTUJEN ÖLJYTUOTTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto

-1 %

+2 %

+1 %

Tuotanto

-21 %

-29 %

+19 %

Työllisyys

-1 %

+1 %

+0 %

Työllisyys

+10 %

-7 %

+0 %

4.4. KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN
VALMISTUS

3.4. KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS
Tuotanto

-3 %

+3 %

+2 %

Työllisyys

-1 %

+1 %

+1 %

Tuotanto

+5 %

+3 %

+3 %

Työllisyys

+2 %

+1 %

+1 %

3.5. ELEKTRONIIKKATEOLLISUUS
Tuotanto

+6 %

+3 %

+2 %

4.5. LÄÄKEAINEIDEN JA LÄÄKKEIDEN VALMISTUS

Työllisyys

+0 %

+2 %

+1 %

Tuotanto

-6 %

+2 %

-1 %

Työllisyys

+9 %

+1 %

+0 %

3.6. SÄHKÖLAITTEIDEN VALMISTUS
Tuotanto

-1 %

+3 %

+2 %

4.6. KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS

Työllisyys

+1 %

+2 %

+1 %

Tuotanto

-3 %

+3 %

-1 %

Työllisyys

-2 %

+2 %

+0 %

3.7. MOOTTORIAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN
VALMISTUS

4.7. LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS

Tuotanto

-9 %

+10 %

+3 %

Liikevaihto

-15 %

+5 %

+2 %

Työllisyys

-6 %

+4 %

+2 %

Työllisyys

-10 %

+2 %

+0 %

3.8. MUIDEN KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
Tuotanto

+3 %

+3 %

+1 %

4.8. MOOTTORIAJONEUVOJEN KAUPPA, HUOLTO JA
KORJAUS

Työllisyys

-3 %

+0 %

+0 %

Työllisyys

3.9. KONEIDEN JA LAITTEIDEN KORJAUS, HUOLTO JA
ASENNUS
Tuotanto

-1 %

+4 %

+2 %

Työllisyys

+0 %

+2%

+1%

3.10. METALLIMALMIEN LOUHINTA
Tuotanto

+2 %

+4 %

+2 %

Työllisyys

+0 %

+1 %

+1 %
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-2 %

+1 %

+1 %

4. ERITYISALOJEN SEKTORIN 				
TOIMIALAKOHTAISET ENNUSTEET

3. PUUTUOTESEKTORIN 			
TOIMIALAKOHTAISET ENNUSTEET
Ennuste

2020

2021

2022

5.2. PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS

Ennuste

2020

2021

2022

6.2. METSÄTALOUS JA PUUNKORJUU

Tuotanto

-3 %

+6 %

+2 %

Liikevaihto

-5 %

+15 %

+5 %

Työllisyys

-3 %

+2 %

+1 %

Työllisyys

-3 %

+5 %

+4 %

5.3. HUONEKALUJEN VALMISTUS

6.3. TEKSTIILIEN VALMISTUS

Tuotanto

-5 %

+4 %

+2 %

Tuotanto

-4 %

+2 %

+2 %

Työllisyys

+1 %

+2 %

+0 %

Työllisyys

+8 %

+3 %

+1 %

6.4. VAATTEIDEN VALMISTUS
Tuotanto

-6 %

+2 %

+2 %

Työllisyys

-3 %

+1 %

+1 %

Tuotanto

-10 %

-5 %

-3 %

Työllisyys

-4 %

-4 %

-3 %

6.5. PAINAMINEN

6.7. PESULAPALVELUT
Liikevaihto

-9 %

+7 %

+3 %

Työllisyys

-3 %

+2 %

+1 %
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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.
Ennusteet annetaan metalli-, kemian- ja puuteollisuutta koskien,
mutta myös toimialakohtaisia näkymiä arvioidaan erikseen.
Toimialakatsaus on suunnattu Teollisuusliiton luottamushenkilöille,
toimitsijoille ja jäsenille sekä muille kiinnostuneille.
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