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1. Metalliteollisuus

Sisällysluettelo

1.1. Metallien jalostus
1.2. Metallituotteiden valmistus
1.3. Koneiden ja laitteiden valmistus
1.4. Elektroniikkateollisuus
1.5. Sähkölaitteiden valmistus
1.6. Moottoriajoneuvojen ja
perävaunujen valmistus
1.7. Muiden kulkuneuvojen valmistus

Metalliteollisuus vastaa Tilastokeskuksen luokittelua metalliteollisuuden
aloista.

Toimialat (TOL 2008):
TOL 24 Metallien jalostus
TOL 25 Metallituotteiden valmistus
TOL 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
TOL 27 Sähkölaitteiden valmistus
TOL 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
TOL 29 Moottoriajoneuvojen valmistus
TOL 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus

Sopimusalat: Teknologiateollisuus, Pelti- ja teollisuuseristysala,
Veneenrakennusteollisuus



1.1. Metallien jalostus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: +15 % (Q1/21 Q1/22)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +51 % (Q1/21 Q1/22)
• Sodasta huolimatta Suomessa tapahtuva tuotanto ei ole kärsinyt materiaali- ja raaka-ainepulasta.
• Suomi on pystynyt korvaamaan venäläistä tuontia, vaikka Venäjä on lopettanut sekä sähkön että

kaasun tuonnin Suomeen. EU-maiden joukossa on poikkeuksellista, että molempien (sähkö ja kaasu)
vienti on lopetettu.

• Olkiluodon kolmosvoimalan säännöllisen sähköntuotannon alkaminen lykkääntyi jälleen, nyt joulukuulle.
Tämä heikentää erityisesti teräksen valmistajien näkymiä. Loppuvuonna saattaa olla pulaa sähköstä.

• Suhdannetilannetta voi pitää edelleen hyvänä, vaikka teräsyhtiöiden uusien tilausten virta on hiljentynyt
kevään ja kesän aikana.

• Teräksen hinta pysynyt korkeana.
• EU on kasvattamassa teräksen tuontikiintiöitä, mikä lisää teräksen tarjontaa EU:n markkinoilla. Tämän

ei odoteta kuitenkaan laskevan hintoja voimakkaasti, vaan tuotanto pysyy erittäin kannattavana
jatkossakin.
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1.2. Metallituotteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +18 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +21 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +16 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Metallien hinnat (teräs, sinkki, alumiini, nikkeli ja kupari) ovat karkeasti tuplaten korkeampia, kuin 2010-

luvulla keskimäärin.
• Raaka-aineiden hinnannousu on merkittävä syy toimialan tuottajahintojen nousulle.
• Toijala Works Oy:n tuotantoa on ajettu ylös tammikuisen tulipalon jäljiltä osin väistötiloissa.
• Saksalaisen Mutares AG -sijoitusyhtiön omistama Donges Group yhdisti ostamansa Ruukki Building

Systems yksikön ja Normek Oy:n pari vuotta sitten Nordec Oy:ksi ja on nyt viemässä sitä Helsingin
pörssiin.
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1.3. Koneiden ja laitteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +9 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +5 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +6 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Maaliskuun vientiluvuissa jo näkyvä viennin väheneminen Venäjälle on takaisku toimialan monille

yrityksille. Esimerkiksi Raute ja Ponsse kärsivät tästä.
• Valmet Oyj:n Jyväskylän tehtaiden tulipalon jälkeen tuotanto on palautumassa normaaliksi.
• Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n sulautuminen toteutui 01.04.2022 alkaen. Kokonaisuuden liikevaihto on 4

miljardin euron luokkaa ja henkilöstön määrä noin 17 000.
• Wärtsilä avasi kesäkuussa teknologiakeskuksen Vaasassa.
• Komponenttipula haittaa tuotantoa merkittävästi.
• Monet toimialan yritykset ovat silti palkanneet lisää henkilöstöä alkuvuonna.
• Metallien hinnannousu on vaikuttanut vielä melko vähän toimialan yritysten tuottajahintoihin.
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1.4. Elektroniikkateollisuus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +5 % (Q1/21 Q1/22)
• Mikrosiru- ja puolijohdepula haittaa alan yritysten toimintaa merkittävästi.
• EU:lla on suurisuuntaisia suunnitelmia sirutuotannon palauttamiseksi Eurooppaan. Toimiin on varattu

miljardeja euroja julkista rahaa.
• Julkisuudessa ei ole ollut tietoa, että Suomeen olisi tulossa siruinvestointeja. Suomella pitäisi olla

mahdollisuuksia, sillä meillä on tarjolla mikrosirutuotannolle tärkeitä tuotantotekijöitä, kuten osaamista
sekä puhdasta sähköä ja vettä.

• Mikrosiruinvestointien ympärillä on käynnissä valtava valtiotukikilpailu. EU:n lisäksi Kiina ja USA ovat
sijoittamassa hankkeisiin julkista rahaa. Tässä yhteydessä puhutaan vähintään kymmenistä miljardeista
euroista.

• Suomeen on myös päätetty investoida: piikiekkovalmistaja Okmetic Oy ilmoitti 10.5. rakentavansa
uuden tehtaan Vantaalle. Se tuo 500 uutta työpaikkaa, joista 400 tuotannon työpaikkoja.
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1.5. Sähkölaitteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana.
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +8 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +17 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Sähkölaitteiden valmistusta vie eteenpäin varsinkin tuulivoimaloiden rakentaminen, teollisuuden

automatisoiminen, liikenteen sähköistäminen ja sähköverkkojen rakentaminen.
• Toimialan kasvuyhtiöistä Kempower Oy:n henkilöstön määrä oli maaliskuun 2022 lopussa noussut jo

180 henkilöön.
• Hanhikiven ydinvoimalahanke kariutui, kun lupia ei myönnetty.
• Kuparin hinta on karkeasti tuplaten korkeampi verrattuna 2010-luvun keskiarvoon.
• Monet toimialan yritykset ovat palkanneet lisää henkilöstöä alkuvuonna.
• Komponenttipula on haittana.
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1.6. Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +7 % (Q1/21 Q1/22)
• Liikevaihdon vuosimuutos: +18 % (Q1/21 Q1/22)
• Valmet Automotive Oy vähentää 300 työpaikkaa Uudessakaupungissa. Lisäksi tehtaalla lomautetaan

satoja ihmisiä toistaiseksi. Lomautusten suunnitellaan jatkuvan vuoden 2023 puolelle. Toimien
pääasiallinen syy on, että loppuvan Mersu-sarjan tilalle ei ole saatu korvaavaa tuotantoa.

• Etupäässä Ukrainan sodasta ja Kiinan koronasuluista johtuvat tuotantoketjujen häiriöt ovat jonkin verran
helpottamassa eurooppalaisissa autotehtaissa.

• Toisaalta sähköautojen suosion kasvu lisää akkupulan riskiä lähivuosina. Uutta akkujen
valmistuskapasiteettia valmistuu koko ajan, mutta raaka-aineina käytettävien metallien tarjonta on
muodostumassa esteeksi.
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1.7. Muiden kulkuneuvojen valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Risteilymatkailu on todenteolla lähtenyt käyntiin koronatauon jälkeen. Jos tämä kesäkausi menee hyvin,

vahvistaa se uskoa risteilyalusten rakentamisen tulevaisuuteen.
• Ilmastotietoisuus on kasvussa risteilymarkkinoilla. Meyer Turku Oy:llä on käynnissä vihreään siirtymään

keskittyvä NEcOLEAP-hanke.
• Ihan heti ei uusia ilmastoystävällisempiä aluksia olla Turussa välttämättä tekemässä, sillä telakalla on

olemassa olevia tilauksia vuoteen 2026 asti. On tietysti mahdollista, että jo tilattuja laivoja muutetaan
vihreämpään suuntaan.

• Telakan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että se on saanut neuvoteltua jo aiemmin tilattujen laivojen
hintoja ylös. Telakan kannattavuus on ollut kauan heikko ja ilman kohonneiden kustannusten siirtoa
myyntihintoihin tulevaisuus voisi olla jopa uhattuna.

• NATO-jäsenyys parantaisi suomalaisen puolustusvälineteollisuuden vientimahdollisuuksia.
Jäsenyysneuvotteluiden pitkittymisellä ei varmaankaan suurta merkitystä.
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