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4. Muu teollisuus

Sisällysluettelo

4.1. Tekstiilien valmistus
4.2. Vaatteiden valmistus
4.3. Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus
4.4. Painaminen
4.5. Lasin ja lasituotteiden valmistus
4.6. Kustantaminen
4.7. Jalometalliala
4.8. Keramiikkateollisuus

Muu teollisuus sisältää pienempiä ja keskisuuria teollisuuden aloja
laidasta laitaan.

Toimialat (TOL 2008):
TOL 13 Tekstiilien valmistus
TOL 14 Vaatteiden valmistus
TOL 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
TOL 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
TOL 2312 Tasolasin hiominen ja leikkaaminen
TOL 32 Muu valmistus
TOL 58 Kustantaminen

Sopimusalat: Tekstiili- ja muotiala, Kenkä- ja nahkateollisuus, Media- ja
painoalan työntekijät, Viestintäalan toimihenkilöt (Grafinet), Fiskars
Finland Oy Ab:n työntekijät, Lasitus-, rakennuslasitus- ja
lasinjalostusala, Jalometalliala, Lasikeraaminen teollisuus



4.1. Tekstiilien valmistus (Rolle Alho)

• Tuotannon vuosimuutos: -4 % (Q1/21 Q1/22).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +10 % (Q1/21 Q1/22).
• Infinited Fiber Company rakentaa Stora Enson entisiin tiloihin Veitsiluotoon 400 miljoonaa euroa

maksavan tekstiilien kierrätystehtaan, joka hyödyntää raaka-aineenaan kuluttajilta kerättyjä
poistotekstiilejä. Tuleva tehdas aloittaa suunnitelmien mukaan toiminnan vuonna 2024 ja se tulee
työllistämään 270 työntekijää. Yhtiö on jo myynyt merkittävän osan tulevasta tuotannosta maailman
muotijäteille, jotka näkevät sen Infinna™-nimisen uusiokuidun tärkeänä osana omia kiertotalouteen
tähtääviä strategioitaan.

• Suomen suurimmat tekstiilivalmistajat tuottavat pääasiassa teollisuustekstiilejä. Teollisuuden hyvä vire
heijastuu teollisuustekstiilien kysyntään myönteisellä tavalla.

• Ekologisten tekstiilikuitujen ympärillä tällä hetkellä Suomessa useita kiinnostavia hankkeita (ks. esim.
Spinnova sekä Metsä Groupin ja Fortumin yhteinen ExpandFibren-hanke).
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4.2. Vaatteiden valmistus (Rolle Alho)

• Tuotannon vuosimuutos: +9 % (Q1/21 Q1/22).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +2 % (Q1/21 Q1/22).
• Vuosi 2021 oli Marimekolle kaikkien mittarien mukaan sen historian paras. Uutta on Marimekon

yhteistyö Adidaksen kanssa sekä Kiinan markkinoille suunnattu oma valikoima. Myönteisistä uutisista
huolimatta koronapandemia vaikutta edelleen negatiivisesti toimialan kannattavuuteen
(logistiikkakustannukset nousseet). Venäjän aloittama Ukrainan sota aiheuttaa epävarmuutta tälläkin
toimialalla.

• Tampereen ammattikorkeakoulu käynnistää elokuussa 2022 seitsemän tekstiili-insinöörikoulutuksen.
Kyseessä on englanninkielinen koulutusohjelma. Tutkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa tekstiili- ja
muotiteollisuuden tuotannossa, ostoissa, myynnissä, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Alalla
tiedostetaan, että Suomen vaate- ja tekstiilialoilla on parannettavaa kansainvälisen kaupan ja
markkinoinnin osaamisessa. Tunnettuja vaatemerkkejä on vähän verrattuna muihin Pohjoismaihin.

1.7.20224



4.3. Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus (Rolle Alho)

• Tuotannon vuosimuutos: +1 % (Q1/21 Q1/22).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +5 % (Q1/21 Q1/22).
• Kotimaiset talvikenkien valmistajat hyötyivät 2021–2022 lumisen talven aiheuttamasta kovasta

kysynnästä ja kaukomaiden kuljetusongelmista, kun kauppojen lisätilauksiin pystyttiin vastaamaan
nopeasti kotimaasta käsin. Esimerkiksi suomalaiset Kuoma, Pomarfin ja Sievin Jalkine kertoivat
tehneensä kovinta myyntiä vuosikausiin talvella 2021–2022.

• Alan kahden suurimman kenkäyrityksen liikevaihdot kasvoivat vuonna 2021 edellisvuoteen nähden
seuraavasti: Sievi +18,5 %; Ejendals Suomi +11,0 %.

• Toimialalla työvoiman saatavuus, raaka-aineiden, kuljetusten ja energian hintojen nousu sekä logistiikan
maailmanlaajuiset haasteet rajoittavat kasvua.

• Venäjän aloittaman Ukrainan sodan vaikutus vaikeuttanee alan yritysten toimintaa (raaka-aineiden
saatavuus ja logistiset ongelmat). Myös Kiinan jatkuvat tiukat koronarajoitukset saattavat haitata
toimituksia.
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4.4. Painaminen (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +3 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +12 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Kasvusta huolimatta tavaraviennin arvo jäi vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä pienemmäksi.
• Toimialan vienti on pienimuotoista.
• Toimialan tuotanto kääntyi loivaan kasvuun loppuvuodesta 2021.
• Paperintuotannon arvioidaan jäävän tänä vuonna Suomessa 30 prosenttia viime vuotta pienemmäksi

paperitehtaiden alasajon ja työtaistelun vuoksi (PTT).
• Paperin hinta on noussut keväästä 2021 lähtien neljänneksellä.
• Paperipula ja paperin hinnannousu ovat asettaneet toimialalle haasteita.
• Panostaja Oyj omistaa 55 prosenttia Grano Oy:n osakkeista.
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4.5. Lasin ja lasituotteiden valmistus (Rolle Alho)

• Toimialan suurimman yrityksen, noin 800 työntekijää työllistävän Fiskarsin 2021 liikevaihto kasvoi, mutta
tulos hiipui – kasvavat kustannukset riski myös tänä vuonna.

• Fiskarsin näkemyksen mukaan globaalien toimitusketjujen haasteet sekä raaka-aineiden ja energian
hinnannousu jatkuvat tänä vuonna. Vaikka Fiskars on onnistunut lieventämään näitä ongelmia, ovat ne
edelleen sen mukaan riski vuoden 2022 taloudelliselle kehitykselle.

• Fiskars hakee jatkossakin kasvua Yhdysvaltojen ja Kiinan markkinoilta.
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4.6. Kustantaminen (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +8 % (Q1/2021 Q1/2022).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: ei saatavana
• Toimialan kuukausittaiset vientiluvut vuodelta 2021 eivät ole saatavissa.
• Toimialan vienti on joka tapauksessa pienimuotoista.
• Paperipula ja paperin hinnannousu ovat heikentäneet toimialan kannattavuutta.
• Kustantaminen jatkaa keskittymistään ja muotoutumistaan.

• Keskisuomalainen Oyj ilmoitti huhtikuussa, että sen tytäryhtiö Lehtisepät Oy sulkee Jyväskylän
sanomalehtipainon.

• Alma Media Oyj lunasti itselleen toukokuussa digitaalisia markkinointipalveluja tarjoavan Netello
Systems Oy yhtiön koko osakekannan.

• Sanoma Oyj ilmoitti kesäkuussa ostavansa Pearsonin oppikirjaliiketoiminnan Italiassa.
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4.7. Jalometalliala (Timo Eklund)

Päivittyy seuraavan kerran elokuussa 2022.
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4.8. Keramiikkateollisuus (Rolle Alho)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Keramiikan teollista tuotantoa on Suomessa enää vähän, vaikka Suomella on vahva teollisen muotoilun

perinne. Posiolla keramiikkaa ja lasituotteita valmistava noin 200 ihmistä työllistävä Pentik Oy täytti
viime vuonna 50 vuotta. Pentik on panostanut vientimarkkinoihin ja verkkokaupan kehittämiseen. Viime
vuonna se pystyi tekemään hyvän tuloksen. Fiskars-konserniin kuuluva Iittala on puolestaan siirtänyt
kaiken keramiikkatuotannon ulkomaisille sopimusvalmistajille.

• Sveitsiläiseen konserniin kuuluva 150 henkilöä työllistävä Geberit Production Oy valmistaa
Raaseporissa saniteettiposliinia. Geberit teki vuonna 2021 hyvän tuloksen. Koronatilanne eikä Ukrainan
sota ole merkittävästi vaikuttanut yrityksen toimintaan. Sota voi kuitenkin heikentää yrityksen näkymiä
mikäli rakentaminen sodan seurauksena vähenee, kuten ennustetaan.

• Takkoja ja muita tulisijoja valmistavan Tulikiven vuoden 2021 tilinpäätös oli hyvä. Liikevaihto kasvoi, sillä
korona-aikana kuluttajien kiinnostus remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen on
kasvanut sekä Suomessa ja Keski-Euroopassa, joka on Tulikivelle iso markkina.
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