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1. Metalliteollisuus

Sisällysluettelo

1.1. Metallien jalostus
1.2. Metallituotteiden valmistus
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1.5. Sähkölaitteiden valmistus
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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: +9 % (Q2/2021 Q2/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +57 % (Q2/2021 Q2/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +51 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Metallien jalostajien suhdanteen kuumin vaihe alkaa olla ohi. Kansainvälisellä suhdanteella suurempi

merkitys kuin kotimaisella, sillä toimiala on vientivetoinen.
• Rakentaminen ja muut investoinnit vähenemässä varsinkin EU:n alueella. Näkyy suoraan metallien

kysynnässä ja tuotantomäärissä.
• Yritysten tilanne yhä keskimäärin erittäin hyvä, vaikka suhdanne näkyy myös kannattavuudessa.
• Energiakriisi on parantanut suomalaisen energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä. Keski-

Euroopassa on suljettu useita tehtaita. Suomessa tälle linjalle on lähtenyt Outokumpu: Torniossa
ferrokromin tuotantoa ei aloiteta täydellä kapasiteetilla kunnossapitoseisokin jälkeen. Syynä on sähkön
korkea hinta. Yritykset harkitsevat laajemminkin tuotannon optimointia siten, että kalliin sähkön aikana
tuotetaan vähemmän.
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1.2. Metallituotteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +16 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +22 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +9 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Metallituotteiden vienti Venäjälle vuoden 2022 toisella neljänneksellä on vähentynyt -59 prosenttia ja

tuonti Venäjältä -47 prosenttia viime vuodesta (vienti 73 milj. ja tuonti 38 milj. euroa vuonna 2021).
• Metallien hinnat (teräs, sinkki, alumiini, nikkeli ja kupari) ovat pudonneet kevään huippulukemista, mutta

ovat vielä selvästi 2010-luvun keskimääräisiä hintoja korkeampia.
• Raaka-aineiden hinnanmuutos on merkittävä syy toimialan tuottajahintojen vaihtelulle.
• Toimialalla monet yritykset ovat palkanneet lisää henkilökuntaa viime aikoina, kuten Peikko Oy.
• Abloy Oy on ilmoittanut enintään 22 henkilön irtisanomiseen johtavista muutosneuvotteluista.
• Isot ostavat pieniä. Stera Group Oy osti kesällä ohutlevyjen työstämiseen ja siihen tarvittaviin työ-

kaluihin erikoistuneen Protopaja Oy:n.
• Nordec Oy perui kesällä listautumisensa Helsingin pörssiin johtuen poikkeuksellisesta tilanteesta

pääomamarkkinoilla.
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1.3. Koneiden ja laitteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +10 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +7 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +8 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Koneiden ja laitteiden vienti Venäjälle vuoden 2022 toisella neljänneksellä on vähentynyt -23 prosenttia

ja tuonti Venäjältä -56 prosenttia viime vuodesta (vienti 699 milj. ja tuonti 7 milj. euroa vuonna 2021).
• Toimialan isojen pörssiyhtiöiden tilauskannat olivat erittäin hyvällä tasolla ja ne ovatkin palkanneet lisää

henkilökuntaa vuoden toisellakin neljänneksellä.
• Viennin väheneminen Venäjälle on kuitenkin takaisku toimialan joillekin yrityksille.
• Esimerkiksi Ponssella käytiin kesällä 23 henkilön irtisanomiseen johtaneet muutosneuvottelut. Ponssen

liikevaihto ja tilauskanta eivät kuitenkaan pudonneet vuoden toisella neljänneksellä.
• Myös Raute on ilmoittanut enintään 30 henkilön irtisanomisiin johtavista muutosneuvotteluista. Sen

liikevaihdosta on hävinnyt viidennes ja tilauskannasta kolmannes vuoden toisella neljänneksellä.
• Komponenttipula haittaa jatkuvasti toimialan yritysten tuotantoa merkittävästi.
• Metallien hinnanvaihtelu on vaikuttanut melko vähän toimialan yritysten tuottajahintoihin.
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1.4. Elektroniikkateollisuus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana.
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +8 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +18 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Elektroniikkateollisuus kärsii yhä komponenttipulasta, vaikka pula on helpottumaan päin.
• Taiwan on puolijohteiden tuotannon ehdoton ykkösmaa. Taiwan-Kiina-Yhdysvallat -kriisin kärjistyminen

saattaisi nopeasti johtaa uuden saatavuuskriisiin. Kiinan vastatoimet yhdysvaltalaisten poliitikkojen
vierailuihin, kuten suursotaharjoitukset, eivät ole tukkeuttaneet tuotantoketjuja. Tilanne saattaa kuitenkin
muuttua nopeastikin.

• Elektroniikkateollisuuden kasvumarkkina ovat 5G-laitteet. Tehtaisiin, sairaaloihin ja kaivoksiin hankitaan
omia itsenäisiä verkkoja. Oma itsenäinen verkko on monissa tapauksissa suorituskykyisempi ja
tietoturvallisempi.

• Nokia on vahva toimija itsenäisissä 5G-verkoissa. Se toimitti laitteet mm. maailman ensimmäiseen
kaivoksen sisäiseen 5G-verkkoon Kittilän kultakaivokselle.
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1.5. Sähkölaitteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana (Q2/2021 Q2/2022).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +12 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +27 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Sähkölaitteiden vienti Venäjälle vuoden 2022 toisella neljänneksellä on lähes loppunut (-92 %). Mutta

tuonti Venäjältä oli kasvanut +15 prosenttia viime vuodesta (vienti oli 93 milj. ja tuonti 87 milj. euroa
vuonna 2021).

• Tuulivoimaloiden ja niihin liittyvien sähköverkkojen rakentaminen on tällä hetkellä toimialan tärkein ajuri.
• Suomessa on 1 112 tuulivoimalaa (yht. 4 037 MW). Vuoden ensimmäisellä puoliskolla rakennettiin 154

tuulivoimalaa (yht. 784 MW). Rakenteilla olevia hankkeita on 619 tuulivoimalaa (yht. 3 788 MW).
Vertailun vuoksi Olkiluoto 3:sen kapasiteetti on 1 600 MW.

• Monet toimialan yritykset ovat palkanneet lisää väkeä vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Esimerkiksi
autojen latauspisteitä valmistava Kempower Oy:n henkilöstön määrä nousi kesäkuussa 260 henkilöön.

• Kuparin hinta on hieman laskenut kevään huippulukemista.
• Komponenttipula on edelleen haittana.
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1.6. Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana.
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +8 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Liikevaihdon vuosimuutos: +4 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Valmet Automotiven muutosneuvottelut loppuivat Uudessakaupungissa kesäkuussa. Tuloksena 300

ihmistä irtisanottiin ja noin 700 lomautettiin. Lomautukset jatkuvat ensi vuoden puolelle. Toimien syynä
on toisen Mercedes-Benzin tuotantosopimuksen umpeutuminen.

• Toisen sarjan osalta Mercedes-Benzin valmistus jatkuu ja heinäkuussa yritys tilasi myös urheiluautoja.
Tuotantomäärät jäävät aiempia sarjoja pienemmiksi. Uusi tilaus työllistää noin 200 ihmistä.

• Suuria raskaan kaluston perävaunujen valmistajia ovat VAK Oy, Oy Närpes Trä och Metall Ab, Närko
Group, Ekeri Oy ja Jyki Oy. Tilinpäätösten mukaan vuosi 2021 oli kohtuullinen. Liikevaihto kasvoi
kaikissa yhtiöissä Jykiä lukuunottamatta.

• Kannattavuus sitä vastoin kehittyi heikommin, ja nettotulosprosentti nousi ainoastaan Ekerin ja Närkon
kohdalla. Perävaunujen tuottajahinnat kallistuivat 4 prosenttia. Yritykset eivät siis onnistuneet siirtämään
kohonneita kustannuksia omiin hintoihinsa.

13.9.20228



1.7. Muiden kulkuneuvojen valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana.
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana.
• Rauman telakan kannattavuus oli viime vuonna järisyttävän heikko. Yrityksen nettotulos jäi 58 miljoonaa

miinukselle. Nettotulos oli surkea -38 prosenttia. Vuonna 2020 yritys teki vielä positiivista tulosta.
Pidemmän päälle telakan toiminta käy vaikeaksi, jos kannattavuus ei kohene.

• Maanpuolustuskalustoa valmistavissa yrityksissä näkymät ovat hyvät. Patria sai Slovakiasta 76
panssariajoneuvon tilauksen. Sen arvoksi arvioidaan 400 miljoonaa euroa. Suurin osa ajoneuvoista
kootaan Slovakiassa ja pienempi osa Hämeenlinnassa. Slovakia kaavailee tilaavansa myös lisää
vastaavaa kalustoa. Patrialla on hyvät mahdollisuudet pärjätä näissä kilpailutuksissa.

• Myös esimerkiksi asevoimien käyttämien veneiden markkinat ovat myös piristyneet. Puolustusvoimat
kasvatti Kokkolassa ja Porvoossa toimivalta Kewatech Aluboat Oy:ltä tilattujen huoltoveneiden määrää
neljästä yhdeksään. Suomessa on myös muita puolustusvoimille veneitä valmistavia yrityksiä.
Vientikysynnän voi odottaa piristyvän.

• Huviveneiden valmistajien vuosi on ollut hyvä. Veneenvalmistajat sulattelevat viime vuonna kertynyttä
suurta tilauskuormaa.
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