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1. Metalliteollisuus

Sisällysluettelo
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1.2. Metallituotteiden valmistus
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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: +22 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +28 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Ala on erittäin suhdanneherkkä. Tämä koskee erityisesti terästeollisuutta.
• Tällä hetkellä suhdanne viilenee nopeasti. Vaikka teräsyritysten tilanne heikkenee, pysyy se kuitenkin

normaalia parempana.
• Olkiluodon kolmosreaktorin viivästyminen saattaa nostaa sähkön hintaa talvella. Jopa sähkön

saatavuudessa voi olla ongelmia. Tilanteen kärjistyminen haittaisi suuresti metallien jalostajien toimintaa
ja alentaisi kannattavuutta.

• Yritysten kannattavuus vuonna 2022 on poikkeuksellisen korkea.
• Ilmastotoimet ovat mahdollisuus metallien jalostajille, sillä asiakkaat ovat valmiita maksamaan

hiilivapaasta teräksestä korkeita hintoja. Asia ei ole yksiulotteinen, sillä esimerkiksi hiilivapaan teräksen
valmistamiseen siirtyminen saattaisi vähentäisi Raahesta satoja työpaikkoja. Syynä on se, että uudessa
prosessissa turhaksi käyvät masuunit työllistävät paljon ihmisiä.
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1.2. Metallituotteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +5 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +18 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +9 % (Q2/2021 Q2/2022)
• Metallien hinnat (teräs, sinkki, alumiini, nikkeli ja kupari) ovat pudonneet kevään huippulukemista, mutta

ovat edelleen selvästi 2010-luvun keskimääräisiä hintoja korkeampia. Raaka-aineiden hinnanmuutokset
ovat merkittävä syy toimialan tuottajahintojen vaihtelulle.

• Suomen ja muiden maiden puolustusvälinehankinnat ovat tuoneet tilauksia Suomeen.
• Patruunoita valmistavan Nammo Lapua Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli noin 60 miljoonaa euroa.

Henkilöstön määrä oli 230. Toiminta on ollut kannattavaa. Yrityksen tuotanto on kasvanut tänä vuonna
ja se on palkannut lisää henkilöstöä.

• Metsästyskivääreitä ja niiden patruunoita siviilikäyttöön sekä tarkkuuskivääreitä sotilas-käyttöön
valmistavan Sako Oy:n henkilöstön määrä oli 350 vuonna 2021. Toiminta on ollut kannattavaa. Yritys on
saanut Suomen Puolustusvoimilta esimerkiksi uuden kiväärijärjestelmän tilauksen. Yrityksen tuotanto
on jatkanut kasvuaan tänä vuonna ja se on palkannut lisää henkilöstöä.
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1.3. Koneiden ja laitteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +13 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +9 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +8 % (Q2/2021 Q2/2022)
• Komponenttipula haittaa yhä toimialan yritysten tuotantoa.
• Toimialan isojen pörssiyhtiöiden tilauskannat ovat erittäin hyvällä tasolla. Muutamat niistä ovat vielä

kasvattaneet tilauskantaansa vuoden 2022 kolmannellakin neljänneksellä ja ovat palkanneet lisää
henkilöstöä. Muutamien yhtiöiden kohdalla on jo nähtävissä tasaantumista tilauskantojen kasvun ja
rekrytointien kohdalla.

• Venäjän kaupan loppumisesta kärsinyt Ponsse Oyj on löytänyt korvaavia markkinoita ja sen tilauskanta
on kääntynyt uudelleen kasvuun. Raute Oyj yhtiön kohdalla tilanne on huonompi ja tilauskanta on
pudonnut vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

• Lämmönsiirtimiä valmistavan Vahterus konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 54 miljoonaa euroa ja
henkilöstön määrä oli 380. Toiminta on ollut kasvuhakuista ja kannattavaa. Yhtiö on tänäkin vuonna
palkannut jo kymmeniä uusia ihmisiä töihin.
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1.4. Elektroniikkateollisuus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +10 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Alaa koetellut komponenttipula on helpottamassa. Erityisesti mikrosiruista on ollut pula.
• Elektroniikkateollisuuden näkymät EU:ssa ovat myönteiset. Syynä on erityisesti se, että tuotantoa

halutaan siirtää EU:n alueelle Aasiasta, etenkin Kiinasta. Tätä puoltavat liiketaloudelliset ja
huoltovarmuuteen liittyvät seikat.

• Suomessa ei ole Nokian lisäksi montaakaan vahvaa yritystä, jonka toimiin elektroniikkateollisuuden uusi
tuleminen voisi rakentua.

• Suuremmat investoinnit vaatisivat työvoimaa ja pienevien ikäluokkien oloissa väen löytyminen on
hankalaa. Elektroniikkateollisuus voi toisaalta olla ala, jolle ulkomaalaiset työllistyvät. Swappie on
osoittanut tämän.

• Alan kannattava toiminta on yhä mahdollista Suomessa. Tämän on todistanut Oulussa omalla
tehtaallaan piirilevyjä valmistava Aspocomp. Yrityksen liikevaihto kasvoi vuositasolla (Q1-Q3) +29 %.
Toiminta on myös erittäin kannattavaa, sillä liikevoittoprosentti oli 13. Yritys työllistää noin 150 ihmistä,
joista suurin osa tuotannon työntekijöitä.
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1.5. Sähkölaitteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +16 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +27 % (Q2/2021 Q2/2022)
• Rakentamisen kääntyminen laskuun syksyn 2022 kuluessa syö toimialan kasvun eväitä.
• Sähkölaitteiden valmistukselle tärkeä kuparin hinta on laskenut kevään huippulukemista, mutta se on

edelleen selvästi 2010-luvun keskiarvoja korkeammalla tasolla.
• Kaapeleita valmistavan Prysmian Group Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli noin 373 miljoonaa

euroa ja henkilöstön määrä oli 570. Toiminta on ollut kannattavaa. Ja yhtiö laajentaakin Kirkkonummen
kaapelitehdastaan 100 miljoonalla eurolla. Uusia työpaikkoja syntyy 100–120.

• UPS-varavoimajärjestelmiä valmistavan Eaton Power Quality Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli noin 143
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli 310. Toiminta on ollut viime vuodet kannattavaa. Yritys on
ilmoittanut rakentavansa uuden tehtaan Vantaalle ja palkkaavansa samalla lisää henkilöstöä.

• Sähköautojen latauspisteitä valmistavan Kempower Oyj:n kasvurynnistys näyttää jatkuvan. Vuonna
2017 perustetussa yhtiössä on jo 310 ihmistä työssä.
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1.6. Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +8 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Liikevaihdon vuosimuutos: +0 % (Q3/2021 Q3/2022)
• Alan tuotanto supistuu loppuvuonna Uudenkaupungin autotehtaan sopeutettua tuotantoaan.
• Sähköautot yleistyvät maailmalla nopeasti. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt kysyntää.
• Polttomoottoriautojen ja niiden osien tuotanto supistuu nopeasti. Suomen etuna on, että meillä ei

valmisteta esimerkiksi henkilöautojen polttomoottoreita tai pakosarjoja.
• Nokialla toimii Agco Powerin moottoritehdas. Se valmistaa moottoreita traktoreihin. Traktoreissa

nestemäisten polttoaineiden käyttö ei vähene yhtä kovalla vauhdilla.
• Tehtaan tulevaisuus vaikuttaa turvatulta. Amerikkalainen AGCO on keskittänyt tuotantoa ja

tuotekehitystä Suomeen. Vuosina 2019-2021 Suomen tytäryhtiön investointien arvo oli yli 60 miljoonaa
euroa.

• Suomen yksikkö työllistää noin 750 ihmistä ja toiminta on kannattavaa. Nettotulos jäi tosin vuonna 2021
+2,7 prosenttiin.
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1.7. Muiden kulkuneuvojen valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Alan näkymät ovat hyvät, sillä puolustuskulkuneuvojen, veneiden, raitiovaunujen ja osin myös laivojen

kysyntä on korkea. Alan kannattavuus on heikko.
• Rauman telakan tilanne on jatkunut vaikeana. Tallinkille menevä alus on myöhästynyt lisää.
• Valtio rahoittaa telakkaa 300 miljoonalla eurolla, jolla pyritään varmistamaan merivoimien tilaamien

alusten valmistuminen. Ainakaan julkisuudessa ei ole ollut tietoa toimenpiteistä, joilla puututtaisiin
telakan toiminnan heikkouksiin. Pelkällä rahalla tuskin päästään eroon toistuvista myöhästymisistä ja
teknisistä ongelmista, jos toimintatapoihin ei puututa.
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