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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: +11 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +2 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Vuosi 2022 oli erittäin hyvä metallien jalostuksen yrityksille.
• Suomalaisten teräsyritysten kannattavuus oli erittäin korkea ja tuotanto kasvoi voimakkaasti.
• Vahva kasvu kertoi suomalaisen terästeollisuuden kilpailukyvystä, sillä EU:ssa ja myös

maailmanlaajuisesti terästuotanto väheni.
• Loppuvuonna 2022 teräsmarkkinat viilenivät selvästi ja suomalaisen terästeollisuuden

huippusuhdanteen voi katsoa päättyneen.
• Vuodesta 2023 on tulossa edellisvuotta heikompi ainakin kannattavuuden suhteen. Teräksen tuottajien

tilanne on kuitenkin normaali, sillä vertailuvuosi 2022 on poikkeuksellisen vahva.
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1.2. Metallituotteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +1 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +15 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +8 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Metallien hinnat (teräs, sinkki, alumiini, nikkeli ja kupari) olivat vuoden vaihteessa selvästi 2010-luvun

keskimääräisiä hintoja korkeammalla tasolla. Nikkelin hinta on lähtenyt nousuun.
• Toimialan yrityksillä on ollut investointihankkeita. Esimerkiksi Abloy Oy investoi teräsriippulukkojen

valmistukseen Joensuussa. Tuotannon automatisoinnin vuoksi työpaikat saattavat tosin vähentyä.
• Kongsberg Maritime on investoinut vesialusten vesisuihkuvetolaitteita suunnittelevan ja valmistavan

Kokkolan yksikkönsä laajennukseen.
• Fiskarsin liikevaihto (Q4/2021 → Q4/2022) putosi 14 prosenttia ja henkilöstön määrä putosi vuoden

2022 viimeisellä neljänneksellä yli 400 hengellä. Taustalla vaikuttaa puutarhatuotteiden karsiminen pois
Yhdysvalloissa.

• Peikko Group Oy on ostanut vuoden vaihteessa rakennusten kattojen jäykistystankoja valmistavan
saksalaisen Besista International GmbH:n. Se työllistää Saksassa 20 henkilöä.
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1.3. Koneiden ja laitteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: +0 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +11 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +10 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Isot porskuttavat. Liikevaihtoaan (Q4/2021 → Q4/2022) kasvattivat Kone +5, Wärtsilä +11, Konecranes

+8, Metso Outotec +12, Valmet +28 ja Cargotec +36 prosenttia. Osa kasvusta selittyy tuottajahintojen
(+11) nousulla. Tilauskannat kuitenkin pienenivät vuoden 2022 viimeisen neljänneksen aikana yhtiöstä
riippuen -3 – -9 prosenttia. Poikkeuksena Metso Outotecin tilauskanta kasvoi +2 prosenttia.

• Heikentynyt näkymä ilmenee yritysten toimissa. Kone on ilmoittanut käynnistävänsä muutosneuvottelut.
Tavoitteena on ilmoituksen mukaan vähentää globaalisti 1 000 työntekijää ja Suomessa 150 työntekijää.

• Wärtsilä Oyj ilmoitti äskettäin käynnistävänsä maailmanlaajuisesti 300 ihmistä ja Suomessa enintään 50
ihmistä koskevat muutosneuvottelut. Kyse näyttää olevan toiminnan uudelleen organisoinnista.

• Cargotec Oyj osti tammikuussa Ruotsista Olsbergs Hydraulics AB:n, joka valmistaa sähköhydraulisia
ohjausjärjestelmiä. Se työllistää 100 henkilöä.

• Valmet Oyj investoi 18 miljoonaa euroa tuotantokoneisiin puristinhuopatehtaallaan Tampereella.
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1.4. Elektroniikkateollisuus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +11 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin vuosimuutos: +39 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Nokian tulos vuodelta 2022 oli loistava: maailmanlaajuisesti liikevoittoa kertyi 2,3 miljardia euroa.

Liikevoitto kasvoi +7 prosenttia.
• Nokia ei raportoi erikseen Suomen toimintojen kannattavuutta.
• Nokia on vahvistanut asemiaan 5G-verkkojen toimittajana. Se on hyötynyt siitä, että kiinalaiset

toimittajat on turvallisuussyistä suljettu ulos monilta länsimarkkinoilta. Toimien taustalla ovat etupäässä
vakoiluepäilyt.

• Kiina on vastaavasti rakentanut erilaisia esteitä länsimaisten tuotteiden tuonnille. Tämä on näkynyt
esimerkiksi Nokian Kiinan viennin nopeana vähenemisenä. Nokia on tämän seurauksena panostanut
onnistuneesti Intian markkinoille. Myös muille elektroniikkavalmistajille nopeasti kehittyvä Intia tarjoaa
vientimahdollisuuksia, vaikka sitä ei pidetäkään helpoimpana vientimarkkinana.
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1.5. Sähkölaitteiden valmistus (Mika Kärkkäinen)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +14 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +30 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Sähkölaitteiden valmistukselle tärkeä kuparin hinta oli vuodenvaihteessa noin 40 prosenttia 2010-luvun

keskiarvoja korkeammalla tasolla.
• Rakentamisen kääntyminen laskuun loppusyksystä ja Venäjän kaupan hiipuminen näkyvät joidenkin

yritysten tekemisessä. Esimerkiksi Harvian liikevaihto (Q4/2021 → Q4/2022) putosi viidenneksellä ja
henkilöstön määrä 200 henkilöllä.

• Raidehankkeet piristävät toimialaa. Raidejokeriin on toimitettu 60 miljoonan euron arvosta sähkölaitteita
kuten sähkönsyöttöasemia, sähköliittymiä, sähköratapylväitä ja ajolankaa.

• Kempower Oyj on jatkanut kasvuaan ja saavutti vuonna 2022 jo 104 miljoonan euron liikevaihdon. Yhtiö
31.12.2022 työllisti 380 henkilöä.

• Toimialalla on nähty myös investointeja. Ouneva investoi sähkökeskusten ovia valmistavan tehtaansa
laajennukseen ja uuteen konekantaan Joensuun Tuupovaarassa.
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1.6. Moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +7 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Liikevaihdon vuosimuutos: +6 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Valmet Automotiven tilanne on synkistynyt entisestään.
• Sen molemmat pienten sähköautovalmistajien kanssa aloitetut ovat ajautuneet vaikeuksiin.
• Hollantilainen Lightyear lopetti Uudessakaupungissa aloitetun automallin valmistuksen kokonaan. Yritys

päätti keskittää voimavaransa seuraavan version kehittämiseen.
• Saksalainen Sono Motors ei ole onnistunut keräämään tarpeeksi rahaa tuotannon aloittamiseksi. Sonon

ja Uudenkaupungin autotehtaan välillä on monivuotinen kokoonpanosopimus, joka uhkaa raueta.
• Rovaniemellä moottorikelkkoja valmistavan BRP Finlandin talvikausi on ollut loistava. Tuotantomäärät

ovat kivunneet uuteen ennätykseen.
• Raskaan kaluston perävaunujen valmistajien tilanne jatkuu hyvänä, vaikka yleinen talouskehitys onkin

synkistynyt. Tuotantomäärät ovat korkeita, mutta yritysten kannattavuus pysyy luultavammin matalana.
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1.7. Muiden kulkuneuvojen valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Huviveneiden valmistajien osalta vuodesta 2023 on tulossa varsin hyvä. Finnboat-etujärjestön

julkaiseman Venealan suhdannebarometrin perusteella kuluttajien luottamus on laskenut ja
polttoaineiden hinnat nousseet, mutta nämä eivät vähennä myyntimääriä merkittävästi.

• Koronavuosien huippusuhdanteen jälkeen palataan normaalimpaan kysyntätilanteeseen.
• Ruotsi ja Norja ovat tärkeimmät vapaa-ajan veneiden vientimarkkinat.
• Myös viranomaiskäyttöön tarkoitettujen veneiden kauppa käy. Veneitä ostavat muun muassa eri maiden

puolustusvoimat, rajavartiolaitokset ja pelastuslaitokset.
• Helsingin telakalta on valmistumassa arktinen matkustajalaiva. Sen luovutuksen jälkeen telakan

tilauskirja on tyhjä. Uusien tilausten saaminen on epätodennäköistä nykyisen venäläisomistuksen
jatkuessa.

• Telakan omistusjärjestelyjen osalta ei ole kuultu mitään konkreettista. Telakan tulevaisuuden kannalta
olisi tärkeää, että omistusjärjestelyt etenisivät nopeasti.
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