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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 ja kustantaminen

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 58 Kustantaminen

Seuraavat toimialat huomioidaan Toimialakatsauksessa 2023:
TOL 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
TOL 2312 Tasolasin hiominen ja leikkaaminen
TOL 32 Muu valmistus

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 (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: -11 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +8 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +10 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Puolustustarvikkeiden kysyntä näkyy myös tekstiilien valmistuksessa. Karstulassa toimiva Finn Savotta

Oy sai monivuotisen kantovälinetilauksen puolustusvoimilta. Tilauksen arvo on 14,5 miljoonaa euroa,
mikä on yli kaksinkertaisesti yrityksen liikevaihdon (2021) verran.

• Suominen Oy jatkaa vastuullisemman kuitukangastuotantonsa kehittämistä. Nakkilaan tehdyn
investoinnin odotetaan valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla.
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4.2. Vaatteiden valmistus (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: +5 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +3 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +14 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Kasvupotentiaalia tarjoavan kestävämmän kehityksen ja ympäristövastuullisten vaatteiden valmistus

riippuu kierrätyskuitupohjaisten tekstiilien tai muiden vastuullisempien tekstiilimateriaalien
saatavuudesta.

• Pohjoismaiden puolustusvoimat hankkivat yhteisen NCU-taisteluasujärjestelmän. Suomen osuus on
noin 20 000 vaatekertaa. Yhteishankintoihin eivät kuulu asusteet, jalkineet tai suojavarusteet. Suomen
puolustusvoimat hankkii ne itsenäisesti, mikä voi johtaa tilauksiin.

• Eettisten lasten- ja naistenvaatteiden valmistajayrityksenä profiloituneen Kaiko Clothing Oy;n
kansainvälinen kasvu tyrehtyi ja yhtiö joutuu parantamaan kannattavuuttaan muun muassa
vähentämällä työvoimaa.

• Myös Papu Design Oy lopettaa lastenvaatemallistonsa. Yritys keskittyy naistenmalliston suunnitteluun
ja myyntiin. Vaatteiden valmistus tapahtuu pääosin Liettuassa ja Portugalissa.
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4.3. Kenkien ja nahkatuotteiden valmistus (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: +3 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +8 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +18 % (Q3/2021 → Q3/2022)

• Tieto päivittyy maaliskuussa.
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4.4. Painaminen ja kustantaminen (Mika Kärkkäinen)

Painaminen
• Tuotannon vuosimuutos: -8 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +22 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +55 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Tuottajahinnat ovat nousseet +22 prosenttia ja paperinhinta on noussut samaan aikaan +28 prosenttia

ja myös painolaatoissa käytetyn alumiinin hinta on korkealla. Paperinhinta on kääntynyt joulukuussa
2022 laskuun, mutta painoalan yrityksillä on edelleen kannattavuushaasteita.

• Esimerkiksi Panostaja-konserniin kuuluva Grano Oy teki 10/2022 päättyneellä vuoden pituisella tili-
kaudellaan 111,5 miljoonan euron liikevaihdolla -0,7 miljoonan euron liiketappion.

Kustantaminen
• Tuotannon vuosimuutos: +1 % (Q4/2021 → Q4/2022).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +8 % (Q4/2021 → Q4/2022).
• Paikallislehtiä julkaiseva Hilla Group Oy käynnisti koko henkilöstöön (565) ulottuvat muutosneuvottelut.
• Sanoma Oyj teki hyvän tuloksen tilikaudelta 2022, vaikka Q4/2022 oli vaikea.
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