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6. Palvelulliset alat

Sisällysluettelo

6.1. Koneiden ja laitteiden korjaus,
huolto ja asennus
6.2. Moottoriajoneuvojen kauppa,
huolto ja korjaus
6.3. Jakelupalvelut
6.4. Pesulapalvelut

Osa Teollisuusliiton aloista tuottaa pääasiassa palveluja.
Palvelutuotantoa tehdään huolto-, korjaus-, myyntialoilla sekä pesula- ja
jakelupalveluissa.

Toimialat (TOL 2008):
TOL 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
TOL 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja
vähittäiskauppa sekä korjaus
TOL 53 Posti- ja kuriiritoiminta
TOL 9601 Pesulapalvelut

Sopimusalat: Tekninen huolto ja kunnossapito, Autonrengasala,
Autoalan kauppa ja korjaamotoiminta, Jakajat, Suorajakelu,
Tekstiilihuoltoala



6.1. Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: +20 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +2 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +54 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Kamppailu Caverionin omistuksesta jatkuu.
• VR Kunnossapito Oy (Fleetcare) sai merkittävän sopimuksen Flirt-sähköjunien telien

määräaikaiskunnostuksesta ja peruskorjauksesta vuosille 2024–2030. Pieksämäen konepajalla on
myös kapasiteettia puunkuljetusvaunujen tuotannon käynnistämiseen.

• Lentoliikenteen asteittainen elpyminen vaikuttaa ilma-alusten korjauksen ja huollon kysyntää lisäävästi
esimerkiksi Finnair Technical Services Oy:n toimintana.

• Teollisuuden kunnossapidon alan suuri toimija Viafin Service Oy pyrkii päivitetyn strategiansa myötä
kasvattamaan tehokkuutta, toimintoja ja palvelutarjontaa.
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6.2. Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus (Matti Roitto)
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• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Käytettyjen autojen kauppa on vilkastunut hieman vuoden alussa.
• Tammikuussa 2023 uusia autoja rekisteröitiin 7 175. Se on -9 prosenttia vähemmän kuin tammikuussa

2022. Sähköajoneuvojen yleistyminen voi tuoda korkean teknologian ja turvallisuuden vuoksi lisää töitä
ajoneuvojen huoltoon ja autonrengasalalle.

• Komponenttipulan vaikutukset näkyvät edelleen alalla uusien autojen toimitusviiveinä, vaikka
tilauskantaa onkin. Kuorma-autopuolella komponentteja löytyy jo paremmin.

• Moottorialan tukkukauppaa, varustekauppaa ja maahantuontia harjoittanut Duell-konserni sai Suomea
koskevat Duell Oy Suomen muutosneuvottelunsa päätökseen tammikuussa 2023. Vähennys on 13
työntekijää.

• Euroopan parlamentti on tehnyt päätöksen uusien polttomoottoriajoneuvojen myynnin kieltämisestä
vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2022 reilu kolmannes ensirekisteröidyistä ajoneuvoista oli
sähkökäyttöisiä.



6.3. Jakelupalvelut (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +14 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Postilain uudistuksesta tehty Hallituksen esitys (HE58/2022) on hyväksytty eduskunnan toisessa

käsittelyssä 24.1.2023. Tasavallan presidentti vahvisti muutokset 16.2.2023. Lakiuudistus johtaa
kolmipäiväiseen postin jakeluun ja keräilyyn.

• Sanomalehtien viisipäiväinen jakelu pyritään turvaamaan vuoteen 2027 saakka voimassa olevalla
asetuksella. Sen mukaan tarjotaan määräaikaista jakelutukea alueilla, joilla ei ole saatavilla kattavaa
viisipäiväistä varhaisjakelua tai kaupallisin ehdoin toteutettua varhaisjakelua.

• Muutokset tulevat voimaan 1.10.2023.
• Lakimuutos voi tarjota mahdollisuuksia alan muille toimijoille. Postille se voi aiheuttaa haasteita.
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6.4. Pesulapalvelut (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +4 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Pesulapalveluissa näkyy jonkin verran pesuloiden toimintoihinsa käyttämän energian osalta

investointeja raaka-ainevaihdosta. Lupia laitteistomuutoksille maakaasusta nestekaasuun on haettu
myös vahvan maakaasuverkoston alueella.

• Muutoksia on toteutettu jo jonkin verran. Maakaasun parempi saatavuus voi kuitenkin johtaa siihen, että
osaa suunnitelluista muutoksista ei toteuteta.

• Muutoksilla on tuskin vaikutusta työntekijämääriin.
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