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Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät syksyllä 2014

Suomen teollisuuden saamat tilaukset ovat nousussa 
Venäjän viennin romahduksesta huolimatta 
Suomen kansantalous on toipumassa viime vuoden lopun kokonaistuotannon jyrkähköstä notkahduksesta. Tuotannon piris-
tymistä on vauhdittanut muun muassa teollisuuden saamien tilausten kasvu lähes yhtäjaksoisesti viime helmikuusta lähtien 
sekä euron arvon heikkeneminen suhteessa dollariin syksyn 2014 aikana. Tämän vastapainoksi Venäjän talousvaikeudet ja 
ruplan jyrkkä heikkeneminen ovat leikanneet vientiämme ja kokonaistuotantoamme.

Teollisuuden tuotanto supistuu tänä vuonna noin puoli prosenttia viime vuodesta. Suomen teollisuustuotannon kehityk-
sen arviointia vaikeuttavat Tilastokeskuksen eri tilastojen antama ristiriitainen viesti. Teollisuutta tukevat palvelut - infor-
maatiopalvelut sekä ammatillinen, tekninen ja tieteellinen toiminta - ovat taas selvässä kasvussa. Tuotannollisen painopis-
teen siirtyminen palveluihin jatkuu.

Suomen talouden ja sen teollisuuden kehityksen suurimmat riskit liittyvät kansainväliseen talouteen ja siinä Ukrainan krii-
sin ratkaisuun. Tilanteen uusi kärjistyminen ei vain leikkaisi lisää kutistuvaa itävientiämme vaan aikaansaisi sellaista epävar-
muutta, joka heikentäisi investointeja koko Euroopassa. Vastaavasti Ukrainan kriisin liikahtaminen nykyisestä jäätyneestä 
tilanteesta kohti parempaa heijastuisi positiivisesti myös Suomen talouteen. Euroopan keskuspankin tulevat päätökset vai-
kuttavat myös Suomen talouskehitykseen jatkossa. Jos euroalueen inflaatio ei nopeudu selvästi nykyisestä 0,4 prosentista ja 
jos EKP ei tähän reagoi lisäämällä määrällistä elvytystä, on uhkana, että deflaatio-odotuksille ominainen pidättyväisyys hei-
jastuu euroalueen investointi- ja kulutuspäätöksiin. Tämä hidastaisi alueen kasvua ja sillä olisi luonnollisesti haitallinen vai-
kutus myös Suomen vientiin. 

Euroopan komission lupaus valmistella 300 miljardin euron investointipaketti joulukuussa 2014 ja G20-maiden johtaji-
en marraskuisessa kokouksessa tehty lupaus nostaa maailman talouskasvua 2,1 prosenttia, voisivat piristää Euroopan ja Suo-
menkin talouskasvua. Suunniteltujen toimien laajuutta on kuitenkin liioiteltu. EU:n investointipaketti on kolmelle vuodelle 
eikä EU  aio näillä näkymin sijoittaa investointipakettiin uutta julkista rahaa, vaan siihen sijoitetaan EU:n vuosibudjetin tai 
Euroopan investointipankin jo olemassa olevia varoja. Näin saadun ”julkisen rahan” osuus nousisi runsaaseen 20 miljardiin 

euroon niin, että tämän siemenrahan täytyisi saada liikkeel-
le huikean suurella vipuvaikutuksella 270 miljardia euroa 
yksityistä pääomaa rahoittamaan uusia investointeja. Tämä 
vaikuttaa liioittelulta. Onhan riittämätön kysyntä kuitenkin 
pääsyy vähäiseen investointitoimintaan. 

Sekä euroalueen kuluttajaluottamus että teollisuuden 
luottamus ovat heikentyneet alkuvuoden 2014 tasolta. Kun 
EU:n bkt kasvoi vielä vuoden 2013 viimeisellä neljännek-
sellä ja tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 
prosenttia edellisestä neljänneksestä, on kasvu hidastunut 
tästä 0,2 – 0,3 prosenttiin tämän vuoden toisella ja kolman-
nella neljänneksellä. Euroalueen kasvu, joka on ollut tätä 
noin 0,1 prosenttiyksikköä hitaampaa, on niin ikään hidas-

Kuvio 1a. Kuluttajaluottamus ja vähittäiskaupan myynti euroalueel-
la 2004:01-2014:10.

Lähde: Eurostat.

Kuvio 1b. Teollisuuden luottamus ja teollisuustuotanto euroalueella 
2004:01-2014:10.

Lähde: Eurostat, Palkansaajien tutkimuslaitos.

-40

-30

-20

-10

0

10

70

80

90

100

110

120

2004:01 2006:01 2008:01 2010:01 2012:01 2014:01

2010=100

Teollisuustuotanto
(vas. ast.)
Teollisuuden
luottamus (oik. ast.)

Saldoluku

-40

-30

-20

-10

0

90

95

100

105

110

2004:01 2006:01 2008:01 2010:01 2012:01 2014:01

2010=100

Vähittäiskaupan myynti (vas. ast.)
Kuluttajaluottamus (oik. ast.)

Saldoluku

Kuvio 2. Euroalueen taloudellinen kehitys 2013-2015.

Lähde: Eurostat.
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tunut. Eniten kasvu on hidastunut Saksassa ja taas eniten 
se on nopeutunut Kreikassa ja Espanjassa. USA:n talous-
kasvu on kiihtynyt ja sen bkt on kasvanut keskimäärin 0,5 
prosenttia edellisestä neljänneksestä tämän vuoden aika-
na. Kiinan talouskasvu on hidastunut tämän vuoden aika-
na, mutta sen bkt oli vielä lokakuussa vajaat 8 prosenttia 
edellisvuotista suurempi. Sittemmin Kiina on keventänyt 
rahapolitiikkaansa, mikä on antanut uutta vauhtia sen ta-
louskasvulle. 

EKP:n varovaisetkin päätökset lisätä keskuspankin jouk-
kovelkakirjaostoja ja lupaus laajentaa näitä ostoja tarvitta-
essa ovat heikentäneet euron arvoa dollareissa. Mutta tä-
täkin enemmän euron dollariarvoon on vaikuttanut USA:n 
keskuspankin toteuttama rahoitusmarkkinoiden määräl-
lisen elvytyksen ( joukkovelkakirjaostojen) lopettaminen.  
Suhteessa dollariin euro on heikentynyt (26.11.2014 men-
nessä) viimeisen vuoden aikana noin 8 prosenttia, mutta 
tätäkin selvästi enemmän viime kesän korkeista arvoista. 
Suhteessa Kiinan Yunaniin euro on heikentynyt jopa pa-
ri prosenttiyksikköä tätä enemmän. Toisaalta taas rupla on 
heikentynyt jyrkästi euroonkin nähden, (26.11.) 21 prosent-
tia viimeisen vuoden aikana.  Riksbankenin nopealiikkeisen 
rahapolitiikan vaikutuksesta Ruotsin kruunukin on heiken-
tynyt suhteessa euroon 4 prosenttia (26.11.) viimeisen vuo-
den aikana. 

Yleensä valuutan heikkeneminen, joka piristää vientiä ja 
kotimaista tuonnin kanssa kilpailevaa tuotantoa, mutta taas 
leikkaa kotimaista ostovoimaa, kasvattaa nettomääräisesti 
kokonaistuotantoa.  Euron heikkeneminen suhteessa dol-
lariin hyödyttää Suomea muita euromaita enemmän, kos-
ka viennistämme suuntautuu euroalueen ulkopuolelle kes-
kiverto euromaan vientiä enemmän. 

Ukrainan kriisi ja sen aikaansaama epävarmuus tulevas-
ta sekä siihen jo liittyvät talouspakotteet ovat vaikuttaneet 
negatiivisesti Venäjän talouteen ja sitä kautta EU-maiden 
talouksiin. Missä määrin rupla on heikentynyt tämän krii-
sin seurauksena ja taas missä määrin taas öljyn hinnan ale-
nemisen seurauksena on mahdotonta sanoa, koska öljyn 
hintakin on reagoinut tämän kriisin suoriin ja epäsuoriin 
vaikutuksiin. Joka tapauksessa öljyn hinnan aleneminen 
yhdessä Venäjälle asetettujen talouspakotteiden kanssa 
ovat painaneet Venäjän talouskasvun jo lähemmäksi nol-
laa, vaikka toteutunut ruplan heikkeneminen on osaltaan 
tukenut Venäjän talouskasvua. Toistaiseksi Venäjän bkt, jo-
ka kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 0,7 vuot-
ta aiemmasta ja sen teollisuustuotanto, jonka vuosikasvu oli 
vielä syys-lokakuussa vajaat kolme prosenttia, on ollut odo-
tuksia nopeampaa. Ruplan heikkenemisen kotimaista tuo-
tantoa vahvistavaa vaikutusta on aliarvioitu. Suomen talou-
teen Venäjän talousvaikeuksilla on suuri vaikutus. Suomen 
tavaravienti Venäjälle supistuu tänä vuonna 15–20 prosent-
tia ja ensi vuonna vielä 10–15 prosenttia. Myös venäläisten 

Taulukko 1. Kansainvälinen talous.
Osuus 

maailman 
BKT:sta (%)

Kokonaistuotannon määrän 
kasvu (%)

2013 2014e 2015e
Yhdysvallat 22,4 2,2 2,5 3,2
Eur-18 17,0 -0,4 0,6 1,4
Saksa 4,9 0,4 1,4 1,5
Ranska 3,7 0,2 0,3 1,1
Italia 2,8 -1,9 -0,2 1,1
EU27 23,2 0,1 1,2 1,5
Ruotsi 0,7 1,6 1,5 1,6
Iso-Britannia 3,4 1,7 2,8 1,9
Kiina 12,3 7,7 7,5 7,2
Intia 2,5 5,0 6,0 6,2
Japani 6,5 1,5 1,5 1,5
Venäjä 2,8 1,3 0,0 1,0
Brasilia 3,0 2,5 1,0 2,5

Lähde: BEA, BOFIT, Eurostat, IMF, Palkansaajien tutkimuslaitos.

Kuvio 3. USA:n talouden indikaattoreita 2004:01-2014:10.

Lähde:  ISM, University of Michigan.
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Kuvio 4. Valuuttakurssit 2.1.2013–25.11.2014.

Lähde:  EKP.
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Kuvio 5. Euroopan maiden kaupan rakenne, tammi-elokuu 2014.

Lähde:  Palkansaajien tutkimuslaitos.
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matkailu Suomeen on supistunut tuntuvasti. Kaiken kaikki-
aan Venäjän talouskehityksen jääminen odotuksista supis-
taa Suomen bkt:ta noin puolitoista prosenttia. Tähän arvi-
oon sisältyvät epäsuorat vaikutukset kotimaisen kysynnän 
sekä muun muassa Baltian maiden ja Puolan vientimark-
kinoiden heikentymisen kautta. Venäjän merkitys Suomen 
viennille perustuu pitkälti maantieteelliseen läheisyyteen. 
Sähköisen tiedonsiirron vaikutuksesta etäisyyden merkitys 
on pienentynyt monella talouden sektorilla. Ulkomaankau-
passa läheisyys on kuitenkin edelleen tärkeää, mistä osoi-
tuksena eri maiden suurimmat kauppakumppanit löytyvät 
yleensä naapurimaista.

Suomen talouskasvu edelleen hidasta 
– tosin ei enää muuta euroaluetta 
hitaampaa

Siihen nähden, kuinka paljon Venäjän tuonnin supistumi-
nen on heikentänyt Suomen taloutta, on Suomen teollisuu-
den viimeaikainen kehitys ylittänyt odotukset. Näillä näky-
min Suomen talouskasvu yltää ensi vuonna suurin piirtein 
euroalueen keskimääräiseen vauhtiin. Viime syyskuun en-
nusteessa arvioimme, että euroalue kasvaa ensi vuonna 1,4 
prosenttia edellisvuodesta. Tätä arviota voidaan pitää edel-
leen pätevänä. Suomen teollisuuden luottamuksen hienoi-
nen paraneminen viime kuukausina ei viittaa teollisuustuo-
tannon kasvun tuntuvaan kiihtymiseen. Tilastokeskuksen 
teollisuustuotannon volyymi-indeksinkään perusteella mi-
tään selvää käännettä parempaa ei olisi tapahtunut. Tilasto-
keskuksen julkaisema tilasto teollisuuden uusista tilauksista 
antaa kuitenkin aiheen odottaa, että myös teollisuuden tuo-
tanto kääntyy kasvuun lähikuukausina. Syyskuun myöntei-
nen vientilukukin, jonka mukaan tavaravienti olisi kasvanut 
syyskuussa 11 prosenttia vuotta aiemmasta, vaikka tuonti 
olisi samaan aikaan supistunut 7 prosenttia, vahvistaa arvio-
ta tilanteen paranemisesta teollisuuden osalta. 

Työvoimakustannusten nousu  

Suomen tehdasteollisuuden nimelliset työvoimakustan-
nukset (palkat ja sivukulut) ovat nousseet vuoteen 2013 as-
ti suurin piirtein muun Euroopan vauhtia. Tämän vuoden 
aikana Suomen ansiotaso on noussut samaa vauhtia kuin 
keskimäärin muualla Euroopassa. Suomen teollisuudes-
sa ansiotaso on noussut noin 1,5 prosenttia viime vuodesta. 
Työeläkemaksujen 3,5 prosentin nousu – 0,4 prosenttiyk-
sikön korotus sekä vakuutetun että työnantajan maksuihin 
– nostaa Suomen teollisuuden työvoimakustannuksia (pal-
kat plus sivukulut) jonkin verran enemmän kuin euroalu-

Kuvio 6. Eri maiden Venäjän-viennin osuudet koko BKT:sta 2013.

Lähde: Eurostat, International Trade Centre.
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Kuvio 7. Teollisuuden luottamus ja teollisuustuotanto Suomessa 
2004:01-2014:10.

Lähde: Eurostat.
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10. Viro Belgia Sveitsi Belgia

Taulukko 2. Suurimmat kauppakumppanit 2013.

Kuvio 8. Suomen tehdasteollisuus 2012:01-2014:08.

Lähde: Tilastokeskus.
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eella keskimäärin. Rakentamisessa Suomen kustannustason 
muuta Eurooppaa nopeampi nousu on taittumassa. Tämän 
vuoden puolla ansiotaso on noussut rakentamisessa vajaat 
1,5 prosenttia viime vuodesta. Välillisten työvoimakustan-
nukset ovat nousseet rakentamisessakin tätä reippaammin. 
Palveluiden osalta kehitys on samanlaista kuin rakentami-
sessa. Suomen kustannustaso on noussut vuoteen 2013 as-
ti muuta Eurooppaa nopeammin, mutta kehitys on tasoit-
tumassa. 

Työvoimakustannusten taso 

Työvoiman kustannus tuntia kohti oli Suomen teollisuudes-
sa 34 euroa vuonna 2013. Jos ajatellaan, että tärkeimmät kil-
pailijamaamme EU:ssa ovat Ruotsi, Saksa, Ranska, Hollanti 
ja Itävalta, niin näistä Saksan, Ranskan ja Ruotsin kustan-
nustaso on meitä korkeampi, kun taas Hollannin ja Itäval-
lan suurin piirtein Suomen tasolla. Norjan ja Tanskan kus-
tannustaso on jo selvästi korkeampi kuin Suomen. Italian 
kustannustaso on Suomen alapuolella, mutta Italian kaksi-
jakoisuuden vuoksi on ilmeistä, että kehittyneemmän Poh-
jois-Italian teollisuuden kustannustaso on jo lähellä Suo-
mea. Baltian ja Puolan matala kustannustaso houkuttelee 
edelleen teettämään näissä maissa alihankintana suomalais-
ten teollisten projektien eri vaiheita.

 Rakentamisen suhteellinen kustannustaso on Suomes-
sa korkeampi kuin teollisuudessa. Se on selvästi esimerkiksi 
Saksan kustannustason yläpuolella. Yksityisissä palveluissa 
(pl. koulutus ja terveydenhuolto) Suomen työvoimakustan-
nukset ovat Saksan tasolla ja näin muiden Pohjoismaiden ta-
son alapuolella.

Usein väitetään, ettei se riitä kilpailukykymme kannalta, 
että Suomen teollisuuden kustannustaso on matalahko, jos 
palvelut, joita teollisuus ostaa, ovat kalliita. Mutta Suomen 
yksityisten palveluiden kustannustaso ei juuri ylitä useim-
pien kilpailijamaittemme tasoa. Toiseksi, jos tarkastellaan 
työvoimakustannuksia palveluissa tarkemmin, huomataan, 
että juuri niissä palveluissa, joita teollisuus ostaa alihankin-
tana, työvoimakustannukset ovat Suomessa usein suhteelli-
sen matalia. Kuljetuksen työvoimakustannukset ovat tosin 
Saksan yläpuolella ja Ranskan tasolla, mutta asiantuntija-
palveluissa – niin informaatiopalveluissa kuin myös tekni-
sissä palveluissa – Suomen kustannustaso on hyvin kilpai-
lukykyinen. 

Kaiketi Suomen työvoimakustannukset muissa kuin liike-
elämän palveluissa ovat Saksan tason yläpuolella. Mutta tä-
mä vain kuvastaa Suomen Saksaa tasaisempaa tulonjakoa ja 
sitä, että meiltä puuttuu sellainen matalapalkkasektori, jo-
ka Saksan ja Englannin palvelualoilla tällä hetkellä on. On 
myös sanottu, että tämäkin rasittaa Suomen kilpailukykyä, 
koska se nostaa hintatasoa ja supistaa ostovoimaa pakotta-

Kuvio 9. Teollisuustuotannon muutos 2013:01-2014:09.

Lähde: Eurostat, Trading Economics.
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Kuvio 10. Nimelliset työvoimakustannukset yhtä työllistä kohti teh-
dasteollisuudessa 2000-2013.

Lähde: AMECO.
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Kuvio 11. Nimelliset työvoimakustannukset yhtä työllistä kohti raken-
tamisessa 2000-2013.

Lähde: AMECO.
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Kuvio 12. Nimelliset työvoimakustannukset yhtä työllistä kohti palve-
luissa 2000-2013.

Lähde: AMECO.
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en vientiteollisuuden vaatimaan korkeampia palkkoja. Mut-
ta juuri edellähän olemme havainneet, ettei näin ole käynyt. 
Suomen teollisuuden palkansaajat ovat kärsineet nahois-
saan sen, että palkkojen ostovoima on huonompi kuin mo-
nessa muussa Euroopan maassa. Oheinen kuvio 15 teol-
lisuuden tuntiansioista euroissa ja ostovoimakorjattuina, 
joissa euromääräinen palkka on jaettu kuvitteellisen kulu-
tuskorin keskimääräisellä hintatasolla, osoittaa, että teolli-
suuden ostovoimakorjattu palkkataso jää Suomessa paljon 
enemmän euromääräisen palkkatason alapuolelle kuin Kes-
ki- ja Etelä-Euroopan maissa. Tämä selittyy Suomen korke-
asta hintatasosta. Osin siihen vaikuttaa matalapalkka-alan 
puuttuminen ja osin maamme syrjäisyyden ja harvan asu-
tuksen aikaansaamat korkeat logistiikkakustannukset. Vai-
kuttaako siihen kilpailun puute kaupassa, on jo vaikeampi 
kysymys vastata.

Tuottavuus ja yksikkökustannukset 

Suomen tehdasteollisuuden työn tuottavuus (tuotannon 
määrä jaettuna työllisen määrällä) on kehittynyt vuodes-
ta 2000 vuoteen 2013 suurin piirtein muun Euroopan tah-
tia. Näissä luvuissa ei vielä näy Eurostatin koordinoima ti-
linpitokäytännön muutos, jossa T&K-menot rinnastetaan 
kiinteätä pääomaa aikaansaaviksi investoinneiksi. Uusi 
käytäntö lisää kiinteätä pääomaa ja siten pääomapanosta 
teollisuudessa. Suomen kohdalla muutos on tuntuva ja eri-
tyisen voimakas se on viestintälaitteiden valmistuksessa. 
Tämän seurauksena aiempi kuva toteutuneesta tuotannos-
ta ja jopa tuottavuudesta on muuttunut. Uudessa tilinpito-
käytännössä elektroniikkateollisuuden kokonaistuottavuus 
ei putoa vuoden 2008 jälkeen yhtä jyrkästi kuin aiemmassa 
käytännössä. Muun tehdasteollisuuden kokonaistuottavuus 
on taas pysynyt ennallaan viimeisen kolmen vuoden aikana 
uudessa laskennassa, kun se oli supistunut selvästi vanhas-
sa laskennassa. Näin koko kuva Suomen teollisuuden tuotta-
vuudesta on muuttunut.

Kuvio 14. Työvoimakustannukset vuonna 2012, euroa.
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Lähde: Eurostat.

Kuvio 15. Teollisuuden tuntiansiot vuonna 2010.
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Kuvio 13. Työvoimakustannukset tuntia kohti teollisuudessa, rakenta-
misessa ja yksityisissä palveluissa 2013, euroa.

Lähde: Eurostat.

0

10

20

30

40

50

60

Eu
ro

-a
lu

e 
(1

8 
m

aa
ta

)

Ts
ek

ki

Ta
ns

ka

Sa
ks

a

Vi
ro

Es
pa

nj
a

Ra
ns

ka

Ita
lia

Al
an

ko
m

aa
t

Itä
va

lta

Pu
ol

a

Su
om

i

Ru
ot

si

Is
o-

Br
ita

nn
ia

N
or

ja

Teollisuus

0

10

20

30

40

50

Eu
ro

-a
lu

e 
(1

8 
m

aa
ta

)

Ts
ek

ki

Ta
ns

ka

Sa
ks

a

Vi
ro

Es
pa

nj
a

Ra
ns

ka

Ita
lia

Al
an

ko
m

aa
t

Itä
va

lta

Pu
ol

a

Su
om

i

Ru
ot

si

Is
o-

Br
ita

nn
ia

N
or

ja
Rakentaminen

0

10

20

30

40

50

Eu
ro

-a
lu

e 
(1

8 
m

aa
ta

)

Ts
ek

ki

Ta
ns

ka

Sa
ks

a

Vi
ro

Es
pa

nj
a

Ra
ns

ka

Ita
lia

Al
an

ko
m

aa
t

Itä
va

lta

Pu
ol

a

Su
om

i

Ru
ot

si

Is
o-

Br
ita

nn
ia

N
or

ja

Yksityiset palvelut



8

Teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden näkymät syksyllä 2014

Nokian matkapuhelintoimintojen myymisen Micro-
softille pitäisi muuttaa viestintälaitteiden valmistuksen 
kirjaamista kansantalouden tilinpidossa. Kun aiemmin 
matkapuhelintoimintojen tappiot kerättiin Suomeen No-
kia-konsernin keskuspaikalle kirjaamalle konsernin muil-
le paikkakunnille maksetut korvaukset ylisuurina välituote-
ostoina, ei tämä koko toimialan jalostusarvon negatiiviseksi 
muuttanut käytäntö voi enää jatkua. Jatkossa Microsoftin 
tytäryhtiölle pitäisi kirjata kohtuullinen korvaus sen teke-
mistä palveluista, mikä aikaansaisi jyrkän hyppäyksen ylös-
päin koko viestintälaitteiden valmistuksen arvonlisäykses-
sä ja tuottavuudessa. Tämä korjaus tehdään kansantalouden 
tilinpitoon viimeistään kesällä 2015. Toteutetaanko se nos-
tamalla lukuja jyrkästi vuoden 2014 toisesta neljänneksestä 
lähtien tai taannehtivasti korjaamalla myös edellisten vuo-
sien lukuja, on epäselvää. Tämäkin korjaus kuitenkin nostaa 
koko Suomen tehdasteollisuuden laskennallista tuottavuut-
ta, minkä seurauksena Suomen tuottavuuden kehitys suh-
teessa muihin Euroopan maihin näyttäisi aiempaa parem-
malta. 

Nimelliset palkka- tai työvoimakustannukset tuotettua yk-
sikköä kohti eli nimelliset yksikkötyökustannukset1 ovat ylei-
sin hintakilpailukyvyn mittari. Tähän mittariin vaikuttavat 
vain sellaiset tekijät kuten palkka ja työn tuottavuus, johon 
työntekijät voivat edes jotenkin vaikuttaa.  Tehdasteollisuu-
dessa Suomen yksikkötyökustannukset olivat nousseet vuo-
desta 2000 vuoteen 2013 mennessä Italiaa lukuun ottamatta 
jonkin verran muita Euroopan maita enemmän.  Mutta ti-
linpitoon jo tehty korjaus T&K-menojen erilaisen kohtelun 
osalta ja siihen tehtävä korjaus Nokian aseman muuttumi-
sen vuoksi ovat alentamassa myös Suomen tehdasteollisuu-
den yksikkökustannuksia suhteessa Euroopan muiden mai-
den tasoon. 

Yksikkötyökustannusten lisäksi tuotannon hinta vaikuttaa 
yritysten kannattavuuteen. Vaikka tuotannon hintaan työn-
tekijöiden vaikutus ei juuri ulotu, on se kansantalouden kan-
nalta merkittävä menestystekijä. Hinnan putoaminen hei-
kentää yritysten kannattavuutta ja ulkomaankaupan taseita, 
mihin kansantalouden täytyy tavalla taikka toisella sopeutua. 
Suomen teollisuuden tuotteiden hinnat ovat viime vuosina 
laskeneet suhteessa kilpailijamaiden vastaaviin hintoihin. 
Vuoden 2014 aikana tämä kehitys ei ole enää jatkunut. Täs-
tä osoituksena vientihinnat olivat nousseet lokakuussa 2014 
vuotta aiemmasta jo puolitoista prosenttia suhteessa tuon-
tihintoihin. 

1 Olkoon w = työvoimakustannus per palkansaaja, l = (kokopäiväisten) työllis-
ten määrä ja q = tuotannon määrä. Työn tuottavuus (= f ) on tuolloin yhtä kuin 
q/l. Yksikkötyökustannus (= yt) saadaan kaavasta yt =       =w

f 
wl
q .

Kuvio 18. Tuotannon jalostusarvo ja palkattu henkilöstö viestintälait-
teiden valmistuksessa 2006-2012.

Lähde: Tilastokeskus.
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Kuvio 17. Kokonaistuottavuus teollisuudessa vuosina 1986-2013 
(2000=100).
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Kuvio 16. Työn tuottavuus tehdaseollisuudessa 2000-2013.

Lähde: AMECO.
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Kuvio 19. Nimelliset yksikkötyökustannukset tehdaseollisuudessa 
2000-2013.

Lähde: AMECO.
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Sakari Lähdemäki

Kilpailukyvyn kehitys Kiinan teollisuudessa 

Viime aikoina on havahduttu siihen, että Kiinan palkkataso ei tule pysymään ikuisesti alhaisena. Kiinaa pidettiin vielä 
jokin aikaa sitten maailman tehtaana, jossa työvoima on ahkeraa ja lähes ilmaista. Nyttemmin nopeasti nousseet työvoi-
makustannukset kielivät kuitenkin toisenlaisesta kehityksestä. Kiinassa erilaiset työntekijöiden oikeuksia ajavat järjes-
töt ovat kehittyneet ja nyt odotetaankin Kiinan kotimaisen kysynnän kasvavan palkojen nousun myötä.

Kilpailukyvyn kannalta tällä on kahdenlaiset vaikutukset. Kiinan kotimarkkinoille muodostuva valtava kysyntä hou-
kuttelee ulkomaisia yrityksiä osallistumaan Kiinan markkinoille. Toisaalta odotukset nousevista työvoimakustannuk-
sista heikentävät Kiinaan tehtävien investointien kannattavuutta.

Viime vuosina kiinnostuksen kohteena on ollut myös Kiinan teollisuuden teknologinen taso.  Kiinan on nähty hyö-
tyvän ulkoisvaikutusten kautta globaalien yritysten suorista investoinneista. Tätä ajatusta tukevat Kiinan kasvaneet 
vientiosuudet eri tuoteryhmissä.1 On kuitenkin huomattava, että suuri osa Kiinan niin sanotuista korkean teknologian 

vientituotteista on ulkomaisten yritysten valmistamia 
tuotteita. Korkean teknologian komponentit tuodaan 
Kiinaan, jossa tapahtuu vain laitteen kokoaminen.2 
Kiina on varmasti myös hyötynyt ulkoisvaikutuksista 
mutta korkean teknologian tuotteissa Kiinassa teetet-
tävä työ on pääsääntöisesti edelleen luonteeltaan ma-
nuaalista.

Kiinan työvoimakustannuksia arvioitaessa on syytä 
tarkastella urbaanin alueen ja maaseutualueiden (ky-
lät ja pikkukaupungit) työvoimakustannuksia erik-
seen, koska urbaanin alueen työvoimakustannustaso 
on noussut nopeammin (keskimäärin 13,9 % vuosina 
2002-2012) kuin maaseutualueiden työvoimakustan-
nustaso (arviolta keskimäärin 9 % vuosina 2002-2012). 
On syytä huomata, että molemmilla alueilla on merkit-
tävästi teollisuutta.3

Kiinan nimelliset yksikkötyökustannukset Euroissa mitattuna ovat nousseet vuoden 2004 jälkeen vauhdilla. Kiinan 
yksikkötyökustannuksen taso on vielä kaukana Länsimaiden tasosta. Ero on kuitenkin alkanut kuroutua umpeen. Mi-
käli teollisuuden arvonlisäyksen kasvu on hitaampaa kuin työvoimakustannusten kasvu, nimellinen yksikkötyökustan-
nus nousee. Euroissa mitattuna työvoimakustannukset ovat arviolta nousseet keskimäärin noin 13,4 prosenttia vuo-
sina 2002-2012 kun taas työntekijäkohtainen reaalinen teollisuuden arvonlisä on noussut keskimäärin 7,2 prosenttia 
vuosina 2002-2012. Kuviossa 20 on kuvattu Kiinan nimellisen teollisuuden yksikkötyökustannuksen kehitystä vuosina 
2002-2013 (vuosi 2013 on Kiinan osalta ennuste).

1 Felipe, J., Kumar, U., Usui, N. & Abdon, A. (2013), Why has China succeeded? And why it will continue to do so. Cambridge Journal of Economics, Vol. 
37(4), 791-818.
2 Xing, Y. (2014), China’s High-tech Exports: Myth and Reality. Asian Economic Papers, Vol. 13(1), 109-123.
3 Banister, J. (2013), China’s manufacturing employment and hourly labor compensation, 2002-2009. International Labor Comparisons, BLS JA Banister, 
J. (2011), China’s employment and compensation costs in manufacturing through 2008. Monthly Labor Review, Vol. 134(3), 39-52.

Kuvio 20. Teollisuuden yksikkötyökustannukset, euroa.

Lähde: China Statistical Yearbook 2013, Banister (2013), Palkansaajien tut-
kimuslaitos.
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Suomen teollisuuden 
rakenteellisesta uudistumisesta
Suomen teollisuus nojautuu investointitavaroiden 
tuotantoon, luonnonvarojen jalostukseen ja korke-
an teknologian kehittämiseen kuten Ruotsi ja Ka-
nada. Suomen syrjäinen sijainti, pienet kotimarkki-
nat sekä suhteellisen korkeat kustannukset tekevät 
kulutustavaroiden ja autojen massatuotannon Suo-
melle vaikeaksi. Itse asiassa Nokian matkapuhelin-
tuotannon voimakas kasvu, jonka teki mahdolliseksi 
aidosti uusien innovatiivisten tuotteiden vieminen 
markkinoille, oli poikkeuksellista Suomen teolli-
sessa perinteessä. Nyt kun tuote on ehtinyt kypsään 
vaiheeseen näilläkin markkinoilla, on suomalaisis-
ta lähtökohdista vaikea enää saavuttaa menetettyjä 
asemia. Vaikka elektroniikkateollisuus laajassa mer-
kityksessä, uusien tuotteiden kehittäminen mukaan 
luettuna, jää elämään Suomessa Nokian rakentaman 
vahvan perinteen varaan, on senkin painopiste jo 
siirtymässä pois kuluttajille suoraan myytävistä tuotteista. Alihankintana muulle teollisuudelle myytävissä tuotteissa suo-
malaisen elektroniikkateollisuuskin on kaiketi vahvimmillaan verrattuna kulutustavaratuotantoon, jossa mielikuvien ja koti-
markkinoiden suosimisen merkitys korostuu. 

Investointitavarateollisuus, joiden valmistuksessa korostuu korkean teknologian hyödyntämisen edut, ja jolle on ominaista 
pienet tuotantosarjat, sopii Suomen kaltaiselle maalle. Perinteisesti Suomen teollisuus on myös puu- ja mineraalivaroja hyö-
dyntävää puoliraaka-ainetuotantoa. Tämä energiavaltainen prosessiteollisuus, jonka toiminnassa voidaan hyödyntää uutta 
teknologiaa, on Suomen teollisuuden kolmas tukijalka. 

Tuoretta tilastotietoa Suomen teollisuuden hienojakoisesta rakenteesta ei ole. Vuoden 2012 tiedot kertovat, että suurim-
mat alatoimialat ovat viestintälaite- ja paperiteollisuus, jotka molemmat ovat supistuneet tuntuvasti myös vuoden 2012 jäl-
keen, mutta joiden tuotantonäkymät ovat sittemmin tasaantuneet. Muut suuret alatoimialat ovat kone- ja laiteteollisuudessa 
sekä puoliraaka-aineita valmistavassa metallien jalostuksessa. Myös muun teollisuuden ja rakentamisen alihankintaan kes-
kittyvä muovi- ja metallituoteteollisuus sekä puusepänteollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä. Nousevia korkean teknologian 
aloja on eniten työllistävien joukossa vähän: sähkölaitteiden valmistuksen alatoimialat, lääketeollisuus sekä mittaus-, testa-
us- ja navigointilaitteiden valmistus.

Kysymys viestintälaiteteollisuuden tulevaisuudesta on edelleen tärkeä Suomelle. Julkisuudessa esille nousseessa teollisuus-
poliittisessa jargonissa Nokia-klusterin tulevaisuuden varaan ei lasketa paljoakaan. Yleinen väittämä, jonka mukaan tämän toi-
mialan liian suuri paino muodosti riskin Suomelle, josta on päästävä eroon, on väärä. Ongelmana ei ollut se, että tämä toimiala 
olisi ollut liian suuri vaan se, että lähes kaikki tällä toimialalla olivat Nokian palveluksessa. Se osaaminen, jonka Nokia synnytti, 
muodostaa kuitenkin potentiaalin viestintälaiteteollisuuden jatkumiselle Suomessa, jossa olevat resurssit ja osaaminen hou-
kuttelevat alalle ulkomaisia yrityksiä tai kannustavat perustamaan uusia yrityksiä. Tämä potentiaali parantaa myös mahdolli-
suuksia soveltaa tietotekniikkaa muuhun tavara- ja palvelutuotantoon. 

Viime aikoina Suomeen on tullut uusia elektroniikka-alan yrityksiä ja uusia aloittelevia yrityksiä on myös syntynyt, to-
sin etupäässä tietojenkäsittelypalveluihin. Tämän seurauksena entisen Nokian henkilöstö on jakaantunut entistä useampaan 
yritykseen, mikä pienentää suurten heilahdusten riskiä. Uuden yritystoiminnan kyky luoda uutta arvoa ei tosin vielä pitkään 
aikaan ole sama kuin Nokian kulta-aikoina.  

Vuosina 2006-2012 teollisuuden henkilöstö supistui eniten elektroniikka- ja puunjalostusteollisuuden alatoimialoilla. Täl-
tä osin kehitys jatkui vuonna 2013 samansuuntaisena. Toteutunut kehitys antaa kuitenkin helposti väärän signaalin siitä, mi-
tä tapahtuu jatkossa. Niinpä lääkintäkojeiden valmistus on muun muassa Planmecan ansiosta lähtenyt kasvuun, elektronisten 
komponenttien valmistus alihankintana on vauhdittunut ja kartonkituotteiden valmistuksen näkymät ovat taas kirkastuneet. 
Niin ikään sellukattiloiden ja huviveneiden valmistus on taas nousussa. Kaikki vuosina 2006-2012 henkilöstöä kasvattaneet 
alatoimialat ovat edelleen kasvualoja. Korkean teknologian kasvualoja ovat säteilylaitteiden ja elektronisten terapialaitteiden 
valmistus, lääketeollisuus, mittaus-, testaus ja navigointilaitteiden valmistus sekä sähkölaitteiden valmistuksen ja peruskemi-

Kuvio 21. Suomen suurimmat toimialat.
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2361 Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin

265 Mittaus-, testaus- ja navigointivälin. valm.; kellot
2895 Paperi-, kartonki- ja pahviteolli. koneiden valm.

1013 Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus
16239 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

2892 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
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2562 Metallien työstö

1712 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
263 Viestintälaitteiden valmistus

Palkattu henkilöstö yhteensä
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an alatoimialat. Tuntuvasti henkilöstöään kasvatta-
via alatoimialoja on kuitenkin hyvin vähän. 

  Viime vuosina pienet ja keskisuuret yritykset ovat 
kasvattaneet henkilöstöään, kun taas suuret ovat sitä 
vähentäneet. Sama kehitys jatkui viime vuonna, jol-
loin pk-yritysten liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia ja 
suurten väheni 2,6 prosenttia. Tehdasteollisuudes-
sa myös pk-yritysten liikevaihto väheni jonkin ver-
ran (-0,7 %), mutta selvästi vähemmän kuin suur-
ten yritysten liikevaihto (-1,9 %). Käynnissä olevassa 
Suomen teollisuuden murroksessa odotetaan, että 
paperiteollisuuden ja Nokian tuntuvien henkilös-
tövähennysten vastapainoksi syntyy uutta teollista 
aktiviteettia. Uuden syntyminen tapahtuu siten, et-
tä vanhat yritykset laajentavat, uusia perustetaan tai 
että Suomeen rantautuu ulkomaisia yrityksiä.   

Toimialan pk-valtaisuus on jonkinlainen indikaat-
tori siitä, kuinka helposti toimialalle syntyy koko-
naan uusia yrityksiä. Suomen suurimmat vientialat 
– paperiteollisuus, öljynjalostus, metallien jalos-
tus, elektroniikkateollisuus, sähkölaitteiden valmis-
tus sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistus 
ovat verraten suuryritysvaltaisia. Uutta syntyy hel-
pommin puuteollisuudessa, kumi- ja muovituottei-
den valmistuksessa sekä metallituoteteollisuudes-
sa, jotka kaikki ovat merkittäviä vientiteollisuuden 
ja rakentamisen alihankkijoita. Rakentamisen ohel-
la verraten pk-valtaisia toimialoja ovat myös tieto-
jenkäsittelypalvelut sekä etenkin ammatillinen, tie-
teellinen ja tekninen toiminta. Onkin ilmeistä, että 
juuri kahdella viimeksi mainitulla toimialalla syn-
tyy myös eniten uusia vientiin suuntautuvia yrityk-
siä. Nämä yritykset voivat myydä kehittämäänsä tie-
toa vientimarkkinoilla jo olemassa oleville teollisille 
yrityksille tai teolliset yritykset voivat ostaa ne koko-
naan. Tässä uuden syntymisen prosessissa Suomen 
tuotantorakenteen palveluvaltaisuus lisääntyy, vaik-
ka uusi aktiviteetti palvelisi vientiä. Jo pitkään jatku-
nut trendi on edelleen vallalla.

Kuvio 22. Eniten henkilöstöä supistaneet alat.
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Kuvio 23. Eniten henkilöstöä kasvattaneet alat.
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Vievätkö robotit ja tekoäly työpaikat 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan tiedon muuntamista digitaaliseen 0 tai 1 muotoon. Digitaaliseen muotoon siirtyminen mer-
kitsi hyppäyksellistä kehitystä automaattisessa tietojenkäsittelyssä. Ensimmäiset digitaaliset tietokoneet kehitettiin jo 2. 
maailmansodan aikana. Robotisaatio on kehittynyt automaattisen tietojenkäsittelyn rinnalla. Ensimmäiset teollisuus- ja 
hoivarobotit otettiin käyttöön 1960-luvulla. Numeerinen työstökone otettiin Suomessa käyttöön jo 1960-luvulla. Suo-
men ensimmäiset teollisuusrobotit kehitettiin epäonnistuneeseen Valcon kuvaputkitehtaaseen 1970-luvun lopulla. Täs-
tä kokeilusta sai kuitenkin alkunsa ulvilalaisen Cimcorpin robottituotanto. Jonkinlaista robotinomaista vammaistukea 
on Suomessa kehitelty jo 1970-luvulla. Kaiken kaikkiaan toimialana robottien valmistus Euroopassa ( ja maailmalla) on 
kuitenkin pieni. Euroopan johtava robottien valmistaja on ABB Västeråsissa ja Göteborgissa sijaitsevine toimipaikkoi-
neen. ABB:lla on myös pieni yksikkö Suomessa. Teollisuusrobottien käyttö on yleistynyt nopeimmin autoteollisuudessa.

Digitaalisen tietojenkäsittelyn mahdollistaman automatisoinnin nopea ja useilla toimialoilla tuottavuutta hyppäykselli-
sesti nostava kehitys on yleisesti tiedossa. Suomessa pitkälti sen vaikutuksesta tehdasteollisuuden kokonaistuottavuus on 
3,6-kertaistunut jaksolla 1975-2014. Vastaava työn tuottavuuden harppaus on ollut 5,6-kertainen. Teollisuuden automati-
sointi on edennyt pisimmälle prosessiteollisuudessa, erityisesti paperiteollisuudessa ja metallien jalostuksessa. Myös me-
tallin työstössä automatisointi on korvannut tehokkaasti manuaalisia työvaiheita. Palveluista kehitys on tässä suhteessa 
ollut nopeinta televiestinnässä. Siinä osassa palvelutuotantoa, joka luo uutta tietoa, mitään tuottavuusharppausta ei ole 
näkyvissä. 

Digitalisaation työtä syrjäyttävästä vaikutuksesta esitettiin vääriksi osoittautuneita näkemyksiä varsinkin 1980-luvul-
la teesillä ”ATK vie työpaikat”. Tuoreen Oxfordin yliopistossa tehdyn tutkimuksen1 mukaan noin puolet USA:n vuoden 
2010 työpaikoista voitaisiin korvata roboteilla (Mobile Robotics) ja tekoälyllä (Machine Learning) muutamassa vuosi-
kymmenessä. Tämä arvio tarkoittaa lähinnä teknistä potentiaalia eikä sen potentiaalin taloudelliset ehdot täyttävää hyö-
dyntämistä. Tästä huolimatta tämän tutkimuksen pohjalta on vedetty pitkälle meneviä johtopäätöksiä työn häviämisestä. 
On toki mahdollista, että automatisointi eri muodoissaan kiihtyy. Mutta vähintään epäselvää on, kuinka paljon uusia työ-
paikkoja syntyy syrjäytettyjen tilalle. Toisaalta Oxfordinkin teknistä potentiaalia koskeva selvitys on yliarvioinut täysau-
tomaation etenemisen teknillisiä mahdollisuuksia erityisesti kuorma-autoliikenteen ja rakentamisen osalta. Tähänastis-
ten kokemusten perusteella voidaan sanoa, että vaikka automaatio on edennyt pitkälle varsinkin prosessiteollisuudessa, 
on robottien käyttöönotto ollut jopa yllättävän hidasta teknillisiin edellytyksiin nähden. 
Katso Frey, C.B. ja Osborne M.A. (2013). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation, September 17 2013, manuscript, Oxford 
University.

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.

Kuvio 24. Pk-valtaisuus toimialoittain 2013.
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Kuvio 25. Työllisten määrä Suomessa 1975-2013.
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Toimialaennusteen rakenne 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen toimialaennuste perustuu samaan näkemykseen kansainvälisestä taloudesta kuin laitoksen 
kokonaistaloudellinen makroennustekin. Toimialaennuste on kytketty Palkansaajien tutkimuslaitoksen koko kansantalou-
den makromalliin. Niinpä toimialaennusteessa tuotanto, jota tarkastellaan ensin perushintaisena niin, että siihen sisältyy 
välituotekäyttö, määräytyy makromalliin sisältyvän yksityisen sektorin tuotannon (arvonlisäyksen) ja viennin bkt-osuuden 
perusteella. Tuotantoa (perushintaan) selitetään myös muiden tarkastelun piiriin kuuluvien toimialojen välituotekäytöllä. 

Tarkemmin ottaen toimialaennusteessa on oletettu, että muiden toimialojen tuotannon lisäys kasvattaa esimerkiksi ku-
mi- ja muoviteollisuutta välituotekäytön arvioidun lisäyksen verran. Tehdyt oletukset välituotekäytöstä perustuvat vuoden 
2011 tilanteeseen. Vuoden 2014 toimialaennuste on tehty toimialajakoa (TOL-2008) noudattaen. Tarkasteltavista toimialois-
ta metallituoteteollisuus, puuteollisuus, kumi- ja muovituotteiden valmistus, kuljetus ja varastointi sekä tekninen toiminta 
ovat eniten muista toimialoista riippuvaisia sen perusteella, kuinka paljon niiden tuotannosta menee muiden toimialojen vä-
lituotekäyttöön. Vähiten muiden toimialojen välituotekäyttöön taas suuntautuu sellaisten vientialojen kuten paperi-, lääke-, 
kone- ja elektroniikkateollisuuden tuotantoa. Välituotekäytön ottaminen huomioon kuvatulla tavalla sitoo eri toimialojen en-
nusteet yhteen niin, että ennusteisiin sisältyvä mielivaltaisuus vähenee. 

Tuotannon määräytymistä toimialaennusteessa on kuvattu kuviossa 26. Perushintaisen tuotannon avulla määrätään en-
sin arvonlisäys eli se tuotanto, josta on poistettu välituotekäyttö. Arvonlisäyksellä selitetään sitten työtunteja ja lopulta työl-
lisyyttä. 

Toimialaennuste kuten PT:n makromallikin kuvaa ennen kaikkea sitä, miten kansainvälinen talouden kehitys välittyy kan-
salliseen talouteemme ja sen toimialoihin, jos oma taloutemme toimii jotakuinkin tavanomaisella tavalla. Jyrkkiä rakenne-
muutoksia ei tällainen malliennuste pysty tunnistamaan. Raportoimamme ennusteet perustuvat vuosien 2015 ja 2016 osalta 
malliennusteisiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Vuoden 2014 ennuste taas perustuu teollisuuden osalta tammi-
syyskuun tietoihin sekä rakentamisen ja palveluiden osalta tammi-elokuun tietoihin jo toteutuneesta toiminnasta. Kom-
mentoidessamme vuosien 2015 ja 2016 kehitystä tuomme joidenkin toimialojen kohdalla esiin varauksia, jotka perustuvat 
tietoihin vanhan kapasiteetin alasajosta, uuden perustamisesta tai muista merkittävistä toimialakohtaisista tekijöistä. Tä-
nä vuonna julkaisemme toimialaennusteen kuudetta kertaa. Uutena toimialana ennusteeseen sisältyy muiden ei-metallisten 
mineraalituotteiden valmistus (TOL 23).

Kuvio 26. Toimialaennusteen ydinosa.
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Sanastoa

Ansiotasoindeksi = Indeksi, joka kuvaa säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden tasoa. Siihen lasketaan mukaan tu-
lospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat kertaerät mutta ei ylitöistä maksettavia korvauksia. 

Arvonlisäys (tuotanto) = Yrityksen aikaan saamaa arvon lisäys. Karkeasti ottaen arvonlisäys = perushintainen tuotanto - 
välituotekäyttö. Yhden tuoteyksikön tasolla tämä saadaan vähentämällä lopputuotteen myyntihinnasta välituotekäytöstä ai-
heutuvat yksikkökustannukset. 

Arvonlisäys kiintein hinnoin = Arvonlisäyksen tosiasiallinen määrä eli volyymi. Volyymin muutos saadaan puhdistamalla 
nimellishintaisen arvonlisäyksen muutoksesta hintojen muutoksen vaikutus. Kiinteähintainen arvonlisäys määritellään ai-
na ns. perusvuoden hintojen mukaan. Nykylaskelmassa perusvuosi on vaihtuva, jolloin kiinteähintaiset luvut lasketaan aina 
edellisvuoden hintoihin.

Liiketulosprosentti = ((käyttökate -poistot)/ liikevaihto)*100
Nimelliset yksikkötyökustannukset = Työvoimakustannus yhtä tuoteyksikköä kohti. Arvioidaan jakamalla työvoimakustan-

nukset yhteensä tuotannon määrällä. 
Omavaraisuusaste = ((Oma pääoma + tilinpäätöskertymät)/(taseen loppusumma – saadut ennakkomaksut))*100
Pääomakustannukset = Kuvaa pääoman käyttökustannuksia. Lasketaan kaavalla, jossa on mukana investointien hinnat, 

korkotaso ja pääoman kuluminen.
Perushintainen tuotanto (kokonaistuotanto) käypähintaisena = Yrityksen kokonaistuotannon arvo (tai suurin piirtein sama 

kuin myynnin arvo). Karkeasti ottaen perushintainen tuotanto = arvonlisäys + välituotekäyttö.
Perushintainen tuotanto (kokonaistuotanto) kiintein hinnoin = Kuvaa yrityksen tuotoksen määrää eli volyymia. Tuotoksen 

määrästä on puhdistettu hintojen muutoksen vaikutus. Puhdistus tehdään jakamalla arvot hintaindeksillä. 
Perusvuosi = Aikasarjan perusajankohtaa hintojen suhteen kutsutaan perusvuodeksi. Kansantalouden tilinpidossa perus-

vuosi vaihtuu joka vuosi niin, että edellinen vuosi on perusvuosi.  Tällöin kuluvan vuoden määrä saadaan jakamalla kuluvan 
vuoden arvo kuluvan vuoden hinnoilla hintaindeksissä, jossa edellinen vuosi = 1. Yhteenlaskettu määrän muutos (esimerkiksi 
yli alatoimialojen) saadaan tuolloin laskemalla yhteen alaerien määrät käyttämällä painoina kunkin yhteenlaskettavan edelli-
sen vuoden arvo-osuuksia. Määrän muutoksia hyväksi käyttäen saadaan määräindeksi, joka taas voidaan ilmaista jonkin vii-
tevuoden (esim. vuosi 2000 = 100) mukaan niin, että kaikki luvut jaetaan viitevuoden määrällä ja kerrotaan sadalla. 

Reaaliset yksikkötyökustannukset = Työvoimakustannus suhteessa tuotteen arvoon. Arvioidaan jakamalla työvoimakustan-
nukset yhteensä tuotannon arvolla. 

Työn tuottavuus = Lasketaan jakamalla kiinteähintainen arvonlisäys työtunneilla. Joissain tapauksissa jakajana käytetään 
myös työllisten määrää.

Tuotantokuilu = Potentiaalisen ja toteutuneen tuotannon erotus. Potentiaalinen tuotanto saadaan yrityksen tuotantofunk-
tiosta, jossa tuotanto määritellään tarjolla olevan työvoiman, pääomakannan ja teknistä kehitystä kuvaavan trendin avulla.

Velkaantuneisuus = ((Vieras pääoma – saadut ennakkomaksut)/liikevaihto)*100

Ennuste tuotannolle ja tuottavuudelle

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatuotteet 

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatuotteiden arvonlisäys supis-
tui viime vuonna 5,8 prosenttia. Toimialan tuotannon ku-
tistuminen on jatkunut. Meneillään oleva talouden lievä 
taantuma ja kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitu-
lojen supistuminen ovat syynä alan heikkoon kehitykseen. 
Toimialaennusteen tilastollisen mallin mukaan tevanake-
teollisuuden tuotannolle on ominaista laskeva trendi, jonka 
vaikutuksesta tuotanto supistuu keskimäärin 3,8 prosenttia 
vuodessa. Tänä vuonna toimialan arvonlisäyksen arvioidaan 
supistuvan runsaat kaksi prosenttia. Kehitys jatkuu saman-
suuntaisena. Niinpä alan tuotannon odotetaan supistuvan 

Kuvio 27. Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatuotteiden arvonlisäyksen mää-
rä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite 
plus ennuste).
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ensi vuonna 2,6 prosenttia ja vuonna 2016 vajaat kolme pro-
senttia.  

Puuteollisuus

Puuteollisuuden tuotanto on supistunut tämän vuoden ai-
kana. Euroopan talousongelmat, jotka ovat vähentäneet ra-
kentamista muualla Euroopassa, sekä erityisesti kotimaisen 
pientalorakentamisen supistuminen ovat leikanneet alan 
tuotteiden kysyntää. Merkittävää käännettä parempaan ei 
vielä tämän vuoden aikana voida odottaa ja puuteollisuuden 
tuotanto supistuukin tänä vuonna runsaat kolme prosent-
tia viime vuodesta. Ensi vuonna rakentaminen Suomessa ja 
Euroopassa piristyy jonkin verran, mikä on pääsyy puute-
ollisuuden tuotannon kääntymiseen vajaan neljän prosentin 
kasvuun. Vuonna 2016 alan tuotanto kasvaa runsaat kaksi 
prosenttia. Puuteollisuutta suosii puurakentamisen yleis-
tyminen myös kerrostaloissa. Osin tämän on saanut myös 
kotimaiset valmistajat laajentamaan puuelementtituotanto-
aan. Lapwall Oy on laajentanut tuntuvasti ja Koskinen Oy 
laajensi tuotantoaan tähän suuntaan jo vuonna 2013. Keitele 
Groupin Kemijärven puutuotetehdas aloittaa vuoden 2014 
lopulla ja samaan aikaan käynnistyy Kuhmo Oy:n CLT-mas-
siivipuuelementtien tuotanto. Kapasiteetin laajentuminen 
onkin yksi syy koko toimialan tuotannon kasvun vauhdittu-
miseen.

Paperiteollisuus

Suomen paperiteollisuuden tuotanto kasvoi kansantalou-
den tilinpidon mukaan vuonna 2013 peräti 5,2 prosenttia, 
vaikka tehdasteollisuus supistui samaan aikaan. Hyvään ke-
hitykseen vaikutti se, ettei vanhaa kapasiteettia lakkautet-
tu lainkaan vuonna 2012 ja vain vähän vuonna 2013. Tänä 
vuonna paperiteollisuuden sykli on heikentynyt huolimat-
ta havupuusellun hyvästä markkinatilanteesta. Tämän vuo-
den kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana paperiteolli-
suuden tuotanto on ollut 1–2 prosenttia viime vuoden tason 
alapuolella. Vaikka euron jyrkähkö heikkeneminen suhtees-
sa dollariin on parantunut suomalaisen paperiteollisuuden 
kilpailukykyä, supistuu alan tuotanto kuitenkin vajaan pro-
sentin viime vuodesta. Ensi vuonna tuotanto kasvaa vain 
0,6 prosenttia tästä vuodesta. Kasvua jarruttaa kapasiteetin 
karsiminen ja paperin kysynnän trendinomainen lasku, jo-
hon reagoidaan ajamalla alas kapasiteettia. Tuotannon noin 
puolen prosentin kasvu selittyy suhdanteen yleisestä para-
nemisesta ja euron devalvoitumisen vaikutusten voimistu-
misesta. Myös vuonna 2016 kasvu jää nollan tuntumaan. 

Taulukko 3. Ennuste arvonlisäykselle (perushintaan), muutos edelli-
sestä vuodesta, %.

Toteutunut
2013 2014 2015 2016

Tevanake -5,8 -2,2 -2,6 -2,9
Puuteollisuus 1,7 -3,2 3,8 2,3
Paperiteollisuus 5,2 -0,8 0,6 0,1
Painaminen -11,7 -0,8 -2,7 -1,5
Öljynjalostus 31,8 -5,0 4,4 2,6
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus

22,7 3,0 2,8 2,0

Lääketeollisuus -2,0 5,0 6,9 10,4
Kumi- ja muovituotteiden valmistus -8,8 -2,0 6,4 5,2
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden 
valmistu

-11,4 -4,6 1,5 1,9

Metallien jalostus 28,0 1,3 2,6 4,0
Metallituotteiden valmistus -7,1 1,0 2,8 4,1
Elektroniikkateollisuus 3,6 0,0 12,4 11,3
Sähkölaitteiden valmistus -1,8 -3,0 2,8 5,8
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus -15,3 -3,9 2,5 3,5
Moottoriajoneuvojen ym. valmistus -10,6 36,2 5,8 6,1
Muiden kulkuneuvojen valmistus -6,2 -2,3 5,1 2,2
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja 
asennus

-10,8 -4,0 1,2 2,4

Rakentaminen -2,3 -2,0 2,9 2,5
Kuljetus ja varastointi -2,4 -1,7 3,7 3,2

Maaliikenne -1,0 -2,0 1,2 0,7
Vesiliikenne 9,5 -1,6 1,4 1,6
Ilmaliikenne -17,0 -1,0 11,1 12,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta -0,7 0,8 4,7 4,3
Posti- ja kuriiritoiminta -11,6 -8,0 1,4 1,2

Informaatio ja viestintä 1,4 5,3 4,5 8,1
Kustannustoiminta -5,4 -4,0 1,3 2,6
Audivisuaalinen toiminta -10,0 1,5 4,2 2,1
Televiestintä 4,2 1,7 8,0 6,7
Tietojenkäsittelypalvelut 4,5 13,4 7,5 11,8

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta

0,7 1,6 6,5 8,7

Tekniset palvelut 0,2 -1,2 -0,2 4,5
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 1,3 -10,4 1,8 1,9

Toimialat yhteensä, painotettu keskiarvo -0,9 0,1 4,1 4,9

Kuvio 28. Puuteollisuuden arvonlisäyksen (tuotannon) määrä (yhte-
näinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennus-
te).
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Painaminen

Digitaalisen viestinnän vallatessa alaa painamisen arvon-
lisäyksen negatiivinen trendi jatkuu. Malliennusteessa tämä 
trendi on -6,3 prosenttia vuodessa. Toki talouden taantuma 
vaikuttaa tälläkin alalla. Viime vuonna painamisen tuotanto 
supistui peräti 11,8 prosenttia, mutta tänä vuonna se supis-
tuu vain vajaa prosentin. Seuraavina vuosina alan tuotannon 
laskeva trendi jatkuu niin, että painamisen tuotanto supis-
tuu ensi vuonna 2,7 prosenttia ja vuonna 2016 puolitoista 
prosenttia. 

Öljynjalostus 

Öljynjalostus on Suomessa ollut pitkälle yhden yrityksen 
Neste Oilin toimiala. Tänä vuonna tuotantoa painavat alas 
Naantalin jalostamon keväinen seisokki ja Porvoon jalosta-
mon kesän huoltoseisokki, jonka lisäksi Porvoon laitosten 
tuotantoa on rajoittanut kaksi suunnittelematonta huol-
toseisokkia. Arvio, jonka mukaan koko toimialan tuotanto 
jää tänä vuonna 5 prosenttia viime vuotta pienemmäksi on 
pitkälti seurausta edellä mainituista seisokeista. Alan tuot-
teiden markkinatilanne olisi sallinut jopa tuotannon lievän 
kasvun. Muista teollisuuden toimialoista poiketen alan tuo-
tanto pyrkii malliennusteessa supistumaan kun euro heik-
kenee suhteessa dollariin. Tähän vaikuttanee muun muassa 

Paperiteollisuuden kapasiteetin leikkaukset jatkuvat 

Sellu- ja paperiteollisuus on vuodesta 2006 lähtien karsinut kapasiteettiä Suomessa kovalla kädellä. Vielä vuosina 2007–
2009 sellutehtaita ajettiin alas. Pitkäkuituisen havusellun markkinatilanne ja markkinanäkymät ovat kuitenkin paran-
tuneet vuoden 2009 jälkeen siinä määrin, että Suomen sellukapasiteettia ollaan taas laajentamassa.  Syksyllä 2015, kun 
Varkauden hienopaperitehdas lakkautetaan (-300 000 tonnia vuodessa), tilalle tulee kapasiteettia, joka tuottaa vuodessa 
390 000 tonnia aaltopahvin raaka-ainetta ja 310 000 tonnia ruskeaa valkaisematonta sellua. Vastaavasti vuoden 2015 lo-
pulla UPM:n Kymin sellutehtaan kapasiteetti kasvaa aiemmasta 530 000 tonnista 700 000 tonniin. Merkittävin uusin-
vestointi on vielä sinettiä vaille oleva Metsä Groupin päätös rakentaa Äänekoskelle uusi biotuotetehdas, jonka valmistu-

misen myötä sellutehtaan kapasiteetti laajenee 530 000 
tonnista 1300 000 tonniin vuonna 2017. 

Kun sellun ja kartongin valmistus laajenee Suomes-
sa, paperin valmistus supistuu edelleen. Vuoden 2015 
aikana lakkautetaan Varkauden yksikön lisäksi kaksi 
UPM:n paperikonetta Lappeenrannassa Kaukaan teh-
taalla ja Jämsänkoskella. Näiden koneiden yhteiskapa-
siteetti on 460 000 tonnia vuodessa.  Kaiken kaikkiaan  
Suomen paperiteollisuudesta (pl. kartonki ja sellu) on 
lakkautettu tai lakkautetaan vuosina 2005-2015 noin 
kolmannes vuoden 2005 alun kapasiteetista. Tilalle on 
tulossa sellua ja on mahdollista, etteivät uusinvestoin-
nit jää vain Äänekosken varaan.

Kuvio 29. Paperiteollisuuden lakkautetut yksiköt vuosina 2006-2015.
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Kuvio 30. Paperiteollisuuden arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen 
viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 31. Painamisen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva= 
todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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tuontiraaka-aineen kallistuminen ja tälle vaiheelle ominai-
nen öljyn hinnan aleneminen. Ensi vuonna seisokkeja on 
vähemmän ja tuotanto kasvaa vajaat neljä prosenttia (to-
sin malliennusteen mukaan vain vajaat kaksi prosenttia). 
Vuonna 2016 tuotanto kasvaa vielä yli kolme prosenttia. 
Kapasiteetin laajeneminen bioöljyn ja -kaasun tuotannossa 
on osaltaan suurentamassa alan tuotantoa vuosina 2015 ja 
2016. Tätä taustaa vasten edellä mainittuja öljyn tuotannon 
kasvuennusteita voidaan pitää melko varovaisina. Toisaalta 
alan markkinatilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta, jota 
aikaansaa muun muassa USA:n tulevat poliittiset linjaukset 
uusiutuvista polttoaineista. Alalle on myös tullut uutta ka-
pasiteettia, joka lisää kilpailua ja rajoittaa tuotannon kasvua 
Suomessa. 

Kuvio 32. Öljynjalostuksen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen 
viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Bioöljyn tuotanto on laajenemassa 

Neste Oil on tuottanut bio-dieseliä Porvoossa kahdessa eri yksikössä vuosista 2007 ja 2008 lähtien. Raaka-aineena ne 
käyttävät eläin- ja kasvisrasvoja. UPM:n Lappeenrannan bio-diesellaitos, joka käyttää raaka-aineena mäntyöljyä, käyn-
nistyi kesällä 2014. Stora Enson Sunilan laitos, joka niin ikään käyttää raaka-aineena sellun sivutuotteita, käynnistyy 
vuoden 2015 lopulla. Suomeen on jo rakennettu ja rakennetaan pienempiä bioetanoli- ja biokaasulaitoksia. Gasumin 
Espoon laitoksen lisäksi yritys käynnisti uudet laitokset tänä vuonna Kouvolassa ja Lahdessa. Niin ikään Taaleritehdas 
käynnisti tänä vuonna kolme biokaasulaitosta. ST1:llä on jo vuodesta 2010 ollut toiminnassa useita bioetanolilaitoksia 
(Lahti, Vantaa, Hamina, Jokioinen ja Hämeenlinna). Vuonna 2016 aloittaa sen uusi yksikkö Kajaanissa. Fortumin bio-
öljylaitos aloitti Joensuussa jo 2013. Muitakin pienempiä yksikköjä on perustettu ja niitä tulee koko ajan lisää. Uuden 
sukupolven sellutehtaat kuten vuonna 2017 mahdollisesti toimintansa aloittavan Äänekosken tehtaan yhteyteen tulee 
myös bioöljyn tuotantoa. 

Suomen bioöljy- ja biokaasutuotannon kannattavuus ja näkymät riippuvat pitkälti EU:n ja USA:n ympäristöpolitii-
kasta ja erityisesti niiden biopolttoainesäädöksistä. EU:n tavoitteena on lisätä biopolttoaineiden osuus liikenteen polt-
toainekulutuksesta 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Keväällä 2015 (aikaisintaan) voimaan tuleva uusi direktiivi 
täsmentäisi, että em. tavoitteeseen liittyen enintään 7 % liikenteen biopolttoaineista voidaan tuottaa eläin- ja kasvisras-
voilla (ensimmäisen sukupolven biopolttoaineilla). Kehittyneet biopolttoaineet (raaka-aineena jätteet, tähteet, ravin-
noksi kelpaamattomat kasvinosat tai lignoselluloosa) laskettaisiin kaksinkertaisena em. 10 prosentin kiintiössä. Lisäksi 
pyritään siihen, että eri maat asettaisivat vapaaehtoisesti kehittyneille biopolttoaineille oman kansallinen tavoitteen re-
ferenssiarvona 0,5 prosenttiyksikköä em. 10 prosentin tavoitteesta. Nämä säädökset muodostavat suhteellisen tyydyt-
tävän kehyksen Suomen tulevalle kasvavalle bioöljytuotannolle. 

USA:n tavoite on nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuutta polttoaineiden kulutuksessa noin 20 prosenttiin vuo-
teen 2022 mennessä. Tänä vuonna aikataulua myöhennettiin ja vuoden 2014 tavoite alennettiin aluksi aiemmasta run-
saasta 18 miljardista gallonasta (10 prosenttia kokonaiskulutuksesta) runsaaseen 15 miljardiin gallonaan eli 8 prosent-
tia vuoden 2013 tason alapuolelle. Mutta marraskuussa 2014 koko vuoden 2014 tavoite peruttiin ja vuosien 2014, 2015 
ja 2016 tavoitteen asettamista myöhennettiin vuodella. Neste Oilille tärkeän biomassapohjaiseksi luokitellun biopolt-
toaineen (NExBTL) käyttöä säätelevä määräys jäi tämän vuoden osalta auki. Selluloosapohjaisen biopolttoaineen käyt-
töön vaikuttavat määräykset ovat niin ikään epäselvät. Kuitenkin edelleen tähdätään siihen, että vuonna 2022 yhteensä 
puolet vaaditusta 30 miljardin gallonasta pitäisi olla selluloosapohjaista biopolttoöljyä, jota Suomessa tuottaa UPM:n 
Lappeenrannan yksikkö ja Sora Enson Sunilan yksikkö. 
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Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus on melko 
riippuvainen muista toimialoista välituotteiden kysynnän 
kautta. Malliyhtälön mukaan toimialan tuotanto kasvaa, 
kun euro heikkenee suhteessa dollariin. Samaan suuntaan 
vaikuttaa viennin vahvistuminen, joka tosin näkyy toimi-
alan tuotannossa hieman viiveellä. Toimialan tuotanto on 
vaihdellut voimakkaasti vuodesta toiseen. Niinpä kun sen 
tuotanto supistui vuonna 2012 noin 20 prosenttia, se taas 
kasvoi viime vuonna yli 20 prosenttia. Nousu jatkuu tänä 
vuonna, tosin vain maltillista kolmen prosentin vauhtia. To-
teutunut euron heikkeneminen suhteessa dollariin vahvis-
taa kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksen kasvua ensi vuonna. Vienti muualle kuin Venäjälle kasvaa ja alan 
välituotetoimitukset muille kotimaisille vientialoille kasvavat. Tämän vastapainoksi kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
vienti Venäjälle supistuu. Ensi vuonna alan tuotanto kasvaa vajaat kolme prosenttia ja vuonna 2016 noin kaksi prosenttia. 
Alalle on tulossa myös (vähäisessä määrin) uuttaa kapasiteetti, kun Woikosken vetytehdas aloitti toimintansa Kokkolassa 
syksyllä 2014.

Lääketeollisuus

Myös lääketeollisuuden tuotannossa on tapahtunut voima-
kasta yleisestä suhdannetilanteesta riippumatonta vaihte-
lua. Suomalainen lääketeollisuus oli kovassa kasvussa vie-
lä 2012, jolloin sen tuotanto kasvoi yli 17 prosenttia. Viime 
vuonna tuotanto kuitenkin supistui kaksi prosenttia. Toteu-
tuneeseen kehitykseen on heijastunut muun muassa Baye-
rin Turun yksikön tuotannon vaihtelut. Arviomme mukaan 
lääketeollisuus pääsee taas tänä vuonna nousuun niin, että 
sen tuotanto kasvaa viisi prosenttia. Kasvu jatkuu yhtä no-
peana ensi vuonna sekä vuonna 2016. Keskipitkällä aikavä-
lillä toimiala on selvä kasvuala, mikä tulee näkyviin myös 
sen malliyhtälöstä: muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, 
alan tuotanto kasvaa 5,6 prosenttia vuodessa. Malliyhtälön perusteella lääketeollisuuden tuotanto reagoi myös positiivisesti 
euron kurssin heikkenemiseen. Toimialan erityispiirteenä on vielä sen korkea tutkimus- ja tuotekehitysintensiivisyys. Tämä 
selittää sen, etteivät sen tuotannon vaihtelut välttämättä seuraa yleistä suhdannekehitystä. 

Kumi- ja muovituotteiden valmistus

Kumi- ja muovituotteiden valmistus on positiivisesti riip-
puvainen muiden toimialojen välituotekysynnästä, vien-
nistä ja kotimaisesta kysynnästä. Toimialan tuotannossa on 
myös lievä positiivinen trendi, jonka perusteella se kasvaa 
muita toimialoja nopeammin. Kahtena edellisenä vuonna 
alan tuotanto on kuitenkin pienentynyt. Sen tuotantoa on 
rajoittanut erityisesti kotimaisen uudisrakentamisen supis-
tuminen. Viime vuonna kumi- ja muovituotteiden valmistus 
supistui peräti 8,8 prosenttia. Tänä vuonna alan tuotanto su-
pistuu kaksi prosenttia. Sekä viime että tänä vuonna vien-
nin tyrehtyminen Venäjälle leikkaa alan tuotantoa. Venäjän 
vienti takeltelee ensi vuonnakin, mutta kotimaisen rakenta-

Kuvio 35. Kumi- ja muovituotteiden valmistuksen arvonlisäyksen  
määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin so-
vite plus ennuste).
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Kuvio 33. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuk-
sen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, 
katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 34. Lääketeollisuuden arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen 
viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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misen vauhdittuminen ja vientimarkkinoiden vahvistuminen Keski-Euroopassa vievät alan tuotannon tuolloin yli kuuden 
prosentin kasvuun. Kasvu jatkuu vuonna 2016 noin viidessä prosentissa.

Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden 
valmistus

Tämä on uusi toimiala toimialaennusteessa. Sen tuotanto 
on supistunut viime vuosina, vuonna 2013 runsaat 11 pro-
senttia. Se on pitkälti riippuvainen kotimaisesta rakentami-
sesta. Puurakentamisen yleistyminen heikentää jonkin ver-
ran sen näkymiä. Toimialan vienti on vähäistä ja vientiinkin 
suuntautuneet yritykset (kuten Peikko) nojautuvat pitkälti 
ulkomaiseen valmistukseen vientiprojekteissaan. Sen tuo-
tannolle on ominaista myös selvä negatiivinen trendi. Tänä 
vuonna rakennusaineteollisuuden tuotannon odotetaan su-
pistuvan 4,6 prosenttia. Vuonna 2015 ja 2016 sen tuotanto 
kasvaa vajaat kaksi prosenttia, kun rakentaminen elpyy. 

Metallien jalostus

Metallien jalostus on hyvin suhdanneherkkä toimiala, jonka 
tuotantoon vaikuttaa ennen kaikkea tilanne eurooppalaisil-
la vientimarkkinoillamme. Runsas välituotekäyttö tekee tä-
män toimialan arvonlisäyksestä ( josta käytämme nimitystä 
tuotanto) hyvin vaihtelevan. Niinpä kun alan kokonaistuo-
tanto (ml. välituotekäyttö) supistui lievästi viime vuonna, 
kasvoi arvonlisäys (siis se varsinainen tuotanto, jonka työ- ja 
pääomapanos synnyttävät) peräti 28 prosenttia edellisvuo-
desta. Tämän aikaansai välituotekäytön tehostuminen. On 
mahdollista, että tuotannon harppaukseen vaikutti myös 
Tornion terästehtaan kapasiteetin laajennus kesällä 2013, 
kun uusi ferrokromiuuni otettiin käyttöön.  Tänä vuonna alan tuotantoa on rajoittanut kansainvälisen talouden suhteellisen 
hidas kasvuvaihe, mikä on näkynyt muun muassa metallien dollarimääräisten maailmanmarkkinahintojen laskuna. Tämän 
vastapainoksi euron tuntuva heikkeneminen suhteessa dollariin lisää myös suomalaisen metallien jalostuksen kilpailukykyä 
Euroopan ulkopuoliseen tuotantoon nähden alan päämarkkinoilla Euroopassa. Tämä vahvistaa metallien jalostuksen kasvua 
lähiaikoina. Samaan suuntaan vaikuttaa se, että Kiina on sulkenut saastuttavia terästehtaitaan. Tänä vuonna metallien jalos-
tus kasvaa 1,3 prosenttia ja ensi vuonna jo vajaat kolme prosenttia. Vuonna 2016 kasvu on jo neljä prosenttia. Vuosien 2015 ja 
2016 kasvua tukee myös Harjavallan sulaton tuotannon laajentaminen.

Metallituotteiden valmistus

Metallituotteiden valmistus on Suomessa toiseksi eniten 
työllistävä 2-numerotason alatoimiala. Vuonna 2013 se työl-
listi 45 100 henkilöä ja vain niukasti vähemmän kuin kone- 
ja laiteteollisuus (46 6000 henkilöä).  Metallituotteiden val-
mistus on toimialaennusteessa mukana olevista teollisista 
toimialoista kaikista riippuvaisin sen tuotteiden kysynnäs-
tä muiden toimialojen välituotepanoksina. Sen tuotanto on 
voimakkaasti kytkeytynyt erityisesti kone- ja laiteteollisuu-
teen ja rakentamiseen. Vientimarkkinoiden tilanteella on 
myös merkittävä vaikutus toimialan tuotantoon. Toimialan 
arvonlisäys supistui viime vuonna 7,1 prosenttia, mutta tänä 

Kuvio 38. Metallituotteiden valmistuksen arvonlisäyksen määrä 
(yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus 
ennuste).
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Kuvio 36. Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuk-
sen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, 
katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 37. Metallien jalostuksen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen 
viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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vuonna sen ennustetaan kasvavan yhden prosentin. Vuonna 2015 kone- ja laiteteollisuuden ja rakentamisen kääntyminen 
nousuun vauhdittavat metallituotteiden valmistuksen vajaan kolmen prosentin kasvuun. Vuonna 2016 toimialan tuotanto 
kasvaa jo noin neljä prosenttia. 

Elektroniikkateollisuus

Elektroniikkateollisuuden tuotantoa on vaikea ennustaa. 
Nokian karsittujen toimintojen tilalle on tullut ja tulee lisää 
uutta aktiviteettia, mutta on vaikea sanoa missä aikataulus-
sa. Toiseksi myös sillä on merkitystä, kuinka paljon työtun-
tia kohti tämä uusi toiminta luo uutta tuotantoa (arvonli-
säystä). Numeroennusteiden tekemistä vaikeuttaa myös 
epätietoisuus siitä, miten Tilastokeskus aikoo ottaa huomi-
oon sen, että Nokian matkapuhelintoiminnot siirtyivät vii-
me huhtikuussa Microsoftille, mikä nostaa (kansantalouden 
tilinpidossa) näiden tappiollisten toimintojen arvonlisäystä, 
koska nyt tuotannoksi lasketaan vain Suomen toiminta (lä-
hinnä tuotekehitys). Aikaisemminhan konsernissa synty-
neet tappiot tosiasiallisesti vähennettiin Suomen arvonlisäyksestä, mikä johti vuonna 2012 siihen, että elektroniikkateolli-
suuden arvonlisäys putosi yli 50 prosenttia edellisvuodesta. 

Kannattavuuden tasaannuttua elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi viime vuonna jo vajaat kolme prosenttia.  Vielä 
syksyyn 2014 asti ennen kun tilinpitoa uudistettiin Eurostatin uuden standardin mukaan niin, että T&K-menot rinnastetaan 
investoinneiksi, elektroniikkateollisuuden tuotannon raportoitiin supistuneen Suomessa yli 10 prosenttia myös vuonna 2013. 

Tänä vuonna elektroniikkateollisuuden tuotanto pysyy viime vuoden tasolla. Mainittakoon, että teollisuustuotannon volyy-
mi-indeksi ja teollisuuden liikevaihtotilasto viittaavat alan tuotannon pudotuksen jatkumiseen. Mutta nämä tilastot mittaa-
vat kokonaistuotantoa, eivät arvonlisäystä (varsinainen tuotanto), josta välituotekäyttö on poistettu. Jos Tilastokeskus ottaa 
huomioon Nokian matkapuhelintoimintojen myynnin Microsoftille eikä korjaa lukuja taaksepäin, tälle vuodelle pitäisi syn-
tyä merkittävä tuotannon harppaus ylöspäin. Tämä kaikki osoittaa, kuinka spekulatiivista alan tuotannon ennustaminen on.

Elektroniikkateollisuudessa on myös tapahtumassa suuria rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat sen tuotantoon lä-
hivuosina. Suomeen on tullut lukuisia ulkomaisia yrityksiä rekrytoimaan lähinnä Nokialta irtisanottuja. Tämä kasvattaa alan 
kotimaista tuotantoa. Itse Nokian (ytimenään Nokia Networks) lähiajan näkymät ovat melko valoisat. Elektroniikkateolli-
suuden ennustetaan kasvavan ensi vuonna runsaat 12 prosenttia tästä vuodesta ja vuonna 2016 vielä runsaat 11 prosenttia. 

Sähkölaitteiden valmistus

Sähkölaitteiden valmistuksen tuotanto on sidoksissa mui-
den toimialojen kehityksen välituotekysynnän kautta. Se on 
korkean teknologian toimiala. Sähkölaitteiden valmistus on 
myös vientimarkkinoiden kysynnästä ja erityisesti Euroo-
pan investointisyklistä riippuvainen toimiala. Sen tuotoksen 
kehityksessä havaitaan malliyhtälössä positiivinen trendi. 
Näin ollen toimialan merkitys on kasvamaan päin Suomen 
taloudessa. Viime vuonna toimialan tuotanto pieneni 1,8 
prosenttia ja tänäkin vuonna sen ennustetaan pienenevän 
kolme prosenttia. Ensi vuodeksi toimialalle ennustetaan 2,8 
prosentin kasvua. Vuodelle 2016 kasvua arvioidaan maail-
mantalouden elpymisen myötä kertyvän jo vajaat kuusi pro-
senttia.

Kuvio 40. Sähkölaitteiden valmistamisen arvonlisäyksen määrä (yh-
tenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus en-
nuste).
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Kuvio 34. Elektroniikkateollisuuden arvonlisäyksen määrä (yhtenäi-
nen 39=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Muiden koneiden ja laitteiden valmistus

Kone- ja laiteteollisuus on Suomen tärkein vientiala. Sen 
merkitys on entisestään korostunut elektroniikkateollisuu-
den vaikeuksien takia. Monet muut toimialat ovat riippu-
vaisia sen välituoteostoista. Useat tämän toimialan suuret 
yritykset keskittyvät yhä enenevissä määrin palveluvientiin. 
Viime vuonna alan tuotanto kutistui peräti 15 prosenttia. Tä-
hän oli vaikuttanut ennen kaikkea investointien supistumi-
nen Euroopassa ja Suomessa. Suomen teollisuuden uusien 
tilausten kääntyminen nousuun huhtikuusta 2014 lähtien 
heijastelee pitkälti kone- ja laiteteollisuuden saamien vien-
titilausten kasvua. Mittavia tilauksia ovat saaneet puunja-
lostusteollisuuden koneiden valmistajat (sellu-, kartonki- ja 
pehmopaperikoneet), metsänkorjuukoneiden valmistajat ja varsin laajasti koko alan yrityskenttä. Uusia tilauksia pitää kui-
tenkin tulla lisää monena kuukautena peräkkäin ennen kuin tilauskantaan syntynyt kuoppa umpeutuu ja tuotanto voi alkaa 
taas kasvaa. Vielä tänä vuonna kone- ja laiteteollisuuden tuotanto supistuu lähes neljä prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuon-
na kasvua tulee jo 2,5 prosenttia ja vuonna 2016 neljä prosenttia.
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Kuvio 42. Metson, Wärtsilän, Konecranesin ja Koneen liikevaihto ja uudet tilaukset.

Kuvio 41. Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen arvonlisäyksen 
määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite 
plus ennuste).
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Moottoriajoneuvojen ym. valmistus

A-sarjan Mercedes-Benzin valmistuksen aloittaminen Uu-
denkaupungin autotehtaalla nostaa koko moottoriajoneu-
vojen tuotannon tänä vuonna yli 36 prosentin kasvuun, kun 
vielä viime vuonna alan tuotanto supistui runsaat 10 pro-
senttia. Vuosina 2015 ja 2016 toimialan tuotanto kasvaa noin 
kuusi prosenttia. Toimialalla on myös tuotantoa kotimark-
kinoille, minkä vuoksi sen tuotanto on osin riippuvainen ko-
timaisen kysynnän kehityksestä.

Muiden kulkuneuvojen valmistus

Muiden kulkuneuvojen valmistukseen suurimmat toimi-
paikat ovat Turun, Helsingin ja Porin telakat, Keski-Pohjan-
maan veneveistämöklusteri sekä juna- ja raitiovaunuja val-
mistava Transtech. Turun telakan tilanteen paraneminen 
on pääsyy toimialan tuotannon piristymiseen. Vielä viime 
vuonna alan tuotanto supistui kuusi prosenttia. Tänä vuon-
na tuotanto supistuu pari prosenttia, mutta kääntyy ensi 
vuonna viiden prosentin kasvuun. Vuonna 2016 tuotanto 
kasvaa pari prosenttia. Nämä ennusteet ovat varsin epävar-
moja. Tällä alalla yksikin suuri laivatilaus voi heilauttaa ko-
ko toimialan tuotantoa. 

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja 
asennus

Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus on toi-
mialana nimensä mukaisesti muita teollisuuden toimialoja 
tukevaa toimintaa ja näin ollen riippuvaista niiden kysyn-
nästä. Myös prosessiteollisuuden huoltoseisokit määrittä-
vät hyvin pitkälti tämän toimialan tuotantoa ja aikaansaavat 
suurta vaihtelua tuotantoluvuissa. Viime vuonna toimialan 
tuotanto supistui 10,9 prosenttia ja tänä vuonna noin neljä 
prosenttia. Prosessiteollisuuden kääntyessä ylöspäin se hei-
jastuu myös tähän toimialaan. Ensi vuonna sen tuotannon 
ennustetaan kasvavan 1,2 prosenttia ja vuonna 2016 puoles-
taan 2,4 prosenttia.

Rakentaminen

Rakentamisen määrä riippuu ennen kaikkea kotimaisesta 
kysynnästä. Kotimarkkinoiden heikkous on pääsyy siihen, 
että rakentaminen on ollut normaalia vähäisempää. Viime 
vuonna rakentamisen arvonlisäys supistui pari prosenttia 
ja tänä vuonna se supistuu saman verran. Pientalorakenta-
misen taantuman vastapainoksi muu rakentaminen on ollut 
hienoisessa nousussa. Rakennuslupien heikohkon kehityk-
sen nojalla tuotannon käännettä saadaan vielä odotella ai-
nakin vuoden 2015 kevääseen. Suhteellisen vilkas korjaus-
rakentaminen sekä joidenkin sellaisten suurten hankkeiden 

Kuvio 44. Muiden kulkuneuvojen valmistuksen arvonlisäyksen määrä 
(yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus 
ennuste).
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Kuvio 45. Koneiden ja laitteiden korjauksen, huollon ja asennuk-
sen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, 
katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 41. Rakentamisen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva= 46 
tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 38. Moottoriajoneuvojen ym. valmistuksen arvonlisäyksen  
määrä 43yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin so-
vite plus ennuste).
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liikkeellelähtö, joihin luvat on myönnetty jo aikaa sitten, tekevät kuitenkin mahdolliseksi tuotannon kääntymisen nousuun jo 
ensi vuonna. Tuolloin tuotanto kasvaa noin kolme prosenttia. Vuonna 2016 kasvua tulee 2,5 prosenttia.

Maaliikenne

Maaliikenne kuuluu kuljetustoimialoihin, joiden tuotan-
to on riippuvainen metsätalouden, raskaan teollisuuden ja 
rakentamisen aktiviteetista. Maaliikenteen malliyhtälös-
sä myös euron heikkeneminen lisää toimialan tuotantoa. 
Kuormien kasvun vaikutuksesta maaliikenteen kokonais-
tuotannolle (arvonlisäys + kuorma eli välituotteet) tuotok-
sen kehitykselle on ominaista positiivinen trendi, kun taas 
toimialan arvonlisäyksessä (vain palvelu ja kaluston kulu-
minen) havaitaan negatiivinen trendi. Viime vuonna toimi-
alan arvonlisäys supistui yhden prosentin ja tänä vuonna 
sen arvioidaan supistuvan pari prosenttia. Ensi vuonna alan 
tuotanto kasvaa 1,2 prosenttia, kun teollisuustuotanto elpyy. 
Vuonna 2016 kasvu jää vajaaseen prosenttiin.

Vesiliikenne

Vesiliikenteen tuotannon kehitys myötäilee maaliikenteen 
kehitystä. Sen koko on kuitenkin noin viidesosa maaliiken-
teen koosta. Myös vesiliikenteen toiminta on kytköksissä 
muun teollisuuden aktiviteettiin. Viime vuonna sen arvon-
lisäys kasvoi kuitenkin 9,5 prosenttia, mutta tälle vuodelle 
odotetaan tuotannon supistumista vajaat kaksi prosenttia. 
Ensi vuoden kasvuksi malli ennustaa 1,4 prosenttia. Vuonna 
2016 vesiliikenne kasvaa 1,6 prosenttia.

Ilmaliikenne

Ilmaliikenteen aktiviteetti romahti jyrkästi vuonna 2009, 
mutta sen jälkeen toimialalla on nähty isoja kasvuluku-
ja. Toimialan kasvulle on leimallista voimakas positiivinen 
trendi, joka malliennusteen mukaan olisi jopa viisi prosent-
tia vuodessa. Alaa leimaavat myös suhdanneherkkyys ja mo-
nien yritysten kannattavuusongelmat. Toimialan tuotosta 
kuvaavassa yhtälössä ilmaliikenne onkin hyvin riippuvainen 
taloudellisesta aktiviteetista ylipäänsä. Malliyhtälön perus-
teella myös euron heikkeneminen näyttäisi supistavan ilma-
liikennettä. Tämä kuvastanee sitä, että euron heikkenemi-
nen leikkaa kotimaista ostovoimaa ja kykyä ostaa palveluita, 
joiden kustannukset määräytyvät pitkälti dollareissa (polt-
toaine ja ulkomainen työvoima). Viime vuonna toimialan ar-
vonlisäys supistui 17 prosenttia, kun se oli kasvanut vuonna 
2012 peräti 53 prosenttia. Tänä vuonna tuotannon ennuste-
taan supistuvan yhden prosentin. Ensi vuonna ilmaliikenne 
kasvaa 11,3 prosenttia ja vuonna 2016 12,3 prosenttia.

Kuvio 48. Vesiliikenteen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva= to-
dellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 49. Ilmaliikenteen arvonlisäyksen  määrä (yhtenäinen viiva= to-
dellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 47. Maaliikenteen arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen viiva= to-
dellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta

Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta on hyvin riip-
puvainen sen tuotteiden kysynnästä muiden toimialojen vä-
lituotepanoksina. Toimialan tuotannon malliyhtälössä on 
myös historiallisesti positiivinen trendi. Viime vuonna toi-
mialan tuotanto supistui 0,7 prosenttia ja tänä vuonna kasvu 
on suurin piirtein yhtä nopeaa kuin viime vuonna. Yleisen 
taloustilanteen paraneminen nostaa toimialan tuotannon 
kasvun ensi vuonna 4,6 prosenttiin. Vuonna 2016 varastoin-
ti ja liikennettä palveleva toiminta kasvaa 4,4 prosenttia.

Posti- ja kuriiritoiminta

Sähköisen viestinnän yleistyminen vähentää postipalvelujen 
kysyntää. Ilmiö sisältää kuitenkin myös vastakkaisen tren-
din, sillä verkkokaupan lisääntyminen puolestaan kasvat-
taa postissa kuljetettavien pakettien määrää. Toimialan tuo-
tannon yleistrendi on kuitenkin laskeva. Viime vuonna alan 
arvonlisäys supistui 11,6 prosenttia. Vielä tänä vuonna tuo-
tannon ennustetaan supistuvan 8 prosenttia. Ensi vuonna 
negatiivisen kehityksen kuitenkin ennustetaan pysähtyvän, 
kun tuotanto kasvaa malliennusteessa 1,2 prosenttia. Vuo-
den 2016 tuotannon kasvuksi ennustetaan 1,5 prosenttia.

Kustannustoiminta

Vaikka kustannustoiminta painii suurten murrosten kouris-
sa, sen historiallista kehitystä leimaa lievä positiivinen tren-
di tuotannossa. Toimiala on riippuvainen lähinnä kotimai-
sesta kysynnästämme. Tämän vuoksi sen tuotanto reagoi 
negatiivisesti ostovoimaa leikkaavaan euron heikkenemi-
seen dollareissa. Kustannustoiminta on hyvin työvaltainen 
palveluala. Silti kustannustoimintakin on välituotekysynnän 
kautta kytköksissä muiden toimialojen tuotantoon. Viime 
vuonna alan tuotanto supistui 5,8 prosenttia ja tänä vuon-
na tuotannon odotetaan supistuvan neljä prosenttia. En-
si vuonna toimialan arvonlisäyksen ennustetaan kasvavan 
yhden prosentin ja vuonna 2016 jo 2,9 prosenttia. Vuosien 
2015–2016 malliennusteet saattavat olla ylioptimistisia, kos-
ka malli ei mahdollisesti vielä tavoita sitä teknologista mur-
rosta, joka heikentää alan tuotteiden kysyntää. 

Audiovisuaalinen toiminta

Tämä työvaltainen ja pieni toimiala on hyvin vähän kytkök-
sissä muiden toimialojen kehitykseen. Kuitenkin tämäkin 
toimiala on malliyhtälön perusteella riippuvainen talouden 
aktiviteetista ylipäänsä. Audiovisuaalinen toiminta reagoi 
euron heikkenemiseen dollareissa kuten vientialat eli po-
sitiivisesti. Toimialan tuotanto supistui viime vuonna noin 
10 prosenttia, mutta tänä vuonna sen ennustetaan kasvavan 

Kuvio 52. Kustannustoiminnan arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen vii-
va= todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 53. Audivisuaalisen toiminnan arvonlisäyksen määrä (yhtenäi-
nen viiva= todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 51. Postin ja kuriiripalveluiden arvonlisäyksen määrä (yhtenäi-
nen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 50. Varastointi ja liikennettä palvelevan toiminnan arvonlisä-
yksen määrä (yhtenäinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin 
sovite plus ennuste).
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jo 1,5 prosenttia. Kasvu yltyy ensi vuonna 4,2 prosenttiin. 
Vuonna 2016 audiovisuaalinen toiminta kasvaa runsaat kak-
si prosenttia. 

Televiestintä

Televiestinnän arvonlisäys on hyvin riippuvainen kotimai-
sen aktiviteetin tasosta. Kuitenkin alan tuotanto reagoi po-
sitiivisesti myös euron kurssin heikkenemiseen siinä missä 
monet muutkin toimialat. Lisäksi se on välituotekysynnän 
kautta riippuvainen muiden toimialojen kehityksestä. Tele-
viestintä on kasvanut jatkuvasti muuta kansantaloutta no-
peammin. Toimialan arvonlisäys kasvoi viime vuonna 4,2 
prosenttia ja tällekin vuodelle kasvua ennakoidaan tulevan 
1,7 prosenttia. Ensi vuodelle malli ennustaa 7,9 prosentin 
kasvua ja vuodelle 2016 lähes 7 prosentin kasvua. 

Tietojenkäsittelypalvelu

Viime vuonna tietojenkäsittelypalvelut työllistivät Suomessa 
55 400 henkilöä. Ala on lisännyt jatkuvasti työvoimaa. Tie-
tojenkäsittelytoimialalle on ominaista toisaalta suurten yri-
tysten irtisanomiset ja toisaalta pk-yritysten voimakas rek-
rytointi. Suomeen perustettujen datakeskusten tuotanto 
kuuluu tälle toimialalle. Ennusteperiodilla 2014–2015 toimi-
alan tuotantoa kasvattavat Googlen datakeskuksen laajennus 
Haminassa sekä venäläisen Yandexin datakeskuksen valmis-
tuminen Mäntsälään loppuvuodesta 2014. Malliennusteen 
mukaan tietojenkäsittelypalvelut kasvavat trendinomai-
sesti 4,6 prosenttia vuodessa silloin, kun muilla tekijöillä ei 
ole vaikutusta. Tähän toimialaan kuuluvat myös monenlai-
set ohjelmistopalvelu- ja peliyritykset, jotka ovat kasvaneet 
ja rekrytoineet. merkittävästi uutta henkilökuntaa. Toimi-
ala on myös välituotekysynnän kautta kytköksissä muiden 
toimialojen kehitykseen, lisäksi sen tuotanto reagoi malli-
yhtälössä positiivisesti euron heikkenemiseen. Viime vuon-
na toimialan arvonlisäys kasvoi taantumasta huolimatta 4,5 
prosenttia ja tämän vuoden kasvuksi ennustetaan jopa 13,4 
prosenttia. Ensi vuodelle malli ennustaa 5,1 prosentin kas-
vua. Vuonna 2016 tietojenkäsittelypalvelut kasvavat 9 pro-
senttia edellisvuodesta. 

Tekniset palvelut

Teknisiin palveluihin kuluu erilaisia insinööritoimistoja, 
jotka suunnittelevat muiden toimialojen investointeja. Tä-
mä näkyy toimialan tuotoksen malliyhtälössä, jossa välituo-
tekysyntää kuvaava muuttuja saa suuren kertoimen. Tek-
niset palvelut on myös melko suhdanneherkkä toimiala ja 
samalla riippuvainen teollisuuden investointi- ja vientiky-
synnästä. Alan välituotekäyttö on myös lisääntymässä, mikä 
näkyy siinä, että sen liikevaihto ja perushintainen tuotanto 

Kuvio 56. Teknisten palveluiden arvonlisäyksen määrä (yhtenäinen 
viiva= todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 55. Tietojenkäsittelypalveluiden arvonlisäyksen määrä (yhte-
näinen viiva=todellinen tuotanto, katkoviiva= mallin sovite plus en-
nuste).
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Kuvio 54. Televiestinnän arvonlisäyksen  määrä (yhtenäinen viiva= to-
dellinen tuotanto, katkoviiva=mallin sovite plus ennuste).
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Kuvio 57. Outotecin liikevaihto ja uudet tilaukset.
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ovat kasvaneet arvonlisäystä nopeammin. Huolimatta Euroopan investointien hitaasta toipumisesta ja kotimaisen rakenta-
misen supistumisesta, toimialan tuotanto pysytteli viime vuonna edellisvuoden tasolla. Tänä vuonna alan tuotannon arvioi-
daan supistuvan 1,2 prosenttia. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että yksi toimialan suurimmista yrityksistä, Outotec, on jou-
tunut vaikeuksiin, kun kaivosinvestoinnit ovat maailmalla vähentyneet metallien maailmanmarkkinahintojen laskun myötä. 

Ensi vuonna tekniset palvelut supistuvat vielä 0,4 prosenttia ja jälkisyklisenä alana teknisten palveluiden tuotanto lähtee 
kasvuun vasta vuonna 2016, jolloin kasvua kertyy runsaat neljä prosenttia. 

Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

Suuri osa tämän toimialan tuotannosta sijoittuu ns. kolman-
nelle eli voittoa tavoittelemattomalle sektorille. Tietysti tie-
teellistä tutkimusta ja kehittämistä tehdään myös muilla 
toimialoilla, mutta silloin se sisällytetään osaksi kyseisten 
toimialojen toimintaa. Tämä toimiala onkin kaikista vähiten 
riippuvainen muiden toimialojen aktiviteetista. Sen tuotan-
nossa kuitenkin havaitaan voimakas positiivinen trendi. Vii-
me vuonna toimialan tuotanto kasvoi 1,2 prosenttia, mutta 
tänä vuonna toimialan tuotannon arvioidaan supistuvan jo-
pa runsaat 10 prosenttia. Tieteellinen tutkimus ja kehittämi-
nen palautuu jatkossa kasvu-uralle niin, että alan tuotanto 
kasvaa vuosina 2015-2016 vajaan kahden prosentin vauhtia.

Kuvio 58. Tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen arvonlisäyksen 
määrä (yhtenäinen viiva= todellinen tuotanto, katkoviiva=mallin so-
vite plus ennuste).

 

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Q72 Q72 (ennuste)


