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TEOLLISUUDEN NÄKYMÄT 2022–2023

Venäjän kaupan 
näivettyminen 
vaikuttaa eniten 
teollisuuteen

TEOLLISUUS (TOL C)

Teollisuustuotanto kasvoi aina finanssikriisiin asti. 
1990-luvun lama pysäytti kasvun pariksi vuodeksi, mutta 
kasvu jatkui tämän jälkeen vahvana. Finanssikriisin jäl-
keen teollisuuden tuotanto supistui merkittävästi eikä 
palautunut enää kriisiä edeltävälle tasolle. Teollisuustuo-
tannon merkitys (osuus arvonlisäyksestä) Suomen talou-
delle kasvoi 1990-luvulta alkaen aina finanssikriisiin asti. 
Tämän jälkeen merkitys on kuitenkin vähentynyt, vaikka 
osuus arvonlisäyksestä ei laskenutkaan sille tasolle, jolla 
se oli ennen 1990-lukua. Finanssikriisin jälkeen tunnel-
mat olivatkin pitkään synkät, kunnes kasvu käynnistyi uu-
delleen vuonna 2016. Koronakriisin alkaessa teollisuus-
tuotanto oli kasvanut keskimäärin 3,1 prosenttia vuosina 
2016–2019. Vuonna 2019 teollisuus muodosti noin 17 
prosenttia Suomen arvonlisäyksestä ja työllisti noin 13 
Suomen työllisistä.

Ehkä hieman yllättäen pandemia supisti teollisuuden 
tuotoksen volyymia vain 3,3 prosenttia ja arvonlisäystä 
2,1 prosenttia vuonna 2020. Tehdyt työtunnit taas näyt-
täisivät supistuneen vain 1,9 prosenttia ja työllisyys 1,7 
prosenttia. Vuonna 2021 tuotanto näyttäisi kasvaneen 
noin 3,9 prosenttia samalla kun tunnit ovat pysyneet 
karkeasti samalla tasolla kuin vuonna 2020.

Ennustemallin osuvuus on teollisuuden C osalta hyvä. 
Malliennusteen keskimääräinen virhe on 1,6 prosenttia. 
Tämän lisäksi malli ennustaa hyvin sitä, kasvaako vai su-
pistuuko tuotos. Malliennusteen mukaan (ks. kuvio 1 ja 
taulukko 1) tuotoksen volyymi (arvolisä) kasvaa 1,4 (1,6) 
prosenttia vuonna 2021 ja 0,9 (1,1) prosenttia vuonna 
2022. Malliennustetta ei ole korjattu, koska bkt:n kehityk-
sessä huomioidut Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät 

mallissa myös teollisuudessa. Suuri osa 1,5–2,0 pro-
senttiyksikön supistumisesta kohdentuu teollisuuteen. 
Tuntiennusteita on kuitenkin korjattu hieman ylöspäin 
vastaamaan paremmin sitä, mitä eri toimialojen yksittäi-
set ennusteet tuottavat aggregoituna. 

Vallitsevan tilanteen takia myös Laboren varsinai-
seen ennusteeseen liittyy tavallista enemmän epävar-
muutta. Tämän takia ennusteet ovat myös tehty niin, 
että on oletettu bkt:n kasvavan hitaammin tai nopeam-
min. Kun bkt:n oletetaan kasvavan 0,8 ja 0,5 prosenttia 
1,8 ja 1,5 sijaan, teollisuuden tuotos kasvaa 0,1 ja -0,3 
vuosina 2022 ja 2023. Jos taas bkt kasvaa 2,8 ja 2,5 
prosenttia, teollisuuden tuotos kasvaa 2,6 ja 2,2 pro-
senttia vuosina 2022 ja 2023. Vuoden 2021 kasvuaste 
laskee mallinnuksessa hieman, kun taas vuoden 2022 
kasvuaste nousee selvästi (ks. liitetiedot).

Tarkasteltaessa teollisuuden toimialoja erikseen 
kasvu ei näyttäisi olevan aivan yhtä voimakasta. Ennus-
tetut teollisuuden alatoimialojen yhteenlaskettu kasvu 
tuotoksen osalta on 2,9 prosentti vuonna 2021 ja 0,9 
prosenttia vuonna 2022. Vuonna 2023 kasvu kiihtyy 1,3 
prosenttiin. Alatoimialojen ennusteita on korjattu, koska 
kaikkien osalta malli ei tuota tässä tilanteessa uskotta-
vaa ennustetta. Tilanteeseen liittyvän epävarmuuden 
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takia tätä epäsuhtaa ei ole korjattu. On kuitenkin mah-
dollista, että osa aloista kasvoi nopeammin vuonna 
2021 kuin, mitä ennakollisten tietojen pohjalta on pää-
teltävissä.

ELINTARVIKETEOLLISUUS (TOL 10–12)

Elintarviketeollisuuden tuotoksen volyymi (arvonlisäys) 
kasvoi ennen koronakriisiä vuosina 2016–2019 kes-
kimäärin 0,3 (2,3) prosenttia vuodessa. Alalla tehdyt 
työtunnit ovat vähentyneet viime vuosina varovaisesti, 
mutta tasaisesti. Vuonna 2019 ala muodosti noin 9 pro-
senttia teollisuuden tuotoksesta.

Alan tuotos kasvoi koronakriisin aikana. Vuonna 
2020 tuotos kasvoi 2,8 prosenttia tehtyjen tuntien kas-
vaessa maltillisesti. Oletettavasti korona on lisännyt 
eineksien kysyntää samalla, kun ravintolaruokailut ovat 
vähentyneet. Tämä puolestaan on lisännyt alan tuot-
teiden kysyntää. Toimiala näyttäisi kasvaneen myös 
vuonna 2021 noin kahden prosentin vauhdissa. Venä-
jän-kauppa on ollut toimialalle kohtuullisen tärkeää ja 
sen päättyminen supistaa alan tuotosta seuraavina 
vuosina. Lisäksi koronapandemian tilapäinen alan tuot-
teiden kysyntää lisännyt vaikutus lakkaa. 

Kuten taulukosta 1 käy ilmi, malliennustetta on kor-
jattu vuode 2023 tuotoksen osalta. Malliennuste ennus-
taa hitaampaa kasvua vuodelle 2023. Malliennustetta 
on korjattu myös vuoden 2023 tuntien osalta ylöspäin 
vastamaan paremmin tuotoksen kehitystä. Tuntien vä-
henemisen tendenssi vaikuttaa kuitenkin samanaikai-
sesti vastakkaiseen suuntaan ja kasvu on hidasta. 

TEKSTIILITEOLLISUUS (TOL 13–15)

Tekstiiliteollisuuden tuotoksen volyymi (arvonlisäys) 
kasvoi ennen koronakriisiä vuosina 2016–2019 keski-
määrin 0,0 (2,4) prosenttia vuodessa. Tätä ennen ala on 
supistunut 1980-luvulta lähtien. Alalla tehdyt työtunnit 
ovat vähentyneet viime vuosina tasaisesti. Ala on pieni 
ja vuonna 2019 se oli vain noin 1 prosenttia teollisuuden 
tuotoksesta.

Korona ei ole vaikuttanut alaan kovin merkittävästi. 
Vuonna 2020 tuotos ja tehdyt tunnit supistuivat maltilli-
sesti. Vuonna 2021 tuotos näyttäisi kasvaneen yli 7 pro-
senttia, kun taas tunnit supistuivat hieman. Taulukosta 
1 käy ilmi, että tämän alan malliennustetta on korjattu 
tuotoksen osalta niin, että ala ei supistu vuonna 2023. 
Tämä on tehty siitä syystä, että alan viimeaikainen tren-
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KUVIO 1. TEHDASTEOLLISUUS (TOL C), TUOTOK-
SEN VOLYYMIN KASVUENNUSTEET
2022–2023

di näyttäisi siltä, että tuotos on tasaantumassa pitkään 
jatkuneen supistumisen jälkeen. Korjatussa ennus-
teessa on pyritty huomioimaan se, että viime vuosina 
supistuminen on pysähtynyt ainakin tilapäisesti. Malli-
ennustetta on korjattu tuntien osalta samoin perustein 
ylöspäin vuoden 2023 osalta.

METSÄTEOLLISUUS (TOL 16–17)

Metsäteollisuuden tuotoksen volyymi (arvonlisäys) kas-
voi ennen koronakriisiä vuosina 2016–2019 keskimäärin 
1,5 (0,0) prosenttia vuodessa. Ala kasvoi voimakkaasti 
ennen finanssikriisiä. Tämän jälkeen alan tuotanto su-
pistui selvästi. Alan tuotanto ei palautunut finanssikriisiä 
edeltävälle tasolle. Finanssikriisin jälkeen alan tuotanto 
ei ole juurikaan kasvanut. Alalla tehdyt työtunnit ovat vä-
hentyneet viime vuosina maltillisesti, mutta tasaisesti. 
Alan osuus vuonna 2019 oli noin 17 prosenttia teollisuu-
den tuotoksesta ja 12 prosenttia arvonlisäyksestä.

Koronavuonna 2020 alan tuotanto supistui merkit-
tävästi, noin 6 prosenttia, ja myös tunteja tehtiin yli 4 
prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Osittain tätä 
selittää vuoden 2020 alussa ollut laaja paperiteollisuut-
ta koskenut lakko. Tuotanto supistui ensimmäisellä 
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neljänneksellä siis ennen koronaa noin 14 prosenttia. 
Alan tuotos näyttäisi kasvaneen vuonna 2021 yli kym-
menen prosenttia samalla, kun tunnit supistuivat hie-
man. Tämä on selkeästi enemmän kuin, mitä arvioitiin 
edellisessä toimialaennusteessamme. 

Kaipolan tehdas suljettiin vuoden 2020 lopulla. Veit-
siluodon tehdas suljettiin viime vuonna, mikä laski ka-
pasiteettia edelleen. Yhteensä tämä koski noin 1100 
alan työllistä. Kapasiteetin vähennykset ovat kohdistu-
neet paperin tuotantoon, jossa arvonlisäys on korkeaa. 
Kansainvälinen kysyntä alan tuotteille on kuitenkin ollut 
niin voimakasta, että alan tuotoksen kasvu oli näistä 
muutoksista huolimatta vahvaa. Nyt vuosien 2022–
2023 aikana alalle pitäisi käynnistyä myös merkittävästi 
uutta kapasiteettia (sellu ja sahatavara). Vuoden 2022 
alussa ollut paperiteollisuuden lakko sai paperiteolli-
suuden (17) supistumaan alkuvuonna yli 4 prosenttia. 
Tästä huolimatta koko metsäteollisuuden osalta vuo-
den 2020 ensimmäinen neljänneksen tuotos näyttäisi 
kasvaneen yli kaksi prosenttia, koska sahatavaran (16) 
valmistuksen tuotos kasvoi yli 18 prosenttia.

Taulukosta 1 käy ilmi, että malliennustetta on kor-
jattu tuotoksen osalta. Ennusteen mukaan ala supis-
tuu tänä vuonna kohtalaisesti, mutta kasvaa taas ensi 
vuonna. Tätä selittää se, että uusi kapasiteetti lisää tuo-
tosta selvemmin vuonna 2023 ja täysimääräisesti vasta 
vuonna 2024. Metsäteollisuus on myös hyötynyt Venä-
jän-kaupasta ja tämän päättymisen arvioidaan vaikut-
taa alaan kielteisesti. Tuntien osalta malliennustetta on 
korjattu ylöspäin vuoden 2023 osalta. Tämän taustalla 
on oletus, että uusi tuotantokapasiteetti nostaa tehtyjä 
tunteja hieman.

Malliennuste (%) Korjattu ennuste (%) Malliennusteen tarkkuus
2021 2022 2023 2022 2023 Keskivirhe (%-yks.) Oikeasuuntaisuus (%)

Teollisuus (TOL C)
Tuotos 3,9 1,4 0,9 - - 1,6 90
Tunnit -0,3 0,0 -0,2 0,2 0,4 1,5 77

Elintarviketeollisuus (TOL 10–12)
Tuotos 2,0 -0,9 0,2 -0,9 1,2 1,9 72
Tunnit -0,8 -1,4 -1,2 -1,4 0,6 2,2 70

Tekstiiliteollisuus (TOL 13–15)
Tuotos 7,4 -2,8 -3,3 -2,8 0,3 4,2 70
Tunnit -0,8 -1,0 -4,3 -1,0 0,3 3,9 77

Metsäteollisuus (TOL 16–17)
Tuotos 10,7 -2,7 1,7 -3,4 1,9 3,7 70
Tunnit -0,4 -0,4 -1,4 -0,8 0,5 2,4 83

Kemianteollisuus (TOL 19–22)
Tuotos -5,0 7,4 0,2 4,4 1,5 3,7 83
Tunnit -2,8 0,4 0,3 1,4 0,3 2,2 84

Metalliteollisuus (TOL 24–30, 33 pl. 26–27)
Tuotos 5,6 1,0 0,8 - - 3,2 84
Tunnit 1,5 1,3 -0,1 0,5 0,3 2,7 71

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (TOL 26–27)
Tuotos 4,5 6,0 3,8 2,6 2,0 6,8 83
Tunnit 0,4 0,7 -0,1 0,3 0,4 4,5 83

TAULUKKO 1. TEOLLISUUS (TOL C)
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KEMIANTEOLLISUUS (TOL 19–22)

Kemianteollisuuden tuotoksen volyymi (arvonlisäys) 
kasvoi ennen koronakriisiä vuosina 2016–2019 keski-
määrin 5,8 (8,0) prosenttia vuodessa. Ala on kasvanut 
voimakkaasti ennen finanssikriisiä ja tämän jälkeen. Eri-
tyisen nopeaa kasvu on ollut viime vuosina. Alalla tehdyt 
työtunnit ovat olleet pienessä nousussa viime vuosina. 
Ala muodosti vuonna 2019 noin 20 prosenttia teollisuu-
den tuotoksesta ja 19 prosenttia arvonlisäyksestä.

Kansantalouden tilinpidon mukaan koronavuonna 
2020 alan tuotanto supistui huomattavasti noin 8,5 
prosenttia, vaikka tehdyt tunnit kasvoivat hieman (teol-
lisuuden volyymi-indeksin mukaan alan tuotos supistui 
vain 0,7 prosenttia). Viime vuonna alan merkittävällä 
toimijalla oli laaja seisokki, joka vaikutti tuotantoon. 
Tästä syystä ala supistui vielä viime vuonna merkittä-
västi. Tuotos näyttäisi supistuneen noin 5 prosenttia.

Taulukosta 1 käy ilmi, että tämän alan malliennus-
tetta on korjattu tuotoksen osalta niin, ettei se kasva 
tänä vuonna aivan niin voimakkaasti kuin malli ennus-
taa. Syy tähän on se, että kemianteollisuus on yksi eni-
ten Venäjän-kauppaa tehneistä aloista ja tämän kaupan 
loppuminen vaikuttaa alaan kielteisesti, vaikka osa toi-
mijoista on kertonut sopeutuvansa tilanteeseen hyvin. 
Vuoden 2023 osalta on oletettu, että alan yritykset ovat 
sopeutuneet tilanteeseen ja kysyntä alan tuotteille jat-
kuu hyvänä.

Malliennustetta on korjattu tuntien osalta. Alan tuo-
tanto kasvaa ja sen myötä myös tehdyt tunnit kasva-
vat. Tunnit kasvavat myös tänä vuonna koska vertailu 
tehdään vuoteen 2021, jonka tehtyjä tunteja suuri sei-
sokki supisti. Toisaalta Venäjän-kaupan tyrehtymiseen 
sopeutuminen leikkaa tunneista ja ne eivät palaudu täy-
simääräisesti vielä vuonna 2022.

METALLITEOLLISUUS
(TOL 24–30, 33 PL. 26–27)

Metalliteollisuuden tuotoksen volyymi (arvonlisäys) kas-
voi ennen koronakriisiä vuosina 2016–2019 keskimäärin 
3,4 (3,7) prosenttia vuodessa. Ala kasvoi voimakkaasti 
ennen finanssikriisiä. Tämän jälkeen alan tuotanto su-
pistui selvästi. Alan tuotanto ei palautunut finanssikrii-
siä edeltävälle tasolle. Viime vuosina alan tuotanto on 
kuitenkin kasvanut merkittävästi. Alalla tehdyt työtunnit 
ovat kasvaneet viime vuosina ja sen osuus vuonna 2019 
oli noin 34 prosenttia teollisuuden tuotoksesta ja 37 pro-

senttia arvonlisäyksestä. Alalla työskenteli 43 prosenttia 
teollisuuden työllisistä.

Koronavuonna alan tuotanto supistui jonkin verran, 
noin 2,3 prosenttia, ja myös tunnit supistuivat noin 2 
prosenttia. Eniten koronasta näyttäsi kärsineen muiden 
koneiden ja laitteiden valmistus (28) sekä moottoriajo-
neuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 
(29). Sen sijaan metallien jalostus (24) kasvoi selvästi. 
Viime vuonna alan tuotos näyttäisi kasvaneen noin 5,6 
prosenttia ja tehdyt tunnit hieman. 

Taulukosta 1 käy ilmi, että tämän alan malliennus-
tetta ei ole korjattu tuotoksen osalta. Alan alatoimialois-
ta osa on käynyt merkittävää kauppaa Venäjän kanssa 
ja tämän kaupankäynnin loppuminen vaikuttaa alaan 
kielteisesti. Malliennustetta on korjattu myös tuntien 
osalta alaspäin, jotta ennuste huomioisi alalle koituvat 
sopeutumisvaikeudet.

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUS
(TOL 26–27)

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotoksen volyymi 
(arvonlisäys) kasvoi ennen koronakriisiä vuosina 2016–
2019 keskimäärin 4,1 (0,0) prosenttia vuodessa. Ala kas-
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voi voimakkaasti ennen finanssikriisiä. Tämän jälkeen 
alan tuotannosta on kadonnut melkein 50 prosenttia. 
Alan tuotanto ei palautunut finanssikriisiä edeltävälle ta-
solle. Näyttäisi siltä, että viime vuosina alan tuotanto on 
kääntynyt kasvuun. Alalla tehtyjen työtuntien supistumi-
nen on viime vuosina pysähtynyt. Ala muodosti vuonna 
2019 noin 14 prosenttia teollisuuden tuotoksesta ja 16 
prosenttia arvonlisäyksestä.

Koronavuonna 2020 alan tuotanto ei supistunut 
vaan kasvoi, noin 1,8 prosenttia. Työtunnit kuitenkin 
supistuivat jonkin verran. Tätä selittää osaltaan se, että 
koronakriisi on oletettavasti jossain määrin pysyvästi 
lisännyt tämän alan tuotteiden kysyntää. Mutta näyttäi-
si siltä, että ala oli jo ennen koronakriisiä kääntymässä 
vahvaan kasvuun pitkään jatkuneen supistumisen jäl-
keen. Vuonna 2021 tuotos kasvoi taas 4,5 prosenttia ja 
tehdyt tunnitkin 1,0 prosenttia.

Taulukosta 1 käy ilmi, että tämän alan malliennus-
tetta on korjattu tuotoksen osalta alaspäin. Tämä toimi-
ala ei ole erityisen riippuvainen Venäjän-kaupasta, mut-
ta Euroopan talousnäkymien heikentyminen ja yleisen 

vientikysynnän supistuminen vaikuttavat kuitenkin alan 
tuotokseen kielteisesti. Lisäksi tätä alaa vaivaa edelleen 
häiriöt tuotantoketjuissa, jotka johtuvat tiettyjen kom-
ponenttien saatavuusongelmista. Ennusteen mukaan 
ala jatkaa tänä ja ensi vuonna kuitenkin kohtalaisen hy-
vässä kasvussa.

Malliennustetta on korjattu myös tuntien osalta. 
Oletuksena on, että alan kohtuullisena jatkuva kasvu 
saa myös työtunnit kasvamaan hieman vuosina 2022–
2023. Tämän alan osalta mallin ennustevirheet ovat 
huomattavan suuria. Tämä on kuitenkin selitettävissä 
alan erityispiirteillä, jotka aiheuttavat mallinnukselle 
haasteita.
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