Keuruu-Multia-Petäjävesi
-alueen metallitoimialakatsaus
Kehittämisyhtiö Keulink:n Oy:n helmikuussa
2018 koostama metallin vuosikysely, koskien
Keuruun, Multian ja Petäjäveden yritysten
liikevaihtoa ja työntekijämäärän kehitystä.
(Keuruu 39, Multia 5 ja Petäjävesi 9 yritystä)

Metallibarometri
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Keuruun seutukunnan kehitys
Keuruun seutukunnan (Keuruun ja Multian) metalliyritysten liikevaihto kasvoi vuodesta
2016 vuoteen 2017 yli 13 % ja yritykset arvioivat liikevaihtojen kasvavan kuluvan vuoden aikana reippaasti. Alueen metallitoimialan henkilöstömäärä kasvoi viime vuonna
10,7 % ja kuluvana vuonna odotetaan 8,5 % kasvua, jolloin tarvitaan 45 uutta työntekijää olemassa oleviin yrityksiin.
Keuruun seutukunnalla metallitoimialalla työskenteli viime vuonna 527 työntekijää,
joka on 13,7 % alueen kaikista työpaikoista (3842 työpaikkaa).

Keuruu-Multia-Petäjävesi -kehitys
Alueella metallitoimialan henkilöstömäärä nousi 11 % vuonna 2017 vuoden 2016
tasosta ja kuluvana vuonna työntekijämäärä kasvaa entisestään. Keuruu-Multia-Petäjävesi –alueella metallitoimiala työllisti 585 työntekijää viime vuonna, joka on 12,5 %
alueen kaikista työpaikoista (4687 työpaikkaa).
Keuruu-Multia-Petäjävesi –alueella metalliyritysten liikevaihdot kasvoivat vuodesta
2016 vuoteen 2017 yli 12 %. Kuluvalle vuodelle yritykset arvioivat liikevaihtoihin 10 %
kasvua viime vuoden saavutettuun tasoon.
Metalliyrityksissä, kuten alueen monien muidenkin toimialojen yrityksissä, riskejä
jatkuvuudelle aiheutuu yrittäjien eläköitymisestä. Jatkajayrittäjiä pitääkin pystyä
löytämään varsinkin teollisiin yrityksiin, jotta työpaikat säilyvät.
Monilla paikallisilla yrityksillä jopa kasvun esteenä on ollut vaikeus saada riittävästi
osaavaa työvoimaa. Tähän ongelmaan toivotaan ainakin pitkällä tähtäimellä helpotusta
koulutuksellisilla ratkaisuilla.

Suomen teknologiateollisuuden kehitys
Koko Suomen teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto kasvoi 10 % vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja oli 74,1 miljardia euroa vuonna 2017. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihto kasvoi n. 8 % ja oli vuonna 2017 n. 30 miljardia euroa.
(Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 Suomen teknologiateollisuuden liikevaihto oli 86
miljardia euroa ja kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihto oli 33,3 miljardia euroa.
Vuonna 2008 Suomen teknologiateollisuus työllisti 326 000 henkilöä, josta kone- ja metallituoteteollisuus työllisti 150 000 työntekijää.)
Henkilöstöä Suomen teknologiateollisuudessa oli viime vuonna keskimäärin 297 000
eli 6400 henkilöä enemmän kuin vuonna 2016. Suomen kone- ja metallituoteteollisuuden
henkilöstömäärä kasvoi koko maassa vuodesta 2016 4200 työntekijää verrattuna vuoden
2016 keskiarvoon. Kone- ja metallituoteteollisuudessa henkilöstön määrä oli viime vuoden
aikana keskimäärin 128 000.
Suomen teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat viime vuonna uutta henkilöstä
kaikkiaan n. 42 500 työntekijää joko eläköityvien, työpaikan vaihtaneiden tilalle tai henkilöstölisäyksen kautta.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten
liikevaihdon arvioidaan olevan kuluvan vuoden keväällä korkeammalla tasolla kuin viime
vuonna vastaavaan aikaan.
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