Keuruu-Multia-Petäjävesi
-alueen metallitoimialakatsaus
Kehittämisyhtiö Keulink:n Oy:n toukokuussa
2020 koostama metallin vuosikysely, koskien
Keuruun, Multian ja Petäjäveden yritysten
liikevaihtoa ja työntekijämäärän kehitystä.
(Keuruu 40, Multia 4 ja Petäjävesi 9 yritystä)

Metallibarometri
2020

Keuruun seutukunnan kehitys
Keuruun seutukunnan (Keuruun ja Multian) metalliyritysten liikevaihto väheni
vuodesta 2018 vuoteen 2019 1,4 % ja liikevaihtojen arvioidaan vähenevän kuluvan
vuoden aikana 7 %. Alueen metallitoimialan henkilöstömäärä kasvoi vuodesta 2018
vuoteen 2019 3 %, mutta kuluvana vuonna odotetaan henkilöstön vähenevän 8,5 %.
Keuruun seutukunnalla metallitoimialalla työskenteli viime vuonna 574 työntekijää,
joka on 15 % alueen kaikista työpaikoista (3869 työpaikkaa).

Keuruu-Multia-Petäjävesi -kehitys
Alueella metallitoimialan henkilöstömäärä kasvoi 1,5 % vuonna 2019 vuoden 2018
tasosta ja kuluvana vuonna työntekijämäärän arvioidaan vähenevän 8 %. Keuruu –
Multia – Petäjävesi -alueella metallitoimiala työllisti 626 työntekijää viime vuonna,
joka on 13 % alueen kaikista työpaikoista (4738 työpaikkaa).
Keuruu – Multia – Petäjävesi -alueella metalliyritysten liikevaihdot
vähenivät vuodesta 2018 vuoteen 2019 1,1 %. Kuluvalle vuodelle arvioidaan
liikevaihtojen vähenevän 6,5 % viime vuoden saavutetusta tasosta.
Koronakriisi saapui Suomeen vuoden 2020 alussa. Tämä pandemia on vaikeuttanut
yritysten tulevaisuuden näkymiä ja aiheuttanut alueellamme myös lomautuksia.
Teollisuuden työntekijöitä on lomautettu tällä hetkellä kaikkiaan nelisenkymmentä.
Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, koska koronapandemian kehittyminen
on täysin arvailujen varassa, vaikka tilanne maassa toukokuun 2020 lopussa
pandemian osalta onkin yllättävän rauhallinen.
Monilla paikallisilla yrityksillä on aikaisemmin ollut jopa kasvun esteenä vaikeus
saada riittävästi osaavaa työvoimaa. Vaikka pandemian vuoksi työntekijöiden
saaminen ei olekaan ajankohtainen ongelma, lienee selvää, että uusia malleja on
syytä rakentaa työvoiman saatavuuden parantamiseksi, jotta alueen kilpailukyky
tämänkin osalta saadaan entistä paremmaksi.

Suomen teknologiateollisuuden kehitys
Koko Suomen teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto kasvoi 6 % vuodesta 2018
vuoteen 2019 ja oli 83 miljardia euroa vuonna 2019. Kone- ja metallituoteteollisuuden
yritysten liikevaihto kasvoi n. 3 % ja oli vuonna 2019 n. 32,8 miljardia euroa.
Henkilöstöä Suomen teknologiateollisuudessa oli viime vuonna keskimäärin 319 000.
Suomen kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstömäärä kasvoi n. 2 % verrattuna
vuoden 2018 keskiarvoon. Kone- ja metallituoteteollisuudessa henkilöstön määrä oli
viime vuoden aikana keskimäärin 134 200.
Suomen teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat viime vuonna uutta henkilöstä
kaikkiaan n. 40 500 työntekijää joko eläköityvien, työpaikan vaihtaneiden tilalle tai
henkilöstölisäyksen kautta.
Tänä vuonna koronakriisi heikentää oleellisesti yritysten tulevaisuudennäkymiä.
Tulevaisuus on sumea ja epävarmaa on, mihin suuntaan tilanteet tulevat kehittymään.
Teollisuus kohtaa kriisin palvelualoja muutamia kuukausia myöhemmin. Korona
vaikeuttaa yritysten toimintaa monella eri osa-alueella: valmiiden tuotteiden
toimitus asiakkaille vaikeutuu, jo tehtyjä tilauksia siirretään myöhemmäksi sekä esim.
komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus voi heiketä. Lomautusjärjestelyiden
piirissä oli jo 03.2020 n. 25.000 teknologiateollisuuden työntekijää. Määrän
ennakoidaan lisääntyvän vuoden kuluessa.
Suurinta pudotusta liikevaihdoissa odotetaan kenties vasta vuoden loppupuolella.
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Keuruu-Multia-Petäjävesi -alueen metallitoimialan liikevaihtokehitys
vuosina 1999-2020 (arvio) M€
(Lähde: Keulinkin metallikysely)
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Keuruu-Multia-Petäjävesi -alueen metallitoimialan henkilöstömäärät
vuosina 1999 - 2020 (arvio)
(Lähde: Keulinkin metallikysely)
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