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Työssä tarkastellaan teollisuudessa tapahtunutta kustannusrakenteen muutosta vuosien

1986 ja 2006 välisenä aikana. Tarkastelu on rajattu kahteen toimialaan, jotka ovat massa-

ja paperiteollisuus sekä kone- ja metallituoteteollisuus.

Teoriaosassa on kustannusten lajittelu sekä tuloslaskelman kululajien mukaisesti että

yrityksen kustannuslajien mukaisesti. Työn empiriaosassa käydään lävitse molempien

toimialojen kustannusrakenteiden muutos tarkastellen aine- ja tarvikekäyttöä,

henkilöstökuluja, pääomakustannuksia sekä ulkopuolisia palveluita.

Valittujen toimialojen yritysten kustannusrakenteissa on selkeästi havaittavissa

muutoksia. Suurimpina muutoksen aiheuttajina voidaan nimetä 1990-luvun alun markan

devalvaation, suhdanteiden heikkeneminen maailman laajuisesti sekä Neuvostoliiton

hajoaminen. 1990-luvun loppua kohti mentäessä ja 2000-luvulla voimistuvana

muutosajurina toimii globalisaatio. Kymmenen vuotta kestänyt talouskasvu on

vahvistanut yritysten taseita etenkin kone- ja metallituoteteollisuudessa.
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1 JOHDANTO

1.1 Tavoitteet ja rajaukset

Tässä työssä tutkitaan teollisuusyritysten kustannusrakenteen muutosta viimeisen 20

vuoden ajalta. Tarkasteltaviksi aloiksi valittiin kone- ja metallituoteteollisuus sekä massa-

ja paperiteollisuus, josta selvyyden vuoksi käytetään yleisnimitystä paperiteollisuus. Työn

tavoitteena on saada selkeä kuva siitä, miten kustannusrakenteet valituilla teollisuuden

aloilla ovat 1980-luvun puolivälistä tähän päivään mennessä muuttuneet. Lisäksi työssä

selvitetään muutoksiin johtaneita syitä.

Kone- ja metallituoteteollisuuden vertailuun otetaan mukaan yksi Suomen suurimmista

konepajoista, Metso Oyj. Yhtiön kustannusrakennetta verrataan toimialan yleiseen

kustannusrakenteeseen. Työssä selvitetään eroaako kustannusrakenne toimialasta ja mitkä

syyt vaikuttavat kustannusrakenteiden muutoksiin. Paperiteollisuudesta tällaista vertailua

ei ole työn laajuuden puitteissa järkevää tehdä, koska metsäteollisuusyritykset ovat

yhdistyneet tarkastelujakson aikana useasta pienestä yhtiöstä muutamaksi suureksi

maailmanlaajuiseksi konserniksi. Tämän takia vertailukelpoisia tietoja yhdestä yhtiöstä ei

ole saatavissa. Lisäksi konsernien vaikutus alan tilastoihin on erittäin voimakas suuren

liikevaihdon takia.

Työssä tarkastellaan paperiteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden

kustannuksia käyttämällä tilinpäätöksissä olevia rivejä. Kustannukset jaotellaan

tuloslaskelman mukaan pelkistettynä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia tuloslaskelman

rivejä ei työssä tarkastella, vaan ainoastaan työn kannalta oleellisimmat. Kustannukset

lajitellaan aine- ja tarvikekäytön kustannuksiin, henkilöstöstä aiheutuviin kustannuksiin,

pääomakustannuksiin sekä ulkoisista palveluista aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi

tutkimuksessa käytetään kohdassa 2.2 esiteltäviä yrityksen sisäisen kustannuslaskennan

mukaisia kustannuslajeja. Valitut kustannukset ovat tarkastelussa mukana sen takia, että ne

eivät tarvinneet soveltamista, vaan ne olivat selkeissä kokonaisuuksissa. Lisäksi valituissa

kustannuksissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia tarkastelujakson aikana.
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1.2 Menetelmät ja rakenne

Kustannusrakenteen muutosta varten tarvittavia lähteitä ovat Tilastokeskuksen laatimat

vuosittaiset teollisuuden eri alojen tilastot. Lisäksi Finnveran verkkosivuilta haettua

materiaalia hyödynnetään kustannusrakenteen selvittämisessä. Paperiteollisuuden

kustannusrakenteesta lisätietoa haettiin Metsätilastollisista vuosikirjoista. Kone- ja

metallituoteteollisuuden kustannusrakenteen selvittämisessä käytettiin apuna

Teknologiateollisuuden julkaisemia vuosikirjoja. Työssä keskitytään kustannusrakenteiden

muutoksiin Suomessa ja muutoksiin johtaneita syitä etsittiin tämän takia suomalaisista

artikkeleista.

Työ koostuu teoria- ja empiriaosasta. Kohdassa kaksi käsitellään kustannusten lajittelua.

Tämän jälkeen empiriaosassa esitellään lyhyesti paperiteollisuus ja tarkastellaan

paperiteollisuuden kustannusrakenteen muutosta ja siihen johtaneita syitä. Osiossa neljä

esitellään kone- ja metallituoteteollisuus sekä vertailtava yhtiö, Metso. Kone- ja

metallituoteteollisuuden ja Metson kustannusrakenteen muutosta käsitellään perustellen.

Molempien toimialojen kustannusrakenteen tarkastelun jälkeen vertaillaan tuloksia

kyseisten toimialojen kesken. Lopuksi työssä tehdään johtopäätökset selvitetyistä

tuloksista ja kootaan selkeä yhteenveto työstä.
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2 KUSTANNUSTEN LUOKITTELU

2.1 Kululajit tuloslaskelman mukaan

Suomen laissa toiminnan kulut jaetaan kuvan yksi mukaisesti materiaaleihin ja palveluihin,

henkilöstökuluihin, poistoihin ja arvonalentumisiin sekä liiketoiminnan muihin kuluihin

(Finlex 1997). Nämä kulut vaikuttavat tilikauden liikevoittoon. Liikevoiton jälkeen

tuloslaskelmassa huomioidaan rahoituksesta aiheutuvat tuotot sekä kulut, jolloin saadaan

voitto ennen satunnaiseriä.

Kuten kuvasta yksi nähdään, tuloslaskelmassa on paljon muitakin rivejä. Tässä lajittelussa

käsitellään tarkemmin ainoastaan kustannuksia aiheuttavat rivit, joita ovat materiaalit ja

palvelut, henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset sekä liiketoiminnan muut kulut.

Lisäksi selvennetään mitä alarivejä kuuluu rahoituskuluihin.

1. Liikevaihto 10. Rahoitustuotot ja -kulut
2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä
3. Valmistus omaan käyttöön b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
4. Liiketoiminnan muut tuotot c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
5. Materiaalit ja palvelut d) Muut korko- ja rahoitustuotot

a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
aa) Ostot tilikauden aikana f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien
ab) Varastojen muutos     rahoitusarvopapereista
b) Ulkopuoliset palvelut g) Korkokulut ja muut rahoituskulut

6. Henkilöstökulut 11. Voitto ennen satunnaiseriä
a) Palkat ja palkkiot 12. Satunnaiset erät
b) henkilösivukulut a) Satunnaiset tuotot
ba) Eläkekulut b) Satunnaiset kulut
bb) Muut henkilösivukulut 13. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

7. Poistot ja arvonalentumiset 14. Tilinpäätössiirrot
a) Suunnitelman mukaiset poistot a) Poistoeron muutos
b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä b) Vapaaehtoisten varausten muutos
c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 15. Tuloverot

8. Liiketoiminnan muut kulut 16. Muut välittömät verot
9. Liikevoitto 17. Tilikauden voitto

Kuva 1. Kululajikohtainen tuloslaskelma. (Finlex 1997)
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2.1.1 Materiaalit ja palvelut

Materiaalikustannuksiin kuuluvat aine- ja tarvikekäyttö sekä ulkopuoliset palvelut. Aine- ja

tarvikekäyttö lasketaan vähentämällä tuloslaskelman aine- ja tavaraostoista tilikauden

varastojen lisäys (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, s.15). Atkinsonin ja Kaplanin

(2004, s. 51) mukaan useiden yritysten materiaalikustannukset ovat nykyään 40 - 60

prosentin välillä kaikista kustannuksista riippuen toimialasta eli selkeästi merkittävin osuus

kustannuksista muodostuu materiaaleista.

Ulkopuolisia palveluita ovat työsuoritukset, jotka liittyvät tuotantoon tai myyntiin.

Työsuoritukset voivat olla suunnittelutoimistojen, huoltoyhtiöiden sekä alihankkijoiden

suorittamat palvelut sekä työvoiman vuokrauskulut. Hallinnon palveluiden kustannukset

eivät kuulu tähän kohtaan tuloslaskelmassa. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, s.16)

2.1.2 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut muodostuvat henkilöstölle maksettavista palkoista ja palkkioista sekä

henkilöstön sivukuluista. Henkilösivukulut jaetaan vielä eläke- sekä muihin

henkilösivukuluihin. (Finlex 1997) Henkilöstöstä aiheutuvista kuluista käytetään myös

nimitystä työsuhde-etuuksista johtuvat kulut.

Yritystutkimusneuvottelukunnan (2005, s.16) mukaan henkilöstökuluihin kuuluvat palkat

ja niihin verrattavat kulut, sosiaaliturvamaksut, vapaaehtoiset ja pakolliset

henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut. Kaikki muut vapaaehtoiset henkilöstökulut eivät

ole henkilöstökuluja, vaan liiketoiminnan muita kuluja.

2.1.3 Poistot ja arvonalentumiset

Kirjanpidossa poistoja joudutaan tekemään investoinneista. Poistot tehdään yleensä

suunnitelman mukaisina poistoina, mutta poistot on myös mahdollista jakaa toiseen osaan,

arvonalentumisiin. Poistoajat perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja

käyttöikään. Investointeihin on mahdollista saada myös avustuksia. Nämä avustukset
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pienentävät investoinnin yritykselle tulevaa osuutta ja samassa suhteessa myös

suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja tehdään vähemmän.

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, s.18)

Kuvan yksi mukaisesti arvonalentumiset on jaoteltu kahteen osaan. Arvonalentumiset

tehdään tuotteen pysyvästi alentuneen luovutushinnan mukaan, kun taas edellä mainittu

suunnitelman mukaiset poistot tehdään ajan kuluessa. Poistot tehdään pysyvistä

vastaavista, kun taas vaihtuvien vastaavien normaalia suurempi arvonalennus tehdään

tuloslaskelmassa vaihtuvien vastaavien poikkeuksellisiin arvonalentumisiin

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, s.19.) Poikkeuksellisen suuria arvonalentumisia

saattaa tulla esimerkiksi tulipalossa tuhoutuneesta omaisuudesta.

Tuotteiden ja raaka-aineiden eli varsinaisen toiminnan arvonalentumiset kuuluvat

varastojen muutokseen. Asiakasriskeistä tulevat luottotappiot kuuluvat taas liiketoiminnan

muihin kuluihin. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, s.19)

2.1.4 Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut ovat kaikki tuloslaskelman ennen liikevoittoa olevat kulut, joita

ei ole erikseen mainittu. Liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluu yleisesti muun muassa

tilintarkastajien palkkiot, myyntirahdit, vakuutukset, hallintopalveluiden kulut sekä

vuokrat.  Luottotappiot, tekijäpalkkiot ja myyntiprovisiot ovat myös liiketoiminnan muita

kuluja. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, s. 17) Usein julkisten osakeyhtiöiden

tilinpäätösten erittelyissä on liiketoiminnan muiden kulujen alla vielä kohta, joka on myös

liiketoiminnan muut kulut. Tällöin julkisesti esilläolevan tiedon perusteella ei ole

mahdollista varmasti tietää, mitä tähän riviin todellisuudessa sisältyy.

Omaisuuden myyntitappiot ovat kirjanpitolain mukaan myös liiketoiminnan muita kuluja.

Poikkeuksen muodostaa kokonaan tietystä liiketoiminnasta luopuminen. Kulut ovat tällöin

satunnaisia kuluja, koska liiketoiminta on päättynyt eikä liity enää yrityksen varsinaiseen

liiketoimintaan. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, s. 17)
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2.1.5 Rahoituskulut

Rahoituskuluihin kuuluu paljon erilaisia kuluja, kuten kuvassa yksi oli eritelty. Vieraasta

pääomasta aiheutuvat kulut ovat korkokuluja. Ne ovat luotonantajalle, yleensä raha-,

luotto- ja vakuutuslaitoksille, maksettavia vieraan pääoman kuluja

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, s. 21).

Kuvassa yksi rahoituskuluja ovat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista sekä

arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista. Käytännössä kulut ovat

kurssitappioita. Kurssitappiot saattavat olla tuloslaskelmassa myös kohdassa kurssierot

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, s. 21).

2.2 Yrityksen kustannuslajit

Kustannuslajijako noudattaa suunnilleen kirjanpidon kululajeja. Pienissä yrityksissä

kustannuslajeja saattaa olla joitain kymmeniä, mutta suuryrityksissä niitä saattaa olla jopa

satoja. Tällöin kustannuslajien pääluokat on jaettu useaan alaluokkaan. (Haverila et al

2005, s. 172)

2.2.1 Työkustannukset

Työkustannusten määrä koostuu työsuorituksesta sekä sen keskimääräisestä

yksikkökustannuksesta. Työkustannukset saadaan selville palkkalaskennan yhteydessä,

jossa ansiot määritellään työtekijäkohtaisesti ja palkkakustannukset jaetaan

kustannuspaikkakohtaisesti. Palkkalaskentaa suoritettaessa on huomioitava palkkaustapa,

joita ovat aikapalkka, urakkapalkka, suoraurakka, osaurakka, palkkiopalkka ja muut palkat

kuten tulospalkkio. (Haverila et al 2005, s. 173)

Druryn (2000, s. 23) mukaan työkustannukset on mahdollista jakaa suoriin ja epäsuoriin

kustannuksiin. Suorat kulut ovat kohdistettavissa tietylle tuotteelle tai palvelulle.

Käytännössä suorat henkilökulut ovat tällöin pääsääntöisesti työntekijöiden palkkoja.
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Epäsuoria henkilökuluja ei ole mahdollista kohdistaa suoraan tietylle tuotteelle tai

palvelulle. Tällaisia ovat johdon ja avustavan henkilöstön palkat.

Työkustannuksiin sisältyy palkkojen lisäksi henkilösivukuluja. Välilliset palkat

muodostuvat erityisesti luontaiseduista, bonuksista, vuosilomapalkoista, vapaapäivien

palkoista sekä sairausajan palkoista. Sosiaalivakuutusmaksuja ovat esimerkiksi

työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut, tapaturma- ja sosiaaliturvamaksut sekä

eläkemaksut. (Haverila et al 2005, s. 173)

2.2.2 Ainekustannukset

Ainekustannukset muodostuvat valmistuksen käyttämistä raaka-aineista. Jälkikäteen

tapahtuvassa laskennan käytetään usein varastokirjanpidon laskukaavaa:

Alkuvarasto + Ostot = Käyttö + Loppuvarasto + Hävikki

Raaka-aineiden hankintahinta muodostuu ostohinnan lisäksi toimituskustannuksista, joita

ovat esimerkiksi rahti, tulli, huolinta ja kuljetukset. Kustannuslaskennan kannalta

ongelmalliseksi muodostuu varaston arvon arviointi. Hankintahinta ei välttämättä aina

osoita menetettyä hyötyä, jos kyseessä on erä, jota ei hankita lisää. (Haverila et al 2005, s.

174)

2.2.3 Lyhytvaikutteiset tuotannontekijät

Lyhytvaikutteiset tuotannontekijät ovat tekijöitä, joita käytetään samaa tahtia kuin niitä

hankitaan. Tästä syystä arvostusongelmilta yleensä vältytään. Laskennassa pääpaino

kohdistuukin tositteiden käsittely- ja kirjaustekniikkaan. (Haverila et al 2005, s. 175)

Lyhytvaikutteisista kustannustekijöistä aiheutuvia kustannuksia ovat esimerkiksi energia

kustannukset, tietoliikenne kustannukset, huoltopalvelut, konsultointi ja

kuljetusvakuutuskustannukset. Myös erilaiset vuokrakustannukset, kuten koneiden,

rakennusten ja kaluston vuokra kuuluvat näihin kustannuksiin. (Haverila et al 2005, s. 175)
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2.2.4 Pääomakustannukset

Pääomakustannuksiksi luetaan erityisesti kustannukset, jotka aiheutuvat käyttöomaisuuden

hankinnasta, hallussapidosta ja vakuuttamisesta. Hankinnasta aiheutuvia kustannuksia ovat

useimmin poistot ja korot. Myös varastoihin sidotun pääoman korot ja varastojen

vakuutukset ovat pääomakustannuksia. Yleisimpiä toimintaa varten otettuja vakuutuksia

ovat vastuu-, keskeytys- ja liikennevakuutukset. (Haverila et al 2005, s. 176)

Kirjanpidon poisto on pitkävaikutteisen käyttöomaisuushyödykkeen tilikaudelle jaksotettu

kulujen osa. Poistojen tarkoituksena on jaksottaa hankintahinta käyttöajanjaksolle ja ne

perustuvat tuotannon arvon vähenemiseen. Kirjanpidossa pysyviin vastaaviin kuuluvan

aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan

suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. (Haverila et al 2005, s. 176)

Korko on toiminnan sitoman pääoman kustannus. Korkokustannuksia laskettaessa on

otettava huomioon käsiteltävän omaisuuden määrä. Yleisimmin tarkastellaan vaihto-,

rahoitus- ja käyttöomaisuuden määrää. Lopuksi on vielä määrättävä koron suuruus.

Laskentakorkokantana voidaan pitää esimerkiksi korkojen keskiarvoa, jolla yritys saa

käyttöönsä pääomaa. (Haverila et al 2005, s. 177)
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3 PAPERITEOLLISUUS

3.1 Alan esittely

Suomen pinta-alasta yli 26 miljoonaa hehtaaria on metsätalouden maata, mikä on

enemmän kuin usean eurooppalaisen valtion kokonaispinta-ala. Paperiteollisuudellamme

on pitkä historia, se aloitettiin Suomessa noin 130 vuotta sitten. Osaksi näistä syistä Suomi

on edelleen yksi eniten metsätaloudesta riippuvainen maa maailmassa. Väitettä tukee

taulukon yksi prosenttiosuudet. Metsäteollisuuden tärkeyttä lisää toiminnan korkea

kotimaisuusaste sekä metsäteollisuuden ympärille syntynyt muu teollisuus. Alan laitteiden

ja koneiden osaaminen ja sitä kautta saavutettu tuotteiden korkea laatu on

paperiteollisuuden tärkein kilpailuvaltti. Tällä hetkellä suurimmat suomalaiset

paperiteollisuusyritykset ovat Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja M-Real Oyj, joista

kaksi ensin mainittua kuuluvat liikevaihdolla mitattuna myös maailman kymmenen

suurimman paperiteollisuusyrityksen joukkoon.

Taulukko 1. Paperiteollisuus Suomen kansantaloudessa. (Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto
ry 2006)
(prosenttia) 1980 1985 1990 1995 2000 2006

Osuus työllisyydestä 2,4 2,1 1,9 1,9 1,7 1,4
Osuus BKT:sta (perushintaan) 4,3 3,7 3 5 4,7 2,8
Osuus teollisuustuotannosta 15,4 14,6 13 19,7 18 8,7
Osuus viennistä 29 29,1 30,5 26,9 20,8 16

Maailmantalouden muutokset viimeisen 10–15 vuoden sisällä ovat vaikuttaneet

paperiteollisuuden kannattavuuteen voimakkaasti. Markkinat ja tuotanto ovat kasvaneet

voimakkaasti Aasiassa, samalla kun Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoiden kasvu

on ollut hidasta. Myöskään paperin hinta ei ole noussut odotettuun tahtiin. (Metsäteollisuus

ry ja Paperiliitto ry 2006) Kovenevan kilpailun myötä myös Suomalaiset

paperiteollisuusyritykset ovat siirtäneet toimintaansa yhä enemmän ulkomaille, etenkin

alueille joissa markkinoiden kasvu on voimakkainta. Toiminnan taustalla on myös

pyrkimys parantaa toiminnan kannattavuutta, kustannuksia karsimalla. (Ojanperä 2008)
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Tällä hetkellä paperiteollisuudessa näyttää heikolta. Suomalaisten päämarkkinoilla

Euroopassa ja Yhdysvalloissa paperin kysyntä on edelleen vähentynyt ja tehtaiden

sulkemisista huolimatta markkinoilla on edelleen ylituotantoa. Tästä syystä

paperituotteiden yleiseen hintakehitykseen ei voida odottaa kunnollisia hintojen nousua.

Samalla kuitenkin valmistuskustannukset ovat vuosi vuodelta kasvaneet. (Ojanperä 2008)

3.2 Kustannusrakenteen esittely

Paperiteollisuuden kustannusrakenteen tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen keräämistä

tilinpäätöstiedoista vuodesta 1986 vuoteen 2006. Kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolta

voidaan jo havaita trendejä alan muutoksista. Tarkoituksena on myös esitellä tarkemmin

vuosia, jolloin on havaittavissa poikkeamia kustannusten muodostumisessa.

Lopputuloksena pyritään selvittämään muutoksen aiheuttajat. Kahdenkymmenen vuoden

aikana tilastointiperusteet ovat muuttaneet kolme kertaa muotoaan. Jotta tilinpäätöstiedot

olisivat otannaltaan mahdollisimman yhdenmukaisia, on massa- ja paperiteollisuuden

(TOL 21) lisäksi käytössä myös muuta puunjalostusteollisuutta koskevia lukuarvoja. Tämä

sinänsä sopii aiheeseen, koska paperiteollisuuden suurimmat yritykset ovat yleensä

konserneja, jotka toimivat laajasti koko metsäteollisuudessa. Jokaisessa kappaleessa

tarkastellaan kustannusten aiheutumista myös tarkemmin, jolloin käytetään ainoastaan

massa- ja paperiteollisuutta koskevia lukuarvoja.

3.2.1 Aine- ja tarvikekäyttö

Paperiteollisuuden suurin yksittäinen kustannuserä muodostuu tuotannon tarvitsemista

puuraaka-aineista. Ostetusta puusta noin 80 prosenttia on kotimaista ja loput 20 prosenttia

ulkomailta, pääosin Venäjältä (noin 80 prosenttia), prosenttien vaihtelu on kuitenkin ollut

vuosittain varsin suurta. Muita tuotannossa tarvittavia raaka-aineita ovat pigmentit ja

täyteaineet, muodostaen rahamääräisesti viidenneksen tarvittavista raaka-aineista. Yhdessä

nämä muodostavat vuodesta ja laskentatavasta riippuen lähes puuraaka-aineen suuruisen

kustannuserän. (Metsäteollisuus ry 2000, s. 58–59, 63–64) Suuren määrän takia,

yksittäisten kemikaalien ja raaka-aineiden vaikutuksia kustannuksiin on tässä yhteydessä

mahdotonta käsitellä. Kuvasta kaksi nähdään millaisia osuuksia aine- ja tarvikekäyttö on
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muodostanut liikevaihdosta 20 vuoden tarkastelujaksolla. Aine- ja tarvikekäytön

kustannukset ovat olleet huomattavan suuret jo tarkastelujakson alussa. Tämä on

leimallista perusteollisuudelle, jossa tuotteiden jalostusaste on vähäinen.
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Kuva 2. Aine- ja tarvikekäyttö vuosina 1986 – 2006. (Tilastokeskus 1986 – 2006)

Kun kuvaajaa verrataan liitteeseen yksi, havaitaan, että puuraaka-aineen hinnan

muutoksilla on huomattava vaikutus aine- ja tarvikekäytön kustannuksiin. Yleisenä

trendinä nähdään, että kustannukset ovat nousseet. Poikkeuksena 1990-luvun alkuvuosien

lasku, jolloin puuraaka-aineen hinnat olivat ennätysalhaiset. (Metla 2007, s. 152)

Alimmillaan puuraaka-aineen kustannukset olivat vuonna 1992, jolloin ne olivat

ainoastaan 13 prosenttia koko kustannusrakenteesta, mutta nousivat jo vuoteen 1995

mennessä 20 prosenttiin, mitä voidaan pitää varsin normaalina tasona. Syitä puun

hankintahinnan hetkelliseen putoamiseen on useita. Raakapuumarkkinoilla luovuttiin

vuonna 1991 keskitetyistä hintasuositussopimuksista, jolloin markkinat pääsivät

määräämään puun hinnan. Kuitenkin 1990-luvun alun lama oli velkaannuttanut maatiloja,

jotka korkean korkotason takia olivat pakotettuja myymään puuta. Myös

metsäverouudistus ja maatalouden huono sato olivat lisänneet tarjontaa. Tämä johti

vääristyneeseen tilanteeseen, jossa kysyntä kasvoi, mutta hinnat laskivat.

(Metsäntutkimuslaitos 1992, s.33; Metsäntutkimuslaitos 1993, s.27)
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Raakapuun hankintahintaan sisältyy puun korjuu- sekä kuljetuskustannukset. Puun

korjuusta ja kuljetuksista aiheutuvissa kuluissa ei ole havaittavissa selvää trendiä. Työn

koneellistuminen ja logistiikan parantuminen ovat kompensoineet kasvavia palkka- ja

polttoainekuluja. (Metla 2007, s. 199, s.220)

Jos Venäjän asettamat puutullit astuvat voimaan tulevina vuosina täydessä laajuudessa, on

paperiteollisuudessa odotettavissa puuraaka-aineen kustannusten nousua, niin kantohinnan,

kuin kuljetuskustannustenkin osalta. Kysyntä kotimaiselle puulle kasvaa, jolloin hinnat

nousevat. Kuljetuskustannukset taas nousevat, koska puuta joudutaan tuomaan yhä

kauempaa tehtaista. (Lähteenmäki 2008)

Paperin valmistuksessa raaka-aineiden lisäksi tarvitaan paljon energiaa. Sen osuus

kokonaiskustannuksista on noin 10 prosenttia. Tärkeimpiä energian lähteitä ovat puu,

vesivoima, ydinvoima, maakaasu ja turve. Vuonna 2006 Paperiteollisuus käytti sähköä

yhteensä 26,5 terawattituntia, mikä on noin 55 prosenttia koko teollisuuden sähkön

kulutuksesta ja lähes 30 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa. Sähkön käytön

todellisia kustannuksia on kuitenkin vaikea laskea, koska esimerkiksi vuonna 2006 40

prosenttia sähköstä tuotettiin omilla tehtailla ja loput ostettiin ulkopuolelta. Ulkopuolelta

ostettu sähkö ostettiin energiayhtiöistä, joiden osakkaana paperiteollisuuden yritykset

olivat. (Metsäteollisuus ry 2000, s. 278–279)

Kuten liitteestä kaksi havaitaan, Paperiteollisuuden sähkönkulutus on kasvanut viimeisen

kahdenkymmenen vuoden aikana hieman muuta teollisuutta hitaammin. Suurimpana

hetkellisenä muutoksena havaitaan vuosi 2005, jolloin työselkkaukset häiritsivät tuotantoa

ja vähensivät näin sähkön tarvetta. Silloin paperitehtaat olivat suljettuina touko-kesäkuussa

yhtäjaksoisesti lähes 7 viikkoa. (Metla 2007, s. 292)

3.2.2 Henkilöstökulut

Toisin kuin muiden kustannusten osuudet, ovat henkilöstökulut kahdenkymmenen vuoden

aikana laskeneet suhteessa liikevaihtoon, mikä on myös havaittavissa kuvasta kolme.

Tähän on ollut syynä muiden kustannusten suhteellinen kasvaminen, mutta myös liitteen
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kolme kuvaajasta havaittava työntekijämäärien voimakas väheneminen. Paperiteollisuuden

työntekijöiden tasainen keskimääräisten tuntipalkkojen nousu on nähtävissä liitteessä neljä.

Myös sosiaalikulujen kasvu on ollut tasaista.
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Kuva 3. Henkilökulut vuosina 1986 – 2006. (Tilastokeskus 1986 – 2006)

Liitteen neljä kuvaajasta nähdään myös, että paperiteollisuuden työntekijöiden

keskimääräiset tuntipalkat ovat selvästi korkeampia kuin muun teollisuuden.

Paperiteollisuuden työllisten hyvä asema johtuu ennen kaikkea työntekijöiden tukena

olevasta liitosta. Paperiliitto on jo sadan vuoden ajan neuvotellut jäsentensä

työehtosopimuksista. Vuoden 2006 alussa paperiliittoon kuului 47 852 jäsentä ja se on yksi

ensimmäisistä tehdasteollisuuden ammattiliitoista Suomessa (Paperiliitto 2008).

Paperiliitolla on maine yhtenä vahvimmista liitoista, jonka jäsenet eivät säästele koviakaan

työtaistelukeinoja, jos heidän vaatimuksiinsa ei myönnytä. Kahdenkymmenen vuoden

tarkastelujakson aikana paperiliitto onkin joutunut enenevässä määrin turvautumaan

suuriin työtaisteluihin.

Pääosin työllisten väheneminen johtuu toiminnan automatisoitumisesta,

yritysjärjestelyiden aiheuttamien päällekkäisten työtehtävien poistamisesta ja työvoiman

ulkoistamisesta, eikä niinkään tuotantokapasiteetin supistamisesta (Metla 2007, s. 219).
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Vuoden 2006 lopulta alkaneet toimintojen alasajosta johtuvat suuret saneeraukset eivät

vielä näy kahdenkymmenen vuoden otannassamme. Tällä hetkellä on kuitenkin jo tiedossa,

että työntekijöiden määrä tulee lähivuosina putoamaan rajusti. Stora Enso sulkee pysyvästi

Summan paperitehtaan, Anjalan tehtaan aikakauslehtipaperikoneen sekä Kemijärven

sellutehtaat. UPM on 2006 jälkeen sulkenut Voikkaan paperitehtaan, Kymin paperikone

7:n sekä Tervasaaren paperikoneen kuuden ja vanhimman sellulinjan. M-real saneerausten

seurauksena Takon kartonkitehdas vähentää 140 työntekijää, Kankaan paperikonelinja

kaksi on suljettu ja Lielahden tehdas Tampereella suljetaan kevään 2008 kuluessa.

Yhteensä saneeraukset tulevat merkitsemään reilun 4000 työntekijän vähentämistä.

(Ojanperä et al 2007; Sjöström 2006; Ojanperä 2007)

3.2.3 Pääomakustannukset

Pääomakustannukset muodostuvat kiinteiden investointien arvon poistoista ja vieraan

pääoman korkokuluista. Kun kuvaa neljä verrataan liitteen viisi kuvaajaan, havaitaan, että

investointien vähenemisen myötä myös poistojen osuus liikevaihdosta on vähentynyt.
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 Kuva 4. Poistot ja arvon alentumiset vuosina 1986 – 2006. (Tilastokeskus 1986 – 2006)
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Suomalaisissa paperiteollisuusyrityksissä investoidaan tyypillisesti sykähdyksittäin ja

rajusti, eikä tasaisesti, aivan kuten liitteen viisi kuvaajasta nähdään. Yritykset kertovat

tekevänsä investointipäätöksiä pitkän tähtäyksen strategioidensa mukaisesti suhdanteista

riippumatta (Kervinen 2003). Kuitenkin on selvästi havaittavissa tilinpäätöstietojen ja

kuvaajien perusteella, että suurimmat jalostusasteen ja tehokkuuden nostoon perustuvat

investoinnit olemassa oleviin tehtaisiin sijoittuvat korkeasuhdanteiden jaksoille, aivan

kuten investointien huippuvuosina 1989, 1996 ja 2001.

Vuoden 1989 suuret investoinnit olivat mahdollisia korkean kysynnän ja parantuneen

kannattavuuden takia. Pääasiassa investoitiin laajennusosiin uusine koneineen sekä

toteutettiin useita koneuudistuksia ja muutostöitä (Suomen metsäteollisuuden keskusliitto

1987, s. 5; Suomen metsäteollisuuden keskusliitto 1989, s. 8). 1980-luvun jälkipuoliskolta

alkaen paperiteollisuusyritykset ovat fuusioituneet ja tehneet enenevässä määrin

yrityskauppoja. Tästä syystä aineettomaan käyttöomaisuuteen kohdistuneiden investointien

osuus kokonaisinvestoinneista on kasvanut.

Viimeisin uuteen paperikoneeseen tehty investointi on tapahtunut Suomessa UPM-

Kymmenen Rauman tehtaalla vuonna 1998. Pieni poikkeama on nähtävissä myös

investointikuvaajasta liitteessä viisi. 2000-luvulla on havaittavissa, että suuria

investointipäätöksiä lykätään Suomessa pääosin modernin konekannan takia. Vuonna 2006

kotimaisten investointien määrä paperiteollisuudessa oli pienin 24 vuoteen. Investointien

vähimmäistaso on kuitenkin säilytetty, mikä johtuu vuosittain tarvittavista koneisiin ja

laitteisiin tehtävistä kunnossapitotoimista. On myös huomattava, että paperiteollisuus tekee

noin kaksi kolmasosaa investoinneista ulkomaille. (Metla 2007, s. 278–279)

Paperiteollisuuden yrityksillä on yleisesti ollut ongelmana rahoituksen löytäminen

investoinneille. Hyvinä vuosina yritykset ovat pystyneet rahoittamaan investoinneistaan

suurimman osan tulorahoituksella tai omaisuutta myymällä, mutta kokonaisuudessaan

velkaantumisaste on ollut varsin korkea. Kuvasta viisi havaitaan, että myös

paperiteollisuuden maksamien pääomakorkojen osuus liikevaihdosta on 1980-luvun lopun

ja 1990-luvun alun vuosien jälkeen pudonnut reilusti ja tarkastelujakson loppua kohti

mentäessä trendi on tasaantunut. 1990-luvun vaihteen korkeat korkokustannukset johtuivat

paperiteollisuuden pyrkimyksistä tukea reaalista kilpailukykyä voimakkailla

investoinneilla, joita rahoitettiin velkarahalla. Tästä seurasi yritysten ennätyksellinen
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velkaantuminen (Metsäntutkimuslaitos 1991, s.7). Esimerkiksi entisen Kymiyhtiön velan

määrä oli korkeimmillaan yli 160 prosenttia liikevaihdosta, myös entisen Yhtyneiden

paperitehtaiden velkojen osuus ylitti 100 prosenttia vuosina 1989 ja 1992. Silti Yhtyneitä

paperitehtaita pidettiin julkisuudessa Suomen paperiteollisuuden kannattavimpana

yrityksenä. Velkaantumista pahensivat poikkeuksellisen korkeat rahoituskulut (Näsi et al.

2001, s.35-36, s.80). Taustalla oli markan arvon heikkenemisestä lainavaluuttoihin nähden

aiheutuneet rahoituserien valuuttakurssitappiot (Enso-Gutzeit vuosikertomus 1991, s.6).

Koko metsäteollisuudella oli vuonna 1991 velkaa 55 miljoonaa markkaa, joista 30

miljoonaa oli otettu ulkomailta (Seppänen 1991).
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Kuva 5. Rahoituskulut vuosina 1986 – 2006. (Tilastokeskus 1986 – 2006)

3.2.4 Ulkopuoliset palvelut

Paperiteollisuus on muun teollisuuden tavoin 1990-luvun lopusta lähtien alkanut

enenevässä määrin vuokraamaan ja ulkoistamaan toimintojaan. Kuvasta kuusi havaitaan,

että viime vuosina ulkopuolisten palveluiden käyttö on yleistynyt. Toiminnan taustalla on

pyrkimys kaventaa kustannusten ja saannin eroa sekä kohdistaa resursseja

ydintoimintoihin. Myös erikoisosaamisen vaikea saatavuus on ollut osasyynä. Varsinkin
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kunnossapidon ulkoistaminen paperiteollisuudessa tulee kasvamaan, sillä

kunnossapitoyritykset tarjoavat yhä enemmän ennakoivia ja parantavia

kunnossapitopalveluita. Uusia ratkaisuja tarvitaan, sillä vanhenevasta konekannasta on

saatava tehoja irti myös tulevaisuudessa, vaikka kustannuksia pyritäänkin karsimaan.
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Kuva 6. Ulkopuoliset palvelut vuosina 1995 – 2006. (Tilastokeskus 1995 – 2006)

Esimerkiksi ainoastaan vuoden 2006 aikana paperiteollisuuden kolme suurinta yritystä

ovat ulkoistaneet toimintojaan reilusti. UPM: Metsä-Botnian Oy:n Rauman ja Äänekosken

sellutehtaiden kunnossapitoliiketoiminta, Rauman paperitehtaan

laboratorioanalyysipalvelut, Tietohallinnon yhteisten atk-keskusten palvelut ja

käyttäjätukipalvelut, Saksa, Suomi ja USA; Data-center- ja service desk-toiminnot, Suomi,

Saksa ja USA. Stora Enso: Työterveyshuolto-toiminnot kahdellatoista paikkakunnalla. M-

real: Metsä-Botnian Kaskisten tehtaiden kunnossapito ja SCA Packaging Finland Oy:n

kunnossapitoliiketoiminta.(Laitila 2006)
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4 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS

4.1 Alan esittely

Kone- ja metallituoteteollisuus on yksi kolmesta teknologiateollisuuden toimialasta.

Aikaisemmin alasta käytettiin nimeä metalliteollisuus. Toimialan yritykset ovat

metallituoteteollisuuden, koneteollisuuden, laivan valmistuksen, massa- ja

paperikoneteollisuuden yrityksiä. Lisäksi toimialaan kuuluu kivien käsittelylaitteita,

voimaloita ja laivojen moottoreita, hissejä, nostureita ja nostimia sekä metsä- ja

maatalouskoneita valmistavat yritykset. (Teknologiateollisuus 2008)

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto ylsi vuonna 2005

19,2 miljoonaan euroon, henkilöstöä toimialalla oli 124 100 ja investoinnit olivat 540

miljoonaa (Teknologiateollisuus 2006, s.4). Valtaosa yritysten työntekijöistä on pienissä

yrityksissä (Lilius 2007, s. 37). Toimiala voidaan jakaa yleisesti kolmeen alatoimialaan,

jotka ovat Koneet, Metallituotteet ja Kulkuneuvot. Näistä selkeästi suurin on Koneet, jonka

osuus liikevaihdosta on yli puolet. (Teknologiateollisuus 2006, s.10.)

4.2 Metson esittely

Metso on otettu mukaan työhön, jotta saataisiin vertailupohjaa suuren suomalaisen yhtiön

kustannusrakenteen muutoksesta viimeiseltä pariltakymmeneltä vuodelta. Metson osakkeet

on noteerattu Helsingin Pörssissä. Täten lähdemateriaalia yrityksestä on saatavissa 1980-

luvulta saakka. Aikaisemmin yhtiön nimi oli Valmet Oyj.

Metso on suuri kansainvälinen metallipaja. Metso on syntynyt vuonna 1999, kun Valmet

Oyj ja Rauma Oyj yhdistyivät. Raumalta uusi yhtiö sai kuitutekniikan osaamista ja

Valmetilta paperikoneosaamista. (Metso 2000, s. 2) Metson asiakkaita ovat massa- ja

paperiteollisuus, kaivosteollisuus, maanrakennus, metallien kierrätys sekä

energiateollisuus. (Metso 2007, s. 2.) Erityisen kiinnostavaksi kustannusrakenteen

muutoksen tutkimisen tekee juuri kone- ja metallituoteteollisuuden liittyminen massa- ja
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paperiteollisuuteen. Vertailussa saadaan selville kuinka paljon Metson kustannusrakenne

poikkeaa kone- ja metallituoteteollisuuden kustannusrakenteesta, ja toisaalta kuinka paljon

yhtäläisyyksiä massa- ja paperiteollisuuteen löytyy.

Metso konsernin muodostavat Metso Paper, Metso Minerals sekä Metso Automation.

Metso Paper ja Metso Minerals muodostavat yhdessä suurimman osan konsernin

liikevaihdosta. Metso Paper valmistaa metsäteollisuudelle koneita ja laitteita, ja Metso

Automation toimittaa kone- ja automaatioratkaisuja metsä- sekä energiateollisuudelle.

Metso Minerals valmistaa kiven- ja mineraalienkäsittelyjärjestelmiä kaivos- sekä

maanrakennusteollisuudelle. (Metso 2007, s. 2)

Valmet esitellään tässä vielä tarkemmin, koska ennen Valmetin ja Rauman yhdistymistä

tässä työssä tutkittiin ainoastaan Valmetin kustannusrakenteen muutosta. Valmet valmisti

paperi- ja kartonkikoneita sekä niihin liittyviä automaatioratkaisuja (Valmet 1998, s. 1).

Valmetin tuotteita olivat ennen yhdistymistä muun muassa paperikoneet, traktorit,

metsäkoneet ja kuljetusvälineet (Valmet 1993, s. 7). Yhtiö kuitenkin myi näiden

valmistuksen 1994 Sisu Autolle. Valmetin toimintaan kuului myös asevalmistusta, autojen

kokoonpanoa sekä telakkateollisuutta.

4.3 Kustannusrakenteen esittely

Kone- ja metallituoteteollisuuden kustannusrakenteen tiedot on hankittu Tilastokeskuksen

tilinpäätöstietojen pohjalta tekemistä tilastoista vuodesta 1986 vuoteen 1994 saakka.

Vuodesta 1995 alkaen on käytetty Finnveran laatimaa toimialojen kustannusrakenteen

tilastoa, joka ulottuu aina vuoteen 2006 asti.

Tarkasteltava väli on niin pitkä, että selviä kustannusrakenteen muutoksia on mahdollista

havaita tällä ajanjaksolla. Erityisesti niitä vuosia, jolloin kustannusrakenteessa on

tapahtunut selviä muutoksia, tarkastellaan tarkemmin artikkelien ja muun kirjallisuuden

avulla. Tarkoituksena on selventää, mitkä syyt ovat johtaneet muutoksiin.
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4.3.1 Aine- ja tarvikekäyttö

Aine- ja tarvikekäyttöön sisältyvät materiaalikustannukset sekä ostetut puolivalmisteet.

Materiaalikustannukset muodostavat kone- ja metallituoteteollisuudessa suunnilleen puolet

liikevaihdosta. Kuvan 7 mukaan aine- ja tarvikekäytön osuus kone- ja

metallituoteteollisuudessa on ollut korkeimmillaan 54 prosentissa liikevaihdosta vuonna

1989. Materiaalikustannukset ovat nousseet jonkin verran 1990-luvun lopun lähestyessä,

mutta ovat laskeneet melkoisesti vuonna 1999. Koko 2000-luvun materiaalikustannusten

osuus on noussut tasaisesti.

Kuva 7 osoittaa myös selkeästi Metson aine- ja tarvikekäytön eroavan toimialasta.

Tarkastelujakson alussa, vuosina 1987 – 1990, Valmetin materiaalikustannukset olivat

jonkin verran toimialaa korkeammat ja selvästi korkeammat kuin yrityksellä myöhempinä

vuosina. Lisäksi on huomattavissa että aine- ja materiaalikustannukset ovat kasvaneet

selkeästi kolme viimeistä vuotta.
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Kuva 7. Aine- ja tarvikekäyttö vuosina 1986 – 2006. (Tilastokeskus 1987 – 2007, Valmet
1987 – 1999 ja Metso 2000 - 2007)



21

Tietotekniikan käytön yleistyminen tuotannossa on mahdollistanut jo 1990-luvun alusta

asti jatkuvasti tehokkaamman työprosessien suunnittelun, jolloin hukkaan menevää raaka-

ainetta syntyy entistä vähemmän (Laitala 2005, s.21). Tietotekniikkaa hyödyntämällä on

onnistuttu nostamaan työn tuottavuutta merkittävästi, ja saatu pienennettyä raaka-aineista

aiheutuvia kustannuksia. Kuvasta 7 voidaankin nähdä aine- ja tarvikekäytön kustannusten

osuuden liikevaihdosta olevan ennemmin pienenemään päin kuin kasvamassa. Valmetilla

on huomattavissa kuvassa 7 erittäin suurta heilahtelua aine- ja tarvikekäytön osuudessa

liikevaihdosta. Tätä selittää pitkälti Valmetin eri toimintojen ostaminen ja myyminen

kyseisinä aikoina.

Viime vuosien dollarin heikkeneminen suhteessa euroon on vaikuttanut

materiaalikustannuksiin. Toisille yhtiöille dollarin heikkenemisestä on ollut hyötyä ja

toisille taas haittaa. Suurista metalliteollisuuden yrityksistä etenkin raaka-aineiden

valmistaja Rautaruukki Oyj hyötyy merkittävästi dollarin heikkenemisestä, koska sillä on

huomattavasti enemmän dollariostoja kuin myyntejä (Jaakkola 2008, s.2-3).

Valuuttakurssimuutoksissa korostuu etenkin se, kuinka raaka-ainekauppiaiden asiakkaat,

kone- ja metallituotteita valmistavat yritykset ovat suojautuneet raaka-aineiden hintojen

muutoksilta.

Teräksen tuotanto on myös viime vuosina kasvanut, mutta se ei kuitenkaan riitä

vastaamaan kysyntää. Seurauksena kustannukset siirtyvät suoraan tai välillisesti raaka-

aineita käyttäville yrityksille. Teräsraaka-aineiden hinnat ovat nousseet jopa

kolminkertaisiksi viiden viime vuoden aikana. (Raunio 2007, s. 2-3) Raaka-

ainekustannusten osuudesta on myös nähtävissä selvä yhteys talouden kehityksen kanssa.

Mitä paremmin maailmantaloudessa menee sitä suuremmat ovat raaka-aineista aiheutuvat

kustannukset. Tämä on tapahtunut 1980-luvun lopulla, 1990-luvun lamavuosien jälkeen

sekä 2003 vuoden jälkeen. Erityisen selvästi raaka-aineiden hintojen nousu näkyy Metson

kustannuksissa.

Vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa terästä tuotiin Suomeen muun muassa Venäjältä.

Nykyään kuitenkin talous on kasvanut vahvasti USA:ssa ja Etelä-Amerikassa ja nämä maat

ovat ostaneet erittäin paljon terästä muualta maailmasta. Vuonna 2004 Kiinaan vietiin

eniten terästä maailman maista, mutta maa on muuttunut nopeasti ja jo vuonna 2007 Kiina

pystyi tuottamaan enemmän terästä kuin itse tarvitsi. (Raunio 2007, s. 2) Vienti ei
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kuitenkaan ole merkittävää sillä Kiinassa talous on kasvanut lähi vuodet kymmenen

prosenttia vuosittain ja terästä tarvitaan entistä enemmän (Nuutinen 2008, s. 10).

4.3.2 Henkilöstökulut

Henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset Kone- ja metallituoteteollisuudessa ovat kuvan 8

perusteella prosentuaalisesti pienentyneet verrattuna liikevaihtoon. Vuonna 1985

henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset ovat olleet lähes 30 prosenttia liikevaihdosta.

Vuosina 1991 ja 1992 työvoimakustannukset ovat olleen korkeimmillaan 30 prosentissa.

Kuitenkin jo seuraavana vuonna kustannusten osuus on laskenut 25 prosenttiin. Kuvasta 8

on huomattavissa henkilöstökustannusten laskeneen hieman vielä viimeisen kymmenen

vuoden aikana. Valmetin ja myöhemmin Metson työvoimakustannukset ovat olleen

tarkastelujaksolla korkeammat kuin toimialan henkilöstökustannukset. Etenkin 1980-

luvulla ja 1990-luvun alussa Valmetin henkilöstökustannusten osuus liikevaihdosta oli

merkittävästi suurempi toimialaan verrattuna.
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Kuva 8. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta Kone- ja metallituoteteollisuudessa.
(Tilastokeskus 1987 – 2007, Valmet 1987 – 1999 ja Metso 2000 - 2007)
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Tietotekniikan käytön yleistyminen tuotannossa on vaikuttanut raaka-ainekustannuksiin

(Laitala 2005, s.21). Se on vaikuttanut myös siihen, että yksi henkilö pystyy

työskentelemään entistä tuottavammin. Tietotekniikkaa hyödyntämällä on onnistuttu

nostamaan myös työn tuottavuutta merkittävästi, jolloin on saatu pienennettyä

henkilöstöstä aiheutuvia kustannuksia.

Työvoimakustannusten nousua vuosina 1991 ja 1992 selittää Neuvostoliiton romahtaminen

vuonna 1991, minkä seurauksena Suomen vienti itään putosi rajusti. Ennen romahtamista

Suomen vienti Neuvostoliittoon oli lähes 15 prosenttia koko ulkomaan kaupasta. Kuitenkin

nopeasti se laski viiteen prosenttiin. (Ollus 2006) Tällainen kaupan hiljeneminen vaikutti

erittäin paljon työvoimasta aiheutuviin kustannuksiin kyseisinä vuosina, koska nimittäjänä

oleva liikevaihto pieneni selvästi. Valmetilla muutos on ollut huomattavasti toimialaa

suurempi 1990-luvun alun vuosina. Valmetin vuoden 1993 suurta laskua selittää

Uudenkaupungin autotehtaan toiminnan erittäin suuri vähentyminen (Valmet 1994, s. 11).

Työvoiman määrä Kone- ja metallituoteteollisuudessa on ollut kuvan 9 perusteella vuonna

1986 yli 130 tuhatta. Toimihenkilöitä tästä määrästä on suunnilleen kolmannes. Työvoimaa

on ollut yrityksissä erityisen vähän 1990-luvun alkupuoliskolla. Vuoden 1995 jälkeen

työvoiman määrä on kasvanut tähän päivään saakka tasaisesti samoihin tasoihin kuin

tarkastelujakson alussakin. Kuvan 9 mukaan voidaan huomata myös se, että työvoima on

vähentynyt suhteellisen tasaisesti sekä toimihenkilöissä, että työntekijöissä.

Toimihenkilöiden osuus on kasvanut viime vuosina koko henkilöstöön verrattuna. Osuutta

on kasvattanut etenkin myyjien ja tuotekehittäjien sekä tuotannon insinöörien lisääntynyt

osuus henkilöstöstä. (Hallikainen 2007, s. 3) Insinöörien lisääntynyt osuus henkilöstöstä

selittyy pitkälti tuotantomenetelmien muuttumisella entistä automatisoiduimmiksi.
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Kuva 9. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrä tuhansissa tarkastelujaksolla.
(Teknologiateollisuus 1987 – 2007)

Kuvan 10 perusteella voidaan todeta toimihenkilöiden suhteen muuttuneen koko

henkilöstöön tarkastelujakson aikana. Kone- ja metallituoteteollisuudessa yhteensä voidaan

sanoa toimihenkilöitä olevan yksi kolmannes henkilöstöstä. Metallituotteiden

valmistuksessa toimihenkilöiden määrä koko henkilöstöstä on kasvanut kohtalaisen

tasaisesti 1986 vuodesta vuoteen 1995 asti. Kuitenkin 1996 vuodesta asti toimihenkilöiden

osuus on ollut huomattavasti aiempaa matalampi. Liitteestä kuusi nähdään että

toimihenkilöiden määrä on kuitenkin lisääntynyt tarkastelujakson aikana 8 tuhannesta 11

tuhanteen. Työntekijöiden määrä metallituotteissa on vastaavasti kasvanut 26 tuhannesta

38 tuhanteen työntekijään. Erityisen paljon työntekijöiden määrä väheni 1990-luvun

alussa, mutta on kasvanut huomattavasti nopeammin kuin toimihenkilöiden määrä.

Koneiden valmistus muodostaa suurimman osan kone- ja metallituoteteollisuuden

henkilöstöstä, lähes puolet. Koneiden valmistuksessa on huomattavissa kuvan 10

perusteella, että toimihenkilöiden osuus koko henkilöstöstä on selvästi kasvanut kahden

tarkasteltavan vuosikymmenen aikana. Erityisen voimakasta muutos on ollut 1990-luvun

puoleenväliin asti. Liitteestä kuusi on huomattavissa että työntekijöiden määrä koneiden

valmistuksessa on tarkastellulla ajanjaksolla ollut alussa noin 40 tuhatta ja lopussa lähes

samassa. Työntekijöiden määrä oli alhaisimmillaan 1990-luvun alussa. Toimihenkilöiden



25

määrässä on huomattavissa samansuuntaista muutosta. Toimihenkilöiden määrä väheni

kuitenkin maltillisemmin ja onkin kasvanut 1990-luvun alusta huomattavasti

voimakkaammin kuin työntekijöiden määrä.

Kulkuneuvojen valmistuksen henkilöstö näyttää kuvan 10 perusteella muuttuneen erittäin

voimakkaasti. Toimihenkilöiden osuus on 1986 ollut lähes 40 prosenttia koko

henkilökunnasta. Heidän osuutensa on kuitenkin pudonnut nopeasti, mutta vielä vuonna

1993 toimihenkilöitä on ollut yli kolmannes kulkuneuvoteollisuuden henkilöstöstä. Tämän

jälkeen toimihenkilöiden määrä on vähentynyt merkittävästi jopa alle 20 prosentin.

Nykyisin toimihenkilöiden osuus koko kulkuneuvoteollisuuden henkilöstöstä on neljännes.

Liitteen kuusi perusteella voidaan huomata henkilöstön vähentyneen huomattavasti sekä

toimihenkilöissä että työntekijöissä.
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Kuva 10. Toimihenkilöiden osuus henkilöstöstä vuosina 1986 – 2006.
(Teknologiateollisuus 1987 – 2007)

Kulkuneuvoteollisuudessa olevien toimihenkilöiden osuuden suhteellista vähenemistä

voidaan selittää yritysten yhdistymisillä. Yritysten yhdistäessä päällekkäisiä toimintoja

pyritään karsimaan. Usein päällekkäiset toiminnot eivät koske tuotantoa läheskään niin

paljon kuin toimistossa työskenteleviä. Metallituotteissa toimihenkilöiden määrää pyrittiin

karsimaan 1990-luvun alun laman seurauksena. Toimihenkilöiden määrä pieneni suhteessa
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enemmän kuin työntekijöiden. Koneiden valmistus on reilusti suurin ala näistä kolmesta.

Toimihenkilöiden osuus on kasvanutkin suhteellisesti lähes tasaisesti tarkastelujakson läpi

erilaisista suhdanteista huolimatta. Koneteollisuudessa on panostettu entistä enemmän

tuotannon kehittämiseen ja aikaisemmin saman työn tekemiseen tarvittiin enemmän

työntekijöitä, ja täten toimihenkilöiden osuus henkilöstö kasvoi. Loppujen lopuksi

toimihenkilöiden osuus kone- ja metallituoteteollisuudessa on pysynyt lähes samana 1980-

luvulta saakka.

Pula osaavasta työvoimasta viime vuosien huippusuhdanteessa on nostanut henkilöstöstä

aiheutuvia kustannuksia. Savolaisen (2007, s. 4) mukaan kolmasosa suomalaisista

konepajoista harkitsee lähivuosien aikana toimintansa lopettamista Suomessa. Kone- ja

metallituoteteollisuuden yrityksillä on mennyt erittäin hyvin viimeiset neljä – viisi vuotta.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset odottavat kuitenkin alalla olevien työpaikkojen

määrän kääntyvän laskuun lähivuosina. Työpaikkojen odotetaan vähenevän vuoteen 2010

mennessä kuusi prosenttia ja vuoteen 2020 mennessä 9 prosenttia. Työpaikkojen

vähenemisen odotetaan johtuvan tuotannon siirroista halvemman työvoiman maihin,

jolloin erityisesti alihankinnalle on Suomessa vähemmän töitä. (Savolainen 2007, s. 4)

Kuten edellä mainitaan, työpaikkojen odotetaan vähenevän tulevaisuudessa. Kuitenkin

kone- ja metallituoteteollisuus uskoo, että osaajista tulee jo lähivuosina entistä pahempi

pula. Insinöörejä uskotaan olevan tarpeeksi, mutta suurin pula tulee olemaan työnjohdon

käytännön osaajista. (Savolainen 2007, s.4) Kone- ja metallituoteteollisuuden odotetaan

kehittyvän tulevaisuudessa entistä enemmän markkina- kuin teknologiavetoisesti

(Hallikainen 2007, s. 3). Suomen ikäjakauma on kuitenkin sellainen, että suuret ikäluokat

ovat kohta jäämässä eläkkeelle. Tämän perusteella työpaikkojen vähentyessä työttömien

määrä ei kuitenkaan Suomessa luultavimmin tule kasvamaan.

4.3.3 Pääomakustannukset

Vieraan pääoman korkokustannukset sekä poistot muodostavat pääomakustannukset.

Vieraasta pääomasta aiheutuvat korkokustannukset ovat vaihdelleet vuosien 1986 ja 2006

välillä merkittävästi. Kuvan 11 perusteella kone- ja metallituoteteollisuudessa vieraasta

pääomasta aiheutuvat korkokustannukset nousivat erittäin korkeiksi 1990-luvun alussa ja
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laskivat vasta 1994 kuuteen prosenttiin liikevaihdosta. Vuonna 1992 koroista aiheutuvat

kustannukset olivat jopa 11 prosenttia liikevaihdosta. Selvästi on havaittavissa, että

korkokustannukset ovat laskeneet pieneen osaan liikevaihdosta. Metson vieraan pääoman

aiheuttamat kustannukset ovat olleet lähes samalla tasolla toimialan kanssa.
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Kuva 11. Tarkastelujakson vieraasta pääomasta aiheutuvat korkokulut. (Tilastokeskus
1987 – 2007, Valmet 1987 – 1999 ja Metso 2000 – 2007)

Suomen markka devalvoitiin syksyllä 1991. Tämän seurauksena vienti ulkomaille parani,

koska Suomen markka oli taas kilpailukykyinen. Vientitulot kasvavat devalvaation verran.

(Malin 1991, s. 28) Valmetin hyödyt devalvaatiosta olivat vuositasolla noin sata miljoonaa

markkaa, ainoastaan kolme prosenttia yhtiön maksamista palkoista (Seppänen 1991, s. 30).

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset olivat kuitenkin investoineet merkittävästi

1980-luvulla ja näiden investointien seurauksena korollinen vieraspääoma oli kasvanut

melko suureksi. Joillain yrityksillä oli valuuttavelkoja, jotka lisääntyivät 14 prosenttia

devalvaation seurauksena (Malin 1991, s. 28). Kone- ja metallituoteteollisuus ei hyötynyt

devalvaatiosta yhtä paljoa kuin metsäteollisuus, koska metallituotteiden vienti oli

huomattavasti pienempää kuin metsäteollisuuden vienti 1990 luvun alussa. Vieraasta

pääomasta aiheutuvat korkokustannukset nousivat kuitenkin melkoisesti juuri samaan

aikaan. Vuoden 1990 lopulla viiden kuukauden viitekorko oli lähes 14 prosenttia (Åsvik

1991, s. 41).
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1990-luvun alkuvuosien korkeita vieraasta pääomasta aiheutuvia kustannuksia selittävät

lisäksi korkeat inflaatio-odotukset, jotka pitivät korot korkeina (Malin 1991, s. 29). Korot

lähtivät laskemaan kuitenkin vuonna 1993, koska inflaatio oli enää vuositasolla 2,1

prosenttia vuoden 1992 lopulla (Åsvik 1993b, s. 14).

Tarkastelujaksolla pienentyneisiin korkokuluihin on vaikuttanut myös yritysten taseiden

vahvistuminen. Kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä on paljon pieniä ja

keskisuuria yrityksiä, jotka eivät ole pörssissä. Näistä yrityksistä on mahdollista nostaa

ainoastaan 9 prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta verottomana, ja tämä hyöty ulottuu

aina 90 tuhanteen euroon omistajaa kohden (Verohallinto 2006). Tällä lailla on osaltaan

vaikutettu siihen, että yritykset ovat vähävelkaisempia, koska laki kannustaa jättämään

yritysten taseisiin entistä enemmän rahaa eikä nostamaan kaikkia voittoja heti pois

yrityksestä. Samalla, kun yritysten taseita on pyritty vahvistamaan, se on vaikuttanut

yritysten kustannusrakenteeseen. Tällöin yritykset myös saavat näille varoille tuottoja,

joiden osuus saattaa nousta jopa merkittäväksi osaksi tilikauden voitosta.

Kone- ja metallituoteteollisuuden tarkastelujakson nettorahoituskulut ovat vaihdelleet

jonkin verran tarkastelujakson aikana. Vaihtelun näkyy kuvassa 12. Suurimmillaan

nettorahoituskulut olivat 1990-luvun alkupuoliskolla.
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Kuva 12. Tarkastelujakson nettorahoituskustannukset. (Tilastokeskus 1987 – 2007, Valmet
1987 – 1999 ja Metso 2000 – 2007)
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1990-luvun alun normaalia suurempia korkotuottoja selittää edellä mainittu korkotason

kohoaminen. Vuoden 1991 lopussa maksettiin verottomille talletuksille korkoa 7,5

prosenttia, ja verollisille talletuksille oli mahdollista saada korkoa, jopa 1 kk helibor – 2 %

(Saastamoinen 1991, s. 46). 2000-luvulla tileillä makaaville rahoille maksetaan erittäin

pientä korkoa. Korkotaso on yleisestikin laskenut tarkastelujaksolla 2003 vuodesta vuoteen

2006. Valmetin nettorahoituskustannukset ovat suuruudeltaan paljon samanlaiset kuin

yhtiön korkokulut. Yhtiö saikin hyvin tuottoja myös osingoista ja koroista 1990-luvun alun

heikoimpina vuosina, joten rahoituskustannukset eivät nousseet aivan niin suuriksi kuin

pelkkien vieraan pääomien korkojen perusteella olisi käynyt (Valmet 1995, s. 23).

Tarkasteltaessa investoinneista aiheutuvia poistoja voidaan kuvan 13 perusteella nähdä

kone- ja metallituoteteollisuudessa poistojen suhteellisen osuuden liikevaihdosta tasaisesti

pienentyneen tarkastelujakson aikana. Selvästi poistot ovat nousseet vuonna 1993. Metson

poistot ovat suuruudeltaan melko tarkasti toimialan poistojen tasolla.
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Kuva 13. Poistot vuosina 1986 – 2006. (Tilastokeskus 1987 – 2007, Valmet 1987 – 1999 ja
Metso 2000 – 2007)

1990-luvun alkuvuosien Kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksillä oli huomattavasti

korollista vierasta pääomaa. Inflaatio-odotukset pitivät näiden lainojen korot korkealla
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(Malin 1991, s. 29). Tämän seurauksena investoinnit vähenivät, koska vaadittuun

tuottovaatimukseen oli entistä vaikeampi päästä. Vuonna 1993 poistot kasvoivat

merkittävästi. Kone- ja metallituoteteollisuuden investointien väheneminen katkesi vuoteen

1993, jolloin investoinnit kääntyivät nousuun muutaman vuoden laskun jälkeen (Åsvik

1993a, s.16).

Kone- ja metallituoteteollisuus on tehnyt merkittäviä investointeja 2000-luvulla

tietotekniikkaan (Laitala 2005, s. 21). Tietotekniikan avulla on mahdollista saada

tuottavuus nousemaan merkittävästi. Tuotannonohjausta kehittämällä on mahdollista

päästä samoilla kustannuksilla merkittävästi suurempaan tuotantoon. Tietotekniikkaa ei

käytetä ainoastaan tuotannon järjestämiseen ja tavaravirtojen tehokkaaseen käsittelyyn.

Tietotekniikka on mahdollistanut jo 1990-luvun alulta asti jatkuvasti tehokkaamman

työprosessien suunnittelun, jolloin hukkaan menevää raaka-ainetta syntyy entistä

vähemmän ja tuotannon tehokkuus kasvaa (Laitala 2005, s.21).

Kuten kuvasta 13 nähtiin Valmetin ja myöhemmin Metson poistojen noudattavan hyvin

toimialan poistojen suuruutta. Vuonna 1991 Valmetin poistojen osuus nousi merkittävästi

edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia investointeja tehtiin kuitenkin ainoastaan vähän ja

tämän ansiosta poistot nousivat hieman. Suurempi tekijä poistojen osuuteen on yhtiön

liikevaihdon yli 20 prosentin laskeminen kyseisenä vuonna (Valmet 1992, s.15).

4.3.4 Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuolisten palveluiden eli yleensä alihankintojen osuus kustannuksista on kuvan 14

perusteella noussut merkittävästi 1990-luvun puolivälin jälkeen. Ulkoisten palveluiden

osuus liikevaihdosta oli vuonna 2006 jo 12 prosenttia, kun se oli vuonna 1995 ainoastaan

viisi prosenttia liikevaihdosta.
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Kuva 14. Ulkopuolisten palveluiden osuus liikevaihdosta vuosina 1995 – 2006. (Finnvera
2007)

Suomalaiset konepajat ovatkin pyrkineet 2000-luvulla siirtymään entistä enemmän

järjestelmäalihankintaan. Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta on tiivistänyt

alihankinnan merkityksen sanoin: ”Verkostoidu tai kuole!”. (Lilius 2007, s. 37)

Alihankinta saattaa olla yrityksille jonkin verran kalliimpaa kuin itse tehty työ. Vaikka

kustannukset nousisivatkin alihankinnan myötä, siitä on kuitenkin pitkällä tähtäyksellä

hyötyä. Ulkoistamalla osan tuotannosta yritykset pystyvät tilausten vähentyessä ensin

vähentämään alihankkijoilta töitä ja oma kapasiteetti on mahdollista pitää kokoajan

kustannusten kannalta mahdollisimman tehokkaana. Ulkoistamalla vähennetään myös

sitoutunutta pääomaa ja kiinteitä kustannuksia (Torikka 2005, s. 2). Lisäksi yritysten

pyrkimys keskittyä entistä enemmän ydinliiketoimintaan on saanut yritykset ulkoistamaan

toimintojaan.  Etenkin kunnossapitoa on ulkoistettu jatkuvasti entistä enemmän.



32

5 VERTAILU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1 Aine- ja tarvikekäyttö

Paperiteollisuuden ja kone- ja metallituoteteollisuuden aine- ja tarvikekäytön kustannukset

ovat perusteollisuudelle hyvin ominaisesti korkeat, kummallakin alalla keskimäärin yli 45

prosenttia. Kone- ja metallituoteteollisuuden matalampi kustannusten osuus selittyy

hieman korkeammalla tuotteiden jalostusasteella. Kone- ja metallituoteteollisuuden aine- ja

tarvikekäytön kustannukset ovat 20 vuoden tarkasteluvälillä heilahdelleet voimakkaasti,

kun taas paperiteollisuuden kustannukset ovat nousseet varsin tasaisesti. Tämä johtuu

metalliraaka-aineiden hintojen määräytymisestä maailmanmarkkinahintojen mukaan,

jolloin kysynnän vaihtelut vaikuttavat nopeasti ja voimakkaasti hintoihin. Voimakas

vaikutus on myös valuuttakursseilla, ennen vuotta 1999 verrattiin markan arvoa suhteessa

muihin valuuttoihin ja tämän jälkeen pääosin euron arvoa suhteessa dollariin.

Paperiteollisuuden puuraaka-ainekauppa on hyvin paljon paikallisempaa ja

pienimuotoisempaa. Ääriesimerkkinä voidaan pitää Suomea, missä puuston omistuksesta

noin 70 prosenttia kuuluu yksityisille metsän omistajille (Metsäteollisuus ry 2000, s. 46).

Tästä syystä esimerkiksi suhdanteiden muutosten vaikutus vaimenee.

Kone- ja metallituoteteollisuus on pystynyt vähentämään raaka-aine kustannuksia

vähentämällä valmistuksen hävikkiä tietokoneohjatulla tuotannolla.  Paperiteollisuus on

sen sijaan pyrkinyt tehostamaan puun korjuuta ja logistiikkaa sekä turvaamaan halvan

puuraaka-aineen saannin. Tulevaisuudessa kysynnän yhä kasvaessa suhteessa tarjontaan

voidaan ennustaa kummankin alan aine- ja tarvikekäytön kustannusten nousua.

5.2 Henkilöstökulut

Paperiteollisuuden henkilöstöstä aiheutuvat kulut laskivat vuosien 1986 ja 2006 välisenä

aikana 28 prosentista 18 prosenttiin liikevaihdosta. Syinä tähän muutokseen olivat muiden

kustannusten kasvaminen. Lisäksi tuotantomenetelmät ovat automatisoituneet ja koneiden

kapasiteetit ovat kasvaneet. Tämän seurauksena henkilöstöä on tarvittu yhtä suuren

tuotantomäärän saavuttamiseen huomattavasti vähemmän. Myös ulkoistamisen
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lisääntyminen on vähentänyt henkilöstökuluja. Osansa henkilöstökulujen suuruuteen tuo

paperiliiton hyvin neuvottelemat jäseniensä palkat, jotka ovat Suomessa selvästi muuta

teollisuutta korkeammat.

Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstökulut ovat muuttuneet vuoden 1986 28

prosentista vuoden 2006 24 prosenttiin. Kustannusten pieneneminen on ollut huomattavasti

maltillisempaa kuin paperiteollisuudessa. Myös kone- ja metallituoteteollisuuden

henkilöstä aiheutuvien kulujen pienenemiseen on vaikuttanut tuotantomenetelmien ja

tietotekniikan kehittyminen. Neuvostoliiton romahtamisesta aiheutuneet vaikutukset ovat

olleet merkittävät kone- ja metallituoteteollisuudessa toisin kuin paperiteollisuudessa,

koska kone- ja metallituoteteollisuuden liikevaihto putosi erittäin voimakkaasti tuolloin ja

kustannuksia ei pystytty vähentämään yhtä nopeasti.

5.3 Pääomakustannukset

Paperiteollisuuden ja kone- ja metallituoteteollisuuden korkokustannukset ovat

kummallakin alalla olleet noin yhtä suuria. Tarkasteluvälin korkokustannusten huippu

saavutettiin vuonna 1992, johtuen jo aiemmin käsitellyistä valuuttakurssien voimakkaista

muutoksista. Paperiteollisuuden muutamaa prosenttia korkeammat korkokustannukset

johtuvat suuremmasta velkataakasta. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvulla

korkokustannukset ovat kummallakin teollisuudenalalla pysyneet noin kahden prosentin

tasolla liikevaihdosta.

Poistoja vertailtaessa, havaitaan kummankin alan vähentäneen investointejaan

tarkastelujakson loppua kohti mentäessä, voimakkaampaa se on paperiteollisuudessa.

Paperiteollisuus on kuitenkin säilyttänyt vähimmäistason investoinneissaan, jolloin

vuosittaiset poistot ovat olleet vähintään neljä prosenttia. Paperiteollisuuden poistojen

tekeminen tapahtuu sykähdyksittäin kun taas kone- ja metallituoteteollisuus poistaa varsin

tasaisesti.
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5.4 Ulkopuoliset palvelut

Ulkopuolisten palveluiden osuus liikevaihdosta on kasvanut tarkastelujaksolla sekä paperi-

että kone- ja metallituoteteollisuudessa. Paperiteollisuuden ulkoiset palvelut muodostivat

viisi – kuusi prosenttia lähes koko ajan. Vasta vuonna 2005 ulkopuolisten palveluiden

osuus kustannuksista on selvästi lähtenyt kasvamaan 7 - 8 prosentin vaiheille. Syynä tähän

on metsäyhtiöiden halu ulkoistaa ydinliiketoimintaansa kuulumattomat osat. Käytännössä

ulkoistamisesta suurin osa on kunnossapitoa.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa on taas ulkopuolisten palveluiden osuus liikevaihdosta

kasvanut selvästi paperiteollisuutta nopeammin. vuonna 1995 ulkoisten palveluiden osuus

oli viiden prosentin luokkaa liikevaihdosta, kun vuonna 2006 se oli jo 12. Eroavuus tulee

toiminnan luonteen erilaisuudesta. Paperiteollisuudessa on kunnossapidon rooli erittäin

tärkeä kilpailun kiristyessä, kun taas kone- ja metallituoteteollisuudessa suuren osan

muodostaa valmistuksen alihankinta.
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6 YHTEENVETO

Työssä on tarkasteltu paperiteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden

kustannusten muutosta 20 vuoden ajalta, vuodesta 1986 vuoteen 2006. Kahteen

vuosikymmeneen on mahtunut useita suuria muutoksia niin alojen toimintaympäristöissä

kuin myös itse aloissa. Suurimpina muutoksen aiheuttajina voidaan nimetä 1990-luvun

alun markan devalvaation, suhdanteiden heikkeneminen maailman laajuisesti sekä

Neuvostoliiton hajoaminen. 1990-luvun loppua kohti mentäessä ja 2000-luvulla

voimistuvana muutosajurina toimii globalisaatio. Globalisaatio näkyy yritysten kasvaneena

kiinnostuksena kustannusten aiheutumisesta ja pyrkimyksenä vaikuttaa kustannusten

muodostumiseen hankkimalla raaka-aineita ja palveluita maarajoista riippumatta sieltä

mistä sen saa halvimmalla.

Paperiteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden kustannukset jaettiin työssä aine-

ja tarvikekäyttöön, henkilökuluihin, pääomakustannuksiin ja ulkopuolisiin palveluihin.

Aine- ja tarvikekäytön kustannukset ovat kummallakin alalla lähtökohtaisesti korkeat. Alat

ovat pyrkineet vaikuttamaan kustannuksiin kehittämällä tuotantoketjuaan ja kasvattamalla

jalostusastetta. Kuitenkin kummankin aine- ja tarvikekäytön kustannustenosuus on

tarkasteluvälin loppua kohti mentäessä noussut.

Kummallakin alalla henkilöstökulujen osuus on pienentynyt. Paperiteollisuudessa osuuden

pieneneminen on ollut huomattavasti kone- ja metallituoteteollisuutta voimakkaampaa

tarkastelujakson alussa. Kehitykseen ovat kummallakin alalla vaikuttaneet tuotannon

automaatioasteen kasvu, tietokoneohjauksen yleistyminen ja toiminnan tehostaminen.

2000-luvulla henkilökulujen vähenemisessä ja ulkopuolisten palvelujen kustannusten

nousussa paperiteollisuudessa sekä kone- ja metallituoteteollisuudessa on havaittavissa

selvä vaikutussuhde. Kumpikin ala on ulkoistanut työvoimaansa erityisesti

tukitoiminnoista kuten kunnossapidosta. Tästä syystä kustannukset näkyvät henkilökulujen

sijasta ulkopuolisissa palveluissa.
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Pääomakustannuksina työssä tarkasteltiin työssä poistoja sekä korkokustannuksia.

Poistojen määrästä nähdään, että niiden taustalla olevat investoinnit erityisesti aineelliseen

käyttöomaisuuteen ovat vähentyneet. Aloista paperiteollisuuden investoinnit ovat

vähentyneet suhteessa enemmän, mutta säilyttäneet kuitenkin minimitason.

Korkokustannukset ovat kummallakin alalla käyttäytyneet varsin samankaltaisesti. 1990-

luvun alun huimat korkokustannukset aiheutuivat yritysten suurista veloista sekä

voimakkaasta korkojen noususta. Huippuvuosien jälkeen alojen velkataakka on

vähentynyt, jolloin korko kustannukset ovat pysyneet tasaisina.



LÄHTEET

Drury, C. 2000. Management & Cost Accounting. 5. p. Thomson Learning. 1194 s. ISBN

1-86152-536-2

Finlex. Kirjanpitoasetus. [Finlexin www-sivuilla]. Päivitetty 30.12.1997, [viitattu

17.3.2008]. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/1997133

Hallikainen, R. Kone- ja metalliteollisuus tarvitsee hyviä myyjiä. Tekniikka & talous.

1.3.2007. s. 3.

Haverila, M.J, Uusi-Rauva, E, Kouri, I, Miettinen, A. Teollisuustalous. 2005. Infacs Oy.

Tampere. 510 s. ISBN 951-96765-5-4

Jaakkola, J. Ennätysvahva euro ei pelota. Kauppalehti. 7.3.2008. s. 2-3.

Kaplan, R. & Atkinson, A. & Young, S. 2004. Management Accounting. 4. p. New Jersey,

Prentice Hall, Inc. 598 s. ISBN 0-13-123026-3

Kervinen, J-P. Halpa kuitu ja kulutus ohjaavat metsäteollisuuden investointeja.

Metallitekniikka. 23.10.2003.

Laitala, M. Metalliteollisuudessa alkaa järjestelmämurros. Tekniikka & talous 10.3.2005. s.

21.

Laitila, M. Metsäjätit kutistuneet lähes miljardilla. Talouselämä. 1.9.2006.

Lilius, A-L. Metalli pelkää Nokia-ilmiötä. Talouselämä 42/2007. s. 36-42.

Lähteenmäki, P. Pula ajaa puun liikkeeseen. Talouselämä, 22.2.2008. [viitattu 5.3.2008].

Saatavissa: http://www.talouselama.fi/docview.do?f_id=1312641

Malin, R. Devalvaation pikavoitot pieniä. Talouselämä 29.11.1991. s. 28-30.



Metsäntutkimuslaitos. 1992. Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus 1992. GX-Paintec.

Helsinki. 56 s. ISBN 951-40-1255-0.

Metsäteollisuus ry. 2000. Avain Suomen metsäteollisuuteen. Libris Oy. Helsinki. 124 s.

ISSN 1238-4135

Metsäteollisuus ry ja Paperiliitto ry 2006. Paperiteollisuus: Toimialan tilanne ja

tulevaisuuden haasteet. [verkkodokumentti]. [viitattu 23.2.2008]. Saatavissa:

www.paperiliitto.fi/paperiliitto/suomeksi/Ajankohtaista/Paperiteollisuus_loppuraportti.pdf

Nuutinen, E. 2008. Kiinan maaraportti, helmikuu 2008. 40 s.

Näsi, J. Lamberg, J-A, Ojala J. Sajasalo P. Metsäteollisuuden strategiset kehityspolut:

Kilpailu, keskittyminen ja kasvu pitkällä aikavälillä. 2001. Yleisjäljennös-Painopörssi.

Helsinki. 192 s. ISBN 952-457-061-0

Ojanperä, K. M-real jatkaa vähennyksiä 110:llä Keski-Suomessa. Tekniikka ja Talous,

18.04.2007 [viitattu 1.3.2008]. Saatavissa:

http://www.tekniikkatalous.fi/metsa/article43423.ece

Ojanperä, K., Savolainen, T. Stora Enso jatkaa rajua karsintaa Suomessa. Tekniikka ja

Talous, 25.10.2007 [viitattu 1.3.2008]. Saatavissa:

http://www.tekniikkatalous.fi/metsa/article45135.ece

Ojanperä, K. Paperiteollisuuden tulevaisuus näyttää mustalta. Tekniikka ja Talous,

31.01.2008 [viitattu 1.3.2008]. Saatavissa:

http://www.tekniikkatalous.fi/metsa/article57898.ece?v=t

Ollus, S-E. Jälleenvienti kasvattaa Suomen Venäjä-kauppaa. [Tilastokeskuksen www-

sivuilla]. Päivitetty 2.2.2006. [viitattu 19.3.2008]. Saatavissa:

http://www.stat.fi/tup/tietotrendit/tt_03_06_venajakauppa.html



Paperiliitto. 100 vuotta vahvasti yhdessä, huomisen turvana 1906–2006. [Paperiliiton

www-sivuilla]. [viitattu 5.3..2008] Saatavissa:

http://www.paperiliitto.fi/paperiliitto_100/fi/historia/index.php

Raunio, H. Teräksen hinta jatkaa nousuaan. Tekniikka & talous 15.3.2007. s. 2-3.

Saastamoinen, J. Pankkitalletus kannattaa yhä. Kauppalehti Optio 19.12.1991. s. 46-48.

Savolainen, T. Metalliteollisuus pelkää osaajapulaa. Tekniikka & talous 1.3.2007. s. 4.

Seppänen, P. Metalliteollisuus sai miljardin. Talouselämä 29.11.1991. s. 30.

Sjöström, M. UPM vähentää yli 2500 henkeä kolmessa vuodessa. Tekniikka ja Talous,

12.05.2006 [viitattu 1.3.2008]. Saatavissa:

http://www.tekniikkatalous.fi/metsa/article43861.ece

Suomen metsäteollisuuden keskusliitto. 1987. Metsäteollisuuden vuosikirja 1987. 40 s.

Suomen metsäteollisuuden keskusliitto. 1989. Metsäteollisuuden vuosikirja 1989. 48 s.

Teknologiateollisuus. Kone- ja metallituoteteollisuus. [Teknologiateollisuuden www-

sivuilla]. [viitattu 29.2.2007]. Saatavissa:

http://www.teknologiateollisuus.fi/index.php?m=2&s=2&id=10

Torikka, M. Joustava tuotanto säästää pitkän pennin. Tekniikka & talous 10.2.2005. s. 2.

Verohallinto. Osinkotulojen verotus 2006. Verohallinnon julkaisu 50.06. 1.3.2006. s. 2.

Yritystutkimusneuvottelukunta. 2005. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus.

Tampere. 110 s. ISBN 951-662-962-8.

Åsvik, E. 1993a. Vain metalli lisää investointejaan. Talouselämä 15.1.1993. s. 16.

Åsvik, E. 1993b. Suomi on nyt halvan työvoiman maa. Talouselämä 29.1.1993. s. 14.



Åsvik, E. Teollisuus taittaa nousuun ensi syksynä. Talouselämä 1.11.1991. s. 41.

Tilastot ja vuosikertomukset

Finnvera. Toimialojen kustannusrakenteen vertailu 1995 – 2006. TOL 29 Koneiden ja

laitteiden valmistus. [Finnveran www-sivuilla]. [viitattu 31.1.2008]. Saatavissa:

http://www.finnvera.fi/index.cfm?id=1483

Finnvera. Toimialojen kustannusrakenteen vertailu 1995 – 2006. TOL 21 Massa- ja

paperiteollisuus. [Finnveran www-sivuilla]. [viitattu 31.1.2008]. Saatavissa:

http://www.finnvera.fi/index.cfm?id=1483

Metla. 2006. Metsätilastollinen vuosikirja 2006. Vammalan kirjapaino Oy. Vammala. 438

s. ISBN 978-951-40-2020-9

Metla. 2007. Metsätilastollinen vuosikirja 2007. Vammalan kirjapaino Oy. Vammala. 436

s. ISBN 978-951-40-2064-3

Metso. Vuosikertomukset 1998 – 2007.

Teknologiateollisuus. Vuosikirjat 1986 – 2006.

Tilastokeskus. Teollisuuden vuositilastot 1987 – 1996.

Valmet. Vuosikertomukset 1986 – 1997.



LIITTEET

Liite 1: Keskimääräinen raakapuun hankintahinta

Liite 2: Sähkön kulutus Suomessa

Liite 3: Massa- ja paperiteollisuuden työntekijämäärä

Liite 4: Massa- ja paperiteollisuuden palkansaajien keskimääräiset tuntiansiot

Liite 5: Massa- ja paperiteollisuuden investoinnit

Liite 6: Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö

Liite 7: Kone- ja metallituoteteollisuuden kustannusten osuus liikevaihdosta

Liite 8: Massa- ja paperiteollisuuden kustannusten osuus liikevaihdosta



Liite 1

KESKIMÄÄRÄINEN RAAKAPUUN HANKINTAHINTA VUOSINA 1986 – 2006

(Metla 2007, s. 169)
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SÄHKÖN KULUTUS SUOMESSA VUOSINA 1986 – 2006

(Metla 2007, s. 292)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

TW
h

Paperiteollisuus
Koko tehdasteollisuus
Suomen kokonaiskulutus



Liite 3
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(Metla 2007, s. 237)
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PALKANSAAJIEN KESKIMÄÄRÄISET TUNTIANSIOT VUOSINA 1986 - 2002

(Metla 2002, s. 240)
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MASSA- JA PAPERITEOLLISUUDEN INVESTOINNIT VUOSINA 1986 - 2006

(Metla 2007, s. 294)
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Liite 6

KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN HENKILÖSTÖ VUOSINA 1986 - 2006

(1 000 henkeä) 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Metallituotteet
Toimihenkilöt 8 8 8 7 9 8 6 7 8 9 6
Työntekijät 26 25 23 19 25 18 16 18 18 20 21

Koneet
Toimihenkilöt 20 22 21 19 22 17 17 18 18 24 23
Työntekijät 41 37 36 35 39 31 27 31 29 32 35

Kulkuneuvot
Toimihenkilöt 15 14 12 8 8 8 7 8 6 5 4
Työntekijät 23 23 22 22 20 18 15 15 16 18 18

Yhteensä 133 129 122 110 123 100 88 97 95 108 107
Toimihenkilöt 43 44 41 34 39 33 30 33 32 38 33
Työntekijät 90 85 81 76 84 67 58 64 63 70 74

(1 000 henkeä) 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Metallituotteet
Toimihenkilöt 7 9 9 9 9 10 12 10 11 11
Työntekijät 27 30 30 32 33 32 32 32 37 38

Koneet
Toimihenkilöt 24 24 24 26 26 25 26 26 28 28
Työntekijät 35 36 36 36 36 35 35 34 38 38

Kulkuneuvot
Toimihenkilöt 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5
Työntekijät 18 18 18 19 19 18 18 16 15 15

Yhteensä 115 121 121 127 128 125 128 122 134 135
Toimihenkilöt 35 37 37 40 40 40 43 40 44 44
Työntekijät 80 84 84 87 88 85 85 82 90 91

(Teknologiateollisuus 1987 – 2007)



Liite 7
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN KUSTANNUSTEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA
VUOSINA 1986 - 2006

(prosenttia) 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Aine- ja tarvikekäyttö 48 50 49 54 50 46 47 43 45 46 45
Henkilöstökulut 28 28 28 27 27 30 30 25 25 27 26
Rahoituskulut 6 5 5 6 8 10 11 9 6 4 3
Poistot ja arvonalentumiset 5 6 5 4 5 5 4 6 4 4 4

(prosenttia) 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Aine- ja tarvikekäyttö 47 49 43 43 44 44 46 46 47 47
Henkilöstökulut 26 25 27 25 24 25 25 25 25 24
Rahoituskulut 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1
Poistot ja arvonalentumiset 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3

(Tilastokeskus 1987 – 2007)
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MASSA- JA PAPERITEOLLISUUDEN KUSTANNUSTEN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA
VUOSINA 1986 - 2006

(prosenttia) 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Aine- ja tarvikekäyttö 46 47 48 52 56 54 47 49 51 59 54
Henkilöstökulut 28 27 25 22 23 22 21 20 20 19 21
Rahoituskulut 8 7 6 7 14 13 15 13 8 4 4
Poistot ja arvonalentumiset 5 6 10 11 7 5 4 7 6 5 5

(prosenttia) 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Aine- ja tarvikekäyttö 55 55 53 54 55 55 57 58 55 56
Henkilöstökulut 20 21 20 19 20 19 18 19 19 18
Rahoituskulut 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2
Poistot ja arvonalentumiset 4 6 5 5 4 5 4 5 5 4

(Tilastokeskus 1987 – 2007)


