
Markkinaennusteet 2021-2022

Kasvuindikaattorit
• rokotuskattavuus on Euroopassa 

verrattain hyvä ja koronan 
vaikutukset ovat rokotusten 
seurauksena lieventyneet

• talouden ennakoidaan elpyvän 
vakaasti

• teollisuuden ja kuluttajien 
luottamus on noussut selvästi 
pitkän aikavälin keskiarvoa 
ylemmäs

• kysynnän arvioidaan vuonna 2021  
kohdistuvan kulutushyödykkeisiin 
ja tavarahankintoihin, sillä 
matkailu on vielä vähäistä

• kotitalouksien säästämisaste on 
kasvanut, mikä mahdollistaa 
isommatkin investoinnit

• rakennus- ja palvelusektorin 
näkymät ovat parantuneet kevään 
ja kesän aikana

• auton merkitys liikkumisessa on 
koronatilanteessa on kasvanut

• ladattavien autojen kysyntä on 
kasvussa ja valmisteilla on uusia 
hankintatukia

• henkilö- ja pakettiautojen 
tilauskanta on korkealla

• korkotasojen on ennakoitu 
pysyvän matalana

Laskevat indikaattorit
• uusien autojen toimitusajat ovat 

pidentyneet ja saatavuus on 
heikentynyt komponenttipulan 
seurauksena

• pitkät toimitusajat vähentävät 
uusien autojen kysyntää

• talouden nopea nousun 
aikaansaama raaka-
ainemarkkinan ylikysyntä nostaa 
raaka-aineiden hintoja ja 
vähentää niiden saatavuutta

• kuluttajien epävarmuus 
käyttövoiman valinnasta ja 
verotuksen tulevaisuudesta on 
kasvanut

• romutuspalkkiokampanjan 
vaikutus jäi ennakoitua 
pienemmäksi

Markkinoiden 
riskitekijät

• komponenttipula saattaa 
muodostua pitkäaikaiseksi 

• talouden 
ylikuumeneminen saattaa 
johtaa kiihtyvään 
inflaatioon

• Voiko pandemian 
eteneminen ja 
virusmuunnosten 
kehittyminen olla ennalta-
arvaamatonta – ja vielä 
uudelleen kiihtyä 
jatkossa?

• globaalit talousennusteet 
ovat epävarmoja -
koronatilanteen 
vaikutukset talouteen ja 
liikkumiseen voivat olla 
pitkäkestoisia

*) ennusteryhmän laatima ennuste, 10.8.2021
**) trendiennuste

Henkilöautojen 
ensirekisteröinnit

henkilöautot pakettiautot
2018 120 505 15 515
2019 114 203 14 704
2020 96 415 12 842 
2021 103 000 *) 13 500 *)

2022 110 000 *) 14 500 *)

2023 116 000 **) 15 000 **)

Pakettiautojen 
ensirekisteröinnit
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Ajoneuvolaji 2019 muutos 
vuoteen 

2018

2020 muutos 
vuoteen 

2019

ennuste 
2021

muutos 
vuoteen 

2020

ennuste 
2022

muutos 
vuoden 2021 
ennusteeseen

henkilöautot 114 202 -5,2 % 96 415 -15,6 % 103 000 +6,8 % 110 000 +6,8 %

pakettiautot 14 702 -5,2 % 12 842 -12,7 % 13 500 +5,1 % 14 500 +7,4 %

kuorma-autot, alle 6 t 836 +15,5 % 871 +4,2 % 950 +9,1 % 1 000 +5,3 %

kuorma-autot, 6-16 t 273 +1,1 % 242 -11,4 % 250 +3,3 % 300 +20,0 %

kuorma-autot yli 16 t 2 911 +0,2 % 2 317 -20,4 % 2 500 +7,9 % 2 900 +16,0 %

kuorma-autot yhteensä 4 020 +3,1 % 3 430 -14,7 % 3 700 +7,9 % 4 200 +13,5 %

linja-autot, alle 8 t 189 -35,7 % 127 -32,8 % 130 +2,4 % 160 +23,1 %

linja-autot, 8 t - 404 +124,4 % 157 -61,1 % 210 +33,8 % 230 +9,5 %

linja-autot yhteensä 593 +25,1 % 284 -52,1 % 340 +19,7 % 390 +14,7 %

Markkinaennusteet vuosille 2021-2022

Henkilö- ja pakettiautojen ennusteet päivitetty 10.8.2021
Kuorma- ja linja-autojen ennusteet päivitetty 15.6.2021



Miten ennakointi ja skenaariotyö etenee - 3 aikaperspektiiviä

2021 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2045

Autonom. 
autot

Strategiatyö Varautuminen Seuranta

Tehtaiden ja 
maahan-

tuojien rooli

Kuluttajien 
käyttäyty-

minen

Uusien 
toimijoiden 

uhka 

Korvaavat 
tuotteet

”Insinöörit 
puskevat” ”Uusi aika”

”Hidas 
murros” 

”Palvelu-
malli” 

Kuluttaja-käyttäytymisen  muutos

Te
kn

ol
og

ia
n 

m
uu

to
s

Nykyinen 
kilpailu ”Heat map”

Trendit, joiden aikajana ja 
merkitys on hyvin selvillä

à Ota osaksi strategiatyötä!

Trendit, joiden toteutuminen on 
todennäköistä skenaariotyön 

aikaperspektiivissä
à Seuraa ja aloita varautuminen!

Trendit, jotka ovat vielä kaukana, mutta 
joiden vaikutus on toteutuessaan suuri
à Seuraa ja ymmärrä vaikutukset!



Skenaario 2017 à 2021 à 2030

Kuluttajien asenteet ja 
käyttäytyminen 

muuttuvat nopeasti

Kuluttajien asenteet ja 
käyttäytyminen 

muuttuvat hitaasti

Teknologiset muutokset tapahtuvat hitaasti

Teknologiset muutokset tapahtuvat nopeasti

Teknologiavetoinen 
murros: 

Autoilun suosio säilyy 
vahvana ja muutosta 
johtavat alan suuret 

toimijat ja 
teknologiajätit

Nopea murros ja alan 
uusjako: 

Avainteknologiat 
yleistyvät ja 
kuluttajien 

käyttäytyminen 
muuttuu nopeasti ja 

samanaikaisesti

Hidas murros: 

Nykyisen kaltaiset 
liiketoimintamallit ja 

alan voimasuhteet 
säilyvät vahvoina, 
muutos tapahtuu 
hitaan evoluution 

kautta 

Palveluvetoinen ja 
asiakaskeskeinen 

murros: 

Uusien palvelu-
innovaattoreiden ja 
asiakkuuksien rooli 

korostuu

”Uusi aika””Insinöörit puskevat ”

”Hidas murros” ”Palvelumalli”

2030

• ”auto on vain alusta softalle”
• Kiina-ilmiö
• Työvoiman saatavuus
• 3D-tulostus
• Liikkumistarpeiden ja tapojen muuttuminen
• Logistiikan murros, omistaminen
• Auton hankinnan arkipäiväistyminen
• Fyysisten tilojen roolin muutos
• Markkinoiden konsolidaatio, kansainvälisyys
• Uudet rahoitusvaihtoehdot



Strateginen näkökulma 

2021 - 2025

Tehtaiden ja 
maahantuojien 

rooli, esim. 
agenttimalli

Kuluttajien 
käyttäytyminen, 

esim. 
omistaminen, 
verkkoasiointi

Uusien 
toimijoiden 
uhka, esim. 
nettikaupat, 
erikoistujat 

Korvaavat 
tuotteet, esim. 

sähköautot, 
leasing

Nykyinen 
kilpailu

• Kuvataan mitä muutoksia arvoketjussa 
tapahtuu

• Tehtaat ja maahantuojat

• Diilerit ja korjaamot

• Asiakkaat (yritykset ja kuluttajat)

• Uudet toimijat ja markkinasegmentit

• Mitä konkreettisia vaikutuksia muutoksilla 
on 

a) AKL:n jäsenyritysten liiketoimintaan ja 
strategiseen suunnitteluun?

b) AKL: tavoitteisiin ja toiminnan 
painotuksiin tulevaisuudessa?

• Mistä löytyy lisää tietoa àAKL toimisto ja 
materiaalitietopankki

Autoalan Keskusliitto 



Autoalan toimintaympäristön tärkeimmät muutokset 
2021-2025 – yhteenveto

Agenttimalli

Erikoistuminen

Auto palveluna

Käyttövoimamurros

Ohjelmisto- ja datapohjaiset palvelut

Verkkokauppa

Vastuullisuus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Vakuutus-
yhtiöt

Rahoitusyhtiöt

Autohuuto-
kaupat

Varaosaliikkeet 
ja -ketjut

Riippu-
mattomat

korjaamoketjut

Sähköautojen 
latausasemat

HuoltoasematRengashotellit

Merkkijälleenmyyjät

Verkossa 
toimivat 

vaihtoauto-
liikkeet

Autoleasing-
yhtiöt

Auto-
valmistajat

Ohjelmisto-
alustat ja 
sovellus-

ekosysteemit

Auto-
ohjelmistojen 
ja sovellusten 

kehittäjät

Auto-
vuokraamot

Maahantuojat

Kuluttaja-
asiakas

Uudet 
sähköauto-
valmistajat

Latausinfran 
valmistajat ja 

asentajat

Akku-
korjaamot

Erikoistuneet 
vaihtoauto-

liikkeet

Itsenäiset 
korjaamot

Erikoistuneet 
maalaamot ja 
korikorjaamot

Rengasliikkeet

Data-
analytiikka-

yritykset

Varaosien 
verkkokaupat

Yritysasiakas

Käytettyjen 
autojen tuojat 

ja välittäjät
Ilmoitus-
alustat

Palvelujen 
kilpailuttajat

Kuljetus- ja 
rahtiyritykset

Kuriiri- ja 
taksiyritykset

MaaS-palvelut

”Perinteinen arvoketju”

4

Katsastus-
asemat



AKL-autokaupan strategian 
simulointityökalu tueksi omalle 

suunnittelulle 
yhteistyössä Promira Groupin kanssa

Uudet autot/esim. agenttimallin testaus, jm-toiminta, vaihtoautot, yritys 
”yhteensä”



Rakennetun ennusteen 
pohjalta laadittu loppuraportti 
autoliikkeen omilla luvuilla

Loppuraportti

Simulointipäivä toteutetaan 
paikan päällä autoliikkeen 
tiloissa. Paikalla on aina   
AKL:n ja Promiran edustajat

Toteutus
Omistajat / ylin johto

Osallistujat

Autoliike toimittaa 
viimeisimmän tuloslaskelman / 

pyydetyt  tunnusluvut, joiden 
pohjalta jokainen toteutus 

räätälöidään autoliikekohtaisesti 

Valmistautuminen

AKL-Ennakointityökalu yrityksenne strategian 
päivityksen arvioimiseksi

Simuloinnin toteutusEnnakkovalmistelu Yhteenvetoraportti


