
Tuulivoiman jättiläinen Siemens Gamesa leikkaa lähes 3,000 
työpaikkaa kannattavuuskriisissä  
Tausta ja pääviestit: Saksalainen tuulivoimalaitteiden valmistaja Siemens Gamesa leikkaa 3000 
työpaikkaa, pyrkiessään kääntämään yhtiön pitkään jatkuneen tappiollisen toiminnan. Noin 2,900 
työpaikan menetys koskee Eurooppaa.  

Siemens Gamesa ei ole ainoa yhtiö, joka on ollut vaikeuksissa. Erityisesti maatuulivoimaloiden 
valmistus on kärsinyt kustannuskriisistä, sillä kilpailu yhä suuremmista voimaloista ja jyrkästi nousset 
raaka-aineiden hinnat ovat johtaneet myyntitappioihin.  

Saksan laitevalmistajat ovat olleet kustannus- ja investointikriisissä jo usean vuoden ajan. Ne ovat 
sulkeneet useita tehtaita ja menettäneet noin 60–70 000 työpaikkaa vuosien 2016–2020 välisenä 
aikana. Noin 50% kaikista EU:n tuulivoimalaitevalmistajista on saksalaisia. Yhtiöt ovatkin esittäneet, 
että ala tarvitsee tukea, ja merkittäviä helpotuksia mm. luvittamiseen, suojeltujen lintujen kohteluun, 
kiinalaisten kilpailijoiden tyrmäämiseen, vähimmäissuojaetäisyyksiin, jne. 

 

Wind power giant Siemens Gamesa to axe almost 3,000 jobs in 
turnaround bid 
Largest share of affected posts in Europe as Mistral strategy review aims to recast loss-making 
operation 

29 September 2022 12:29 GMT UPDATED  29 September 2022 12:29 GMT 
By Andrew Lee  
 
Wind turbine manufacturing giant Siemens Gamesa announced almost 3,000 job cuts as part of 
moves to turnaround the loss-making group. 

Europe will bear the brunt of the roughly 2,900 reductions, with Siemens Gamesa highlighting 
Denmark with 800 posts impacted, Germany 300, Spain 475 and the UK with 50. The company said 
cuts will also be announced elsewhere in its global operations. 
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'Accelerate turnaround' | Siemens Gamesa seeks leaner structure amid widening losses 
  
Siemens Gamesa – which currently employs 27,000 people worldwide – has been conducting a 
strategy review called Mistral announced last year to recast the company as a leaner operation in 
the face of losses and ongoing problems at its troubled onshore wind operation. 

In its statement announcing the latest job reductions the company stated that “in order to realise 
the company's projections for growth, Siemens Gamesa is working to strengthen specific areas 
within key leading markets to capitalise on its strong market position in offshore, as well as growing 
across the entire value chain and driving a project-centric business approach”. 

CEO Jochen Eickholt said: “It is never easy to make such a decision, but now is the time to take 
decisive and necessary actions to turn the company around and ensure a sustainable future. We 
need to build a stronger and more competitive Siemens Gamesa to secure our position as a key 
player in the green energy transition.” 

Siemens Gamesa will now start negotiations with employee representatives, put its new operating 
model and structure in place from 1 January next year, and expects to conclude the reductions by 
2025. 

 



 
'Multiple years' to fix Siemens Gamesa but onshore wind part of plans: Siemens Energy CEO 
  
Siemens Gamesa is not alone in facing financial pressures, with all the major western wind turbine 
OEMs plunging into the red over the last 18 months. 

However, the troubles at the onshore unit, which has seen high-profile product introduction and 
project execution challenges, have put the Spanish-German OEM under particular pressure, with 
majority owner Siemens Energy last year launching a long-expected bid to take full control of the 
business. 

https://www.rechargenews.com/wind/wind-power-giant-siemens-gamesa-to-axe-almost-3-000-
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