
2. Kemianteollisuus
Toimialaseuranta
toukokuu 2022
Tutkimusyksikkö

24.5.20221



24.5.20222

Kemianteollisuus vastaa Tilastokeskuksen luokitusta
kemianteollisuuden toimialoista.

Toimialat (TOL 2008):
TOL 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
TOL 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
TOL 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
TOL 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus

Sopimusalat: Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus,
Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus, Kemian perusteollisuus,
Kumiteollisuus

2. Kemianteollisuus

Sisällysluettelo

2.1. Jalostettujen öljytuotteiden
valmistus
2.2. Kemikaalien ja kemiallisten
tuotteiden valmistus
2.3. Lääkeaineiden ja lääkkeiden
valmistus
2.4. Kumi- ja muovituotteiden
valmistus



2.1. Jalostettujen öljytuotteiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana
• Nesteen panostukset uusiutuviin polttoaineisiin näyttävät entistäkin paremmilta valinnoilta, kun öljyn

saatavuus heikkenee ja käyttö vähenee aiemmin ennustettua nopeammin.
• Neste on jo nyt suurelta osin onnistunut korvaamaan venäläisen öljyn muualla tuotetulla öljyllä. Näillä

näkymin viimeinen öljytoimitus tulee Venäjältä kesällä.
• Muutos saattaa vaikuttaa Nesteen kannattavuuteen. Yrityksen kilpailukyky ja kannattavuus on osin

perustunut heikkolaatuisen venäläisen öljyn jalostamiseen tiukat länsistandardit täyttäväksi
polttoaineeksi.

• Huoltovarmuuden korostaminen turvaa kotimaisen jalostustoiminnan jatkuvuutta.
• Öljyteollisuus kuuluu EU:ssa niihin aloihin, joilla on edessään suurin myllerrys taloudellisten siteiden

katketessa EU:n ja Venäjän välillä.
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2.2. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +37 % (Q1/21 Q1/22)
• Kemikaaleja on viety paljon Venäjälle, joten ongelmia on luultavammin tulossa. Kärsijänä esim.

maalitehtaat.
• Venäläiset raaka-aineet tärkeitä esim. lannoitteissa.
• Maakaasun käytön lopettamien tai vähentäminen suuri riski kemiantehtailla. Monet prosessit käyvät

kaasulla. Vaikuttaa, että monet tehtaat voivat varsin nopeasti siirtyä venäläistä maakaasua korvaaviin
ratkaisuihin.

• Kilpailutilanne saattaa muuttua Suomen kannalta edulliseksi, koska Keski-Euroopan kemianteollisuuden
prosessit  ovat erittäin riippuvaisia maakaasusta.

• Jonkin verran voi löytyä uusia asiakkaita, kun Venäjältä ei osteta enää mitään. Esim. lannoitteet, nikkeli
ja kobolttijalosteet.
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2.3. Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +2 % (Q1/21 Q1/22)
• Alan suurimman yrityksen Orionin näkymät ovat kokonaisuudessaan kirkastuneet, sillä arviota sen

eturauhassyöpälääkkeen myynnin arvon kehityksestä nostettiin 1 miljardista eurosta 3 miljardiin euroon.
• Lääketeollisuus ry: Vuonna 2021 mukaan investoinnit tuotantoon kasvoivat 80 prosenttia 121

miljoonaan euroon. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit sen sijaan supistuivat.
• Vuonna 2021 lääkkeiden viennin määrä lisääntyi +39 %, vientihinnat laskivat -11 %. (Tulli)
• Myös koronavuosi 2020 oli ollut hyvä, sillä vienti kasvoi +12 %, vientihinnat nousivat +7 %.
• Suomea voi pitää yhä lääkealan alisuorittajana, sillä viennin arvo on vain puolet tuonnin arvosta.
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2.4. Kumi- ja muovituotteiden valmistus (Rolle Alho)

• Tuotannon muutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat: +18 % (Q1/21 Q1/22).
• Muoviteollisuus pysynyt hyvin käynnissä korona-ajan. Tuotteita valmistetaan pääosin sellaisille aloille,

jotka eivät ole kärsineet koronasta (elintarviketeollisuus, terveydenhuolto, rakentaminen). Lisäksi
yleistyneet etätyöt ja verkkokauppa luonteet uutta kysyntää muovipakkauksille.

• Muoviraaka-aineista pulaa Euroopassa ja muualla. Pula on johtanut korkeampiin raaka-ainehintoihin ja
toimitusvaikeuksiin.

• Nokian Renkaiden tulos oli ensimmäisellä osavuodella selvästi parempi kuin mitä analyytikkokonsensus
odotti, mutta pakotteilla on merkittävä vaikutus renkaiden valmistukseen ja myyntiin Venäjällä. EU
tiukensi pakotteitaan 9. huhtikuuta siten, että renkaiden tuonti Venäjältä EU:hun on nyt kokonaan
kielletty.

• Nokian Renkaat on lisännyt viime aikoina tuotantoaan Suomessa ja Yhdysvalloissa.
• Muovialalla on menossa muutos fossiilisen raaka-ainepohjan käytöstä uusiutuviin biomateriaaleihin.

EU:n komissio pyrkii tekemään kierrätyksestä yrityksille kannattavaa bisnestä.
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