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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

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



2.1. Jalostettujen öljytuotteiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana.
• Tuottajahinnat vuosimuutos: ei saatavana.
• Öljyteollisuusyritysten kannattavuus on ollut erittäin hyvä tänä vuonna kautta maailman. Tämä koskee

myös Neste Oyj:tä. Yrityksen keskittyminen biopolttoaineisiin vaikuttaa erittäin hyvältä liiketoiminnalta
lähivuosina, kun maailma rimpuilee irti fossiilisista polttoaineista. Ukrainan sota on vauhdittanut
fossiilisista luopumista.

• Toisaalta, jos suunnitelmien mukaisesti 2030-luvulla esim. EU:ssa luovutaan henkilöautojen
polttomoottoreista, ei nykyisenkaltaista kysyntää ole sen enempää vaihtoehtoisille kuin fossiilisille
polttoaineille.

• Nordic Ren-Gas Oy on uusi yritys, joka pyrkii suomalaisen vetytalouden johtoasemiin. Se suunnittelee
useampaa laitosta, jotka valmistaisivat vedystä ja hiilidioksidipitoisista savukaasuista polttoainetta.
Vedyn valmistuksen vaatima energia on tarkoitus tuottaa tuulivoimalla. Polttoaineen asiakkaat olisivat
raskaan liikenteen yritykset. Laitoksia kaavaillaan ainakin Poriin, Kotkaan ja Lahteen.
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2.2. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana.
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +48 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Nammo Oy ilmoitti elokuussa rakentavansa uuden nallitehtaan ruutitehtaansa yhteyteen Laukaan

Vihtavuoreen. Investoinnin arvo on 33 miljoonaa euroa. Nallitehdas työllistää käynnistyttyään yli 50
henkilöä. Investoinnin taustalla on pohjoismaisten puolustusvoimien huoltovarmuus ja kysyntä.
Ruutitehtaalla työskentelee tällä hetkellä 125 henkeä ja tehtaan tuotteiden kysyntä on kasvussa.

• Monien kemikaalien tuotanto vaatii paljon energiaa, josta on nyt pula.
• Keski-Euroopassa kaasupula ja kallis sähkö on pysäyttänyt useita tehtaita. Pahiten on kärsinyt erittäin

paljoa kaasua käyttävät lannoitetehtaat. EU:n alueella jopa 2/3 tehtaista on kärsinyt
tuotantovaikeuksista ja -katkoksista. Suomessa Yara Suomi Oy on tuottaa lannoitteita tällä hetkellä
normaalisti.

• Venäläisomisteisen Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toiminta on jatkunut normaalisti sodasta ja Venäjälle
asetetuista pakotteista huolimatta.

• Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden suhdanne jatkuu vahvana.
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2.3. Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana.
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +0,5 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Lääkkeiden valmistusta voi pitää vakaana toimialana, jonka tuotantoon mahdollinen taantuma ei tule

vaikuttamaan.
• Huoltovarmuuden merkitys on tiedostettu entistä paremmin Suomessa ja muissa maissa.

Lääketeollisuuden toimintaan voi vaikuttaa merkittävästikin, jos valtiot haluavat monipuolistaa omaa
lääketeollisuuttaan. Tämä vähentäisi kansainvälistä työnjakoa.

• Suomen suurimpien lääkevalmistajan Orion Oyj:n ja Bayer Oy:n liikevaihto ja kannattavuus laskivat
vuonna 2021. Yritysten kannattavuus ja vakavaraisuus olivat laskusta huolimatta erittäin hyviä.

• Pienemmistä valmistajista Vitabalans Oy:n liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. NextPharma Oy:n
liikevaihto supistui ja kannattavuus heikkeni.

• Kokonaisuudessaan suomalaisten lääkeyritysten kannattavuus ja vakavaraisuus pysyivät korkeina.
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2.4. Kumi- ja muovituotteiden valmistus
• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana (Q2/2021 Q2/2022).
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +21 % (Q2/2021 Q2/2022).
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +24 % (Q2/2021 Q2/2022).
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