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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
• Nesteen osalta vuosi 2022 oli loistava.
• Uusiutuvien tuotteiden valmistus pysyi edellisvuosien tapaan erittäin kannattavana.
• Öljytuotteiden valmistus oli edellisvuosia kannattavampaa. Ukrainan sota sekoitti öljymarkkinoita, joka

ehkä hieman yllättäen johti öljynjalostajien kannattavuuden paranemiseen.
• Nesteen liikevoitto vuonna 2022 oli 2,4 miljardia euroa. Liikevoitto kasvoi 19 prosenttia vuodesta 2021.
• Nesteen Porvoon jalostamolla panostetaan vihreän vedyn tuotantoon. Tällä hetkellä laitoksella

käytettävä vety valmistetaan maakaasusta, mutta jatkossa raaka-aineena on tarkoitus käyttää vettä.
Veden käyttöön perustuva prosessi lisää huomattavasti sähköntarvetta, mutta on muuten
ilmastoystävällisempi.
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2.2. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +28 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Kokonaisuudessaan vuosi 2022 oli hyvä kemikaalien valmistajille.
• Kuitenkin kemianteollisuudessa suhdanne heikkeni loppuvuonna nopeammin kuin teollisuudessa

keskimäärin. Tämä koskee myös kemianteollisuuden suurinta toimialaa kemikaalien valmistusta.
• Alkuvuonna 2023 tilanteen voi olettaa tasaantuvan heikon loppuvuoden jälkeen.
• Alan yrityksistä Kemira on ehtinyt julkaista tuloksensa vuodelta 2022. Kemiran kannattavuus oli

erinomainen. Esimerkiksi sellu- ja paperikemikaalit kävivät hyvin kaupaksi ja hinnat olivat yrityksen
kannalta hyvät.

• Yleisemminkin kemikaalien hintojen nousu on ollut ripeämpää kuin muilla teollisuuden aloilla.
• Yara investoi 235 miljoonaa euroa rikkihapon tuotantoon Siilinjärven lannoitetehtaallaan. Välillisesti

investointi liittyy Pyhäsalmen kaivoksen sulkeutumiseen. Tähän asti rikkihappoa on ostettu kaivokselta,
jossa sitä on syntynyt kaivostoiminnan sivutuotteena.
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2.3. Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus (Timo Eklund)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +3 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Lääketeollisuus kärsii samantyyppisistä toimitusketjun häiriöstä kuin muukin teollisuus. Valmistajilla on

siis vaikeuksia saada raaka-aineita. Tämä näkyy lääkkeiden saatavuushäiriöinä.
• Tuotantohäiriöiden syyt ovat samankaltaisia kuin muussa teollisuudessa. Toimitusketjut ovat venyneet

pitkiksi ja monien aineiden tuotanto on keskittynyt harvoihin yrityksiin. On tavallista, että raaka-aineet
tuotetaan kaukana lääketehtaista, muun muassa Intiassa tai Kiinassa.

• Myös suomalaiset lääketehtaat ovat kärsineet jonkin verran raaka-ainepulasta.
• Hämeenlinnassa lääkkeitä ja itsehoitotuotteita valmistava Vitabalansin kannattavuus pysyi

edellisvuosien tapaan korkeana kesäkuussa 2022 päättyneellä tilikaudella. Nettotulosprosentti oli 16.
• Orionin kannattavuus oli erittäin korkea vuonna 2022. Erityisesti eturauhassyöpään tarkoitettu lääke

Nubeqa kävi hyvin kaupaksi.
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2.4. Kumi- ja muovituotteiden valmistus (Matti Roitto)

• Tuotannon vuosimuutos: ei saatavana
• Tuottajahinnat vuosimuutos: +17 % (Q4/2021 → Q4/2022)
• Tavaraviennin arvon vuosimuutos: +6 % (Q3/2021 → Q3/2022)
• Alan suurimpiin yrityksiin kuuluva Uponor-konserni on ilmoittanut käynnistävänsä strategisen

muutosohjelman (Q1/2023-Q4/2024), jonka on tarkoitus parantaa toimintavarmuutta ja edistää
kasvustrategiaa. Kustannuksien vähennystavoite on 30 miljoonaa euroa. Tämä voi johtaa jopa 400
työpaikan vähenemiseen maailmanlaajuisesti. Konserni työllistää yli 3 700 henkilöä, joista noin 600
Suomessa.

• Nokian Renkaat Oy:n Venäjän liiketoimintojen myynti on viivästynyt. Syynä osin Venäjällä myyntiä
haittaavat toimet (esim. sakot), ja osin yritysten oma viivyttely

• Tuotantokapasiteetti Venäjällä oli noin 17 miljoonaa henkilöauton rengasta. Sopimusvalmistus Kiinassa
tai tuotannon 2025 aloittava tehdas Romaniassa eivät riitä paikkaamaan vajetta. Kapasiteetin nosto
Nokialla ja Yhdysvalloissa on tarpeen.

• Raskaan kaluston renkaiden kysyntä on kasvussa, koska kuorma-autotuotanto on alkanut elpyä.

1.3.20236




