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Talous ja suhdanne

Suhdanne on hyvä, 
mutta toistaiseksi lyhytikäinen 
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Kemianteollisuuden suhdanne on noussut vuoden 2018 tasolle

Saldoluku
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Tuotanto-odotus on noussut koronakuopasta hyviin lukemiin

Kausitasoitettu saldoluku
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Tilauskanta on kemianteollisuudessa keskimääräistä parempi 

Saldoluku



Huom: Nesteen öljyjalostamon huhti-kesäkuun huoltoseisokki 
vaikuttaa laskevasti viimeisimpiin tuotantolukuihin
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Suhdanteet ja tunnelmat muuttuvat, mutta tuotanto kehittyy 
tasaisesti 
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Suomen tavaraviennin trendit ovat nousussa 

Liukuva vuosisumma, mrd. euroa
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»Tilanne on hyvä 

»Suhdanne 
toistaiseksi 
lyhytikäinen

»Tuotantotrendit 
muuttuvat 
suhdannetietoja 
hitaammin 
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Jäsenpulssi ja 
budjettiriihiterveiset

Kysyimme jäsenyritystemme toimitusjohtajilta arvioita 
tilanteesta ja tulevasta (vastausaika 23.−24.8.2021)



2.9.2021

Yrityksen tilanne juuri nyt
− Tilanne normaali 23%, hyvä tai erittäin hyvä 67 %, huono tai erittäin huono 10 %
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Arvio yrityksenne kannattavuuden muutoksesta vuonna 2021 
verrattuna vuoteen 2020
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Kuinka merkittävästi raaka-aineiden ja komponenttien 
saatavuus haittaa liiketoimintaanne?
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Kuinka merkittävästi raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousu haittaa 
liiketoimintaanne?
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Onko yrityksellänne ollut mahdollisuutta siirtää kohonneita 
hintoja omiin tuotteisiinne?
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Terveisiä budjettiriiheen 

• Talouskasvu syntyy innovaatioista 

• Innovaatiorahoitukseen tarvitaan lisää 150 miljoonaa vuodessa 

• Sähköistämisen tuki valmisteltava viipymättä 

• Työllisyys kuntoon kannustinloukkuja purkamalla, työttömyysturvaa 
porrastamalla ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisäämällä 

• Osaavan työvoiman saatavuudesta tulee pitää huolta 
• Kansainvälisten osaajien rekrytointi sujuvammaksi 

• Oppisopimuksiin kattavat koulutuskorvaukset 

• Korkeakouluihin lisää paikkoja LUMA-aloille 
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Onko osaajien saatavuus yrityksenne kannalta ongelma?
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Kemianteollisuus tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. Millaisia päätöksiä 
hallituksen tulisi budjettiriihessä tehdä, jotta tämän tavoitteen savuttaminen olisi mahdollista?
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”Hiilineutraaliuden toteutuminen 

edellyttää oikeita päätöksiä teollisissa 

investoinneissa. Energiaverojen 

osalta pitäisi saada selkeä linja 

pitkälle aikavälille.”
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Minna Etu-Seppälä
Johtaja, Työelämä
Kemianteollisuus ry



• Paikallisen sopimisen ryhmästä vihdoin tuloksia – myös järjestäytyneeseen 
kenttään!

• Lainsäädännöstä poikkeamismahdollisuuksia tulee avata niin suoraan yritystasolle kuin 
työehtosopimusosapuolten sovittavaksi

• Työlainsäädännön muutokset laitettava jäihin, jos nostavat yritysten 
työllistämiskynnystä tai heikentävät tuottavuutta entisestään
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Tuoreimmat kuulumiset 
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Työehtosopimusneuvottelut



31.12.2021

• Kemian perusteollisuus, muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus, Öljy-, maakaasu- ja 
petrokemian teollisuus, työntekijät

• Toimihenkilösopimukset (Kemian ala, kumi-, kenkä- ja nahkateollisuus, kultaseppäala, 
harja- ja sivellinala, lasikeraaminen, Fiskars)

30.1.2022

• Kumiteollisuus, lasikeraaminenteollisuus, Fiskars, työntekijät

• Ylemmät toimihenkilöt

28.2.2022

• Kenkä- ja nahkateollisuus, veneteollisuus, harja- ja sivellinala, työntekijät

30.4.2022

• Huhtamäki, työntekijät
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Sopimuskausien päättyminen (KT:n neuvottelemat sopimukset)
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• Valmistautuminen tulevalle neuvottelukierrokselle käynnissä

• Vientivetoinen malli edelleen voimissaan – Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuuden 
työnantajat neuvottelevat valtakunnalliset työehtosopimukset

• Päänavaus tulee tehdä kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen toimesta

• Kemianteollisuus päätti pysyä nykyisessä työmarkkinajärjestelmässä toistaiseksi – tarve 
uudistua ja hakea yrityskohtaisia ratkaisuja kuitenkin on olemassa! 

• Uskomme, että uudistuksia pystyään tekemään myös tes-järjestelmän sisällä.

• Neuvottelukierroksen jälkeen arvioidaan tilannetta uudelleen

• Yhteistyö kemianteollisuuden neuvotteluosapuolten (Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja 
YTN) kanssa hyvällä tasolla 
• Paikallisen sopimisen edistämistä koskeva hanke jatkuu

• Laittomat työtaistelut on saatu kitkettyä käytännössä pois

• Tulevalla neuvottelukierroksella: ei tule hukata alan kasvun mahdollisuuksia, parannetaan 
yritysten kilpailukykyä sekä hyödynnetään paikallisen sopimisen potentiaali
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Lähtökohdat tes-neuvottelukierrokselle
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Fit for 55 –
ensimmäisiä ajatuksia

Tuomas Tikka
Asiantuntija 
Kemianteollisuus ry
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• Massiiviset päivitysesitykset juuri 
valmistuneisiin energia- ja 
ilmastolainsäädäntöihin

• Käytännössä kaikki ilmastotavoitteet 
vuodelle 2030 kiristyvät

• Kokonaan uusi hiilitulliehdotus

• Systeemitason muutoksia –
• Meriliikenne päästökauppaan

• Tieliikenne ja rakennuksien 
lämmitykselle oma erillinen 
päästökauppa

• Paketti herättänyt komissiossa 
sisäisesti ristiriitaisia tunteita

Fit For 55 – 3247 sivua ja 12 lainsäädäntöehdotusta



UUSI: Hiilitulli (CBAM)
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Ilmastotavoitteet vuodelle 2030 uusiksi

Meriliikenne
Maantieliikenne

Rakennusten lämmitys

Taakanjakosektori 
(ESR)

30 %  40 %
(FI: 39 % 50 %)

Päästökauppa-
direktiivi (ETS) 

43 %  61 %

Uusiutuvan energian 
direktiivi (RED3)

32 %  40 %

Energiatehokkuus-
direktiivi (EED)

32,5 %  36…39 %

EU:n kasvihuone-
kaasupäästötavoite

40 %  55 %

RED3 alatavoitteita, 2030

- Teollisuuden uusiutuva energia 
1,1%/a

- Teollisuuden RFNBO (renewable
fuels of non-biological origin) eli 
käytännössä teollisuuden vedyn 
käytöstä 50% uusiutuvaa

- Rakennukset: uusiutuvan 
energian tavoite 49 %

- Liikenne, yleistavoite 13 %
- Advanced biofuels 2,2 %
- RNFBO 2,6 %
- Jäterasvat/cooking oils 1,7%

EED alatavoitteita, 2030

- EU Primäärienergia -39 %                 
14 800 TWh  11 100 TWh

- EU energian loppukäyttö -36 %                       
11 900 TWh  9 150 TWh

- FI energian loppukäyttö 256 TWh
- Jäsenmaiden energiansäästöjen 

raportointivelvoite               
0,8%/a  1,5 %/a
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Ilmassa valtavasti kysymyksiä – niukasti vastauksia

• Kemianteollisuuden on tärkeää varmistaa ilmastotiekartan viitoittama polku hiilineutraaliuteen

• Hinnaltaan kilpailukykyinen vähäpäästöinen sähkö, vetytalous, hiilidioksidin talteenotto (CCS/U) jne…

• Ennustettava ja tarvittaviin investointeihin kannustava toimintaympäristö oleellinen

• Sähkön kilpailukykyyn vaikuttaa suoraan verotus, mutta myös epäsuorasti esimerkiksi hiilitullit ja 
päästökauppa

• Salliiko energiaverodirektiivi nykyisen sähköveromallin Suomessa?

• Kuinka paljon hiilitulli tuontisähkölle vaikuttaa sähkömarkkinoihin?

• Takaako päästökauppadirektiivi riittävät hiilivuotosuojat?

• Useissa direktiiviesityksissä pyritään edistämään vain vihreää vedyn käyttöä

• Miten muut vähäpäästöiset tai päästöttömät vedyn tuotantotavat?

• Onko hiilidioksidin talteenotto vedyn tuotannon puhdistamiseksi keinona hyvisten joukossa? 

• Muita kysymyksiä

• Salliiko uusiutuvan energian direktiivi riittävän raaka-ainepohjan uusiutuville polttoaineille?

• Miten tulevat energiaa kuluttavat puhtaammat teknologiat sopivat EED:n energiankäyttökaton alle?
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