
Toimialakatsaus 

3.3.2021 

Mika Aalto 

Toimitusjohtaja 

Kemianteollisuus ry 

3.3.2021 1



Mielekästä ja mielenkiintoista työtä, jolla pelastetaan 
maailma 
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Tämän katsauksen teemat 

• Koronakyselyn tuloksia 

• Kemianteollisuuden tilanne ja näkymät 

• Terveisiä kehysriiheen 

• Työllisyys ja työpaikat 

• Vetyklusteri 
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Yrityksen tilanne juuri nyt
27 % arvio tilanteen huonoksi, 41 % normaaliksi, 32 % hyväksi 
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Arvio koronaviruksen vaikutuksesta yrityksenne liikevaihtoon 
vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020?
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43 % arvioi 2021 
liikevaihdon laskevan 
vuodesta 2020
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31 % … nousevan
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Miten iso vaikutus rokotekattavuudella on yrityksenne liikevaihtoon, 
kun vertaatte tilannetta, jossa kattavuus saavutetaan vasta vuoden 
2021 lopussa heinäkuun sijaan?
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49 % yrityksistä on tehnyt tai 
suunnittelee lomautuksia
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Onko yrityksessänne tehty Suomessa lomautuksia koronaviruksen 
seurauksena? 
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16 % on tehnyt tai 
suunnittelee 
irtisanomisia
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Onko yrityksessänne jo tehty Suomessa irtisanomisia 
koronaviruksen seurauksena?
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Aloitetaan hyvillä 
uutisilla 
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Kemianteollisuuden tuotannon määrä pitää pintansa 

Vol.indeksi 2005=100, kausitas.

3.3.2021 12



-80

-60

-40

-20

0

20

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kemianteollisuus

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Tilauskanta yrityksissä kuitenkin keskimääräinen 

Saldoluku

3.3.2021 13



-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Kemianteollisuuden suhdanteet: Lähellä keskiarvoa 

Saldoluku

3.3.2021 14



3.3.2021 15



3.3.2021 16

Koronan aikana 
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Lähde: Tilastokeskus 

Kemianteollisuus investoi yli miljardin vuodessa Suomeen, 
josta T&K 400 milj. 

3.3.2021 20

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

M
R
D

 E
U

R
O

A
 K

Ä
Y
V
IN

 H
IN

N
O

IN

Tutkimus ja kehittäminen Muut kiinteät investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen



Miten tästä pistetään 
paremmaksi? 
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Terveisiä hallitustyöhön sekä kehysriiheen 1/2

• Rokotekattavuus 80 prosenttiin heinäkuun loppuun mennessä

• EU:n elvytysrahasto 

• Tuettava teollisuuden investointeja ja vähäpäästöisemmän teknologian 
käyttöönottoa 

• Vetytalouden kehittäminen, akkuarvoketjut, kemiallinen kierrätys

• Rahat nopeasti käyttöön

• Teollisuuden sähköistymisen tuki energiaintensiiviselle teollisuudelle oltava 
laaja-alaista 
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Terveisiä hallitustyöhön sekä kehysriiheen 2/2

• TKI – kasvua synnyttävät yrityslähtöiset toimet
• Business Finlandin lisäresurssointi (+200 milj.) 

• TKI-verovähennysmahdollisuus laajennettava koskemaan yritysyhteistyötä ja 
TKI-henkilöstön palkkaamista

• Työllisyystoimista pidettävä kiinni
• Työllisyys on keskeinen tekijä valtion velkasuhteen hallinnassa 

• Työperäinen maahanmuutto helpommaksi 
• Saatavuusharkinnasta luovuttava ja Suomessa opiskelleille automaattisesti työlupa 
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•Minna Etu-Seppälä 

•Johtaja, Työelämä 

•Kemianteollisuus ry 
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Mitä Suomen hallituksen 
pitäisi tehdä työllisyyden 
parantamiseksi? 
KT:n jäsenyritysten viestejä koronakyselyssä

 Vähentää yrityksiin kohdistuvaa byrokratiaa ja velvoitteita

 Alentaa kustannuksia ja verotusta ml. työnantajakulut

 Edistää paikallista sopimista

 Kannustaa yrittäjyyteen!

•3.3.2021
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Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset, koko talous

• Työn hinnan ja tuottavuuden 
suhteen Suomen asema yhä 
4 % heikompi vuonna 2020 
kuin vuonna 2005
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Työllisyystoimet ja

kilpailukykyäheikentävät

lainsäädäntöhankkeet



Paikallinen sopiminen

• Paikallista sopimista koskevan hallituksen nimittämän työryhmän 
määräaika päättyi 1.3.

• Paikallisessa sopimisessa suuri potentiaali

• Lainsäädäntötasolla olennaista sopimismahdollisuuksien laajentaminen sekä 
työehtosopimustasolle että suoraan yritystasolle 

• Haasteena työryhmässä ollut erityisesti paikallinen sopimisen mahdollisuudet 
yleissitovassa työehtosopimuskentässä sekä kenen kanssa siellä työnantaja 
voi sopia paikallisesti

• Lopputulos?

• Onko paikallisesta sopimisesta hyötyä vai ei?

• Kemianteollisuudessa paikallisen sopimisen vuosi 2021 yhteistyössä 
Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja YTN:n kanssa

3.3.2021
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Työlainsäädännön hankkeet

Kilpailukieltosopimusten rajoittaminen (HE 222/2020) – parhaillaan käsittelyssä 

eduskunnassa

• Tarkoitus oli puuttua väärinkäytöksiin – nyt rangaistaan kaikkia lainmukaisesti toimivia yrityksiä

- ”Esitysluonnoksen mukaan kilpailukieltosopimuksia käytetään yleisesti ilman 
riittäviä perusteita, mutta asiasta ei ole tutkimus- tai tilastotietoa”

- ”Puutteelliset tiedot asian nykytilasta vaikeuttavat vaihtoehtojen arviointia.” 
(Lainsäädännön arviointineuvosto jo kesäkuussa 2020)

• Lisäkustannus muutoksista yrityksille noin 200 miljoonaa euroa/vuosi (EK:n kysely/helmikuu 

2021)

• Kemianteollisuuden jäsenyritykset (EK:n kysely/helmikuu 2021):

• lähes 90 % sitä mieltä, että muutokset heikentävät liikesalaisuuksien suojaa

• Noin 80 % sitä mieltä, että muutokset vaikuttavat heikentävästi innovaatio- ja 

tuotekehitykseen



Seuraavaksi: 

Vetyklusteri 

Maailmaa muuttuvat työt 
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Vetyklusteri

• Vety: Väritön, hajuton ja mauton – mutta niin tärkeä!

• Kemianteollisuudessa vety on ollut kautta aikojen monien prosessien tärkeä raaka-aine tai apuaine 
ja sen merkitys kasvaa voimakkaasti mm. bio- ja kiertotalouden sekä ilmastotoimien ajamana

• Tulevaisuudessa vety voi olla tärkeä osa energiajärjestelmää. Sen avulla voidaan varastoida ja 
kuljettaa uusiutuvaa energiaa.

• Vedyllä mahdollisuus olla fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden korvaajana 

• Suomen vetyklusteri aloitti toimintansa helmikuussa 2021, 4 toimialaliiton valmistelun tuloksena 
(Kemianteollisuus, Energiateollisuus, Metsäteollisuus, Teknologiateollisuus). 

• Klusterin tarkoituksena vauhdittaa yritysten vetyhankkeita, saattaa investointihankkeita toteutukseen 
ja parantaa yritysten edellytyksiä saada EU-rahoitusta 

• Vetyklusterissa on aloitusvaiheessa mukana noin 30 vetytalouden kehittämisen kannalta merkittävää 
yritystä. 

• Ohjausryhmän muodostavat ABB:n, Aurelia Turbinesin, Gasgrid Finlandin, Fortumin, Nesteen, 
SSAB:n, UPM:n ja Wärtsilän edustajat.
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Kemianteollisuus tarjoaa: Maailmaa muuttavia töitä

• Etsitkö kesätyö- tai harjoittelupaikka? Etsitkö merkityksellistä työtä, joka tarjoaa 
monipuolisia mahdollisuuksia? Haluatko kenties pelastaa maailman? Kemianteollisuus voi 
olla oikea paikka sinulle.

• Kesällä 2020 Kemianteollisuus ry:n jäsenyritykset tarjosivat yhteensä noin 2 500 
kesätyöpaikkaa.

• Korkeakouluopiskelijat kommentoivat: 
• ”Haluaisin ratkaista maailman jäteongelmaa kemian avulla löytämällä parempia teknologioita, 

joilla saataisiin uusia hyötyjä irti tuottamastamme jätteestä.”

• ”Sannin materiaalitekniikan opinnot avaavat oven kehittää entistä kestävämpiä tuotteita 
kulutettavaksi ja uudelleen kiertoon.” 

• https://www.kemianteollisuus.fi/fi/maailmaa-muuttavia-toita/
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Lopuksi

• Kemianteollisuuden tilausten yhteismäärä kasvussa, mutta keskimäärin 
suhdanteet normaalilla tasolla 

• Hallitustyö sekä puoliväliriihi: 

• Rokotekattavuus 80 prosenttiin heinäkuun loppuun mennessä

• Elvytysrahasto – nopeasti liikkeelle, paino vihreään talouteen ja 
tuottavuutta kasvattaviin investointeihin

• Ei peräännytä työllisyystavoitteista 

• Suomi on periferiaa, meidän pitää olla muita parempia – kaikki edellytykset 
ovat olemassa! 
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