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Metsäteollisuuden lausunto parlamentaariselle yritystukityöryhmälle
Vientiyrityksien uusiutuminen jatkuu kilpailukykyisessä toimintaympäristössä
Suomalaisen metsäteollisuuden uusiutuminen kiihtyi kymmenen vuotta sitten. Siksi
metsäyhtiöt ovat tällä hetkellä valmiita tarjoamaan kestäviä ratkaisuja maailmanlaajuisiin
haasteisiin.
Suomalaiselle osaamiselle luovat kysyntää kaupungistuminen, ilmastonmuutoksen
hillintä ja muut megatrendit. Valmistamalla kierrätettävät tuotteemme vastuullisesti
vastaamme ennen kaikkea kuluttajien toiveisiin.
Uusiutumalla yritykset pitävät nykyiset vahvuutensa kilpailukykyisinä. Samalla yritysten
mittava, usein verkostoihin perustuva tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminta
synnyttää kokonaan uusia menestystarinoita, mikä korostaa julkisen TKI-toiminnan
merkitystä. Lähtökohtaisesti yritysten on kuitenkin perustettava uudistumisensa ja TKItoimintansa oman taloutensa varaan. Julkinen TKI-avustus on olemassa oleville
yrityksille aina täydentävä kannustin.
Toimialamme yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja niillä on myös
tuotantolaitoksia useassa toimintamaassa. Näin ollen Suomen toimintayksiköt ja
Suomen investointiympäristö ovat jatkuvassa kilpailutilanteessa muiden
tuotantoyksiköiden ja toimintamaiden kanssa. Tämä pätee niin olemassa oleviin
toimintoihin kuin uusien innovaatioiden investointiharkintaan.
Opimme myös jatkuvasti tekemään tutulta kuulostavia asioita tehokkaammin. Näin
uudet tuotteet ja palvelut kehittyvät vahvan, kilpailukykyisen perustan päälle.
Vientiyritykset tarvitsevat tasavertaiset kilpailuedellytykset
Jotta monimuotoinen uusiutuminen voi jatkua, päättäjien tulee varmistaa vientiyrityksille
tasavertaiset kilpailuedellytykset. Kilpailukykytekijät koskevat yhtä lailla nykyisiä tuotteita
ja toimintoja kuin uusia innovaatioita tai investointeja. Elinkeinopolitiikan tulee säilyä
kilpailijamaidemme kehityksen ja muuttuvan toimintaympäristön tahdissa.
Yritystukityöryhmän esityksien tulee perustua kansainväliseen vertailuun. Etenkin
kilpailijamaiden energiapoliittiset työkalut on otettava huomioon.
Kotimaisten energiakustannusten kallistuminen energiaverotuksen kiristymisen myötä
voisi johtaa hiilivuotoon, joidenkin tuotantolaitosten sijoittumiseen
energiakustannuksiltaan kilpailukykyisempiin maihin. Tämän takia vero- ja
energiapolitiikan on nojattava perusteellisiin vaikutusarvioihin.
Vakaa politiikka houkuttelee investointeja
Uusiutumisen ansiosta metsäyhtiöiden investoinnit ovat kasvaneet noin miljardiin euroon
vuodessa. Jotta Suomi pystyy jatkossa houkuttelemaan investointeja, päätöksenteon
tulee olla vakaata. Yritysten on voitava luottaa siihen, että poliittisista päätöksistä
seuraavat muutokset toimintaympäristössä eivät heikennä kilpailukykyä yllättäen.
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Tutkimus- ja tuotekehityspanostusten tavoitteena on, että ne johtavat teollisen
mittakaavan investointeihin ja liiketoimintaan. Elinkeinopolitiikalla voi vaikuttaa erityisesti
siihen, missä innovaatiot maantieteellisesti skaalautuvat pitkäaikaisiksi investoinneiksi,
joilla on merkittävä ja pitkäaikainen positiivinen vaikutus talouteen.
Hallituksen tulee pitää kiinni lupauksestaan olla nostamatta teollisuuden kustannuksia
tällä vaalikaudella. Teollisuuden energiaverotuksen kiristäminen myös rikkoisi
hallituksen aloitteesta neuvoteltua kilpailukykysopimusta: sopimuksen syntyminen
merkitsi hallitusohjelman liitteessä mainituista ehdollisista lisätoimista luopumista ja
näiden joukossa oli myös teollisuuden energiaveron palautus.
Sekä Suomi että Euroopan unioni ovat viimevuosina muuttaneet poukkoilevasti myös
energia- ja ilmastopolitiikkaansa. Näitä muutoksia ei ole pystytty toteuttamaan niin, että
yritysten tarpeet vakaasta toimintaympäristöstä olisi otettu huomioon.
Koska yritysten investointisuunnitelmat katsovat pitkälle tulevaisuuteen ja maan rajojen
yli, on jatkossa tavoitteena pidettävä vaalikaudet ylittävä, johdonmukainen vero- ja
energiapolitiikka.
Metsäteollisuudelle tärkeitä vero- ja energiapoliittisia työkaluja
Metsäteollisuuden kansainväliselle kilpailukyvylle erityisen tärkeitä vero- ja
energiapoliittisia työkaluja ovat muun muassa energiaveronpalautus, teollisuuden,
kasvihuoneiden ja konesalien alempi sähköverokanta, päästökauppakompensaatio sekä
polttoaineiden alemmat verokannat.
Konsulttiyhtiö Pöyryn selvityksen mukaan energia ei ole kuitenkaan keskeisiin
kilpailijamaihin verrattuna Suomessa edullista. Erityisesti Saksa varmistaa monin tavoin,
että sen teollisuus säilyy kilpailukykyisenä. Siellä on esimerkiksi käytössä
täysimääräinen päästökauppakompensaatio, kun taas Suomi otti sen käyttöön
puolitettuna. Muutokset vero- ja energiapoliittisiin työkaluihin heikentäisivät suomalaisten
yritysten kilpailukykyä suoraan tilanteessa, jossa esimerkiksi Saksassa sijaitsevat
tuotantolaitokset ovat valmiiksi paremmassa asemassa.
Suomi sijaitsee kaukana päämarkkina-alueistamme, minkä takia kilpailijoita suuremmat
kuljetuskustannukset ovat yrityksille merkittävä rasite. Eurooppalaisittain normaalista
polttoaineiden veroporrastuksesta luopuminen nostaisi Suomessa sekä dieselin että
kevyen polttoöljyn hinnan selvästi kilpailijamaita korkeammaksi.
Metsäteollisuus luo hyvinvointia koko Suomeen
Metsäteollisuuden koko arvoketju työllistää Suomessa konsulttiyhtiö EY:n selvityksen
mukaan noin 140 000 työntekijää. Iso osa näistä työpaikoista sijaitsee maakunnissa.
Saman selvityksen mukaan metsäala tuottaa arvonlisää vuodessa noin 15 miljardia
euroa. Alan vuotuinen verojalanjälki puolestaan on noin neljä miljardia euroa.
Vuonna 2016 metsäteollisuus oli lisäksi Suomen suurin tavaraviejä. Alan merkitys näkyi
myös, kun Valtion taloudellinen tutkimuskeskus tarkasteli uudella tavalla viennin
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kotimaahan jäävää arvonlisäystä yritys- ja hyödyketasolla. Sen mukaan vuonna 2016
suurin arvonlisäys tuli paperiteollisuuden tuotteista, joiden osuus oli 13 prosenttia.
Huolehtimalla olemassa olevien toimintojen kilpailukykyisyydestä ja Suomen
houkuttelevuudesta uusien innovaatioiden investoinneille voidaan toimialan taloudellista
vaikutusta kasvattaa entisestään.

Metsäteollisuus ry

Timo Jaatinen
toimitusjohtaja

