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Globaalit liiketoiminnot – paikallinen läsnäolo
UPM:n liikevaihto markkina-alueittain 2016

9 812 milj. euroa

12 000
asiakasta
120 maassa

54 tuotantolaitosta
12 maassa

63 %
13 %

Eurooppa

Pohjois-Amerikka

6%
Muu maailma
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85 000

18 %

osakkeenomistajaa
40 maassa

Aasia

19,300

55 000

työntekijää
45 maassa

toimittajaa
70 maassa

PUUN KÄYTÖN EVOLUUTIO

Biopolttoaineet ja biokemikaalit ovat
luonnollinen jatkumo puunjalostuksessa
MOLEKYYLITASO
BioBiopolttoaineet kemikaalit
KUITUTUOTTEET
Sellu

PUUTUOTTEET
Sahatavara

PUUN POLTTO

Energia
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Vaneri

Paperi

Tarrat

Transformaation pelikirja –
olemassa oleva liiketoiminta ja sen kannattavuus
mahdollistaa uuden synnyn
•

Yli 80 % UPM:n T&K panoksista
kohdistuvat uusien liiketoimintojen
luomiseen

•

Paperiliiketoiminta tuottaa
rahavirran, joka mahdollistaa
investoinnit kehittyviin
liiketoimintoihin ja
tuotekehitykseen

•

Paperiliiketoiminnan
kustannuskilpailukyvyllä on suora
kytkös transformaation
rahoitukseen
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Innovaatioita tarvitaan – erityisesti niitä jotka
skaalautuvat investoinneiksi Suomeen
Investoinnin pitkä pitoaika ja taloudellinen vaikutus

Skaalaus
investoinnilla

Innovaatiovaihe

Teknologia

Pilotointi ja
demonstrointi

6 | © UPM

Sovellukset ja
kaupallistaminen

•

Yritysten olemassa oleva liiketoiminta tuottaa rahavirran, jolla rahoitetaan yritysten
tutkimus- ja innovaatiotoiminta. Julkisilla innovaatiotuilla on täydentävä vaikutus

•

Innovaatiotukien leikkaus ei ollut kannatettavaa, mutta tilannetta ei tule pahentaa
heikentämällä olemassa olevien liiketoimintojen toimintaedellytyksiä esim veronkorotuksilla

•

Onnistuneen innovaatiovaiheen jälkeen seuraa skaalautuminen investoinneiksi, joihin
julkisilla innovaatiotuillakin kannustetaan

•

Elinkeinopolitiikalla vaikutetaan siihen missä maantieteessä innovaatiot skaalautuvat
pitkäaikaisiksi investoinneiksi, joilla on merkittävä ja pitkäaikainen vaikutus talouteen

Metsäteollisuuden arvonlisästä merkittävä osa
epäsuoraa
Tehtaiden toimitusketjuissa toistakymmentätuhatta suomalaista tavaran- ja palveluntuottajaa,
joiden menestys riippuu tehtaiden menestyksestä

Yrityksen itsenä
tuottama arvonlisä
UPM

Ostojen kautta syntyvien
vaikutusten tuottama arvonlisä

1507

2577

OP
Nordea Finland
Nokia
Metsä Group

Stora Enso
Neste
Kesko
Elisa
Supercell
0
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Lähde: ETLA

UPM:n taloudellinen jalanjälki Suomessa

Verot ja maksut 553 milj. euroa

27 tuotantolaitosta
Palkat yli 400 milj. euroa/a
12 % meritse tapahtuvasta
viennistä
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Liikevaihto
Suomesta
4,7 mrd €

Puunostot 850 milj. euroa/a
Suomen Yrittäjät
10 000 tavara- ja palvelutuottajaa
Logistiikkapalvelut

UPM:n Suomen toimintojen verovaikutus
(milj. euroa/a)
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Yhteisöv

Tuloverot SosiaaliturvaKiinteistöveroOsinkoverot Puukaupanv Polttoainev Energiavero

Brutto

Päästök.komp Biosähkö

TEKES

Energiav.pal.

Netto

Menestyksemme pohja rakentuu kansainvälisesti
•

Suomi on riippuvainen avoimesta kaupasta ja Suomella menee hyvin
tai huonosti sen mukana kuinka hyvin me pärjäämme globaalissa ja
avoimessa kilpailussa
–

•

Suomen veropolitiikka ja lainsäädäntö ovat kansainvälisiä kysymyksiä
–

•
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Esimerkiksi dieselvero, energiavero tai päästökauppakompensaatio eivät
ole vain kotimaan asioita

Kyse on siitä, tarjoaako Suomen verotus täkäläisille yrityksille
tasavertaiset mahdollisuudet kuin kilpailijamaissa
–

•

Jos suomalaistuotteiden ja palveluiden kauppa käy, varmistamme, että
hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitus säilyy vahvana

asioita ei voi tarkastella vain valtion budjettivajeen tai sisäpolitiikan
näkökulmasta

Yritystukikeskusteluun tarvitaan selkeyttä käsitteisiin
–

Suorat tuet esim uusiutuvan sähkön tuotantotuet, T&K -tuet,
päästökauppakompensaatio tai maataloustuet

–

Verohuojennukset, kuten alennetut verokannat (esim. alv, sähkö, tulovero)
joilla esim teollisuuden verotus pyritään kilpailukykyisellä tasolla kilpaileviin
mahin nähden

–

Jos verohuojennuksia pienennetään on kyseessä verojen korotus – ei
valtion menojen leikkaus

Suomen toiminnoissa kilpailutilanne korostuu
etäisyydestä johtuen - kaikilla kustannustekijöillä on
merkitystä tuotannonsuunnittelussa
•

Suomalaiselta tehtaalta 65€/t kalliimpi kuljetuskustannus
asiakkaalle verrattuna paikalliseen Keski-Eurooppalaiseen
tehtaaseen
• Ero on kurottava kiinni kaikilla kustannustekijöillä
• Energia, työvoima, raaka-aine jne.

•

UPM:n paperitehtaiden kuukausittaisessa tuotannon
optimoinnissa tuotantolaitokset kilpailevat toimituksista
keskenään
- Tuotanto tehdään kustannuskilpailukykyisimmissä
yksiköissä
- Laskennassa huomioidaan kaikki kustannustekijät

• Vuonna 2012 Suomessa tehty energiaverojen huojennus siirsi
puolikkaan paperikoneen vuosituotantoa vastaavan määrän
tuotantoa Keski-Euroopan tehtailta Suomen tehtaille
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Yksittäisen paperikoneen vaikutus suomalaiselle
yhteiskunnalle on suuri – energiaverotuksen tasolla on
merkittävä vaikutus koneen suhteelliseen kilpailukykyyn
CASE esimerkkipaperikone
• Tuotanto 300 000t, paperia - vientiin
• Liikevaihto 180 M€ *) - Suomeen
• Liikevoitto 5,8 M€ **) - pohja

UPM:lle liikevoittona

Yhteiskunnalle

• Puunkäyttö 500 000 m3 - pääosin

:

5.8 M€

174.2 M€

Puu ja muut raaka-aineet
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Suomesta
• Työllistävä vaikutus n. 250 htv

Palvelut

Kuljetukset

Verot

0

päätöksille

100

• Sähkön kulutus 500 – 900 GWh/a
• Sähkövero 0,670 – 1,24 M€/a
(80%:n palautuksella)

Palkat ja muut kiinteät

Energia
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140
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180
*) UPM Paper ENA keskimääräinen tuotehinta 600 €/t 2016
**) UPM Paper ENA:n ka. liikevoitto-% 3,2 % v. 2014-2016

Sähkön kokonaishintaan vaikuttavia mekanismeja on
paljon ja niistä muodostuu kilpailukykytekijä
•
•

Sähkön hinta muodostuu markkinahinnasta, verkkomaksuista,
veroista ja muista maksuista tai kompensaatioista
Useimmissa EU -maissa on käytössä erilaisia mekanismeja,
joiden myötä kotitalouksien ja teollisuuden sähkön lopullinen
hinta asettuu eri tasolle
–

•

Sääntely: EU komission EEA guidelines, Energiaverodirektiivi

Esimerkkejä Euroopan paperiteollisuudesta
– Erillinen matala sähköveroluokka (esim Ruotsi) tai verokatto
(Ranska)
– Energiaverojen palautusjärjestelmä energiaintensiivisille
toimijoille (esim Suomi, Saksa, Itävalta)
– Alennettu verkkomaksu suurille tasaista kuormaa tuottaville
tehtaille (esim. Saksa)
– Alennettu uusiutuvan energia maksu (esim Saksa)
– Päästökauppakompensaatio (esim Suomi, Saksa, Ranska,
UK)
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