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Teollisuusliittojen yhteinen budjettikannanotto 17.8.2012 

Budjetin	on	tuettava	investointeja	ja	työllisyyttä	

Suomen vientiteollisuuden on oltava osaamiseltaan ja innovaatiokyvyiltään maailman 
kärkeä. Sen on pystyttävä kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla myös hinnoilla, 
toimitusvarmuudella ja toimitusehdoilla. Yritysten tehtävänä on kehittää ja ylläpitää omaa 
kilpailukykyään, mutta valtiolla on velvollisuus huolehtia Suomen kilpailukyvystä. Muiden 
maiden tavoitteellinen elinkeinopolitiikka on suomalaiselle teollisuudelle suuri haaste.  

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä Metallityöväen Liitto, 
Paperiliitto ja TEAM ilmaisevat syvän huolensa Suomen kansallisen kilpailukyvyn ja samalla 
suomalaisen työn ja tuotannon tulevaisuudesta. Yritysten kilpailukyvyn heikkeneminen 
globaaleilla markkinoilla johtaa väistämättä suomalaisten työpaikkojen vähentymiseen. 
Tämän kehityksen suunta on muutettava määrätietoisilla päätöksillä, joilla parannetaan 
yritysten ja vientiteollisuuden kilpailukykyä. Järjestöt odottavat hallituksen budjettipolitiikan ja 
eduskunnan päätösten auttavan yrityksiä investoimaan, työllistämään ja menestymään 
Suomessa.  

Suomen viennin kannalta Euroopan kehitys on keskeistä. Siellä taantuma on pahentunut 
viime kuukausina. Myös maailmantalous on lisääntyvän epävarmuuden kourissa. 
Taloudellinen epävarmuus ja vientimarkkinoiden supistuminen korostaa suomalaisen 
vientiteollisuuden kustannuskilpailukyvyn merkitystä.  

Vientiteollisuus toimii avoimilla kansainvälisillä markkinoilla. Monien yritysten on täysin 
mahdotonta siirtää kansallisesti tai EU:ssa päätettyjä lisäkustannuksia hintoihin, sillä ne 
väistämättä huonontavat tuotteiden menekkiä. Tällaiset lisäkustannukset heikentävät 
yritysten kannattavuutta ja johtavat lopulta tuotannon siirtämiseen pois kilpailukyvyttömiltä 
toiminta-alueilta. Elokuun budjettiriihen yhteydessä hallituksen on johdonmukaisesti 
pidättäydyttävä uusien, kilpailukykyä heikentävien rasitteiden lisäämisestä yritysten harteille.  

Verotus	on	viritettävä	tukemaan	kilpailukykyä	

Veropolitiikalla on merkittävä vaikutus kilpailukykyyn. Yritysten verotaakkaa on 
määrätietoisesti ja tavoitteellisesti alennettava nykyistä kilpailukykyisemmälle tasolle. 
Suomen on oltava houkutteleva alue investoida, omistaa ja kasvaa. Useat kilpailijamaamme 
ovat aktiivisesti käyttäneet verotusta houkuttelemaan yritysten sijoittamista ja sijoittautumista 
hyvin tuloksin.  

Järjestöt pitävät valtioneuvoston kehysriihessä esittelemiä verokannustimia positiivisena 
asiana. T&k-verokannustin, aloittaviin yrityksiin sijoittamisen verokannustimet, pk-yrityksiin 
tehtävien sijoitusten hankintameno-olettaman korottaminen sekä korotetut poistot on 
toteutettava sisällöiltään sellaisina, että niiden positiiviset vaikutukset kilpailukykyyn voisivat 
konkretisoitua nopeasti ja täysimääräisesti.  

Hallituksen on edettävä määrätietoisesti myös ns. innovaatioboxin valmistelussa. Tämä uusi 
verokannustin auttaa kanavoimaan patenttien ja immateriaalioikeuksien tuottoja Suomeen 
mahdollisimman laajassa ja vetovoimaisessa muodossa. Kansainvälinen kilpailu näistä 
tuloista on nopeasti kiristynyt.  
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Uudet verorasitteet on haudattava selkeillä päätöksillä. Kokonaan uusilla veroilla, kuten 
windfall-vero, uraanivero tai kaivannaisvero, olisi tuotantoon ja investointeihin kielteinen 
vaikutus. Tällaiset uudet verot olisivat hallitukselta tietoinen päätös heikentää teollisuuden 
kykyä investoida ja työllistää.  

Työn	verotuksen	kiristämisestä	on	luovuttava	

Työn verotuksen kiristämisellä heikennetään Suomessa tehtävän työn kilpailukykyä ja 
houkuttelevuutta lisätä yksityisen sektorin työpaikkoja. Sillä on väistämättä työn 
kannustavuuteen kielteinen vaikutus, joka yhdessä muiden päätösten kanssa luo uusia 
tuloloukkuja. Järjestöt pitävät tätä suuntaa kielteisenä signaalina myös siksi, että tällä 
poliittisella muutoksella hallitus poikkeaa raamisopimuksen yhteydessä viitoittamastaan 
linjasta. Järjestöt pitävät perusteltuna, että hallitus peruuttaa työn verotuksen kiristämisen.     

Suomi on erittäin riippuvainen energiaintensiivisen teollisuuden menestyksestä. Tämän 
vuoksi energiaverotus on merkittävä tekijä koko teolliselle kilpailukyvylle. Vuoden alusta 
voimaan tulleella energiaveroleikkurilla on otettu tärkeä askel oikeaan suuntaan. 
Nykytasoisena jäämme kuitenkin edelleen eräistä keskeisistä kilpailijamaista jälkeen eikä 
veroleikkuri koske vielä pk-yrityksiä. Esimerkiksi Ruotsissa teollisuuden energiaverotus on 
yhä selvästi edullisempaa yrityksille. Energiaverotuksen alentamisella voitaisiin houkutella 
Suomeen investointeja mm. biotalouden, kemianteollisuuden sekä kaivosteollisuuden ja 
metallien jalostuksen korkeatasoiseen tuotantokapasiteetin lisäykseen. Se olisi tärkeä 
signaali houkuttelemaan kokonaan uudenlaisia investointeja esimerkiksi tietotekniikan 
yritysten palvelukeskuksiin ja ns. serverifarmeihin.  

Osaaminen	ja	kansainvälistyminen	ovat	menestyksen	kulmakiviä	

Kasvuyritysten onnistumiseen ja yritysten määrätietoiseen kansainvälistymiseen liittyy 
olennaisena osana rahoitustarjonnan sekä vientirahoituksen ja -takuiden riittävä ja 
kilpailukykyinen tarjonta. Näiden instrumenttien on Suomessa oltava toimivia, eivätkä ne saa 
olla yritysten kasvua ja onnistumista rajoittava pullonkaula.  

Innovaatiopolitiikka ja innovaatiorahoitus ovat olleet keskeisiä elementtejä Suomen 
kilpailukyvyssä ja kansainvälisessä menestyksessä. Yritysten haasteiden keskellä ja 
voimakkaassa rakennemuutoksessa innovaatiorahoitusta uhkaa raju tasopudotus. 
Hallituksen on elintärkeää pitää kiinni hallitusohjelmaan sisältyvästä tavoitteesta, jonka 
mukaan t&k-rahoitukseen sijoitetaan neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
Tukea on kohdennettava järkevästi verokannustimien ja TEKES:n kautta, mutta 
tukijärjestelmien uudistaminen ja virtaviivaistaminen voi myös tuottaa positiivisia vaikutuksia.   

Korkea osaaminen ja eri tehtävissä toimivien osaajien saatavuus ovat teollisen menestyksen 
kulmakiviä. Korkeatasoisten osaajien saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa on eräs 
yhteiskunnan keskeisiä kansallisia investointeja. Tämän tavoitteen varmistaminen edellyttää 
sekä kilpailukykyisiä voimavaroja että koulutuksen ja rahoitusjärjestelmien uudistamista. 
Ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten rahoituksen pitää tulevaisuudessa perustua 
selvästi valmistumiseen ja työllistymiseen, mikä ohjaa oppilaitokset ja yritykset yhä 
tiiviimpään yhteistyöhön ja työelämälähtöisen koulutuksen kehittämiseen. Tämä auttaisi 
ensimmäistä työpaikkaansa etsiviä opiskelijoita, osaavaa henkilöstöä etsiviä yrityksiä ja 
omaa menestystään rakentavia aluetalouksia.  
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Yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistuksia on vietävä eteenpäin yhteistyössä työelämän 
kanssa. Ammatillisessa koulutuksessa on luotava kannusteita oppilaitosmuotoisen 
koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja näyttötutkintojärjestelmän joustavaan ja 
tarvelähtöiseen yhdistämiseen. Oppisopimuskoulutus sopii niin nuorten kuin jo työelämässä 
olevien osaamisen kehittämiseen sekä työuran murrosvaiheiden muuntokoulutustarpeisiin. 
Leikkaukset oppisopimuskoulutuksen voimavaroista on arvioitava uudelleen.  

Osana työmarkkinoiden kehittämistä on hallituksen perusteltua jatkaa harmaan talouden 
torjuntaa. Työvoiman liikkuvuutta on edelleen edistettävä.   

Kansainvälisistä	säädöksistä	vakava	uhka	

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n päätös laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden 
alentamisesta ja siihen liittyvä EU:n rikkidirektiivi ovat tulevaisuudessa eräs merkittävimpiä 
kilpailuhaittoja suomalaiselle teollisuudelle. Osa vientiteollisuudesta kärsii vientikustannusten 
dramaattisesta noususta, osa komponenttien ja raaka-aineiden tuontikustannusten 
kohoamisesta ja osalle teollisuutta lankeaa uusia kustannuksia molemmilla tavoilla. Tilanne 
on maailman ympäristövastuullisimmalle teollisuudelle täysin kohtuuton: ympäristö- ja 
terveyshyödyt toteutuvat pääasiassa muualla ja samalla Eurooppa jaetaan erilaisiin 
kilpailukykyvyöhykkeisiin - ja suurinta laskua tarjotaan suomalaisille yrityksille.  

Suomen hallituksen pitää toimia kaikin mahdollisin keinoin rikkipäätöksen kustannusten 
täysimääräiseksi kompensoimiseksi. Keinovalikoimaan on otettava kaikki EU:n tarjoamat 
tukimahdollisuudet, joiden saamista on ajettava määrätietoisesti. Tämän lisäksi on otettava 
käyttöön kaikki kansalliset kompensaatiomahdollisuudet ennen kuin rikkidirektiivi astuu 
voimaan.   

EU:n päästökauppadirektiivi antaa jäsenmaille mahdollisuuden kompensoida 
päästökaupasta koituvia lisäkustannuksia kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tämä 
on todettu erityisen tärkeäksi ns. hiilivuotosektoreilla, jotka eivät EU:n määritelmän mukaan 
pysty globaaleilla markkinoilla sisällyttämään eurooppalaisesta päästökauppajärjestelmästä 
koituvia kustannuksia tuotteidensa hintoihin. Kompensaatiomahdollisuus on teollisuudelle 
erittäin tärkeä, koska näin voidaan ylläpitää suomalaisen työn kilpailukykyä hallinnollisista 
lisärasitteista huolimatta. Useat jäsenmaat, mm. Saksa, ovatkin jo valmistautuneet ja 
luvanneet käyttää huomattavia summia oman teollisuutensa kilpailukyvyn ylläpitämiseen.  

Suomi ei voi tässä tilanteessa vain passiivisesti seurata oman kilpailukykynsä rapautumista. 
Teollisuuden globaali rakennemuutos ei ole vain väistämätön asia vaan kehitys, johon 
Suomi voi omin päätöksin vaikuttaa. Tässä tilanteessa valtiovallan on määrätietoisesti 
ryhdyttävä kompensoimaan tulevia kilpailuhaittoja. On kansallinen etu pitää suomalaiset 
yritykset kansainvälisessä kilpailutilanteessa samalla lähtöviivalla muiden kanssa. Tämä 
vaatii budjettiriihestä selviä päätöksiä ja kirkkaita sitoumuksia.  

Ilmastopolitiikassa Suomen on perusteltua aktiivisesti edistää sitovia ja tasapuolisia 
globaaleja sopimuksia, joissa eri alueet ja maat kantavat yhteistä vastuuta. Suomen on 
ehdottomasti vastustettava EU:n päästökaupan yksipuolisia lisäkiristyksiä ja kustannuksia 
aiheuttavia säädöksiä, joilla käytännöllisesti vain parannetaan muiden alueiden kilpailukykyä. 
Maailman ympäristövastuullisin, suomalainen teollisuus ja sen työntekijät eivät ole oikeita 
tahoja maksamaan ylimääräistä laskua tuotannon siirtymisestä Euroopan ulkopuolelle.  
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Yhteenveto:	budjetilla	tuettava	Suomen	kilpailukykyä	

Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus sekä Metallityöväen Liitto, 
Paperiliitto ja TEAM edellyttävät hallituksen budjettiriiheltä positiivisia päätöksiä seuraavien 
kilpailukykyyn olennaisesti liittyvien kokonaisuuksien osalta:  

1. Koko budjettiriihen on keskityttävä teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen sekä 
luomaan edellytyksiä teollisuuden uudistumiselle ja uuden luomiselle. Sen kärkiteeman on 
oltava teollisten työpaikkojen säilyttäminen ja edellytysten luominen uusien työpaikkojen ja 
yritysten syntymiselle Suomessa.   

2. Veropolitiikan päätöksillä on määrätietoisesti parannettava Suomen toimintaympäristön 
kilpailukykyä eikä uusia verorasitteita pidä laatia. Kehysriihessä tehdyt myönteiset linjaukset 
on toteutettava ilmoitetussa aikataulussa ja vähintään ilmoitetun tasoisina.  

3. Tavoitteena on oltava yksityisen sektorin ja vientiteollisuuden työpaikkojen lisääminen 
sekä työn tekemisen kannustavuuden parantaminen. Se on terveen talouskehityksen 
edellytys Suomessa. Työn verotuksen alentaminen tukisi tätä tavoitetta.   

4. Koulutuksen rahoituskriteereiden on tuettava valmistumista ja työllistymistä. 
Ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmia on uudistettava nykyistä 
työelämälähtöisemmiksi. Hyvin toimivan oppisopimuskoulutuksen resurssit on turvattava.  

5. Innovaatio- ja yliopistorahoituksen taso on turvattava. Maailman paras osaaminen ja sen 
kansallinen rakentaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Tätä tulevaisuuden menestystekijää ei 
saa vaarantaa lyhytjänteisillä säästöillä. TEKES:n, SHOKien, VTT:n ja Suomen Akatemian 
toimintaa tulee kehittää tehtyjen selvitysten ja arviointien pohjalta.  Valtiovallan on pidettävä 
kiinni säätiöyliopistoille annetuista lupauksista.  

6. Hallituksen on pikaisesti laadittava konkreettinen ohjelma kompensoimaan kansainvälisen 
lainsäädännön vientiteollisuudelle kohdistamia ankaria lisärasituksia. Rikkidirektiivin ja 
päästökaupan kilpailuhaitta suomalaiselle työlle ja teollisuudelle on merkittävä. 
Kompensaatio on toteutettava täysimääräisenä.  

7. Hyvä ja ennakoitava lainsäädäntö luo uusia markkinoita ja avaa mahdollisuuksia. 
Hallinnollista taakkaa on vähennettävä ja lakiuudistuksilla on helpotettava nykyistä 
säädösviidakkoa. Suomesta voidaan hyvitysmaksun uudistamisella tehdä eurooppalainen 
edelläkävijä. Valtion ja muun julkisen sektorin tietohallinnon uudistaminen ja tehostaminen 
toisi miljardiluokan säästöt ja paremmat palvelut sekä kansalaisille että yrityksille.  

 

 

Kemianteollisuus ry   TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry 

Metsäteollisuus ry   Paperiliitto r.y. 

Teknologiateollisuus ry   Metallityöväen Liitto ry 


