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Valtioneuvostolle    Kannanotto 28.8.2013 
 
 
Lapin kauppakamari haluaa kiinnittää budjettiriihee n kokoontuvan Suomen hallituksen 
huomiota seuraaviin Lapin ja koko Suomen elinkeinoe lämän pohjoisen kilpailukyvyn 
kannalta tärkeisiin asioihin.  
 
Kauppakamari toivoo, että hallitus ottaisi esitetyt  näkökannat huomioon päättäessään 
valtion ensi vuoden budjetista ja lisäbudjetista se kä linjatessaan tulevia yhteiskunnan 
rakenteellisia muutoksia. 
 
Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät 
 
Ympäristökustannukset ovat nousemassa Pohjois-Suomen teollisuudelle kilpailua haittaavaksi ja 
kestämättömäksi rasitteeksi. Kuljetuskustannuksia nostava rikkidirektiivi (SECA) on tulossa 
voimaan jo runsaan vuoden kuluttua. Nyt Suomi on syyskuun alkupäivinä päättämässä Itämeren 
suojelukomissio HELCOMin puitteissa typenoksidipäästöjen rajoittamista (NECA) Itämerellä 
koskevan, Kansainväliselle merenkulkujärjestölle (IMO) jätettävän hakemuksen aikataulusta. 
Suomen tällä hetkellä tukemalla nopeimmalla mahdollisella aikataululla uusien alusten 
typpipäästöjä olisi vähennettävä 80% jo vuoden kuluttua rikkidirektiivin voimaantulosta 1.1.2016. 
 
Rikkidirektiivin aiheuttamat lisäkustannukset Suomen teollisuudelle ja niiden vaikutukset 
kilpailukykyyn ovat vasta arvioita. Hallitus ei ole vielä tehnyt konkreettisia ja vaikuttavia 
rikkidirektiivin kompensaatioihin liittyviä päätöksiä. Kaikista voimakkaimmin lisäkustannukset 
vaikuttavat Pohjois-Suomen teollisuuden kilpailukykyyn, jota jo nyt rasittavat viimeaikaiset energian 
ja polttoaineiden hintoja korottaneet päätökset. 
 
Outokumpu Oyj:n Tornion terästehtaan tuotantoketjuun kohdistuvat yksipuoliset 
ympäristökustannukset ovat jo ilman NECA- hankettakin noin 45 % palkkakustannuksista (55-60 m 
€). Näistä yksipuolisista kustannuksista suurimmat ovat EU-päästökaupan lisälasku sähkön 
hinnassa ja laivojen rikkipäästöjen (SECA) vähentämiskustannukset laivarahdeissa. NECA- hanke 
toisi toteutuessaan uuden, arviolta 4-6 miljoonan euron vuosittaisen lisäkustannuksen. Nämä 
kustannukset kohdistuvat yksipuolisesti Tornioon eikä niitä ole yhtiön globaaleilla kilpailijoilla. Myös 
pohjoisen metsäteollisuuteen kohdistuu samat lisäkustannukset, jotka heijastuvat myös alueen 
kasvavaan pk-teollisuuteen heikentäen niiden kilpailukykyä. 
 
Kysymys on myös Suomen elinkeinoelämän kannalta merkittävästä asiasta. Vuonna 2012 Lapin 
teollisuusyritysten liikevaihto oli 4.7 miljardia euroa ja viennin arvo noin 3.5 miljardia euroa. 
Teollisuudella on Lapissa toimialoista kaikkein suurin vaikutus työllisyyteen. Teollisuuden 
työntekijämäärä oli viime vuonna 8050 työntekijää ja toimialan välillinen työllisyysvaikutus on 
moninkertainen. Pelkästään Outokumpu työllistää suoraan noin 2300 työntekijää ja välillisesti koko 
Suomessa 7000-8000 henkilöä.  
 
NECA- hanke on myös lähtökohdiltaan vanhentunut ja koko laivaliikenteen vaikutukset Itämeren 
typpikuormitukseen on vain 1.5 %. Lisäksi sen vaikutuksia teollisuuden kilpailukykyyn ei ole 
selvitetty riittävästi. Hanketta perustellaan sen positiivisilla vaikutuksilla suomalaiseen 
telakkateollisuuteen ja laivanrakennusteknologiaan. Perustelu on täysin absurdi tilanteessa, jossa 
Suomen heikkenevä kilpailukyky saattaa pahimmassa mahdollisessa tapauksessa lopettaa koko 
toimialan Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön on pystyttävä 
tarkasti arvioimaan NECA- hankkeen kustannuksia lisäävät vaikutukset elinkeinoelämälle.  Muilla 
perusteilla tehtävät päätökset ovat vahingollisia Suomelle. 
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Esitys toimenpiteeksi: 
Hallituksen on puuttuvien kansantaloudellisten selv itysten ja vähäisen ympäristöedun 
vuoksi irtisanouduttava NECA- hankkeesta ja esitett ävä sen lykkäämistä tulevaisuuteen. 
 
Lapin kauppakamari on myös huolestunut ympäristömääräysten ylitulkinnan ja 
ympäristölainsäädännön uudistamisen vaikutuksesta Pohjois-Suomen elinkeinoelämän 
kilpailukykyyn. Hidas lupamenettely heikentää etenkin Lapin asemaa investointikohteena. Tällä 
hetkellä Lapissa on käsittelyssä useita kaivosten lupapäätöksiin perustuvia valituksia, joissa 
valittajana on valtion viranomainen tai siihen rinnastettava toimielin. Suurimmat ongelmat liittyvät 
Sodankylässä Sakatin kaivoshankkeeseen ja kaivosyhtiön Viiankiaapaa koskeviin 
etsintälupahakemuksiin. Edellä mainitun hankkeen yhteydessä on tullut esille myös Naturaan 
kuuluvan Viiankiaavan kohdalla keskustelu mahdollisuudesta ottaa poikkeusluvalla alue 
kaivosteollisuuden käyttöön. Korkeat ympäristöviranomaiset ovat luonnonsuojelijoiden tuella 
kiistäneet lainmukaisen mahdollisuuden tai pitäneet sitä käytännössä täysin mahdottomana, vaikka 
laki sallii tämän mahdollisuuden valtioneuvostolle. 
 
Ympäristönsuojelulain uudistamisen yhteydessä on yhdeksi painopisteeksi suunniteltu ottaa 
luontoarvojen mukaan ottaminen uuteen lakiin. Mikäli luontoarvopykälä otettaisiin mukaan uuteen 
lakiin, se hidastaisi ja vaikeuttaisi yritysten lupaprosesseja. Tämän hetken tilanteessa vaara myös 
tämän kohdan yliarviointiin on enemmän kuin ilmeinen. 
 
Esitys toimenpiteiksi: 
Valtioneuvosto edellyttää, että vastuuministeriöt s elkeyttävät mm. ELY-keskuksen ja 
Metsähallituksen rooleja ympäristölupia koskevissa valitusprosesseissa. Kaivoslupien 
osalta TUKESin johtama lupamenettely tulee selkeytt ää viranomaisyhteistyön osalta 
sellaiseksi, että eri viranomaisten ei tarvitse eik ä yksittäisten virkamiesten ole syytä valittaa 
valmiista päätöksistä. Yleisesti kaikkia ympäristöl upien menettelyprosesseja on 
nopeutettava ja ympäristöhallintoon on ohjattava ri ittävät resurssit. Naturaa koskevan lain 
poikkeusmenettelyn tulkintaa on Suomessa selkeytett ävä, jotta viranomaisten, 
elinkeinoelämän ja tavallisten kansalaisten käsitys  asiasta tulee lain mukaiseksi. 
Ympäristönsuojelulain uudistus toteutetaan ilman lu ontoarvopykälän mukaan ottamista 
uuteen lakiin.   
 
Suomen uusi Arktinen strategia julkistettiin 23.8.2013. Uusi strategia on entistä konkreettisempi ja 
siinä arktisen alueet ja arktinen liiketoiminta määritellään entistä selkeämmin tärkeiksi koko 
Suomelle. Lisäksi valtioneuvoston jo syksyllä 2012 määrittelemän linjauksen mukaan koko Suomi 
on arktinen maa. Arktisen alueen kehitys ja mahdollisuudet nähdään osana Suomea eikä enää 
alueellisena tai aluepoliittisena pohjoisinta Suomea koskevana asiana. 
 
Kauppakamarin mielestä hallituksen linjaukset ovat oikeita ja uusi strategia antaa erinomaisen 
pohjan sekä pohjoisen että koko Suomen elinkeinoelämälle kehittää kilpailukykyään arktisessa 
liiketoiminnassa. Strategiassa on myös selkeät esitykset Suomen pohjoisen toimintaympäristön 
kehittämiseksi. Moni esitetyistä etenkin liikennejärjestelmiin liittyvistä hankkeista on pohjaltaan 
laaja ja toteutukseltaan pitkäkestoinen, siksi niiden käynnistäminen mahdollisimman pian on hyvin 
tärkeää. 
 
Esitys toimenpiteiksi: 
Hallitus käynnistää mitä pikimmiten Suomen uuden Ar ktisen strategian esittämistä 
hankkeista seuraavat: arktisen liiketoimintapotenti aalin selvityshanke, Suomen pitkän 
aikavälin suunnittelu Jäämeriyhteyksien kehittämise lle, tehostetaan yhteistyötä Norjan 
kanssa Barentsin alueen liikennestrategiassa, kehit etään EU:n pohjoisia rajat ylittäviä 
runkoyhteyksiä huomioon ottaen Norja sekä paranneta an matkailuelinkeinon tarpeiden 
mukaisesti Lapin saavutettavuutta.  
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Nykyisessä suhdanne- ja kilpailutilanteessa kiristynyt energiaverotus heikentää erityisesti Pohjois-
Suomen teollisuuden asemaa. Erityisesti suunnitteilla oleva ns. windfall- vero on teollisuuden 
kilpailukyvyn kannalta vahingollinen ja siitä tulisi budjettiriihen yhteydessä luopua. 
 
Turpeen verotus ja sen kiristäminen sekä mahdollinen kielto on erityisesti Pohjois-Suomen 
metsäteollisuuden kilpailukykyä heikentävä asia. Metsäteollisuus käyttää turvetta oman 
tuotantojätteensä kanssa teollisuuslaitostensa energian tuotannossa. Rikkidirektiivin nostamien 
kuljetuskustannusten lisäksi turpeen käytön verotuksen lisääminen saattaa olla kilpailukyvyn 
kannalta liikaa ja voi pahimmillaan johtaa pohjoisessa tuotannon supistuksiin.  
 
Esitys toimenpiteiksi: 
Hallitus tukee toimillaan Suomen omavaraista energi atuotantoa ja luopuu vuodelle 2014 
esitetystä ns. windfall-verosta sekä ryhtyy selvitt ämään turpeen verotuksen porrastamista 
siten, että veroprosentti olisi pienempi Pohjois-Su omessa kuin vesistöongelmien 
vaivaamilla eteläisemmillä alueilla. Hallitus selvi ttää myös mahdollisuuksia saada turve 
kansalliseksi kokonaan uusiutuvaksi energiamuodoksi . 
 
Valtion ensi vuoden budjetti 
 
Lapin kauppakamari haluaa vielä kerran kiinnittää hallituksen huomiota Lapin matkailun kannalta 
merkittävään edustuskulujen verovähennysoikeuteen. Kauppakamari, Lapin liitto ja Lapin yrittäjät 
lähettivät pääministerille, valtiovarainministerille ja työ- ja elinkeinoministerille kannanoton, jossa 
painavin perustein esitettiin, että hallitus luopuu esityksestään poistaa edustuskulujen 
verovähennysoikeus.  
 
Kannanotossa perusteltiin vähennysoikeuden poistamisen negatiivisia vaikutuksia pohjoisen 
matkailulle muun muassa tehdyllä kyselyllä, jossa lähes kolmasosa yrityksistä lopettaisi Lappiin 
suuntautuvat seminaarimatkat ja yli puolet supistaisi niitä voimakkaasti. Arvioitu vaikutus alan 
työllisyyteen olisi suuri, Lapista poistuisi noin 340 työpaikkaa ja vaikutus leviäisi myös kauppaan ja 
muihin palveluihin. Lisäksi vähennysoikeuden poistamisen vaikutus verokertymään olisi 
negatiivisiin vaikutuksiin verrattuna minimaalinen. 
 
Valtiovarainministeriön esityksessä vuoden 2014 budjetiksi on useita pohjoisen kannalta positiivisia 
esityksiä. Kuljetustuen jatkaminen vuoteen 2017 on hyvä esimerkki, joskin tuen säätäminen 
pysyväksi ja tukisumman nostaminen kohonneita kuljetuskustannuksia vastaavaksi olisi järkevää. 
Tämä varsinkin siksi, etteivät kuljetustuella poistettavat etäisyyshaitat häviä pitkänkään aikajakson 
kuluessa. Esitys LNG- terminaalien tukemisesta on myös positiivinen asia. Parhaillaan suunnitteilla 
oleva Outokumpu Oyj:n, Rautaruukki Oyj:n ja ruotsalaisen LKAB:n yhteishanke LNG-terminaalin 
rakentamisesta Tornioon on potentiaalinen tuen saaja. Tämän tuen kautta otetaan myös 
ensimmäiset linjaukset rikkidirektiivin aiheuttamien kustannusten kompensoimiseksi. Se yksin ei 
kuitenkaan riitä, vaan hallituksen tulisi jo ensi vuoden budjetin yhteydessä päättää väylämaksujen 
poistamisesta. Sillä olisi selvä ja suora teollisuuden kuljetuskustannuksia vähentävä vaikutus. 
Myös kuljetustuen kehittäminen voisi tuoda saman edun etenkin pk-yrityksille. 
 
Esitys toimenpiteiksi: 
Hallitus luopuu suunnitelmastaan poistaa yritysten edustuskulujen vähennysoikeus. 
Lisäksi hallitus poistaa väylämaksut rikkidirektiiv in aiheuttamien lisäkustannusten 
kompensoimiseksi sekä säätää kuljetustuen pysyväksi  ja korottaa tukisummaa vastaamaan 
nykypäivän todellisia kustannuksia . 
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Valtion toinen lisäbudjetti vuodelle 2013 
 
Viime viikolla julkistetussa valtion lisäbudjettiesityksessä on oikeansuuntaisia esityksiä, joiden 
kohdistuminen myös Lappiin on varmistettava. Esitys perustienpidon 25 miljoonan määrärahasta 
on oikeansuuntainen, mutta nykytilanteessa ehkä vähäinen. Esityksen mukaan sitä voidaan 
käyttää sekä teiden että siltojen perusparannukseen. Rekkojen akselipainot ovat nousemassa 76 
tonniin ja Lappiin on tulossa Inarin ja Rovaniemen välille jopa 100 tonnin kokeilurekkoja. 
Lisäbudjetin määrärahoista on osa suunnattava Rovaniemeltä pohjoiseen menevän nelostien 
siltojen parantamiseen, jotta ne kestäisivät raskaiden jättirekkojen rasitukset. Tällöin hanke tukisi 
ensi vuoden budjetissa olevaa VT4:n Rovaniemen kohdan uudistamista parhaalla mahdollisella 
tavalla. 
 
Lisäbudjetin suurin menoerä on Finavian pääomittaminen 200 miljoonalla eurolla tavoitteena 
käynnistää miljardin euron investointi Helsinki-Vantaan lentokentällä. Esityksen yhteydessä 
valtiovarainministeri vihjaisi tämän vaikuttavan positiivisesti myös maakuntakenttien kehittämiseen. 
Finavian Suomen lentoliikennestrategian laatimiseen liittyvässä selvityksessä lentokenttien valtion 
tuki ei hoidu pelkästään suomalaisella poliittisella päätöksenteolla, vaan myös EU:lla on siihen 
omat näkemyksensä. Finavian johto on todennut Lapin lentokenttien täyttävän tuen edellyttämät 
vaatimukset. Hallituksen tulisi lisäbudjetin yhteydessä 200 miljoonan pääomituksesta Finavialle 
päätettäessä linjata Lapin lentokenttien jatko samaan yhteyteen Helsinki-Vantaan miljardihankkeen 
kanssa.  
 
Esitys toimenpiteiksi: 
Hallitus suuntaa rekkaliikenteen lisääntymisen ja 1 00 tonnin akselipainon kuormituksen 
johdosta osan lisäbudjetin tiemäärärahoista VT4:n s iltojen vahvistamiseen Rovaniemen ja 
Inarin välillä. Hallitus päättää Lapin lentokenttie n säilymisestä ja kehittämisestä 
lisäbudjetissa Finavian määrärahan yhteydessä . 
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