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1. Johdanto

M

etsäklusterin merkitys Suomen kansantaloudessa on säilynyt suhteellisen vakaana vii* Haluamme kiittää tutkimukseen osallistuneita vastaajia

lämpimästi. Työn empiirinen osa perustuu MMM Hanna
Takkusen pro gradu -työhön. Erityiskiitokset hänelle työn
toteuttamisesta. Lisäksi Puuvarojen käyttömahdollisuudet
(PUV) – tutkimusohjelman koordinaattori MMM Harri
Hänninen antoi työhömme kannustavia kommentteja.

meisen neljän vuosikymmenen aikana. Metsäteollisuuden osuus teollisuusuotannon arvosta
on runsaat 20 ja bruttokansantuotteesta 5 prosenttia (Lammi 2000). Vuonna 1998 tuotannon
kokonaisarvo oli 107 mrd. markkaa.
Osana voimakasta globalistumista myös
metsäteollisuus keskittyy voimakkaasti, minkä
seurauksena tuotantoyksiköiden koot kasvavat.
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Taulukko 1. Metsäteollisuusyritysten liikevaihto vuonna 1998. (Metsäteollisuus ry. 1999)
Eurooppa
Stora Enso
UPM Kymmene
SCA
Jefferson Smurfit Group
Metsä-Serla and U.K. Paper
Assidomän
Arjo Wiggins Appleton
Modo
Norske Skog
Ahlström

milj. USD
9567
8064
7544
4062
3347
3036
2875
2404
1970
1600

Suomi on liittynyt Euroopan yhteiseen valuuttajärjestelmään, mikä poisti metsäteollisuuden
valuuttariskit EU:n sisällä. Itä-Euroopan taloudelliset rakenteet ja infrastruktuuri uudistuvat.
Ympäristövaatimusten kohteet ovat laajentuneet tuotteista ja tuotantolaitoksista koskemaan nyt myös metsää ja metsätalouden kestävyyttä. Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla
kiristyy jatkuvasti.
Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat kasvaneet liikevaihdoltaan Euroopan suurimmiksi
(taulukko 1). Koko maailmankin mittakaavassa
Stora Enso on neljänneksi suurin. Uusia kumppaneita etsitään myös koko ajan. Samalla suomalainen metsäteollisuus on laajentanut toimintaansa ulkomaille, pääasiassa Eurooppaan. Viimeisen parin kolmen vuoden aikana metsäteollisuus on investoinut voimakkaasti myös Suomeen. Suurimpia investointeja vuosina 1995–98
ovat olleet uuden Metsä-Rauman sellutehtaan
rakentaminen sekä Stora Enson Oulun hienopaperitehtaan, UPM-Kymmenen Lappeenrannan ja Metsä-Botnian Joutseno Pulpin sellutehtaiden laajennukset. Merkittäviä ovat myös
Imatraa koskevat Stora Enson ja Joutsenoa koskevat Metsä-Botnian investointipäätökset.
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Koko maailma
International Paper and Union Camp
Kimberly-Clark
Weyedhaeuser
Stora Enso
Georgia-Pasific
Nippon Paper
Smurfit-Stone Container
UPM-Kymmene
Oji Paper
SCA

milj. USD
24003
12298
9594
9567
8890
8597
8199
8064
7870
7544

Puu- ja paperituotteiden kulutus kasvaa tulevina vuosina 1–4 prosenttia vuodessa (FAO
1997). Kasvava kysyntä antaa mahdollisuuksia
metsäteollisuuden tuotannon laajentamiselle
myös Suomessa. 1990-luvulla metsäteollisuuden kotimaisen raakapuun käyttö on lisääntynyt 45 miljoonasta 55 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Tuontipuuta on käytetty jo yli
10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa (Metsätilastollinen vuosikirja 1998). Metsäteollisuusyritysten odotetaan investoivan noin 6–8 miljardia markkaa vuodessa tehtaiden uusimiseen ja
korjaamiseen vuoteen 2010 mennessä. Metsäteollisuuden vuotuinen puunkäyttö lisääntyy
noin 10 miljoonaa kuutiometriä (Kansallinen
metsäohjelma 1999).
Metsäteollisuuden toiminnan lisääntynyt
kansainvälistyminen ja globalistuminen sekä
rakennemuutosten kautta tapahtunut yrityskokojen kasvu on lisännyt yritystasolla merkittävästi toiminnan suunnittelun, kuten investointien vaikeutta. Yrityskoon suurentuessa on kokonaisuuksia toisaalta jaettu tuotannollisten,
liiketoiminnallisten, maantieteellisten tai muiden kriteerien perusteella pienempiin yksiköihin. Tavoitteena on ollut mm. toiminnan jous-
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tavuus, päätöksenteon nopeutuminen, synergiaetujen hakeminen ja viime kädessä myös kilpailutilanteiden parempi hallinta.
Rakennemuutokset ja strategiset valinnat
sekä niihin liittyvät suuret pääomasijoitukset
osoittavat, että toimialalla vallitsee vahva usko
paperin tulevaisuuteen viestinnän kentässä.
Mutta menestyminen kilpailussa on edellyttänyt ydinosaamiseen ja ydintuotteisiin keskittymistä. Rakennemuutosten seurauksena yritykset ovat järkiperäistäneet liiketoimintaa keskittymällä ydinosaamiseensa ja näihin perustuviin
tuotteisiin ja palveluihin.
Yrityskokojen kasvaessa myös suomalaisten
metsäteollisuusyhtiöiden markkina-alueet ovat
määrää haettaessa laajentuneet. Asiakas- ja loppukäyttäjälähtöisyyden vuoksi kasvavaa tuotantoa on siirretty lähemmäksi asiakkaita ja samalla parannettu paikallista palvelua. Toiminta on yhä enemmän maailmanlaajuista sekä
tuottaja- että asiakaspäässä. Yhtiöt ovat tavoitelleet parempaa kannattavuutta ja terveempiä
taserakenteita.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää metsäteollisuuden ulkoisen toimintaympäristön vaikutus investointien suuntautumiseen
joko Suomeen tai ulkomaille. Metsäteollisuuden johdolle ja keskijohdolle suunnatulla kyselytutkimuksella kartoitetaan metsäteollisuuden toimintaympäristön tekijöiden painoarvot
investointipäätöksiin AHP-päätösanalyysimenetelmällä.

2. Aineisto ja tutkimusmenetelmä
Postikyselyn perusjoukon muodostivat puuta
raaka-aineena käyttävät suomalaiset metsäteollisuusyritykset ja tulosyksiköt. Kyselylomake
lähetettiin talvella 1997 kahdellesadalleviidelletoista metsäteollisuusyritykselle tai tulosyksi-

kölle. Rekisterinä käytettiin The Finnish Paper
and Pulp Directory 1994–95 julkaisua sekä
Suomen sahat ry:n jäsenrekisteriä. Kyselylomake lähetettiin kaikille yli 5000 kuutiometriä
vuodessa puuta käyttäville tuotantolaitoksille.
Vastausprosentiksi muodostui 31. Vastanneista 38 edusti mekaanista ja 28 kemiallista metsäteollisuutta. Kyselyyn vastanneet olivat tuotantoyksiköiden toimitus-, kehitys-, talous- tai
tehtaanjohtajia. Vastauksia tulkittaessa on huomattava, että konsernitason päätöksentekijät
eivät kuuluneet kyselyn kohderyhmään. Suuryrityksissä merkittävät investoinnit ratkaistaan
konsernitasolla. Tulokset edustavat tuotantoyksikkötasolla vallinnutta näkemystä investoinneista.
Investointipäätöksiin vaikuttavien tekijöiden painoarvot määritettiin analyyttisellä hierarkiaprosessilla (AHP) (Saaty 1977, 1980),
jota on käytetty mitä moninaisimpiin päätöksentekotilanteisiin (Kangas 1992, 1993, Pesonen 1995, Kurttila ym. 2000). Menetelmän vaiheet ovat:
1. Päätöshierarkia konstruoidaan jakamalla
päätösongelma päätöselementteihin ja määrittämällä niiden väliset suhteet.
2. Hierarkian kaikilla tasoilla tehdään parittaiset vertailut: Päätöselementtien tärkeyksiä
tai päätösvaihtoehtojen hyvyyksiä tarkastellaan sen ylemmällä tasolla olevan päätöselementin suhteen, johon ne viittaavat.
3. Pareittaisten vertailujen perusteella estimoidaan päätöselementtien suhteelliset painoarvot matriisilaskennan keinoin.
4. Päätösvaihtoehtojen kokonaisvaltaiset tärkeydet lasketaan vaiheessa 3 estimoitujen
suhteellisten painoarvojen avulla.
Tutkimuksen päätöshierarkia on esitetty
kuvassa 1.
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Kuva 1. Metsäteollisuuden ulkoisen toimintaympäristön tekijät päätöshierarkiassa.

Vastaajia pyydettiin ensin vertaamaan taloudellista toimintaympäristöä, tuotannontekijäoloja,
kysynnän kehittymistä markkinoilla ja muita
investointipäätöksiin vaikuttavia tekijöitä pareittain keskenään. Sen jälkeen heitä pyydettiin
vertaamaan jokaisen päätekijän alatekijöitä pareittain suhteessa ylempään päätekijään. Lopuksi heitä pyydettiin vielä vertaamaan kolmea
investointistrategiavaihtoehtoa kunkin alakriteerin näkökulmasta. Tehtyjen vertailujen perusteellla saatiin selville investointipäätöksiin
vaikuttavien tekijöiden painoarvot sekä investointien suuntautumisen keskinäinen tärkeysjärjestys.
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3. Tulokset
Selkeästi keskeisimmäksi investointipäätökseen
vaikuttavaksi tekijäksi osoittautui arvioitu kysyntäkehitys markkinoilla (taulukko 2). Toiseksi keskeisimpiä olivat tuotannontekijät ja kolmantena taloudellinen toimintaympäristö.
Tuotannontekijöistä merkittävimpänä pidettiin
puu- ja pääomahuollon toimivuutta. Kemiallisessa metsäteollisuudessa energia-, puu- ja pääomahuolto olivat lähes yhtä tärkeitä. Mekaanisessa metsäteollisuudessa tuotannontekijäoloilla arvioitiin olevan enemmän vaikutusta investointipäätöksissä kuin kemiallisessa metsäteol-
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Taulukko 2. Investointistrategiaan vaikuttavien tekijöiden painoarvot mekaanisessa ja kemiallisessa metsäteollisuudessa AHP-menetelmällä. Suluissa painoarvojen keskihajonta.
Investointipäätökseen vaikuttava tekijä

Kaikki

Mekaaninen

Kemiallinen

Taloudellinen toimintaympäristö
– EMU- jäsenyys ja sen vaikutukset
– muu poliittinen päätöksenteko

0,17 (0,15)
0,46 (0,27)
0,54 (0,27)

0,19 (0,15)
0,48 (0,27)
0,52 (0,27)

0,15 (0,13)
0,45 (0,27)
0,55 (0,27)

Tuotannontekijäolot
– puuhuolto
– energiahuolto
– pääomahuolto
– työvoiman saatavuus

0,21 (0,14)
0,40 (0,21)
0,18 (0,16)
0,28 (0,14)
0,15 (0,12)

0,23 (0,15)
0,51 (0,14)
0,10 (0,06)
0,27 (0,15)
0,13 (0,07)

0,18 (0,10)
0,24 (0,20)
0,29 (0,19)
0,29 (0,14)
0,18 (0,16)

Kysynnän kehitys markkinoilla
– kysyntä perinteisten tuotteiden markkinoilla
– kysyntä ekomerkittyjen tuotteiden markkinoilla

0,48 (0,18)
0,70 (0,24)
0,30 (0,24)

0,42 (0,19)
0,71 (0,24)
0,29 (0,24)

0,55 (0,13)
0,68 (0,24)
0,32 (0,24)

Muut tekijät

0,14 (0,11)

0,15 (0,14)

0,13 (0,10)

Ylimmän tason vertailujen (taloudellinen toimintaympäristö, tuotannontekijäolot, kysynnän kehitys markkinoilla sekä muut tekijät) CR:n keskiarvot olivat 0,23, 0,27 ja 0,17 koko aineistolle, mekaaniselle metsäteollisuudelle sekä kemialliselle metsäteollisuudelle. Tuotannontekijäoloja koskevien vertailujen CR:n keskiarvot
olivat 0,19, 0,15 ja 0,18 vastaavasti.

lisuudessa. Vastausten hajonnat olivat suurehkoja.
Jaettaessa kysynnän kehitys markkinoilla
perinteisten tuotteiden kysynnän kehittymiseen ja ekomerkittyjen tuotteiden kysynnän
kehittymiseen havaittiin sekä mekaanisen että
kemiallinen metsäteollisuuden asettavan perinteisten tuotteiden kysynnän kehittymisen tärkeimmäksi investointipäätöksiin vaikuttavaksi
tekijäksi. Perinteisten tuotteiden kysyntään
verrattuna ekomerkittyjen tuotteiden kysynnän
kehityksellä arvioitiin olevan mekaanisessa
metsäteollisuudessa melko vähäinen merkitys
investointipäätösten kannalta. Kemiallinenkaan metsäteollisuus ei arvostanut ekomerkittyjen tuotteiden kysynnän kehittymistä korkealle investointipäätösten kannalta.
Kyselyn tulosten perusteella suomalaisen
metsäteollisuuden investointien painopiste

näyttäisi säilyvän Suomessa (kuva 2). Mekaaninen metsäteollisuus piti Suomeen investoimista selkeästi mieluisimpana investointistrategiana. Kyselyyn osallistuneista mekaanisen
metsäteollisuuden yrityksistä 95 prosenttia oli
sitä mieltä, että kaikkien investointipäätökseen
vaikuttavien kriteerien kannalta investoiminen
Suomeen on mieluisin investointistrategia.
Mekaanisen metsäteollisuuden yrityksistä vain
kolme prosenttia piti ulkomaille investoimista
parempana vaihtoehtona ja kaksi prosenttia
katsoi parhaaksi olla investoimatta lainkaaan.
Myös kemiallinen metsäteollisuus koki kotimaahan investoimisen parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Tosin se suhtautui huomattavasti
myönteisemmin ulkomaille investoimiseen
kuin mekaaninen metsäteollisuus. Neljä prosenttia kemiallisen metsäteollisuuden yrityksistä piti parhaana strategiana olla investoimatta
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Kuva 2. Metsäteollisuuden investointien suuntautuminen kotimaahan ja ulkomaille.

lainkaan. Myös neljä prosenttia vastaajista arvioi strategiavaihtoehdot yhtä mieluisiksi.
Vajaa 50 prosenttia mekaanisen metsäteollisuuden vastaajista uskoo investointien lisääntyvän seuraavan 10 vuoden aikana (kuva 3a).
Toisaalta yli 30 prosenttia arvelee investointien
vähenevän merkittävästi tai jonkin verran. Mekaanisen metsäteollisuuden investointien kotimaisuusasteen uskotaan pysyvän jatkossakin
vahvana, sillä noin 30 prosenttia ennusti kotimaan investointien pysyvän entisellä tasollaan
ja yli 40 prosenttia uskoi kotimaan investointien kasvavan seuraavan 10 vuoden aikana. Tarkasteltaessa mekaanisen metsäteollisuuden ulkomaan investointien tulevaa kehitystä hieman
yli 60 prosenttia vastanneista uskoi niiden pysyvän entisellä tasolla ja vajaat 20 prosenttia
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arveli niiden lisääntyvän merkittävästi tai jonkin verran.
Samoin kuin mekaaninen metsäteollisuus,
myös kemiallinen metsäteollisuus uskoo investointien kasvavan tulevaisuudessa (kuva 3b).
Kasvun muodostavat kemiallisessa metsäteollisuudessa ulkomaiset investoinnit, sillä yli 60
prosenttia vastanneista arvioi niiden lisääntyvän merkittävästi tai jonkin verran. Sen sijaan
kotimaisten investointien uskottiin vähenevän
seuraavan 10 vuoden aikana.

4. Tulosten tarkastelu
Kansallisen metsäohjelman (1999) tavoitteena
on nostaa kotimaisen ainespuun hakkuukertymä 63–68 miljoonaan kuutiometriin. Hakkuu-
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Kuva 3a. Arvio mekaanisen metsäteollisuuden investointien kehittymisestä.

Kuva 3b. Arvio kemiallisen metsäteollisuuden investointien kehittymisestä.
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kertymän lisääminen edellyttää sitä, että metsäteollisuuden toimintaedellytykset Suomessa
säilyvät hyvinä. Tärkeimpien asioiden joukossa ovat kilpailukykyinen sähkön hinta, tieverkoston kunnossapito ja puumarkkinoiden toimivuus. Metsäteollisuustuotteiden jalostusarvoa voidaan nostaa eniten mekaanisessa metsäteollisuudessa.
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että selvästi tärkein investointeihin vaikuttava tekijä
oli kysynnän kehitys markkinoilla. Toiseksi
suurin painoarvo investointipäätöksissä oli kotimaisilla tuotannontekijäoloilla ja niiden kehittymisellä ja kolmanneksi suurin taloudellisella
toimintaympäristöllä. Vähiten tärkeimmäksi
koettiin muut yrityksen sisäiset sekä ulkoiset
investointipäätökseen vaikuttavat tekijät.
Tuotannontekijöistä merkittävimpänä pidettiin mekaanisessa metsäteollisuudessa puuhuoltoa ja pääomahuollon toimivuutta. Mekaaninen metsäteollisuus ei katso energiahuollolla ja työvoiman saatavuudella olevan niin suurta merkitystä investointipäätöksiä tehtäessä
kun taas kemiallisen metsäteollisuuden piirissä juuri energiahuollon toimivuutta pidettiin
tärkeimpänä tekijänä investointipäätösten kannalta. Erittäin merkittävä rooli kemiallisen metsäteollisuuden investointipäätöksissä oli myös
pääomahuollolla. Tutkimuksen tulosten mukaan investointien painopiste olisi edelleen
Suomessa. Mekaanisen metsäteollisuuden korkea raaka-ainesidonnaisuus pitää investoinnit
edelleen kotimaassa, jonne valtaosa sijoituksista tehdään jatkossakin. Tätä puoltaa puuhuollon toimivuuden saama suuri painoarvo mekaanisen metsäteollisuuden investointipäätöksissä. Kemiallinen metsäteollisuus suhtautuu
myönteisemmin ulkomaille investoimiseen ja
siitä noin kolmasosa valitsi ulkomaisia investointeja puoltavan strategian.
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Tutkimusten vaikeutena oli investointeihin liittyvän aihepiirin arkaluontoisuus, mikä oli syy
myös alhaiseen vastausprosenttiin. Yritykset
suhtautuivat varauksellisesti investointejaan
koskevan tiedon luovuttamiseen ja julkistamiseen. Ongelmana oli myös otannan suunnittelu ja erityisesti kyselyn suuntaaminen oikeille
henkilöille. Tämä tutkimus kohdistettiin yritysten tulosyksiköiden strategisista päätöksistä
vastaaville henkilöille, mikä ei kaikissa tapauksissa ollut oikea lähde investointipäätöksiä selvitettäessä. Investointipäätökset tehdään erityisesti kemiallisessa teollisuudessa konsernitasolla ja niissä ratkaiseva merkitys on yhtiön omistajilla. Konsernin johtaja on avainasemassa investointipäätöksiä tehtäessä, mutta lopulliset
päätökset tehdään yhtiön hallituksessa.
Investointipolitiikka vaihteli yrityksittäin
merkittävästi. Toisissa yrityksissä investointipäätökset tehtiin itsenäisesti tulosyksiköittäin
kun taas toisissa keskitetysti organisaation
ylemmällä tasolla. Kyselyn suorittaminen henkilökohtaisin haastatteluin olisi ilmeisesti helpottanut kyselyn suuntaamista oikeille henkilöille ja näin ollen myös nostanut vastausprosenttia postikyselyllä saadusta 31 prosentista.
Lisäksi AHP-menetelmällä toteutettu analyysi
toimii paremmin, kun se suoritetaan vuorovaikutustilanteessa postikyselyn sijaan. Näin vältytään väärinymmärryksiltä ja varmistetaan kysymysten oikea tulkinta.
Kysely toteutettiin keväällä 1997. Tilanne
Suomen metsäteollisuudessa on muuttunut
voimakkaasti kyselyn toteuttamisen jälkeen.
Esimerkiksi UPM-Kymmenestä n. 50 % on ulkomaisten sijoittajien hallinnassa. Kyselyn tuloksiin vaikuttava tekijä oli myös todennäköisesti senaikainen metsäteollisuuden suhdannevaihe. Pääomahuolto ei liene nykyään investointien ongelma parantuneiden taserakentei-
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den ansiosta. Korvaus- ja uusinvestointeja tulee edelleen Suomeen mutta akvisitioiden kautta mennään suurella todennäköisyydellä edelleen ulkomaille eli kansainvälistyminen ja siihen liittyvä laajeneminen tapahtuu mieluummin yritysostojen kautta kuin uusinvestoinneilla. Aasia ja Pohjois-Amerikka ovat metsäteollisuutemme todennäköisiä investointikohteita
tulevaisuudessa.
Metsäteollisuuden keskittyminen tulee
edelleen jatkumaan. Suomen metsäteollisuusyritykset ovat vahvistaneet taseitaan, ja vakavaraisuus lähestyy jo kilpailijamaita. Kehitys on
myönteistä, sillä EMU-jäsenyyden myötä poistui mahdollisuus devalvoinnein parantaa hintakilpailukykyä. Tuotantokoneisto on uutta ja
hyvässä kunnossa. Lisäksi Suomen metsäteollisuuden tuotantorakenne on edullinen markkinoiden ennustetun kehityksen kannalta.
Ympäristökysymyksiin on myös reagoitu hyvin. Merkittävänä huolena metsäteollisuudella on kuitenkin energian tarjonta- ja hintakehitys.
Nykyisellä tuotantokapasiteetilla ja päätetyillä investoinneilla teollisuuden raakapuun
kokonaistarve nousee ainakin huippusuhdanteissa 65 miljoonaan kuutiometriin vuodessa jo
vuosituhannen vaihteessa. Metsäteollisuuden
mukaan kotimainen puuntarjonta voi muodostua ongelmaksi, mikä rajoittaa investointihalukkuutta.
Vaikka metsäsektori on nopeasti rinnalle
nousseen tietoteknologian ohella Suomen kansantalouden selkäranka, eivät metsäteollisuuden investoinnit Suomeen ole enää itsestäänselvyys. Kustannussyistä saattaa olla perusteltua investoida Keski-Eurooppaan, PohjoisAmerikkaan tai Aasiaan, missä markkinat ja
asiakkaat sijaitsevat. Samoin kierrätyskuidun
puute Suomessa suuntaa osan kemiallisen met-

säteollisuuden investoinneista Suomen rajojen
ulkopuolelle.
Tuotannontekijäolot ovat merkittävä investointipäätöksiin vaikuttava tekijä. Tuotannontekijäoloja tarkasteltiin puuhuollon, energiahuollon, pääomahuollon ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Vaikka Keski-Euroopan maat koetaankin usein Suomea houkuttelevampina maina investointikohteena, ei ulkomaille suuntautuvia investointeja voida kuitenkaan hillitä, sillä ne ovat kansainvälistymisen ja
teknologian siirron kannalta merkittäviä. Keski-Euroopan lisäksi suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat ryhtyneet etabloitumaan entistä enemmän Aasiaan ja Kaukoitään, missä
kulutuksen ennustetaan kasvavan moninkertaisesti Eurooppaan nähden. "
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