
Volvo Car Finland valmistautuu tuleviin verotusarvohuojennuksiin
Ladattavien henkilöautojen markkinoita Suomessa ylivoimaisesti johtava Volvo Car Finland valmistautuu budjettiriihessä
hyväksyttyihin verotusarvohuojennuksiin.

Volvo Car Finlandin toimitusjohtaja Lasse Ahlstedt on iloinen koko alaa edistävistä linjauksista.

– Verotusarvohuojennukset tekevät päätöksenteon siirtymisestä sähköautoon helpommaksi. Omalla vihreällä valinnallaan voi olla
edesauttamassa Suomen päästötavoitteiden saavuttamista ja yksilönä päästä nauttimaan ympäristöystävällisestä autosta,
Ahlstedt sanoo.

Volvo Cars esitteli XC40 täyssähköauton Suomessa alkuvuonna ja ensimmäiset autot saapuvat maahan tämän vuoden lopulla.
Volvo Car Finlandin uuden operatiivisen johtajan Jouni Jokisen mukaan kovassa kasvussa oleva täyssähköautojen kysyntä saa
verotusarvohuojennuksesta entistä enemmän vauhtia.

– Alkuvuonna aloitettu ennakkomyynti on poikkeusvuodesta huolimatta onnistunut yli odotusten. Tähän mennessä autoja on
ennakkomyyty jo lähes 400 kappaletta. Valmistaudumme siihen, että verotusarvohuojennus ja muut käyttökustannusten
vähennyksiä koskevat linjaukset lisäävät täyssähköautojen kysyntää ensi vuoden aikana huomattavasti. Odotamme myynnin
vähintään kaksinkertaistuvan, toteaa Jokinen.

Verotusarvomuutoksen jälkeen uutta premium-luokkaa edustava Volvo XC40 P8 -täyssähköauto asettuu autoedun
verotusarvoltaan samalle tasolle kuin Volvo XC40 -lataushybridi sekä osa malliston kokoluokkaa suuremmista 60- ja 90 -sarjan
kevythybrideistä.

– Verotusarvohuojennus on erinomainen uutinen niin yrityksille kuin työsuhdeautoilijoillekin. Volvo on Suomessa suosituin
premium-luokan yritysauto. Nyt käsillä oleva muutos haastaa yrityksiä päivittämään auto-ohjeistuksensa ajan tasalle ja
kannustavaksi kuljettajille, jotka haluavat pienentää omaa ja yrityksensä hiilijalanjälkeä. Polttoaine on autoilun toisiksi suurin
kustannuserä ja sen mininointiin sähköauto on oivallinen ratkaisu, sanoo Volvo Car Finlandin yritysmyyntipäällikkö Jenny
Korpimäki-Oksanen.

Tulevat uudistukset tukevat osaltaan Volvo Carsin tavoitteita pienentää jatkuvasti tuotantoverkostonsa hiilijalanjälkeä. Kaikki yhtiön
Euroopan tehtaat ovat käyttäneet ilmastoneutraalia sähköä vuodesta 2008, kun taas Ruotsin Skövden moottoritehdas on ollut
vuodesta 2018 yrityksen verkoston ensimmäinen täysin ilmastoneutraali tuotantolaitos.

Belgian Gentin tehtaalle Volvo Cars asensi 15 000 aurinkopaneelia vuonna 2018, mikä oli ensimmäinen laajamittainen
aurinkoenergian käyttöönotto yhtiön maailmanlaajuisessa tuotantoverkossa.

Nämä ja muut toimenpiteet ovat osa Volvo Carsin viime vuoden lopulla käynnistämää ilmastosuunnitelmaa, joka on yksi
autoteollisuuden kunnianhimoisimmista. Suunnitelman keskipisteenä on Volvo Carsin tavoite kattaa 50 prosenttia
maailmanlaajuisesta myynnistään täyssähköautoilla vuoteen 2025 mennessä, lopun 50 prosentin tullessa hybrideistä.

Suunnitelma ulottuu kuitenkin laajemmalle kuin ainoastaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sähköistämisellä. Se pyrkii
puuttumaan myös hiilidioksidipäästöihin yrityksen laajemmassa toiminnassa, sen toimitusketjussa sekä kierrättämällä ja
hyödyntämällä materiaaleja uudelleen.
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Volvo Car Group vuonna 2019

Tilivuonna 2019 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 356,5 miljoonaa euroa (1347,1 miljoonaa euroa vuonna 2018). Tuotot
jakson aikana olivat yhteensä 26,0 miljardia euroa (23,9 miljardia euroa). Vuoden 2019 myynti käsitti ennätykselliset 705 452
(642253) autoa, mikä merkitsi 9,8 prosentin kasvua vuoteen 2018 verrattuna. Tulokset alleviivaavat Volvon talouden ja
toiminnan myönteistä kehitystä ja valmistelevat yhtiötä seuraavaan kasvuvaiheeseen.

Tietoja Volvo Car Groupista

Volvo on perustettu vuonna 1927. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista premium-
autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2019 yhteensä 705 452 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut



autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2019 yhteensä 705 452 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut
Zhejiang Geely Holdingin omistuksessa vuodesta 2010 lähtien.

Volvolla oli vuonna 2019 keskimäärin 41 500 (41500) kokopäiväistä työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-,
markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon APAC-alueen pääkonttori sijaitsee
Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia), Etelä-Carolinassa (USA) sekä
Chengdussa ja Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja
korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).

Volvo haluaa tarjota asiakkailleen liikkumisen vapautta henkilökohtaisella, kestävällä ja turvallisella tavalla. Tämä näkyy
yhtiön monissa liiketoimintatavoitteissa. Volvon tavoitteena on, että tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä puolet yhtiön
kansainvälisestä myynnistä on lähtöisin täyssähköautoista ja yhtiö onnistuu luomaan viisi miljoonaa suoraa asiakassuhdetta.
Volvo on myös sitoutunut jatkuvaan hiilijalanjäljen pienentämiseen, ja sen tavoitteena on olla ilmastoneutraali yhtiö vuoteen
2040 mennessä.

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut
vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja lisävarusteita. Volvo Car Finland
Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa. Volvo -uutishuoneen aineisto on
tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei
ole sallittua.


