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EK ajaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

• EK on vahvasti sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 C -
tavoitteeseen ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin.

• Muutos edellyttää laajamittaisia investointeja sekä olemassa 
olevaan teknologiaan että uusien vähähiilisten ratkaisujen 
synnyttämiseen

• Yritysten investoinnit edellyttävät hallittua rakennemuutosta ja 
näkymää tuleville vuosikymmenille. 

• Elinkeinoelämälle on tärkeää, että päästövähennyksiin 
löydetään kustannustehokkaat ja markkinaehtoiset keinot.

• Suomi on tällä hetkellä yksi maailman parhaista cleantechin
innovaatiomaista – mahdollisuus päästövähennyksiin 
maailmanlaajuisesti
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Ilmasto – hiilineutraali Suomi 2035
• Päästövähennystavoite 2035, eli kiristyy 10 vuodella Sipilän 

hallitukseen verrattuna.
• Toimialakohtaisten tiekarttojen valmistelu
• Ennakko-odotusten mukaisesti ilmastolakia vahvistetaan, ja 

sinne lisätään tavoitteet 2030, 2040 ja 2050.
• Ilmastovaikutusten arviointi osaksi lainvalmistelua, juridisesti 

hankala ja monimutkainen mutta menee selvitykseen
• Avataan mahdollisuus myös kansainvälisten joustojen 

käyttöön mikä on hyvä kustannustehokkuuden näkökulmasta. 
Elinkeinoelämän hiilikädenjäljen kasvattaminen myös mukana
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Hallitusohjelman ilmastotavoitteiden 
yleiset vahvuudet ja heikkoudet 
+ Tavoite (1,5 C hiilineutraalius EU:ssa 2050) ja sen edellyttämä 
muutos, ennakoitavuuden merkitys investoinneille
+ Keinot: päästöjen hinnoittelu kansainvälisesti, EU:ssa päästökauppa, 
joka vähentää päästöjä kustannustehokkaasti ja markkinaehtoisesti.  
+TKI-rahoitus ja ilmastoratkaisujen vientipanokset

- Keinot eivät ole kautta linjan vaadittavassa laajuudessa ja 
mittaluokassa. Myös järjestelmänäkökulma puuttuu (energia, liikenne)
- Osin vanhentuneita käsityksiä, esimerkiksi päästökauppasektorin 
ohjausvaikutusta energiasektorin muutokseen ei ole kunnolla 
ymmärretty
- Teknologianeutraalius ja markkinaehtoinen ohjaus eivät toteudu 
käytännössä
- Verotuksen kokonaisuudistus: epäselvät vero –ja yritystukilinjaukset
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Voiko Suomi olla hiilineutraali 2030-luvulla? 
– Päästökaupan ohjaamana 

energiantuotannon päästöt vähenevät 
marginaaliin 2030-luvulla

– Yhteiskunnan sähköistyminen auttaa 
vähentämään myös muiden sektoreiden 
päästöjä (teollisuus, lämmitys, liikenne) 

– Kansallisesti haastavimpia ovat liikenteen 
ja maatalouden päästöjen merkittävä 
vähentäminen

– Maa –ja metsätalouden hiilinielujen 
ylläpitäminen ja kasvattaminen tärkeä 
tekijä tavoitteen saavuttamisessa
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Verotuksen kokonaisuudistuksessa 
katse kohdistuu vuoteen 2020 
• Kestävän kehityksen verouudistus. Ensimmäinen osa on 

tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2020 kehysriiheen mennessä. 
• Pakettiin kuuluu energiaverojen ja liikenteen verotuksen 

uudistaminen, kiertotalouden edistäminen ja päästöihin 
perustuvan kulutusverotuksen selvittäminen.

• Energiaverotuksen kokonaisuudistus on hyvä lähtökohta, 
päästökauppa muuttaa alaa voimakkaasti

• Liikenteen verotuksen uudistaminen: uudistus on syytä aloittaa 
laaja-alaisella yhteistyöllä, jossa ohjausvaikutus sekä ilmaston 
että valtion verokertymän kannalta. 

• Kiertotalouden edistäminen voi merkitä veroja luonnonvaroihin 
ja materiaalien käyttöön. 

15.1.20206



• Hallituspuolueiden ilmastokeskustelu 
4.-5.2.2020, uusia linjauksia?

• Kehysriihessä 7.4.2020 
energiaverotuksen muutokset sekä 
liikenteen ja kiertotalouden 
veromuutoksia
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Energiaverotuksen uudistus VM:n työryhmässä 
hallitusohjelman pohjalta

• HO: Poistetaan energiaintensiivisen teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ja 
alennetaan samalla teollisuuden sähkövero kustannusneutraalisti kohti EU-minimiä 
siirtymäkauden kuluessa. (EK: fossiilisten tuen poisto ok, sähkövero EU-minimiin) 

• HO: Lämpöpumppujen ja konesalien verotus teollisuuden sähköveroluokkaan eli kohti EU-
minimiä, jos tuottavat lämpöä kaukolämpöverkkoon. (EK: kaikki isot lämpöpumput ja 
datakeskukset teollisuuden sähköveroluokkaan)

• HO: Kaivokset siirretään kotitalouksien ja palveluiden sähköveroluokkaan (EK: kaivokset 
kuuluvat teollisuuden sähköveroluokkaan, siirto ei kannusta työkoneiden polttoaineiden 
korvaamiseen sähköllä)

• HO: Palvelujen sähköverotasoon ei muutoksia (EK: pois kotitalouksien sähköveroluokasta ja 
asteittain kohti teollisuuden sähköveroluokkaa, 100 milj. euron ensi askel)

• HO: Päästökauppakompensaation (kustannus sähkön hinnassa) jatko päätetään 8/2020 (EK: 
tulee jatkaa 2030 asti kansainvälisen ja EU:n kilpailun tasoittamiseksi ja hiilivuodon estämiseksi)
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Liikenteen päästövähennyskeinot 
eivät pure tarpeeksi tehokkaasti
• Järjestelmä on hyvä paperilla, mutta tulokset vaisuja: päästöt 

pudonneet vain 5 % vuoden 1990 tasosta
• Tieliikenteen verotaso on Suomessa ennestään yksi 

Euroopan korkeimpia. Dieselin vero on viidenneksi ja 
bensiinin kolmanneksi korkein Euroopassa. Esimerkiksi 
Ruotsi verottaa tieliikennettä kokonaisuudessaan 40 % 
vähemmän kuin Suomi. 

• Yhteensä liikenteelle aiheutuvat veronkorotukset ovat noin 
400 M€/vuosi.
– Rinteen hallituksen päätös 250 M€ veronkorotuksista. 

Tämän lisäksi budjettiriihessä dieselin vero +120–150 M€. 
• Ohjauskeinot arvioinnin alla myös Euroopassa (päästökaupan 

laajentaminen?)
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Liikenteen päästöt VM:n ja LVM:n työryhmissä 

VM Liikenteen vero- ja maksu-uudistus 3/2021
• Suositukset päästöohjauksen tehostamiseksi ja veropohjan turvaamiseksi
• Nykyisen verojen ja maksujen vaikutukset ilmastotavoitteiden ja valtiontalouden kannalta
• Ohjauskeinojen kustannustehokkuus päästövähennysten kannalta
• Alueellinen kohdentuminen ja tulonjakovaikutukset

LVM Fossiilittoman liikenteen tiekartta 10/2020
• Kotimaan liikenteen päästöjen puolitus 2030 ja nollaan 2045
• Toimenpiteet, kustannukset ja muut vaikutukset
• Ruuhkamaksut, liikenteen päästökauppa, biopolttoaineen riittävyys
• Kansainvälinen meriliikenne ja lentoliikenne 



Ympäristönsuojelun toimenpiteet

• Vahinkorahastot: kehitetään ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä (TOVA).
• Vesilaki: päivitetään vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet ns. nollavelvoite-laitoksiin (eli 

vanhat vesivoimalaitosten luvat avataan ja asetetaan kalatalousvelvoitteet/ET)
• Luonnonsuojelu: arvioinnin pohjalta uudistetaan luonnonsuojelulainsäädäntöä, ekologiset 

kompensaatiot menevät ensin pilotiksi 
• Luova : lisätään ympäristötutkimuksen ja ympäristöhallinnon resursseja.
• Kaivosala: kaivosroyalti/vero käyttöön, kaivoslaki uudistetaan, kunnalle mahdollisuus 

kaavalla päättää, tuleeko kaivosta vai ei jne.
• Yritysvastuulain valmisteleminen ja mahdollinen säätäminen
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European Green Deal –ehdotukset 
vaikuttavat Suomeen merkittävästi
• Eurooppalainen ilmastolaki ja v. 2050 

ilmastoneutraaliustavoite lainsäädäntöön
• Kunnianhimoisemmat EU:n hiilidioksidin vähennystavoitteet 

vuodelle 2030: Vähintään 50 % ja lisäksi suunnitelma, jolla 
vähennetään lähelle 55 % v. 2030 mennessä (nyt 40 %)

• Päästökauppajärjestelmän laajentaminen (merenkulkuala 
ja lentoyhtiöiden ilmaisten päästöoikeuksien vähentäminen; 
kattamaan myös tieliikenne ja rakennusala)

• Hiilitullit hiilivuotojen välttämiseksi (+ kaikissa uusissa 
kauppasopimuksissa kestävää kehitystä koskeva luku, 
ajetaan WTO:n päivittämistä ja uudistamista, varmistetaan 
Euroopalle tasapuoliset toimintaedellytykset ja 
hyödynnetään täysimäärisesti kaupan suojatoimet)
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Kiitos!
matti.kahra@ek.fi
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