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Investoinnit kestävän kasvun edellytys
‒ Epävarmuus vallalla taloudessa

‒ Kehittyneitä talouksia vaivaa 
hidas tuottavuuskasvu 

‒ Ekologista kestävyyttä uhkaa 
ilmastonmuutos  

‒ Ratkaisu molempiin on 
investoinnit uuteen 
vähäpäästöiseen teknologiaan

‒ Vihreät investoinnit voivat olla 
maailmantalouden veturi
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Rakennettu ympäristö kuluttaa paljon energiaa ja 
materiaaleja sekä tuottaa runsaasti päästöjä
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40 % 
primääri-
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kasvihuone-
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VM:n ohjauskeinoja vähähiiliseen rakentamiseen

Rakentamisen 
aikana

• Kestävä rahoitus 

Käytön aikana

• Energiaverotus
• Kiinteistöverotus

Rakentamisen  ja 
käytön jälkeen

• Jäteverotus
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Valtiovarainministereiden ilmastokoalitio
‒ Suomen ja Chilen perustamassa koalitiossa nyt noin 50 maata.

‒ ”Helsinki principles” konkretisoitui toimintasuunnitelmaksi, jota jatkotyöstetään sherpa-
tasolla 

‒ Painopisteet

‒ hiilettömään talouteen siirtymiseen liittyvien vaikutusten arviointi ja suunnittelu

‒ valtiovarainministeriöiden ilmasto-osaamisen vahvistaminen

‒ hiilipäästöjen hinnoittelu

‒ ilmastonmuutoksen integrointi talouspolitiikan suunnitteluun

‒ rahoitussektorin valjastaminen kestäviä investointeja tukevaksi.

‒ Seuraava ministeritason tapaaminen joulukuussa Madridissa. Ministerit esittelevät 
toimintasuunnitelmansa YK:n (COP25) ilmastokokoukselle. 
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Ilmastonmuutoksen hillintä vahvasti EU agendalla
‒ Energiaverotuksen uudistaminen EU:ssa

‒ Epävirallisen Ecofinin keskusteluissa suurin osa jäsenmaista piti 
tarpeellisena uudistaa energiaverodirektiiviä ympäristöohjaavammaksi

‒ Kestävä rahoitus valjastaa rahoitusmarkkinat ilmastotyöhön
‒ Ohjataan pääomavirrat kestäviin investointeihin, jotta saavutetaan kestävä 

kasvu

‒ hallinnoidaan riskejä, jotka johtuvat ilmastokriisistä, rajallisista 
luonnonvaroista, ympäristön tilan heikentymisestä sekä yhteiskunnallisista 
ongelmista

‒ edistetään läpinäkyvyyttä ja pitkäjänteisyyttä rahoitus- ja taloudellisissa 
toimissa.

‒ Taksonomia eli kestävien sijoitustuotteiden luokitusjärjestelmä ja 2 muuta 
asetusta

‒ Rahoitus vähähiiliseen rakentamiseen yksi esimerkki
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Energiaverotuksen nykyrakenne
‒ Energiaverotus uudistettiin 2011 ympäristöperusteiseksi 

‒ Verotus perustuu objektiivisiin ja tekniikkaneutraaleihin lähtökohtiin

‒ Eri polttoaineita ja ajoneuvo- ja lämmitystekniikoita kohdellaan yhdenvertaisesti niiden 
ominaisuuksien perusteella

‒ Energiaverotus koostuu energiasisältöverosta ja hiilidioksidiverosta
‒ Energiasisältövero perustuu polttoaineen energiasisältöön (lämpöarvo) 

‒ Hiilidioksidivero perustuu poltosta syntyvään CO2-päästöön ja biopolttoaineella elinkaaren 
aikana (sekä liikenne että lämmityspolttoaineet) saavutettavaan hiilidioksidipäästövähenemään 

‒ Verotasot ovat korkeat kansainvälisesti
‒ Kokonaisuutena tarkastellen Suomen tilanne päästöjen vähentämisen 

taloudellisen ohjauksen kannalta on kokonaisuutena erittäin hyvä ja olemme 
edelläkävijöitä
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Energiaverotuksen uudistaminen
‒ Työryhmä 18.11.2019 – 1.9.2020

‒ Poistetaan teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä

‒ Alennetaan II veroluokan sähkövero kohti EU:n sallimaa minimitasoa

‒ Siirretään sähköveron veroluokkaan II kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat 
lämpöpumput ja konesalit (erillinen selvitys)

‒ Lämmityspolttoaineiden verotusta kiristetään 100 miljoonalla eurolla

‒ Turpeen verotukseen tarvittavat muutokset arvioidaan, jotta hallitusohjelman 
mukainen tavoite turpeen energiakäytön vähintään puolittamisesta vuonna 2030 
toteutuu 
‒ Huolehdittava, ettei ainespuuta ohjaudu polttoon

‒ Otettava huomioon yritysten kilpailukyky sekä sosiaaliset ja aluepoliittiset 
näkökohdat.
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Kestävän kehityksen verouudistus
‒ Energiaverotuksen uudistus

‒ Työryhmä 18.11.2019 – 1.9.2020

‒ Liikenteen verotuksen uudistus
‒ Työryhmä 1.9.2019 – 1.3.2021

‒ Liikenteen nykyisen verojärjestelmän toimivuus ja vaikutukset ilmastotavoitteiden 
ja valtiontalouden kannalta, kustannustehokkuus, alueellinen kohdentuminen ja 
tulonjakovaikutukset huomioon ottaen

‒ Autoilun työsuhde-edun uudistaminen, HE 2020

‒ Kiertotalouden edistäminen, päästöihin perustuva kulutusvero ja 
kaivosverotus
‒ Selvitykset myöhemmin hallituskauden aikana
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Luottamuksen positiivinen kierre

Hyvä 
toiminta-
ympäristö

Yritykset 
investoivat

Uudet 
työpaikat

Talous 
kasvaa 

Luottamus 
vahvistuu
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