
Ilmastohaaste – miten otetaan koppi?

Elinkeinoelämän foorumi

30.1.2019 Kotka

Kati Ruohomäki



Sisältöä

30.1.2019 Kati Ruohomäki2

Megatrendit

Investointitilanne

Kestävän kasvun Suomi

EU:n ilmastovisio 2050

Eduskuntapuolueiden ilmastolinjaus

Elinkeinoelämän sitoutuminen 

EK:n ehdotukset



Kaupungistuminen 

ja väestön kasvu

Talouskasvun moottori 

ja resurssiniukkuuden 

aiheuttaja

• Kysyntää kestävälle infralle

• Rakentaminen, liikenne, 

jätehuolto, energia

• Datan merkitys kasvaa

Ilmastonmuutos

Tarve nopeille päästö-

vähennyksille globaalisti 

• Markkinoita suomalaisille 

ilmastoratkaisuille

• Kiertotalous etenee 

yli toimialarajojen

Globalisaatio

Maailmankaupan peli-

säännöt murroksessa 

• Lisääntyvä kilpailu 

luonnonvarojen käytöstä 

vs. kestävyys

• Vastuulliset toimitusketjut

Teknologian kehitys

Läpikäyvä vaikutus 

koko yhteiskuntaan

• Tekoäly etenee

• Digitalisuus lisääntyy 

kaikkialla 

• Liikenteen automaatio

• Älykäs energiajärjestelmä

Megatrendit ja kestävän kasvun ratkaisut
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Yritysten investoinnit ovat jääneet 
jälkeen Pohjoismaista

Suomalaisen yrityssektorin investoinnit olivat vuonna 2017 noin 

25 mrd euroa eli 21 % jalostusarvosta. Tuolloinkin oltiin 

investointien määrällä mitattuna yhä noin 15 % alemmalla tasolla 

kuin huippuvuonna 2008.

Ennakkotietojen mukaan vuodesta 2018 muodostui 

investointiasteella mitattuna edellisvuotta vaatimattomampi. Siitä 

eteenpäin tulevaisuuden kehitystä varjostavat monet 

epävarmuudet. 

Mitä Suomi voi tehdä, jotta kestävään talouteen saataisiin 

lisää investointeja?

Avainasemassa on kilpailukykyinen toimintaympäristö!
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Esimerkkejä kestävän kasvun 
nykytilasta Suomessa

• Kasvihuonekaasupäästöt ovat pienentyneet 30 % kymmenessä vuodessa. Sähkön 

tuotannosta 80 % on jo hiilineutraalia. Luonnonvaroja ja materiaaleja käytetään 

tehokkaasti ja kierrätetään fiksusti. Yhdyskuntajätteestä saadaan hyötykäyttöön jo noin 

99 %. (Tilastokeskus)

• Suomessa on maailman puhtain ilma. Ilmapäästöjä on vähennetty merkittävästi ja niitä 

ehkäistään tehokkaasti. (WHO)

• Suomen vientiteollisuus on ympäristövaikutuksiltaan OECD- ja EU-maiden ykkönen 

seuraavilla alueilla:

– pienhiukkaspäästöt energiankäytössä

– metsäpinta-alan osuus

– pintaveden ekologinen tila

– cleantech-innovaatioympäristö.

• Olimme parhaassa kolmanneksessa lähes kaikissa muissakin ympäristö- ja 

luonnonvarakriteereissä. (Gaia Consulting)
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”EU:n strateginen visio vauraasta, modernista ja 
kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista 
taloudesta” – komission selonteko 11/2018
lähde: komissio, YM



Polku nettonollapäästöihin
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Taloudelliset vaikutukset ilmastovisiossa esitettynä
• Nettonollapäästöihin siirtymisellä positiivinen vaikutus EU:n talouteen; vaikutus BKT:hen +2 % 

vuonna 2050 -> taloudellisesti kannattava muutos, fossiilisen tuontienergian vähentynyt käyttö

• Lisäinvestointeja tarvitaan kaikilla sektoreilla (170-290 mrd euroa vuodessa)

• Uusia työpaikkoja syntyy, toisaalta joillakin aloilla myös häviää

• Terveyshaittojen aiheuttamat kustannukset pienenevät

• Ei sisällä maakohtaisia arvioita
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Suomen kanta EU:n ilmastovisioon

• EU:n tulee pyrkiä nettonollapäästöihin 2050 mennessä

• Jatkokeskusteluissa kustannustehokkuuden ja 2030 tavoitteen riittävyyden tarkastelu tärkeitä

• Tarvitaan laaja-alaisia toimia yhteiskunnan eri sektoreilla ja eri toimijoiden taholta

• Oikeudenmukainen siirtymä tärkeää

• Kiertotalouden ja biotalouden ja nielujen rooli tärkeä

• Laaja-alainen keskustelu ja pitkän aikavälin strategian toimittaminen ajallaan YK:lle tärkeää

-> EK:n kanta nettonollaan sama - mitä uhkia/mahdollisuuksia skenaarioissa?
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Eduskuntapuolueiden ilmastolinjaukset, 12/2018
(perussuomalaiset irtautuivat paperista)

• Kasvatetaan Suomen hiilinieluja muun muassa käynnistämällä laajamittainen metsittäminen ja 

kehittämällä maatalouden hiilensidontaa

• Suomessa sähkön ja lämmön tuotanto lähes päästöttömäksi 2030-luvun loppuun mennessä

• Kestävän kehityksen budjetointia tehostetaan ottamalla ilmastokestävyysarviointi osaksi valtion-

talouden suunnittelua

• Edistetään vähäpäästöistä ja päästötöntä liikennettä

• T&K&I -rahoitusta ilmastonmuutoksen torjuntaan lisätään EU:ssa ja Suomessa

• Ilmastorahoitusta lisätään kehityspolitiikassa

• Edistetään kiertotaloutta sekä kestävää kulutusta ja tuotantoa muun muassa kehittämällä tuot-

teiden elinkaaren aikaista ilmastojalanjälkilaskentaa
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Eduskuntapuolueiden ilmastolinjaukset, 12/2018
(perussuomalaiset irtautuivat paperista)

• EU saavuttaa hiilineutraalisuuden ennen vuotta 2050

• Vuoden 2030 EU:n päästövähennysvelvoite vähintään 55 prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna

• EU edistää Pariisin sopimuksen toimeenpanoa sekä hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua ja hiilija-

lanjälkilaskentaa maailmanlaajuisesti

• EU:n päästövähennystavoitteita tiukentavat lisätoimet painotetaan päästökauppasektorille

• Markkinoille tulevia päästöoikeuksia vähennetään selvästi enemmän

• Suomen ilmastolain mukaista päästövähennysvelvoitetta tiukennetaan, 2040-luvulla kasvihuo-

nekaasupäästöt selvästi negatiivisiksi
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Suomalainen elinkeinoelämä on 
sitoutunut ilmastohaasteeseen

• Elinkeinoelämä on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen 

ja sen toimeenpanoon. Ilmastohaaste tulee ratkaista niin, 

että ilmakehän lämpeneminen pysähtyy 1,5 asteeseen. 

• Ilmastoteot ovat yritysten päivittäistä toimintaa: vähennämme 

päästöjä omassa toiminnassa ja kehitämme ilmastoratkaisuja 

asiakkaiden käyttöön niin Suomessa kuin maailmalla. 

• Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat suomalainen 

menestystarina. Jäsenyrityksemme ovat liittyneet niihin 

kattavasti saavuttaen huomattavia päästövähennyksiä  ja 

energian käytön tehostumista.
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Suomalainen elinkeinoelämä on sitoutunut 
ilmastohaasteeseen

• Elinkeinoelämän keskusliitto EK on esittänyt EU:lle pitkän 

aikajänteen ilmastotavoitteen tiukentamista siten, että päästöt 

ja hiilinielut saadaan tasapainoon vuonna 2050 (ns. 

nettonolla).

• EK on tehnyt EU:n nettonollatavoitetta koskevan vetoomuksen 

myös yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa. 

Toimimme tämän saman päämäärän hyväksi 

eurooppalaisessa kattojärjestössämme (BusinessEurope).

• Lisäksi allekirjoitimme Climate Leadership Coalition

yhdistyksen ilmastovetoomuksen marraskuussa 2018. 
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Tavoitteena nettonolla EU:ssa 

vuonna 2050

Nettonollalla tarkoitetaan tilannetta, 

jossa 

a) päästöt vähentyvät merkittävästi 

b) jäljelle jäävien päästöjen vaikutus 

kompensoidaan 

− hiilidioksidia sitovilla metsillä  

ym. hiilinielulla

− uusilla teknologioilla kuten hiilen 

talteenotto, varastointi ja/tai 

käyttö 



EK:n ehdotukset seuraavalle hallitukselle:
Ratkaistaan ilmastohaaste innovaatioilla, kiertotaloudella 
ja maailmanlaajuisilla toimilla

• Suomen on oltava aloitteellinen ja aktiivinen EU:n tulevissa energia- ja ilmasto-

sekä bio- ja kiertotalouspäätöksissä niin, että hyviä suomalaisia käytäntöjä 

saadaan levitettyä myös muiden hyödyksi.

• Ilmastopäästöille on saatava maailmanlaajuisesti hintalappu. Siksi Suomen on 

edistettävä globaalia hiilenhinnoittelua, jolloin päästöt vähenevät, kilpailutilanne 

tasapuolistuu ja cleantech-markkinat kasvavat. On myös tärkeää edistää EU:n 

kauppapolitiikan ja WTO-sääntöjen kehittämistä ja vahvistamista, jotta 

ilmastopolitiikan vaikuttavuus paranisi.

• Hyödynnetään kestäviä julkisia hankintoja ja cleantech-viennin 

edistämishankkeita sekä tuetaan kansainvälistymispalveluita erityisesti pk-

yritysten osalta (BusinessFinland). Kotimaista ja kansainvälistä ilmasto- ja 

kehitysyhteistyörahoitusta on tärkeää hyödyntää yritysten vientihankkeissa.

• Vähennetään liikenteen päästöjä esimerkiksi kannustamalla vähäpäästöisten 

autojen hankintaa auto- ja ajoneuvoverotuksella nykyistä voimakkaammin.
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EK:n ehdotukset seuraavalle hallitukselle:
Hyvinvointia vähähiilisestä, kilpailu-kykyisestä ja 
monipuolisesta energiasta

• Toteutetaan energia- ja ilmastolainsäädäntö kunnianhimoisesti 

ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti ja 

markkinaehtoisesti. Sallitut joustot kannattaa hyödyntää 

täysimääräisesti.

• Huolehditaan yritysten kansainvälisestä kilpailukyvystä 

energiaverotuksen ja päästökaupan osalta. Ei nosteta 

teollisuuden sähköveroa ja alennetaan palveluyritysten 

sähköveroa.

• Monipuolinen energiantuotanto on tärkeä säilyttää. Pidetään 

mukana kaikki vähäpäästöiset tuotantomuodot sekä 

huolehditaan sähkön ja lämmityksen toimitusvarmuudesta.

• Pidetään lainsäädäntö ajan tasalla, jottei digitalisaatio ja uusien 

energiapalvelujen tarjonta kuluttajille hidastu.
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EK:n ehdotukset kestävän kasvun Suomelle

Suomalaisia ilmastoratkaisuja maailmalle

Hyvinvointia vähähiilisestä, kilpailukykyisestä 

ja monipuolisesta energiasta

Kiertotalous kestävän kasvun veturiksi

Sujuvampaa luvitusta ja kaavoitusta

Liikenneyhteydet pohjoismaiselle tasolle
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Kestävää kasvua Suomelle-julkaisu: 

www.ek.fi/kestavakasvu



Kati Ruohomäki

Johtava asiantuntija

Energia ja ilmasto 

040 767 5684

kati.ruohomaki@ek.fi

@KatiRuohomaki

Lue lisää EK:n eduskuntavaaliviesteistä: www.ekvaaliviestit.fi
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