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Vihreä siirtymä edellyttää ennennäkemätöntä maailmanlaajuista investointiaaltoa. Suomen on syytä napata 

mahdollisimman iso siivu näistä investoinneista ja nousta Euroopan vetovoimaisimmaksi vihreän siirtymän 

investointikohteeksi. 

Suomen tulee paitsi saavuttaa vuoden 2035 ilmastotavoitteet, myös kääntää ilmasto-osaaminen viennin veturiksi.  

Voittava strategia Suomelle on: oma hiilijalanjälki alas ja vientiin perustuva hiilikädenjälki ylös. 

Suomen polku päästövähennyksiin kulkee sähköistymisen kautta. On varauduttava siihen, että puhtaan sähkön tarve 

jopa yli kaksikertaistuu. Suomi ei saa myöskään menettää hyvää mahdollisuutta nousta vetytalouden kärkimaiden 

joukkoon. Panostuksia tarvitaan myös toiseen tulevaisuuden avainteknologiaan, hiilen sidontaan. 

Päättäjiltä tarvitaan lainsäädäntöä, joka aidosti mahdollistaa ja tukee vihreää siirtymää. Politiikkaohjauksen tulee 

olla ennakoitavaa, johdonmukaista ja kannustavaa. Päästövähennykset on voitava toteuttaa kaikilla sektoreilla 

kustannustehokkaasti, markkinaehtoisesti ja teknologianeutraalisti. Elinkeinoelämän kilpailukykyä ei saa 

heikentää, vaan päinvastoin vahvistaa – ilmastokäänne ei onnistu ilman vahvoja yrityksiä ja tervettä taloutta.

EK:n viestit päättäjille           

Kilpailu vihreän kasvun mahdollisuuksista on kovaa, ja Suomen täytyy onnistua edellytysten rakentamisessa. Tähän 
tarvitaan paitsi ennakoitavaa toimintaympäristöä ja sujuvaa investointiluvitusta, myös täsmäpanostuksia:

• Asetetaan tavoitteeksi Suomen hiilikädenjäljen kaksinkertaistaminen vuoteen 2030 mennessä. 

– Laaditaan toimenpideohjelma puhtaiden ratkaisujen kehityksen, investointien ja viennin vauhdittamiseksi. 
Kohdennetaan julkista rahoitusta vientiin ja TKI-toimintaan jatkona kestävän kasvun ohjelmalle. 

– Vahvistetaan Suomen houkuttelevuutta vihreiden investointien kohdemaana: lisätään puhdasta 
sähköntuotantoa, toteutetaan EK:n investointiluvituksen reformi sekä varmistetaan osaajien saatavuus.

– Vauhditetaan yhteiskunnan sähköistymistä. Jatketaan energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea 
2026–2030 maksukatto poistaen. Alennetaan palveluyritysten sähköveroa asteittain kohti EU-minimiä. 
Huolehditaan vähäpäästöisen kohtuuhintaisen energian saavuudesta markkinaehtoisin keinoin.

• Suomesta vetytalouden suurvalta: tavoitteeksi 10 % osuus Euroopan vihreän vedyn markkinoista 2030.

– Laaditaan kansallinen vetystrategia ja tavoitteet vetytalouden kehittymiselle Suomessa. Kohdennetaan alalle 
TKI-panostuksia, varaudutaan rakentamaan infrastruktuuria ja poistetaan muitakin pullonkauloja.

• Laaditaan kansallinen strategia hiilidioksidin sidonnan vauhdittamiseksi.

– Asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet hiilen sidonnan edistämiseksi teknisin ja luonnollisin keinoin. 
Selkiytetään sääntely-ympäristöä ja luodaan kannustimet. Vaikutetaan sääntöjen kehitykseen EU-tasolla, 
päästökauppajärjestelmän kanssa yhteensopivasti. 

• Panostetaan valtion ja yritysten päästökompensointiin sekä luodaan perusta markkinoiden toiminnalle.

– Laaditaan suositukset vapaaehtoisen päästökompensaation minimikriteereistä, viedään kuluvalla 
hallituskaudella tehty valmistelu käytäntöön ja perustetaan kansallinen rekisteri hiiliyksiköille. 

– Selkiytetään vapaaehtoisten kompensaatioiden roolia suhteessa kansallisiin ilmastotavoitteisiin. EU:ssa on 
luotava malli, jossa kompensaatioita voitaisiin tehdä Suomessa kaksoislaskennan estämättä.

Vihreästä siirtymästä talouden ajuri
Nostetaan Suomi ilmastoratkaisujen kärkimaaksi, omasta ilmastopolitiikasta huolehtien
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