
VIHREÄ KASVU

Suomesta
vihreä silta
maailmalle
Vihreä siirtymä – vastuuta ympäristöstä ja kannattavaa
liiketoimintaa. Mitä yritykset edellä, sitä valtiot perässä.
Vihreän siirtymän luomat mahdollisuudet kasvattavat
kilpailukykyä. Nostetaan Suomi kärkeen globaalissa
kilpailussa ja tehdään Suomen hiilikädenjäljen kasvat-
tamisesta hallituksen strateginen prioriteetti. Suomi voi itse
päättää, haluammeko voittaa vihreän siirtymän kilpajuoksun.
Onnistuaksemme tässä, on digitalisaatiota hyödynnettävä
täysimääräisesti.

Vihreän siirtymän markkinat etenevät maailmalla kovaa tahtia ja Suomen
sijan tässä kilpajuoksussa tulee määrittämään yritysten kilpailukykyinen
toimintaympäristö. Ennakoi, varmista ja luota. Siinä valtiolle toimintaohjeet,
joilla luodaan ennakoitava sääntely-ympäristö: vähäpäästöinen, toimitus-
varma ja kohtuuhintainen energian saatavuus sekä yritysten luottamuksen
ja investointihalukkuuden lisääminen.

Rahoituksen saatavuus sekä valtion riskinjako uuden teknologian
kehittämiseksi ja vauhdittamiseksi ovat tärkeitä edellytyksiä investointien
toteutumiselle riittävän nopeasti. Hyödynnetään toimivaksi osoittautuneita
elinkeinoelämän vähähiilitiekarttoja energia- ja ilmastopolitiikan
suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Puhtaiden ratkaisujen globaali kysyntä kasvaa voimakkaasti sekä palvelujen
että tavaroiden saralla. Kotipesä on laitettava kuntoon, jotta pystymme
hyödyntämään tästä avautuvia mahdollisuuksia, vahvistamaan yritysten
uudistumista ja tulevaisuuden kilpailukykyä sekä lisäämään näin kaikkien
suomalaisten hyvinvointia. Samalla on huolehdittava kansallisten erityis-
intressien huomioimisesta osana EU:n politiikkaa.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet syntyvät vihreän siirtymän ja
digitalisaation risteyskohdassa. Uuden teknologian, datan ja digitalisaation
käyttöönotto onkin ennen kaikkea tarina päästöjen vähentämisestä,
paremmasta tuottavuudesta sekä maailmanluokan asiakaskokemuksesta.
Kannusteiden tähän on oltava kunnossa, eikä datan sujuvaa käyttöä tule
rajoittaa kansallisesti. Digiedelläkävijät ovat muita yrityksiä uusiutumis-
kykyisempiä ja kasvuhakuisempia – tarvitsemme niitä lisää.

TOIMENPITEET

• Kehitetään vihreän siirtymän kannusteita
luottaen markkinalähtöisyyteen
hyödyntäen keskeisenä ohjauskeinona
päästökauppaa.

• Huolehditaan vähäpäästöisen kohtuu-
hintaisen energian saavuudesta markkina-
ehtoisin keinoin, jotta yritysten ja
kuluttajien kustannukset ovat hallittavia.

• BusinessFinlandin, Suomen Akatemian
ja VTT:n yritysvetoista rahoitusta mm.
tekoälyn ja automaation hyödyntämiseen
lisätään palvelemaan yritysten
uudistumista.

• Laaditaan kansallinen vetystrategia ja
toimeenpannaan se määrätietoisesti.

• Uudistetaan verotusta niin, että se edistää
murrosta ja rohkaisee investointeja.

• Sujuvoitetaan lupaprosesseja toimeen-
panemalla EK:n Investoinnit liikkeelle -
esitykset, joiden keskeinen sisältö on
yhden luvan ja siihen liittyvän valitus-
prosessin toteuttaminen Hollannin-
mallin mukaisesti.

• Luodaan kansallinen infravisio, jolla
parannetaan liikenteen ja logistiikan
toimivuutta ja toimintavarmuutta.

• Luodaan edellytykset digiedelläkävijä-
yritysten määrän kasvulle 10%:sta
vähintään 30%:iin, fokus erityisesti
pk-sektorin kehittämiseen. Ei luoda datan
hyödyntämiselle ylimääräisiä kansallisia
esteitä.

• Vahvistetaan kriittistä infrastruktuuria
kybersietokyky edellä.


