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Koronakriisin vaikutus päästöihin
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KESTÄVÄ ELVYTYS ON?



Elvytyseuron voi käyttää vain kerran
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Toimet aikajanalla
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Toipumistoimia

1. Määrärahat: julkisten 
varojen käyttäminen suoraan 
tai epäsuorasti investointeihin 
tai käyttömenoihin

2. Verotus: verotuksen 
muuttaminen (mahdollisesti 
osana kestävän kehityksen 
verouudistusta)

+ sääntely 



Kestäviä toipumisratkaisuja koronashokkiin *

Sitra on esittänyt Suomen hallitukselle harkittavaksi työkaluja vauhdittaa 
Suomen taloutta ja työllisyyttä kestävällä tavalla koronashokista toipumiseksi:

1. Kestävä investointipaketti I ohjaisi lisävaroja julkisiin investointeihin

2. Kestävä investointipaketti II tukisi yksityisiä investointeja

3. Korotettu kotitalousvähennys

4. Kestävien ratkaisujen hankintatuki

5. Kansainvälisen liikenteen siirtymätuki 

6. Kestävän teknologian kilpailutus

7. Kestävän kehityksen verouudistus

* https://www.sitra.fi/uutiset/sitran-tyopaperi-hahmottelee-kestavia-talouden-toipumistoimia-koronashokkiin/

https://www.sitra.fi/uutiset/sitran-tyopaperi-hahmottelee-kestavia-talouden-toipumistoimia-koronashokkiin/


Ilmastopaneeli esittelee vihreitä elvytystoimia

1.Rakennusten energiatehokkuusremontit: Toimet kohdentuvat julkisten rakennusten 
energiatehokkuuteen ja olemassa olevien korjaus- ja energiatehostamissuunnitelmien 
aikaistamiseen sekä suoraa sähkölämmitystä käyttävien kotitalouksien lämmitystä 
optimoivan automaatiolaitteen hankintaan.

2.Rakennusten lämmitystaparemontit: Öljylämmitteiset rakennukset muutetaan 
lämpöpumppulämmitteisiksi, ja valtio sijoittaa investointien aikaistamiseen.

3.Sähkölatausasemien rakentaminen: Paketissa tuetaan sekä kotilatauspisteiden että 
julkisten latauspisteiden rakentamista hyödyntämällä olemassa olevia tukiohjelmia.

4.Raitiotieinvestoinnit: Paketissa tarkastellaan pikaraitiotiehankkeita, joissa valtio 
sijoittaa hankkeiden rakentamisvaiheen tukemiseen.

5.Uusiutuvan energian pilotit: Paketissa tarkastellaan merituulivoimapilotin, 
syvämaalämpöhankkeiden ja suuren aurinkovoimalahankkeen vaikutuksia, kun 
tuotantotuki jaetaan tarjouskilpailun kautta
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Kestävä elvytys käynnistyi IV -lisätalousarviossa

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

on vauhditettava:

Lisätalousarviotoimenpiteitä, mm.

1. Energiajärjestelmän murros Turvataan kriittiset puhtaan energian investoinnit ja kiritetään uusien 

teknologioiden tuloa markkinoille

Energiatehokkuutta ja korjausrakentamista tukevat toimet

2. Kestävät yhdyskunnat ja liikenteen murros Julkinen ja yksityinen sähkö- ja kaasuasemien jakeluinfra

Maankäytön, asumisen ja liikenteen vähähiiliset ratkaisut

3. Ruokajärjestelmän murros Biokaasuohjelman vauhdittaminen

4. Teollisuuden murros Ilmasto- ja kiertotalousinvestointien vauhdittaminen

5. Monimuotoinen luonto ja luontopohjaisten 

ratkaisujen murros

Lähivirkistysalueet ja luontopohjaiset ratkaisut

6. Yksityinen kulutus ja kansalaisten 

osallisuuden murros

-

7. Julkisen sektorin murros -



Työryhmän ehdotukset strategisen 
tason suunnitelmaan ja jatkovalmisteluun

• Kun euron voi käyttää vain kerran, kannattaa sekä käyttää siten, että sillä ratkaistaan yhtä aikaa myös 

ilmasto- ja monimuotoisuuskriisiä ja hiilineutraaliustavoitetta. 

• Kaikkia valtion elvytystoimia olisi päätöksenteossa arvioita työllisyys- ja talousvaikutusten lisäksi myös 

niiden ilmasto- ja luontovaikutusten näkökulmasta. 

• Ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamista haittaavat toimet tulee olla viimesijainen 

elvytyskeino. Näitä keinoja käyttöön otettaessa on esitettävä kattavat perustelut. 

• Vihreän elvytyksen investoinnit tuottavat keskimäärin kolminkertaisen määrän pysyviä työpaikkoja 

fossiilisiin investointeihin nähden (kv. Tutkimukset)

• EU- ja erityisesti vihreän kehityksen ohjelman rahoituslähteitä tulee hyödyntää täysimääräisesti. 

• Hallituksen jo sopimista hiilineutraalius- ja luonnon monimuotoisuustoimenpiteistä ei tule tinkiä.
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Kestävän elvytyksen kriteeristö
1. Talous- ja työllisyysvaikutukset

1a. Työllisyysvaikutukset (htv)

1b. Yhteiskunnan luottaminen taloudelliseen toipumiseen

1c. Vipuvaikutukset yksityiselle sektorille

1d. Vaikutukset julkiseen talouteen

2. Ilmasto- ja ympäristövaikutukset [(--), (-), (x), (+), (++)] 

2a. Ilmastonmuutos ja ilmastokriisin ratkaiseminen 

2b. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja kiertotalouden edistäminen

2c. Luonnon monimuotoisuus ja ympäristön tila 

3. Linjaaminen lisätalousarviota koskevan ohjeistuksen kanssa

3a. Toimenpiteen käynnistäminen ja vaikutusten ajoitus

3b. Toimenpiteen menolisäyksen kertaluonteisuus

3c. Toimenpiteen kohdentuminen koronakriisistä kärsineisiin aloihin tai ryhmiin
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