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Tavoitteita

v. 2035 75 % 4 %
Taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä kasvu

• Investointivaje
• EU-rahoituksen hyödyntäminen entistä paremmin
• Yritysten kansainvälinen kilpailukyky ja kasvu /pitkän aikavälin 

tuottavuus, markkinapotentiaali
• Yritystukijärjestelmän kehittäminen kestävää kasvua tukien = 

uudistavat tuet hiilineutraalisuus huomioiden

14.12.2020Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 2



BF internal

Havaintoja toimintaympäristöstä – kv politiikka ja rahoitusmarkkinat
• Agenda 2030 / SDG eli Kestävän kehityksen tavoitteet

• Suomen toimenpidesuunnitelmassa uusia ilmastoon liittyviä tukia: vähähiilisyystiekartta, 
tk-tiekartta, luonnon monimuotoisuus jne.

• Green Deal vaikuttaa läpileikkaavasti EU:n toimintaan
• Kestävä kasvurahoitus

• MFF kohdentuu vähähiilisyyteen 30 %
• Invest-EU ohjelmasta osa vähähiilisyyteen
• EU:n elpymisrahaston (RRF) vihreät investoinnit
• Euroopan investointirahaston (EIF) painpiste vähähiilisyyteen
• EU:n Innovation Fund ilmastoinvestoinnit 10 Mrd.€ 

• Yritysrahoituksen kriteerit kehittyvät ilmaston muutosta ehkäisevään suuntaan 
(komission taksonomia-asetus). 

• Euroopan investointipankki (EIP) ja EIF ottanevat ensivaiheessa käyttöön taksonomian EU:n sijoitustoiminnassa.
• Jos jäsenvaltio luo omia kehikkoja, vähimmäisvaatimuksena taksonomian mukainen vihreän rahoituksen 

kehikko.
• EU valtiontukisäännöt: mm. ympäristö ja energiatuet, EU-ohjelmien ja 

kansallisten tukien väliset synergiat
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Havaintoja toimintaympäristöstä – Indikaattorit
• Environmental, social and governance, ESG indikaattorit / Yksityiset rahoittajat

• Ilmasto-rating, hiilijalanjäljen väheneminen x %:lla tai negat. ulkoisvaikutusten minimointi

• Finnfund kehitysrahoitus
• Co2-päästöt, vältetyt päästöt ja hiilensidonta

• Ilmastorahasto Oy
• Do no significant harm –periaate (taksonomiasta johdettu)

• Julkiset hankinnat ja KEINO-osaamiskeskus
• Elinkaarikustannukset, ympäristömerkit

• Nefcolla toimialariippumattomat ympäristö- ja kustannushyötyindikaattorit
• Energy : SOx, NOx, GHG, CO2, heavy metals (HM), Hg, dust/particulate matter (including PM2,5-PM10), black carbon, 

kWh; more efficient resource usage, radioactivity, certification, e.g. EMAS 
• Industry projects: Established on a case-bycase basis in relation to water, air and waste. POPs/HM, ODS, GHG, nu-

trients, black carbon; more efficient resource and energy usage, incl. the management of chemicals; certification, e.g. 
EMAS 

• Waste: Heavy metals, incl. Hg, ODS-GHG, incl. CH4, CO2; SOx, VOC, particles, NOx, nutrients (N, P); PCB/POPs, 
reduced radiation (radon etc.) 

• Agriculture, forestry: N, P, GHG, pesticides, CH4, NOx ; energy and resource usage, certification, e.g. EMAS, FSC 
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Havaintoja toimintaympäristöstä - Yritystuet Suomi
• Politiikan agenda: Hallitusohjelma sisältää elementtejä vihreään siirtymään ja 

ilmastotavoitteet sisältyvät valtionyhtiöitä ohjaavaan omistajapoliittiseen 
periaatepäätökseen.

• Uusia ilmastonmuutosta ehkäiseviä tukia otetaan käyttöön, eri hallinnonaloilla.
• TEM:n tk- ja kehittämistukien yhtenä painopisteenä vähähiilisyys. 

• Indikaattoreita ei käytössä laajemmin, tukiin ei ole liitetty ympäristöehtoja.
• Paremmat kannusteet ei käytössä: korkeampi tuki-intensiteetti, edullisempi korko…
• Tukia on jo uudelleenkohdennettu mm.

• Energiaintensiivisen teollisuuden veronalennus poistuu asteittain ja tilalle alennetaan 
sähköverokanta EU:n sallimaan minimiin. Päästökauppakompensaatiotukea selvitetään. Samaan 
aikaan tuetaan teollisuuden siirtymistä vähähiiliseen teknologiaan.

• Fossiilisten polttoaineiden veroja korotetaan. Parafiinisen dieselöljyn veronalennus poistetaan. 
Samaan aikaan tuetaan mm. sähköiseen liikenteeseen siirtymistä.

• Turpeen alennettua verokantaa korotetaan. Samaan aikaan kiinnitetään huomiota korvaaviin 
investointeihin (JTF-rahasto Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden rahasto) ja siihen miten turpeen 
ympärillä olevaa elinkeinotoimintaa voisi tukea pääsemään kiinni muuhun elinkeinotoimintaan.

14.12.2020Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 5



BF internal

Tilannekuva on muuttunut
• Yritystukien vaikutukset pitkän aikavälin tuottavuuteen, 

uudistavat tuet (2014, 2017)
• Ympäristölle haitalliset tuet (2013)
• Valtiosihteerityöryhmä esitti 9/2019, että yritystukijärjestelmän 

uudistamisessa otetaan huomioon ilmastonäkökulma. 
Liikenteen ja energian tuet olleet keskiössä.

• Tilannekuvan päivitys 2020 -luvun kehityksen pohjaksi 
Miten vähähiilisyys ilmenee ja voisi ilmetä EU-valtiontuissa ja 
laajemmin elinkeinoelämälle myönnetyissä etuuksissa ja miten 
samalla vaikutetaan pitkän aikavälin tuottavuuskehitykseen, 
jotta tuetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja kasvua?
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Muuta ajankohtaista:

• Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän laajentaminen yritystukien tiedoilla
(799/2020), voimaan 1.4.2021

• Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmän laajentaminen yritystukien yhteiseksi 
tietovarannoksi 1.4.2021

• Tilastokeskuksen yritystukitilaston laajentaminen ja uudistaminen 2021
• De minimis –tukikumulaation seuranta valtion viranomaisten toimesta 2022 alkaen
• Hakupalvelu (rajattu haku) 2021-2022
• Eduskunta TaV: kuntien mukaantulo selvitettävä
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Valtion taloudelliset koronatoimet 19,2 mrd. euroa
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Kevät 2020
• Suurin osa muuta kuin EU-valtiontukia.
• Suurin osa palautuvia.
• Eteneminen markkinaehtoisesta ja muista 

elinkeinoelämälle myönnetyistä 
etuuksista kohti EU-valtiontukia ja yhä 
kohdennetumpia tukia

• Lisäksi konkurssilainsäädännön muutos 
ja pankkisektorin omat joustot

kohdennetumpia tukia
Koronapandemian II aalto…
• Markkinaehtoinen rahoitus voimassa
• Kustannustuki

Markkinaehtoinen 
rahoitus: Finnvera, 
TESI, VER, Suomen 
Pankki; 10,2; 53 %

Muut etuudet: mm. TyEL 
maksualennus, verojen 

maksujärjestelyt, yrittäjän 
työmarkkinatuki; 2,6; 14 %

EU-valtiontuet; 6,4; 33 %
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Puhtaasti EU valtiontuet
6,4 mrd. €

• Suurin osa palautuvia
• Takaukset: Finnveran takaukset 2 mrd.€, Finnair 

600 M€, rahtiliikenne 600 M€
• Lainat: Business Finland 300 M€
• Oman pääoman ehtoinen: Finnair 700 M€

• Avustukset eteneminen kohti kohdennetumpia tukia
• Business Finland 980 M€
• ELY-keskukset 400 M€
• Yksinyrittäjän tuki 250 M€
• Kustannustuki 300 M€
• Ravintolatuki 171 M€
• Starttiraha 10 M€
• Maaseudun yritykset, maatalous ja kalatalous 40 

M€
• Lasti ja matkustaja-alusvarustamojen liikennöinti 

24,8 M€
• Journalismi 5 M€
• Tapahtumajärjestäjät 9,6 M€
• Urheiluliigaseurat 2,4 M€
• Kulttuurialan yhteisöt 11 M€
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Avustus; 2,2; 
34 %

Laina; 0,3; 5 %Takaus; 3,2; 50 %

Muu, Oman 
pääoman 

rahoitus; 0,7; 11 %
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Kiitos!
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