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Ilmastokestävä elvytys

“Elvystyksen kohteena tulisi olla hiilineutraalit 
hankkeet ja hankkeet, jotka edistävät siirtymistä kohti 
hiilineutraalia yhteiskuntaa.”



Keskeisimmät ilmastonmuutoksen torjuntaan 
vaikuttavat ilmastotoimet ja investointikohteet
● Tuetaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä vauhdittavien tuotteiden 

ja palveluiden kysyntää markkinoilla.

● Rahoituksen määrä ei ole suurin pullonkaula, mutta rahoitusmekanismien 
selkeyttäminen on tarpeen, jotta yritykset voivat keskittyä omaan 
kehitystyöhön ja ydinliiketoimintaan.
○ Ratkaisuna kansallinen investointistrategia?
○ Ilmastonmuutoksen pakottama vauhti ja toimintaympäristön nopea kehitys 

tulisi saada paremmin huomioitua yritysten kasvun tukemisessa. 



Keskeisimmät ilmastonmuutoksen torjuntaan 
vaikuttavat ilmastotoimet ja investointikohteet
● Sähköistyminen, puhdas energia ja energiatehokkuus. Muun muassa:

○ Uusiutuvan energian tuotannon hajauttaminen

○ Lämmityksen sähköistäminen

○ Älykkäät sähköverkot

● Kestävämmät liikenneyhteydet kokonaisuutena:

○ Tieto

○ Ihmisten liikkuminen

○ Logistiikka

● Biotalous

● Kiertotalouteen siirtymisen kiihdyttäminen politiikkatoimin.

● Jätehuoltoketju ja kierrätyksen tehostaminen



● Selkeät poliittiset linjaukset luotettavan investointiympäristön luomiseksi ja 

riittävän pitkät siirtymäajat.
● Laadukkaat ja tasavertaiset kriteerit kaikille elvytyksen kohteille. 

Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan yhteinen tietopohja ja fokusalueet, joiden 
mukaan valitaan parhaimmat elvytykset kohteet. 
○ Muutoksen vaadittu nopeus korostaa tarvetta nopealle päätöksenteolle ja 

avoimelle priorisoinnille. 

○ Elvytys ei saa vääristää kilpailua samalla toimialalla toimivien yritysten välillä.

○ Elvytystä on myönnettävä faktapohjaisesti ja objektiivisesti.

Miten varmistetaan oikeudenmukainen 
siirtymä kestävässä elvytyksessä?



Miten varmistetaan oikeudenmukainen 
siirtymä kestävässä elvytyksessä?

Kokonaisuuden systemaattinen johtaminen:
○ Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen aiheuttavat merkittävän 

yhteiskunnallisen murroksen. 

○ Tarvitaan laajaa asiantuntijuutta ja osaamista, tutkimustietoa ja riittävät 

resurssit hankkeiden ja kehitystyön toteutukselle.



Loppukyselyn yhteenveto

Työpajan tärkeimmän keskusteluaiheet:

● Ongelma on laaja ja kompleksinen, mikä korostaa faktapohjaisuuden ja objektiivisuuden 

varmistamista poliittisessa päätöksenteossa.

● Investointien käynnistämisen merkitys vähähiiliteknologian edistämiseksi. 

○ Jotta investoinnit käynnistyisivät, niille on luotava suotuisa ja vakaa toimintaympäristö 

poliittisin päätöksin. 

○ Korona-kriisin tuoma taloudellinen epävarmuus vähentää yritysten investointi-intoa.

Mikä jäi liian vähälle käsittelylle:

● Kokonaisuus on laaja ja olisi ollut monta aihetta, joista olisi tehnyt mieli keskustella 

syvemmin.

○ Suomen kanta esimerkiksi EU:n laajuisissa kehyksissä.
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Pysytään kuulolla!
#IlmastoAreena 
#kestäväelvytys 

#budjetti2021
Tallenteet tapahtumista tulossa pian kanavillemme!


