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Kansalliset ympäristölle haitalliset tuet 
 
Tämän vuosisadan kriittisten kestävyyshaasteiden ratkaiseminen edellyttää merkittäviä panostuksia 
ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseen. Suomen kansantalouden kestävyysvajeen kan-
nalta ei ole järkevää samaan aikaa edistää ja hidastaa vihreää siirtymää ristiriitaisin rahoituskeinoin. 
 

 Ympäristölle haitallisten tukien on arvioiden mukaan Suomessa 3,6 miljardia euroa1. Tuista koh-
dentuu liikenne-, energia- ja maataloussektorille kullekin noin kolmannes. Määrä ei ole muuttu-
nut 10 vuoteen, vaikka ymmärrys ympäristökriiseistä on lisääntynyt. 

 Esimerkkejä suurimmista tuista (pl. maatalouden tuet) ovat dieselpolttoaineen bensiiniä alempi 
verokanta (715 milj. euroa), polttoturpeen tuet (121 milj. euroa), työstökoneissa käytetyn kevyen 
polttoöljyn dieseliä alempi verokanta (mallinnettu: 465 milj. euroa), puupohjaisten polttoainei-
den verottomuus (arvio 418 milj. euroa) ja matkustajamerenkulun tuet (280 milj. euroa). 

 Vaikka Rinteen-Marinin hallitusohjelmassa (2019) oli selkeitä mahdollisuuksia haitallisten tukien 
vähentämiseen, haitallisten tukien määrää ei hallituskaudella ole merkittävästi muutettu. Vih-
reän siirtymän tukia kuitenkin lisättiin. 

 Suomi on osana useita kansainvälisiä aloitteita ja sopimuksia tunnistanut tarpeen systemaatti-
sesti poistaa ympäristölle haitallisia tukia. Joulukuussa 2022 solmittuun Kunming-Montrealin so-
pimukseen on kirjattu velvollisuus vuoteen 2025 mennessä tunnistaa ja poistaa biodiversiteetille 
haitalliset tuet ja maailmanlaajuisesti vähentää vuoteen 2030 mennessä tukia progressiivisesti 
vähintään 500 miljardia USD. 

 On epäjohdonmukaista, tehotonta ja kestämätöntä julkisen rahan käyttöä samaan aikaan rahoit-
taa vihreän siirtymän hankkeita, luonnonsuojelua sekä ennallistamista ja jakaa tukea ympäristölle 
haitalliseen toimintaan. 

 
1 Viimeisin arvio 3,6 mrd. lähde: Ilmastopaneeli 2021.  
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Yksi merkittävä este ympäristölle haitallisten tukien systemaattiselle ja kansantalouden kokonaiskestä-
vyyden kannalta tehokkaalle poistamiselle on tiedon puute. Vaikka yleisesti voidaan arvioida ympäris-
tölle haitallisten tukien pysyneen 3–4 miljardin euron kokoluokassa viimeiset vuodet, tukijärjestelmää 
ei tästä näkökulmasta ole 10 vuoteen arvioitu. Nykyinen valtionhallinnon seurantajärjestelmä ei mah-
dollista tällaista analyysiä, ja ympäristölle haitallisten tukien seurannasta onkin luovuttu esimerkiksi 
valtion budjettikirjoissa.  

 
Kulunut hallituskausi on ollut monin tavoin poikkeuksellinen pandemian ja eurooppalaisen sodan kes-
kellä. Hallitusohjelman kunnianhimoiset kirjaukset haitallisista tuista ovat jääneet kriisien varjoon. 
Muutamia yksittäisiä haitallisia tukia on vähennetty ja vihreän siirtymän tukia on lisätty, mutta suurin 
osa tuista on pidetty ennallaan ja paikoin haitallisia tukia on jopa lisätty hallituskauden kriiseihin tai mui-
hin syihin nojaten. Kuluneella hallituskaudella tukipäätösten vaikutusarvioita ei ole tehty riittävissä mää-
rin.  

 
Kestävyysnäkökulman systemaattinen 
huomioiminen julkisen sektorin budje-
tointiprosesseissa ja rahoituspäätök-
sissä on jatkossa välttämätöntä, mikäli 
haluamme turvata riittävät resurssit 
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 
menestykselle tavalla, joka kunnioittaa 
maapallon kantokyvyn rajoja. 
 
Vaatimukset kestävyysnäkökulman 
huomioimiseksi kaikissa investointi-

päätöksissä ovat myös erottamaton osa EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaa, joka painottaa tar-
vetta huomioida samanaikaisesti kaikki keskeiset ympäristönäkökulmat. Ei merkittävää haittaa -periaa-
tetta (DNSH) on jo sovellettu Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeissa. Jatkossa niin jul-
kisen kuin yksityisen sektorin on kyettävä paremmin huomioimaan vaikutukset ympäristöön kokonais-
valtaisesti.  
 
Ympäristölle haitallisten tukien systemaattinen poistaminen on erottamaton osa kehitystä, joka tar-
joaa Suomelle mahdollisuuden tehostaa markkinoiden toimintaa, parantaa kestävästi kansallista kil-
pailukykyään ja nopeuttaa vihreää siirtymää.  
 
Lisätietoja:  
WWF Suomi 
Oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen, puh. 050 599 0232 
Suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. 040 585 0020 
 
Gaia Consulting Oy on tammikuussa 2023, perustuen julkisesti käytettävissä olevaan informaation, kartoittanut 
WWF:lle ympäristölle haitallisten tukien nykytilaa Suomessa 


