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Ympäristöministeriö 

 

Lausuntopyyntö: VN/630/2022 

 

 

Lausunto: Ilmastolain muuttaminen 

 

 

Tausta 

Palvelualojen työnantajat Palta ry. kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta lau-

sua ilmastolain muuttamista koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta. Luonnos 

laajentaisi ilmastolain soveltamisalaa koskemaan kuntien ilmastotyötä.  

 

Palta edustaa esim. liikenne- ja logistiikkapalveluita sekä kiinteistöjen energian-

hallintapalveluita tuottavia yrityksiä. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto, ja 

edustamme yli 2 000 jäsentämme. 

 

Yksityiset palvelualat (ilman kauppaa) ovat korvaamattoman tärkeitä Suomen talou-

delle, sillä ne: 

• tuottavat noin 41 % Suomen BKT:sta;  

• työllistävät noin miljoona ihmistä; 

• tuottivat kaksi kolmasosaa Suomen työllisyyden kasvusta vuosina 2016 – 2019.  

• Lisäksi palveluiden osuus Suomen bruttoviennistä on noin 30 %. 

 

Palta tukee hallituksen asettamaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 

mennessä. Siksi on hyvä, että tavoitteen toimeenpano edistyy. 

 

Pienennetään kuntien kasvihuonekaasupäästöjä älyratkaisujen avulla 

 

Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen 

torjunnassa. Niihin perustuvat myös monet palvelut, joiden avulla voidaan pienentää 

kuntien kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttaa samalla muita hyötyjä.  

 

Kiinteistöjen lämmityksenohjausjärjestelmät ja muu kiinteistöautomaatio auttavat pie-

nentämään rakennusten energiankulutusta. Esimerkiksi koulut ja virastot ovat tyhjillään 

etenkin viikonloppuisin ja öisin, joten tuolloin kannattaa alentaa kiinteistön lämpötilaa. 

Tämä pienentää energiankulutusta vaikuttamatta rakennuksen käyttömukavuuteen. 

Älyjärjestelmien asentamista kannattaa selvittää erityisesti jo olemassa oleviin raken-

nuksiin, koska niiden energiatehokkuus on usein selvästi uusia kiinteistöjä alempi. 

 

Vaikka älyratkaisuja ei vielä hyödynnetä täysimääräisesti kiinteistöjen energiankulutuk-

sen pienentämisessä, on niiden potentiaali tunnistettu valtion toimesta ainakin strate-

giatasolla. Vuonna 2017 julkaistussa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitel-

massa todettiin: 
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”Älykkäät järjestelmät mahdollistavat myös entistä tarkemman tarpeen-

mukaisen säädön. Tutkimusten mukaan ennakoivat ja optimoivat energi-

anhallintajärjestelmät voivat jo nykyisin pienentää energiankulutusta 10–

30 %.” 

 

Älykäs liikenteenohjaus auttaa puolestaan parantamaan liikenteen sujuvuutta, mikä 

pienentää kasvihuonekaasupäästöjä turhia pysähdyksiä välttämällä. Samalla matka-

ajat lyhenevät ja ihmisten viihtyisyys paranee. 

 

Yksi älyratkaisujen käyttöönottoa hidastava tekijä on tietoisuuden puute, mikä pätenee 

erityisesti pienemmissä kunnissa. Siksi kuntien ilmastosuunnitelmissa tulisi selvit-

tää älykkäiden kiinteistöautomaatio- ja liikenteenohjausratkaisujen potentiaalia. 

Tätä asiaa on syytä edistää mahdollisimman monin eri keinoin, esimerkiksi kunnille 

myönnettävän valtionavustuksen edellytyksenä ja tiedotusta lisäämällä. Lisäksi asia 

tulee tuoda esille ilmastolain muutosta koskevan hallituksen esityksen peruste-

luissa.     

 

 

 

Kunnioittavasti, 

 

 

Tatu Rauhamäki  Mikko Paloneva 

 

Johtaja, elinkeinopolitiikka  Asiantuntija, elinkeinopolitiikka 

 

 

 

 

 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on uuden työn, digimurroksen ja tulevaisuuden 

työmarkkinoiden suunnannäyttäjä. Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa yhdis-

tämme faktat, työmarkkinaosaamisen sekä vaikuttamisen taidot palvelutalouden ja 

Suomen parhaaksi. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto ja edustamme yli 2 000 

palvelualoilla toimivaa jäsentämme. 


