
Puhtaampi ympäristö 
palveluilla

Kasvuratkaisu #4

Palvelut ovat ilmastoteko. Palvelualat tuottavat moninkertaisen hyvinvoinnin 
suhteessa syntyviin päästöihin verrattuna muihin toimialoihin. Palvelut 
ovat vahva kumppani esimerkiksi teollisuudelle ja rakentamiselle niiden etsiessä 
ilmastoystävällisempiä tuotanto- ja toimintatapoja. Palveluiden merkitys ilmastolle 
tulee tehdä näkyväksi nostamalla hiilikädenjälki, eli positiivinen ilmastovaikutus 
ohjaavaan rooliin ilmastopolitiikassa.

11.11.2022 #PalvelusSuomelle 1



Puhtaampi ympäristö palveluilla 
Kärkitavoitteet

11.11.2022 #PalvelusSuomelle 2

Hiilikädenjälki johtoasemaan

Selvitetään palvelujen hiilikädenjälki 
hallituskauden alussa ja asetetaan sille 
konkreettinen kasvutavoite.

Investointituet vihreille palveluille

Ulotetaan kasvihuonekaasupäästöjä 
vähentävät investointikannustimet 
tasapuolisesti myös palveluille 
suuremman päästövähennyspotentiaalin 
hyödyntämiseksi. Laajennetaan 
kotitalousvähennys kattamaan asunto-
osakeyhtiöiden energiaa ja ilmastoa 
säästävät työt ja korotetaan vähennys 
60 prosenttiin.

Puhtaampia kuljetuksia

Jatketaan henkilöliikenteen ja raskaan 
liikenteen hankintatukia sekä tuetaan 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
valtakunnallisen jakeluverkon ja 
sähköautojen latausverkoston 
rakentamista. Vauhdittamalla 
ajoneuvokaluston uusiutumista 
vähennetään päästöjä.



Puhtaampi ympäristö palveluilla

• Hiilikädenjälki johtoasemaan. Selvitetään palvelujen hiilikädenjälki 
hallituskauden alussa ja asetetaan sille konkreettinen kasvutavoite.

• Kunnianhimoa vähähiilitiekartoilla. Päivitetään toimialakohtaiset 
vähähiilitiekartat, jotta Suomi saavuttaa hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 
2035 mennessä.

• Päästövähennyksiä kotitaloustuella. Kotitalousvähennyksen korvaustaso 
nostetaan 60 prosenttiin ja laajennetaan koskemaan asunto-osakeyhtiöiden 
päästöjä vähentäviä energiaremontteja.

• Mahdollistetaan investointituet myös palveluille. Monet 
investointikannustimet eivät sovellu palveluille, jotka ovat usein pienimuotoisia 
ja tapahtuvat muualla kuin paikan päällä kohteessa. Kartoitetaan nykyiset ja 
uudet investointikannustimet ja ulotetaan ne tasapuolisesti myös palveluille 
suuremman päästövähennyspotentiaalin hyödyntämiseksi. 

• Tasapuolisempi sähkövero. Palvelualojen 45 kertaa teollisuutta 
korkeampaa sähköverokantaa yhdenmukaistetaan asteittain. Ensitoimena 
palveluyrityksille luodaan nykyistä alempi sähköveroluokka, joka alentaa 
verotusta 100 miljoonalla eurolla vuodessa.  

• Puhtaampia kuljetuksia. Jatketaan henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen 
hankintatukia sekä tuetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden valtakunnallisen 
jakeluverkon ja sähköautojen latausverkoston rakentamista. Vauhdittamalla 
ajoneuvokaluston uusiutumista vähennetään päästöjä.

• Globaali näkökulma. Vaikutetaan vahvasti kansainvälisten ja EU-tason 
päästövähennyskeinojen kehittämiseen ja käyttöönottoon lento-, meri- ja 
tieliikenteessä. Liikenteen ilmasto- ja ympäristövelvoitteiden tulee olla 
globaalissa kilpailussa toimiville yrityksille tasapuolisia. 

• Hankinnoilla päästövähennyksiä. Julkisten hankintojen avulla luodaan 
kysyntää ja referenssejä ilmastopäästöjä vähentäville palveluille.
Varmistetaan, että kunnat tarkastelevat määräajoin älykästä liikennettä sekä 
energianhallintapalvelujen, automaation ja energiaremonttien hyödyntämistä 
kiinteistöissä. 

• ESCO-energiapalvelumalliin vauhtia. Kiinteistöjen energiaremontit 
kannattaa usein toteuttaa ESCO-mallilla, jossa asiakas maksaa investoinnin 
syntyneillä säästöillä. Tarjotaan asiakkaiden ja ESCO-yritysten välisten 
keskustelujen tueksi maksutonta ja puolueetonta fasilitointia Motivan 
toteuttamana. Tehostetaan taloudellisia kannustimia ja tiedotusta kunnille.

Tavoitteet
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