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Maailmassa miljardien arvosta 
mustia tukia
suomessa yli 2 miljardia euroa haitallisia tukia liikenteelle,  
1,4 miljardia euroa maataloudelle, noin miljardi euroa fossiilisille 
polttoaineille1;

eu:ssa 150 miljardia euroa haitallisia tukia liikenteelle,  
yli 80 miljardia euroa maataloudelle, 5–8 miljardia euroa 
biopolttoaineille, noin 3 miljardia euroa kalastukselle2;

Maailmassa 400-1400 mrd euroa fossiilisille polttoaineille,  
400–700 mrd euroa liikenteelle, 300-500 mrd euroa 
maataloudelle,  
yli 200 mrd euroa veden tuhlaukseen, yli 90 mrd euroa 
metsätaloudelle.3

Esitetyt tukisummat ovat useimmiten suoria tukia, eivätkä sisällä ulkoisvaikutuksia.  
Luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä laskelmavuodet ja -perusteet vaih-
televat. Osaan esitetyistä tukisummista on laskettu mukaan myös tukien ulkoisvai-
kutukset (kuten terveyshaitat).

Miksi uudistusta tarvitaan?
•	Planeettamme rajat ovat tulossa vastaan. 

Luonnonvarojen ylikulutus on lopetettava ja 
ilmastonmuutoksen kiihtyminen sekä luonnon 
monimuotoisuuden häviäminen pysäytettävä;

•	Haitallisten tukien aiheuttamat ympäristö- ja 
terveyshaitat tulevat yhteiskunnalle arvaamattoman 
kalliiksi.  
Kaikkia ulkoisvaikutuksia on mahdoton arvioida;

•	Tämänhetkinen tukipolitiikka edistää globaalia 
eriarvoisuutta  
ja epäoikeudenmukaisuutta;

•	Talouskriisin vuoksi suuria säästöjä tarvitaan. Resurssit 
on käytettävä kestävän talouden ja vähähiilisen 
yhteiskunnan kehittämiseen;

•	Kilpailukykyä ja taloudellista aktiivisuutta voidaan 
lisätä investoimalla vihreään teknologiaan ja 
ekoinnovaatioihin;

•	Haitallisten ja tehottomien tukien lopettaminen voi 
vähentää byrokratiaa ja tehostaa hallintoa;

•	Poliittista johdonmukaisuutta, hyviä hallintotapoja 
sekä tuki- ja kauppapolitiikan avoimuutta on lisättävä, 
mikä kasvattaa sekä kehitysyhteistyön tuloksellisuutta 
että kehitysmaiden mahdollisuuksia omaehtoiseen 
kestävään kehitykseen; sekä

•	Suomi ja Euroopan unioni ovat sitoutuneet haitallisten 
tukien lopettamiseen.

Julkisilla tuilla tavoitellaan talouskasvua ja sosiaalista oi-
keudenmukaisuutta. Niiden tulisi lisätä tasa-arvoa ja turval-
lisuutta sekä ohjata yhteiskuntaa parempaan, tehokkaam-
paan tai kestävämpään suuntaan. Kaikkien tukien takana on 
jokin yleishyödyllisyyteen vetoava peruste, mikä vaikeuttaa 
tukien haitallisuuden arviointia sekä uudistusten tekoa.

Periaatteessa ympäristölle haitallisia ovat kaikki tuo-
tantoa kasvattavat tai luonnonvarojen kulutusta lisää-
vät tuet, joiden vaikutuksesta saastuminen, jätteiden 
määrä ja luonnon hyväksikäyttö lisääntyvät (OECD 
2005). Ympäristölle haitallinen tuki voidaan ymmärtää 
laajemmin tueksi, joka on ristiriidassa kestävän kehityksen 
— ympäristön suojelun, tehokkaan luonnonresurssien tai 
energian käytön tai kestävän tuotannon — kanssa.

Kestävän kehityksen kannalta haitalliset tuet kohdistuvat 
elinkeinoelämän sektoreille, jotka ovat ympäristöherkkiä,  
eli niillä on suoria vaikutuksia elolliseen tai elottomaan 

ympäristöön: mm. metsätalous, kalastus, maatalous, vesi ja 
kastelu, energiantuotanto ja -kulutus, liikenne sekä kaivos-
teollisuus.

Tukia kanavoidaan ympäristöherkille sektoreille suo-
raan valtion budjettimäärärahoista, julkisista rahastoista ja 
erilaisten kehityshankkeiden kautta. Kehityspankit, kuten 
Maailmanpankki-ryhmä ja Euroopan investointipankki, an-
tavat rahoitusta ja lainoja, joihin myös Suomi välillisesti osal-
listuu. Taloudelliset yhteistyöohjelmat, jotka ohjaavat kau-
pankäyntiä tiettyyn suuntaan, sisältävät myös ympäristölle 
haitallisia tukia, vaikka ne eivät suoraan kohdistu millekään 
ympäristöherkälle sektorille. Kyse on siis monimutkaisista, 
maailmanlaajuisista tukiverkoista.

1 Valtiovarainministeriö 2013, Ympäristöministeriö 2013
2 European Environmental Agency 2007; OECD 2013;  
 Global Subsidies Initiative 2013, International Energy Association 2012;  
 Sumaila ym. 2013, WWF 2011.
3 OECD, IEA, World Bank & OPEC 2010, Oil Change International 2012, 
 International Monetary Fund 2013; World Resources Institute 2014; OECD 2011, 
 Myers & Kent 2001.
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tOiMenPiDesuOsitukset

Suomen nouseminen kestävän kehityksen mallimaaksi 
vaatii väistämättä talouden rakennemuutosta. Tuki- 
politiikkaa muuttamalla voimme edistää ympäristön 
ja ihmisten hyvinvointia, vähentää kansalaisten välis-
tä eriarvoisuutta sekä luoda ponnahduslaudan uusille 
innovaatioille ja yritystoiminnalle. Myös kilpailukyvyn 
kannalta on kannattavaa katsoa pitkälle tulevaisuuteen.
On myös huomioitava, että luonnon monimuotoisuus 
on itseisarvo. Kaikkea ei voi, eikä pidäkään mitata  
rahassa. Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioin-
nit on sisällytettävä strategiaohjelmiin ja ympäristö- 
järjestöt otettava mukaan ohjelmatyöhön.

suomessa tukiuudistus tulisi aloittaa 
seuraavista kokonaisuuksista:

1. Energiaintensiivisen teollisuuden 
tukikokonaisuus, yhteensä 685 miljoonaa 
euroa vuonna 2014
•	Energiaintensiivisen teollisuuden veroleikkuri 

205 milj. €. Tuesta 80 % menee sähkölle ja 
20 % fossiilisille polttoaineille.

•	Teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi 
sähköverokanta (veroluokka II) 465 milj. €.

•	Kaivosteollisuuden veroleikkuri ja alempi 
sähköverokanta (veroluokka II) 15 milj. €. 

2. Työmatka-autoilun tuet, jotka kannustavat 
yksityisautoiluun
•	Työmatkakuluvähennys: yksityisautoilun 

nettovaikutus yhteensä 455 milj. € vuonna 
2014. Joukkoliikenteen käytön tukia ei tule 
leikata.

•	Kilometrikorvauksen ylikompensoiva  
osuus noin 170 milj. €.

•	Autoetu vähintään 300 milj. €.  
Vapaan autoedun veroedusta on luovuttava.

•	Pysäköintietu eli ilmainen pysäköintioikeus 
työpaikalla tulee poistaa tai muuttaa 
verotettavaksi tuloksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Liikenteen polttoaineiden verotuet, yhteensä 
yli miljardi euroa vuonna 2014
•	Dieselpolttoaineen normia alempi 

verokanta (josta vähennetty henkilöautojen 
käyttövoimavero) 507 milj. €.

•	Työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen 
normia alempi verokanta 474 milj. €.

•	Polttoaineverotuksen poikkeama kaupallisessa 
vesiliikenteessä noin 40 milj. €.

•	Ilmailupolttoaineiden verovapaus yli 63 milj. €, 
tulee liittää osaksi EU:n päästökauppaa. 

4. Turpeen alempi verokanta, yhteensä 
88 miljoonaa euroa vuonna 2014.
•	Turpeen tuki on lakkautettava, sillä 

kokonaisympäristövaikutuksiltaan turve on 
jopa pahempi kuin kivihiili. Kilpailukyvyn ja 
alueellisen työllisyyden haasteisiin voidaan 
vastata tukemalla esimerkiksi puhdasta, 
hajautettua energiantuotantoa. 

5. Maatalouden energiaveron palautus, 
yhteensä 50 miljoonaa euroa vuonna 2014. 
Kaikki maataloustuet on muutettava 
ympäristöperusteisiksi ja ympäristötuen  
kriteerejä on tiukennettava. 

6. Yritystuet, yhteensä vähintään 180 miljoonaa 
euroa vuodessa. Kaikki tehottomat, huonosti 
kohdennetut ja kestävää kehitystä edistävää 
rakennemuutosta hidastavat tuet (jopa 
500 milj. €) on poistettava ja yritystukien 
myöntöperusteita tiukennettava. Yritysten 
yhteiskunta- ja ympäristövastuun seurantaan  
tulee varata nykyistä enemmän resursseja. 

7. Metsätalouden haitallisten tukien 
talousvaikutukset eivät ole merkittäviä  
(alle 80 milj. € vuodessa), mutta niiden 
vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle 
se sijaan ovat. Nykyinen tukipolitiikka estää 
metsänhoidon muuttumisen ympäristön 
kannalta kestäväksi. Myös kansainvälisen 
metsäkehitysyhteistyön sekä teollisen 
metsätalouden tukien sosiaaliseen ja 
ympäristökestävyyteen tulee kiinnittää  
enemmän huomiota.

kansallisen leikkauslistan kärjessä  
ilmastonmuutosta edistävät tuet
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Haitalliset tuet kestävän kehityksen  
esteinä -selvityksen julkaisuun on saatu  

ulkoasiainministeriön kehitysviestintätukea.

Kuvitus: Ilja Karsikas

Suomen tulee ajaa EU:ssa aktiivisesti sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta kestävämpää energia- ja luonnon-
varapolitiikkaa sekä johdonmukaisempaa kauppa- ja 
kehityspolitiikkaa. Johdonmukaisuutta vaaditaan sekä 
komissiolta että kaikilta jäsenmailta, jotta muun muas-
sa kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen velvoitteet 
sekä ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Tukipolitiikkaa 
muuttamalla voidaan vaikuttaa myös kasvavaan talou-
delliseen eriarvoisuuteen sekä EU:n sisällä että globaa-
lissa etelässä.

1. Fossiilisen energiantuotannon tuet on 
lakkautettava. EU rahoittaa muun muassa 
Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) 
kautta uusia öljy- ja maakaasuhankkeita 
erityisesti uusissa EU-jäsenmaissa sekä Euroopan 
ulkopuolella. Myös nykyisten kivihiilihankkeiden 
tukeminen tulisi lopettaa. 

2. Fossiilisten liikennepolttoaineiden 
verotuet sekä yksityisautoilua lisäävien 
infrastruktuurihankkeiden tukeminen 
tulee lopettaa. Koko EU:n alueella tulee edistää 
ympäristö- ja ilmastoystävällisiä, yhtenäisiä 
liikenneratkaisuja. 

3. Maataloustuet tulee muuttaa 
ympäristöperusteisiksi. Tukipolitiikkaa 
uudistamalla EU:ssa voidaan puuttua 
maataloussektorin eriarvoistumiseen sekä  
puuttua globaalin ruokaturvan heikentymiseen. 

4. Kaivos- ja luonnonvarasektorin tukien 
edellytyksenä tulee aina olla varmistus 
siitä, että toiminta on ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävää, resurssitehokasta 
sekä ympäristölainsäädäntöä noudattavaa. 
Tämän takeena on oltava perusteellinen ja 
riippumaton sosiaalisten ja ympäristövaikutusten 
arviointi. Kehityspankkien rahoituksen 
läpinäkyvyyttä on lisättävä. Kansalaisjärjestöt on 
osallistettava prosesseihin niiden vastuullisuuden 
varmistamiseksi. 

5. Ruokakasveista valmistettavien 
biopolttoaineiden tukeminen ei ole kestävää. 
EU:n uusiutuvan energian direktiiviä tulee 
muuttaa niin, että poliittinen ohjaus kohdistuu 
jätepohjaisten raaka-aineiden hyödyntämiseen, 
eikä esimerkiksi palmuöljyyn. 

6. Kalastustukipolitiikkaa on uudistettava. 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toiminnan 
tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita 
ja päätösten täytyy perustua tieteellisiin 
tutkimustuloksiin. Kalastuskapasiteettia lisäävistä 
tuista on luovuttava ja varat ohjattava suojeluun, 
tutkimukseen ja kalakantojen elinvoimaisuuden 
seurantaan. 

7. Kehitysmaiden kanssa solmittavien 
taloudellisten yhteistyösopimusten on oltava 
yhteismitallisia EU:n kehityspoliittisten 
tavoitteiden sekä kestävän kehityksen 
edellytysten kanssa. Ohjelmien täytyy noudattaa 
EU:n kehityspoliittisen johdonmukaisuuden 
linjauksia, ja sopimusten sosiaaliset, taloudelliset 
ja ympäristövaikutukset on arvioitava etukäteen. 

8. Suomen rahoittamien 
kehitysyhteistyöhankkeiden tulee perustua 
kattavaan ekologisen ja sosiaalisen 
kestävyyden etukäteisarviointiin.

euroopan unionissa ajettava kestävämpää  
energia- ja luonnonvarapolitiikkaa
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