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1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tiivistetysti 
 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on Euroopan unionin uusi kasvuohjelma, jonka tavoitteena 

on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. 

Ohjelmalla kokonaisuudessaan on tarkoitus edistää resurssien tehokasta käyttöä, siirtyä 

kiertotalouteen, pysäyttää ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen sekä 

vähentää saastumista. Ohjelmaan on koottu olennaiset, tarvittavat investoinnit, rahoitusvälineet sekä 

osallistavan ja oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet. Tiivistetysti Euroopan unioni aikoo: 

 tehdä Euroopasta ilmastoneutraalin maanosan 2050 mennessä 

 suojata ihmisten, eläinten sekä kasviston elämää vähentämällä saastumista 

 auttaa eurooppalaisia yrityksiä tulemaan markkinajohtajiksi puhtaiden teknologioiden 

sektorilla 

 auttaa varmistamaan, että siirtymä kohti ilmastoneutraliteettia on reilu ja oikeudenmukainen 

Ohjelmassa painotetaan sen hyötyjä yksilöille, yrityksille sekä yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. 

Ohjelmalla parannetaan ilman, veden ja maaperän laatua, tarjotaan puhtaampaa energiaa, tuetaan 

asumisympäristön ja talojen parannusta, parannetaan julkisen liikenteen vaihtoehtoja, tarjotaan 

enemmän latauspaikkoja sähköautoille sekä tuetaan puhtaampaa ruoantuotantoa. 

Euroopan unionin rooli voidaan nähdä globaalina johtajana ilmastonmuutoksen 

hillitsemistyössä. EU:n panos ei kuitenkaan ole yksinään riittävä. Tästä syystä vihreän kehityksen 

ohjelmassa myös on tavoitteena työskennellä Afrikan ja Aasian kanssa tuoden ilmastokysymykset 

maanosien välisten suhteiden ytimeen. Unioni aikoo myös osallistaa niin sanotut G20 -valtiot mukaan 

työhön.  

Unioni asetti myös vihreän agendan läntisen Balkanin valtioiden kanssa. Itäisten kumppaneiden sekä 

eteläisten naapureiden kanssa solmitaan ympäristö, energia ja ilmasto -kumppanuussopimus. Vihreää 

yhteistyötä tullaan tekemään myös latinalaisen Amerikan, Karibian, Aasian ja Tyynenmeren 

valtioiden kanssa. Vuonna 2020 pidettävissä Euroopan unionin ja Kiinan kokouksessa sekä Euroopan 

unionin ja Afrikan kokouksessa nostetaan ilmastoasiat kärkeen. 

Ohjelman tavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan suuria julkisia investointeja sekä 

nykyistä laajempaa yksityisten sijoitusten houkuttelemista ilmastotyöhön. Lisäksi on oleellista 

muuttaa ajattelutapaamme esimerkiksi kuluttamisesta, ruoasta ja maataloudesta, verotuksesta sekä 

sosiaalisista tuista. Jotta ohjelman tavoitteet pystytään saavuttamaan, tulee Euroopan ja 

eurooppalaisten oppia antamaan enemmän arvoa luonnonmukaisten ekosysteemien suojeluun ja 

säilyttämiseen. Unionin tulee myös investoida ja edistää tarpeellisen digitaalisen muutoksen ja 

digitaalisten työkalujen kehittämistä. 

Huomionarvoista Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa on se, että sen tavoitteet tukevat myös 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Alkuvuodesta 2020 EU esittelee pitkän aikavälin strategian 

YK:n kokoukseen, jossa käsitellään ilmastonmuutoksen vastaisen työn viitekehystä. Euroopan unioni 

tulee myös jatkamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia toimia.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Group_of_Twenty_%28G20%29
https://www.climatechangenews.com/2019/11/11/eu-plots-climate-deal-china/
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/climate-change/paris-agreement/


 

 

1.1. Hiilineutraalisuus 

 

Hiilen tehokas hinnoittelu markkinoilla on suuri osa ilmastoneutraliteettiin pääsemisessä. Vihreän 

kehityksen ohjelmalla pyritään vaikuttamaan kuluttajien sekä yrittäjien (osto)käyttäytymiseen 

hinnoittelemalla hiilelle hinta, joka vähentää sen käyttöä. 

Hiilen käytön hillitsemisessä ongelmaksi voi muodostua unionin ulkopuoliset valtiot. Riskinä on, että 

unionin alueella tapahtuu edelleen ns. hiilivuotoa (carbon leakage); joko siksi, että tuotanto siirretään 

unionin ulkopuoliseen valtioon tai siksi, että eurooppalaiset tuotteet korvataan tuotteilla, joiden 

maahantuonti on hiilen käytön kannalta intensiivisempää.   

Tämän riskin välttämiseksi komissio tulee ehdottamaan rajoilla sovellettavaa hiilidioksidipäästöjen 

tullimekanismia hiili-intensiivisten toimialojen osalta (carbon border adjustment mechanism) 

tietyille sektoreille. Tällä varmistetaan, että maahantuonnin hinta mukailee paremmin tuotteiden 

sisältämän hiilen kanssa. 

 

1.2. Aikataulu teemoittain 

 

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman alustava aikataulu on julkaistu. Seuraavilla sivuilla on 

tyypitelty teemojen mukaan aikataulua ja aloitteita, joita komission on tarkoitus tehdä. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_en
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-eu-carbontax-explainer/explainer-what-an-eu-carbon-border-tax-might-look-like-and-who-would-be-hit-idUSKBN1YE1C4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  



 

  



2. Vihreän kehityksen ohjelman sisältö teemoittain 
 

Vihreän kehityksen ohjelma on jaettu eri teemoihin, joissa käsitellään muun muassa ilmastoa, 

biodiversiteetin suojelemista, kestävästä liikkumista sekä kestävää ruoantuotantoa. Eri teemoihin 

kuuluu erilaisia aloitteita, joita on tarkoitus työstää eri vaiheissa (kts. aiempi kappale). Tämä jaottelu 

auttaa hahmottamaan ohjelmaa kokonaisuutena, ja tarjoaa mahdollisuuden kerätä informaatiota myös 

keskitetysti esimerkiksi Pirkanmaalle tärkeistä sektoreista. 

 

2.1. Eurooppalainen ilmastolaki ja ilmastopaketti 
 

Euroopan komissiolla on Euroopan uniossa monopolioikeus lakialoitteiden tekemiseen. Näin ollen, 

saavuttaakseen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet, komissio tulee esittämään 

eurooppalaisen ilmastolakipaketin. Ilmastolaeilla taataan se, että ohjelman poliittiset tavoitteet 

käännetään myös velvoittaviksi säännöiksi. Komissio esittelee ensimmäiset lakiehdotukset 

maaliskuussa 2020. 

Ilmastolakien ohella komissio tulee esittelemään maaliskuussa 2020 eurooppalaisen 

ilmastopaketin (European Climate Pact), jonka tarkoitus on osallistaa kansalaiset mukaan 

ilmastotyöhön. Tämän ensimmäinen, ns. blueprint -versio julkaistaneen 4.3.2020 European 

Covenant of Mayors -seremoniassa. Paketilla välitetään informaatiota sekä tuetaan 

ilmastonmuutoksen uhkien ymmärtämistä laajemmin. Komissio kehittää entisestään alustoja, niin 

fyysisiä kuin virtuaalisia, joiden kautta kansalaisilla on mahdollisuus kertoa ajatuksistaan ja 

ideoistaan liittyen ilmastotyöhön. Paketissa painotetaan ennen kaikkea kansalaisten kanssa käytävää 

dialogia, erityisesti alueellisella ja paikallisella tasolla.  

 

2.2. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemit 
 

Ekosysteemit ovat ihmiskunnan kannalta oleellisia, sillä ne tarjoavat meille elintärkeitä tuotteita ja 

palveluita, kuten ruokaa, puhdasta vettä ja turvaa. ”The Intergovernmental Science-Policy Platform 

on Biodiversity and Ecosystem Services’ 2019 Global Assessment Report” esitti, että 

maailmanlaajuisen biodiversiteetin eroosio johtuu pääasiassa ilmastonmuutoksesta sekä siitä, miten 

me käytämme maata ja meriä, miten hyödynnämme luonnonvaroja. Komissio esittää maaliskuuhun 

2020 mennessä biologista monimuotoisuutta koskevan strategian. Euroopan parlamentin jäsenet 

ovat peräänkuuluttaneet laillisesti sitovia tavoitteita (Euroopan parlamentti, 16.1.2020). 

Biologisen monimuotoisuuden strategiassa identifioidaan keinoja, joilla on mahdollista suojella 

luonnon monimuotoisuutta. Näitä keinoja ovat esimerkiksi suojeltujen maa-alueiden nostaminen 

Natura2000 -ohjelmassa. Jäsenvaltioita kannustetaan myös tekemään yhteistyötä rajat ylittävästi. 

Strategiassa kannustetaan myös kaupunkeja luomaan viheralueita ja parantamaan 

biodiversiteettiä kaupunkialueilla.  

https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2278-european-covenant-of-mayors-ceremony.html
https://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/2278-european-covenant-of-mayors-ceremony.html
https://ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm


Euroopan unionin metsäalueet ovat erityisen kiinnostuksen kohteena. Tavoitteena on parantaa 

unionin metsäalueita niin määrällisesti kuin laadullisesti. Komissio tulee työstämään uutta 

metsäpoliittista strategiaa, jossa otetaan huomioon muun muassa metsänistutus, metsien 

säilytys ja restaurointi sekä metsien kyky toimia hiilinieluina.  

Kestävä ”sininen talous” tulee olemaan tärkeässä roolissa. Merien merkitys ilmastonmuutoksen 

vastaisessa työssä on yhä kasvavassa roolissa. Tällä sektorilla oleellista on esimerkiksi vesiresurssien 

tehokkaampi käyttö.  

 

2.3. Uusi teollisuusstrategia 
 

Ilmastoneutraliteetin saavuttaminen sekä kiertotalouden todellinen hyödyntäminen vaativat 

teollisuuden mobilisointia uudella tavalla. Vain 12 % nykyisistä käytetyistä materiaaleista on 

kierrätysmateriaaleja. Kiertotalouden sisäistäminen ja mukaanottaminen jokaiseen teollisuuden 

prosessiin on mahdollisuus, jolla on parhaimmillaan työllistäviä vaikutuksia.  

Maaliskuussa 2020 Euroopan komissio esittelee ja ottaa käyttöön uuden teollisuusstrategian, 

joka huomioi paitsi vihreän näkökulman, myös digitalisaation. Teollisuusstrategian lisäksi 

komissio julkaisee kiertotalouteen keskittyvän toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma ottaa 

huomioon kaikki sektorit, mutta keskittyy erityisesti tekstiili-, rakennus-, sähkö- ja 

muovisektoreihin.  

Kiertotalouden toimintasuunnitelman tarkoitus on tarjota ja kannustaa yrityksiä tarjoamaan 

kuluttajille kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita. Tämän tarkoituksena on voimaannuttaa 

kansalaisia osallistumaan aktiivisena osana ekologiseen muutokseen. Tärkeää on huomioida myös 

oikean tiedon ja informaation jakaminen ja ehkäistä niin sanottua viherpesua. 

Kestävä kulutus ja tuotanto ovat myös olennainen osa teollisuusstrategiaa ja jätteiden määrän 

vähentämistä. Jotta jätteiden tuottamista voidaan vähentää, tulee sitä myös säädellä ja kehittää 

mittaristoa, jolla voidaan seurata esimerkiksi ylipakkaamista ja jätteiden lisääntymistä tietyissä 

prosesseissa. Jätteiden kierrättämisestä tulee tehdä mahdollisimman helppoa kansalaisille ja 

varmistaa puhtaampien materiaalien tarjonta yritysten käyttöön. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 

komissio harkitsee laillisesti sitovia vaatimuksia käytettyjen materiaalien (secondary materials) 

markkinoille, sekä tulee ehdottamaan EU:n mallia erilliselle jätteenkeräykselle.  

EU:n teollisuus tarvitsee sellaisia edelläkävijöitä, jotka voivat tuoda markkinoille uusia teknologioita 

tärkeimmille teollisuussektoreille 2030 mennessä. Prioriteetteina ovat puhtaan vetykaasun 

tuottaminen, polttokennot ja muut vaihtoehtoiset polttoainelähteet, energian varastointi sekä 

hiilen talteenottaminen, varastointi ja käyttäminen.  

Tärkeänä osana teollisuusstrategiaa ovat digitalisaation käyttö - 5G-verkko, tekoäly, pilvilaskenta 

(cloud computing) sekä Esineiden internetin (Internet of Things) edistäminen. 

 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_fi
https://ec.europa.eu/environment/basics/green-economy/sustainable-development/index_fi.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cloud
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/internet-of-things


2.4. Puhdas energia 
 

Energiantuotannon ja -käytön kokonaisuudessa tulee tähdätä hiilenkäytön vähentämiseen. 

Energiantuotanto ja -käyttö aiheuttavat 75 % Euroopan unionin kasvihuonepäästöistä. Tehokkaan 

energiankäytön tulee olla prioriteetti. Samalla on huolehdittava siitä, että energia on jatkossakin 

turvallista ja edullista kuluttajille. Näin ollen vihreän kehityksen ohjelmalla halutaan varmistaa, että 

eurooppalainen energiamarkkina on täysin integroitu, yhteenliittynyt eri osien välillä sekä 

digitalisoitu. 

Jäsenvaltioiden tuli esittää omat energiasuunnitelmansa vuoden 2019 loppuun mennessä. Komissio 

arvioi valtioiden suunnitelmat ja tekee niiden pohjalta muutosehdotuksia, jos ne eivät ole tarpeeksi 

kunnianhimoisia.  

Siirtyminen kohti puhtaampaa energiaa tulee tehdä kuluttajia huomioiden. Tässä muutoksessa 

oleellista on esimerkiksi alueiden yhteistyö. Luonnonvarojen älykäs integrointi sektorien yli auttaa 

saavuttamaan tavoitteita pienimmällä mahdollisella kustannuksella. Muutoksessa on myös erityisen 

tärkeää huomioida mahdollinen energiaköyhyys ja ohjattava tukea sen vähentämiseen. 

Oleellista on toteuttaa siirtymä älykästä infrastruktuuria hyödyntäen. Rajat ja sektorit ylittävä 

yhteistyö on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi. Energiainfrastruktuurin kokonaisuus 

tulee huomioimaan muun muassa älykkäät sähköverkot, vetykaasun tuottamisen ja sen 

verkostot, hiilen käytön, säilömisen ja talteenottamisen sekä energian varastoinnin.  

Teemaan liittyen komissio tulee ehdottamaan myös energian verotuksen direktiiviin 

muutoksia.  

 

2.5. Rakentaminen ja kunnostaminen 
 

Rakennusten kestävä kunnostaminen ja rakentaminen ovat avainasemassa vihreän kehityksen 

ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa, sillä rakentaminen kuluttaa suuren osan energiasta ja 

resursseista. Rakennuksissa kulutetaan myös noin 40 % kaikesta energiasta. Tämän teeman ympärillä 

on niin kutsuttu kaksoisongelma; toisaalta energiankäytön tulee olla mahdollisimman tehokasta, 

mutta toisaalta myös mahdollisimman edullista kuluttajille. Tämän ongelman ratkaisemiseksi 

komissio tulee ehdottamaan lainsäädäntöä rakennusten energiankäyttämiseen ja suuntaamaan 

rahoitusta ns. renovation wave -aloitteeseen.  

 

2.6. Kestävä liikkuvuus 
 

Liikenteen päästöt muodostavat noin neljäsosan EU:n kasvihuonepäästöistä, ja luku on yhä kasvava. 

Jotta ilmastoneutraalisuus on aidosti saavutettavissa, tulee liikenteen päästöjä vähentää jopa 90 % 

vuoteen 2050 mennessä. Kestävän liikkuvuuden saavuttaminen edellyttää, että liikenteen käyttäjät 

pistetään etusijalle - että heille tarjotaan edullisia, saavutettavia ja puhtaampia matkustusvaihtoehtoja. 

https://acer.europa.eu/fi/the_eu_energy_market/Sivut/default.aspx
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/national-energy-climate-plans
https://europa.eu/euprotects/our-society/escaping-energy-poverty-how-eu-making-sure-families-arent-left-out-cold_fi
https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/a-green-deal-that-works-for-everyone-making-the-renovation-wave-a-reality/
https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/a-green-deal-that-works-for-everyone-making-the-renovation-wave-a-reality/


Näitä tavoitteita saavuttaakseen komissio ottaa käyttöön kestävän ja älykkään liikkuvuuden 

strategian. 

Monien kuljetusmuotojen yhdistelmä (multimodal transport) tarvitsee vahvistamista, sillä sen avulla 

on mahdollista tehostaa liikennejärjestelmää kokonaisuudessaan. Tavoitteena on esimerkiksi siirtää 

merkittävä osa teillä tapahtuvasta kuljetuksesta rautateille sekä sisävesistöihin. Automatisoitu 

ja integroitu, monia kuljetusmuotoja yhdistävä liikkuminen sekä esimerkiksi digitalisaation 

mahdollistama älykäs liikenteen hallinta ovat avainroolissa. 

Liikenteen hinnan on reflektoitava sen päästömääriä. Tähän paneutuen komissio tuleekin 

tarkastelemaan nykyistä verojärjestelmää erityisesti lento- ja rahtiliikenteen osalta. 

Päästökauppajärjestelmän laajentamista meriliikenteeseen pohditaan myös osana 

keinovalikoimaa. Näiden lisäksi komissio tulee paneutumaan kysymykseen EU:n laajuisista 

tietulleista.  

Samanaikaisesti eurooppalaisia yrityksiä ja muita organisaatioita pitää tukea vaihtoehtoisten 

polttoaineiden kehityksessä ja jalostamisessa. Komissio tulee tukemaan sähköautojen 

latauspisteiden asentamista erityisesti alueille, joissa näitä ei ennestään ole. Komissio julkaisee haun 

tähän liittyen. 

 

2.7. Kestävästi tuotettua ruokaa koskeva Pellolta pöytään -strategia 
 

Ruoantuottamisen arvoketjussa on uusia mahdollisuuksia jokaiselle alan toimijalle. Tähän liittyen 

Euroopan komissio julkaisee keväällä 2020 Pellolta pöytään -strategian, ja osallistaa sen 

kommentointiin laajasti sidosryhmiä ympäri Eurooppaa. Eurooppalaiset maanviljelijät ja kalastajat 

ovat erityisen tärkeä osa tämän teeman tavoitteiden saavuttamisessa. Komission ehdotuksessa 

rahoituskaudelle 2021–2027 vähintään 40 % maataloustuista ja vähintään 30 % Euroopan 

meri- ja kalatalousrahastosta käytettäisiin ilmastotekoihin. Tämä auttaa suuntaamaan kohti 

kestävämpiä toimintatapoja - joita ovat esimerkiksi täsmäviljely, luonnonmukainen viljely, sekä 

standardisointi agroekologisille tekijöille, maatalousmaan metsittämiselle (agro-forestry) sekä 

eläinten paremmille tuotanto-olosuhteille. 

 Strategisten suunnitelmien tulee tähdätä erilaisten kemiallisten torjunta-aineiden, kuten 

antibioottien ja lannoitteiden, käytön vähentämiseen. Komissio identifioi tarvittavat toimenpiteet 

tämän saavuttamiseksi. 

Pellolta pöytään -strategia myös tukee kiertotalouden vauhdittamista. Strategia myös pyrkii 

stimuloimaan kestävää ruoankulutusta ja tarjoamaan terveellistä ruokaa edullisesti kaikille.  

 

2.8. Ympäristön pilaantumisen torjunta 
 

Jotta Euroopan unioni kykenee suojelemaan sen kansalaisia ja ekosysteemejä, tulee kehittää sellaisia 

monitorointijärjestelmiä, joilla on mahdollista seurata, raportoida, ennaltaehkäistä ja korjata 

saasteita ilmasta, vedestä, maaperästä ja kulutustuotteista. Tämän kokonaisuuden hallitsemiseksi 

https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/multimodal-and-combined-transport_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/agroforestry-introducing-woody-vegetation


komissio tulee ottamaan käyttöön vuonna 2021 strategian ilman, veden ja maaperän 

nollapäästöjen toimintasuunnitelmaksi. 

Myrkyttömän ympäristön takaamiseksi komissio tulee esittämään kestävän kemikaalistrategian. 

Tämä tulee paitsi suojelemaan kansalaisia mahdollisilta kemiallisilta uhkilta, myös tarjoamaan 

mahdollisuuden tuottaa uusia innovaatioita.  

 

  



3. Rahoitus ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi 
 

Yleistason tavoitteena on rakentaa Euroopan unioniin ilmastoneutraali, vihreä, kilpailukykyinen ja 

osallistava talous. Komissio on arvioinut, että nykyisten vuoteen 2030 tähtäävien ilmasto- ja 

energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää 260 miljardin euron vuotuisia lisäinvestointeja 

(noin 1,5 prosenttia suhteessa vuoden 2018 BKT:hen). Oheisessa kuvassa on tiivistetty, miten vihreän 

kehityksen ohjelma on tarkoitus rahoittaa. 

 

 

Kuva: Investing in a Climate-Neutral and Circular Economy. European Commission. 14.1.2020. 

 

3.1. Kestävä Eurooppa -investointiohjelma 
 

Komissio esitti tammikuussa 2020 Kestävä Eurooppa -investointiohjelman rahoitusvajeen 

täyttämiseksi. Investointiohjelmassa yhdistetään kohdennettua rahoitusta kestävien investointien 

tueksi sekä ehdotuksia sääntelykehyksen parantamiseksi. Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaan 

on budjetoitu osa EU:n talousarviosta. EU:n talousarvion tavoitteena on tämän lisäksi osoittaa 25 

prosenttia määrärahoista ilmastotoimiin. Euroopan investointipankin rooli tulee olemaan oleellinen. 

Oleellista on myös rakentaa kannustimia yksityiselle sektorille. Investointiohjelmalla pyritäänkin 

saamaan liikkeelle myös yksityisiä varoja erilaisten EU:n rahoitusvälineiden kautta, kuten 

InvestEU-ohjelman välityksellä. Kokonaistavoitteena on saada aikaan 1000 miljardin euron 

investoinnit. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_17
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/modern-eu-budget-future-challenges_fi_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/modern-eu-budget-future-challenges_fi_1.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_fi
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en


Julkisen sektorin toimijoita kehotetaan vihreään budjetointiin ja vihreisiin 

hankintamenettelyihin. Komissio tulee tarjoamaan myös käytännön tukea viranomaisille ja 

hankkeiden toteuttajille kestävyysperiaatteiden mukaisten hankkeiden suunnittelussa sekä 

työstämisessä. 

 

3.2. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi 
 

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin esittämisellä komissio haluaa varmistaa, että siirtymä 

kohti ilmastoneutraalisuutta ei merkittävästi heikennä niiden alueiden asemaa, joihin siirtymä 

eniten vaikuttaa (alueet, jotka ovat riippuvaisia hiili-intensiivisestä tuotannosta). Käytännössä 

mekanismilla tarjotaan 100 miljardia euroa, josta jaetaan tukea valtioille vihreiden investointien 

vauhdittamiseksi ja tarjotaan tukea investointeihin, joilla autetaan fossiilisten polttoaineiden 

arvoketjusta riippuvaisia työyhteisöjä. Rahasummaa käytetään myös InvestEU -ohjelmasta tuen 

jakamiseen, siirtymisen suunnitteluun sekä hallinnon luomiseen ja tekniseen tukeen.  

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto kuuluu koheesiopolitiikan alaan. Rahastoon käytetään vipua 

Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Euroopan sosiaalirahasto+:sta. Rahasto on jäsenvaltioiden 

yhteisrahoittama. 

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismissa on siis pääasiassa kolme rahoituslähdettä: 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Rahastoon sisällytetään 7,5 miljardia euroa EU-rahoitusta. 

Jotta jäsenvaltio voi saada osuutensa rahastosta, tulee sen 1) määrittää yhdessä komission kanssa 

tukikelpoiset alueet laatimalla alueelliset oikeudenmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat ja 2) 

sitoutua myöntämään saman verran lisärahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Euroopan 

sosiaalirahasto +:sta. Näin toimien arvioidaan, että saataisiin kerättyä 30–50 miljardin euron rahoitus. 

 InvestEU-ohjelma. Ohjelmaan on rakennettu oikeudenmukaisen siirtymän järjestely, jolla pyritään 

saamaan jopa 45 miljardin euron investoinnit. 

Julkisen sektorin lainajärjestely. Lainajärjestely toteutetaan Euroopan investointipankin kanssa 

niin, että järjestelyssä myönnetään julkiselle sektorille lainoja erityisesti kaukolämpöverkkoihin ja 

rakennusten parantamiseen. Lainajärjestelyä tuetaan myös EU:n talousarviosta, ja sen tavoitteena on 

saada aikaan 25–30 miljardin euron investoinnit. 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/fs_19_6716
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/2021_2027/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9118


4. Poliittinen viitekehys 
 

Euroopan komissio esitteli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 11. joulukuuta 2019. Tämän 

jälkeen Eurooppa-neuvosto kokoontui 12. joulukuuta. Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmistä 

käy ilmi, että neuvosto vahvisti tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tässä kohtaa 

kuitenkin jäsenvaltioista Puola ei sitoutunut tuossa vaiheessa sitoutua tähän tavoitteeseen. Tähän 

asiaan Eurooppa-neuvosto palaa kesäkuussa 2020. 

Eurooppa-neuvoston näkökulmasta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka ovat avainasemassa 

tulevaisuuteen suuntaavassa ilmastotyössä. Eurooppa-neuvosto painottaa myös, että siirtymän tulee 

olla oikeudenmukainen ja huomioitava jokaisen jäsenvaltion lähtökohdat. Näin ollen se myös 

painottaa, että on kunnioitettava jäsenvaltioiden oikeutta päättää omista energialähteistään. 

Jäsenvaltioista Unkari, Ranska sekä Tšekki ilmoittivat aikovansa käyttää ydinenergiaa osana 

kansallista energiasuunnitelmaansa. 

Unkari muutenkin on ollut lausunnoissaan huolissaan siitä, että koheesiorahastosta suunnataan varoja 

vihreämmän talouden saavuttamiseksi. Laajemminkin Keski-Euroopan valtiot ovat huolissaan siitä, 

ettei rahoitusta vain uudelleenkierrätetä vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen, 

vaan että siihen allokoitaisiin aidosti uutta rahaa. Myös aluetason toimijat ovat ilmaisseet huolensa 

rahoituksen riittävyydestä. Komissio kuitenkin painottaa sitä, että vihreän kehityksen ohjelmalla on 

tarkoitus houkutella entistä enemmän yksityistä rahaa ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.  

Unkarin ja Puolan skeptisen suhtautumisen lisäksi muun muassa espanjalaisen sosiaalidemokraattien 

puolueen edustajat ovat ilmaisseet huolensa kalastajien ja maataloustuottajien asemasta.  

 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/fi/european-council/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/poland-snubs-climate-neutrality-deal-but-eu-leaders-claim-victory/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/poland-snubs-climate-neutrality-deal-but-eu-leaders-claim-victory/
https://www.politico.eu/article/european-commission-brussels-green-cash-credentials-questioned-frans-timmermans-budget-just-transition-mechanism/
https://www.politico.eu/article/european-commission-brussels-green-cash-credentials-questioned-frans-timmermans-budget-just-transition-mechanism/
https://www.politico.eu/article/timmermans-spanish-socialists-democrats/
https://www.politico.eu/article/timmermans-spanish-socialists-democrats/


5.  Pohdintaa 
 

Kaupunkien ja alueiden näkökulmasta vihreän kehityksen ohjelma tarjoilee yleisellä tasolla 

mahdollisuuksia kehittää toimintoja kohti ilmastoneutraliteettia. Kaupunkiympäristön kontekstissa 

näen, että mahdollisuudet liittyvät erityisesti uusiin energiamuotoihin siirtymiseen, kestävän 

rakentamiseen ja olemassaolevan rakennuskannan uudistamiseen. Komissio on ilmaissut tukevansa 

näiden teemojen edistämistä myös rahallisesti.  

Muita tärkeitä sektoreita kaupunkiympäristölle vihreän kehityksen ohjelmassa ovat lisäksi 

digitaalisen muutoksen läpivienti sekä kaupunkilaisten osallistaminen uusien alustojen välityksellä. 

Komissio painottaa ohjelmassa erilaisia osallistamisen uusia muotoja, jotka ovat järkevää rakentaa 

lähelle EU-kansalaisia - siis alueellisesti ja paikallisesti.  

Isolla pensselillä maalaten myös kiertotalouden kehittäminen ja käyttöönotto, kaupunkiliikenne sekä 

biodiversiteetin suojeleminen urbaanissa ympäristössä tulevat todennäköisesti tarjoilemaan 

mahdollisuuksia alue- ja paikallistasolle. Hankenäkökulmasta vihreän kehityksen ohjelmalla ja sitä 

tukevalla investointiohjelmalla tuetaan hankkeita, jotka rakentavat malleja muun muassa kohti 

vihreämpää taloutta - ja tämän edistämiseksi näkisin Pirkanmaan hyväksi testialustaksi. 

100 climate neutral cities by 2030 on isossa kuvassa osa vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista. 

Se kuuluu tulevan EU:n tulevan tutkimus- ja innovaatiorahasto Euroopan horisontin kokonaisuuteen, 

sen uuteen missioulottuvuuteen.  Pääasiallinen tavoite 100 climate neutral cities by 2030 -aloitteessa 

on se, että ilmastoneutraalien ja älykkäiden kaupunkien missiossa tulisi tukea 100 eurooppalaista 

kaupunkia niiden systemaattisessa muutoksessa kohti ilmastoneutraliteettia vuoteen 2030 mennessä. 

Pirkanmaan kaupungeilla voisi olla hyvä mahdollisuus osallistua tähän ohjelmaan. Jäämme 

seuraamaan ohjelman julkistusta sekä esimerkiksi sen kriteeristöä.  

Sosiaalinen näkökulma puolestaan jää hieman suppeammaksi, kuin alun perin olisi voinut kuvitella. 

Ohjelmassa kyllä painotetaan ja avataan niin sanottua reskilling, upskilling -ajattelua, ja kansalaisten 

osallistaminen erilaisten alustojen kautta on mainittu muutamassakin eri kohdassa. Näiden lisäksi 

oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi tukee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. 

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismissa saattaa tulla haasteeksi kuitenkin se, että syökö se 

rahoitusmahdollisuuksia kaupunkiympäristön prioriteeteilta.  

Kokonaisuudessaan ohjelma on hyvin kunnianhimoinen, tulevaisuuteen vahvasti katsova 

kokonaisuus, joka kuitenkin huomioi oikeudenmukaisen siirtymän. Nyt tammikuussa 2020 ohjelma 

ei ole vielä kovin konkreettinen, mutta jo nyt alkuvuodesta tulevat lakipaketit ja strategiat tuovat esiin 

ohjelman todellisia toimia. Komission yleisessä diskurssissa lähestytään ohjelman tavoitteiden 

saavuttamista varsin positiivisesti ja alleviivataan, että käännetään vaikeudet mahdollisuuksiksi. 

Tämä avannee tilaa myös uusille innovaatioille, hedelmällisille EU-rahoitushankkeille sekä 

uudenlaisille tavoille toimia kansainvälisissä verkostoissa.  

 

  

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=38178
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_fi_investointeja_jotka_muokkaavat_tulevaisuuttamme.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-climate-neutral-and-smart-cities_en
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