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Digivihreän kasvun edellytykset  
Teknologiateollisuuden näkemykset talouspolitiikkaan ja digivihreitä investointeja 

edistävään verotukseen  

 

Suomen talouspoliittisilla päätöksillä on keskeinen vaikutus suomalaisen elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiin. Erityisen paljon suomalaisten omat ratkaisut vaikuttavat vientiyritysten 

sekä sijaintiaan globaalisti pohtivien yritysten päätöksentekoon. Toimintaympäristön on 

kokonaisuutena tarjottava riittävän houkutteleva ja kilpailukykyinen kokonaisuus, jotta 

yrityksen näkisivät Suomen houkuttelevana kohteena investoinneille. Tavoitteiden 

toteutumiseen voidaan vaikuttaa veropolitiikalla, samalla huomioiden yritysten 

kansainvälinen kilpailukyky.  

Tasapainoinen julkinen talous tuo resilienssiä yllättävien kriisien varalta  

Koronakriisin aikana julkisen sektorin on ollut perusteltua velkaantua merkittävästikin 

tukeakseen kysyntää ja auttaakseen yrityksiä koronakuopan yli. Elvytys- ja 

ylläpitopanostuksia ei kuitenkaan pitäisi kohdentaa uusien pysyväisluonteisten menojen 

lisäämiseen, vaan yritysten jatkuvuuden turvaamiseen, ihmisten hyvinvoinnin 

varmistamiseen sekä uuden kasvun luomiseen. Koronakriisin jäädessä taka-alalle tulee 

elvytyspanostusten painopistettä siirtää kysynnän tukemisesta ja jatkuvuuden varmistavista 

kriisituista enemmän uutta kasvua tuovaan suuntaa. 

  

Suomen julkisen talouden osalta on välttämätöntä tähdätä keskipitkällä aikavälillä 

tasapainottamaan tuloja ja menoja. Kestämättömällä velkauralla ei voida jatkaa kovinkaan 

pitkään, ennen kuin velanhoitoon liittyvät riskit alkavat kasvaa. Suomen julkinen talous ei ole 

kansainvälisesti vertaillen erityisen huonossa tilanteessa, mutta sen pitkän aikavälin näkymät 

ovat huolestuttavat. Vain vahva yksityisellä sektorilla syntyvä talouskasvu turvaa Suomen 

julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden ilman, että Pohjoismaisen hyvinvointivaltion 

keskeisistä hyvistä piirteistä tarvitsee tinkiä. 

Vahva kasvu on edellytys korkealle työllisyydelle  

Ilman vahvaa kasvua hyvinvointivaltion palvelut kestävästi turvaavaa työllisyysastetta on 

lähes mahdotonta saavuttaa. Kasvu yksityisellä sektorilla luo kestävää kysyntää työlle.  

  

Toisaalta kasvu vaatii osaavaa työvoimaa. Suomella ei ole varaa siihen, että yli joka neljäs 

työvoimaan kuuluva ei ole ansiotyössä. Korkea työllisyysaste on edellytys niin taloudelliselle 

kasvulle kuin kestävälle julkiselle taloudelle. Ennen koronakriisiä isolla osalla yrityksiä yksi 

keskeinen kasvun este oli osaavan työvoiman puute. Tähän ei Suomella ole varaa.  

  

Huomioiden Suomen haastava ikärakenne, tulee työvoiman osalta suunnata katseet aiempaa 

selvästi kunnianhimoisemmin myös ulkomaille. Vahva kasvu edellyttää niin ulkomaisten 

huippuosaajien kuin ammattityöntekijöiden määrän selvää kasvua Suomessa. 

 

➢ Lue lisää näkemyksistämme työllisyyteen ja osaajiin liittyen täältä  
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Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti hyvinvoiva Suomi tarvitsee digivihreää 

kasvua 

Suomen menestymisen mahdollisuudet koronakriisin jälkeen löytyvät digitalisaatiosta ja 

kestävästi uudistuvan teollisuuden kasvusta. Investoinnit ja panostukset digivihreään 

teknologiseen kehitykseen luovat mahdollisuuksia myös valtavaan vientipotentiaaliin ja 

toisaalta ovat edellytys suomalaisten hyvinvoinnin kasvulle ja uusille työpaikoille.  
Vähähiiliratkaisujen tarve kasvaa nopeasti niin meillä kuin maailmallakin, sillä kaikki suuret 

markkina-alueet EU, Yhdysvallat ja Kiina mukaan lukien ovat asettaneet kunnianhimoisia 

tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Varovaistenkin arvioiden mukaan jo 

tehtyjen ilmastositoumusten toteuttaminen lisää puhtaiden teknologioiden kysyntää ja 

vähähiili-investointien tarvetta vähintään 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä 

tarkoittaisi Suomen investointihyödykkeiden viennille yli kolmen miljardin euron vuotuista 

kasvua. 

 

Digivihreää kasvua edistävä verotus:  

• Vakaan, ennustettavan ja kilpailukykyisen toimintaympäristön turvaamiseen voidaan 

vaikuttaa kansainvälisesti kilpailuetua tuovalla yhteisö- ja yrittämisen verotuksella, 

sekä verotuksen ennustettavuudella.  

• TKI-panostusten tukeminen ottamalla käyttöön laajempi T&K-verovähennys. 

• Digivihreä kasvu edellyttää myös panostuksia uusiin tuotantolaitteisiin. Koneiden ja 

laitteiden nopeutettu poisto-oikeus tulee vakinaistaa ja laajentaa kattamaan 

käytettyinä hankitut koneet ja laitteet.  

• Verotusmenettelyn digitalisoinnin ja automatisoinnin, sekä lasku- ja kuittikohtaisen 

raportoinnin hankkeita tulee valmistella yritysten kanssa yhteistyössä,  

reaaliaikataloutta edistäen sekä vaikuttaen EU:ssa tehtävään valmisteluun. 

Tavoitteena tulee olla myös hallinnollisen työn ja kulujen väheneminen sekä 

verotusmenettelyn ennakoitavuuden paraneminen.  
• Yritysverotuksessa otetaan käyttöön takautuva tappiontasaus, ns. carry back, 

esimerkiksi EK:n ehdottamalla tappiovähennysmallilla, jossa yritys voisi saada vuonna 

2021 veronpalautusta vuoden 2020 tappioiden perusteella.   
• Työn verotusta ei tule kiristää.    

• Fossiiliton ja kilpailukykyinen liikenne on toteutettavissa ilman veronkorotuksia.   
 

➢ Lue lisää teollisuuden vihreästä siirtymästä, innovaatiorahoituksesta ja 

digitalisaatiokehityksestä täältä  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:  

Petteri Rautaporras   Maria Volanen   Jukka Palokangas  

Pääekonomisti  johtava veroasiantuntija johtava ekonomisti  
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